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 چکیده
در نیمسال دوم سال تحصیلی  شهر اراک 2پژوهش حاضر به بررسی رابطه رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر ناحیه 

پایه ششم  اندین منظور از میان  دانش آموزپرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی پیمایشی اقدام به جمع آوری داده ها نموده است. ب 49-49

برای کالس انتخاب شدند.  19ر قالب معلم که معلمان همان کالس ها بودند با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، د19دانش آموز و  333شهر اراک، 2ناحیه

(، انگیزش تحصیلی 2331ودکارآمدی معلمان)اسچانن،موران و ولفولک،خ ،(1494ضایت شغلی اسمیت و همکاران)اندازه گیری متغیر های تحقیق از مقیاس های ر

بین خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان با انگیزش  بیان می کند،استفاده شد. نتایج  spss ( و جهت تحلیل داده ها از آزمون هبستگی و نرم افزار1499هارتر)

 حصیلی از روی متغیرهای رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان قابل پیش بینی می باشد.. همچنین انگیزش ترابطه معنادار و مثبتی وجود داردتحصیلی 

 

 خودکارآمدی معلمان، رضایت شغلی معلمان، انگیزش تحصیلی دانش آموزان کلید واژه ها :

 

  مقدمه -1

ترین عوامل رشد اجتماعی، اقتصادی و تربیتی در در جوامع انسانی نهاد آموزش و پرورش از اهمیت ویژوه ای برخوردار است. این نهاد از مهم      

در نظام آموزش و   هر جامعه ای است و عامل رشد آگاهی و سازماندهی نیروی انسانی برای رشد و توسعه جوامع و نظام آموزش و پرورش است.

پرورش نهادی اجتماعی است که از زندگی پرورش هر کشوری عوامل متعددی وجود دارند که در شکل، اهداف و کیفیت آن نظام موثرند. آموزش و 

 (1339جمعی به وجود آمده و متاثر از محیط اجتماعی است. بنابراین آموزش و پرورش پدیده ای اجتماعی است. )عالقه بند،

این به عنوان یکی از نظام آموزش و پرورش از عناصر مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از این عناصر در پیشبرد اهداف آن موثرند. معلم       

دست  عناصر، اهمیت خاصی در نظام تعلیم و تربیت دارد و رضایت او می تواند در تحقق اهداف آموزشی تاثیر بسزایی داشته باشد. امروزه در میان

فیت آموزش در یک اندرکاران تعلیم و تربیت کمتر کسی یافت می شود که به اهمیت کار معلم و کیفیت آموزش توجه نداشته باشد. بررسی کی

 (1392)کلدی،عسگری، نظام آموزشی می تواند از اولویت باالیی برخوردار باشد.

یادگیری در مدرسه فعالیت مداوم و مستمر است که در چارچوب کالس درس معلم و به مدد کتاب های درسی انجام می شود. تدریس معلم و       

ه های دانش آموزان جدی گرفته نمی شود. شاید بخشی از مشکالت فعلی نظام آموزش و پرورش کیفیت آموزش اغلب به اندازه ارزشیابی از آموخت

یکی از عوامل مهمی که در عملی و یا اجرایی شدن اهداف آموزشی ناشی از بی توجهی به رضایت شغلی معلمان و تاثیر آن بر کیفیت آموزش باشد.

ی باشد. خودکارآمدی از متغیر های کلیدی انگیزشی در نظریه شناخت اجتماعی است. در معلم م 1نظام تعلیم و تربیت ضروری است، خودکارآمدی

خودکارآمدی باور های افراد به توانایی هایشان در بسیج انگیزه ها ، منابع شناختی و اعمال کنترل بر یک رخداد معین است.  2(1443نظر بندورا)

عنصر اصلی  تار انسان، نیرو دهنده، نگه دارنده و هدایت کننده رفتاربه سوی هدف است.خود کارآمدی به عنوان یک عامل انگیزشی فعال ساز رف

در راس قرار  یادگیری -نظام آموزش و پرورش که قبل از معلم باید به آن پرداخته شود، دانش آموز است. او به عنوان عنصر اصلی فرآیند یاددهی

. برای نیل به یادگیری موفقیت است که در تحقق اهداف آموزشی نقش موثری ایفا می کند میگیرد. انگیزش و تمایل به یادگیری یکی از عواملی

                                                           
1 self- Efficacy 
2 Bandura1997 
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گانی که در آمیز و موثر، معلمان به شاگردان برانگیخته، عالقه مند و تالشگر نیاز دارند و خواهان چنین فراگیرانی هستند. به عبارت دیگر یادگیرند

رشی، خودانگیخته و خودراهبر باشند و برای به فعالیت وا داشتن آن ها نیاز کمتری به مشوق ها و فعالیت های یادگیری و دستیابی به اهداف پرو

 (3،1443محرک های بیرونی و چالش معلمان وجود داشته باشد.)تورنس
 

 بیان مسئله -2

شادی آفرین صورت پذیرد تا اینکه کودک  از آنجا که هدف نهایی آموزش و پرورش یادگیری دانش آموزان است و این امر مهم باید در محیطی      

کار مربیان تسهیل در امر یادگیری می باشد. چنانکه دیویی می گوید  یادگیری و آموختن را کاری لذت بخش تصور نماید نه سخت و طاقت فرسا.

ن درآید. نه به صورت محیطی شاق و که محیط آموزشگاه و فعالیت آموزشگاهی باید برای شاگردان و معلمان به صورت محیطی جذاب و شادی آفری

بلکه به باور او  برای زندگی تلقی کرد. کسل کننده. دیویی معتقد است که آموزش و پرورش را نباید تنها به عنوان وسیله آماده سازی شاگردان

نیز باید لذت بخش و شادی   آموزش و پرورش خود زندگی است و چنانچه باید زندگی لذت بخش باشد، فرآیند آموزش و پرورش و محیط مدرسه

وی در این میان نقش مهم را به معلم می دهد که باید به اخالق و رفتار خود محیط را برای کودک  .(1392میرحسینی، )دیویی،ترجمهآفرین باشد.

ی را در نحوه نگرش او و لذت بخش سازد و در همین راستا تحقیقات گوناگون نیز مبین این نکته هستند که عالقه معلم به شغل خود نقش اساس

تن احساسات او نسبت به شاگردان و محیط مدرسه و کالس دارد. به طوری که ژان ژاک روسو در داستان معروف خود به نام امیل مربیان را به داش

معلم نیز از جمله  عالقه به شغل خود و فراهم آوردن شرایط مطلوب تربیتی سفارش کرده است. از طرفی عالوه بر رضایت شغلی، خودکارآمدی

 اثر گذار است.انتقال اطالعات به دانش آموزان و تربیت آن ها ، عواملی است که بر نگرش معلم از توانایی های خود 

فقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است که سبب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت در مو رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم      

محققان رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگون تعریف کرده اند. اکثر صاحب نظران در خصوص ارتباط شغلی با عوامل روانی و  فردی می شود.

ر این حالت فرد از شغلش راضی لذت مطلوب را برای فرد تامین نماید، داجتماعی اشتراک نظر دارند و معتقدند اگر شغل مورد نظر 

و  9براون  (9،1443ودن رضایت شغلی را با تعداد عالئم بالقوه آسیب رسان مرتبط دانسته اند.)کول و فریمنپایین ب .(1333)پرهیزگار،است

سطح  ( خاطر نشان می کنند که رضایت شغلی به منظور تضمین ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به دانش آموزان ضروری است.1449همکاران)

 ( 9،1443؛ اسپکتور 1444و همکاران، 3؛ ما 1443و همکاران، 9رد.)باچارچرضایت شغلی بر اجرای موثر کار فرد تاثیر دا

نظریه های بسیاری به منظور توضیح مفهوم رضایت شغلی مطرح شده است. کوشش های اولیه معطوف به درک آنچه که موجب رضایت شغلی       

جدیدتر به منظور توضیح رضایت شغلی بر  روند شناخت وضعیت  در زمینه روابط انسانی از اواسط قرن گذشته به کار رفته می شود. کوشش های

مرحله سلسله مراتب نیاز هاست. این نیاز ها از  9( است که شامل 1449)4یکی از قدیمی ترین نظریه ها، نظریه مازلو شاغالن متمرکز بوده است.

امنیت، نیاز های اجتماعی، نیاز احترام به خود و نیاز رسیدن به پایین ترین تا باالترین سطح به ترتیب شامل نیارز های اساسی زیستی، نیاز به 

لی بر این واقعیت خویش است. وقتی نیاز های پایین تر برآورده می شوند، نیاز های باالتر می توانند برآورده شوند. کاربرد این نظریه در رضایت شغ

همچنین نظریه   ، فرد تمایل به برآوردن نیاز های مراتب باالتر خواهد داشت. فرضیه استوار است که وقتی نایز های مراتب پایین تر برآورده شدند

در  .(1494و همکاران، 13)هرزبرگی( منجر به رضایت شاغالن می گردددو عاملی رضایت شغلی توضیح می دهد که چه عواملی)درونی یا بیرون

رضایت شغلی می شود درونی هستند و از عواملی که سبب بروز  نظریه انگیزش بهداشت هرزبرگ این طور بیان می شود که عواملی که موجب

نارضایتی می شوند، مجزا هستند. عوامل انگیزش شامل موفقیت)کامیابی(، مورد قدردانی قرار گرفتن، پیشرفت و مسئولیت می شود. این مراتب 

 .مازلو معتقد استباالی نیاز ها با سطح نیاز رسیدن به واقعیت خویش 

 به فرد قضاوتهای یا باورها به که است شده مشتق مشهور، شناسروان( 1443) باندورا آلبرت 11اجتماعی شناخت نظریه از آمدیخودکار      

 الگو این. است فرد و محیط رفتار، جانبه سه علّی الگوی بر مبتنی اجتماعی شناخت نظریه. دارد اشاره مسئولیتها و وظایف انجام در خود توانائیهای

 روان کارکردهای توصیف برای فرد ادراک به که( بیولوژیک و عاطفی شناختی، عوامل)فردی عوامل و محیطی اثرات رفتار، بین متقابل ارتباط به
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( 1443)باندورا. گذارند می اثر خود رفتار و انگیزش بر جانبه سه علّیت نظام یک در افراد نظریه، این اساس بر. کند می تأکید دارد، اشاره شناختی

 کنترلی خود نظام نوعی دارای انسانها. کرد رد را است، بوده گرا رفتار شناسان روان مهم های فرضیه از یکی که فرد رفتار بر محیط بعدی یک اتاثر

 می ایفا ایکننده تعیین نقش خود سرنوشت بر و دارند کنترل خود های رفتار و احساسات برافکار، نظام آن توسط و هستند تنظیمی خود نیروی و

افرادی که حس خودکارآمدی قوی دارند، مجددا موقعیت هایی را انتحاب می کنند که در آن ها موفق شوند. همچنین این اشخاص در   .کنند

اجرای کارها و کسب نتایج مطلوب فعال تر هستند. برعکس افرادی که احساس اثربخشی نمی کنند، به تماشاچیانی غیرفعال تبدیل می شوند که 

 .(1343:به نقل از شاوران،1443)بندورا،ها رخ می دهد، احساس ضعف دارند علیه خود می دانند و نسبت به کنترل وقایعی که در زندگی آندنیا را 

نشان دادند، که این  12خودکارآمدی معلم زمانی به عنوان موضوع مورد عالقه محققان قرار گرفت،که دسته ای از پژوهش های موسوم به راند      

و 13پژوهشگران مطالعات راند)آرمور هم پیشرفت فراگیران و هم کاربرد روش های آموزش ابتکاری از سوی معلمان را پیش بینی می کند.سازه 

( محققانی بودند که خودکارآمدی معلم را تنها به وسیله دو ماده 19،1433پائولی و زلمان ؛19،1443؛برمن، مک الگین، باس1443همکاران،

متمایز این سازه را نشان می داد. جنبه اول خودکارآمدی تدریس کلی نامیده شد که درباره تاثیرهای محیطی کلی بر  سنجیدند که دو جنبه

عملکرد دانش آموزان بحث می کند و جنبه دوم خودکارآمدی تدریس شخصی یا خودکارآمدی معلم نامیده می شود،که به طور اختصاصی درباره 

 جهت تاثیر گذاری بر دانش آموزان صحبت می کند. باور یک معلم درباره توانایی اش

 مطالعات بعدی خودکارآمدی معلم را به تعدادی از پیامد های مثبت برای دانش آموزان و معلم پیوند زد. برخی از این پیامد ها دربردارنده      

، مور و 13،1494میدگلی، فلدالفر و اکسلز ،19،1499انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی باالتر دانش آموزان)اندرسون، گرین ولوون

، گایت و 23،1449( و به کار گیری روش های آموزشی خالق، اثر گذار و ابتکاری به وسیله معلمان)آلیندر14،1442، رز19،1442اسلمن

 ( است.2339و موی و دیویس، 2332،ریتم و نبستر،1499،استین و وانگ،22،1499، گیبسون و دمبو21،1443یاگی

حوزه شامل توانایی ایجاد محیط اجتماعی مثبت،  9ل سه دهه گذشته شواهد قانع کننده ای نشان داده اند که خودکارآمدی معلم در در طو      

درگیر کردن والدین دانش آموزان در امر تحصیل، کارآمدی در امر آموزش و کارآمدی برای تصمیم گیری در رفتار معلم در محیط مدرسه مرتبط 

( خود کارآمدی یک متغیر اساسی در فرایند انگیزش است و زمینه ساز کنش وری فرد نیز می شود.)حسین 2313، آذر،2313است.)کیم و کیم،

 (1399چاری،

می معلمان با خودکارآمدی باال بر تعامل فعال با دانش آموزان اصرار دارند و بعد از پاسخ های نادرست دانش آموزان کمتر از آن ها انتقاد       

( سطوح باالی خودکارآمدی معلم به احتمال زیاد تاثیر مثبتب بر اعمال دانش آموزان دارد و به طور بالقوه، با کیفیت 1499گیبسون و دمبر،کنند.)

 (.23،2334کالس همراه است)گیو،پیاستا، جاستیک و کادرویک

( و سرسختی بیشتر 29،1449گنی، گرین وود و میلرپژوهش ها همچنین خودکارآمدی معلم را به راهبرد های غیرتنبیهی مدیریت کالس)آ      

( پیوند داده اند. معلمان با خودکارآمدی 29،1443، سوداک و پودل1499،گیبسون و دمبو،29،2332معلم در کار کردن با فراگیران مسئله دار)فری

( و سطوح پایین تری از استرس 23،1441کمر،بورلی،مال، ویلمی و برو1449مثبت ، سطوح باالتری از تعهد و اشتیاق در قبال کار خود)آلیندر،

( معتقدند که عواطف خودکارآمدی معلم، 2339( مطابق با نظر بندرورا)24،2339( را گزارش کردند. )میک29،1443)گرین وود، الجنبک و پارکی

 اهداف و رفتار های وی را تحت تاثیر قرار می دهند.
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یت شغلی و خودکارآمدی معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان آن ها پرداخته شود. به در این مقاله سعی شده است به بررسی رابطه رضا      

 عبارت دیگر محقق درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بین رضایت شغلی معلمان و انگیزش تحصیلی دانش آموزان آن ها رابطه معنا داری

به عبارت دیگر فرضیه های تحقیق   یلی دانش آموزانشان رابطه معنا داری وجود دارد؟وجود دارد؟ و آیا بین خودکارآمدی معلمان و انگیزش تحص

 عبارتنداز:

 بین رضایت شغلی معلمان و انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه معنا دار وجود دارد. -

 بین خودکارآمدی معلمان و انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. -

 و رضایت شغلی معلمان می توان انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کرد. خودکارآمدی از روی -

 

 روش پژوهش -3

با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان  ، یعنیهدف پژوهش حاضربا توجه به       

 می باشد. از نوع همبستگی چند متغیری)رگرسیون( توصیفی پیمایشی ،پژوهش این روش  49-49شهر اراک در سال تحصیلی  2ششم ناحیه 

شهر اراک در سال تحصیلی  2در این تحقیق جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه آموزگاران زن و دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه       

 می باشد. 49-49

انتخاب شدند. قابل ذکر  س با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ایکالس در 19آموز در قالب دانش  333معلم زن و  19از بین این گروه       

 کالس درواقع همان کالس هایی هستند که معلمان آن ها جزو نمونه آماری انتخاب شده اند. 19است این 

 جهت گردآوری داده ها در این پژوهش از مقیاس های زیر استفاده به عمل آمد.       

گویه است و نحوه پاسخگویی آن به شکل طیف مدرج  29( :این مقیاس دارای 2331ران و وولفولک، مو -سچانن)ا معلم یمدرآکادخومقیاس       

تعلق می گیرد. جمع نمرات گویه ها  1و خیلی کم، نمره  9درجه ای لیکرت و از بسیار زیاد تا خیلی کم متغیر است. برای گزینه بسیار زیاد، نمره  9

نمره 3نشان دهنده نمره کارآمدی کلی است. نمره باالتر حاکی از خودکارآمدی باالتر است. الزم به ذکر است که عالوه بر نمره کلی، این مقیاس 

فرعی مربوط به خرده مقیاس های خود کارآمدی در درگیر کردن دانش آموزان در امور تحصیلی، خودکارآمدی در روش های تدریس و 

گزارش شده  3949مدیریت کالس را ارائه می دهد. اعتبار و پایایی کل این مقیاس توسط محققان بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  خودکارآمدی در

 به دست آمده است. 123و  29است. پایین ترین و باالترین نمره در این مقیاس 

دانش آموزان می باشد. این  بین در تحصیلی انگیزش رسیبر آن هدف و  بوده گویه 33شامل  هارتر تحصیلی انگیزش استاندارد مقیاس      

( می باشد. روایی پیش بین مقیاس هارتر از 9؛تقریبا همیشه،9؛اکثر اوقات،3گاهی اوقات،؛2،؛به ندرت1مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت)هیچوقت،

شد. همچنین بین انگیزش درونی و بیرونی و نیز پاره طریق هم بستگی معنی دار بین انگیزش درونی، با گزارش های معلم از انگیزش درونی تایید 

مقیاس های آن ها و دو شاخص عینی پیشرفت تحصیلی از جمله نمره های درسی و نمره های پیشرفت تحصیلی، همبستگی معنا داری به دست 

و ضرایب بازآزمایی را در یک  3999تا  3999ن ریچاردسون بی 23( همچنین ضرایب پایایی پاره مقیاس ها را با استفاده از فرمول 1985)33آمد. هارتر

 گزارش کرده است.  3939تا  3999ماه بین  9و در نمونه دیگری به مدت  3993تا  3999ماهه از 4نمونه طی دوره 

مندی از ه میزان رضایتکآیتم است  21ین پرسشنامه مرکب از ( : ا1494و همکاران) 31پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت      

ف،کامال درجه ای)کامال موافق،موافق،نظری ندارم،مخال 9و گویه های آن در قالب یک طیف  ست،همکاران و ترفیعات را می سنجدشغل،سرپر

روایی . نمره باالتر در این مقیاس نشان دهنده رضایت شغلی باالتر است. می باشد 139تا  21منه نمره ها برابر . دامخالف( درجه بندی شده است

گزارش شده  3942این مقیاس با استفاده روش اعتبار محتوا توسط صاحب نظران تایید شده است و میزان پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 

 است،که در دامنه بسیار خوبی قرار دارد.

رگرسیون  متغیر، از آزمون 3به دلیل وجود  نبرای بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان و انگیزش تحصیلی دانش آموزا      

همچنین جهت تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل داده های آماری  می شود. استفادهچند متغیری برای بررسی رابطه چند گانه بین متغیر ها 

SPSS  .بهره گرفته می شود 

 

 یافته های پژوهش -4
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رابطه عوامل رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان شده  از آنجایی که در پژوهش حاضر سعی در بررسی      

در نتیجه برای دستیابی به میزان همبستگی این عوامل با یکدیگر از آزمون همبستگی چند متغیری)رگرسیون( استفاده شد که خالصه نتایج  .است

 نمایش داده شده است. 1حاصل از این آزمون در جدول 

 

 خالصه مدل عوامل رضایت شغلی و خودکارآمدی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان -1جدول

مجذور  همبستگی مدل

 همبستگی

مجذور 

همبستگی 

تنظیم 

 شده

انحراف 

استاندارد 

 تخمینی

رابطه رضایت 

 شغلی و

 خودکارآمدی

بر انگیزش 

 تحصیلی

39934 39999 39943 22.78146 

 

ر ضریب همبستگی مدل رابطه رضایت شغلی و خودکارآمدی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان عدد باالیی در مجذو 1با توجه به جدول       

=0.654دامنه این ضریب محسوب میشود)
2R این عدد نشان می دهد که بین خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان با انگیزش تحصیلی دانش .)

 آموزان رابطه معنادار و مثبتی برقرار است.

جهت آگاهی از نقش رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان ابتدا همبستگی متقابل هر کدام از متغیر ها را       

انگیزش تحصیلی دانش آموزان به طور جداگانه محاسبه شده و به دنبال آن جهت تعیین میزان پیش بینی به تحلیل رگرسیون به روش گام به با 

 ته شده است که نتایج آن در جدول زیر آمده است.گام پرداخ

 

 ضریب همبستگی بین انگیزش تحصیلی دانش آموزان با رضایت شغلی -2جدول 

انگیزش   متغیر

 تحصیلی

رضایت 

 شغلی

انگیزش 

 تحصیلی

ضریب 

 همبستگی

1 39999 

سطح 

 معناداری

- 39333 

ضریب  رضایت شغلی

 همبستگی

39999 1 

سطح 

 معناداری

39333 - 

با رضایت شغلی معلمان است.چنانکه در نشان دهنده ی همبستگی بین متغیرهای انگیزش تحصیلی دانش آموزان 2داده های حاصل از جدول       

بین انگیزش تحصیلی دانش آموزان با رضایت شغلی معلمان رابطه ی مثبت و معناداری وجود  r=  ،( sig=0.007 0.664این جدول آمده است)

می باشد.معنای این ضریب همبستگی مثبت این است که با افزایش   r>3 <1و ضریب همبستگی  3939کمتر از sigد.زیرا سطح معناداری یا دار

 متغیر رضایت شغلی ، انگیزش تحصیلی دانش آموزان بهبود می یابد .

 

 ضریب همبستگی بین انگیزش تحصیلی دانش آموزان با خودکارآمدی -3جدول 

 خودکارآمدیانگیزش   تغیرم
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 تحصیلی

انگیزش 

 تحصیلی

ضریب 

 همبستگی

1 39994 

سطح 

 معناداری

- 39339 

ضریب  خودکارآمدی

 همبستگی

39994 1 

سطح 

 معناداری

39339 - 

       

ن است.چنانکه در این معلما خودکارآمدینشان دهنده ی همبستگی بین متغیرهای انگیزش تحصیلی دانش آموزان با 3داده های حاصل از جدول 

بین انگیزش تحصیلی دانش آموزان با خودکارآمدی معلمان رابطه ی مثبت و معناداری وجود  r=0.659 ،( sig=0.008جدول آمده است)

 می باشد.معنای این ضریب همبستگی مثبت این است که با افزایش  r>3 <1و ضریب همبستگی  3939کمتر از sigدارد.زیرا سطح معناداری یا 

 متغیر خودکارآمدی ، انگیزش تحصیلی دانش آموزان بهبود می یابد .

آمده  9و9جهت آگاهی از قدرت پیش بینی متغیر های فوق الذکر از تحلیل واریانس رگرسیون استفاده شد که نتایچ آن در جدول شماره      

 است. 

 

 تجزیه مجموع مجذورات در تحلیل رگرسیون چند متغیری -4جدول 

جمع  مدل

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

معنا 

 داری

 99429943 2 113999349 رگرسیون

9199449 

119399 39332 

 12 92239434 باقی مانده

 19 193139333 کل

روی متغیر های پیش بین متغیرمالک یعنی انگیزش تحصیلی دانش آموزان از پیش بینی نشان می دهد که  9داده های حاصل از جدول       

از این رو می توان نتیجه گرفت که رابطه بین متغیرهای پیشبین و  (F=11.354, df=2)یعنی رضایت شغلی و خود کار آمدی، معنادار است

  .متغیر مالک نمی تواند ناشی از تصادف باشد

 

 بحث و نتیجه گیری  -5

سطح رضایت شغلی بر اجرای  رائه خدمات با کیفیت مطلوب به دانش آموزان ضروری است وبا توجه به اینکه رضایت شغلی به منظور تضمین ا      

( و همچنین معلمان با خودکارآمدی باال بر تعامل فعال 1443؛ اسپکتور، 1444و همکاران، 33؛ ما 1443و همکاران، 32موثر کار فرد تاثیر دارد)باچارچ

(، عالوه بر آن، سطوح 39،1499ها انتقاد می کنند)گیبسون و دمبو ادرست دانش آموزان کمتر از آنبا دانش آموزان اصرار دارند و بعد از پاسخ های ن

، جاستیک باالی خودکارآمدی معلم به احتمال زیاد تاثیر مثبت بر اعمال دانش آموزان دارد و به طور بالقوه، با کیفیت کالس همراه است)گیو،پیاستا

حاضر ، بررسی رابطه ی رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان می  (، لذا هدف کلی پژوهش39،2334و کادرویک

 باشد.
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نتایجی که از تحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی ، جهت بررسی این رابطه از آزمون همبستگی رگرسیون ) چند متغیری( استفاده شد.       

 بدست آمد به شرح زیر می باشد:

اولین نتیجه به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که بین خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان       

 (.0.6542R=رابطه معنادار و مثبتی برقرار است)

طه مثبت و معنای وجود راب می باشد که این به 3999ضریب همبستگی بین انگیزش تحصیلی دانش آموزان با رضایت شغلی معلمان       

معناداری بین این دو متغیر است. معنای این ضریب همبستگی مثبت این است که با افزایش متغیر رضایت شغلی، انگیزش تحصیلی دانش آموزان 

نیز  (2333همکاران) ( ، دوچام و1443(، اسپکتور )1443(،باچارچ و همکاران )1499همان طور که مطالعات براون و همکاران ) بهبود می یابد.

 نظری موافق با نتیجه ی بدست آمده دارند. در این زمینه، در محدوده مطالعات انجام شده، نظریات مخالف با نتایج تحقیق یافت نشد.

داری و دار است. زیرا سطح معنا طه بین متغیر های انگیزش تحصیلی دانش آموزان با خودکارآمدی معلمان، رابطه مثبت و معناهمچنین راب 

ضریب همبستگی عدد قابل قبول و متناسبی می باشد. با توجه به این رابطه چنین حاصل می شود که با افزایش متغیر خودکارآمدی، انگیزش 

 از نظر صرف خودکارآمد معلمان که دادند گزارش خود پژوهش در( 2339)39هالیوم و همانطور که شوارزر تحصیلی دانش آموزان بهبود می یابد.

پژوهش ها همچنین  .ترند موفق برخوردارند، تری پایین خودکارآمدی از که معلمانی به نسبت آموزان دانش با ارتباط برقراری در شان توانایی انمیز

ن ( و سرسختی بیشتر معلم در کار کردن با فراگیرا33،1449خودکارآمدی معلم را به راهبرد های غیرتنبیهی مدیریت کالس)آگنی، گرین وود و میلر

( پیوند داده اند. معلمان با خودکارآمدی مثبت ، سطوح باالتری از تعهد و 34،1443سوداک و پودل ؛1499؛گیبسون و دمبو،39،3322مسئله دار)فری

( 91،1443( و سطوح پایین تری از استرس )گرین وود، الجنبک و پارکی93،1441بورلی،مال، ویلمی و بروکمر؛1449یاق در قبال کار خود)آلیندر،اشت

( معتقدند که عواطف خودکارآمدی معلم، اهداف و رفتار های وی را تحت تاثیر قرار 2339( مطابق با نظر بندرورا)2339را گزارش کردند. )سالکویک،

 می دهند.
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Abstract: This study aimed to investigate the relationship between teachers job satisfaction and their self-efficacy with 

girls academic motivation in In district 2 education office of arak In the second semester of 94-95 . This study used a 

descriptive method to collect data. For this purpose, from the students six grade district 2 in Arak, 300 students and 15 

teachers who were teachers of the same class using cluster sampling method, in 15 classes were selected. To measure 

the research variables  the scale of job satisfaction, Smith and colleagues (1969), teachers self-efficacy (Aschann, 

Moran and woolfolk, 2001), Harter academic motivation (1985) were used. and to data analyse use of  correlation 

analysis  and SPSS software was used. The results showed a significant relationship between teachers self-efficacy and 

and job satisfaction academic motivation is positive. As well as academic motivation on job satisfaction and self-

efficacy of teachers is predictable. 
 

Keywords: teachers 'self-efficacy, job satisfaction, students' motivation 
 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:nghpzka@gmail.com
mailto:GudarziF03@gmail.com
mailto:dr.ghalaei@yahoo.com


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

