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Abstract 

Exploring the role of teacher academic optimism and self-efficacy seems pivotal in 

teacher education. Therefore, this study was set to explore the relationship between 

teacher self-efficacy and teacher academic optimism among a sample of Iranian EFL 

teachers. More specifically, the predictive influence of EFL teachers’ academic 

optimism components consisting of academic emphasis, teacher trust, and teacher 

efficacy on the perceptions of their self-efficacy constituting student engagement, 

instructional practices, and classroom management was examined. In so doing, a 

total of 335 Iranian EFL teachers were recruited to fill out the measures of teacher 

self-efficacy and teacher academic optimism. Structural equation modeling was 

conducted to establish the hypothesized relationships. The results of confirmatory 

factor analysis on the dataset confirmed the fitness of all the employed measures and 

the structural model. In addition, inter-variable exploratory correlations were 

identified using the Pearson product-moment correlation coefficient, and path 

analysis was used to examine the predictive powers of academic optimism factors 

on teacher self-efficacy. The research findings revealed positive and significant 

relationships among teacher self-efficacy and teacher academic optimism 

components. It was also found that academic emphasis, teacher trust, and teacher 

efficacy could positively predict teacher self-efficacy. These findings have 

significant implications for practicing EFL teachers, teacher educators, and 

researchers. 
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 زبان انگلیسی در ایران انمعلّم تحصیلیِ بینیخوشو  خودکارآمدیبررسی ارتباط 

 ساختاری معادلات از طریق مدل 
 

 (رانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا ،و زبانشناسی یسیانگل ادبیّاتگروه زبان و ) جلیل فتحی

 (رانیدانشگاه گلستان، گرگان، ا ،یسیانگل ادبیّاتگروه زبان و ) *علی درخشان

 (رانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا ،و زبانشناسی یسیانگل ادبیّاتگروه زبان و ) دارداود ابراهیمی گله

 چکیده

 توجّااه، یااادریر  و آمااوز  کیفیّاا در بهبااود  انمعلّماانقاا   اهمّیّاا بااه  توجّااهبااا 

معطاو  رردیا ه ا اا    انمعلّماقاان باه برر ات متهیرهاا  مرباو  باه بسایار  از مققّ

 بینتخاو و  خودکارآما  برر ات ارتباا  باین  منظورباهایان تققیا  در همین را اتا، 

، در ایاان تردقیاا  طوربااه رردیاا   انجااامزبااان انیلیساات در ایااران  انمعلّماا تقصاایلت

 تأکیاا شااام   انمعلّماا تقصاایلت بینتخااو  ها مؤلفااه ۀکنناا بینااتپی نقاا  پااهوه  

مااورد  خااود کارآماا  از  انمعلّمااباار در   معلّاامو کارآماا    معلّاام تقصاایلت، امتماااد

 ها مؤلفاه شاام  نظار مملیااتت نیا  از معلّاممتهیار خودکارآما   برر ت قارار ررتا   

در نظاار ررتتااه شاا    کلااا   و ماا یریّ آموزشاات هااا تعّالیّ ، آمااوزدان  مشااارک 

نقااا  از  انیلیساات زبااان معلّاام 333تعاا اد    اهاا ا  ایاان پااهوه ،تققّاا منظوربااه

و  «تقصااایلت بینتخاااو » ها پر شااانامهر کاااردن ایاااران بااارا  پ ااا مختلااا 

انتخاااش شاا ن   باارا   ا ا  و خوشااهطبقااهریاار  باار ا ااا  نمونااه «خودکارآماا  »

 نتااای   رردیاا ا ااتفاده  «معادلااات  اااختار ماا   »از  شاا هطراحت ها ترضاایّهبرر اات 

کاار بارده شا ه و ه اب ارهاا  با باراز ِ ،هاادادهبار رو   تأییا   تمااملتقلیا  اجرا  

ضااریه همبسااتیت »فاده از رو  بااا ا اات ملاوهبااه  نمااود تأییاا  اااختار  را ماا   هاام 

 و بارا  تعیاین میا ان رردیا مشاخص  متهیرهااباین اکتشااتت  ها همبساتیت، «پیر ون

تقلیا  » از انمعلّما کارآما  خودبار  تقصایلت بینتخاو  ها مؤلفاه بیناتپی ق رت 

 بینتخااو بااین بیااانیر ایاان بااود کااه  پااهوه  ها یاتتااه  ا ااتفاده رردیاا  «مساایر

همچنااین باار وجااود دارد   معنااادار ارتبااا  متباا  و  انمعلّماا کارآماا  خودو  تقصاایلت
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و  معلّاامتقصاایلت، امتماااد  تأکیاا  ها مؤلفااهکااه  رردیاا مشااخص  هایاتتااها ااا  

 بینااتپی را  انمعلّماا کارآماا  خودت تااوجّهقاباا   طوربااه توانناا مت معلّاام کارآماا  

زبااان  انمعلّمااباارا   تتااوجّهقاباا   پیاماا ها  تواناا متایاان تققیاا   ها یاتتااه  نمایناا 

  این حوزه داشته باش قان مققّ و معلّمتربی انیلیست، ا اتی  مراک  

 اااختار ، معادلااات ، ماا   معلّاام کارآماا  خود، تقصاایلت بینتخااو  :هاکلیدددوا ه

 زبان انیلیست انمعلّم

 مهمقدّ. 1

مناصاار  تریناصاالتیکاات از  انمعلّمااآمااوز ،  حااوزۀ دراخیاار  لاااتبااه تقوّ توجّااهبااا 

و  درخشااان ؛0404، 1)داتناااو شااون ررتتااه ماات نظاار درآموزشاات  هاار برناماا  تأثیرراارار

کااه  شااودمتشااواه  مااوثقت دیاا ه  شاا هانجامتققیقااات  بااه توجّااهبااا   (0404، همکاااران

 دارنااا ان و نتاااای  تقصااایلت آناااان آماااوزدان  ااا ایت در مملکااارد هبااا تاااأثیر انمعلّمااا

(  0401و همکاااران،  قاا م؛ پاای 1104ژالااه،  و قاا م، درخشااان؛ پاای 0440، 0ان ر ااون)

هار  یساتم  موتّقیّا  ،کننا در تضا  آموزشات نقا  مهمات را ایفاا مات انمعلّم کهازآنجایت

 درخشاان ؛0404)داتنااو،    ا ا انمعلّماآماوز   کیفیّا آموزشات وابساته باه تواناایت و 

کااه  تاااکتور  تاارینمهم کااه معتقاا  ا ا ( 1111) 3 اان رزباارا  متااا   ( 0404 ،و همکااران

رایاا ، هااوم و   ا اا  انمعلّمااراارارد تفاااوت کااارایت ماات تااأثیران آمااوزدان باار مملکاارد 

 کیفیّاا  ،انمعلّمااتااوان بااا بهبااود کااارایت کااه ماات بااراین باورناا ( همچنااین 1111) 0 اان رز

کااه  دارناا  تأکیاا واقعیاا  بساایار  باار ایاان  ،آمااوز  را ارتقااا بخشاای   در همااین را ااتا

 در هماا  کااه پریرناا متالااان اقتصاااد  نیاا   ااان،  یا ااتم اران و تعّم رّ هماا  احتمالاااً

ان آمااوزدان  ،توانمناا  انمعلّمااساا  و قطعاااً براباار نی باااهمشاارای    همیشااه هماا هازمینااه

 ( 0404، 3هاجوو کت، چسنات و ینسن) کنن متتربی   تر قو بهتر و 

                                                           
1. Datnow 

2. Anderson 

3. Sanders 

4. Wright, Hom, & Sanders 

5. Hajovsky, Chesnut, & Jensen 
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در  یساااتم آموزشااات،  انمعلّمااابیشاااتر بااار اثررااارار   تأکیااا ه و ایااان تهییااار رویّااا

 تأکیاا زبااان دوم مااورد  یااادریر آموزشاات  در برناماا  انمعلّماا اهمّیّاا بارهااا  باوجوداینکااه

 توجّااهو مااورد  مقسااو  مشاااه ه نشاا ه طوربااه هنااوز در ایاان حااوزهقاارار ررتتااه ا اا ، 

بناااابراین طراحاااان آموزشااات و ا ااااتی   ؛(0411، 1تاااار )قااارار نیرتتاااه ا ااا   کااااتت

را تااارا از رو  و مقتااوایت  معلّاامزبااان انیلیساات تلااا  کردناا  تااا  انمعلّماا دهناا ۀآموز 

تاات آمااوز  زبااان انیلیساات معرّ کیفیّاا ماماا  اصاالت بهبااود  منوانبااهدهاا  کااه در  ماات

  کنن 

خودکارآما    بسایار اثررارار ا ا ، انمعلّماکاه بار مملکارد  تیکت از متهیرهاا  مهما

 3بناا ورا 0«تاجتمااام-شااناختت  نظریّاا» ا ااا (  باار 1113، 3ا اا  )وو و شااورت 0معلّاام

 درهایشااان وانااایتت رابطااه بااادر  اشااخا خودکارآماا   بااه امتقاااد  باورهااا (، 1111)

نتاای  پاهوه آموزشات،  هاا حاوزه  در اشااره داردآمیا  یاع مما  خاا  موتّقیّ انجام 

 و رتتاار مملکاردبار  ا ا ات تنقشا انمعلّما کاه مقایا  خودکارآما   ها بیانیر ایان ا ا 

آمااوزان داناا باار مملکاارد  انمعلّمااخودکارآماا    حاا  حااا درمین و آنهااا داردآموزشاات 

کااه  ا اا  داده نشااانتققیقااات    همچنااین(1111بناا ورا، ) ا اا  هاام بساایار اثرراارار

رضاای  شاهلت تا ری  و  ماورد در انمعلّما ا ایت بار بااور هتأثیر با انمعلّمخودکارآم   

 تاوانمات کارآما     اازه برر ات باا ( 0441، 3ماوران و ولفولاع هاو -)شاانن ها داردآن

ایان قابلیا   تارد کاه اشااره دارنا باه ایان موضاو   امتقاادات کارآما   این که ابراز داش 

نمااوده و بتواناا  تصاامیمات منا اابت  در  را مقاای  مشااکلات و هاااترصاا  را دارد کااه

(  تاارد  کااه خودکارآماا   بالاااتر  0443جهاا  مواجهااه بااا مواناان اتخااان نمایاا  )بناا ورا، 

پناا ارد  ماات باکفایاا د را داشااته و خااود را دارد احسااا  تساال  باار شاارای  موجااو

                                                           
1. Farrell 

2. teacher self-efficacy 

3. Wu & Short 

4. social cognitive 

5. Bandura 

6. Tschannen-Moran &Woolfolk Hoy 
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بااوده و موجااه  تأثیرراارارهااا باار نیاار ، اهاا ا  و آرزوهااا  آن انلّماامعخودکارآماا   

 رردد ت ری  مت کیفیّ تن موانن و بهبود در ر معلّمتلا  بیشتر 

تقصاایلت ا اا    بینتخااو  انمعلّمااباار مملکاارد  مااؤثر مواماا یکاات دییاار از 

 والا ین باه آنهاا امتمااد ،انمعلّما کارآما   فا مؤل  اه متشاک  از معلّام تقصیلت بینتخو 

(  حا  0414، 1هاو و هاو  بیارد،) ا ا  تقصایلت تأکیا  و همچناین آماوزاندانا  و

 نیا  باه بارا  ا تواناایت از معلّام باه ارزیاابت (هامؤلفاهیکات از  منوانباه) معلّام کارآم  

 حتاات آمااوزان،داناا  یااادریر  کیفیّاا  و کلا اات مشااارک  مااورد در دلخااواه نتااای 

والا ین  و آماوزاندانا  باه انمعلّما امتمااد همچناین  دارد اشااره ،انییا هبت آماوزاندانا 

 و یادریرنا ران باودن رورا ا و  امتمااد قابا  از انمعلّما باه احساا  و پن اشا  هااآن

 هاا پیشارت  رابطاه باا در معلّام امتقااد باه تقصایلت تأکیا  نهایتااً پاردازد مات هاآن وال ین

 تکاالی  در ات اشااره دارد  ایان وانجاام یاادریر  در هااآن ی جا ّ و یادریرن ران تقصیلت

هسااتن  و ایاان تعاماا  موجااه ایجاااد  تعاماا  بااا هماا ییر همبسااته بااوده و در مؤلفااه  ااه

 ( 0410، 0)ولفولع هو  رردد ازن ه مت یادریر  مقیطت برا 

 توجّاههاا  ملاوم تربیتات ماورد در حاوزه انمعلّمابینات تقصایلت اینکه خاو رغم ملت

 توجّااهآماوز  زبااان دوم بساایار کام مااورد  در حااوزۀ متهیاارپهوهشایران بااوده ا اا ، ایان 

ا  لاا  دارنا  هایط مطالعاهاطّ حاضار مطالعا قرار ررتتاه ا ا   تاا جاایت کاه پهوهشایران 

ایاران  زباان انیلیسات در انمعلّمابینات تقصایلت خاو تاکنون رابطاه باین خودکارآما   و 

  از پااهوه  پاای  رو ایاان ا اا  کااه بااه برر اات هاا  درنتیجااهرا برر اات نکاارده ا اا   

 .زبان انیلیست ایرانت بپردازد انمعلّمدر میان  متهیراین دو   رابطه

 پژوهش پیشینۀ. 2

 انمعلّم خودکارآمدی. 1. 2

در درریاار کاااردن  معلّاامبااه ارزیااابت ا ااتع اد و توانااایت  معلّاامکارآماا    حاا 

ر داآمااوزان مشااک آمااوزان باارا  یااادریر  و حصااو  نتااای  منا ااه حتّاات باارا  دان دان 

                                                           
1. Beard, Hoy, & Hoy 

2. Woolfolk Hoy 
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در  خودکارآمااا  (  1111ماااوران، هاااو  و هاااو ، -انییااا ه اشااااره دارد )شااااننو بااات

توانا  بار دارد کاه انساان مات تأکیا بار ایان موضاو   1اجتماامت-نظریّ  شناختتچهارچوش 

، 0)بناا ورا باشاا  و کااارایت خااود  را بهبااود ببخشاا  رراارارتأثیدهاا  آنچااه انجااام ماات

، باازدار ، دهتخود اازمان ،اتاراد کنا  کاه در ایان مفهاومهمچنین بیاان مات (  بن ورا0443

 خودکارآما  کاه  بیاان نماودتاوان ماتباا ایان دیا راه   و خودان یشات دارنا  خاودتنظیمت

ایاان  البتّااه ؛(0411، تتقاات و درخشااان) رااراردمتباار رتتااار و اهاا ا  شااخص اثاار 

(  0443 ،3و ماای  شااانع) باشاا  نیاا  مقاای  اطاارا  تااأثیرتواناا  تقاا  ماات خودکارآماا  

اطاارا  خااود را  ها ترصاا مواناان و کناا  تااا بااه تاارد کمااع ماات خودکارآماا  باورهااا  

  کنا ، تلاا  لاازم بارا  هار خاود را ما یریّ هاا تعّالیّ  ،(0443بنا ورا، ) دها تشخیص 

 باورهاااا  ،درنهایااا و  (0404 ،)تتقااات، درخشاااان و  اااقرخی  را بسااانج  تعّالیّااا 

کنا  کاه تارد تاا چاه انا ازه در رویاارویت باا مشاکلات از خاود مشخص مات خودکارآم  

 ( 1111، 0)پجار  ده وم  نشان متامق

مقایاا   منوانبااهتواناا  ماات انمعلّماا خودکارآماا  اجتمااامت، -تشااناخت نظریّاا باار ا ااا  

ت کااه باارا  نیاا  بااه هااایتعّالیّ و انجااام  دهت ااازمان،  ری برنامااهشخصاات آنااان باارا  

 ،درواقان  (0401و درخشاان،  3)تتقات، ررینیار تعریا  شاود ،اها ا  آموزشات نیااز ا ا 

ان و آمااوزدان خااود در آمااوز  بااه  هااا توانایتاز  معلّاامارزیااابت  بیااانیرکارآماا    حاا 

ا اا   انییاا ه و نا ااازراران کاامآمااوزدان باارا   حتّااتباار میاا ان یااادریر  آنااان،  تااأثیر

 هااا ویهرت تاارینمهمیکاات از  خودکارآماا  (  1111 3،و هااو   مااوران، هااو-شااانن)

(  یکاات 0443، 1تریاا من و کااا ) ان ارتبااا  داردآمااوزدان  موتّقیّاا ا اا  کااه بااا  انمعلّماا

تواننا  کاه ماتمقیا ه داشاته باشان   انمعلّمااز دلای  این امر ممکن ا   این باشا  کاه ارار 

تلااا  بیشااتر  خواهناا  کاارد و  ،متباا  بیرارناا  تااأثیران آمااوزدان رو  یااادریر  باار 

                                                           
1. socio-cognitive 

2. Bandura 

3. Schunk & Meece 

4. Pajares 

5. Greenier 

6. Tschannen-Moran, Hoy, & Hoy 

7. Friedman & Kass 
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ه بااا مشااکلات مقاوماا  بیشااتر  باارا  هاابرناا  و در مواجعااات را از خودشااان بالااا مااتتوقّ

بالاا تلاا   خودکارآما  ِباا  انمعلّما(  0404، 1لات و لیاو) دهنا ماتاز خود نشاان ح  آنها 

ان در یاادریر  کماع آماوزدان  بیشاتر  داشاته باشان  و باه هما  نف امتمادباهکنن  تا مت

 شااون مت مناا بهرهنیاا  از یااادریر   دیرآمااوزان آمااوزدان  حتّاات کااه ا رونااهبه ؛نمایناا 

باا وجااود  حتّاتدارد  بالااتر  کارآما   حا  معلّام(  وقتات یاع 0443تریا من و کاا ، )

، 0هاو  و )ولفولاع کنا مما  مات  رانارژپ و  بااانیی هش ن باا مشاکلات و موانان  روروبه

1114 ) 

در اماار آمااوز   موتّقیّاا معیااار خااوبت باارا  نشااان دادن میاا ان  خودکارآماا   ااط  

و  خودکارآماا  متبتاات بااین  ااط   نشااان داده ا اا  کااه رابطاا  پیشااینا اا   تققیقااات 

 انمعلّماا کااه وفیفاا  داردمااتابااراز بناا ورا (  1113،0443)بناا ورا،  وجااود دارد موتّقیّاا 

در  آناان هاا توانایتت وابساته باه تاوجّهقابا   طورباهبرا  ایجاد تضاا  منا اه یاادریر  

(  همچنااین برر اات برخاات دییاار از 0443بناا ورا، ) ا اا شااان خودکارآم یو  تاا ری 

 موتّقیّاا ، ا حرتااهو تاا ری   خودکارآماا  دهاا  کااه بااین ات ررشااته نشااان مااتقااتققی

وجااود دارد  مااؤثرارتبااا   ا ااتر  شااهلت و مواماا  ماارتب  بااا تر ااودرت و انآمااوزدان 

  (0441، 3شوارت  و هالوم ؛0411، تتقت و درخشان)

 انمعلّم تحصیلیبینی خوش. 2. 2

 باه ایماان باا ا ا  قاادر اینکاه بار مبنات معلّام در متب  امتقاد  به تقصیلت بینتخو 

 بااه امتماااد و یااادریر  و تاا ری  باار تأکیاا  بااا مشااکلات، بااا ههاامواج در خااود توانااایت

 بیاارد،) دارد اشاااره رااردد آنهااا یااادریر  بهبااود موجااه آمااوزانداناا  و والاا ین مشااارک 

 از تر رسااترده اناا ازچشاام بیااانیر تقصاایلت بینتخااو  ،درواقاان(  0414 وهااو ، هااو 

 هااا پهوه   ا اا  رتتااار  و ماااطفت شااناختت، زوایااا  از او رتتااار و معلّاام ماملیاا 

انجااام  0تقصاایلت بینتخااو   در  ماهیّاا منظوربااهمت در  رتا اار جهااان مختلاا  و متنااوّ

                                                           
1. Li & Liu 

2. Woolfolk & Hoy 

3. Schwarzer & Hallum 

4. academic optimism 
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تااااکنون  ( 0443، 0هاااو هاااو ، تاااارترو ؛ 0411، 1ان ر اااون و همکااااران) شااا ه ا ااا 

تققیقااات  ( هماا 0441) 3و کااورز ، هااو تو اا  هااو  شاا هانجامتققیاا   ا ااتتنا به

متباا  در   ااازۀیااع  منوانبااه، ایاان مفهااوم را تقصاایلت بینتخااو  در زمیناا  شاا هانجام

امتماااد بااه والاا ین و »، «کارآماا   جمعاات»  مؤلفاا ااط  م ر ااه کااه متشااک  از  ااه 

)هااو ، تااارتر و  اناا دادهمااورد برر اات قاارار ا اا   «0تقصاایلت تأکیاا »و  «انآمااوزدان 

 ( 0443، 3ییان و هو ئکو؛ مع0443هو ، 

 متقاا هایالات( در 0443) هااو تااارتر و ،   هااو تو ااّ  شاا هانجام پااهوه  یااع در

و ارتبااا   ا م ر ااهت از ترهناا  راات کلّاایااع ویه منوانبااهم ر ااه  تقصاایلت بینتخااو 

ان مااورد برر اات قاارار ررتاا ، در ایاان تققیاا  وضااعی  آمااوزدان آن بااا پیشاارت  

نیاا  کنتاار    آمااار ها مشخصااهدییاار قبلاات و  ها پیشاارت ان، آمااوزدان اقتصاااد  

باورهااا  شخصاات ) انمعلّماادر  ااط   بینتخااو مفهااوم  پااهوه  دییااردر یااع   رردیاا 

 حا ( ماورد برر ات قارار ررتا  کاه در آن 0441) کاورز( تو ا  هاو ، هاو  و انمعلّم

حاا  ) باااهمماارتب   ها مؤلفااهمفهااومت شااام   متهیااریااع  منوانبااه انمعلّماابیناات خااو 

تقصاایلت( تعیااین  تأکیاا و  آمااوزدان بااه والاا ین و  3معلّاام، امتماااد انمعلّمااکارآماا   

آن کاه باا ا اتفاده از باود  معلّامباورهاا  متبا   بیاانیربینات رردی   در این تققیا  خاو 

و  آمااوزدان یااادریر  و همچنااین امتماااد بااه  شاایوۀ باار تأکیاا و بااا ا ااتفاده از  باورهااا

همچنااین باااور داشااتن توانااایت خااود همکااار  در اماار یااادریر  و  منظوربااهوالاا ین آنهااا 

تهییارات  قاادر خواها  باود کاه معلّام ر مشاکلات موجاود در  ار راه آماوز ،برا  غلبه با

 متهیارایان (  0441 ،)هاو ، هاو  و کاورزان ایجااد نمایا  آماوزدان در مملکارد  متبتت را

کااه در آن  (0440 ،1) االییمن رباا  دادنیاا   1«روانشنا اات متباا » نظریّاا  بااه تااوانمترا 

                                                           
1. Anderson, Kochan, Kensler, & Reames 

2. Hoy, Tarter, & Hoy 

3. Hoy, Hoy, & Kurz, 

4. academic emphasis 

5. McGuigan & Hoy 

6. teacher trust 

7. positive psychology 

8. Seligman 
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کنا  کااه بیاان ماات روناهاین و قارار ررتتااهماورد برر اات  مقای  و تضاا  منا ااه مقیطات

وناا ، ) بر اا تواناا  در بسااتر شاارای  و تضااا  متباا  و منا ااه بااه شااکوتایت انسااان ماات

 کاه معلّاممرباو  باه  متهیاریاع  منوانباهتقصایلت  بینتخاو (  0401، 1درخشان و ژنا 

 بینات تقصایلتخاو  اشااره شا  قبلااًکاه  طورهماانکمتر مورد تققی  قارار ررتتاه ا ا ، 

ان و آماوزدان ، امتمااد باه معلّامکارآما    حا  :از انا مبارت کاه ا ا  مؤلفاهشام   ه 

 تقصیلت  تأکی و  وال ینشان

ا اا  کااه در تققیقااات  انمعلّماا هااا ویهرتیکاات از معاا ود  انمعلّمااکارآماا    حاا 

ارتبااا  مسااتقیم و مختلاا   هااا رشااته انِآمااوزدان  موتّقیّاا نشااان داده شاا ه ا اا  بااا 

 انمعلّماا  اراار (0443؛ ولفولااع هااو ، داویاا  و پاا ، 1113، 0وش و اشااتون) داردمتباا  

، انتظااارات از بیرارناا  اثااران آمااوزدان توانناا  باار یااادریر  امتقاااد داشااته باشاان  کااه ماات

کنناا  و در براباار مشااکلات دهناا ، بیشااتر تلااا  مااتخااود را در  ااط  بالاااتر  قاارار ماات

باه  توجّاهباا (  1111، ماوران و هاو -اننشا) دهنا از خودشاان نشاان مات بیشتر انعطا  

 طورباه انمعلّماکارآما    حا  شاود کاه مااادّجاا  تعجاه نا ارد ارار  ،ش هرفتهمطاله 

 ( 0411، 3ان ارتبا  مستقیم دارد )هون آموزدان  پیو ته و متب  با پیشرت 

امتماااد یااع منصاار ضاارور   ،انآمااوزدان ن یمتباا  در باا باارا  تااروی  رابطاا  ملاوهبااه

احسااا   آماوزدان  ،کنا ایجااد مات قابا  امتماادیاع تضاا   االم و  معلّاما ا   وقتات 

همچناین والا ین  توانا  باا وجاود اشاتباه کاردن، در  را یااد بییارد؛کنا  و ماتمت راحتت

انییا ه  ایجااد انآماوزدان باا ایان رتتاار منا اه باه بهتارین نقاو در  معلّامکاه  دارن باور 

خااوش و  یااع رابطاا  کااههنیامت(  0441، 3لاااترت؛ 0440، 0شاانای ریااع و اا)بر کناا ماات

کنا  تواناایت خاود را  اعت مات آماوزدان  شاودایجااد مات آماوزدان و  معلّممعتم انه بین 

رارارد تاا بتوانا  مطالاه را یااد و تماام تاوان خاود را مات دادهبه بهترین شک  ممکن نشان 

                                                           
1. Wang, Derakhshan, & Zhang 

2. Webb & Ashton 

3. Hong 

4. Bryk & Schneider 

5. Flutter 
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بایاا   مااؤثرو  کارآماا  انمعلّماا درمجمااو (  0441، 1هااو  و مااوران-شااانن ،رااادارد) بییاارد

 موتّقیّا در امار یاادریر  صا اق  داشاته و تواناایت آنهاا  آماوزدان باور داشته باشان  کاه 

باا  انمعلّماکننا  همچاون ان و والا ین آنهاا امتمااد ماتآماوزدان ت کاه بار انمعلّم  را دارن 

 ؛ان داشاته باشاان آمااوزدان از  یاتتنتد ا  ،البتّاه ،، بایا  انتظاارات بالااابالااا کارآما   حا 

آن نیاا   ایجادکنناا ۀ مساابه و بلکااه ،ا اا  موتّقیّاا  هموارکنناا ۀ تنهانااهایاان اماار  چراکااه

 ( 0440، 0و بار موران-شانن) ا  

ا اات لا   رونااهاینا اا    معلّاامتقصاایلت  تأکیاا  ،تقصاایلت بینتخااو  ااومین منصاار 

 موتّقیّا رررانا  بارا  در م ر اه مات آماوزدان از زماانت را کاه   اومیعتنها که  شودمت

وینسااتین، ) نامناا ماات «زمااان یااادریر  تقصاایلت»شااود کااه ایاان زمااان را و  صاار  ماات

 کننااا  کاااهتلاااا  مااات انمعلّمااا ،زماااانت   در ایااان باااازۀ(0441، 3مییناااانو و روماااانو

منا ااه و دارا  ارز  آموزشاات باشاان  تااا مطماا ن  هااا تعّالیّ درریاار شااان انآموزدان 

، 0ولفولاع هاو ) شاوددر م ر اه باه بهتارین شاک   اپر  مات آماوزدان شون  که زمان 

زیارا زماانت را کاه  ؛مهام و حیااتت ا ا  آماوزدان یادریر  تقصایلت بارا   زمان(  0410

تقیم باا امار و مسامتبا   طورباهکنا  تقصایلت و کلا ات مات هاا تعّالیّ ر  صَ آموزدان 

 تأکیاا بنااابراین  (؛0441، و رومااانو میینااانو ،وینسااتین) ا اا یااادریر  آنااان ماارتب  

شاود( می انات از کاه برخات اوقاات از ایان ناام ا اتفاده مات) تقصایلت ضرورتتقصیلت یا 

مفیاا  و  هااا تعّالیّ ان را در آمااوزدان ا اا  باارا  پیاا ا کااردن راهاات کااه  معلّاامتوانااایت 

 قاباا  تقصاایلت در حقیقاا  بااه تأکیاا ، تر ااادهبااه بیااان   نمایاا منا ااه آموزشاات درریاار 

 اشاره دارد  هاآن وال ین و یادریرن ران بودن رورا  و  امتماد

 صااورتبه آمریکااا متقاا ۀایالاتتقصاایلت در کشااورهایت همچااون  تأکیاا طباا  شااواه  

 ( 0440، 3رریفث) ا  ان ارتبا  داشته آموزدان  موتّقیّ مستقیم با 

                                                           
1. Goddard, Tschannen-Moran, & Hoy 

2. Tschannen-Moran & Barr 

3. Weinstein, Mignano, & Romano 

4. Woolfolk Hoy 

5. Griffith 
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ه بااه تعاا اد اناا کت پااهوه  ماارتب  زمینااایاان  در شاا هانجامهااا  در رابطااه بااا پااهوه 

( در یااع پااهوه  نقاا  0413) 1تااوان اشاااره نمااود  باارا  متااا ،  اا رین و اردوغااانماات

کنناا ه باار بینااتپی مواماا   منوانبااهبیناات تقصاایلت و اشااتیاا بااه کااار کااردن را خااو 

آمااار    را مااورد برر اات قاارار دادناا   جامعاا انمعلّماا موتّقیّاا خودکارآماا   و احسااا  

هااا  مرکاا   ترکیااه بااود  نتااای  مقطاان ابتاا ایت در ا ااتان معلّاام 01ز ا معلّاام 344شااام  

و  معلّامرآما   حاص  از ایان پاهوه  بیاانیر ایان باود کاه ارتباا  معناادار  باین خودکا

( رواباا  میااان 0410) 0رندییاار ، ا  هااا وجااود دارد  در مطالعااتقصاایلت آن بینتخااو 

و احسا ااات در مااورد تاا ری  را در  تقصاایلت، امیاا وار  بینتخااو تاارد ،  مساا ولی 

ماا   »و  «تقلیاا  ررر اایون»مااورد برر اات قاارار داد  از  معلّاام 033یااع نمونااه شااام  

نتاای  ایان پاهوه  بیاانیر ایان   ا اتفاده رردیا  هاادادهبارا  تقلیا   «معادلات  ااختار 

تارد   مسا ولی ناادار  باین احسا اات نساب  باه تا ری ، امیا وار  و مع  بود که رابطا

 بینتخاااو باااین تضاااا  م ر اااه و   ( رابطااا0413) 3کلینیاااعهمچناااین  وجاااود دارد 

در ترکیاه باود   معلّام 340ماورد برر ات شاام    تقصیلت را مورد پاهوه  قارار داد  نمونا

متباا  و  صااورتبهبیناات تقصاایلت نتااای  پااهوه  بیااانیر ایاان بااود کااه حاا  خااو 

تضااا  متباا  و  دییرمبارتبااهتضااا  صاامیمانه م ر ااه در ارتبااا  ا اا    امعنااادار  باا

در یاع  رارارد  همچناینثیر ماتأتا انمعلّمابینات تقصایلت خاو صمیمانه در م ر اه بار 

، معلّااممیااان خودکارآماا     ( رابطاا0401و همکاااران ) 0کیلینااع اخیااراً دییاار  مطالعاا

 مجموماااًرا مااورد برر اات قاارار دادناا    معلّاام ا حرتااهتقصاایلت و یااادریر   بینتخااو 

در ایاان پااهوه  کماات بااا طاارش همبسااتیت شاارک  نمودناا   نتااای  حاصاا  از  معلّاام 344

 طوربااهبرر اات ضااریه همبسااتیت و تقلیاا  مساایر بیااانیر ایاان بااود کااه خودکارآماا   

رغاام راارارد  ملااتاثاار ماات انمعلّماا ا حرتااهر  بیناات تقصاایلت و یااادریمسااتقیم باار خااو 

بااار مملکااارد آناااان،  انمعلّمااابینااات تقصااایلت قااا  کلیااا   خودکارآمااا   و خاااو ن

                                                           
1. Sezgin & Erdogan 

2. Eren 

3. Kılınç 

4. Kılınç, Polatcan, Atmaca, & Koşar 
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 هااا  آموزشاات مااوردرا در حااوزه متهیاارا  بااین ایاان دو ثیر و ارتبااأهااا  اناا کت تااپااهوه 

ملاوم تربیتات  ۀمطالعاات مارور شا ه در بالاا در حاوز  هما   همچناینانا دادهبرر ت قارار 

آمااوز   ۀمربااو  بااه حااوز  پیشااین مطالعااات تجرباات در رونااهاینصااورت ررتتااه بودناا  و 

ایان دو متهیار   از پاهوه  کناونت برر ات رابطا  ، ها روازایانشاود  یات  نمت دومزبان 

 ایرانت ا    انیلیست زبان انمعلّمدر میان 

 پژوهش روش. 3

کااه هاا   آن برر اات نقاا  ا اا   «همبسااتیت»طاارش پااهوه  حاضاار از نااو  

تقصاایلت، امتماااد  تأکیاا شااام   انمعلّماا تقصاایلت بینتخااو  ها مؤلفااه ۀکنناا بینااتپی 

مشااارک   ها مؤلفااه)متشااک  از  انمعلّمااباار خودکارآماا    معلّاامو کارآماا    معلّاام

 هااا پهوه اررچااه   ا اا  (3و ماا یری  کلااا  0آموزشاات هااا تعّالیّ ، 1آمااوزدان 

باین  ت  و معلاولملّا ا اتنبا  روابا ا امّا ،دهنا مت  ارائاه نشواه   برا  ملیّاهمبستیت 

 منظوربااهآورد   د اا  بااه تااوانمت آمااار  پیشاارتت  هااا تکنیعهااا را از طریاا  متهیاار

 « اااختار معادلااات » از ماا   معلّاام کارآماا  خود کنناا ۀبینتپی  مواماا مشااخص کااردن 

(SEM در ایاان پااهوه )  رردیاا ا ااتفاده  «SEM» قااو  ا اا   یااع تکنیااع چناا  متهیاارۀ

 ااختار     ما   معادلااتنمایا مت ا اتفاده 0«تأییا  آزماایت  ترضایّه»یاع رویکارد از که 

مقا اابات    چناا  متهیاارۀهااارو ن را از دییاار   کااه آت ا ااخاصااّ  هااا ویهرتدارا  

اکتشااتت در  یاع شایوۀ جا باه تأییا  نخسا  اینکاه، یاع رو   اازد  آمار  متمای  مت

ن برخلاااا   اااایر بناااابرای (؛0441، 3)باااایرن کنااا متاتّخاااان  هااااداده وتقلی تج یاااه

ما    ،توصایفت دارنا  )نظیار تقلیا  مااملت اکتشااتت( تره کاه مااهیّترویکردها  چنا متهی

 کااهدرحالترا مااورد آزمااای  قاارار دهاا   ثانیاااً،  ترضاایّهیااع  تواناا متمعادلااات  اااختار  

نیسااتن ، ماا    ریر اناا ازه اانّتت، قااادر بااه ارزیااابت خطااا   رۀرویکردهااا  چناا  متهیاا

                                                           
1. student engagement 

2. instructional practices 

3. classroom management 

4. confirmatory hypothesis-testing approach 

5. Byrne 
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   ااوم اینکااه، اررچااه زناا مت اااختار  پارامترهااا  واریااان  خطااا را تخمااین معادلااات 

هسااتن ، ایاان رو  هاام  شاا همشاه ه ها ریر اناا ازه ا ااا  باارتنهااا  هااارو  ااایر 

)بااایرن،  دهاا مترا در مااورد برر اات قاارار  رهااا  نهفتااهو هاام متهی شاا همشاه هرهااا  متهی

کننااا ه باااین بیناااتپی قاااادر ا ااا  تاااا ارتباطاااات  ااااختار   «SEM» بناااابراین ؛(0441

تلفیاا  در تقلیاا   زمااانهمرا  «نهااانها  ماااملت  اااختار»و  «ررر اایون ماا  »  متهیرهااا

 متهیرهااا  موجااود در باارا  برر اات «مساایرتقلیاا  »از در پااهوه  حاضاار  ملاوهبااه  نمایاا 

 ا تفاده رردی   اختار  معادلات  م  

 گیرینمونهش و رو کنندگانشرکت. 1. 3

ایان  درحاضار    نمونا نا زباان انیلیسات ایرانات بود انمعلّماایان تققیا   آمار   جامع

کااه در ماا ار  دولتاات و همچنااین  بااودایراناات انیلیساات زبااان  معلّاام 333پااهوه  شااام  

 در حااا  ایااران نقااا  مختلاا آمااوز  زبااان انیلیساات در  و مراکاا  خصوصاات مؤ سااات

 «تصااادتت ا طبقااه ریر نمونااه» نمونااه از ترکیااه دو رو ِباارا  انتخاااش   بودناا تاا ری  

 منوانبااهمختلاا   ها ا ااتان ،باا ین منظااور  شاا ا ااتفاده  «ا خوشااه ریر نمونااه»و 

 ن  شااا خوشاااه انتخااااش  منوانباااهمراکااا  آماااوز   و و مااا ار  مختلااا  ها طبقاااه

و  ااابقه  ماا ار  تقصاایلتزن و ماارد بااا  انمعلّماادر پااهوه  شااام   کنن رانشاارک 

در  کنن هشاارک  انمعلّماا هااا ویهرتخلاصااه  طوربااه (1)جاا و    مختلاا  بودناا  تاا ری 

 ده  این پهوه  را نشان مت

 
 یتحصیل مدرک و سابقه میزان جنسیت، تفکیک به کنندگانشرکت فراوانی درصد و تعداد. 1 جدول

 تحصیلات سال(سابقه )میزان  جنسیت یرهامتغ
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 پژوهش ابزارهای. 2. 3

در  شاا همشخصهااا  هطباا   رخوشاا کنن رانشاارک را باارا   هاپر شاانامه انقاامققّ

 کنن رانشاارک بااود کااه   ااؤالاتت  پر شاانامه تققیاا  شااام  نمودناا  را اار ایااران ار ااا  

 به آن پا خ دهن   «مقیا  لیکرت»لازم بود بر ا ا  

( طراحاات 0441مااوران و هااو  )-کااه تو ااّ  شااانن انمعلّمااکارآماا    حاا  پر شاانام 

 در ایان پاهوه  زباان انیلیسات انمعلّماکارآما    حا  ریر انا ازه منظورباهش ه ا ا ، 

مختلاا  بااه کااار ررتتااه و  ها زمینااهایاان پر شاانامه را در  ،کااار ررتتااه شاا   مققّقااانه باا

کلا اان و ) اناا نمودهو پایااایت و روایاات قاباا  قبااولت باارا  آن راا ار   اناا کردهبرر اات 

 صااورتبهرا  انمعلّمااخودکارآماا    عاا  چن ب ایاان پر شاانامه ماهیّاا   ( 0441، 1همکاااران

 00پر شانامه دارا   نساخه از   ایانکنا مت ریر انا ازهخاا   خیلات ناهکلّات و  خیلات نه

از:  اناا مبارت مؤلفااه  ایاان  ااه کنناا مت ریر اناا ازهرا  مؤلفااهرویااه ا اا  کااه  ااه 

راهبردهااا  ا ااتفاده از در  کارآماا   -0 ،0انآمااوزدان کارآماا   در درریاار کااردن  -1

پا ااخ باارا  هررویااه در ایاان  ها ر ینااه  0کلااا   کارآماا   در ماا یریّ -3،  3آموزشاات

روایات و پایاایت ایان پر شانامه در باتا    ا ا ر )زیااد( متهیا 3)هایط( تاا  1پر شنامه از 

                                                           
1. Klassen et al 

2. Student engagement (SE) 

3. Instructional strategies (IS) 

4. Classroom management (CM) 
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پر شاانامه  کاا  انسااجام دروناات(  0404شاا ه ا اا  )تتقاات و  ااعی یان،  تأییاا  قبلاااًایااران 

 ر ار  رردی   11/4ش  در این پهوه   ریر ان ازه «آلفا  کرونباخ»که با ترمو  

بینت خااو  مقیااا  ازدر ایاان پااهوه   انمعلّمااتقصاایلت  بینتخااو باارا  ارزیااابت 

( طراحاات شاا ه ا اا  ا ااتفاده 0443) 0کااه تو اا  هااو  و همکاااران 1معلّاامتقصاایلت 

رویااه در  3شااام   نیاا   ااؤا بااوده کااه هاار   ااؤا  11 دربرریرناا ۀ رردیاا   ایاان پر شاانامه

 تقصاایلت تأکیاا  -1:  اانجن مترا   ااه مؤلفااه ،پر شاانامه  ااؤالات  ا اا مقیااا  لیکاارت 

 کارآماا   -3(،  ااؤا چهااار )ان و والاا ین آمااوزدان بااه  معلّاامامتماااد  -0، ( ااؤا چهااار )

هررا  : »انجاام ررتا  صاورتب ینایان پر شانامه   اؤالاتدهات نماره(   اؤا  ه ) معلّم

 ،نمارهبیشاترین  معکاو  وجاود ن اشا ، ۀنمارباا   اؤالتچاون هایط  « 3همیشه =»و « 1=

روایات  اازه بارا  ایان پر شانامه   باود انمعلّماتقصایلت  بینتخاو بالاترین می ان  بیانیر

حاضاار برر اات رردیاا  و   در مطالعاا 3تأییاا  بااا ا ااتفاده از اجاارا  تقلیاا  ماااملت 

CFI p /df = 2.46, 2[X ,0.02 =نماود  تأییا نکاویت باراز  روایات آن را  ها شااخص

= 093, TLI = 0.92, RMSEA = 0.05].  پر شانامه کاه باا  کا انساجام درونات همچناین

 ر ار  رردی   10/4مقا به رردی   «آلفا  کرونباخ»ترمو  

 هاداده آوریجمع روش. 3. 3

هاا  مرباو  باه دو متهیار هاا بارا  پاهوه  حاضار، پر شانامهداده آور جمن منظوربه

 ،پر شاانامه کااردن رپ ااقباا  از   زبااان انیلیساات ایراناات پخاا  رردیاا  انمعلّماادر میااان 

بیااان شاا  و از آنهااا  کنن رانشاارک توصاای  اهاا ا  تققیاا  باارا   منظوربااهجملاااتت 

پر شاانامه بااا  پر شاانامه پا ااخ دهناا    ااؤالاتبااه  باحوصاالهخوا ااته شاا  تااا صااادقانه و 

طراحاات شاا   ایاان شاایوه از طراحاات « باارخ »صااورت به« هااا  روراا ترم»ا ااتفاده از 

تااوان مت راحتتبااهه مسااتل م ا ااتفاده از کاغاار نیساا  و پر شاانامه ایاان م یّاا  را دارد کاا

                                                           
1. Teacher Academic Optimism Scale (TAOS) 

2. Hoy et al. 

3. confirmatory factor analysis (CFA) 
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هااا پر شاانامه را باارا  تاارد مااوردنظر در هاار نقطاا  دلخااواه ار ااا  نمااود؛ همچنااین داده

 شون  صورت خودکار در تای  مخصو  نخیره متبه

نااام خااود یااا خصوصاایات  پر شاانامه نیاااز  بااه ارائاا  تکمیاا باارا   کنن رانشاارک  

 آور جماان 1313 ماااهد هفتااه و در   ااه حاا ود در طااو  هااادادهشخصاات خااود ن اشااتن   

و بنااابراین از ا اام  ناا بود کنن رانشاارک مواتاا  نامشااخص بااودن نااام  انقاارردیاا ، مققّ

  ن پر شنامه آراهت ن اشت رکنن ۀپ  انمعلّم

 هاتحلیل داده. 4. 3

  هااااداده» از نظااار شااا هرردآور   هااااداده، هااااداده  در تقلیااا  راااام اوّ منوانباااه

مشاخص شا  کاه  هااداده لیا   در تقلیا  اوّبرر ات شا ن  0«مقاادیر پارت»و  1«رتتهازد  

 رتتهازد اا   هااادادهدر تقلیاا   ،ملاوهبااهوجااود ناا ارد    راارار  غلاا یت بااا ک هاااداده

تصااادتت  طوربااه 3«بهبودیاتتااهالیااوریتم » مااوارد معاا ود  کااه حاار  شاا ه بااود تو اا 

برر اات ارتبااا  بااین  منظوربااه «همبسااتیت پیر ااون ضااریه» ، ااپ جااایی ین شاا ن   

، همچنااین رردیاا اجاارا  آنااان تقصاایلت بینتخااو زبااان انیلیساات و  انمعلّماا کارآما  خود

مشااخص را  متهیاارو مؤلفااه ایاان دو  اجاا ابااین  میاا ان و جهاا  رواباا  ،ضااریه همبسااتیت

 برر اات منظوربااهماا   معادلااات  اااختار   چااارچوش  همچنااین از تقلیاا  مساایر در نمااود

 چناا ین ملاوهبااهرردیاا   ا ااتفاده  وابسااته متهیاار بینااتپی  مسااتق  در متهیاار میاا ان قاا رت

ها  نیکااویت بااراز  شاااخصقاارار ررتتناا    برر ااتمااورد  «نیکااویت بااراز » شاااخص

)شاااخص  GFI)مجاارور کااا  نساابت(،  χ2/df از: اناا مبارتایاان تققیاا   شاا ه درا ااتفاده

)شاااخص تااوکلر لااوی ( و  TLI)شاااخص بااراز  تطبیاا (،  CFIنیکااویت بااراز (، 

RMSEA  شاا هپریرتته ها ماا   خطااا  تقریااه میااانیین مجاارورات(   ریشاا)شاااخص 

)هاااو  χ2/df <3  - GFI>0/95 – CFI<0/95 – RMSEA<0/06 هساااتن : صااورتب ین

 ( 1111، 0و بنتلر

                                                           
1. missing data 

2. outlier values 

3. expectation– maximization (EM) algorithm 

4. Hu & Bentler 
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 های پژوهشیافته. 4

 تأییدی یآمار توصیفی و تحلیل عامل. 1. 4

انجااام  «SPSS AMOS 20» اتاا ارنرمبااا ا ااتفاده از  هااادادهدر ایاان پااهوه  تقلیاا  

 تأییاا  بااه کاار باارده شا ه تقلیاا  ماما   ها پر شانامه بااراز برر ات  منظوربااه  ررتا 

(CFA )  اجاارا رردیاا   قباا  از اجاارا«CFA »میااانیین،  شااام آمااار توصاایفت  ها شاااخص

آماار توصایفت در جا و    رردیا مقا ابه  رهاامتهیباین  ها همبساتیتانقرا  از معیاار و 

انساجام درونات )آلفاا  یه ادها  کاه ضارنشاان مات (0)همچناین جا و   آم ه ا ا ؛ (0)

 کااه هماا  بیااانیر ایاان ا اا کااه  بااود 14/4بیشااتر از  هاپر شاانامه هماا  کرونباااخ( باارا 

 معنااادار هااامقیا  ماااملت هماا  هااا کاااتت پایااایت دارناا   همچنااین بار اناا ازۀبه هااامقیا 

(p<0/001 ) قاب  قبو  بود  ۀمق ودو در 
 

 هاشاخصو بار عاملی  هاسازه. پایایی 2جدول 
 مقدار T بار عاملی آلفای کرونباخ شاخص ساختار

 (AE) تأکی  تقصیلت

AE1 

10/4 

11/4 433/01*** 

AE2 11/4 331/11*** 

AE3 11/4 310/10*** 

AE4 13/4 031/11*** 

 

 (TT) معلّمامتماد 

TT1 

13/4 

10/4 101/00*** 

TT2 13/4 100/11*** 

TT3 14/4 310/11*** 

TT4 13/4 103/11*** 

 

 (TE)   معّلمکارآم 

TE1 

11/4 

11/4 111/11*** 

TE2 13/4 033/03*** 

TE3 14/4 310/13*** 

 

آموز در درریرکردن دان 

 (SE) یادریر 

SE1 

11/4 

14/4 113/00*** 

SE2 11/4 333/11*** 

SE3 13/4 034/00*** 
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 مقدار T بار عاملی آلفای کرونباخ شاخص ساختار

SE4 13/4 314/00*** 

SE5 11/4 303/01*** 

SE6 14/4 041/03*** 

SE7 11/4 013/11*** 

SE8 14/4 310/00*** 

 

 تمرینات  اختار  و آموزشت

(IP) 

IP1 

13/4 

11/4 301/11*** 

IP2 11/4 101/11*** 

IP3 10/4 110/11*** 

IP4 13/4 111/13*** 

IP5 11/4 003/04*** 

IP6 13/4 301/11*** 

IP7 13/4 133/11*** 

IP8 11/4 310/13*** 

 

 (CS) م یری  کلا 

CS1 

11/4 

11/4 431/11*** 

CS2 13/4 113/11*** 

CS3 14/4 004/13*** 

CS4 11/4 314/11*** 

CS5 11/4 303/11*** 

CS6 11/4 331/11*** 

CS7 13/4 111/11*** 

CS8 11/4 001/03*** 

 441/4 بودن معنادار ط   ***

 

اجارا  «CFA» پارداز  شا ه، ترضایّهما    برر اتبارا   ،هاادادهبرر ات  رام بعا  ِدر 

 :بود صورتب ین «نیکویت براز » ها آزمونبرا   آم هد  به ها شاخص  رردی 
(X2/df = 1.814, p = 0.000, GFI = 0.901, AGFI = 0.895, CFI = 0.990, NFI = 

0.951, RMSEA = 0.032). 
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 متغیرهاهمبستگی بین . 2. 4

همچنااین و  انمعلّماا تقصاایلت بینتخااو و  کارآماا  همبسااتیت بااین دو متهیاار خود

کااه در  طورهمااان  ا اا  آماا ه 3آنااان در جاا و   ها مؤلفااهارتبااا  و همبسااتیت بااین 

ارتبااا  متباا   باااهمت تااوجّهقاباا   طوربااه متهیرهااابیشااتر  ،شااودمتمشاااه ه  (3)جاا و  

 r ) ا ا تقصایلت  تأکیا و  معلّام کارآما  مؤلفاه دارن   بیشاترین میا ان همبساتیت باین 

= 0.69, p < .01) ،معلّاام  کلااا  و امتماااد کمتاارین همبسااتیت بااین ماا یریّ کااهدرحالت 

مقا ار همبساتیت  ایان شاودمتکاه مشااه ه  طورهماانکاه  (r = 0.11, p > 0.05) ا ا 

ت کلّاا صااورتبه معلّاام کارآماا  خود دهاا متهمچنااین نشااان  (3)جاا و  نیساا    معنااادار

 > r = 0.24, pتقصاایلت ) تأکیاا  بااابااه ترتیااه و ارتبااا  متبتاات  توجّااههمبسااتیت قاباا  

( r = 0.43, p < 0.01) معلّاام کارآماا  ( و r = 0.32, p < 0.01) معلّاام، امتماااد (0.05

ارتبااا  قاباا   تقصاایلت آنااان بینتخااو و  معلّاامکلاات  کارآماا  بااین خود ملاوهبااه دارد 

 ( r = 0.51, p < 0.01) شودمتو متبتت مشاه ه  توجّه
 

 آمار توصیفی و همبستگی .3جدول 

8 7 6 5 4 3 2 1 
انحراف 

 معیار
  میانگین

 یلتتقص ی تأک  1 01/10 10/3 44/1       

 معّلمامتماد   0 11/11 11/3 30/4 44/1      

 معلّمکارآم     3 11/1 11/0 31/4 33/4 44/1     

    44/1 04/4 03/4 00/4 11/14 03/30 
بینت تقصیلت خو   0

 کلّت

   44/1 03/4 03/4 01/4 13/4 13/13 31/03 
درریر کردن   3

 آموزدان 

 ها  آموزشتتعّالّی   3 41/00 03/11 10/4 00/4 33/4 03/4 30/4 44/1  

 م یریّ  کلا   1 13/03 43/10 13/4 11/4 01/4 31/4 33/4 31/4 44/1 

44/1 30/4 31/4 13/4 31/4 03/4 30/4 00/4 14/33 11/133 
خودکارآم   کلّت   1

 معلّم
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 کنندهبینیپیشی متغیرهاسطح و جهت  .3. 4

 بینتخااو  ها مؤلفااه) هکنناا بینااتپی  متهیرهااا قاا رت باارا  تعیااین جهاا  و میاا ان 

ا ااتفاده تقلیاا  مساایر از ( انمعلّماا کارآماا  خود ها مؤلفااه) وابسااتهمتهیاار  باار( تقصاایلت

( بینااتپی  تااأثیرات) کنناا رتبینااتپی تااا قاا رت  کناا مت  تقلیاا  مساایر کمااع رردیاا 

  ماا   تقلیاا  مساایر همچنااین مشااخص رااردد  وابسااته متهیرهااا باار  مسااتق  متهیرهااا

df =  2X /: )نمااودنیکااویت بااراز  مشااخص  هااا آزمونقاباا  قبااولت را از  مقاا ارها 

2.158, p < 0.01, GFI = 0.981, AGFI= 0.901, CFI = 0.991, NFI = 0.992, 

RMSEA = 0.041 ) 

در جاا و   انمعلّماا کارآماا  خود باار  مسااتق  متهیرهااا ۀکنناا بینااتپی میاا ان قاا رت 

ارائااه شاا ه  (0)در جاا و   کااه ان اردشاا ها تضاارایه مساایر نشااان داده شاا ه ا اا    (0)

 متهیااربهتاارین  تقصاایلت بینتخااو  ها مؤلفااهکااه در میااان  دهاا متنشااان  ا اا 

 = β) معلّام کارآما  از:  انا مبارتباه ترتیاه  انمعلّما کارآما  خودبارا  کننا ه بینتپی 

  مؤلفاا(  ایاان  ااه β = 0.15) تقصاایلت تأکیاا و  (β = 0.22) معلّاام(، امتماااد 0.28

 تبیااینرا  معلّاام کارآماا  از واریااان  خود 33میاا ان   تقصاایلت بااا هماا ییر بینتخااو 

 ۀشاا بینتپی  متهیرهااا  باارا  ا تان اردشاا هضاارایه مساایر  ( 𝑅2= 0.56) کنناا ماات

 تأکیاا تقصاایلت ) بینتخااو  ها مؤلفااهزبااان انیلیساات تو اا   انمعلّماا کارآماا  خود

 نشان داده ش ه ا    (1)در شک   (معلّمو کارآم    معلّمتقصیلت، امتماد 
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 سازی شده با مسیر همبستگیه. مدل فرضی1ّشکل

 

 معلّمانکنندگی متغیرهای مستقل روی خودکارآمدی بینی. قدرت پیش4 جدول

 ی وابستهمتغیرها ی مستقلمتغیرها
 کنندگی استانداردبینیپیش

 )تخمین(

 دخطای استاندار

(SE) 

 نسبت بحرانی

(CR) 

 30/3 40/4 **13/4 کارآم  خود → تقصیلت تأکی 

 41/3 43/4 **00/4 کارآم  خود → امتماد وال ین

 03/3 40/4 **01/4 کارآم  خود → معّلم کارآم  

** p < 0.01. 

 

 گیرینتیجه و بحث. 5

 تقصاایلت بینتخااو  ها مؤلفااهحاضاار برر اات ارتبااا  بااین  پااهوه  از انجااام هاا   

آموزشاات و  هااا تعّالیّ ، آمااوزدان مشااارک   ها مؤلفااهشااام   انمعلّماا کارآماا  و خود

 نشاان دادپاهوه   ها یاتتاه  باود ایرانات انیلیسات زباان انمعلّمادر میاان    کلاا م یریّ

 تقصاایلت بینتخااو  ها مؤلفااهبااا  معنااادار متباا  و  صااورتبه معلّاام کارآماا  خودکااه 

 برر ااتنتااای   ملاوهبااه ارتبااا  دارد ( معلّاامو کارآماا    معلّاامتقصاایلت، امتماااد  تأکیاا )

قابا   طورباه  ناتوانمت تقصایلت بینتخاو   مؤلفاکاه  اه  بیاانیر ایان باودتقلی  مسایر 

 هایاتتااه  ایاان نمایناا  بینااتپی را زبااان انیلیساات در ایااران  انمعلّماا خودکارآماا  ت تااوجّه

بااین  دارمعناااو  متباا  ارتبااا  وجااود ۀکنن تصاا ی  قبلاات کااه هااا تققی بااا نتااای  
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، 1)اختاار و همکااارانبااود همخااوان ا اا   انمعلّمااتقصاایلت  بینتخااو و  کارآماا  خود

، 3و موریسااون تهااولبر؛ 0413؛  اا رین و اردوغااان،0413، 0روبینسااون و ا اانایپ  ؛0413

ت انمعلّمااکااه  بیااانیر ایاان ا اا نتااای  ایاان  ،درواقاان(  0443ییااان و هااو ، ئکو؛ مااع0443

بالاااتر  هاام  کارآماا  خود از حاا  بالاااتر  دارناا  تقصاایلت بینتخااو  میاا انبااا  کااه

 برخوردارن  

 تقصاایلت بینتخااو بااین  همبسااتیت متباا  (0443) 0دام اکااار ها یاتتااه مشااابه طوربااه

ایااان موضاااو  در  کاااه روناااههمان، نمایااا متتصااا ی   را انمعلّمااا کارآمااا  و خود

(  0441، 3ی ددام ، کاتتساایو ،  اای را)کااار شاا ه ا اا  تأییاا دییاار نیاا   هااا پهوه 

 متهیاار  ا اا  کااه در هاار  یسااتم آموزشاات باارا  رضااای  شااهلت معلّاام کارآماا  خود

ان آمااوزدان و پیشاارت   موتّقیّاا آموزشاات در ماا ار  و  ها برنامااه موتّقیّاا ، انمعلّماا

؛ 1113)بناا ورا،  ا اا وزشاات ا اا ، حیاااتت و ضاارور  کااه هاا   نهااایت هاار  یسااتم آم

منجاار بااه  تواناا مت انمعلّماا کارآماا  خودبالااا بااودن  ااط  (  0404تتقاات و دییااران، 

بااه نظاار  رااردد و همچنااینان آمااوزدان تقصاایلت و اجتمااامت در  هااا مهارتتقویاا  

یااادریر  و  در طااو  پرو اا  تربالااا خوداتکااایتو  کارآماا  بااا خود انمعلّمااکااه  ر اا مت

، 3)میلاا ، پجااار  و هاارون بهتاار  هسااتن  ها پشااتیبانحامیااان و  آمااوزدان پیشاارت  

 ،انمعلّماا خودکارآماا   اهمّیّاا بااه  توجّااهبااا  روازایاان، (0401، همکااارانتتقاات و  ؛0441

و  معلّاامتربیاا  هااا دورهو  انمعلّماا دهناا هآموز ، ا اااتی  آموزشاات رراران یا اا 

 تاار  طورجاا ّبهخصوصاات زبااان انیلیساات لااازم ا اا  کااه  مؤ ساااتو  ماا یران ماا ار 

 ها یاتتااه ازمشااخص،  طوربااه  بردارناا رااام  انمعلّماا کارآماا  خوددر را ااتا  ارتقااا  

و  انمعلّما تقصایلت بینتخاو  باا تقویا  کاه نتیجاه ررتا  روناهاین تاوانمتاین تققی  

 زبان را هم ات ای  داد  انمعلّم کارآم  ح  خود توانمت آن ها مؤلفه

                                                           
1. Akhtar et al. 

2. Robinson & Snipes 

3. Hulbert & Morrison 

4. Karadems 

5. Karadems, Kafetsios, & Sideridis 

6. Mills, Pajares, & Herron 
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ت کااه انمعلّمااتااوان بیااان نمااود کااه ماات بیناات تقصاایلتبااه مفهااوم خااو  توجّااهبااا 

  خااود بیشااتر باااور داشااته، بااه بااودن نقاا مااؤثربیناات تقصاایلت بالاااتر  دارناا  بااه خااو 

 تأکیاا آمااوزان و والاا ین آنهااا امتماااد بیشااتر  نمااوده و باار رواباا  آکادمیااع بیشااتر داناا 

راهبردهااا   کارریر بااههااا  خااود در تصااور بهتاار  از توانااایت انمعلّماایاان دارناا   لاارا ا

هاا  منا اه جها  درریار کاردن ما یری  کلاا  و ا اتفاده از تکنیاع آموزشت منا اه،

آموزان هام دارنا  کاه باه موجاه آن دلبساتیت شاهلت و رضاای  شاهلت بیشاتر  هام زبان

بهباود اتکاا باه  توانا  نقا  بسا ایت درمات معلّام بینات تقصایلتخاو در حقیقا  دارن   

همکااار  و تعاماا  ای  توانااایت تاارد  خااود، تلااا  و جاا ی  باارا  حاا  مشااکلات، اتاا 

داشاته باشا  کاه هماه ایان  و ایجااد تضاا  دو اتانه هااآماوزان و والا ین آنبهتر با دانا 

بیناات حاا  خااو  معلّااماراار را بهبااود بخشاا    انمعلّمااتواناا  حاا  کارآماا   مااوارد ماات

هاا  هاا  خاود و هام باه تواناایتشته باش  ممکن ا   هام باه تواناایتتقصیلت بالاتر  دا

بیشاتر  حا  ماملیا  بیشاتر  داشاته و درنتیجاهور بیشاتر  داشاته باشا  و آموز هم بازبان

بهتاار و امتماااد بیشااتر  بااه ارتبااا   معلّاامرااردد  هرراااه موجااه تهییاار در یااادریر  ماات

آماوز داشاته باشا ، خاود نیا  تلاا  بیشاتر  در جها  بهباود یاادریر  ها  دانا توانایت

را هاام بکااار  مااؤثرتر ا  آموزشاات راهبردهااآنهااا نمااوده، کلااا  را بهتاار ماا یری  کاارده و 

آماوز امتمااد بیشاتر  داشاته باشا ، او هام باه دانا  معلّامچاه از طر  دییار، هر ریرد مت

ردد کاه راموجاه مات متقابلااًنمایا  کاه ایان تلاا  بیشاتر  مات معلّام توجّاها  جلاه بر

 انمعلّما کهتدرصاورتهاا و کارآما   خاود امتقااد داشاته باشا   هم بیشتر باه تواناایت معلّم

 والا ین باه و آماوز  و یااددهت در خاود هاا قابلیا  باه بیشتر  داشته باشان ، بینتخو 

 درنتیجااهنمااوده و  بیشااتر  امتماااد در  ایجاااد تضااا  حمااایتت نسااب  بااه کلااا  باارا 

تلااا  بیشااتر  هاام در رتاان مشااکلات مربااو  بااه ماا یری  کلااا ، ا ااتفاده از راهبردهااا  

 آموزان به مشارک  بیشتر خواهن  نمود دان و ترغیه  ترمنا هآموزشت 

چاه در  اط   تقصایلت بینتخاو کاه  دها متنشاان  در ایان حاوزه تققیقاات پیشین 

یااا مقایاا   آمااوزدان بااا پیشاارت   معلّاامشااخص  در  ااط  یااا و نهاااد آموزشاات و م ر ااه
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ولفولااع هااو ، ؛ 0411، 1وو و لااین) داردمقااور ارتبااا  مسااتقیم  آمااوزدان آموزشاات 

 کااه منجاار بااه اتاا ای  ا آموزشاات، ترهناا  و بسااتر تضااا ایجاااد ،دییرمبارتبااه(  0410

 معلّاامدر وجااود شااخص  حتّااتدر م ر ااه یااا در کلااا  در  و یااا  تقصاایلت بینتخااو 

  منجار راردد آماوزدان بهتار  یاادریر  وآموزشات نتاای  متبا   ارانجام باه  توان متشود 

 بینتخااو ارتبااا  بااین  کااه (0410) هااو  اا  ولفولااع شاا ه توماا   ارائااهباار ا ااا  

رفاا  کااه  تااوانمت ،کناا مترا تبیااین  آمااوزدان تقصاایلت  و پیشاارت  معلّاام تقصاایلت

پروازانااه و مشااخص، بلن  اهاا اتت دهاا متبااه آنهااا اجااازه  انمعلّماا تقصاایلت بینتخااو 

موجااه  تواناا مت، اهاا اتت کااه نمایناا انشااان تنظاایم آموزدان را باارا  خااود و  تاارب رگ

تقصاایلت بیشااتر  دارناا  از  بینتخاو  ت کااهانمعلّماا ملاوهبااه  راردد شااهلت آنااانپیشارت  

 بتوانناا  شااودمتو خودکارآماا   بیشااتر  هاام برخوردارناا  کااه موجااه  نف امتمادبااه

 ترباااانیی ه، ررتتااهرا بااه مهاا ه  تر ااخ  و مساا ولی  یااادریر  و آمااوز  مطالااه ج یاا 

در برخاورد باا مشاکلات یاا  و همچناین ررتتاه، همیشه ح اکتر تلا  خاود را باه کاار بوده

اینکااه وجااود  نهایتاااً و ؛(0411، هاناا باشاان  )و  ااازرار  ترمنعطاا مواجااه بااا شکساا  

و والاا ین  انمعلّمااان، آمااوزدان بامااث ایجاااد همکااار  بیشااتر بااین  تقصاایلت بینتخااو 

ریر ، انییااا ه و میااا ان پیشااارت  را در یااااد کیفیّاا  توانااا متکاااه ایااان امااار  شااودمت

نمایاا   ترباااانیی هرا نیاا   انمعلّمااو  (0441، 0ا اامی  و هااو ) ببااردان بالاااتر آمااوزدان 

 ( 0414هو  و هو ، بیرد، )

 اهمّیّاا بااه  توجّااهبااا  د کااهکاار ریر نتیجااه رونااهاین تااوانمت آم هد اا به طباا  نتااای 

، مبااادرت هاااآنخودکارآماا    حاا آن باار  تااأثیرو همچنااین  انمعلّمااتقصاایلت  بینتخااو 

 تقصاایلت بینتخااو باارا  بالااا بااردن  ااط   هااا  مختلاا  الیّااو تعّ هاااتمرین بااه انجااام

حیاااتت و اماار  آمااوز ،  کیفیّاا و ان آمااوزدان  موتّقیّاا اتاا ای   جهاا در  انمعلّماا

 توانا متر آن و مناصاِ  تقصایلت بینتخاو اینکاه  باه توجّاهباا   ر ا متباه نظار ضرور  

 توانا مت معلّامآما   بالاا  داشاته باشا  و همچناین کار انمعلّما کارآما   بار تمتبتا تأثیر

                                                           
1. Wu & Lin 

2. Smith & Hoy 
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تلااا  در جهاا  ، بنااابراین شااودان آمااوزدان یااادریر   کیفیّاا بهبااود و ارتقااا  موجااه 

 طورهماان  ر ا متباه نظار و ضارور  قابا  توجیاه  انمعلّما تقصایلت بینتخاو   ارتقا

کااه  بااودهشخصاایتت  ویهرااتآن یااع  اجاا ا و  قصاایلتت بینتخااو ، اشاااره شاا  قبلاااًکااه 

بنااابراین طراحااان مطالااه  ؛(0441 االییمن، ) باشاان مااتقاباا  یااادریر  و قاباا  تهییاار 

 بینتخااو ناا  در بالااا بااردن میاا ان توانمتو مراکاا  تربیاا  دبیاار  انمعلّمااآموزشاات باارا  

 خواهنا  قاادر آن موجهباهکاه ویاهه داشاته باشان   توجّاه زباان انیلیسات انمعلّم تقصیلت

 ااط  ایاان دو متهیاار در ارتقااا   و حاصاا  را اتاا ای  دهناا  انمعلّمااکارآماا    حاا بااود 

ان آمااوزدان  مااؤثرترمملکاارد بهتاار و انییاا ه بیشااتر و یااادریر   موجااه اتاا ای  انمعلّماا

هااا  مهاام در ایاان را ااتا، انجااام یکاات از رااام  خواهاا  رردیاا  در کلااا  در  و م ر ااه

و همچنااین ایجاااد تضااا  متباا ،  1آوردن حمایاا   ااازمانتاقاا اماتت در جهاا  تااراهم 

و ماا ار   مؤ ساااتان ، ماا یران و  رپر ااتانمعلّمااهمکااار  و احسااا  تعلاا  در میااان 

زباان انیلیسات ایرانات را  انمعلّما، معلّامتربیا هاا  دورههمچناین هرچاه   ا   پریرامکان

هاا و خودکارآما   آن ا دهنا ، باه بهباود او 3رار ا و حرتاه 0ا   حرتاههویّا قوی به ت

 ( 0411کنن  )تتقت و درخشان، د تضا  متب  آموزشت بیشتر کمع متایجا

در  انمعلّماامجمومااه یااا در  معلّاامدر شااخص  بینتخااو ترهناا   ، ایجااادملاوهبااه

و  آن نهاااد آموزشااتمناات  بااه همکااار  بهتاار کارکنااان  تواناا مت آموزشاایاه یااا م ر ااه

 انمعلّماو کلاا  و باین  مقای  آموزشاترهنیات در چناین ت کاههنیامت  رارددنیا   انمعلّم

و بااا  مااؤثر هااا تعّالیّ ، شاا هو ا ااتان اردها   ااط  بالااا تاا وین  معیارهاااحاااکم شااود، 

ان آماوزدان  ارانجام و بهباود ، تعاما  و همکاار  باین امضاا بهبودیاتتاه آموزشات کیفیّا 

 خواهن  داش   تر مقسو  تقصیلت پیشرت 

 بایندر  تقصایلت بینتخاو ا ا  کاه  ا مطالعاهلاین تققیا  اوّایان به اینکاه  توجّهبا 

دییار در مشاابه  هاا پهوه  ا ا ، انجاام زبان ایرانات را ماورد برر ات قارار داده انمعلّم

ج یا  و  ها جنباه مطم نااً مشاابه دییار هاا پهوه   ا ا وجیاه این زمینه بسایار قابا  ت

                                                           
1. organizational support 

2. professional identity 

3. professionalism 
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  هایاتتااه  نمااودنمایااان خواهاا   مربوطااه را و حااوزۀ متهیاارج ئیااات بیشااتر  از ایاان 

تقصااایلت  بینتخاااو - انمعلّمااا شاااناختتروان هاااا ویهرتیکااات از  پاااهوه  کناااونت

همچااون  متهیرهااادییاار   نمااودتاات معرّ کارآماا  متهیاار اثرراارار باار  منوانبااهرا  -انمعلّماا

بااه مربااو    متهیرهاااو دییاار  یااا مقاای  آموزشاات ، تضااا  م ر ااه ماا یریّ شاایوۀ

 خودکارآماا  و  تقصاایلت بینتخااو ناا  ارتبااا  بااین توانمت شااهلتتر ااودرت و رضااای  

چنااین  تااأثیرناا  توانمتآیناا ه  تققیقاااتبنااابراین  ؛قاارار دهناا  تااأثیررا تقاا   انمعلّماا

تااا  نمایناا برر اات  زبااان انمعلّمااتقصاایلت  بینتخااو یااا  کارآماا  یت را باار خودمتهیرهااا

  رردد ودمن  کش  ات ای  این دو متهیر حیاتت و  در جه بیشتر   ها راه

هااایت ا اا   او  اینکااه دییاار ، ایاان تققیاا  دارا  مقاا ودی  همانناا  هاار پااهوه 

از  انمعلّماامانناا  امتقااادات  یرهااایتمتهمقطعاات ا اا  امااا   ایاان پااهوه  یااع مطالعاا

 تقصاایلت ممکاان ا اا  در طااو  زمااان د ااتخو  تهییرشااون   بینتخااو خودکارآماا   و 

هاا  وهیلاازم ا ا  کاه پهوهشایران بعا   از شا تار،لرا جه  د اتیابت باه نتاایجت موثا 

هااا را در طااو  انناا  پویااایت و نو ااانات ایاان متهیاارا ااتفاده نمایناا  تااا بتو 1تققیاا  طااولت

هاا  تققیا  تواننا  از رو ، پهوهشایران آتات ماتملاوهباههنا   زمان مورد برر ت قارار د

رتباا  باین خودکارآما   ا تارتار و واضا دقیا  طورباها اتفاده نماینا  تاا  0کیفت یا آمیخته

 بکااار بااردنتفساایر نمایناا   همچنااین  آن رابیناات تقصاایلت را مشااخص نمااوده و خااو 

هااا  یکاات دییاار از مقاا ودی  مقاا ود کنناا رانآ ااان و تعاا اد شاارک  یر رنمونااه

 مورد برر ت قرار ریرد  بع   مطالعاتا   که بای  در  پهوه  حاضر

 

  

                                                           
1. longitudinal designs 

2. mixed-methods 
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