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چكيده

هدف این پژوهش بررسی رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر پایه پنجم
ابتدایی شهرستان تربت حیدریه 1است .این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری کلیه معلمان ( 42نفر) و دانشآموزان پسر پایه
پنجم ابتدایی ( 1251نفر) بودند .کل گروه معلمان (به روش سرشماری) و  259دانشآموز با توجه به جدول مورگان و از طریق روش نمونهگیری تصادفی
ساده (از هر کالس  1نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند .از ابزارهای اندازهگیری پرسشنامه خودکارآمدی شان -مورن ( ،)2112کیفیت زندگی دانشآموزان
در مدرسه اندرسون و بروک ( ،)2111انگیزه پیشرفت هرمنس ( )1551و نمرات دروس علوم تجربی ،ریاضی و فارسی استفاده شد .جهت تحلیل دادهها
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد .نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی معلمان و کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ( .)P> 1/19بین خودکارآمدی معلمان با انگیزه پیشرفت دانشآموزان رابطه وجود ندارد ( .)P <1/19بین
انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دروس فارسی ،علوم تجربی و ریاضی رابطه منفی معناداری وجود دارد ( .)P> 1/19بین کیفیت زندگی در مدرسه
و پیشرفت تحصیلی دروس فارسی ،علوم تجربی و ریاضی رابطه مثبت معناداری وجود دارد ( .)P> 1/19بین انگیزه پیشرفت با کیفیت زندگی ،رضایت
کلی ،رابطه با معلم ،همبستگی اجتماعی ،موفقیت و ماجرا و فرصت رابطه معناداری وجود ندارد ( ،)p>1/19اما بین انگیزه پیشرفت با عاطفه منفی ،رابطه
منفی معناداری وجود دارد ( .)p>1/19خودکارآمدی معلمان قادر است  1/113تغییرات کیفیت زندگی در مدرسه و  1/131تغییرات پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان را تبیین کند.
کليد واژه گان :خودکارآمدی معلم ،انگیزه پیشرفت ،کیفیت زندگی در مدرسه ،پیشرفت تحصیلی

مقدمه
خودکارآمدی ،امروزه یکی از عوامل متمایز کننده ملت

است .در سالهای اخیر تحقیقاتی در مورد خودکارآمدی

های پیشرفته و عقب مانده است .مطالعات نشان داده است

معلم به عنوان عامل مهمی در یادگیری و آموزش انجام

که نیروی انسانی کشورهای پیشرفته از خودکارآمدی باالیی

شده است .این تحقیقات نشان داده است که خودکارآمدی

برخوردار است و از این رو تالش برای افزایش این ویژگی

معلم تأثیر مثبتی در تالش بیشتر معلم و استقامت وی در

یکی از برنامههای بلندمدت کشورها در سراسر جهان شده

مقابله با دشواریها (اشتون و وب1596 ،2؛ پودل و

 .1اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي «بررسي رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگي در مدرسه ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان پسر پايه پنجم
ابتدايي» است که با حمايت مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت حیدريه انجام شده است.

. Ashton & Webb
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سوداک ، )1553 ،1انعطافپذیری وی (گو و دی)2111 ،2

انجام وظایف در سطوح معین و قضاوت در مورد پیامد آن

و پذیرفتن روشهای جدید در آموزش و رفتار مثبت راجع

میباشد.

به آن روشها (الندر1554 ،3؛ فریدمن و کاس)2112 ،4

بر اساس نظریه ی فریدمن (2112؛ به نقل از نیسی،
 )1314خودکارآمدی معلم به معنای این است که تا چه حد

دارد.
خودکارآمدی به بیان ساده اعتقاد و باور شخص به

معلم معتقد است میتواند بر روی رفتار و پیشرفت

ویژگیهای خود شامل :نیازها ،انگیزهها ،نگرشها،

تحصیلی دانشآموزان به خصوص آنهایی که مشکالت

تواناییها ،معلومات و آگاهیهایی است که الگوهای

زیاد و انگیزهی یادگیری پایینی دارند تأثیر بگذارد.
باال بودن خودکارآمدی معلم رابطه مستقیمی با پیشرفت

رفتاری وی میشوند (امینی .)1319 ،باید توجه داشت که

تحصیلی دانشآموزان ( راس2112 ،1؛ والترز و داگرتی،9

خودکارآمدی با اغلب سازه های دیگر برگرفته از خود

 )2111دارد .اشتون و وب ( )1596اظهار داشتند معلمانی

(برای مثال خوداتکائی ،خودباوری ،عزت نفس ،خودپنداره

که دارای خودکارآمدی باالتری هستند مهارتهای بیشتری

و  )...همپوشی و ارتباط دارد .خودکارآمدی با خود ارزشی

در زمینه سازماندهی آموزش ،سؤال پرسیدن ،توضیح دادن،

ترکیب شده و عزت نفس را تشکیل میدهند(مور.)1559 ،9

بازخورد مناسب دادن به دانشآموزان در شرایط سخت،

اکثر جامعهشناسان و برخی از روانشناسان خودپنداره مثبت

فعال نگه داشتن دانشآموزان در انجام تکالیف شان دارند

را مترادف با خودکارآمدی میدانند .روزنبرگ )1596( 6نیز

و در یک کالم دانشآموزان را در مسیر پیشرفت تحصیلی
قرار میدهند.

ضمن تفاوت قائل شدن بین عزت نفس و خودکارآمدی،

معلمانی که احساس کارایی بیشتری دارند فرصتهای

خودکارآمدی باال را مترادف با خودباوری می داند .همچنین

بیشتری را برای پیشرفت کردن دانشآموزان خود فراهم

ماسن و همکاران ( )1519بین خودپنداره و عزت نفس

میکنند (گیبسون و دمو1594 ،5؛ مولتون ،11براون و لنت،11

تفاوت قائل شدهاند و بیان میکنند که خودپنداره،

 ،1551زیمرمن1559 ،12؛ به نقل شولتز و شولتز .)2119 ،13

مجموعهای از عقاید فرد درباره خود است که بیشتر مبنای

کیفیت زندگی در مدرسه عبارت است از بهزیستی و

توصیف است تا قضاوت ،در حالی که در عزتنفس مسئله

رضایت کلی دانشآموزان از جنبه تجارب منفی و مثبتی که
ریشه در فعالیتهای درون مدرسهای آنها دارد (کاراتزیاس

ارزیابی مطرح میشود.

و همکاران .)2111 ،14این تجارب مثبت و منفی که

مطالعات در مورد خودکارآمدی معلم تا حد زیادی

شکلدهنده ادراک کلی دانشآموز از میزان رفاه ،بهزیستی و

مربوط به ایدهی بندورا ( )2112 ،1554میباشد (قلیپور و

رضایت کلی وی از زندگی درون مدرسه میباشد حاصل

پیراننژاد .)1396 ،برطبق نظر بندورا رفتار انسانی تحت

مشارکت و درگیر شدن او در فعالیتهای مدرسه میباشد

تأثیر دو نوع انتظارات :الف)خودکارآمدی ب)پیامدها

و بیانگر سطح رضایت دانشآموزان از زندگی روزانه خود

میباشد .خودکارآمدی به معنای توانایی فرد از قابلیتش در

در مدرسه میباشد(مالین و همکاران .)2111 ،19بر اساس
تحقیقات صورت گرفته توسط کبیری ( ،)1392پاجارس و
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میلر )1551( 1و گرین و همکاران )2114( 2خود کارآمدی

سیف و همکاران ( )1391پژوهشی با عنوان رابطه ابعاد

میتواند در پیشبینی عملکرد تحصیلی در سطوح مختلف

باورهای معرفتشناختی و خودکارآمدی با عملکرد

تحصیلی نقش موثر ایفا نماید .نیز نتیجه گرفتند که باورهای

تحصیلی دانشآموزان مقطع راهنمائی در درس علوم

خودکارآمدی نقش کاملی در انگیزش تحصیلی و پیشرفت

تجربی انجام داده است .نتایج حاکی از آن است که روابطی

تحصیلی دارند.

پیچیده بین ابعاد باورهای معرفتشناختی و خودکارآمدی

باورهای معلمان به ویژه باورهای خودکارآمدی آنها

در درس علوم تجربی برقرار است .یافتههای پژوهش به

پیرامون کارآمدیشان بر تصمیمات آموزشی آنها تأثیر

وضوح مبین آن است که هر چه دانشآموزان ساختار دانش

میگذارد و از این طریق بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی

تجربی را منسجمتر و فرآیند یادگیری را تدریجی و

دانشآموزان مؤثر است (هاگی و مورفی .)2113، 3بررسی

تجمعیتر بدانند ،خودکارآمدی بیشتری را در حل مسائل،

نوشتهها نشان میدهد که خودکارآمدی معلم با تعدادی از

آزمون و کاربرد این درس تجربه مینمایند .افزون بر این،

نتایج مثبت آموزشی وابسته است (اسمیلی1595 ،4؛ استین

تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی ،قویترین عامل

و وانگ1599 ،9؛ موران ،ولفولک و هوی .)1559 ،6معلمانی

پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی است و ابعاد باورهای

که خودکارآمدی باالتری دارند تکنیکهای تعاملیتری در

معرفتشناختی به طور عمده از طریق خودکارآمدی،

کالسهای درس خود ارائه میدهند (اسمیلی )1595 ،و

عملکرد تحصیلی دانشآموزان را در درس علوم تجربی

همینطور به نوآوری و ایدههای جدید در زمینههای

پیشبینی میکنند.
در پژوهش اصغری و همکاران ( ،)1391با عنوان رابطه

آموزشی میرسند (استین و وانگ.)1599 ،
به اعتقاد موران و همکاران ( )1559خودکارآمدی معلم

توانمندسازی و خودکارآمدی با رضایت شغلی ،که در مورد

رابطه شدیدی با فرایند آموزشی از قبیل مداومت و پشتکار

معلمان انجام یافته ،با بیان این که ،رشد حرفهای و

معلم ،اشتیاق ،تعهد و رفتار آموزشی دارد .از طرفی تأثیر

خودکارآمدی از شاخصههای توانمندساری هستند ،رابطه

زیادی در بازده دانشآموزان مثل پیشرفت تحصیلی،

مستقیم بین رشد حرفهای و خودکارآمدی را گزارش

انگیزش ،خودکارآمدی و نگرش دانشآموزان نسبت به

میکند .کریمزاده شیرازی ( ،)1391در پژوهشی که با عنوان

فرایند یادگیری دارد .در همین رابطه اودن )2116( 1معتقد

ارتباط کیفیت زندگی وخودکارآمدی معلمان شاغل

است معلمانی با خودکارآمدی قویتر تمایل بیشتری به

شهرستان شهرکرد ،در زمینه خودکارآمدی بین مقاطع

رضایت شغلی خود دارند ،تعهد بیشتر و غبیت کمتری در

مختلف آموزشگاههای شهرستان شهرکرد انجام گرفت،

مدت زمان خدمت از خود نشان میدهند ،همچنین مربیانی

نتایج نشان داد که میانگین خودکارآمدی،کیفیت زندگی،

با خودکارآمدی قویتر تمایل دارند تا در مواجهه با

مجموع ابعاد جسمی و نیز روانی در زنان بطور معناداری

موقعیتهای شکست مقاومت بیشتری نشان داده و ریسک

کمتر از مردان است.

بیشتری در برنامهی آموزشی میکنند ،از روشهای آموزشی

سلمانی دستجرد ( )1399در پژوهشی با عنوان بررسی

جدیدتری استفاده میکنند و دستاوردهای بهتری در

رابطه آموزشهای ضمن خدمت با خودکارآمدی معلمان

موفقیت کودکان دارند و دانشآموزان با انگیزهی بیشتری

تربیت بدنی چنین بیان میدارد که بین خودکارآمدی

تربیت میکنند.

معلمان تربیت بدنی و میزان شرکت آنها در کالسهای
ضمن خدمت ارتباط معناداری وجود ندارد .نوری ()1399
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از وجود رابطه بین کیفیت آموزش و خودکارآمدی معلمان

مرتبط است .همچنین خودکارآمدی معلمان باعث بروز

در درس علوم تجربی خبر داد .عطار خامنه و سیف ()1399

رفتارهای مثبت آنان میشود که به نوبه خود میتواند باعث

بعد از بررسی آموزش راهبردهای یادگیری بر انگیزش و

بهبود کیفیت مسایل آموزشی از جمله تدریس معلم و

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دریافتند که در این تحقیق

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گردد.
مانوئل و آریاس ،)2111( 2در تحقیقی عواملی که بر

نیز رابطه معناداری وجود دارد.
از طرف دیگر زاهد و همکاران ( )1399در تحقیقی به

تدریس معلمان نقش دارند را سه گونه بیان میکند :مدیریت

وجود رابطه مثبت بین رضایت شغلی و سطح خودکارآمدی

کارآیی اثربخش – خودکارآمدی شخصی – خودکارآمدی

معلمان پی بردند و عباسیان فرد و همکاران ()1395

عمومی .یافتههای این تحقیق نشان می دهد که :معلمان با

دریافتند که بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در

تجربه نسبت به معلمان تازهکار ،کمتر تغییر میپذیرند،
خودکارآمدی

دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.

شخصی3

(مطابق با انتظار کارآمدی،

کلسن و چو ( )2111در تحقیق خود مطالعه تأثیر

خودکارآمدی شخصی بیانگر این است که فرد به توانایی

خودکارآمدی معلم ،فشارهای عصبی معلمی و عوامل

خود در موقعیتهای تدریس اطمینان دارد .در اینجا دیگر

محیطی تأثیرگذار در آموزش معلمان در کشور چین

بحثی از تاثیر تدریس معلم در دانشآموزان به میان نمیآید،

پرداختهاند ،تحقیق آن ها بر روی  315معلم انجام پذیرفت

بلکه فقط خودکارآمدی معلم مورد نظر است) آنها باالتر

نتایج تحقیقشان نشان داد که خودکارآمدی معلم نقش

و خودکارآمدی عمومی( 4آنها این انتظار نشان دهنده

مهمتری نسبت به سایر عوامل محیطی و استرس داشته و

مهارتهای معلمان در انجام اعمالی که منجردبه پیشرفت

باعث موفقیت دانشآموزان و نیز افزایش انگیزش آنها

دانشآموزان شود است .در اینجا پیشرفت دانشآموز توسط

گردیده است.

متغیرهایی که در بیرون مدرسه هستند تحت تاثیر قرار

گو و همکارانش ( )2111در مورد رابطه بین

نمیگیرد .مثال بافت خانوادگی دانشآموز .خودکارآمدی

خودکارآمدی معلم ،کیفیت کالس و پیشرفت تحصیلی

عمومی مطابق است با انتظار نتایج تدریس) آنها پایینتر

دانشآموزان انجام شد به این نتیجه رسیدند که

است.

خودکارآمدی معلم نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت

بر طبق نظریه آودن ( )2116افراد دارای خودکارآمدی

آموزش و افزایش محیط حمایتی در کالس میشود.

باال نسبت به شغل خود راضیتر بوده و تالش بیشتری در

همچنین دانشآموزان در مورد معلمانی که دارای

آن حیطه انجام خواهند داد .رابرتز و همکاران ،)2119( 9از

خودکارآمدی باالتری میباشند ،دیدگاه مثبتی نسبت به

ارتباط مثبت بین متغیرهای خودکارآمدی ،انگیزش ،تفکر

آموزش و پیشرفت تحصیلی دارند.

انتقادی بر پیشرفت افراد ،خصوصا در محیط کالسهای
چهره به چهره،که به صورت ارائه فرآیند یادگیری و بر

اکبری ( ،)2111در تحقیق خودکارآمدی معلمان زبان

اساس نیاز و ویژگیهای فردی است،گزارش میدهد.

انگلیسی ایرانی :آیا درجات آکادمیک و تجربه باعث

تورناکی و پودل ( )2119اطالعاتی از  394معلم جمع

اختالف است؟ نشان داد که احساس خود کارآمدی معلمان

آوری نموده تا رابطه متقابل بین دانشآموزان و معلمان را

زن و مرد با هم تفاوتی ندارد.
چان )2119( 1در تحقیقی نشان داد که باورهای

مورد بررسی قرار دهند .نتایج آنها نشانگر این امر بود،

خودکارآمدی معلمان با بروندادهای با ارزش دانشآموزان

معلمانی که خودکارآمدی باالتری داشتند دانشآموزان آنها

1.

4.

General efficacy
Roberts et al

Chan
Manuel & Arias
3. Personal efficacy
2.
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عالقهمندی بیشتری به آموزش نشان داده و در عین حال

 -3بین خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان باالتر بود .به عبارت دیگر

درسهای علوم تجربی ،ریاضی و فارسی دانشآموزان

به موازات باال رفتن سطح خودکارآمدی معلم پیشرفت

رابطه وجود دارد.

تحصیلی دانشآموزان نیز افزایش مییافت.

 -4بین کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان در درسهای علوم تجربی ،ریاضی و فارسی

راس ( )2112رابطه بین خودکارآمدی معلم و
دانشآموزان را در آمریکا مورد بررسی قرار داد .نتایج

رابطه وجود وجود دارد.

تحقیق وی نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در

 -9بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

کالسهایی که معلمانشان دارای خودکارآمدی باالتری

در درسهای علوم تجربی ،ریاضی و فارسی رابطه وجود

بوده ،بهتر میباشد و دانشآموزان احساس موفقیت بیشتری

دارد.

در این کالسها دارند .به عالوه ،موران و های ( )2111ادعا

 -6بین کیفیت زندگی در مدرسه و انگیزه پیشرفت

میکنند که خودکارآمدی آموزگار به شدت با بسیاری از

دانشآموزان رابطه وجود دارد.

پیآمدهای فرهنگی از قبیل :پشتکار ،شور و اشتیاق ،تعهد

روش تحقيق

و رفتار آموزشی معلم مرتبط است هم چنین میزان پیشرفت

روش تحقیق حاضر توصیفی ،از نوع همبستگی

تحصیلی دانشآموزان با انگیزه و باور به خودکارآمدی

میباشد .جامعه آماری این پژوهش عبارتند از کلیه معلمان

رابطه دارد.

پایه پنجم ابتدایی پسرانه و دانشآموزانشان در شهرستان

در مطالعات گذشته (راس2112 ،؛ شانن ،موران و های

تربت حیدریه که تعداد معلمان 42نفر و تعداد دانشآموزان

2111؛ والترز و داگرتی )2111 ،و دیگر محققان نشان داده

 1251میباشد .در این پژوهش کل گروه معلمان از طریق

شد که شیوهی آموزشی ،اشتیاق ،تعهد و رفتار آموزگاران

روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند .با توجه به

ارتباط معناداری بین خودکارآمدی آموزگار و افزایش

جدول کرجسی و مورگان از گروه دانشآموزان  259نفر و

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان وجود دارد .بندروا ()2112

از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده (از هر کالس 1

معتقد هست که اعتقاد به خودکارآمدی شخصی باعث

نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند ./91 .معلمان مرد و

میشود که فعالیتهای ذهنی ،احساسی و انگیزشی فرد

./91معلمان زن هستند 64/29 .درصد معلمان دارای مدرک

تحت کنترل وی باشد هم چنین از نظر او افرادی که دارای

کارشناسی 29/91 ،دارای مدرک کاردانی و  14/9دارای

خودکارآمدی باال هستند .با توجه به مطالب ذکر شده سوال

مدرک کارشناسی ارشد هستند .درصد معلمان بین  1تا 5

اساسی پژوهش این است که آیا بین خودکارآمدی معلمان

سال 39/11 ،درصد معلمان بین  21تا  31سال و 14/29

با کیفیت زندگی در مدرسه ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت

درصد بین  21تا  31سال سابقه تدریس دارند .میانگین نمره

تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟

خودکارآمدی معلمان برابر  51/9و بیشترین نمره  129و

با توجه به مطالب ذکر شده ،در این پژوهش فرضیههای زیر

کمترین  99است .میانگین نمره انگیزش دانش آموزان

مورد بررسی قرار گرفت:

 62/39و بیشترین نمره  53و کمترین  49است .میانگین

 -1بین خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه

نمره کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان  1/21و

دانشآموزان رابطه وجود دارد.

بیشترین نمره  199و کمترین  95است.

 -2بین خودکارآمدی معلمان با انگیزه پیشرفت دانشآموزان

جهت گردآوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده

رابطه وجود دارد.

گردیده است:
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-پرسشنامه خودکارآمدی معلم :پرسشنامه اول مربوط

اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد

به خودکارآمدی معلم میباشد که توسط شانن و موران

باشد به آنها نمره داده میشود عالوه بر آن این پرسشنامه

( )2112تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است .این

بر روی  29نفر از دانشآموزان پایه پنجم خارج از محدوده

پرسشنامه دارای  24سؤال میباشد که از مقیاس پنج گزینه

طرح مورد آزمایش قرار گرفت که پایایی آن با استفاده از

ای لیکرت (-1خیلی کم -2 ،کم -3 ،متوسط -4 ،زیاد-9 ،

آزمون آلفای کرانباخ  1/16به دست آمد.

خیلی زیاد) استفاده شده و به بررسی جنبههای مختلف

-پرسشنامه کيفيت زندگي در مدرسه :در پژوهش

خودکارآمدی معلم از قبیل اعتقاد معلم در مورد کنترل مؤثر

حاضر از پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه که توسط

بر استراتژی های آموزش ( 9سؤال) ،مدیریت کالس (9

اندرسون و بروک ( )2111تجدیدنظر شده است استفاده

سؤال) ،و فعال نگه داشتن دانشآموزان ( 9سؤال) می

شد .این ابزار خود گزارشی 35 ،سئوالی است و کیفیت

پردازند .این پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی به  3استاد

زندگی دانشآموزان در مدرسه را میسنجد .این ابزار هم

متخصص در رشته روان شناسی داده شد و روایی آن را

نمره کلی و هم نمرههای خرده مقیاسها را بطور جداگانه

تأیید نمودند .عالوه بر آن این پرسشنامه بر روی  29نفر از

محاسبه میکند .سئوالها در یک مقیاس چهار درجهای

معلمان ابتدایی پایه پنجم خارج از محدوده طرح مورد

لیکرت از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 4کامالً موافقم) پاسخ داده

آزمایش قرار گرفت که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای

میشوند و شامل خرده مقیاسهای رضایت عمومی،

کرانباخ  1/92به دست آمد.

عواطف منفی ،رابطه با معلم ،فرصت ،پیشرفت،

-پرسشنامه انگيزه پيشرفت :این پرسشنامه در سال

ماجراجویی ،و انسجام اجتماعی میباشد .تحلیل ساختاری

 1511توسط هرمنس ساخته شد .بر مبنای دانش نظری و

این پرسشنامه به وسیله اندرسون و بروک ( )2111انجام

تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی

شده است .به گونهای که فرم اصلی  35سئوالی روی

پژوهشهای مربوط در این زمینه این پرسشنامه شکل

نمونهای مشتمل بر  2931نفر دانشآموزان اجرا شد که در

گرفت .پرسشنامه اولیه دارای 52سؤال بود که بر مبنای ده

نتیجه آن  1عامل که منعکس کننده  1بعد فرض شده کیفیت

ویژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از

زندگی در مدرسه بود به دست آمد .بررسیهایی که به

افراد با انگیزه پیشرفت پائین به تهیه گردید .این ده ویژگی

منظور تعیین روایی و پایایی این مقیاس انجام شدهاند،

را هرمنس( )1511بر مبنای پژوهشهای قبلی به دست

روایی و پایایی آن را مورد تأیید قرار دادهاند .این پرسشنامه

آورده بود و به عنوان اساس و راهنما برای انتخاب

بر روی  29نفر از دانشآموزان ابتدایی پایه پنجم خارج از

سئواالت برگزید .پس از اجرای آزمایش و تجزیه و تحلیل

محدوده طرح مورد آزمایش قرار گرفت که پایایی آن با

سئواالت و محاسبه همبستگی یک یک سئواالت با کل

استفاده از آزمون آلفای کرانباخ  1/11به دست آمد.

آزمون  21سئوال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت

منظور از پیشرفت تحصیلی در این پژوهش نمرات

انتخاب شد ،الزم به ذکر است که پس از تحلیل سئواالت

دروس علوم تجربی ،ریاضی و فارسی دانشآموزان پسر

هیچ سئوال معناداری در رابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه

پایه پنجم دبستان میباشد که پس از انجام آزمون (نمرات

نهائی وارد نشد ،لذا پرسشنامه نهائی تنها بر اساس 5

کمی) از معلمان مربوطه اخذ و جمعآوری و مورد بررسی

ویژگی ساخته شد .سئواالت پرسشنامه به صورت جمله

و سنجش قرار گرفت.
جهت تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و

ناتمام بیان شد و به دنبال هرجمله چند گزینه داده شده

رگرسیون استفاده شد.

است ،جهت یکسانسازی ارزش سئواالت برای هر 21
سئوال پرسشنامه  4گزینه نوشته شد ،این گزینهها به حسب
63

رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگي در مدرسه ،انگیزه پیشرفت  / ...مومني و همکاران

یافتهها
در این پژوهش 91درصد معلمان مرد و  91درصد

 62/39وب یشترین نمره  53و کمترین  49است.میانگین

معلمان زن هستند 64/29 .درصد معلمان دارای مدرک

نمره کیفیت زندگی در مدرسه دانشآموزان  1/21و

کارشناسی 29/91 ،دارای مدرک کاردانی و 14/9دارای

بیشترین نمره  199و کمترین  95است.

مدرک کارشناسی ارشد هستند 91.درصد معلمان سابقه

-فرضیه اول :بین خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در

تدریس بین  1تا  5سال 39/11 ،درصد معلمان بین  21تا

مدرسه دانشآموزان رابطه وجود دارد.

 31سال و  14/29درصد بین  21تا  31سال دارند .میانگین

برای بررسی فرضیه فوق از رگرسیون خطی ساده مدل

نمره خودکارآمدی معلمان برابر 51/9و بیشترین نمره 129

همزمان استفاده شد.

و کمترین  99است .میانگین نمره انگیزش دانشآموزان
جدول  .6همبستگي خودکارآمدی معلمان با کيفيت زندگي در مدرسه دانشآموزان پسر پایه پنجم ابتدایي
تعداد

ضریب همبستگی

مجذورات R

مجذورات  Rتعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

229

1/129

1/116

1/113

21/919

جدول  .7بررسي معناداری مدل رگرسيون برای پيشبيني کيفيت زندگي در مدرسه از خودکارآمدی معلمان
مدل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

رگرسیون

2134/615

1

2134/615

باقیمانده

121941/512

291

423/451

کل

123916/691

299

آماره F

مقدار احتمال
1/125

4/919

طبق جدول  1در کل مشارکتکنندگان ،ضریب

معناداری مدل رگرسیون چون مقدار احتمال یا سطح

همبستگی بین شیوههای خودکارآمدی معلمان با کیفیت

معناداری بهدست آمده کمتر از  1/19است ،بنابراین نتایج

زندگی در مدرسه دانشآموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی برابر

به دستآمده قابل تعمیم به جامعه میباشد .به عبارتی

با  1/129است .بهعبارتی ،باتوجه به مجذور  Rتعدیل شده،

فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع میشود.

خودکارآمدی معلمان قادر است  1/113تغییرات کیفیت
زندگی در مدرسه را تبیین کند .با توجه به جدول 2
جدول  .9بررسي ضرایب استاندارد متغيرهای پيشبين
متغیر

ضرایب غیراستاندارد

خطای معیار

ضرایب استاندارد

آماره t

سطح معناداری

خودکارآمدی معلمان

/245

1/114

1 /129

2/152

1/125

-فرضیه دوم :بین خودکارآمدی معلمان با انگیزه پیشرفت

با توجه به جدول ضرایب استاندارد ،خودکارآمدی

دانشآموزان رابطه وجود دارد.

معلمان به عنوان متغیر پیش بین با بتای  1/129درصد به
صورت مثبت سهم معناداری در پیش بینی کیفیت زندگی
در مدرسه دانشآموزان را دارد (جدول .)3

جدول  .4همبستگي خودکارآمدی معلمان با انگيزه پيشرفت دانشآموزان پسر پایه پنجم ابتدایي
تعداد

ضریب همبستگی

مجذورات R

مجذورات  Rتعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

299

1/144

1/112

-/112

6/319
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جدول  .8بررسي معناداری مدل رگرسيون برای پيشبيني انگيزش پيشرفت از خودکارآمدی معلمان
مدل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

رگرسیون

22/152

1

22/152

باقیمانده

11664/392

291

41/642

کل

11696/914

299

آماره F

مقدار احتمال
1/461

1/946

طبق جدول  4در کل مشارکتکنندگان ،ضریب

معناداری بهدستآمده بیشتر از  1/19است ،بنابراین نتایج

همبستگی بین خودکارآمدی معلمان با انگیزش پیشرفت

بهدستآمده قابل تعمیم به جامعه نمیباشد .به عبارتی

دانشآموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی برابر با  1/144است.

فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع نمیشود.

بهعبارتی ،باتوجه به مجذور  Rتعدیل شده ،خودکارآمدی

-فرضیه سوم :بین خودکارآمدی معلمان با پیشرفت

معلمان قادر است در جهت منفی -/112درصد از تغییرات

تحصیلی درسهای علوم تجربی ،ریاضی و فارسی

انگیزش پیشرفت را تبیین کند .با توجه به جدول 9

دانشآموزان رابطه وجود دارد.

معناداری مدل رگرسیون چون مقدار احتمال یا سطح
جدول  .1همبستگي خودکارآمدی معلمان با پيشرفت تحصيلي دروس علوم ،ریاضي و فارسي
خودکارآمدی
متغیر

ضریب همبستگی

مقدار احتمال

علوم تجربی

1/112

1/113

فارسی

1/119

1/169

ریاضی

1/249

1/111

برای بررسی فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون

افزایش نمرات خودکارآمدی نمرات درس علوم تجربی و

استفاده شد .با توجه به جدول  6بین خودکارآمدی با دروس

ریاضی افزایش می یابد .اما با درس فارسی رابطه وجود

علوم تجربی و ریاضی در سطح احتمال  59درصد

ندارد (.)p=1/169

( )p>1/19رابطه مثبت معناداری وجود دارد .یعنی با
جدول  .2همبستگي خودکارآمدی معلمان با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان پایه پنجم ابتدایي
تعداد

ضریب همبستگی

مجذورات R

مجذورات  Rتعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

299

1/211

1/141

1/131

5/992

جدول  .5بررسي معناداری مدل رگرسيون برای پيشبيني پيشرفت تحصيلي از خودکارآمدی معلمان
مدل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

رگرسیون

1153/942

1

1153/942

باقیمانده

26199/431

291

51/245

کل

21291/511

299

آماره F
11/594

مقدار احتمال
1/111

طبق جدول  1در کل مشارکتکنندگان ،ضریب

معلمان قادر است  1/131تغییرات پیشرفت تحصیلی

همبستگی بین خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان را تبیین کند .با توجه به جدول  9معناداری

دانشآموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی برابر با  1/211است.

مدل رگرسیون چون مقدار احتمال یا سطح معناداری به

به عبارتی ،با توجه به مجذور  Rتعدیل شده ،خودکارآمدی

دست آمده کمتر از  1/19است ،بنابراین نتایج به دست آمده
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قابل تعمیم به جامعه میباشد .به عبارتی فرضیه پژوهش
مورد تأیید واقع میشود.
جدول  .3بررسي ضرایب استاندارد متغيرهای پيشبين
متغیر

ضرایب غیراستاندارد

خطای معیار

ضرایب استاندارد

آماره t

سطح معناداری

خودکارآمدی معلمان

/193

1/193

1 /211

3/462

1/111

با توجه به جدول  5ضرایب استاندارد ،خودکارآمدی

-فرضیه چهارم :بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

معلمان به عنوان متغیر پیش بین با بتای  /211درصدی به

دانشآموزان در درسهای علوم تجربی ،ریاضی و فارسی

صورت مثبت سهم در پیشبینی پیشرفت تحصیلی

رابطه وجود دارد.

دانشآموزان دارد.
جدول  .63همبستگي انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي
انگیزه پیشرفت
متغیر

ضریب همبستگی

مقدار احتمال

علوم تجربی

-/292

1/111

فارسی

-/116

/113

ریاضی

-/231

1/111

با توجه به جدول  11بین انگیزه پیشرفت با علوم

-فرضیه پنجم :بین کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت

تجربی ،فارسی و ریاضی در سطح احتمال  59درصد

تحصیلی دانشآموزان در درسهای علوم تجربی ،ریاضی و

( )p>1/19رابطه منفی معناداری وجود دارد .یعنی با

فارسی رابطه وجود وجود دارد.

افزایش نمرات انگیزه پیشرفت نمرات درس علوم تجربی،
فارسی و ریاضی کاهش مییابد.
جدول  .66همبستگي کيفيت زندگي در مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
کیفیت زندگی در مدرسه
متغیر

ضریب همبستگی

مقدار احتمال

علوم تجربی

1/293

1/111

فارسی

1/349

/111

ریاضی

1/223

1/111

-فرضیه ششم :بین کیفیت زندگی در مدرسه و انگیزه

با توجه به جدول  11بین کیفیت زندگی در مدرسه با

پیشرفت دانشآموزان رابطه وجود دارد.

علوم تجربی ،فارسی و ریاضی در سطح احتمال  59درصد
( )p>1/19رابطه مثبت معناداری وجود دارد .یعنی با
افزایش نمرات کیفیت زندگی در مدرسه نمرات درس علوم
تجربی ،فارسی و ریاضی افزایش می یابد.
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جدول  .67همبستگي سطح کيفيت زندگي در مدرسه و انگيزه پيشرفت دانشآموزان
انگیزه پیشرفت
متغیرها

ضریب همبستگی

مقدار احتمال

کیفیت زندگی

-/116

1/156

رضایت کلی

-/136

1/512

عاطفه منفی

-/149

1/114

رابطه با معلم

-/146

1/436

همبستگی اجتماعی

-/119

1/191

فرصت

-/132

1/999

موفقیت

-/141

1/499

ماجرا

-/193

1/314

با توجه به جدول  ،12مشاهده میشود که بین انگیزه

در فرضیه دوم ،ضریب همبستگی بین خودکارآمدی

پیشرفت با کیفیت زندگی ،رضایت کلی ،رابطه با معلم،

معلمان با انگیزش پیشرفت دانشآموزان پایه پنجم مقطع

همبستگی اجتماعی ،موفقیت و ماجرا و فرصت در سطح

ابتدایی برابر با  1/144است .به عبارتی ،با توجه به مجذور

احتمال  59درصد ( )p>1/19رابطه معناداری وجود ندارد.

 Rتعدیل شده ،خودکارآمدی معلمان قادر است در جهت

اما بین انگیزه پیشرفت با عاطفه منفی در سطح احتمال 59

منفی  -1/112درصد از تغییرات انگیزش پیشرفت را تبیین

درصد ( )p>1/19رابطه منفی معناداری وجود دارد .یعنی

کند .با توجه به مدل رگرسیون چون مقدار احتمال یا سطح

با افزایش نمرات انگیزه پیشرفت نمرات عاطفه منفی کاهش

معناداری به دست آمده بیشتر از  1/19است ،بنابراین نتایج

مییابد.

بهدستآمده قابل تعمیم به جامعه نمیباشد .به عبارتی

بحث و نتيجهگيری

فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع نمیشود .یافته های تحقیق

برای بررسی فرضیههای پژوهش از ضریب همبستگی

حاضر در مورد نقش خودکارآمدی معلم در انگیزش

پیرسون و رگرسیون استفاده شد .در فرضیه اول ،ضریب

تحصیلی دانشآموزان با تحقیقات صورت گرفته توسط

همبستگی بین شیوههای خودکارآمدی معلمان با کیفیت

(کالسن و چو( ،)2111 ،گیبسون و دمو( ،)1594 ،بندورا،

زندگی در مدرسه دانشآموزان پایه ابتدایی مقطع ابتدایی

 ( ،)1551فتوحی بناب و همکاران )1395 ،و ( عباسیان فرد

برابر با  1/129است .به عبارتی ،با توجه به مجذور R

و همکاران )1395 ،و دیگر پژوهشها در این زمینه یا زمینه

تعدیل شده ،خودکارآمدی معلمان قادر است 1/113

های مشابه مطابقت ندارد.

تغییرات کیفیت زندگی در مدرسه را تبیین کند .بنابراین

در فرضیه سوم ،در کل ضریب همبستگی بین

نتایج به دست آمده قابل تعمیم به جامعه میباشد .به عبارتی

خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه

فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع میشود .این نتیجه همسو

پنجم مقطع ابتدایی برابر با  1/211است .به عبارتی ،با توجه
به مجذور  Rتعدیل شده ،خودکارآمدی معلمان قادر است

است با یافتههای پژوهشگران ،که نشان دادند خودکارآمدی
افراد رابطهای دو طرفه با حاالت جسمانی و عاطفی شخص

 1/131تغییرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تبیین

و به طور کلی کیفیت زندگی دارد (بندورا .)2111 ،آنها بر

کند .بین خودکارآمدی با علوم تجربی و ریاضی در سطح
( )p>1/19رابطه مثبت معناداری وجود دارد .یعنی با

این باورند که برای تغییر و بهبود میزان خودکارآمدی افراد،
باید به افزایش توان جسمانی و کیفیت زندگی آنان توجه

افزایش نمرات خودکارآمدی نمرات درس علوم تجربی و

نمود (بندورا .)1554 ،یافتههای این پژوهش با یافته های

ریاضی افزایش مییابد .اما با درس فارسی رابطه معناداری
وجود ندارد ( .)p=1/169با توجه به مدل رگرسیون چون

دانشنیا و همکاران ( )1352همخوان نیست.
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مقدار احتمال یا سطح معناداری به دست آمده کمتر از 1/19

عطار خامنه و سیف ( )1399که رابطه مثبتی بین انگیزه و

است ،بنابراین نتایج به دست آمده قابل تعمیم به جامعه

پیشرفت تحصیلی را گزارش کردهاند ،همخوانی ندارد.
در فرضیه پنجم ،بین کیفیت زندگی در مدرسه با علوم

میباشد .به عبارتی فرضیه پژوهشر (به جز درس فارسی)

تجربی ،فارسی و ریاضی در سطح ( )p>1/19رابطه مثبت

مورد تأیید واقع میشود.
بر پایهی پژوهشها ،خودکارآمدی معلمان و پیشرفت

معناداری وجود دارد .یعنی با افزایش نمرات کیفیت زندگی

تحصیلی پیوندی دوسویه و تعاملی دارند (پاچارس و

در مدرسه نمرات درس علوم تجربی ،فارسی و ریاضی

والینت 1551؛ بندورا 1551؛ بندورا .)2112 ،نتایج این

افزایش مییابد .تحقیقات ریکاردز ( ،)2111نویدی ()1313

پژوهش با تحقیقات انجام گرفته به وسیله راس ( )2111و

و مارش (( )1552به نقل از دانش نیا و همکاران )1352،

شانن ،موران و های ( ،)1559بندورا ( ،)1553والترز و

نشان دادند که نه تنها خودپنداره بر پیشرفت تحصیلی مؤثر

داگرتی ( ، )2111تورناکی و پودل ،)2119( 1گو و همکاران

است ،بلکه بین خودپنداره و سایر ابعاد رفتاری و شخصیتی

( ،)2111زمینی و همکاران ( ،)1396نوری ( )1399انطباق

دانشآموزان نیز رابطه وجود دارد.

دارد .بنابراین ،این یافتهها به خوبی منجر به قبول فرضیه

در فرضیه ششم ،بین انگیزه پیشرفت با کیفیت زندگی،

سوم میشود .فراهم آوردن بافتی مناسب برای پیدایش

رضایت کلی ،رابطه با معلم ،همبستگی اجتماعی ،موفقیت

کارآمدی مثبت میتواند زمینه ساز موفقیت تحصیلی در

و ماجرا و فرصت در سطح ( )p>1/19رابطه معناداری

آینده باشد به ویژه که تجربههای شخصی و تجربههای

وجود ندارد .اما بین انگیزه پیشرفت با عاطفه منفی در سطح

مشاهدهای به عنوان دو منبع اصلی نقش مهمی در این

( )p>1/19رابطه منفی معناداری وجود دارد .یعنی با

احساس کارآمدی ایفا میکند .افزایش احساس

افزایش نمرات انگیزه پیشرفت نمرات عاطفه منفی کاهش

خودکارآمدی باعث میشود که با توجه به سطح توانایی،

مییابد.

دانشآموزان در راهبردهای خودسامان بخش مؤثرتری

هدف از رفتن به مدرسه صرفاً انتقال دانش به

درگیر شوند ،کارکرد حافظه آنها افزایش یابد و نقش

دانشآموزان و یا رشد مهارتهای یادگیری آنها نمیباشد.

آسانساز را در ارتباط بین فعالیتهای شناختی بازی کند

بلکه در حقیقت نقش مدارس شکلدهی فردی مستقل در

(پاجارس و والینت .)1551 ،با توجه به نتیجه پژوهش در

جامعهای دموکراتیک ،آموزش قواعد و هنجارهای جامعه

رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی ،با

آموزش رفتارها و زبان بهنجار جامعه ،آموزش مقررات

نتایج پژوهشهای انجام شده پاجارس و میلر ()1554؛

برقراری ارتباط با همساالن و بزرگساالن هنجارهای

پاجارس و والینت ()1551؛ پاجارس ،میلر و جونسن

اجتماعی و مرزهای جامعه میباشد .که این امر خود مستلزم

( )1555همسو است .به هر حال باورهای خودکارآمدی،

کیفیت باالی مدرسه در ابعاد متعدد نظیر روابط مؤثر با

پیشبینی کننده قوی پیشرفت تحصیلی است.

همساالن و معلمان بهداشت روانی و جسمانی ،ایجاد

در فرضیه چهارم بین انگیزه پیشرفت با علوم تجربی،

فرصت مناسب برای پیشرفت تحصیلی و یادگیری و

فارسی و ریاضی در سطح ( )p>1/19رابطه منفی معناداری

پیشرفت ،ایجاد عواطف و هیجانات مثبت و خوشایند و

وجود دارد .یعنی با افزایش نمرات انگیزه پیشرفت نمرات

روابط منسجم و کارآمد با افراد حاضر در مدرسه میباشد.

درس علوم تجربی ،فارسی و ریاضی کاهش مییابد .نتایج

با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد؛

این فرضیه با نتایج به دست آمده از پژوهشهای انجام شده

به دلیل اهمیت نقش متغیرهای شخصی از قبیل

توسط بندورا ( ،)1554احتشامیتبار و همکاران ( )1399و

خودکارآمدی ،در افزایش بازدهی کار معلمان ،جلوگیری از

- Tournaki & podell
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فرسودگی شغلی ،ترک خدمت ،به سیاستگذاران آموزش

 -دانشنیا ،فریده .رزمآرا ،اصغر .آقایی ،اصغر .و مولوی ،حسین.

و پرورش توصیه میشود تا با مهم شمردن متغیرهای

( .)1352تاثیر آموزش نرم افزار حافظه کاری بر میزان عزت

شخصی و الگوپذیری از کشورهای توسعه یافته ،به طراحی

نفس ،خودپنداری و حافظه میانساالن .مجله پزشکی هرمزگان.
دوره  ،11شماره .49-92 ،1

و اجرای برنامههای توسعهی حرفهای و نیز برنامههای

-زاهد ،عادل .نامور ،یوسف .و نوبخت ،شهرام .)1399( .رابطه

آمادهسازی معلمان با محوریت خودکارآمدی اقدام نمایند.

رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی شهرستان

وزارت آموزش و پرورش در استخدام معلمان مقطع

مشگین شهر در سال تحصیلی  .99-95فصلنامه علوم تربیتی،

ابتدایی نسبت به شناسایی معلمان با درجه خودکارآمدی

شماره  ،9صص .111 – 129

باالتر اقدام نماید.

-زمینی ،سهیال ،حسینی نسب ،سید داوود .و هاشمی ،تورج.

دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت به خصوص کسانی

( .)1396اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی–

که در دانشگاههای فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) به

کالمی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان.

امر آموزش دانشجو معلمان مبادرت می ورزند نسبت به

فصلنامه پژوهش در سالمت روان شناختی .شماره  ،3صص95

پرورش استعدادهای نهفته این افراد از جمله :خودکارآمدی

– .91

آنها اقدام نمایند ،زیرا همانطور که این تحقیق هم به آن

-سلمانی دستجرد ،ابراهیم .)1399( .بررسی رابطه آموزشهای

دست یافت خودکارآمدی معلم موجب پیشرفت تحصیلی

ضمن خدمت با خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی .پایاننامه
کارشناسی ارشد .دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیالن.

دانشآموزان میگردد.

سیف ،دیبا .و مزروقی ،رحمت اله .)1391( .رابطه ابعاد باورهای

با توجه به ارتباط بین کیفیت زندگی در مدرسه و

معرفت شناختی و خود کارآمدی با عملکرد تحصیلی

پیشرفت تحصیلی به فعالیتهایی که به طور طبیعی مورد

دانشآموزان مقطع راهنمایی در درس علوم تجربی .دانشور رفتار.

عالقهی دانشآموزان است ،به ویژه فضای آموزشی توجه

دوره  ،19شماره  ،33صص .1-11

شود .میان موضوعات و فعالیتهای برنامه درسی و عالیق

شولتز ،دوآن .و شولتز ،سیدنی آلن .)1393( .نظریههای

کنونی دانشآموزان ارتباط برقرار شود .در کالسهای

شخصیت .ترجمه یحیی سید محمدی .تهران :نشر ویرایش.

درس بر پاداشهای بیرونی (مانند نمره) کمتر تأکید شده،

(تاریخ انتشار به زبان اصلی .)2119،

به جای نمره دادن ،شایستگیها و مهارتهای دانشآموزان

-عباسیان فرد ،مهرنوش .بهرامی ،هادی .و احقر ،قدسی.)1395( .

مورد توجه باشد.

رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانشآموزان دختر پیش
دانشگاهی .فصلنامه روان شناسی کاربردی ،شماره  ،13صص

منابع

.59 – 115

-احتشامیتبار ،اکرم .مرادی ،علیرضا .و شهرآرای ،مهرناز.

-عطار خامنه ،فاطمه .و سیف ،علی اکبر .)1399( .تأثیر آموزش
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Abstract
The purpose of this study is: The relationship between teacher self-efficacy with quality of life in school,
achievement motivation and academic achievement of fifth grade students in Torbate heydarieh city. The research
method is correlation. The population consisted of all teachers (n=42) and fifth grade students (n = 1297). Group
of teachers (from census) and 295 students, according to Morgan formula determined by a random sample (7
people per class) were selected as samples. Means of measuring their self-efficacy questionnaire of TschannenMoran (2002), Quality of life in school of Anderson & broke (2000), achievement motivation of hermens (1997)
and scores of science, mathematics and Persian were used. Pearson correlation coefficient and regression were
used for data analysis. Results showed that teachers' self-efficacy and quality of life between school and student
achievement, there is a significant positive correlation (p 0/05). Between teacher self-efficacy and student
achievement there is no relationship (p 0/05). Between motivation and achievement of Persian studies, science
and math, there is a negative relationship (p 0/05). Between quality of life and school achievement Persian
subjects, science and mathematics, there is a significant positive relationship(p 0/05).Between Achievement
Motivation and Quality of Life, Overall satisfaction, relationship with teachers, social solidarity, success,
adventure and opportunity, there is no significant relationship(p 0/05). But there is a significant negative
relationship between achievement motivation and negative affect (p 0/05). Teacher efficacy is capable of. /.13
schools and quality of life in. /.37 to explain changes in student achievement.
Keywords: teacher self-efficacy, achievement motivation, quality of life in school, academic achievement
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