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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 selfefficacy 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
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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, selfefficiency in adapting to change, self-efficiency in adapting education to individual needs, and selfefficiency 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 selfefficacy 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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پیشبینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران
کشاورزی ،بر مبنای راهبردهای تدریس
4

پریسا پای خسته  ،1میالد جودی دمیرچی ،2محمدرضا شاهپسند* ، 3نجیمه اسماعیلی
 ،1کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،2کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران،کرج ،ایران
 ،3عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 ،4کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -98/9/9 :تاریخ تصویب)99/3/19 :

چکیده
خودکارآمدی باورهای یك شخص در مورد تواناییهایش برای سازماندهی و اجرای اعمال
الزم برای دستیابی به نتایج موردنظر میباشد .از اینرو ،تحقیق حاضر با هدف پیشبینی ابعاد
خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی بر مبنای راهبردهای تدریس انجـام شـد.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و دادهها به روش پیمایشی گردآوری شد .از نظر امکان
و میزان کنترل متغیرها هم از نوع پژوهش علی -مقایسه ای محسوب میشود .هدف پژوهش
پیشبینی سطح ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی بر مبنای راهبردهای تدریس
در کالس بود .به این منظور ،جامعه آماری متشکل از  210نفر از آموزشگران مراکز آموزش
عالی علمی کاربردی کشاورزی استان تهران و البرز بود که با استفاده از فرمول تصحیح جامعه
معین ،از  130نفر از ایشان به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی نظرخواهی صورت گرفت.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای استاندارد بود که وضعیت روایی آن به سه صورت صوری،
سازه و تشخیصی تایید شد و وضعیت پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی
ترکیبی صورت گرفت .روش غالب آماری مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل
مربعات جزیی بود .نتایج نشان داد بین راهبردهای تدریس و شش بعد خودکارآمدی تدریس
(انگیزش بخشی به فراگیران ،تطابق با تغییرات ،تعامل با والدین فراگیران ،حفظ شأن

آموزشگری ،خودکارآمدی در آموزش ،سازگار نمودن آموزش با نیازهای فردی) رابطه معنی-
داری وجود داشت .از اینرو ،هر چه راهبردهای تدریسی که آموزشگر در کالس درس
استفاده میکند مناسب تر باشد ،خودکارآمدی آموزشگر افزایش میباید و این افزایش
خودکارآمدی باعث تمایل آموزشگران ،اشتیاق ،تعهد ،انگیزه و اختصاص زمان بیشتر برای
یادگیری دانشجویان میشود .این امر در نهایت ،موجب پیشرفت تحصیلی دانشجویان میگردد.
از اینرو ،برگزاری دورههای آموزشی برای آموزشگران ،که به ارتقا مهارت تدریس آنها
منجر میشود؛ راهکار مناسبی برای ارتقا خودکارآمدی آنهاست.
واژههای کلیدی :باورهای خودکارآمدی ،خودکارآمدی تدریس ،ارتقا مهارت تدریس،
آموزشگران کشاورزی.
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مقدمه
نظام آموزش عالی کشور در ساليان گذشته با
چالشها و مسايل بسياري روبهرو بوده است .از جمله آن
میتوان رشد فزاينده متقاضيان ورود به دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشور بدون توجه به ظرفيتهاي
موجود براي پذيرش دانشآموختگان دانشگاهی،
کاربردي نبودن آموزشهاي دانشگاهی و غيره را نام برد.
نظام آموزش عالی براي مقابله با چنين چالشهايی
ناگزير بايد به حفظ و بهبود و ارتقاي کيفيت در محيط
آموزش عالی توجه کند و تمامی کارکردهاي آموزش
عالی براي موفقيت در اين امر مورد توجه قرار گيرد.
آموزش عالی بهعنوان مجموعهاي شامل استادان،
دانشجويان ،کارکنان ،فرآيندهاي گوناگون و پيچيده و
وابستگیهاي متقابل با محيط ،با ذينفعانی که داراي
نيازهاي مختلفی هستند ،ارتباط دارد که برآوردن نيازها
و تقاضاهاي آنان مستلزم داشتن استادان شايسته و
فرآيندهاي باکيفيت است .يکی از فرآيندهايی که بر
اساس نياز دانشجويان و نشاندهنده شايستگی استادان
است ،فرآيند تدريس است (.)Maroofi et al., 2007
تدريس عبارتست از هر فعاليتی که از جانب يک فرد به-
منظور تسهيل يادگيري فرد ديگري انجام میپذيرد
( .)Gage, 1978تدريس خوب مشوق يادگيري بيشتر و
بهتر دانشجويان است .بنابراين ،بايد ويژگیهاي تدريس
خوب را در آموزش عالی مورد توجه و بررسی قرار داد
).(Ramsden, 2005يکی از ارکان اصلی تدريس و
يادگيري معلم است و باورهاي وي در مورد مهارت خود،
میتواند تعيينکننده باشد .فرآيند تدريس ماهيتی
پيچيده و مؤلفههاي مختلف دارد که براي انجام دادن يک
تدريس باکيفيت بايد آنها را به خوبی شناخت و در عمل
بهکار بست و از سوي ديگر ،عوامل متعددي بر فرآيند
تدريس تأثيرگذارند که بايد در يک تدريس باکيفيت
مورد توجه قرار گيرند .يکی از عواملی که میتواند بر
توانايی استادان براي اجراي تدريس باکيفيت مؤثر باشد
خودکارآمدي آموزشگران است (.)Jaafari et al., 2012
( ،)Dellinger et al., 2008خودکارآمدي آموزشگران را
بهعنوان باور آموزشگر به توانايیهاي خود براي
سازماندهی و اجراي فعاليتهاي الزم براي اداي وظايف
تدريس در زمينهاي مشخص تعريف میکنندChucon .

) (2005بيان داشت ،معلمان با باورهاي خودکارآمدي
باالتر بهتر میتوانند مشکالت کالس را مديريت و حل
کنند .باورهاي خودکارآمدي آموزشگران در رضايت
شغلی آنها نقش اساسی داشته و باعث بهبود احساس
کارآمدي در يادگيرندگان و مشارکت آنها در
فعاليتهاي کالسی میگردد .همچنين ،بر بروندادها
دانشجويان شامل پيشرفت تحصيلی و انگيزه و کارآمدي
آنها نقش اساسی دارا میباشد ).(Chen, 2007
خودکارآمدي يکی از مفاهيم مورد تأکيد در نظريههاي
يادگيري است .بندورا خودکارآمدي را باورهاي 1
يک

شخص در مورد توانايیهايش براي سازماندهی و اجراي
اعمال الزم براي دستيابی به نتايج مورد نظر تعريف می-
کند .مطالعات نشان دادهاند که افراد با خودکارآمدي باال،
درك درستتري از ويژگیهاي روحی و روانی خود دارند،
در برقراري ارتباط راحتترند ،به آسانی میتوانند از
عواطف مثبت و منفی خود صحبت کنند و حمايت
اجتماعی مناسبی براي خود پيدا کنند .اين افراد در
تحليل وقايع ،توانايی بااليی دارند و میتوانند عواطف
خود را به منظور نزديک شدن به هدف بسيج کنند
( .)Narimani & Vahidi, 2014همانطور که
)(Bandura, 1997عنوان میکند ،خودکارآمدي ،توان
سازندهاي است که بدان وسيله ،مهارتهاي شناختی،
اجتماعی ،عاطفی و رفتاري انسان براي تحقق اهداف
مختلف ،بهگونهاي اثربخش ساماندهی میشود .بين
داشتن مهارتهاي مختلف با توان ترکيب آنها به
روشهاي مناسب براي انجام وظايف در شرايط گوناگون،
تفاوت آشکار وجود دارد .خودکارآمدي بدين معنی است
که فرد به اين باور رسيده است که میتواند در شرايط
مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشد وظايفش را به
نحو احسن انجام دهد .خودکارآمدي بهعنوان يک عامل
تعيينکننده مهم انتخاب اهداف پر چالش و فعاليتهاي
دشوار فردي عمل میکند .افرادي که به کارآمدي
خودباور دارند ،اهداف چالشبرانگيز را انتخاب میکنند و
از تجارب تهديدآميز اجتناب میکنند و افراد با کارآمدي
پايين از رويارويی با تکاليف ،وظايف و اهداف مشکل
پرهيز میکنند .افراد خودکارآمد بر اساس اهداف
1 Bandura
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انتخابی ،خود را موظف به تعيين معيارهاي عملکرد
میکنند و پس از آن ،به مشاهده و قضاوت درباره نتايج
عملکرد خود میپردازند و در صورت مشاهده ناهمخوانی
بين سطوح واقعی و مطلوب عملکرد آنان احساس
نارضايتی کرده و اين محرکی براي تعيين و اصالح عمل
در آنها است .افراد داراي احساس خودکارآمدي باال
موقعيتها و اهدافی را انتخاب میکنند که ممکن است،
ولی خارج از توان آنان نيست ( Allah Tavakolli et al,
 .)2015راهبردهاي تدريس میتواند بهعنوان منشاء بروز
خودکارآمدي در تدريس باشد مانند استفاده از يک
روش تدريس خاص يا استفاده از يک رسانه يا مواد
آموزشی .مسأله اصلی تحقيق حاضر پيشبينی سطح
ابعاد خودکارآمدي تدريس آموزشگران کشاورزي بر
مبناي راهبردهاي تدريس در کالس است.
مباني نظري و پيشينه تجربي تحقيق

چندبعدي بودن مقياس خودکارآمدي باعث شده
است مقياس احساس خودکارآمدي آموزشگر توسط
محققان مختلف مورد توجه قرار بگيرد .در برخی
مطالعات ،مقياس احساس خودکارآمدي آموزشگر
متشکل از سه بعد :راهبردهاي آموزشی ،مديريت کالس
درس و مشارکت دانشجويان است .اين مقياس،
همبستگی مثبت با ديگر مقياس خودکارآمدي شخصی
نشان داده و آن ،مجموعهاي از برخی از وظايف تدريس
است ) .(Avenzi et al, 2013مشکل ديگر اين است که
خودکارآمدي آموزشگر به سه بعد کاهش يافته است و
باور بر اين است که اين سه بعد براي انواع وظايف و
خواستههاي مورد نياز براي تدريس کافی نيستند .در
واقع ،استفاده خيلی کم از ابعاد باعث از دست رفتن
تفاوت براي برجسته کردن تفاوت در خودکارآمدي
آموزشگران در ارتباط با وظايف مختلف میشود .بهعنوان
مثال ،مقياس احساس خودکارآمدي آموزشگر به باور
خودکارآمدي آموزشگر پاسخ الزم را نمیدهد.
خودکارآمدي در مورد توانايی خود براي همکاري با
همکاران ،والدين و توانايی افزايش مطلوبيت است .در
بسياري از کشورها نظام دانشگاه نيازمند آموزشگرانی
براي کار کردن در تيمهاي مشترك مسئوليتپذيري
براي گروه بزرگی از دانشجويان هستند .همچنين،
نيازمند آموزشگرانی براي اطالعرسانی به والدين در مورد
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دانشگاه و تصميمگيري همراه با والدين است .عالوه بر
اين ،در بسياري از کشورها اغلب آموزشگران خواستار
تغييرات مکرر در دو روش تدريس و مديريت کالس
درس هستند .شش بعد -1 :خودکارآمدي در آموزش -2
خودکارآمدي در انگيزشبخشی به فراگيران -3
خودکارآمدي در حفظ شأن آموزشگري -4
خودکارآمدي در تطابق با تغييرات  -5خودکارآمدي در
سازگار نمودن آموزش با نيازهاي فردي و -6
خودکارآمدي در تعامل با والدين فراگيران و همکاران،
در مقياس ارايهشده در کشور نروژ مورد مطالعه قرار
گرفته است (همان).
بعد آموزشی ،به باورهاي آموزشگران در توانايی خود
براي توضيح موضوع و يا پاسخ دادن به سؤاالت براي
بهبود درك دانشجويان اشاره دارد .سازگار نمودن
آموزش با نيازهاي فردي دانشجويان ،باور آموزشگر به
توانايی خود براي انطباق با نيازها و توانايیهاي فردي
دانشجويان براي درنظر داشتن تنوع رفتاري دانشجو
است .بعد انگيزشبخشی به دانشجويان اشاره به باور
آموزشگران به توانايیهاي خود براي درگيري و مشارکت
دانشجويان در کارهاي دانشگاه و افزايش تمايالت
يادگيري دارد .حفظ شأن آموزشگري ،به باورهاي
آموزشگران به توانايی خود ،براي حفظ نظم و انضباط در
کالسها و بهطور موثر برخورد با اشتباه دانشجويان اشاره
دارد .بعد تعامل با همکاران و والدين ،مربوط به نياز به
باور آموزشگران است که آنها را قادر به کار کردن در
گروه و همکاري با والدين دانشجويان براي کار در
دانشگاه مینمايد .در نهايت ،بعد تطابق با تغييرات ،اشاره
به توانايی براي مقابله با خواستههاي بيرونی دارد که
نشاندهنده تغييرات عمدهاي براي آموزشگران است .به-
عنوان مثال ،تغيير مرتبط براي اصالحات اجرا شده
توسط دولتها ،تغيير مربوط به ترکيب کالس (تعداد،
سن و يا تنوع قومی) ،تغييرات توسط مديران مدارس از
نظر معرفی روش آموزشی و يا پاداش .(Avenzi et al,
) 2013بر اساس نظر  ،)1966( Rotterتمايز بين کنترل
درونی و بيرونی خودکارآمدي آموزشگر ،براي پيشرفت
در نظر گرفته شده است .برخی آموزشگران بر اين باورند
که موفقيت و رفتار دانشجويان را میتوان با آموزش و
پرورش تحت تأثير قرار داد .همچنين ،برخی آموزشگران
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بر اين باورند که عوامل داخلی و خارجی (مثل توانايی
دانشجويان و محيط) براي يادگيري دانشجويان از
تأثيري که يک آموزشگر ممکن است داشته باشد ،مهمتر
است .خودکارآمدي آموزشگر ممکن است بهمعناي
باورهاي فردي آموزشگران از توانايیهاي خود براي
برنامهريزي ،سازماندهی ،و انجام فعاليتهاي مورد نياز
براي رسيدن به اهداف آموزشی باشد .در مقابل،
خودکارآمدي آموزشگر میتواند بهعنوان يک زمينه
خاص و قابلانعطاف مفهومسازي شود ،در مورد آنچه که
فرد میتواند با توجه به محدوديتهاي ناشی از عوامل
خارجی انجام دهد ).(Skaalvik & Skaalvik,. 2007
آموزشگران با خودکارآمدي باال اهداف سطح
باالتري را براي تدريسشان در نظر میگيرند و از اين
طريق ،دانشجويان را به يادگيريهاي عميقتر و سطح
باالتر سوق میدهند ) .(Bandura, 1997اين آموزشگران
روشهاي قويتري را براي تدريس مورد استفاده قرار
میدهند ) .(Ashton & Webb, 1986همچنين ،بيشتر
به نيازهاي دانشجويان ضعيف توجه میکنند و با اولياي
دانشجويان نيز تعامل و همکاري بيشتري دارند
) ..(Poddel & Soodak, 1993با توجه به نظريه شناختی
) ،(Bandura, 1997خودکارآمدي اشاره به باورهاي يک
شخص و يا اعتمادبهنفس در توانايی براي انجام
موفقيتآميز يک دوره خاص از عمل ،با سطح بااليی از
خودکارآمدي که منجر به پشتکار بيشتر ،تالش و
انعطافپذيري در مواجهه با چالشها میشود.
آموزشگران با سطوح پايين از خودکارآمدي ،با رفتار
دانشجويان در کالس درس مشکلدارند ،در مورد
يادگيري دانشجويان بدبين بوده و ميزان رضايت شغلی
آنها پايين است ) .(Klassen et al., 2009عملکرد
اساتيد در خصوص يک تدريس با کيفيت در صورتی می-
تواند منجر به افزايش يادگيري دانشجويان گردد که با
توجه به مولفههاي تدريس با کيفيتتر ارايه شود .به-
منظور مقابله با چالشها و مشکالتی که ممکن است در
برقراري ارتباط و آموزش فراگيران ايجاد شود ،راهبرد-
هاي تدريس بايد متناسب با زمينه دانشجويان انتخاب
شود ( .)Oermann, 2004در همين راستا ،استفاده از
راهبردهاي ديگري در تدريس مانند ،شيوه پرسش و
پاسخ و نقشی که بر يادگيري فراگيران دارد مورد توجه

قرار گرفته است ( .)Almeida et al, 2010صاحبنظران
معتقدند ،از جمله مولفه هاي يک استراتژي تدريس
مناسب ،استفاده از تکنولوژي آموزشی در فرآيند آموزش
است ،زيرا با توجه به تحوالت عظيمی که در زمينه
فناوري اطالعات و ارتباطات صورت گرفته است ،استفاده
از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب افزايش ميزان
موفقيت در فرآيند تدريس و يادگيري شده است ( Kerr,
 )2005همچنين ،استفاده از فناوري موجب ايجاد انگيزه
و افزايش توانايی حل مساله در فراگيران میشود
(.)Grabe & Grabe, 2007

 ،)2016( Kilday et al.در مطالعهاي به اين نتيجه
رسيدند که از بين شاخصهاي خودکارآمدي آموزشگر،
شاخصهاي تسلط آموزشگر ،تعيين اهداف آموزشی و
اجتناب کار با خودکارآمدي آموزشگر ارتباط بيشتري
دارند .بين آموزشگران خودکارآمد از نظر سابقه تدريس
اختالف معنیداري وجود دارد)2016( Kunsting et al. .
به بررسی خودکارآمدي آموزشگر بهعنوان پيشبينی
کننده بلندمدت از کيفيت آموزشی در کالس درس در
طول سه سال پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که
خودکارآمدي آموزشگر ارتباط بااليی با جو کالس،
مديريت کالس ،فعالسازي شناختی و جهتگيري بر
روي هدف دارند )2015( Aydeniz & Ozdile .بر اين
تاکيد دارند که خودکارآمدي آموزشگر باعث افزايش
توجه فراگيران نسبت به چالشهاي هدايت خود در
جهت ساخت مباحث علمی در ذهن و ارزيابی توسعه
قدرت استداللها توسط فراگيران میشودGuo et al .
( )2011نشان داد اثر معنیداري بين همکاري
آموزشگران و تعامل کودکان در پيشبينی گزارش
خودکارآمدي آموزشگران وجود داردJustice et al. .
( )2008نشان دادند بين خودکارآمدي آموزشگر ارتباط
مثبتی با کيفيت آموزشی دارد .در مقابل ،ويژگیهاي
آموزشگر از جمله سابقه تدريس و تجربه براي توسعه
حرفهاي رابطهاي باکيفيت آموزشی نداشتند .همچنين،
مشخص شد ،خودکارآمدي آموزشگر رابطه مثبتی با
سطح تحصيالت دارد )2006( Ross & Gray .درباره
خودکارآمدي نشان دادند دانشجويان از آموزشگران با
خودکارآمدي باال ،انگيزه ،مشارکت ،اعتمادبهنفس و
موفقيت بيشتري را کسب میکنندBrouwers & .
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 )2000( Tomicپی بردند که آموزشگران با خودکارآمدي
باال ،بيشتر از استقالل دانشجويان در يادگيري حمايت
میکنند و دادن پاداش به آنها در قبال کار درست
باعث ايجاد انگيزه در آنها میشود .نتايج مطالعه
 )2016( Alambeigi et al.نشان داد احساس مثبت از
تدريس آموزشگران در هنگام تدريس و بيرون از کالس
به دو بعد از احساس خودکارآمدي ،شامل انگيزشبخشی
به فراگيران و حفظ منزلت آموزشگري وابسته است .اين
در حاليست که احساس خودکارآمدي در آموزش تنها
سبب تقويت احساس مثبت در بيرون از کالس میشود.
مطالعه  (2014) Azimi & Piriنشان داد بين
خودکارآمدي تدريس آموزشگران و جهتگيري هدف و
عملکردهاي آموزشی رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .نتايج تحقيق  )2013( Noori et al.نشان داد

باورهاي خودکارآمدي به طريق متفاوتی بر الگوي
پيشرفت و بهزيستی افراد و چگونگی احساس ،تفکر،
نگرش و رفتار آنها اثرگذار است .آموزشگرانی که از
باورهاي خودکارآمدي پايينی برخوردارند ،بيشتر در
معرض تجربه تنيدگی و پسايندهاي هيجانی منفی
وابسته به تجارب تنيدگیزا قرار میگيرند .همچنين،
سطوح پايين تجربه ممکن است با برخی از نشانههاي
جسمانی مانند خستگی ،درد مزمن ،تنش عضالنی،
آشفتگی ذهنی همراه باشد .در مقابل ،مواجهه با
رخدادهاي انگيزاننده کاري بهمثابه منبع عظيم اطالعاتی
میتواند باورهاي خودکارآمدي افراد را تقويت کند .بر
اساس مرور ادبيات نظري و تجربی صورت گرفته،
فرضيههاي پژوهش و چارچوب مفهومی به شرح زير
مورد توجه قرار گرفت.

راهبردهای تدریس

ابعاد خودکارآمدی تدریس
تطابق با تغییرات

حفظ شأن آموزشگری

839

سازگار نمودن آموزش با
نیازهای فردی

تعامل با والدین فراگیران و
همکاران

خودکارآمدی در
آموزش
انگیزش بخشی به
فراگیران

شکل -1مدل مفهومی تحقيق
تاثير معنیداري بر انگيزشبخشی به فراگيران دارد.

فرضيه اول :راهبردهاي تدريس
فرضيه دوم :راهبردهاي تدريس تاثير معنیداري بر تطابق با تغييرات دارد.
فرضيه سوم :راهبردهاي تدريس تاثير معنیداري بر تعامل با والدين فراگيران دارد.
فرضيه چهارم :راهبردهاي تدريس تاثير معنیداري بر حفظ شأن آموزشگري دارد.
فرضيه پنجم :راهبردهاي تدريس تاثير معنیداري بر خودکارآمدي در آموزش دارد.
فرضيه ششم :راهبردهاي تدريس تاثير معنیداري بر سازگار نمودن آموزش با نيازهاي فردي دارد.
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روش تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي است ،زيرا به-
دنبال بررسی پيشبينی سطح ابعاد خودکارآمدي
تدريس آموزشگران کشاورزي بر مبناي راهبردهاي
تدريس در کالس است .از لحاظ شيوه گردآوري دادهها
پيمايشی است .از نظر درجه کنترل متغيرها از نوع
تحقيقات علی -مقايسهاي است .جامعه آماري اين
تحقيق آموزشگران مراکز آموزش عالی علمی کاربردي
کشاورزي استان تهران و البرز به تعداد  210نفر بودند
که از بين آنها  130نفر به روش تصادفی طبقه اي با
انتساب متناسب انتخاب شدند .براي نمونهگيري ،از
فرمول تصحيح جامعه معين (،Daniel(1999) ،)FPC1
به شرح زير استفاده شد.

که در آن  pمعادل درجه شيوع صفت مورد نظر
است که در تحقيق حاضر طبق پيشنهاد فرمول معادل
 ،0/2فاصله اطمينان  dبرابر  0/05در نظر گرفته شد و
آماره  Zمعادل  1/96میباشد .بر اين اساس و بر اساس
رويکرد  ،FPCحجم نمونه معادل  115نفر تعيين شد .با
توجه به اينکه حجم نمونه با فاصله اطمينان  0/04برابر
 135نفر تخمين زده شده است؛  130نفر بهصورت
انتساب متناسب از دو مرکز مورد مطالعه انتخاب شدند.
به اين ترتيب براي تعيين حجم نمونه به روش تسهيم
متناسب حجم نمونه تعيينشده فوق به دو مرکز آموزش
عالی علمی کاربردي امام خمينی واقع در استان البرز و
مرکز آموزش عالی علمی کاربردي شهيد زمانپور واقع در
استان تهران اختصاص يافت.
جدول  -1تعداد نمونه اختصاصيافته به هر مرکز
نام مرکز

تعداد جامعه
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%

جمع

210

130

100

1. Finite population correction

ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامهاي متشکل از سه
بخش است .بخش اول پرسشنامه ،شامل ويژگیهاي
فردي آموزشگران بود .بخش دوم ،طيف مربوط به
سنجش ابعاد خودکارآمدي آموزشگران در شش بعد
(خودکارآمدي در آموزش ،انگيزش بخشی به فراگيران،
حفظ شأن آموزشگري ،خودکارآمدي در تطابق با
تغييرات ،خودکارآمدي در سازگار نمودن آموزش با
نيازهاي فردي و خودکارآمدي در تعامل با والدين
فراگيران و همکاران) که بهمنظور اندازهگيري آن از
طيف ) (Skaalvik & Skaalvik,. 2007استفاده شد .و
بخش سوم ،طيف مربوط به سنجش راهبردهاي تدريس
که بهمنظور اندازه گيري آن از طيف سنجش ( Moe et
 )al, 2010استفاده شد .گويهها در قالب طيف ليکرت
پنج قسمتی (از خيلی کم تا خيلی زياد) مطرح شدند .در
تحقيق حاضر ،روايی به سه صورت صوري ،سازه و
تشخيصی مورد بررسی قرار گرفت .بعد از انجام و
اطمينان از روايی صوري ،روايی سازه (جدول  )2و روايی
تشخيصی (جدول  )4بعد از گردآوري دادههاي تحقيق
بررسی شد .براي سنجش پايايی ابزار اندازهگيري با
استفاده از نرمافزار  SPSSضريب آلفاي کرونباخ و با
استفاده از نرمافزار  Smart PLSپايايی ترکيبی محاسبه
شد که تمام مقادير آنها باالي  0/6است (جدول  3و .)4
براي بررسی تأثير متغيرهاي مستقل بر وابسته از روش
مدلسازي به روش حداقل مربعات جزيی استفاده شد.
یافتهها و نتایج تحقیق
يافتههاي حاصل از پژوهش نشان داد که 73/1
درصد از پاسخگويان را مردان و  26/9درصد را زنان
تشکيل دادهاند؛ که نشان میدهد جنسيت مردان نسبت
به زنان غالب است .ميانگين سنی پاسخگويان 40/25
سال با انحراف معيار  8/44و تمامی پاسخگويان در
دامنه سنی  26تا  59سال قرار دارند .بيشترين فراوانی
مربوط به طبقه سنی  30تا  35با  23/8درصد مشارکت
بودهاست .نتايج پژوهش نشان داد بيشترين فراوانی
مربوط به افرادي است که داراي مرتبه علمی مربی ،با
ميزان مشارکت  59/2و کمترين فراوانی مربوط به افراد
داراي مرتبه علمی استاد با ميزان مشارکت  3/1درصد
بودهاند .رشته تحصيلی  65/4درصد از پاسخگويان،
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کشاورزي و  34/6غيرکشاورزي بوده است 79/2 .درصد
از پاسخگويان سابقه شرکت در دورههاي تدريس را
داشتهاند و  20/8درصد سابقه شرکت در دورههاي
تدريس را نداشتهاند .بيشترين فراوانی پاسخگويان (52
نفر) در طبقه مربوط به سابقه کمتر از  5سال قرار داشته
و کمترين فراوانی پاسخگويان ( 10نفر) در طبقه مربوط
به سابقه بين  20تا  25سال بودهاست .ميانگين سابقه
تدريس پاسخگويان نشاندهنده سابقه  9/15سال و
انحراف معيار  6/722بود.
بهمنظور رتبهبندي خودکارآمدي تدريس آموزشگر از
ضريب تغييرات استفاده شد .نتايج نشان داد ابعاد
خودکارآمدي تدريس آموزشگران داراي شش بعد است
و هر بعد داراي چهار گويه میباشد که در بعد
"خودکارآمدي در آموزش" ،گويه "مضامين اصلی در
موضوعات را به نحوي توضيح میدهم که حتی
دانشجويان با سطح علمی ضعيفتر نيز آن را درك
میکنند" با ضريب تغييرات  0/140اولويت اول را به
خود اختصاص داده و گويه "ارايه راهنمايی و آموزش به
همه دانشجويان صرف نظر از سطح توانايی هر يک از
آنها" با ضريب تغييرات  0/194اولويت چهارم را به
خود اختصاص داده است .در بعد "خودکارآمدي در
سازگار نمودن آموزش با نيازهاي فردي" ،گويه "تطبيق
و در نظر گرفتن نيازهاي دانشجويان مختلف در کالس با
توانايی کم و يا زياد" با ضريب تغييرات  0/182اولويت
اول را به خود اختصاص داده و گويه "سازماندهی برنامه
بهنحوي که دستورالعملها و تکاليف با نيازهاي فردي
انطباق داشته باشد" با ضريب تغييرات  0/236اولويت
چهارم را به خود اختصاص داده است .در بعد
خودکارآمدي در انگيزش بخشی به دانشجويان گويه
" ايجاد انگيزه در دانشجويان به طوري که بهترين
عملکرد خود را حتی در مواجه با مشکلترين مسائل
داشته باشند" با ضريب تغييرات  0/183اولويت اول را
به خود اختصاص داده و گويه "بيدارسازي ميل به
يادگيري حتی در بين دانشجويانی که از موفقيت
کمتري برخوردار بودهاند" با ضريب تغييرات 0/200
اولويت چهارم را به خود اختصاص داده است .در بعد
"خودکارآمدي در حفظ شأن آموزشگري" ،گويه
"ترغيب دانشجويان با مشکالت رفتاري براي پيروي از
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قوانين کالس" با ضريب تغييرات  0/172اولويت اول را
به خود اختصاص داده و گويه "وادار نمودن همه
دانشجويان به رفتار مؤدبانه و احترام به يکديگر" با
ضريب تغييرات  0/203اولويت چهارم را به خود
اختصاص داده است .در بعد "خودکارآمدي در تعامل با
والدين فراگيران و همکاران" ،گويه "همکاري مؤثر و
سازنده با آموزشگران ديگر ،به عنوان مثال ،در تيمهاي
آموزشی" با ضريب تغييرات  0/290اولويت اول را به
خود اختصاص داده و گويه "همکاري با اکثر والدين
دانشجويان" با ضريب تغييرات  0/511اولويت چهارم را
به خود اختصاص داده است .در بعد "خودکارآمدي در
تطابق با تغييرات" ،گويه "اداره کردن فرآيند آموزش
حتی اگر برنامه درسی تغيير کرده باشد" با ضريب
تغييرات  0/174اولويت اول را به خود اختصاص داده
است و گويه "استفاده موفقيت آميز از هر روش آموزشی
که دانشگاه تصميم به استفاده از آن را میگيرد" با
ضريب تغييرات  0/247اولويت آخر را به خود اختصاص
داده است .همچنين ،از بين  24گويه که براي سنجش
ابعاد خودکارآمدي تدريس آموزشگران مورد مطالعه
استفاده شد گويه "مضامين اصلی در موضوعات را به
نحوي توضيح میدهم که حتی دانشجويان با سطح
علمی ضعيف تر نيز آن را درك میکنند" از بعد
"خودکارآمدي در آموزش" با ضريب تغييرات 0/140
اولويت اول را به خود اختصاص داده و گويه" همکاري با
اکثر والدين دانشجويان" از بعد "خودکارآمدي در
تعامل با والدين فراگيران و همکاران "با ضريب تغييرات
 0/511اولويت آخر را در بين آموزشگران مورد مطالعه
به خود اختصاص داده است .در رتبهبندي گويههاي بعد
راهبردهاي تدريس نيز مشخص شد که از بين  30گويه
که براي سنجش راهبردهاي تدريس استفاده شد گويه
"از دانشجويان میخواهم اگر با مشکلی درباره موضوع
درس مواجه شدند ،سؤال بپرسند" با ضريب تغييرات
 0/150اولويت اول را به خود اختصاص داده ،گويه
"برقراري ارتباط بين موضوعات و سوژههاي مختلف" با
ضريب تغييرات  0/177اولويت دوم را به خود اختصاص
داده ،گويه "معرفی موضوع تحت پوشش با استفاده از
يک راهبرد حل مسأله مثل سؤال پرسيدن" با ضريب
تغييرات  0/186اولويت سوم را به خود اختصاص داده و
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گويه " درخواست از دانشجويان براي اينکه مطالب را با
صداي بلند بخوانند" با ضريب تغييرات  0/426اولويت
آخر را به خود اختصاص داده است .بعد از ارايه يک
نيمرخ کلی از ويژگیهاي مشارکتکنندگان در تحقيق،
در اين مرحله از تحقيق تأثير راهبردهاي تديس بر ابعاد
خودکارآمدي تدريس مورد توجه قرار گرفت .در ابتدا
الزم است وضعيت ساختارهاي عاملی براي بررسی
اندازهگيري متغيرهاي پنهان مدل ارزيابی شود .در قالب
روايی سازه اين موضوع بررسی میشود که آيا

نشانگرهاي انتخاب شده براي اندازهگيري سازههاي مورد
نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند يا خير؟ براي
اينمنظور از تحليل عاملی تائيدي استفاده شد .به اين
شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود داراي مقدار t
باالتر از  1/96باشد .در اين صورت اين نشانگر از دقت
الزم براي اندازهگيري آن سازه يا صفت مکنون برخوردار
است .نتايج در مورد بارهاي عاملی نشان میدهد که
تمام نشانگرها داراي سطح معنیداري زير  0/01هستند
(جدول.)2

جدول  -2مقادير بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل اندازهگيري
سازه

راهبردهاي تدريس

گويه

محتوا

بار عاملی

VIF

مقدارt

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
4
5
6
7
8

از دانشجويان می خواهم در طول تدريس يادداشت برداري کنند
استفاده از فيلم در کالس درس و انجام آزمايش در آزمايشگاه
در پايان درس از دانشجويان می خواهم که به صورت شفاهی و يا کتبی مفاهيم اصلی را توضيح دهند
خالصه اي از مفاهيم تدريس را به دانشجويان می دهم
درخواست از دانشجويان براي نوشتن کلمات کليدي موضوعات توضيح داده شده
معرفی يک موضوع جديد با استفاده از نمونههاي آشنا
برقراري ارتباط بين موضوعات و سوژه هاي مختلف
ارائه خالصه اي از مطالب جلسات قبل از شروع توضيح مطالب جديد
قبل از شروع تدريس ليست مطالبی که قرار است تدريس شود را ارائه میدهم
ارائه يک نمودار خالصه از مفاهيم اصلی توسط دانشجويان
استفاده از ابزارهاي چند رسانه اي مانند دي وي دي ،وب
ديکته کردن برخی از تعاريف در کالس درس
از دانشجويان میخواهم اگر با مشکلی درباره موضوع درس مواجه شدند ،سؤال بپرسند
سازماندهی گروه هاي کاري در طول تدريس2/
از دانشجويان میخواهم به نکته اي در مفاهيم اصلی درس اشاره کنند
استفاده از تصاوير براي نشان دادن موضوعات تئوري (اساليد ،نقشه ،نمودار)
توضيح مختصر راجع به مفاهيم کليدي و سپس جستجوي آنها در کتاب و يا جزوه درسی
ساخت توالیهاي منطقی با استفاده از لينکهاي زمانی
مطالب توسط آموزشگر يا دانشجو قرائت شده و سپس توضيح داده شود
يادداشت قواعد ،ويژگی ها و فرمول ها روي تخته سياه
ارائه خالصه اي از موضوعات آموزش داده شده به صورت يک نمودار کلی
بحث درباره موضوعات مورد مطالعه در طول تدريس
رسم يک نمودار يا چارچوب از موضوعات خوانده شده و يا توضيح داده شده در کالس درس
پرسيدن سؤال درباره پيشرفت يک موضوع
خالصه کردن محتواي کتاب به صورت شفاهی
درخواست از دانشجويان که در طول توضيح درس ،سؤال بپرسند
معرفی موضوع تحت پوشش با استفاده از يک راهبرد حل مسأله مثل سؤال پرسيدن
درخواست از دانشجويان براي اينکه مطالب را با صداي بلند بخوانند
جمع بندي مفاهيمی که پيرامون يک موضوع تا به امروز شناخته شده اند و درخواست از دانشجويان براي
بحث درباره ايده هاي خود و ايده هايی که می شناسند
رسم نمودار ،جدول و يا طرح کلی از مطالب قبلی

0/314
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

2/01
1/90
2/22
1/73
2/74
2/19
2/60
2/94
3/58
1/84
1/78
1/63
2/64
2/46
2/65
2/14
1/77
1/69
1/98
1/79
2/36
2/36
2/07
2/27
2/08
2/03
2/22
2/26
2/05

3/09
2/06
3/75
0/880
3/42
1/91
5/59
2/57
3/57
2/35
1/94
2/59
4/94
6/66
7/21
6/61
1/94
1/48
1/49
2/78
4/05
10/97
3/07
5/20
4/85
3/17
4/83
5/87
2/17

0/334

2/24

9

3/04
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گويه

محتوا

بار عاملی

VIF

مقدارt

1

مضامين اصلی در موضوعات را به نحوي توضيح میدهم که حتی دانشجويان با سطح علمی ضعيفتر نيز آن را
درك میکنند
ارائه راهنمايی و آموزش به همه دانشجويان صرفنظر از سطح توانايی هر يک از آنها
پاسخ به سؤاالت دانشجويان به طوري که بتوانند مسائل دشوار را درك نمايند
موضوعات اصلی درس را به نحوي توضيح میدهم که بسياري از دانشجويان بتوانند آن را درك کنند

0/822

1/79

14/18

0/673
0/801
0/718

1/28
1/52
1/39

5/97
18/86
9/64

5
6

سازماندهی برنامه به نحوي که دستورالعملها و تکاليف با نيازهاي فردي انطباق داشته باشد
براي همه دانشجويان با توانايیهاي متفاوت فرصت مناسب براي درگير شدن با چالشهاي واقعی را فراهم
مینمايم
تطبيق و در نظر گرفتن نيازهاي دانشجويان مختلف در کالس با توانايی کم و يا زياد
سازماندهی کار کالسی به نحوي که هر دو گروه دانشجويان با توانايی کم و يا زياد بتوانند متناسب با
توانايیهاي خود کارکنند

0/515
0/813

1/18
1/63

4/16
20/22

0/810
0/812

1/69
1/48

21/82
24/26

9
10
11

ايجاد انگيزه در همه دانشجويان که به خوبی روي تکاليف خود کارکنند
بيدارسازي ميل به يادگيري حتی در بين دانشجويانی که از موفقيت کمتري برخوردار بودهاند
ايجاد انگيزه در دانشجويان به طوري که بهترين عملکرد خود را حتی در مواجه با مشکلترين مسائل داشته
باشند
ايجاد انگيزه در دانشجويانی که رغبت پايينتري را از خود براي انجام تکليف نشان میدهند

0/763
0/810
0/819

1/49
1/75
1/78

15/64
19/61
25/37

0/725

1/45

10/94

خودکارآمدي در
حفظ شأن
آموزشگري

13
14
15
16

حفظ نظم و انضباط در کالس و در بين گروههاي مختلف دانشجويان
کنترل همه دانشجويان حتی پرخاشگرترين آنها
ترغيب دانشجويان با مشکالت رفتاري براي پيروي از قوانين کالس
وادار نمودن همه دانشجويان به رفتار مؤدبانه و احترام به يکديگر

0/724
0/820
0/815
0/722

1/65
1/92
1/62
1/33

9/11
21/14
27/26
8/26

خودکار آمدي در
تعامل با والدين
فراگيران و
همکاران

17
18
19
20

همکاري با اکثر والدين دانشجويان
يافتن راهحلهاي مناسب در مواقع مواجه با تضاد منافع با آموزشگران ديگر
همکاري سازنده با والدين دانشجويان داراي مشکالت رفتاري
همکاري مؤثر و سازنده با آموزشگران ديگر ،به عنوان مثال ،در تيم هاي آموزشی

0/812
0/721
0/858
0/718

2/78
1/33
3/06
1/32

14/95
12/57
19/55
12/00

21
22

استفاده موفقيتآميز از هر روش آموزشی که دانشگاه تصميم به استفاده از آن میگيرد
توانايی در مديريت آموزشی در کالس درس ،بدون در نظر گرفتن چگونگی سازماندهی شدن آنها در
دانشگاه ( مانند چگونگی سازماندهی ترکيب گروهها ،گروههاي سنی مختلط و غيره)
اداره کردن فرآيند آموزش حتی اگر برنامه درسی تغيير کرده باشد
اداره کردن فرآيند آموزشی حتی اگر به من گفته شود از روش انتخابی خود استفاده نکنم

0/741
0/738

1/30
1/38

15/29
15/74

0/819
0/694

1/76
1/42

23/02
8/02

سازه

خودکارآمدي در
آموزش

خودکارآمدي در
سازگار نمودن
آموزش با نيازهاي
فردي

خودکارآمدي در
انگيزش بخشی به
فراگيران

2
3
4

7
8

12

خودکارآمدي در
تطابق با تغييرات

23
24

تشخيصی2

بر اساس نتايج جدول ( )2مشخص میشود که
نشانگرهاي هر سازه به دليل معنیداري در سطح يک
درصد از اهميت الزم براي اندازهگيري برخوردار هستند
و لذا ،روايی سازه 1که براي بررسی دقت و اهميت
نشانگرهاي انتخابشده براي اندازهگيري سازهها ،انجام
شد ،نشان میدهد که نشانگرها ،ساختارهاي عاملی
مناسبی را جهت اندازهگيري ابعاد مورد مطالعه در مدل
تحقيق فراهم میآوردند .مقدار  VIFنيز زير مقدار 5
است و نشان از عدم وجود تالقی همبستگی بين
نشانگرهاي انتخابی و دقت يافتهها دارد .عالوه بر روايی
سازه که براي بررسی اهميت نشانگرهاي انتخابشده

براي اندازهگيري سازهها بهکار میرود ،روايی
نيز در تحقيق حاضر مورد نظر است به اين معنا که
نشانگرهاي هر سازه در نهايت تفکيک مناسبی را به
لحاظ اندازهگيري نسبت به سازههاي ديگر مدل فراهم
آورند .به عبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود را
اندازهگيري کند و ترکيب آنها به گونهاي باشد که تمام
سازههاي به خوبی از يکديگر تفکيک شوند .اين فرايند از
دو طريق قابل مطالعه است که هر دو روش در اين
تحقيق استفاده شد .در راستاي روش اول ابتدا با کمک
شاخص ميانگين واريانس استخراجشده مشخص شد که
تمام متغيرها ي مورد مطالعه داراي ميانگين واريانس

1. Construct Validity

2. Discriminant Validity
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استخراجشده ( ،)AVE1باالتر از  0/5است که مقدار
مناسبی است .جهت بررسی پايايی سازه از شاخص

پايايی ترکيبی استفاده شد .در روششناسی مدل
معادالت ساختاري از ضريب پايايی ترکيبی استفاده
میشود که مقادير باالتر از  0/6براي هر سازه نشان از
پايايی مناسب آن دارد Nunnally & Bernstein,.
)( )1994جدول .)3

1. Average Variance Extracted

جدول  -3مقادير ميانگين واريانس استخراجشده ،پايايی ترکيبی و آلفاي کرونباخ
ميانگين واريانس استخراجشده ()AVE>0.50

پايايی ترکيبی ()CR

آلفاي کرونباخ

انگيزش بخشی به فراگيران

0/608

0/861

0/745

تطابق با تغييرات

0/562

0/836

0/728

تعامل با والدين فراگيران

0/608

0/860

0/743

حفظ شان آموزشگري

0/595

0/854

0/784

خودکارآمدي در آموزش

0/571

0/841

0/770

راهبردهاي تدريس

0/560

0/832

0/808

سازگار نمودن آموزش با نياز هاي فردي

0/560

0/838

0/754

سازه

سازههاي داراي مقدار واريانس استخراجشده باالتر از
 0/4بودند و دوم ،ريشه دوم ميانگين واريانس
استخراجشده براي هر سازه که در قطر ماتريس جدول
( )4نشان داده شده است از تمام همبستگیهاي ساير
عاملها با آن عامل باالتر است .در اين معيار که به روش
( )Fornell & Larckerمعروف است ميزان رابطه يک
سازه با نشانگرهايش ،در مقايسه رابطه آن سازه با
سازههاي ديگر مدل مورد ارزيابی قرار میگيرد.

روش دوم براي بررسی روايی تشخيصی استفاده از
ريشه دوم ميانگين واريانس استخراج شده است .براي
اين منظور بايد ريشه دوم ميانگين واريانس
استخراجشده از ساير همبستگیهاي عاملهاي ديگر با
اين سازه بيشتر باشد ) .(Nevitt & Hancock,. 2001اين
موضوع در جدول ( )4نشان داده شده است .نتايج
بررسی روايی تشخيصی نشان میدهد که نشانگرهاي
انتخابی جهت اندازهگيري سازههاي موجود از روايی
تشخيصی الزم برخوردار هستند ،زيرا که اول ،تمام

جدول  -4معيار فورنل و الرکر جهت بررسی روايی تشخيصی
2

3

صفت مکنون

1

انگيزش بخشی به فراگيران ()1

0/780

تطابق با تغييرات ()2

0/621

0/750

تعامل با والدين فراگيران()3

0/362

0/525

0/780

4

5

6

حفظ شان آموزشگري()4

0/427

0/456

0/306

0/772

خودکارآمدي در آموزش()5

0/516

0/483

0/280

0/419

0/756

راهبرد هاي تدريس()6

0/579

0/650

0/468

0/477

0/513

0/493

سازگار نمودن آموزش با نياز هاي فردي()7

0/629

0/459

0/343

0/270

0/495

0/483

با توجه به وجود شواهدي از دقت ناکافی اين روش
در برخی مطالعات در تحقيق حاضر از مقادير نسبتی

7

0/749

ارزشیHTMT 2

خصيصه تک ارزشی به خصيصه چند
نيز استفاده شد که مقادير درايههاي ماتريس ارايه شده
2. Heterotrait - Monotrait Ratio
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در جدول ( )5همگی کمتر از  0/9بوده و نشان از دقت
باالي اندازهگيري نشانگرهاي تحقيق در افتراق معنايی
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بين سازههاي مدل داشته و مکمل نتايج معيار فورنل و
الرکر است (.(Henseler et al., 2015

جدول  -5معيار خصيصه چند ارزشی – تک ارزشی جهت بررسی روايی تشخيصی تکميلی
صفت مکنون

1

2

3

4

5

انگيزش بخشی به فراگيران

---

---

---

---

---

تطابق با تغييرات

0/813

---

---

---

---

تعامل با والدين فراگيران

0/457

0/685

---

---

---

حفظ شان آموزشگري

0/546

0/604

0/377

---

---

خودکارآمدي در آموزش

0/654

0/632

0/360

0/537

---

سازگار نمودن آموزش با نياز هاي فردي

0/816

0/584

0/446

0/347

0/653

با توجه به اتمام فاز پااليش متغير و اطمينان از دقت
شاخصها در اندازهگيري مفاهيم و متغيرهاي مرتبط
میتوان به آزمون فرضيات تحقيق پرداخت .روش حداقل
مربعات جزيی از فرآيندي پيچيده و دو مرحلهاي براي
برآورد و تعيين ضرايب استفاده میکند .عالوه بر اين ،با
استفاده از روش اطالعات محدود در حداقل مربعات
جزيی ،هيچ فرضيهاي براي جامعه و يا مقياس
اندازهگيري وجود ندارد .بدون اينکه فرضهايی مانند

6
-------------

فرضهاي توزيع و يا مقياسهاي اسمی ،ترتيبی و
فاصلهاي براي متغيرها ،وجود داشته باشند ،نتايج کار
قابل استفاده میباشد .در قالب مدل معادالت ساختاري
فرضيات مورد بررسی قرار گرفتند که نتيجه آن در ادامه
آمده است .با در نظر گرفتن نتايج بررسی روابط بين
سازه مستقل و وابسته با استفاده از ضريب مربوطه
میتوان به بررسی معنیدار اثرات بين سازههاي تحقيق
پرداخت.

شکل - 2مدل مسير اثر متغيرهاي تحقيق
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بهمنظور بررسی معنیداري ضريب مسير يا همان بتا
از روش از بوت استرپينگ استفاده شد که براي اين
منظور از سرگيري در دو حالت  100و  300نمونه
استفاده شد که نتايج نشان میدهد در هر دو حالت

معنیدار بودن يا بیمعنی بودن پارامتر تغييري ايجاد
نشده و نتايج از اعتبار محکمی برخوردار هستند ،در واقع
معنیدار بودن يا نبودن از حجم نمونه تأثير نپذيرفته
است.

جدول  -6اثر خطی اثرات متغيرهاي تحقيق براي آزمون فرضيات کلی تحقيق
اثر خطی مورد مطالعه

Beta

Sig

S.E

f2

VIF

Bootstrapping
=300n
=100n

راهبردهاي تدريس← انگيزش بخشی به فراگيران

0/579

0/000

0/054

0/505

1

10/74

13/96

راهبردهاي تدريس← تطابق با تغييرات

0/650

0/000

0/053

0/732

1

12/29

15/97

راهبردهاي تدريس← تعامل با والدين فراگيران

0/468

0/000

0/072

0/281

1

6/52

8/47

راهبردهاي تدريس← حفظ شأن آموزشگري

0/477

0/000

0/081

0/294

1

5/87

7/63

راهبردهاي تدريس← خودکارآمدي در آموزش

0/513

0/000

0/061

0/357

1

8/43

10/95

راهبردهاي تدريس← سازگار نمودن آموزش با نيازهاي فردي

0/483

0/000

0/066

0/304

1

7/31

9/50

با توجه به وضعيت اين متغيرها میتوان به آزمون فرضيات تحقيق

بر اساس جدول ( )6ضريب مسير اثر راهبردهاي
تدريس بر انگيزش بخشی به فراگيران  0/579تخمين
زده شده است .سطح معنیداري مقدار  tبراي اين پارامتر
 0/000گزارش شده است و از آنجا که کمتر از 0/01
است میتوان گفت مقدار آماره  tبراي اين ضريب با
اطمينان  99درصد معنیدار است ) .(t =10/74لذا،
دليل کافی براي رد فرض صفر وجود دارد و با توجه به
معنیداري اين ضريب میتوان بيان نمود که راهبردهاي
تدريس بر انگيزش بخشی به فراگيران اثر معنیداري به
لحاظ آماري دارد .با توجه به ضريب معنیدار اين رابطه
میتوان گفت که راهبردهاي تدريس بر انگيزش بخشی
به فراگيران اثر معنیداري داشته و اين فرضيه تحقيق
پذيرفته میشود .با توجه به مقدار حجم اثر يا  f2میتوان
مالحظه نمود که اين ضريب در دامنه اثر قوي قرار دارد.
همچنين ،بر اساس جدول ( )6ضريب مسير اثر
راهبردهاي تدريس بر تطابق با تغييرات  0/650تخمين
زده شده است .سطح معنیداري مقدار  tبراي اين پارامتر
 0/000گزارش شده است و از آنجا که کمتر از 0/01
است میتوان گفت مقدار آماره  tبراي اين ضريب با
اطمينان  99درصد معنیدار است ) .(t =12/29لذا،
دليل کافی براي رد فرض صفر وجود دارد و با توجه به
معنیداري اين ضريب میتوان بيان نمود که راهبردهاي
تدريس و تطابق با تغييرات اثر معنیداري به لحاظ

پرداخت.

آماري دارد .با توجه به ضريب معنیدار اين رابطه
میتوان گفت که راهبردهاي تدريس بر تطابق بر
تغييرات اثرمعنیداري داشته و اين فرضيه تحقيق
پذيرفته میشود .با توجه به مقدار حجم اثر يا  f2میتوان
مالحظه نمود که اين ضريب در دامنه اثر قوي قرار دارد.
ضريب مسير اثر راهبردهاي تدريس بر تعامل با
والدين فراگيران  0/468تخمين زده شده است .سطح
معنیداري مقدار  tبراي اين پارامتر  0/000گزارش شده
است و از آنجا که کمتر از  0/01است میتوان گفت
مقدار آماره  tبراي اين ضريب با اطمينان  99درصد
معنیدار است ) .(t =6/52لذا ،دليل کافی براي رد فرض
صفر وجود دارد و با توجه به معنیداري اين ضريب
میتوان بيان نمود که راهبردهاي تدريس و تعامل با
والدين فراگيران اثر معنیداري به لحاظ آماري دارد .با
توجه به ضريب معنیدار اين رابطه میتوان گفت که
راهبردهاي تدريس بر تعامل با والدين فراگيران
اثرمعنیداري داشته و اين فرضيه تحقيق پذيرفته
میشود .با توجه به مقدار حجم اثر يا  f2میتوان مالحظه
نمود که اين ضريب در دامنه اثر متوسط قرار دارد.
ضريب مسير اثر راهبردهاي تدريس بر حفظ شأن
آموزشگري  0/477تخمين زده شده است .سطح
معنیداري مقدار  tبراي اين پارامتر  0/000گزارش شده
است و از آنجا که کمتر از  0/01است میتوان گفت
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مقدار آماره  tبراي اين ضريب با اطمينان  99درصد
معنیدار است ) ،(t =5/87لذا دليل کافی براي رد فرض
صفر وجود دارد و با توجه به معنیداري اين ضريب
میتوان بيان نمود که راهبردهاي تدريس و حفظ شأن
آموزشگري اثر معنیداري به لحاظ آماري دارد .با توجه
به ضريب معنیدار اين رابطه میتوان گفت که
راهبردهاي تدريس بر حفظ شأن آموزشگري
اثرمعنیداري داشته و اين فرضيه تحقيق پذيرفته
میشود .با توجه به مقدار حجم اثر يا  f2میتوان مالحظه
نمود که اين ضريب در دامنه اثر متوسط قرار دارد.
ضريب مسير اثر راهبردهاي تدريس بر خودکارآمدي در
آموزش  0/513تخمين زده شده است .سطح معنیداري
مقدار  tبراي اين پارامتر  0/000گزارش شده است و از
آنجا که کمتر از  0/01است میتوان گفت مقدار آماره t
براي اين ضريب با اطمينان  99درصد معنیدار است
) ،(t =8/43و میتوان گفت که راهبردهاي تدريس بر
خودکارآمدي در آموزش اثرمعنیداري داشته و اين
فرضيه تحقيق پذيرفته میشود .با توجه به مقدار حجم
اثر يا  f2میتوان مالحظه نمود که اين ضريب در دامنه
اثر قوي قرار دارد .ضريب مسير اثر راهبردهاي تدريس بر
سازگار نمودن آموزش با نيازهاي فردي  0/483تخمين
زده شده است .سطح معنیداري مقدار  tبراي اين پارامتر
 0/000گزارش شده است و از آنجا که کمتر از 0/01
است میتوان گفت مقدار آماره  tبراي اين ضريب با
اطمينان  99درصد معنیدار است )  .(t =7/31میتوان
گفت که راهبردهاي تدريس بر سازگار نمودن آموزش با
نيازهاي فردي اثرمعنیداري داشته و اين فرضيه تحقيق
پذيرفته میشود .با توجه به مقدار حجم اثر يا  f2میتوان
مالحظه نمود که اين ضريب در دامنه اثر متوسط قرار
دارد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

همانطور که نتايج نشان داد بين راهبردهاي
تدريس و انگيزش بخشی به فراگيران رابطه معناداري
وجود دارد که با نتايج تحقيقات (Aydeniz & Ozdilek,
)Ross & Gray, ( ،)Alambeigi et al, 2016( ،2015

 )2006و ( ،)Brouwers & Tomic, 2000تطابق دارد.
بين راهبردهاي تدريس و تطابق با تغييرات رابطه
معناداري وجود دارد که با نتايج تحقيقات ( & Dembo,
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 )Gibson, 1985و ( )Noori et al, 2013تطابق دارد .بين
راهبردهاي تدريس و تعامل با والدين فراگيران رابطه
معناداري وجود دارد که با نتايج تحقيق ( Guo et al,
 )2011تطابق دارد .بين راهبردهاي تدريس و حفظ شأن
آموزشگري رابطه معناداري وجود دارد که با نتايج
تحقيق ( )Alambeigi et al, 2016تطابق دارد .بين
راهبردهاي تدريس و خودکارآمدي در آموزش رابطه
معناداري وجود دارد که با نتايج تحقيقات ( Kilday et
 )Kunsting et al, 2016( ،)al, 2016و ( Justice et al,
 ،)2008تطابق دارد .بين راهبردهاي تدريس و سازگار
نمودن آموزش با نيازهاي فردي رابطه معناداري وجود
دارد که با نتايج تحقيقات (Aydeniz & Ozdilek,
) (Bandura, 1986) ،2015و ( Dembo & Gibson,
 )1985تطابق دارد .بهطورکلی ،هر چه راهبردهاي
تدريسی که آموزشگر در کالس درس استفاده میکند
مناسبتر باشد ،خودکارآمدي آموزشگر افزايش میيابد و
اين افزايش خودکارآمدي باعث تمايل آموزشگران،
اشتياق ،تعهد ،انگيزه و اختصاص زمان بيشتر براي
يادگيري دانشجويان میشود و در نهايت ،تأثير آن بر
پيشرفت تحصيلی دانشجويان است .از اينرو ،برگزاري
دورههاي آموزشی براي آموزشگران ،که به ارتقا مهارت
تدريس آنها منجر میشود ،راهکار مناسبی براي ارتقا
خودکارآمدي آنها خواهد بود و در اين دورهها به ارتقا
مهارتهايی چون "درخواست از دانشجويان که در طول
تدريس يادداشتبرداري کنند ،برقراري ارتباط بين
موضوعات و سوژههاي مختلف ،خالصه کردن محتواي
درس به صورت شفاهی ،معرفی موضوع تحت پوشش با
استفاده از يک راهبرد حل مسأله مثل سؤال پرسيدن،
استفاده از فيلم در کالس و انجام آزمايش در آزمايشگاه،
درخواست از دانشجويان براي نوشتن کلمات کليدي
موضوعات توضيح داده شده ،ساخت توالیهاي منطقی با
استفاده از لينک هاي زمانی ،ارايه خالصهاي از
موضوعات آموزش داده شده بهصورت يک نمودار کلی،
بحث درباره موضوعات مورد مطالعه در طول تدريس و
غيره" پرداخته شود .عمدهترين محدوديت اين تحقيق
خودابرازي آموزشگران در مـورد کارآمدي راهبردهاي
تدريس در بعـدهاي شـش گانه مورد بررسـی بـود .هـر
چنـد در بررسـیهـاي خودکارآمـدي ايـن روش
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 پيشنهاد میشود اين تحقيق در نمونههـاي ديگـر،اسـت
و بـا اسـتفاده از روشهايـی چون بررسـیهـاي طولی
.تکرار شـود
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پرهيـزناپذير اسـت؛ ليکن ضـرورت دارد در پژوهشهاي
 ايـن پژوهش تکميل،آينـده بـا نظرسـنجی از فراگيران
 بـا توجـه به اينکـه اظهار نظـر در زمينه.شـود
کارآمـدي راهبردهاي تدريس از شـرايط زمانی و مکانی
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