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ABSTRACT 

 

Self-efficacy is a person’s beliefs about his or her ability for organizing and executing necessary 

actions to achieve the intended results. This study was an applied research and data collected 

through a survey method. The study was a causal-comparative research. This study aimed to 

anticipate level of teaching self-efficacy of agricultural trainers based on teaching strategies in the 

classroom. Statistical population was consisted 210 agriculture trainers of applied scientific centers 

of agricultural higher education in Tehran and Alborz Provinces. 130 trainers were randomly 

selected according to finite correction population formula. Research instrument was a standard 

questionnaire which its face, construct and discriminant validity was confirmed. Ordinal Theta and 

composite reliability coefficients were satisfied. Statistical dominant structural equation modeling 

method employing partial least squares (PLS) method was applied. The results showed that 

between the teaching strategies and six dimensions of teaching self-efficacy (motivation of the 

students, adapting to changes, interaction with parents, learners, dignity trainers, self-efficacy in 

education, adapting teaching to individual needs) were significant relationship. In this regard, the 

more appropriate the teaching strategies the teacher uses in the classroom, the better the self-

efficacy of the trainer. This increase in self-efficacy leads to the greater willingness, enthusiasm, 

commitment, motivation, and dedication of more time for students to learn, which, finally improve 

the students’ academic achievement. Hence, holding training courses for educators, which will 

improve their teaching skills, would be a good way to enhance their self-efficacy.  

 

Keywords: self-efficacy beliefs, teaching self-efficacy, improvement of teaching skill, agricultural 

educators.    

 

Extended Abstract 

Introduction 

The higher education system of the country has faced many challenges and issues in recent 

years. In order to face such challenges, the higher education system must pay more attention to 

improving the quality of higher education environment. One of the most important elements of this 

environment is teaching. Several factors affect the teaching process that should be considered in a 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_10331.html
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https://ijaedr.ut.ac.ir/article_79071.html
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high-quality teaching. One of them is self-efficiency of teachers. Self-efficacy is a person’s beliefs 

about his or her ability for organizing and executing necessary actions to achieve the intended 

results.  

 

Materials and methods 

This study was an applied research and data collected through a survey method. The study was a 

causal-comparative research. This study aimed to anticipate level of teaching self-efficacy of 

agricultural trainers based on teaching strategies in the classroom. Statistical population was 

consisted 210 agriculture trainers of applied scientific centers of agricultural higher education in 

Tehran and Alborz Provinces. 130 trainers were randomly selected according to finite correction 

population formula. The research instrument was a questionnaire consisting of three parts. The first 

part included the personal characteristics of educators. The second part of the questionnaire 

included a spectrum measuring self-efficiency dimensions of educators. These dimensions 

included: self-efficiency in education, motivating learners, maintaining teaching dignity, self-

efficiency in adapting to change, self-efficiency in adapting education to individual needs, and self-

efficiency in interaction with learners’ parents and colleagues. The (Skaalvik & Skaalvik, 2007) 

spectrum was used to measure these dimensions. The third part was (Moe et al, 2010) spectrum 

which measured teaching strategies. The items were presented in the form of a five-part Likert 

scale (from very low to very high). In the present study, validity was examined in three forms 

(Construct validity: Does the test measure the concept that it's intended to measure? 

Content validity: Is the test fully representative of what it aims to measure? Face validity: Does the 

content of the test appear to be suitable to its aims?). Ordinal Theta and composite reliability 

coefficients were satisfied. Statistical dominant structural equation modeling method employing 

partial least squares (PLS) method was applied.  

 

Results and Discussion 

As the results showed, there is a significant relationship between teaching strategies and 

motivating learners, which is in line with the results of (Aydeniz & Ozdilek, 2015), (Alambeigi et 

al, 2016), (Ross & Gray, 2006) and (Brouwers & Tomic, 2000). Also, there is a significant 

relationship between teaching strategies and adapting to changes, which is in line with the results of 

(Dembo, & Gibson, 1985) and (Noori et al, 2013). There is also a significant relationship between 

teaching strategies and interaction with learners’ parents. There is a significant relationship 

between teaching strategies and maintaining the dignity of educators, which is in line with the 

results of (Alambeigi et al, 2016). As it was resulted, there is a significant relationship between 

teaching strategies and self-efficiency in education, which is in line with the results of (Kilday et al, 

2016), (Kunsting et al, 2016) and (Justice et al, 2008). There is a significant relationship between 

teaching strategies and adapting education to individual needs, which is in line with the results of 

(Aydeniz & Ozdilek, 2015), (Bandura, 1986) and (Dembo & Gibson, 1985). In this regard, the 

more appropriate the teaching strategies the teacher uses in the classroom, the better the self-

efficacy of the trainer. This increase in self-efficacy leads to the greater willingness, enthusiasm, 

commitment, motivation, and dedication of more time for students to learn, which, finally improve 

the students’ academic achievement. Hence, holding training courses for educators, which will 

improve their teaching skills, would be a good way to enhance their self-efficacy. 
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 بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران پیش
 کشاورزی، بر مبنای راهبردهای تدریس

 
 4نجیمه اسماعیلی ، 3*پسند، محمدرضا شاه2، میالد جودی دمیرچی1پریسا پای خسته 

 رانیاه تهران، کرج، ادانشگ ،یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز یارشد آموزش کشاورز یکارشناس، 1

 رانیا کرج،دانشگاه تهران، ،یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز ،یکشاورز تیریارشد مد یکارشناس، 2
 ایران، کرج، یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،ینیامام خم یمرکز آموزش عال یعلم اتیعضو ه، 3

 رانیاکرج، دانشگاه تهران،  ،یتصاد و توسعه کشاورزدانشکده اق ،یو آموزش کشاورز جیارشد ترو یکارشناس، 4

 (19/3/99 تاریخ تصویب: -9/9/98)تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

 اعمال اجرای و سازماندهی برای هایشتوانایی مورد در شخص یك باورهای خودکارآمدی

ابعاد  ینبیشیا هدف پحاضر ب قیتحق ،رونیاز ا. باشدنظر میموردنتایج  به دستیابی برای الزم
 انجـام شـد. سیتدر یراهبردها یبر مبنا یآموزشگران کشاورز سیتدر یخودکارآمد

ها به روش پیمایشی گردآوری شد. از نظر امکان پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و داده
شود. هدف پژوهش محسوب می مقایسه ای -و میزان کنترل متغیرها هم از نوع پژوهش علی

بعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی بر مبنای راهبردهای تدریس بینی سطح اپیش
مراکز آموزش نفر از آموزشگران  210جامعه آماری متشکل از  ،در کالس بود. به این منظور

با استفاده از فرمول تصحیح جامعه  که بودعالی علمی کاربردی کشاورزی استان تهران و البرز 
خواهی صورت گرفت. ای تصادفی نظرگیری طبقهبه روش نمونه نفر از ایشان 130از  ،معین

روایی آن به سه صورت صوری،  ای استاندارد بود که وضعیتپرسشنامه هادادهابزار گردآوری 
سازه و تشخیصی تایید شد و وضعیت پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی 

ری به روش حداقل زی معادالت ساختاساترکیبی صورت گرفت. روش غالب آماری مدل
نتایج نشان داد بین راهبردهای تدریس و شش بعد خودکارآمدی تدریس مربعات جزیی بود. 

)انگیزش بخشی به فراگیران، تطابق با تغییرات، تعامل با والدین فراگیران، حفظ شأن 
-معنی ابطهآموزشگری، خودکارآمدی در آموزش، سازگار نمودن آموزش با نیازهای فردی( ر

هر چه راهبردهای تدریسی که آموزشگر در کالس درس  ،رواز این .داشت وجود داری
باید و این افزایش کند مناسب تر باشد، خودکارآمدی آموزشگر افزایش میاستفاده می

ر برای تخودکارآمدی باعث تمایل آموزشگران، اشتیاق، تعهد، انگیزه و اختصاص زمان بیش
گردد. می دانشجویان تحصیلی موجب پیشرفت ،در نهایتاین امر شود. ن مییادگیری دانشجویا

ها آموزشگران، که به ارتقا مهارت تدریس آنهای آموزشی برای برگزاری دوره ،رواز این
 .هاسترای ارتقا خودکارآمدی آنراهکار مناسبی ب ؛شودمنجر می

 

 ارتقا مهارت تدریس،، سیخودکارآمدی تدر، باورهای خودکارآمدیهای کلیدی: واژه

 آموزشگران کشاورزی.
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 مقدمه

نظام آموزش عالی کشور در ساليان گذشته با 

رو بوده است. از جمله آن ها و مسايل بسياري روبهچالش

و  هادانشگاهرشد فزاينده متقاضيان ورود به  توانیم

ي هاتيظرفمؤسسات آموزش عالی کشور بدون توجه به 

دانشگاهی،  آموختگاندانش موجود براي پذيرش

را نام برد.  غيره ي دانشگاهی وهاآموزشکاربردي نبودن 

يی هاچالشنظام آموزش عالی براي مقابله با چنين 

ناگزير بايد به حفظ و بهبود و ارتقاي کيفيت در محيط 

آموزش عالی توجه کند و تمامی کارکردهاي آموزش 

رار گيرد. ق توجهعالی براي موفقيت در اين امر مورد 

ي شامل استادان، امجموعهعنوان آموزش عالی به

دانشجويان، کارکنان، فرآيندهاي گوناگون و پيچيده و 

ي دارا نفعانی کهي متقابل با محيط، با ذيهایوابستگ

نيازهاي مختلفی هستند، ارتباط دارد که برآوردن نيازها 

و تقاضاهاي آنان مستلزم داشتن استادان شايسته و 

است. يکی از فرآيندهايی که بر  تيفيباکدهاي فرآين

شايستگی استادان  دهندهنشاناساس نياز دانشجويان و 

 (.Maroofi et al., 2007)است، فرآيند تدريس است 

-ست از هر فعاليتی که از جانب يک فرد بهتدريس عبارت

پذيرد منظور تسهيل يادگيري فرد ديگري انجام می

(Gage, 1978.) شوق يادگيري بيشتر و تدريس خوب م

ي تدريس هایژگيوبهتر دانشجويان است. بنابراين، بايد 

  داد قرارعالی مورد توجه و بررسی  آموزشخوب را در 

.(Ramsden, 2005) يکی از ارکان اصلی تدريس و

يادگيري معلم است و باورهاي وي در مورد مهارت خود، 

 یماهيت تدريس يندآفرکننده باشد. تعيين تواندیم

 يک دادن انجام براي که دارد مختلف هايمؤلفه و پيچيده

 عمل در و شناخت به خوبی را هاآن باکيفيت بايد تدريس

 يندآفر بر متعددي عوامل ديگر، سوي از و بست کاربه

 باکيفيت تدريس يک در بايد که تدريس تأثيرگذارند

تواند بر يکی از عواملی که میگيرند.  قرار توجه مورد

مؤثر باشد  تيفيباکيی استادان براي اجراي تدريس توانا

 (.Jaafari et al., 2012) ي آموزشگران استخودکارآمد

(Dellinger et al., 2008)،  خودکارآمدي آموزشگران را

هاي خود براي عنوان باور آموزشگر به توانايیبه

هاي الزم براي اداي وظايف سازماندهی و اجراي فعاليت

 Chucon کنند.اي مشخص تعريف میتدريس در زمينه

معلمان با باورهاي خودکارآمدي بيان داشت،   (2005)

توانند مشکالت کالس را مديريت و حل باالتر بهتر می

آموزشگران در رضايت  خودکارآمديباورهاي  .کنند

نقش اساسی داشته و باعث بهبود احساس  هاآنشغلی 

ر د هاآنکارآمدي در يادگيرندگان و مشارکت 

بر بروندادها  ،همچنين. گرددهاي کالسی میيتفعال

دانشجويان شامل پيشرفت تحصيلی و انگيزه و کارآمدي 

 .(Chen, 2007)باشد ها نقش اساسی دارا میآن

 هاينظريه در تأکيد مورد مفاهيم از يکی خودکارآمدي

1است. بندورا يادگيري  يک باورهاي را خودکارآمدي 

 اجراي و سازماندهی براي ايشهتوانايی مورد در شخص

-می تعريف مورد نظر نتايج به دستيابی براي الزم اعمال

 باال، خودکارآمدي با افراد که اندداده نشان مطالعات  کند.

 خود دارند، روانی و روحی هايويژگی از تريدرست درك

 از توانندمی آسانی به ترند،راحت ارتباط برقراري در

 حمايت و کنند صحبت دخو منفی و مثبت عواطف

 در افراد اين کنند. پيدا خود براي مناسبی اجتماعی

 عواطف توانندمی و دارند بااليی وقايع، توانايی تحليل

کنند  بسيج هدف به شدن نزديک منظور به را خود

(Narimani & Vahidi, 2014.) که طورهمان 

(Bandura, 1997) توان خودکارآمدي، کند،می عنوان 

 شناختی، هايمهارت وسيله، بدان که است ايسازنده

 اهداف تحقق براي انسان رفتاري و عاطفی اجتماعی،

 شود. بينمی ساماندهی اثربخش ايگونهبه مختلف،

 به هاآن ترکيب توان با مختلف هايمهارت داشتن

 گوناگون، شرايط در وظايف انجام براي مناسب هايروش

مدي بدين معنی است خودکارآ دارد. وجود آشکار تفاوت

تواند در شرايط که فرد به اين باور رسيده است که می

مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشد وظايفش را به 

عنوان يک عامل نحو احسن انجام دهد. خودکارآمدي به

هاي چالش و فعاليت کننده مهم انتخاب اهداف پرتعيين

مدي افرادي که به کارآ کند.دشوار فردي عمل می

و  کنندیمرا انتخاب  زيبرانگچالشاهداف  دارند، خودباور

و افراد با کارآمدي  کنندیماز تجارب تهديدآميز اجتناب 

پايين از رويارويی با تکاليف، وظايف و اهداف مشکل 

. افراد خودکارآمد بر اساس اهداف کنندیمپرهيز 

                                                                                  
1 Bandura 
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انتخابی، خود را موظف به تعيين معيارهاي عملکرد 

به مشاهده و قضاوت درباره نتايج  ،د و پس از آنکننمی

و در صورت مشاهده ناهمخوانی  پردازندیمعملکرد خود 

بين سطوح واقعی و مطلوب عملکرد آنان احساس 

نارضايتی کرده و اين محرکی براي تعيين و اصالح عمل 

است. افراد داراي احساس خودکارآمدي باال  هاآندر 

که ممکن است،  کنندیمتخاب و اهدافی را ان هاتيموقع

 ,Allah Tavakolli et al)آنان نيست  از توانولی خارج 

عنوان منشاء بروز تواند بهراهبردهاي تدريس می. (2015

استفاده از يک مانند  خودکارآمدي در تدريس باشد

فاده از يک رسانه يا مواد روش تدريس خاص يا است

ی سطح بينمسأله اصلی تحقيق حاضر پيشآموزشی. 

ابعاد خودکارآمدي تدريس آموزشگران کشاورزي بر 

 .استمبناي راهبردهاي تدريس در کالس 
 مباني نظري و پيشينه تجربي تحقيق

باعث شده  خودکارآمديي بودن مقياس چندبعد

مقياس احساس خودکارآمدي آموزشگر توسط است 

در برخی  .محققان مختلف مورد توجه قرار بگيرد

آموزشگر  خودکارآمديساس مقياس اح ،مطالعات

راهبردهاي آموزشی، مديريت کالس  متشکل از سه بعد:

درس و مشارکت دانشجويان است. اين مقياس، 

شخصی  خودکارآمديهمبستگی مثبت با ديگر مقياس 

ي از برخی از وظايف تدريس امجموعه ،نشان داده و آن

مشکل ديگر اين است که  (Avenzi et al, 2013). است 

آموزشگر به سه بعد کاهش يافته است و  مديخودکارآ

باور بر اين است که اين سه بعد براي انواع وظايف و 

ي مورد نياز براي تدريس کافی نيستند. در هاخواسته

استفاده خيلی کم از ابعاد باعث از دست رفتن  واقع،

 خودکارآمديتفاوت براي برجسته کردن تفاوت در 

عنوان هشود. بمختلف میآموزشگران در ارتباط با وظايف 

آموزشگر به باور  خودکارآمديمقياس احساس  ،مثال

دهد. ینمآموزشگر پاسخ الزم را  خودکارآمدي

در مورد توانايی خود براي همکاري با  خودکارآمدي

همکاران، والدين و توانايی افزايش مطلوبيت است. در 

بسياري از کشورها نظام دانشگاه نيازمند آموزشگرانی 

پذيري يتمسئولهاي مشترك يمت دري کار کردن برا

براي گروه بزرگی از دانشجويان هستند. همچنين، 

رسانی به والدين در مورد نيازمند آموزشگرانی براي اطالع

گيري همراه با والدين است. عالوه بر يمتصمدانشگاه و 

در بسياري از کشورها اغلب آموزشگران خواستار  ،اين

و روش تدريس و مديريت کالس تغييرات مکرر در د

 -2در آموزش  خودکارآمدي -1 :درس هستند. شش بعد

 -3بخشی به فراگيران يزشدر انگ خودکارآمدي

 -4در حفظ شأن آموزشگري  خودکارآمدي

در  خودکارآمدي -5در تطابق با تغييرات  خودکارآمدي

 -6يازهاي فردي و نسازگار نمودن آموزش با 

با والدين فراگيران و همکاران، خودکارآمدي در تعامل 

در کشور نروژ مورد مطالعه قرار  شدههيارادر مقياس 

 گرفته است )همان(. 

يی خود در توانابه باورهاي آموزشگران  ،آموزشیبعد 

براي توضيح موضوع و يا پاسخ دادن به سؤاالت براي 

بهبود درك دانشجويان اشاره دارد. سازگار نمودن 

ردي دانشجويان، باور آموزشگر به آموزش با نيازهاي ف

هاي فردي توانايی خود براي انطباق با نيازها و توانايی

 داشتن تنوع رفتاري دانشجو درنظردانشجويان براي 

بخشی به دانشجويان اشاره به باور . بعد انگيزشاست

هاي خود براي درگيري و مشارکت يیتواناآموزشگران به 

و افزايش تمايالت دانشجويان در کارهاي دانشگاه 

به باورهاي  ،يادگيري دارد. حفظ شأن آموزشگري

آموزشگران به توانايی خود، براي حفظ نظم و انضباط در 

طور موثر برخورد با اشتباه دانشجويان اشاره و به هاکالس

نياز به  مربوط به ،و والدين همکارانبعد تعامل با دارد. 

کار کردن در  بهرا قادر  هاآن که است آموزشگرانباور 

براي کار در  والدين دانشجويان همکاري با و گروه

اشاره  ،در نهايت، بعد تطابق با تغييرات. نمايدمیدانشگاه 

که  دارد ي بيرونیهاخواستهبه توانايی براي مقابله با 

-به ي براي آموزشگران است.اعمدهتغييرات  دهندهنشان

 شده اجراعنوان مثال، تغيير مرتبط براي اصالحات 

، تغيير مربوط به ترکيب کالس )تعداد، هادولتتوسط 

سن و يا تنوع قومی(، تغييرات توسط مديران مدارس از 

 ,Avenzi et al).نظر معرفی روش آموزشی و يا پاداش 

، تمايز بين کنترل Rotter (1966)بر اساس نظر  (2013

آموزشگر، براي پيشرفت  خودکارآمديدرونی و بيرونی 

آموزشگران بر اين باورند  برخی گرفته شده است. در نظر

توان با آموزش و که موفقيت و رفتار دانشجويان را می

آموزشگران  همچنين، برخی .داد قرارير تأثپرورش تحت 
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که عوامل داخلی و خارجی )مثل توانايی بر اين باورند 

دانشجويان و محيط( براي يادگيري دانشجويان از 

 ترمهمگر ممکن است داشته باشد، تأثيري که يک آموزش

معناي خودکارآمدي آموزشگر ممکن است به است.

هاي خود براي يیتواناباورهاي فردي آموزشگران از 

هاي مورد نياز يتفعاليزي، سازماندهی، و انجام ربرنامه

براي رسيدن به اهداف آموزشی باشد. در مقابل، 

زمينه عنوان يک تواند بهیمآموزشگر  خودکارآمدي

ي شود، در مورد آنچه که سازمفهوم انعطافقابلخاص و 

هاي ناشی از عوامل يتمحدودتواند با توجه به فرد می

 (Skaalvik & Skaalvik,. 2007).خارجی انجام دهد 

 سطح اهداف باال خودکارآمدي با آموزشگران  

 اين و از گيرندمی نظر در شانتدريس براي را باالتري

 سطح و ترعميق هاييادگيري به را ياندانشجو، طريق

 آموزشگران اين(Bandura, 1997).  دهندمی سوق باالتر

 قرار استفاده مورد تدريس براي را تريقوي هايروش

 بيشتر همچنين،  (Ashton & Webb, 1986). دهندمی

 اولياي با و کنندمی توجه ضعيف دانشجويان نيازهاي به

  دارند بيشتري اريهمک و تعامل دانشجويان نيز

.(Poddel & Soodak, 1993) .با توجه به نظريه شناختی 

(Bandura, 1997) ،اشاره به باورهاي يک  خودکارآمدي

در توانايی براي انجام  نفساعتمادبهشخص و يا 

آميز يک دوره خاص از عمل، با سطح بااليی از يتموفق

که منجر به پشتکار بيشتر، تالش و  خودکارآمدي

شود. می هاچالشيري در مواجهه با پذافانعط

، با رفتار خودکارآمديآموزشگران با سطوح پايين از 

، در مورد دارندمشکلدانشجويان در کالس درس 

يادگيري دانشجويان بدبين بوده و ميزان رضايت شغلی 

 عملکرد et al., 2009)   .(Klassenپايين است هاآن

-می صورتی در کيفيت با تدريس يک خصوص در اساتيد

 با که گردد يادگيري دانشجويان افزايش به منجرتواند 

-شود. به هاراي ترکيفيت با تدريس هايمولفهه به توج

 در است ممکن که مشکالتی و هاچالش با مقابله منظور

-راهبرد شود، ايجاد فراگيران آموزش و ارتباط برقراري

 تخابان دانشجويان زمينه با متناسب بايد تدريس هاي

 از استفاده ،راستا همين در (.Oermann, 2004) شود

 و پرسش شيوه مانند، تدريس در ديگري هايراهبرد

 توجه مورد دارد فراگيران يادگيري بر که نقشی و پاسخ

 نظرانصاحب (.Almeida et al, 2010) است گرفته قرار

 تدريس استراتژي يک هاي مولفه جمله از معتقدند،

 آموزش فرآيند در آموزشی تکنولوژي از استفاده مناسب،

 زمينه در که عظيمی تحوالت به توجه با زيرا است،

 استفاده است، گرفته صورت ارتباطات و اطالعات فناوري

 ميزان افزايش موجب ارتباطات و اطالعات فناوري از

 ,Kerr) است شده يادگيري و تدريس فرآيند در موفقيت

 انگيزه ايجاد موجب يفناور از استفاده ،همچنين (2005

 شودمی فراگيران در مساله حل توانايی افزايش و
(Grabe & Grabe, 2007.) 

Kilday et al. (2016،) اي به اين نتيجه در مطالعه

هاي خودکارآمدي آموزشگر، رسيدند که از بين شاخص

هاي تسلط آموزشگر، تعيين اهداف آموزشی و شاخص

گر ارتباط بيشتري اجتناب کار با خودکارآمدي آموزش

دارند. بين آموزشگران خودکارآمد از نظر سابقه تدريس 

 Kunsting et al. (2016) داري وجود دارد.اختالف معنی

بينی عنوان پيشبه بررسی خودکارآمدي آموزشگر به

کننده بلندمدت از کيفيت آموزشی در کالس درس در 

به اين نتيجه رسيدند که و طول سه سال پرداختند 

دکارآمدي آموزشگر ارتباط بااليی با جو کالس، خو

گيري بر سازي شناختی و جهتمديريت کالس، فعال

بر اين  Aydeniz & Ozdile (2015) روي هدف دارند.

تاکيد دارند که خودکارآمدي آموزشگر باعث افزايش 

هاي هدايت خود در توجه فراگيران نسبت به چالش

ابی توسعه جهت ساخت مباحث علمی در ذهن و ارزي

 Guo et al شود.ها توسط فراگيران میقدرت استدالل

ي بين همکاري داریمعننشان داد اثر  (2011)

بينی گزارش آموزشگران و تعامل کودکان در پيش

 .Justice et al آموزشگران وجود دارد. خودکارآمدي

نشان دادند بين خودکارآمدي آموزشگر ارتباط  (2008)

هاي ، ويژگیمقابلشی دارد. در مثبتی با کيفيت آموز

تجربه براي توسعه  آموزشگر از جمله سابقه تدريس و

، اي باکيفيت آموزشی نداشتند. همچنيناي رابطهحرفه

، خودکارآمدي آموزشگر رابطه مثبتی با مشخص شد

درباره  Ross & Gray (2006) سطح تحصيالت دارد.

با  خودکارآمدي نشان دادند دانشجويان از آموزشگران

نفس و خودکارآمدي باال، انگيزه، مشارکت، اعتمادبه

 & Brouwers کنند.تري را کسب میموفقيت بيش
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Tomic (2000)  پی بردند که آموزشگران با خودکارآمدي

باال، بيشتر از استقالل دانشجويان در يادگيري حمايت 

ها در قبال کار درست کنند و دادن پاداش به آنمی

 نتايج مطالعه. شودها میه در آنباعث ايجاد انگيز

Alambeigi et al. (2016) از مثبت احساس داد نشان 

 کالس از بيرون و تدريس هنگام در آموزشگران تدريس

 بخشیانگيزش شامل خودکارآمدي، احساس از بعد دو به

 اين است. وابسته آموزشگري منزلت حفظ و فراگيران به

 تنها آموزش در خودکارآمدي احساس که حاليست در

. شودیم کالس از بيرون در مثبت احساس تقويت سبب

نشان داد بين  Azimi & Piri (2014) مطالعه

گيري هدف و خودکارآمدي تدريس آموزشگران و جهت

عملکردهاي آموزشی رابطه مثبت و معناداري وجود 

نشان داد  Noori et al. (2013) نتايج تحقيقدارد. 

يق متفاوتی بر الگوي باورهاي خودکارآمدي به طر

پيشرفت و بهزيستی افراد و چگونگی احساس، تفکر، 

ها اثرگذار است. آموزشگرانی که از نگرش و رفتار آن

باورهاي خودکارآمدي پايينی برخوردارند، بيشتر در 

معرض تجربه تنيدگی و پسايندهاي هيجانی منفی 

گيرند. همچنين، زا قرار میوابسته به تجارب تنيدگی

هاي پايين تجربه ممکن است با برخی از نشانه سطوح

جسمانی مانند خستگی، درد مزمن، تنش عضالنی، 

مواجهه با  ،در مقابل .آشفتگی ذهنی همراه باشد

مثابه منبع عظيم اطالعاتی رخدادهاي انگيزاننده کاري به

بر  تواند باورهاي خودکارآمدي افراد را تقويت کند.می

 ،تجربی صورت گرفته اساس مرور ادبيات نظري و

هاي پژوهش و چارچوب مفهومی به شرح زير فرضيه

 مورد توجه قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بخشی به فراگيران داردانگيزش داري برمعنی تاثير راهبردهاي تدريس: اول فرضيه

 .دارد تطابق با تغييرات بر داريمعنی تاثيرراهبردهاي تدريس : دوم فرضيه

 .دارد تعامل با والدين فراگيران داري برمعنی تاثير راهبردهاي تدريس: سوم فرضيه

 .دارد حفظ شأن آموزشگري داري برمعنی تاثير راهبردهاي تدريس: چهارم فرضيه

 .دارد خودکارآمدي در آموزش داري برمعنی تاثير راهبردهاي تدريس: پنجم فرضيه

 .دارد سازگار نمودن آموزش با نيازهاي فردي رداري بمعنی تاثير راهبردهاي تدريس: ششم فرضيه

 

  

خودکارآمدی در 
 آموزش

شی به انگیزش بخ
 فراگیران

 

 حفظ شأن آموزشگری

سازگار نمودن آموزش با  تطابق با تغییرات
 نیازهای  فردی

 

تعامل با والدین فراگیران  و 
 همکاران

 

 راهبردهای تدریس

 ابعاد خودکارآمدی تدریس

 تحقيقمدل مفهومی  -1شکل
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 روش تحقیق
-زيرا به ،تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي است

بينی سطح ابعاد خودکارآمدي بررسی پيشدنبال 
تدريس آموزشگران کشاورزي بر مبناي راهبردهاي 

ها ز لحاظ شيوه گردآوري دادهتدريس در کالس است. ا
از نوع  ه کنترل متغيرهااز نظر درج پيمايشی است.
جامعه آماري اين  اي است.مقايسه -تحقيقات علی

تحقيق آموزشگران مراکز آموزش عالی علمی کاربردي 
نفر بودند  210کشاورزي استان تهران و البرز به تعداد 

نفر به روش تصادفی طبقه اي با  130ها که از بين آن
از  ،يريگنمونهبراي انتساب متناسب انتخاب شدند. 

، )1999Daniel( (، 1FPCفرمول تصحيح جامعه معين )
 به شرح زير استفاده شد.

 
 

معادل درجه شيوع صفت مورد نظر  pکه در آن 
است که در تحقيق حاضر طبق پيشنهاد فرمول معادل 

و  در نظر گرفته شد 05/0برابر  d، فاصله اطمينان 2/0
ر اساس باشد. بر اين اساس و بیم 96/1معادل   Zآماره 

 نفر تعيين شد. با 115حجم نمونه معادل ، FPCرويکرد 
رابر ب 04/0که حجم نمونه با فاصله اطمينان توجه به اين

صورت نفر به 130 نفر تخمين زده شده است؛ 135
د. انتساب متناسب از دو مرکز مورد مطالعه انتخاب شدن

به اين ترتيب براي تعيين حجم نمونه به روش تسهيم 
شده فوق به دو مرکز آموزش حجم نمونه تعيينمتناسب 

 ز وعالی علمی کاربردي امام خمينی واقع در استان البر
ر دمرکز آموزش عالی علمی کاربردي شهيد زمانپور واقع 

 استان تهران اختصاص يافت.
 

 رکزميافته به هر عداد نمونه اختصاصت -1جدول 
تعداد جامعه  نام مرکز

 آماري

تعداد نمونه 

 آماري

 درصد

مرکز آموزش عالی 

علمی کاربردي امام 

 خمينی

140 87 67% 

مرکز آموزش عالی 

علمی کاربردي شهيد 

 زمانپور

70 43 33% 

 100 130 210 جمع

                                                                                  
1. Finite population correction 

اي متشکل از سه ها پرسشنامهآوري دادهابزار جمع

هاي شامل ويژگی ،بخش است. بخش اول پرسشنامه

به  طيف مربوط ،فردي آموزشگران بود. بخش دوم

سنجش ابعاد خودکارآمدي آموزشگران در شش بعد 

)خودکارآمدي در آموزش، انگيزش بخشی به فراگيران، 

در تطابق با  خودکارآمديحفظ شأن آموزشگري، 

در سازگار نمودن آموزش با  خودکارآمديتغييرات، 

يازهاي فردي و خودکارآمدي در تعامل با والدين ن

گيري آن از اندازهمنظور فراگيران و همکاران( که به

استفاده شد. و  (Skaalvik & Skaalvik,. 2007)طيف 

طيف مربوط به سنجش راهبردهاي تدريس  ،بخش سوم

 Moe et)منظور اندازه گيري آن از طيف سنجش که به

al, 2010ها در قالب طيف ليکرت گويه .( استفاده شد

پنج قسمتی )از خيلی کم تا خيلی زياد( مطرح شدند. در 

روايی به سه صورت صوري، سازه و  ،يق حاضرتحق

تشخيصی مورد بررسی قرار گرفت. بعد از انجام و 

( و روايی 2جدول )اطمينان از روايی صوري، روايی سازه 

هاي تحقيق ( بعد از گردآوري داده4جدول )تشخيصی 

گيري با براي سنجش پايايی ابزار اندازه بررسی شد.

يب آلفاي کرونباخ و با ضر SPSSافزار استفاده از نرم

پايايی ترکيبی محاسبه  Smart PLSافزار استفاده از نرم

(. 4و  3است )جدول  6/0شد که تمام مقادير آنها باالي 

هاي مستقل بر وابسته از روش براي بررسی تأثير متغير

 .استفاده شد سازي به روش حداقل مربعات جزيیمدل
 

 ها و نتایج تحقیقیافته

 1/73حاصل از پژوهش نشان داد که هاي يافته

درصد را زنان  9/26درصد از پاسخگويان را مردان و 

جنسيت مردان نسبت  دهدیمکه نشان  ؛انددادهتشکيل 

 25/40به زنان غالب است. ميانگين سنی پاسخگويان 

و تمامی پاسخگويان در  44/8سال با انحراف معيار 

فراوانی  نيترشيبسال قرار دارند.  59تا  26دامنه سنی 

درصد مشارکت  8/23با  35تا  30مربوط به طبقه سنی 

فراوانی  نيترشيباست. نتايج پژوهش نشان داد بوده

مربوط به افرادي است که داراي مرتبه علمی مربی، با 

و کمترين فراوانی مربوط به افراد  2/59ميزان مشارکت 

درصد  1/3داراي مرتبه علمی استاد با ميزان مشارکت 

درصد از پاسخگويان،  4/65اند. رشته تحصيلی  بوده
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درصد  2/79است.  ي بودهکشاورزريغ  6/34کشاورزي و 

هاي تدريس را از پاسخگويان سابقه شرکت در دوره

هاي درصد سابقه شرکت در دوره 8/20اند و داشته

 52ترين فراوانی پاسخگويان )بيشاند. تدريس را نداشته

سال قرار داشته  5کمتر از  به سابقهنفر( در طبقه مربوط 

نفر( در طبقه مربوط  10و کمترين فراوانی پاسخگويان )

است. ميانگين سابقه سال بوده 25تا  20به سابقه بين 

سال و  15/9دهنده سابقه تدريس پاسخگويان نشان

 بود.  722/6انحراف معيار 

بندي خودکارآمدي تدريس آموزشگر از منظور رتبهبه

ابعاد نتايج نشان داد  تغييرات استفاده شد.ضريب 

خودکارآمدي تدريس آموزشگران داراي شش بعد است 

باشد که در بعد و هر بعد داراي چهار گويه می

مضامين اصلی در " گويه ،"خودکارآمدي در آموزش"

دهم که حتی موضوعات را به نحوي توضيح می

تر نيز آن را درك ی ضعيفدانشجويان با سطح علم

اولويت اول را به  140/0با ضريب تغييرات  "کنندیم

ه راهنمايی و آموزش به اراي"و گويه  خود اختصاص داده

همه دانشجويان صرف نظر از سطح توانايی هر يک از 

اولويت چهارم را به  194/0با ضريب تغييرات  "هاآن

خودکارآمدي در "خود اختصاص داده است. در بعد 

تطبيق "گويه  ،"نيازهاي فرديسازگار نمودن آموزش با 

و در نظر گرفتن نيازهاي دانشجويان مختلف در کالس با 

اولويت  182/0با ضريب تغييرات  "توانايی کم و يا زياد

سازماندهی برنامه "اول را به خود اختصاص داده و گويه 

ها و تکاليف با نيازهاي فردي نحوي که دستورالعملبه

اولويت  236/0تغييرات با ضريب  "انطباق داشته باشد

چهارم را به خود اختصاص داده است. در بعد 

انگيزش بخشی به دانشجويان گويه خودکارآمدي در 

ايجاد انگيزه در دانشجويان به طوري که بهترين "

ترين مسائل با مشکل عملکرد خود را حتی در مواجه

اولويت اول را  183/0با ضريب تغييرات  "داشته باشند

بيدارسازي ميل به "اص داده و گويه به خود اختص

موفقيت  يادگيري حتی در بين دانشجويانی که از

 200/0با ضريب تغييرات  "اندکمتري برخوردار بوده

در بعد  اولويت چهارم را به خود اختصاص داده است.

، گويه "خودکارآمدي در حفظ شأن آموزشگري"

 فتاري براي پيروي ازترغيب دانشجويان با مشکالت ر"

ا اولويت اول ر 172/0با ضريب تغييرات  "قوانين کالس

وادار نمودن همه "به خود اختصاص داده و گويه 

با  "دانشجويان به رفتار مؤدبانه و احترام به يکديگر

ه خود اولويت چهارم را ب 203/0ضريب تغييرات 

خودکارآمدي در تعامل با "اختصاص داده است. در بعد 

همکاري مؤثر و "گويه  ،"انوالدين فراگيران و همکار

هاي سازنده با آموزشگران ديگر، به عنوان مثال، در تيم

اولويت اول را به  290/0با ضريب تغييرات  "آموزشی

همکاري با اکثر والدين " خود اختصاص داده و گويه

اولويت چهارم را  511/0با ضريب تغييرات  "دانشجويان

رآمدي در خودکا"به خود اختصاص داده است. در بعد 

اداره کردن فرآيند آموزش "گويه  ،"تطابق با تغييرات

با ضريب  "حتی اگر برنامه درسی تغيير کرده باشد

اولويت اول را به خود اختصاص داده  174/0تغييرات 

استفاده موفقيت آميز از هر روش آموزشی " است و گويه

با  "گيردکه دانشگاه تصميم به استفاده از آن را می

اولويت آخر را به خود اختصاص  247/0يرات ضريب تغي

گويه که براي سنجش  24داده است. همچنين، از بين 

ابعاد خودکارآمدي تدريس آموزشگران مورد مطالعه 

مضامين اصلی در موضوعات را به " استفاده شد گويه

دهم که حتی دانشجويان با سطح نحوي توضيح می

بعد  از "کنندی ضعيف تر نيز آن را درك میعلم

 140/0با ضريب تغييرات  "خودکارآمدي در آموزش"

 با همکاري "ول را به خود اختصاص داده و گويهاولويت ا

خودکارآمدي در "از بعد   "دانشجويان والدين اکثر

با ضريب تغييرات " تعامل با والدين فراگيران و همکاران

اولويت آخر را در بين آموزشگران مورد مطالعه  511/0

هاي بعد بندي گويهتصاص داده است. در رتبهبه خود اخ

گويه  30راهبردهاي تدريس نيز مشخص شد که از بين 

 که براي سنجش راهبردهاي تدريس استفاده شد گويه

 موضوع درباره مشکلی با اگر خواهممی دانشجويان از"

با ضريب تغييرات  "بپرسند سؤال شدند، مواجه درس

صاص داده، گويه اولويت اول را به خود اخت 150/0

با  "مختلف هايسوژه و موضوعات بين ارتباط برقراري"

اولويت دوم را به خود اختصاص  177/0ضريب تغييرات 

 از استفاده با پوشش تحت موضوع معرفی"داده، گويه 

با ضريب  "پرسيدن سؤال مثل مسأله حل راهبرد يک

اولويت سوم را به خود اختصاص داده و  186/0تغييرات 
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 با را مطالب اينکه براي دانشجويان از درخواست "گويه 

اولويت  426/0با ضريب تغييرات  "بخوانند بلند صداي

ه يک بعد از ارايآخر را به خود اختصاص داده است. 

کنندگان در تحقيق، هاي مشارکتنيمرخ کلی از ويژگی

در اين مرحله از تحقيق تأثير راهبردهاي تديس بر ابعاد 

س مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا خودکارآمدي تدري

الزم است وضعيت ساختارهاي عاملی براي بررسی 

هاي پنهان مدل ارزيابی شود. در قالب گيري متغيراندازه

شود که آيا روايی سازه اين موضوع بررسی می

هاي مورد گيري سازههاي انتخاب شده براي اندازهنشانگر

يا خير؟ براي نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند 

منظور از تحليل عاملی تائيدي استفاده شد. به اين اين

 tشکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود داراي مقدار 

باشد. در اين صورت اين نشانگر از دقت  96/1باالتر از 

گيري آن سازه يا صفت مکنون برخوردار الزم براي اندازه

دهد که ن میهاي عاملی نشااست. نتايج در مورد بار

هستند  01/0داري زير تمام نشانگرها داراي سطح معنی

 (.2)جدول

 
 يريگاندازهي هر سازه در قالب مدل نشانگرهامقادير بار عاملی براي  -2جدول 

 tمقدار
 

VIF 

 

 سازه گويه محتوا بار عاملی

09/3 

06/2 

75/3 

880/0 

42/3 

91/1 

59/5 

57/2 

57/3 

35/2 

94/1 

59/2 

94/4 

66/6 

21/7 

61/6 

94/1 

48/1 

49/1 

78/2 

05/4 

97/10 

07/3 

20/5 

85/4 

17/3 

83/4 

87/5 

17/2 

 

04/3 

01/2 

90/1 

22/2 

73/1 

74/2 

19/2 

60/2 

94/2 

58/3 

84/1 

78/1 

63/1 

64/2 

46/2 

65/2 

14/2 

77/1 

69/1 

98/1 

79/1 

36/2 

36/2 

07/2 

27/2 

08/2 

03/2 

22/2 

26/2 

05/2 

 

24/2 

314/0 

253/0 

385/0 

117/0 

427/0 

214/0 

500/0 

309/0 

367/0 

255/0 

249/0 

278/0 

488/0 

643/0 

591/0 

526/0 

223/0 

192/0 

146/0 

330/0 

406/0 

706/0 

335/0 

557/0 

425/0 

315/0 

474/0 

502/0 

257/0 

 

334/0 

 از دانشجويان می خواهم در طول تدريس يادداشت برداري کنند

 آزمايشگاه در آزمايش انجام و درس کالس در فيلم از استفاده

 دهند توضيح را اصلی مفاهيم کتبی يا و شفاهی صورت به که خواهم می دانشجويان از درس پايان در

 دهم می دانشجويان به را تدريس مفاهيم از اي خالصه

 شده داده توضيح موضوعات کليدي کلمات نوشتن براي دانشجويان زا درخواست

 آشنا هاينمونه از استفاده با جديد موضوع يک معرفی

 مختلف هاي سوژه و موضوعات بين ارتباط برقراري

 جديد مطالب توضيح شروع از قبل جلسات مطالب از اي خالصه ارائه

 دهممی ارائه را شود ستدري است قرار که مطالبی ليست تدريس شروع از قبل

 دانشجويان توسط اصلی مفاهيم از خالصه نمودار يک ارائه

 وب دي، وي دي مانند اي رسانه چند ابزارهاي از استفاده

 ديکته کردن برخی از تعاريف در کالس درس

 بپرسند سؤال شدند، مواجه درس موضوع درباره مشکلی با اگر خواهممی دانشجويان از

 2تدريس/ طول در کاري ايه گروه سازماندهی

 کنند اشاره درس اصلی مفاهيم در اي نکته به خواهممی دانشجويان از

 (نمودار نقشه، اساليد،) تئوري موضوعات دادن نشان براي تصاوير از استفاده

  درسی جزوه يا و کتاب در آنها جستجوي سپس و کليدي مفاهيم به راجع مختصر توضيح

 زمانی هايلينک از ستفادها با منطقی هايتوالی ساخت

 شود داده توضيح سپس و شده قرائت دانشجو يا آموزشگر توسط مطالب

 سياه تخته روي ها فرمول و ها ويژگی قواعد، يادداشت

  کلی نمودار يک صورت به شده داده آموزش موضوعات از اي خالصه ارائه

 تدريس طول در مطالعه مورد موضوعات درباره بحث

 يا چارچوب از موضوعات خوانده شده و يا توضيح داده شده در کالس درسرسم يک نمودار 

 پرسيدن سؤال درباره پيشرفت يک موضوع

 شفاهی صورت به کتاب محتواي کردن خالصه

 بپرسند سؤال درس، توضيح طول در که دانشجويان از درخواست

 يدنپرس سؤال مثل مسأله حل راهبرد يک از استفاده با پوشش تحت موضوع معرفی

 بخوانند بلند صداي با را مطالب اينکه براي دانشجويان از درخواست

 براي دانشجويان از درخواست و اند شده شناخته امروز به تا موضوع يک پيرامون که مفاهيمی بندي جمع

 شناسند می که هايی ايده و خود هاي ايده درباره بحث

 قبلی مطالب از کلی طرح يا و جدول نمودار، رسم
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 راهبردهاي تدريس
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 tمقدار
 

VIF 

 

 سازه گويه محتوا بار عاملی

18/14 

 

97/5 

86/18 

64/9 

79/1 

 

28/1 

52/1 

39/1 

822/0 

 

673/0 

801/0 

718/0 

 را آن نيز رتفيضع علمی سطح با دانشجويان حتی که دهممی توضيح نحوي به را موضوعات در اصلی مضامين

 کنندمی درك

  هاآن از يک هر توانايی سطح ازنظر صرف دانشجويان همه به آموزش و راهنمايی ارائه

  نمايند درك را دشوار مسائل بتوانند که طوري به دانشجويان سؤاالت به پاسخ

 کنند درك را آن بتوانند دانشجويان از بسياري که دهممی توضيح نحوي به را درس اصلی موضوعات

1 

 

2 

3 

4 

 

خودکارآمدي در 

 آموزش

16/4 

22/20 
 

82/21 

26/24 

18/1 

63/1 

 

69/1 

48/1 

515/0 

813/0 

 

810/0 

812/0 

 باشد داشته انطباق فردي نيازهاي با تکاليف و هادستورالعمل که نحوي به برنامه سازماندهی

 فراهم را واقعی هايچالش با نشد درگير براي مناسب فرصت متفاوت هايتوانايی با دانشجويان همه براي

 نمايممی

 زياد يا و کم توانايی با کالس در مختلف دانشجويان نيازهاي گرفتن نظر در و تطبيق

 با متناسب بتوانند زياد يا و کم توانايی با دانشجويان گروه دو هر که نحوي به کالسی کار سازماندهی

 کارکنند خود يهايیتوانا

5 

6 

 

7 

8 

خودکارآمدي در 

سازگار نمودن 

آموزش با نيازهاي 

 فردي

64/15 

61/19 

37/25 
 

94/10 

49/1 

75/1 

78/1 

 

45/1 

763/0 

810/0 

819/0 

 

725/0 

 کارکنند خود تکاليف روي خوبی به که دانشجويان همه در انگيزه ايجاد

 اندبوده برخوردار کمتري موفقيت از که دانشجويانی بين در حتی يادگيري به ميل بيدارسازي

 داشته مسائل نيترمشکل با مواجه در حتی را خود عملکرد بهترين که طوري به دانشجويان در انگيزه يجادا

 باشند

 دهندیم نشان تکليف انجام براي خود از را يترنييپا رغبت که دانشجويانی در انگيزه ايجاد

9 

10 

11 

 

12 

 خودکارآمدي در

انگيزش بخشی به 

 فراگيران

11/9 

14/21 

26/27 

26/8 

65/1 

92/1 

62/1 

33/1 

724/0 

820/0 

815/0 

722/0 

 دانشجويان مختلف يهاگروه بين در و کالس درانضباط  و نظم حفظ

 هاآن پرخاشگرترين حتی دانشجويان همه کنترل

  کالس قوانين از پيروي براي رفتاري مشکالت با دانشجويان ترغيب

 يکديگر به راماحت و مؤدبانه رفتار به دانشجويان همه نمودن وادار

13 

14 

15 

16 

خودکارآمدي در 

حفظ شأن 

 آموزشگري

95/14 

57/12 

55/19 

00/12 

78/2 

33/1 

06/3 

32/1 

812/0 

721/0 

858/0 

718/0 

 دانشجويان والدين اکثر با همکاري

 ديگر آموزشگران با منافع تضاد با مواجه مواقع در مناسب يهاحلراه يافتن

   رفتاري مشکالت داراي جوياندانش والدين با سازنده همکاري

 آموزشی هاي تيم در مثال، عنوان به ديگر، آموزشگران با سازنده و مؤثر همکاري

17 

18 

19 

20 

خودکار آمدي در 

تعامل با والدين 

فراگيران  و 

 همکاران

29/15 

74/15 
 

02/23 

02/8 

30/1 

38/1 

 

76/1 

42/1 

741/0 

738/0 

 

819/0 

694/0 

 رديگیم آن از استفاده به تصميم دانشگاه که آموزشی روش هر زا زيآمتيموفق استفاده

 درها آن شدن سازماندهی چگونگی گرفتن نظر در بدون درس، کالس در آموزشی مديريت در توانايی 

 (غيره و مختلط سنی يهاگروه ،هاگروه ترکيب سازماندهی چگونگی مانند)  دانشگاه

 باشد کرده تغيير درسی مهبرنا اگر حتی آموزش فرآيند کردن اداره

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

21 

22 

 

23 

24 

 

 در خودکارآمدي

 تغييرات با تطابق

 

که  شودیم( مشخص 2بر اساس نتايج جدول )

ي در سطح يک داریمعني هر سازه به دليل نشانگرها

ي برخوردار هستند ريگاندازهراي درصد از اهميت الزم ب

که براي بررسی دقت و اهميت  1روايی سازه ،لذا و

، انجام هاسازهي ريگاندازهبراي  شدهانتخابي نشانگرها

ي عاملی ساختارها، نشانگرهاکه  دهدیمشد، نشان 

ي ابعاد مورد مطالعه در مدل ريگاندازهمناسبی را جهت 

 5نيز زير مقدار VIF ار مقد .آوردندیمتحقيق فراهم 

است و نشان از عدم وجود تالقی همبستگی بين 

ها دارد. عالوه بر روايی ي انتخابی و دقت يافتهنشانگرها

 شدهانتخابي نشانگرهاسازه که براي بررسی اهميت 
                                                                                  
1. Construct Validity 

 2، روايی تشخيصیرودیمکار به هاسازهي ريگاندازهبراي 

که نيز در تحقيق حاضر مورد نظر است به اين معنا 

ي هر سازه در نهايت تفکيک مناسبی را به نشانگرها

ي ديگر مدل فراهم هاسازهي نسبت به ريگاندازهلحاظ 

هر نشانگر فقط سازه خود را  ترسادهآورند. به عبارت 

ي باشد که تمام اگونهبه  هاآني کند و ترکيب ريگاندازه

ی از يکديگر تفکيک شوند. اين فرايند از به خوبي هاسازه

و طريق قابل مطالعه است که هر دو روش در اين د

تحقيق استفاده شد. در راستاي روش اول ابتدا با کمک 

مشخص شد که  شدهاستخراجشاخص ميانگين واريانس 

ي مورد مطالعه داراي ميانگين واريانس رهايمتغتمام 
                                                                                  
2. Discriminant Validity 
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 است که مقدار 5/0(، باالتر از 1AVEشده )استخراج

ايی سازه از شاخص . جهت بررسی پاياستمناسبی 
                                                                                  
1. Average Variance Extracted 

ی مدل شناسروشپايايی ترکيبی استفاده شد. در 

معادالت ساختاري از ضريب پايايی ترکيبی استفاده 

براي هر سازه نشان از  6/0که مقادير باالتر از  شودیم

 .,Nunnally & Bernstein ددارپايايی مناسب آن 

 (.3)جدول  ((1994

 
 ، پايايی ترکيبی و آلفاي کرونباخشدهراجاستخمقادير ميانگين واريانس  -3جدول 

 سازه (AVE>0.50)شده ميانگين واريانس استخراج (CRترکيبی )پايايی  آلفاي کرونباخ

 فراگيران به بخشی انگيزش 608/0 861/0 745/0

 تغييرات با تطابق 562/0 836/0 728/0

 فراگيران والدين با تعامل 608/0 860/0 743/0

 آموزشگري شان حفظ 595/0 854/0 784/0

 آموزش در خودکارآمدي 571/0 841/0 770/0

 راهبردهاي تدريس 560/0 832/0 808/0

 فردي هاي نياز با آموزش نمودن سازگار 560/0 838/0 754/0

 

روش دوم براي بررسی روايی تشخيصی استفاده از 

ميانگين واريانس استخراج شده است. براي  ريشه دوم

ريشه دوم ميانگين واريانس اين منظور بايد 

ي ديگر با هاعاملي هایهمبستگاز ساير  شدهاستخراج

اين  .(Nevitt & Hancock,. 2001)باشد اين سازه بيشتر 

( نشان داده شده است. نتايج 4موضوع در جدول )

ي نشانگرهاکه  دهدیمبررسی روايی تشخيصی نشان 

ايی ي موجود از روهاسازهي ريگاندازهانتخابی جهت 

تمام  اول،تشخيصی الزم برخوردار هستند، زيرا که 

باالتر از  شدهاستخراجي داراي مقدار واريانس هاسازه

 ريشه دوم ميانگين واريانس دوم،بودند و  4/0

براي هر سازه که در قطر ماتريس جدول  شدهاستخراج

ي ساير هایهمبستگ( نشان داده شده است از تمام 4)

باالتر است. در اين معيار که به روش  با آن عامل هاعامل

(Fornell & Larcker ) معروف است ميزان رابطه يک

، در مقايسه رابطه آن سازه با شينشانگرهاسازه با 

 گيرد. یمي ديگر مدل مورد ارزيابی قرار هاسازه

 
 معيار فورنل و الرکر جهت بررسی روايی تشخيصی -4جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 صفت مکنون

             780/0 (1) ش بخشی به فراگيرانانگيز

           750/0 621/0 (2) تطابق با تغييرات

         780/0 525/0 362/0 (3)تعامل با والدين فراگيران

       772/0 306/0 456/0 427/0 (4)حفظ شان آموزشگري

     756/0 419/0 280/0 483/0 516/0 (5)خودکارآمدي در آموزش

   493/0  513/0 477/0 468/0 650/0 579/0 (6)هاي تدريس راهبرد

 749/0 483/0 495/0 270/0 343/0 459/0 629/0 (7)سازگار نمودن آموزش با نياز هاي فردي

 

با توجه به وجود شواهدي از دقت ناکافی اين روش 

در برخی مطالعات در تحقيق حاضر از مقادير نسبتی 

  HTMT 2ارزشی خصيصه تک ارزشی به خصيصه چند
ه شده يهاي ماتريس ارانيز استفاده شد که مقادير درايه

                                                                                  
2. Heterotrait - Monotrait Ratio 
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بوده و نشان از دقت  9/0( همگی کمتر از 5در جدول )

گيري نشانگرهاي تحقيق در افتراق معنايی باالي اندازه

هاي مدل داشته و مکمل نتايج معيار فورنل و بين سازه

 Henseler et al., 2015).) الرکر است

 
 تک ارزشی جهت بررسی روايی تشخيصی تکميلی –معيار خصيصه چند ارزشی   -5ل جدو

 6 5 4 3 2 1 صفت مکنون
 --- --- --- --- --- --- انگيزش بخشی به فراگيران

 --- --- --- --- --- 813/0 تطابق با تغييرات

 --- --- --- --- 685/0 457/0 تعامل با والدين فراگيران

 --- --- --- 377/0 604/0 546/0 حفظ شان آموزشگري

 --- --- 537/0 360/0 632/0 654/0 خودکارآمدي در آموزش

 --- 653/0 347/0 446/0 584/0 816/0 سازگار نمودن آموزش با نياز هاي فردي

 

با توجه به اتمام فاز پااليش متغير و اطمينان از دقت 

گيري مفاهيم و متغيرهاي مرتبط ها در اندازهشاخص

حداقل  روشتوان به آزمون فرضيات تحقيق پرداخت. یم

براي  ايمرحلهپيچيده و دو  يی از فرآينديمربعات جز

. عالوه بر اين، با کندیاستفاده م ضرايببرآورد و تعيين 

استفاده از روش اطالعات محدود در حداقل مربعات 

براي جامعه و يا مقياس  ايفرضيهی، هيچ يجز

مانند  يیهاکه فرضرد. بدون اينوجود ندا گيرياندازه

اسمی، ترتيبی و  يهااسيتوزيع و يا مق يهافرض

براي متغيرها، وجود داشته باشند، نتايج کار  ايفاصله

در قالب مدل معادالت ساختاري . باشدیم استفادهقابل 

فرضيات مورد بررسی قرار گرفتند که نتيجه آن در ادامه 

ايج بررسی روابط بين آمده است. با در نظر گرفتن نت

سازه مستقل و وابسته با استفاده از ضريب مربوطه 

هاي تحقيق دار اثرات بين سازهتوان به بررسی معنیمی

 پرداخت.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مسير اثر متغيرهاي تحقيق - 2شکل
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داري ضريب مسير يا همان بتا منظور بررسی معنیبه

استفاده شد که براي اين  از روش از بوت استرپينگ

نمونه  300و  100لت منظور از سرگيري در دو حا

دهد در هر دو حالت استفاده شد که نتايج نشان می

معنی بودن پارامتر تغييري ايجاد دار بودن يا بیمعنی

نشده و نتايج از اعتبار محکمی برخوردار هستند، در واقع 

دار بودن يا نبودن از حجم نمونه تأثير نپذيرفته معنی

 است.

 
 ي تحقيق براي آزمون فرضيات کلی تحقيقاثر خطی اثرات متغيرها -6جدول 

Bootstrapping 
VIF 2f S.E Sig Beta اثر خطی مورد مطالعه 

n=300 n=100 

 نگيزش بخشی به فراگيرانا ←راهبردهاي تدريس 579/0 000/0 054/0 505/0 1 74/10 96/13

 ييراتتطابق با تغ ←راهبردهاي تدريس 650/0 000/0 053/0 732/0 1 29/12 97/15

 تعامل با والدين فراگيران ←راهبردهاي تدريس 468/0 000/0 072/0 281/0 1 52/6 47/8

 حفظ شأن آموزشگري ←راهبردهاي تدريس 477/0 000/0 081/0 294/0 1 87/5 63/7

 خودکارآمدي در آموزش ←راهبردهاي تدريس 513/0 000/0 061/0 357/0 1 43/8 95/10

 سازگار نمودن آموزش با نيازهاي فردي ←راهبردهاي تدريس 483/0 000/0 066/0 304/0 1 31/7 50/9

 .پرداخت تحقيق فرضيات آزمون به توانمی متغيرها اين وضعيت به با توجه 

 

راهبردهاي  اثر مسير ضريب( 6) جدول اساس بر

 تخمين 579/0تدريس بر انگيزش بخشی به فراگيران 

 پارامتر اين براي t مقدار داريمعنی سطح. است شده زده

 01/0 از کمتر که آنجا از و است شده گزارش 000/0

 با ضريب اين برايt  آماره  مقدار گفت توانمی است

 ،لذا .= t)74/10( است دارمعنی درصد 99 اطمينان

 به توجه با و دارد وجود صفر فرض رد براي کافی دليل

 راهبردهاي که نمود بيان توانمی ضريب اين داريمعنی

 به داريمعنی اثر تدريس بر انگيزش بخشی به فراگيران

 رابطه اين دارمعنی ضريب به توجه با. دارد آماري لحاظ

راهبردهاي تدريس بر انگيزش بخشی  که گفت توانمی

 تحقيق فرضيه اين و داشته داريبه فراگيران اثر معنی

 توانمی 2f يا اثر حجم مقدار به توجه با. شودمی پذيرفته

 دارد. قرار قوي اثر دامنه در ضريب اين که نمود حظهمال

 اثر مسير ضريب( 6) جدول اساس بر ،همچنين

 تخمين 650/0 تطابق با تغييراتراهبردهاي تدريس بر 

 پارامتر اين براي t مقدار داريمعنی سطح. است شده زده

 01/0 از کمتر که آنجا از و است شده گزارش 000/0

 با ضريب اين برايt آماره  مقدار گفت توانمی است

 ،لذا .= t)29/12( است دارمعنی درصد 99 اطمينان

 به توجه با و دارد وجود صفر فرض رد براي کافی دليل

راهبردهاي  که نمود بيان توانمی ضريب اين داريمعنی

 لحاظ به داريمعنی اثر تطابق با تغييرات تدريس و

 رابطه اين دارمعنی ضريب به توجه با. دارد آماري

راهبردهاي تدريس بر تطابق بر  که گفت توانمی

 تحقيق فرضيه اين و داشته داريتغييرات اثرمعنی

 توانمی 2f يا اثر حجم مقدار به توجه با. شودمی پذيرفته

 دارد.  قرار قوي اثر دامنه در ضريب اين که نمود مالحظه

راهبردهاي تدريس بر تعامل با  اثر مسير ضريب

 سطح. است شده زده تخمين 468/0 راگيرانوالدين ف

 شده گزارش 000/0 پارامتر اين براي t مقدار داريمعنی

 گفت توانمی است 01/0 از کمتر که آنجا از و است

 درصد 99 اطمينان با ضريب اين براي t   آماره مقدار

 فرض رد براي کافی دليل ،لذا. = t)52/6( است دارمعنی

 ضريب اين داريمعنی به جهتو با و دارد وجود صفر

تعامل با  راهبردهاي تدريس و که نمود بيان توانمی

 با. دارد آماري لحاظ به داريمعنی اثر والدين فراگيران

 که گفت توانمی رابطه اين دارمعنی ضريب به توجه

 راهبردهاي تدريس بر تعامل با والدين فراگيران

 يرفتهپذ تحقيق فرضيه اين و داشته دارياثرمعنی

 مالحظه توانمی 2f يا اثر حجم مقدار به توجه با. شودمی

 دارد.  قرار متوسط اثر دامنه در ضريب اين که نمود

راهبردهاي تدريس بر حفظ شأن  اثر مسير ضريب

 سطح. است شده زده تخمين 477/0 آموزشگري

 شده گزارش 000/0 پارامتر اين براي  t مقدار داريمعنی

 گفت توانمی است 01/0 از کمتر که آنجا از و است
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 درصد 99 اطمينان با ضريب اين براي t آماره مقدار

 فرض رد براي کافی دليل لذا، = t)87/5( است دارمعنی

 ضريب اين داريمعنی به توجه با و دارد وجود صفر

حفظ شأن  راهبردهاي تدريس و که نمود بيان توانمی

 توجه با. دارد آماري لحاظ به داريمعنی اثر آموزشگري

 که گفت توانمی رابطه اين دارمعنی ضريب به

 راهبردهاي تدريس بر حفظ شأن آموزشگري

 پذيرفته تحقيق فرضيه اين و داشته دارياثرمعنی

 مالحظه توانمی 2f يا اثر حجم مقدار به توجه با. شودمی

دارد.  قرار متوسط اثر دامنه در ضريب اين که نمود

بردهاي تدريس بر خودکارآمدي در راه اثر مسير ضريب

 داريمعنی سطح. است شده زده تخمين 513/0 آموزش

 از و است شده گزارش 000/0 پارامتر اين براي t مقدار

 t  آماره مقدار گفت توانمی است 01/0 از کمتر که آنجا

 است دارمعنی درصد 99 اطمينان با ضريب اين براي

)43/8(t = ،ردهاي تدريس بر راهب که گفت توانمی و

 اين و داشته دارياثرمعنی خودکارآمدي در آموزش

 حجم مقدار به توجه با. شودمی پذيرفته تحقيق فرضيه

 دامنه در ضريب اين که نمود مالحظه توانمی 2f يا اثر

راهبردهاي تدريس بر  اثر مسير دارد. ضريب قوي قرار اثر

 ينتخم 483/0 سازگار نمودن آموزش با نيازهاي فردي

 پارامتر اين براي t مقدار داريمعنی سطح. است شده زده

 01/0 از کمتر که آنجا از و است شده گزارش 000/0

 با ضريب اين براي t  آماره مقدار گفت توانمی است

 توانمی .= t)31/7 ( است دارمعنی درصد 99 اطمينان

سازگار نمودن آموزش با راهبردهاي تدريس بر  که گفت

 تحقيق فرضيه اين و داشته دارياثرمعنی ردينيازهاي ف

 توانمی 2f يا اثر حجم مقدار به توجه با. شودمی پذيرفته

 متوسط قرار اثر دامنه در ضريب اين که نمود مالحظه

 دارد.

 گيري و پيشنهادهانتيجه

بين راهبردهاي طور که نتايج نشان داد همان

 داريمعنا انگيزش بخشی به فراگيران رابطه تدريس و

 ,Aydeniz & Ozdilek)دارد که با نتايج تحقيقات  وجود

2015) ،(Alambeigi et al, 2016 ،)(Ross & Gray, 

تطابق دارد.  (،Brouwers & Tomic, 2000)و  (2006

 رابطه تطابق با تغييرات بين راهبردهاي تدريس و

 &  ,Dembo)دارد که با نتايج تحقيقات  وجود معناداري

Gibson, 1985)  و(Noori et al, 2013)  .بين تطابق دارد

 رابطه تعامل با والدين فراگيران راهبردهاي تدريس و

 ,Guo et al)دارد که با نتايج تحقيق  وجود معناداري

حفظ شأن  بين راهبردهاي تدريس وتطابق دارد.  (2011

دارد که با نتايج  وجود معناداري رابطه آموزشگري

تطابق دارد. بين  (Alambeigi et al, 2016)تحقيق 

 رابطه خودکارآمدي در آموزش راهبردهاي تدريس و

 Kilday et)دارد که با نتايج تحقيقات  وجود معناداري

al, 2016) ،(Kunsting et al, 2016)  و(Justice et al, 

سازگار  بين راهبردهاي تدريس وتطابق دارد.  ،(2008

 وجود معناداري رابطه نمودن آموزش با نيازهاي فردي

 ,Aydeniz & Ozdilek)دارد که با نتايج تحقيقات 

2015) ،(Bandura, 1986)   و(Dembo & Gibson, 

هر چه راهبردهاي  ،کلیطوربه تطابق دارد. (1985

کند تدريسی که آموزشگر در کالس درس استفاده می

د و بايتر باشد، خودکارآمدي آموزشگر افزايش میمناسب

باعث تمايل آموزشگران،  اين افزايش خودکارآمدي

تر براي اشتياق، تعهد، انگيزه و اختصاص زمان بيش

 بر آن تأثيردر نهايت، شود و يادگيري دانشجويان می

برگزاري  ،رواست. از اين دانشجويان تحصيلی پيشرفت

آموزشگران، که به ارتقا مهارت هاي آموزشی براي دوره

براي ارتقا شود، راهکار مناسبی ها منجر میتدريس آن

ها به ارتقا ها خواهد بود و در اين دورهخودکارآمدي آن

درخواست از دانشجويان که در طول "هايی چون مهارت

برقراري ارتباط بين برداري کنند، تدريس يادداشت

هاي مختلف، خالصه کردن محتواي موضوعات و سوژه

درس به صورت شفاهی، معرفی موضوع تحت پوشش با 

ک راهبرد حل مسأله مثل سؤال پرسيدن، استفاده از ي

استفاده از فيلم در کالس و انجام آزمايش در آزمايشگاه، 

درخواست از دانشجويان براي نوشتن کلمات کليدي 

 هاي منطقی باموضوعات توضيح داده شده، ساخت توالی

اي از ه خالصهاستفاده از لينک هاي زمانی، اراي

يک نمودار کلی، صورت موضوعات آموزش داده شده به

 بحث درباره موضوعات مورد مطالعه در طول تدريس و

 قيتحق نيا تيمحدود نيترعمدهپرداخته شود.  "غيره

 يراهبردها يددر مـورد کارآم آموزشگران يخودابراز

بـود. هـر  یشـش گانه مورد بررسـ يهادر بعـد سيتدر

روش  ـنيا يخودکارآمـد يهـایچنـد در بررسـ
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 يهاضـرورت دارد در پژوهش کنيل ؛اسـت ريناپذـزيپره

 ليتکمپژوهش  ـنيا ران،ياز فراگ یبـا نظرسـنج نـدهيآ

 نهيکـه اظهار نظـر در زمنيشـود. بـا توجـه به ا

 یو مکان یزمان طياز شـرا سيتدر يراهبردها يکارآمـد

 گـريد يهـادر نمونه قيتحق نياشود پيشنهاد میاسـت، 

 یطول يهـایچون بررسـ یـيهاشو بـا اسـتفاده از رو

 تکرار شـود.
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