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Abstract 

The purpose of this study was to investigate mediating effect of Psychological 
Empowerment the relationship between collective teacher efficacy and teaching emotions 
on elementary school teachers in the city of Maybod. The method of this study was 
descriptive-correlation of structural equations modeling type. The population included 550 
primary school teachers who have been teaching in academic years 2018-2019. Among 
them, 234 teachers were selected using cluster random sampling. The measurement tools in 
this research were collective Tschannen-Moran & Barr’s (2004) Teacher Efficacy 
Questionnaire, Spreitzer’s (1995) psychological empowerment Questionnaire and Frenzel 
et al’s (2010) Teaching Emotions Questionnaire. Data were analyzed using Pearson 
correlation coefficient and Modeling. The results showed that the proposed model has good 
fit (GFI= 0.94 & RAMSEA= 0.07). The results of Modeling showed that collective teacher 
efficacy can predicts positively teachers’ Positive emotions through the mediation of 
Empowerment Dimensions. Besides, collective teacher efficacy can predict positively 
teachers’ negatively emotions through the mediation of empowerment dimensions. These 
results suggest that promoting of collective self-efficacy among teachers increases the 
effectiveness of teaching and enjoyable experience in the teaching profession. 

Keywords: Collective teacher efficacy, Efficacy, Psychological empowerment, Teaching 
emotions. 
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بین کارآمدی جمعی  ةرابطشناختی در  توانمندسازی روان  نقش میانجی

 معلمان و هیجانات تدریس

 3ویسیسمیرا قره، 2، مهدی برزگر بفرویی1پوراله قدمعزت

  آباد، ایرانشناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم استاد، گروه روان. 1
 آباد، ایرانی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرمشناس دانشجوی دکتری روان. 2
 آباد، ایرانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم دانشجوی دکتری روان. 3

 (72/40/9311: ؛ تاریخ پذیرش72/40/9318: تاریخ دریافت)

 دهیچک

علمان و هیجانات تدریس انجام کارآمدی جمعی م نیب ةرابط درشناختی  توانمندسازی روان ایواسطه نقش یبررس با هدف حاضر پژوهش
شهرستان میبد به تعدداد   جامعة آماری پژوهش همة معلمان مدارس ابتدایی. همبستگی بود -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی. گرفت
دفی گیدری تصدا  نمونده  نفر با استفاده از روش 730 ها، آناز میان  .تدریس بودند مشغول به 9312-18که در سال تحصیلی  بودنفر  224
 ،(7440)مدوران و بدار    -های کارآمدی جمعدی معلمدان شدان    هابزارهای پژوهش شامل پرسشنام .به عنوان نمونه انتخاب شدند ایخوشه

ها با ضریب همبسدتگی پیرسدون و   داده .بودند( 7494)و هیجانات تدریس فرنزل و همکاران ( 9112)اسپریتزر  شناختی توانمندسازی روان
 =10/4)اسدت   برخدوردار  خدوبی  برازش از شده مطرح مدل داد نتایج نشان. ختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتسازی معادالت سامدل
GFI  42/4و=  RAMSEA .) تواندد  شدناختی مدی   گدری توانمندسدازی روان  همچنین، نتایج نشان داد کارآمدی جمعی معلمان به واسدطه

-شناختی مدی  گری توانمندسازی روانرفی دیگر، کارآمدی جمعی معلمان به واسطهاز ط. بینی کندهیجانات مثبت را به صورت مثبت پیش

این نتایج حاکی از آن است که ارتقای خودکارآمدی جمعی در بین معلمدان باعد    . بینی کندتواند هیجانات منفی را به صورت منفی پیش
 . شودافزایش کارآمدی تدریس و تجربة لذتبخش از شغل و حرفة معلمی می

 .شناختی، کارآمدی جمعی معلمان، کارآمدی، هیجانات تدریس توانمندسازی روان: ژگان کلیدیوا
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 مقدمه 

 کنند، سپری می های آموزشی محیط از وقت خود را در زیادی های ساعتآموزان و معلمان  دانش

روابط اجتماعی در آنجا شکل و  شودفور یافت میو در کالس درس به سات و هیجاناتاحسا

های  موجود در این محیط فردی و جمعی های دستیابی به اهداف مهم و حیاتی به ارتباط .گیرد یم

های وسیعی در زمینة  در حالی که پژوهش(. 2002و همکاران،   پکران)آموزشی بستگی دارد 

های خاص معلم، از  ، اما هیجان(2 20، 2زاده و جاهدی زاده قنی)فرسودگی معلمان وجود دارد 

توجه نسبتاً کمی را به خود اختصاص داده ... ساس خستگی هیجانی، نفرت و خشم و جمله اح

، 2گریوزرها) بسیار مهم و مؤثر در آموزش است یمعلم رکن(. 2 20 ،و همکاران  فرنزل)است 

  ر و ولت،اگناوئه)گذارد  تأثیر می آموزان شبر پیشرفت تحصیلی دان معلم 2تدریس هیجان ،(991 

 مرتبط است آموزان تعامل او با دانش ةآموزش و نحو بام، اضطراب و لذت معلم خشزیرا  (.2 20

معلمان  دهد ، نشان میگرفته های اندک انجام پژوهش، وجود اینبا  (.  20، و همکاران  هونگ)

، فرنزل)کنند  می خود تجربه ة معلمیمثبت و منفی را در ارتباط با حرف های طیف متنوعی از هیجان

سه هیجان ( 2009)و همکاران  نتایج مطالعات تجربی فرنزل در(. 2 20، و همکاران 1؛ کلر2 20

. معلم در کالس درس مشخص شدند های هیجان ترین لذت، خشم، اضطراب، به عنوان برجسته

و  9گوئتز)البته اخیراً غرور نیز به عنوان یک هیجان با اهمیت مورد تأکید قرار گرفته است 

را به  ها که معلمان این هیجان کرد باید توجهاما شده مهم هستند، یاد هایهیجان(. 2 20، همکاران

نوعاً در تعامل متقابل با عناصر مختلف  ها آنهیجان و  کنند یک میزان تجربه نمیبه  یک شکل و

                                                           
1. Pekrun  
2. Ghanizadeh & Jahedizadeh  
3.  Frunzel 

4. Hargreaves  
5.Teachimg Emotions 

6. Hagenauer & Volet 
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9. Bieg & Hall 
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معموالً در رابطه با آماده شدن  هااین هیجان(. 2 20،  دای و گو)شود  آشکار می شان شغلیمحیط 

، امتحان گرفتن، کار با والدین یا زمانی که معلم بر مطالب تدریس مسلط نیست برای تدریس

اهمیت  که تدریس یک حرفه پر از احساسات مثبت و منفی است .(2 20فرنزل، )شود  نمایان می

 پکران، و ؛ شوتز2 20 گارسیا،و  پکران) اخیر مورد توجه قرارگرفته استهای  لاحساسات در سا

هیجانی ارب رسد که برای پرورش تجبه نظر می ،ین ترتیببه ا(. 2009، 2یالسازمب و ؛ شوتز 200

های منفی در معلمان، شناسایی و مطالعة پیشایندهای تأثیرگذار مثبت و کاهش آثار نامطلوب هیجان

ها مورد  ن از جمله عواملی که امروزه نقش آن در تبیین هیجا. معلمان ضروری است  های بر هیجان

منشأ پیدایش خودکارآمدی، نظریة . است  گرفته است، مفهوم کارآمدی جمعی معلمانتوجه قرار 

ها موجوداتی  اجتماعی بندورا، انسان -مطابق با دیدگاه شناختی . است 2بندورااجتماعی  -شناختی 

دهی و تنظیم رفتار خود هستند، نه موجودات  شوند که قادر به خودنظم فعال در نظر گرفته می

اصل،  سیمار)ها را کنترل کنند  های درونی آن ی محیطی یا تکانه نیروهای ناشناختهمنفعلی که 

 ،مربوط به کارآمدی فردی العاتچهار منبع اصلی اط(   9 )بندورا (. 91  پور،  فیاضی و قلی

را مطرح کرده  1عاطفی وضعیت و  ، ترغیب اجتماعی ، تجارب جانشینی2حرانهیعنیتجارب متب

. اند توسعة کارآمدی جمعی معلمان نیز به عنوان منابع اساسی مطرح شدهدر  این منابع کهاست 

ات و هیجانات شخصی توصیف کرد که تمایل شخص ا وضعیت عاطفی را به عنوان احساسبندور

یک هیجان مثبت، مثل فرد  اگر هیجان. دهد تحت تأثیر قرار می برای شرکت در اقدامات خاص را

و  رود باال می ها کار آمیز موفقیتانجام برای اش  به توانایی ور او نسبت، باوق یا امید باشدشور و ش

منفی، مانند اضطراب یا افسردگی  ابد؛ و اگر هیجانی افزایش میاو نیز خودکارآمدی در نتیجه، 
                                                           
1. Day & Gu 

2. Zembylas 

3. Collective Teacher Efficacy  
4. Bandura  
5. Skillful Experiences  
6. Substitution Experiences 

7. Social Persuasion 

8. Emotional Status  
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 .آید نیز پایین می خودکارآمدیدر نتیجه،  و یابد کاهش می انجام وظایفای برفرد تمرکز  ،دباش

 ةعنوان یک مجموع بهشان  ظرفیت گروهی بارةعلم به صورت باور معلمان درکارآمدی جمعی م

، آموزان ثیر مثبت بر دانشأاز اعمال خاص، به منظور ت ای واحد، برای سازماندهی و اجرای زنجیره

کارآمدی جمعی معلمان  ،(2002)  نظر گداردبه  .(92  حاجلو و عیوضی، ) تعریف شده است

معلمان مدرسه در ارتباط با اینکه، کارکنان مدرسه به عنوان یک  های عبارت است از قضاوت

دهی و  آموزان را سازمان توانند یک رشته اعمال الزم برای تأثیرگذاری مثبت بر دانش مجموعه می

جمعی معلمان یک مدرسه، کارآمدی  گیری  برای اندازهاجرا کنند، بنابراین، او معتقد معتقد است 

معلمان برای تحقق وظایف آموزشی مدرسه را  یتوانایی کل بارةعلمان دراز م یکباید باور هر 

کارآمدی جمعی با تعارضات ، کارآمدی جمعی، پیامدهای مثبت زیادی دارد. مورد توجه قرار داد

 ای، ترک خدمت و فرسودگی شغلی معلمان، همبستگی منفی و با پیشرفت تحصیلیدرون مدرسه

 ها نتایج پژوهش(.  200، 2یمتینگل)دارد ان همبستگی مثبت آموزان و رضایت شغلی معلم دانش

معلم است و احتمال فرسودگی المت مهمی برای سازگاری و س بین شپی، کارآمدی دهند نشان می

و  2رکونت(. 2001، 2، کونورمن، شون هافن؛ شودفگر2001،  شوارزر و هالوم) دهد وی را کاهش می

 و مثبتی وجود البا همبستگی ی تدریس و لذت از تدریسبین کارآمددریافتند (   20)همکاران 

مثبت شادی،  ةکنند بینی شسو پی تازگی نیز مشخص شده است که خودکارآمدی از یک به. دارد

منفی خشم، اضطراب و احساس دلزدگی  ةکنند بینی غرور، و از سوی دیگر پیشو  لذت، مسرت

 .(2 20 ، هسکر و ولت ناوئر،هاگ؛   20 ، و دول کریدوجی کاوراس  و،استفان) است

خودکارآمدی با تعدیل های خود دریافتند که  نیز در پژوهش( 11  ) گنجیارجنگی و فراهانی

                                                           
1. Goddard   

2. Mattingly  
3. Schwarzer & Hallum  
4. Schwerdtfeger, Konermann & Schonhofen 

5. Kunter 

6. Stephanou, Gkavras & Doulkeridou  
7. Hagenauer, Hascher & Volet  
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دیگر  های نتایج پژوهش .شود در محیط کار بر افراد، موجب افزایش شادی میزا  اثرات استرس

همراه  یل اضطراباختال های نشانه یبا سطح باال یکارآمدخودنشان داده است که سطح پایین 

از جمله  ،سالمت روان های از مؤلفه یبا بعض اداریطور معن به یت و خودکارآمدبـوده اس

 یو پرخاشـگر یجسمان های ، خصومت، شکایتیشخص ، اضطراب، حساسیت بـینیافسردگ

 و ؛ اعرابیان2002،  عزیزی-زیاالنتک و کارادماس ؛ 200 ،2؛ کـیم2002،  وریسم)دارد منفی  ةرابط

 ةنشان دادند خودکارآمدی در نحو (2001) 2یادیمـو و ادیل ،دیگر یدر پژوهش(.  1  ، همکاران

 2ر و ریوسنفـولک های پـژوهشهمچنین، . تمؤثر اس زا تـنش های برخورد مثبت با موقعیـت

 .دارد یمثبت در افراد نقش بسزای یهادر ایجاد رفتـار و نگرش ینیز نشان داد خودکارآمد( 2000)

رسد در رابطة بین کارآمدی جمعی معلمان  عاملی است که به نظر می  شناختی روانوانمندسازی ت

های خود دریافتند  در پژوهش(  1  )یزدی و جعفری . گذارد تأثیر می پذیری در تدریس و هیجان

 های ها، نیازها و تجربه توانند خواست معلمانی که از توانمندسازی بهتری برخوردارند، بهتر می

کنند در محیط آموزشی با خود به همراه داشته باشند،  گذشته را که انتظارهای شغلی ایجاد می

(.  200بندورا، )بعضی از این انتظارهای شغلی عبارت است از خودکارآمدی و توانمندسازی 

؛ وتن 999 ،  سجی و کولوسکی)معرفی شده است  910 بار در دهة  مفهوم توانمندسازی نخستین

عالقة زیادی به این مفهوم در میان پژوهشگران، دانشگاهیان  990 اما در دهة (. 2000، 1و کمرون

مفهوم توانمندسازی به  (.2002، 9شلتون)به وجود آمده است  اندرکاران مدیریت و سازمان و دست

های سازمانی اشاره  پذیری و آزادی در تصمیم سازی نیروی کار با درجة باالیی از انعطاف آماده

                                                           
1. Muris  
2. Kim  
3. Karademas & Kalantzi-Azizi  
4. Adeyemo & Adeleye 

5. Faulkner & Reeves  
6. Psychological empowerment 

7. Sagie & Koslowsky 

8. Whetten & Cameron 

9. Shelton  
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هدف اصلی توانمندسازی این . گردد تفویض قدرت برمی ارد، زیرا معنای اصلی توانمندسازی بهد

، و همکاران  یسلیگر)بیندازند  است که مدیران، مغزهای کارکنان را همانند بازوانشان به کار

 ها این دیدگاهترین  مختلف مورد توجه قرار گرفته است از مهم های توانمندسازی از دیدگاه (.2002

به عنوان انگیزش  شناختی توانمندسازی روان .اشاره کرد شناختی توانمندسازی روانتوان به  می

تأثیرگذاری،  چهار بعددارای  (992 ) 2فرایندی است که بر اساس نظریة اسپریتزر ،درونی شغلی

  و ایچ میشرا پژوهشبراساس ( 2000) کمرون وتن و. ، حق انتخاب و شایستگی است  داری معنا

اولین کسانی بودند ( 991 ) 2کانگر و کانانگو .دبعد اعتماد را اضافه کردن یادشده،به ابعاد ( 992 )

را به عنوان  شناختی نو توانمندسازی روا بررسی کردند شناختی که توانمندسازی را از دیدگاه روان

یدا و سماواتیان، جندانی، هو رضایی)دانند  توانایی یا افزایش کارآمدی در انجام وظایف شغلی می

های خود به این نتیجه رسید که اعتقاد به خودکارآمدی باعث  طبق پژوهش( 2000)بندورا (. 92  

همچنین، از نظر بندورا . های احساسی، ذهنی و انگیزشی فرد تحت کنترل وی باشد شود فعالیت می

د یا عدم تالش خود ها را به شرایط نامساع ، افرادی که خودکارآمدی باال دارند، شکست(  9 )

کنند تالش بیشتری کنند تا آن کار را به نحو احسن انجام دهند و همچنین،  نسبت داده و سعی می

کنند استرس خود را پایین آورده و باعث تقویت روحیة خود گردند  در شرایط سخت سعی می

ای و  رفهرابطة بین توسعة ح(  9  )مهر فر و آرین درخشان(. 90  خلیفه،  آزاد و اهلل)

ای و  خودکارآمدی معلمان ابتدایی را بررسی کرد، نتایج حاکی از آن بود که بین توسعة حرفه

نیز دریافتند بین ( 92  )سالمی   عجم و احمدیان. خودکارآمدی رابطة مستقیم وجود دارد

د ها رابطة مثبت و معناداری وجو خودکارآمدی فردی و جمعی معلمان با توانمندسازی شناختی آن

و  یانمندسازدر پژوهشی نشان دادند بـین تو(  1  ) صدقپورصالح ی و ، خداپناهیاصـغر. دارد

                                                           
1. Greasley   
2. Spreitzer  
3. Mishra & Eich   

4. Conger & Kanungo 
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و  ،( 99 ) 2ووت و شورت ،(992 )  اشنایدررایس و . تقیم وجـود داردمس ةرابطی خودکارآمد

ی را بررسی بـا رضایت شغل یو خودکارآمد یتوانمندسازة رابطـ نیز( 0 20)  یکرتشو  تیلور

و  2نر چدر پژوهشی دیگ. معنادار بین این متغیرها با یکدیگر بود ةرابط ةدهند نتایج نشان .کردند

مطالعه کردند، نتایج پژوهش ی ر عملکرد شخصرا ب یتوانمنـدسازسودآور آثار (  200)همکاران 

 2ون و بـامبرگرایربهمچنین، . توانمندسازی بر عملکرد شخصی بود ودمندتأثیر س ةدهند نشان

 نتایج پژوهشد، و عملکرد شغلی پرداختن یر خوشایندب یدسازتوانمن یاثربخش یبررس به( 0 20)

نتایج  .تأثیر دارد یو عملکرد شغل یر خوشایندب یبه میزان زیاد ینشان داد توانمندسازها  آن

 یو خودکارآمد یه توانمندسازک حاکی از آن بود (92  ) بافرانی کجباف، نقوی و عرب  پـژوهش

توان  که تاکنون مطرح شد، می یدر مجموع، با توجه به شواهد .دارد اداریمعن هرابط یامبا شادک

، آن پرداخت ةو به شناسایی علل بالقو پی برده تدریسپذیری در ناهمیت هیجا وضوح بر به

پذیری در تدریس با  بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة کارآمدی جمعی معلمان و هیجان

های زیر شناختی معلمان است که برای رسیدن به این هدف فرضیه وانمندسازی رواننقش واسطة ت

 : بررسی خواهند شد

 .کندبینی میها را پیش های تدریس آنکارآمدی جمعی معلمان، هیجان.  

های مثبت معلمان را شناختی، هیجان کارآمدی جمعی معلمان به واسطة توانمندسازی روان. 2

 .کندبینی میپیش

های منفی معلمان را شناختی، هیجان کارآمدی جمعی معلمان به واسطة توانمندسازی روان.  

 .کندبینی میپیش

 

                                                           
1. Rice & Schneider 

2. Wu & Short  
3. Taylor & Tashakkory 

4. Chen  
5. Biron & Bamberger  
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 شناسی پژوهش روش

سازی معادالت  ای توصیفی از نوع همبستگی، و به طور خاص، مدل پژوهش حاضر مطالعه

ان میبد به تعداد جامعة آماری پژوهش شاملهمة معلمان مدارس ابتدایی شهرست .ساختاری است

نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه و با روش  2 2نفر بود که از این تعداد،  220

ابتدا با مراجعه به ادارة آموزش و پرورش شهرستان میبد . ای انتخاب شدندگیری خوشهنمونه

 0 تان میبد مجوز صادر شد؛ سپس، اسامی مدارس تهیه شد و در مرحلة بعد از مدارس شهرس

. مدرسة ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب شدند و معلمان این مدارس برای نمونه انتخاب شدند

آزمون ( میانگین و انحراف استاندارد)های آمار توصیفی  ها عالوه بر شاخصبرای تحلیل داده

 2یموسو ا  اس پی اس اس افزار سازی معادالت ساختاری با کمک نرم همبستگی پیرسون، مدل

 . انجام گرفت

 :ها در پژوهش حاضر به شرح زیر بود ابزار گردآوری داده

( 2002) 2موران و بار -این مقیاس توسط شان  : مقیاس باور کارآمدی جمعی معلمان

 درنظرگرفتن با شودیم خواسته معلمان از اس،یمق نیا در. یابی شده استطراحی، تدوین و اعتبار

 پاسخ سؤاالت به خود، یکنون طیشرا به توجه با زین و شیخو یفعل یهاتفرص و منابع ها،ییتوانا

( خیلی زیاد) 2تا ( خیلی کم)   از یاهدامن در هاپاسخ و است هیگو 2  یدارا اسیمقاین . دهند

 پایایی این پرسشنامه را به روش آلفایضریب ( 92  )نیا و گراوند پور، متقیقدم .رندیگیم قرار

از روش تحلیل عاملی اکتشافی، مطلوب و روایی آن را با اســتفاده  اند گزارش کرده 92/0کرونباخ 

محاسبه  1/0 پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با . گزارش شد

 . شد

                                                           
1. SPSS20 

2. Amos22 

3. Collective Teacher Efficacy Belief Scale (CTEBS) 

4. Tschannen-Moran & Barr 
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. ساخته شده است( 992 )این مقیاس توسط اسپریتزر  : شناختی پرسشنامة توانمندسازی روان

 قرار( خیلی زیاد) 2تا ( خیلی کم)   از یاهدامن در هاپاسخ و است هیگو 2  یدارا اسیمقاین 

های گویه)شناختی از جمله شایستگی مقیاس توانمندسازی روان  خرده 2این پرسشنامه  .رندیگ یم

های گویه)، معناداری (9، 1،  های  گویه)، مؤثربودن ( ، 2، 2های گویه)، حق انتخاب ( ، 2،  

پرسشنامة توانمندسازی . سنجد را می( 2 ، 2 ،   های گویه)و مشارکت با دیگران ( 2 ،    ،0 

(. 12  عبدالهی، )گزارش شد  9/0اجرا و ضریب پایایی آن ( 2002)شناختی توسط شلتون  روان

ضریب آلفای کرونباخ را برای ابعاد احساس معناداری ( 92  )رضایی جندایی، هویدا و سماواتیان 

، (0/ 1)، احساس مؤثربودن (9/0 )، داشتن حق انتخاب (12/0)، احساس شایستگی (0/  )

در پژوهش حاضر، پایایی به روش آلفای . گزارش کردند( 0/ 1)و کل ( 2/0 )مشارکت با دیگران 

، مؤثربودن (19/0)، داشتن حق انتخاب (12)، شایستگی (9/0 )داری  کرونباخ برای ابعاد معنا

 .بود( 11/0)شناختی  و کل توانمندسازی روان( 12/0)با دیگران ، مشارکت (0/  )

خشم و اضطراب با  ، غرور،هیجان لذت چهاربه منظور سنجش  : پرسشنامة هیجانات تدریس

، پرکان و فرنزل ةشناسی تربیتی از پرسشنام با انجام برخی تغییرات براساس نظر متخصصان روان

 2 از هیجانات را با استفاده از یک و هر است هیگو    یدارا اسیمقاین  .استفاده شد (0 20)گودز 

 .رندیگیم قرار( کامالً موافقم) 2تا ( کامالً مخالفم)   از یاهدامن در هاپاسخ .شد سنجش گویه

 این روایی درونی، همسانی محاسبة و عاملی تحلیل از استفاده با (0 20)، پرکان و گودز فرنزل

ضریب آلفای کرونباخ را برای لذت (   20)هونگ و همکاران  .کردند گزارش مطلوب را مقیاس

رستگار، صیف و عابدینی . گزارش کردند( 0/  )و خشم ( 12/0)، اضطراب (9/0 )، غرور (1/0 )

 غرور، لذت، هایمقیاس برای خرده کرونباخ پایایی این پرسشنامه را به روش آلفایضریب ( 92  )

از تفاده و روایی آن را با اس اند گزارش کرده 92/0و  92/0، 0/ 1، 0/ 9و خشم، به ترتیب،  اضطراب

                                                           
1. Psychological Empowerment Questionnaire (PEQ) 

2. Teaching Emotions Questionnaire (TEQ) 
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در . استدهندة روایی مطلوب این مقیاس  اننش که کردندگزارش روش تحلیل عاملی اکتشافی 

و    ، 0 ، 9، 1،  ،  ، 2های گویه)پژوهش حاضر از جمع دو هیجان لذت و غرور، هیجان مثبت 

(   و  2 ، 2 ،   ، 2،  ، 2،  های گویه)م هیجان منفی و از جمع دو هیجان اضطراب و خش( 2 

، 19/0، هیجانات مثبت 1/0 ، غرور 11/0پایایی به روش آلفای کرونباخ برای لذت . به دست آمد

 .به دست آمد 0/ 1و هیجانات منفی  10/0، خشم 0/ 1اضطراب 

 های پژوهشیافته

نفر را  1 و ( درصد   / )علمان زن نفر را م  2 کننده، نفر آزمودنی شرکت 2 2از مجموع 

معلم ( 2/21 ) 2  ، 0 -22معلم بین ( درصد 2 /1 ) 10. تشکیل دادند( درصد   /2)معلمان مرد 

نفر دارای مدرک لیسانس ( 2 /12) 22 . سن داشتند 20-20معلم بین (   /0 ) 20و  20-0 بین 

نفر (  22/9) 2 2از این تعداد، نمونه  .نفر دارای مدرک فوق لیسانس به باالتر بودند( 2 /1 ) 10و 

انحراف معیار،  میانگین، به مربوط های توصیفی شاخص. نفر مجرد بودند( 22/1) 20متأهل و 

 . است نشان داده شده   جدول در کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش
 

 های پژوهش ميانگين، انحراف معيار و همبستگي بين متغير. 1جدول 

 متغیر میانگین معیارانحراف  کجی کشیدگی

 کارآمدی جمعی.    2/   29/1 -9/0   /9 

 9/   1/ -  22/  2 / 0  داری احساس معنا. 2 

 0/  29/0-  یستگیشا.     /    /2  

2 /0  2 /0-  21/    /9  حق انتخاب. 2 

2 /0    /0-  2 /  1 /9  احساس مؤثربودن. 2 

  /0-  22/0-  19/2   1/22  مشارکت با دیگران.   

2 /0    /0  22/  9 / 2  نمرة کل توانمندسازی.   

22/0    /0  09/2  هیجانات مثبت. 1  2/ 2 

2 /0  هیجانات منفی. 9   /21  /10 2/0  
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 از یک چیه ی و کشیدگیچولگ به مربوط شاخص شودیم مالحظه   جدول در که طورهمان

. است نرمال پژوهش یرهایمتغ از کی هر یبرا هاداده عیتوز و نکرده عبور ±2 مرز از ،ها متغیر

شناختی و  کارآمدی جمعی، ابعاد توانمندسازی روان یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا، نیهمچن

  .(2جدول ) است معنادار هیجانات تدریس معلم
 

 ضرایب همبستگي بين متغيرهای پژوهش ماتریس. 2جدول 

 متغیر       4 5 6 7 8 9

 کارآمدی جمعی.            

 داری احساس معنا. 2 1/0 **         

 یستگیشا احساس.   9/0 ** 0/  **        

 حق انتخاب. 2 2/0 ** 22/0** 0/0 **       

 احساس مؤثربودن. 2 20/0** 0/ 2** 0/ 2** 22/0**      

 مشارکت با دیگران.   22/0** 0/ 2** 2/0 ** 2/0 ** 0/  **     

 نمرة کل توانمندسازی.   29/0** 2/0 ** 12/0** 12/0** 0/  ** 19/0**    

 هیجانات مثبت. 1 22/0** 9/0 ** 20/0** 2/0 ** 0/ 2** 20/0** 22/0**   

 هیجانات منفی. 9 -0/ 2** -9/0 ** -0/ 0 -9/0 ** -22/0** -1/0 * -20/0** -2/0 *  

0 /0>**P 02/0>*P 

افزار ایموس نسخة ساختاری با نرم سازی معادالت به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی، روش مدل

های برازندگی برای تعیین برازندگی مدل پیشنهادی براساس ترکیبی از نسخه. انجام گرفت 22

و   ضرایب رگرسیون در شکل . ها مورد استفاده قرار گرفتندکفایت برازش مدل پیشنهادی با داده

 . نشان داده شده است  های برازندگی مدل در جدول شاخص
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شناختي معلمان ابتدایي  گری توانمندسازی روانمدل رابطة بين کارآمدی جمعي و هيجانات تدریس با نقش واسطه. 1شکل 

 =Y3، هيجانات منفي=Y2، هيجانات مثبت =Y1شناختي  توانمندسازی روان

 

 های نيکویي برازش برای مدل پژوهششاخص. 3جدول 

 χ2 χ2/df GFI AGFI NFI IFI CFI RMSEA PCLOSE شاخص

 2 /2  2 /2  92/0  9 /0  9 /0  92/0  99/0  0 /0  222/0  

مقدار قابل 

 قبول
 

کوچکتر از 

مطلوب   

قابل  2و تا 

 قبول

یا  92/0

بیشتر برازش 

 خیلی خوب

یا بیشتر  1/0

 برازش قابل

 قبول

بیشتر  92/0

برازش 

خیلی 

 خوب

بیشتر  92/0

برازش 

خیلی 

 خوب

92/0  

 بیشتر

 برازش

 خیلی خوب

متر از ک

01/0 

برازش 

 خوب

 غیر معنادار

قابل قبول، شاخص نیکویی  2/ 2با مقدار ة آزادی دو به درجشاخص خی ، طبق جدول 

 0/ 9 با مقدار 2شدهش اصالحبرازش خیلی خوب، شاخص نیکویی براز 92/0با مقدار   برازش

                                                           
1. Goodness of Fit Index (GFI)  

2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
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برازش خوب، شاخص برازش  0/ 9مقدار با   شاخص برازش هنجارشدهقبول،  برازش قابل

برازش خیلی  99/0با مقدار   تطبیقیبرازش خیلی خوب و شاخص برازش  92/0با مقدار  2یندهفزا

برازش خوب مدل را نشان  0/ 0با مقدار  2میانگین مربعات خطای برآورد ةشاخص ریش ،خوب

 . دهند یم

شناختی و  آثار مستقیم و غیر مستقیم بین کارآمدی جمعی، توانمندسازی روان 2جدول 

 .دهد ریس را نشان میهیجانات تد
 

 مستقيم مدل پيشنهادی ضرایب استاندارد مسيرهای مستقيم و غير. 4جدول 

 اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر

 - 0/ 2** شناختی توانمندسازی روان  کارآمدی جمعی  

 - 0/  * هیجانات مثبت کارآمدی جمعی

 - -0/ 2** هیجانات منفی کارآمدی جمعی 

 - 0/ 2** هیجانات مثبت شناختی  روان توانمندسازی

  -9/0 ** هیجانات منفی   شناختی نروا یتوانمندساز

 1/0 2** - مثبت جاناتیه  شناختی روان یتوانمندساز  یجمع یمدآکار

 -0/ 0 * - نفیم جاناتیه  شناختی نروا یتوانمندساز  یجمع یمدآکار

0 /0>, **P 02/0>*P 

بر توانمندسازی ( β ،00 /0>P= 0/ 2)مستقیم کارآمدی جمعی ، اثر 2براساس جدول 

. بر هیجانات مثبت معنادار نیست( β ،02/0<P= 0/  )شناختی معنادار است، کارآمدی جمعی  روان

اثر مستقیم . بر هیجانات منفی معنادر است( β ،00 /0>P = -0/ 2)اثر مستقیم کارآمدی جمعی 

اثر مستقیم . بر هیجانات مثبت معنادار است( β، 00 /0>P=0/ 2)شناختی  توانمندسازی روان

                                                           
1. Normed Fit Index (NFI) 

2. Incremental Fit Index (IFI)   

3. Comparative Fit Index (CFI) 

4. Root Mean Square Error Of Approximation (RMSEA)  
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همچنین، . باشدبر هیجانات منفی معنادار نمی( β ،02/0<P= -0/  )شناختی  توانمندسازی روان

گری توانمندسازی ضریب مسیر غیر مستقیم بین کارآمدی جمعی و هیجانات مثبت با نقش میانجی

ضریب مسیر غیر مستقیم بین کارآمدی جمعی (. β ،0 /0>P= -212/0)شناختی معنادار است  روان

، β= -0/ 0)شناختی معنادار است  گری توانمندسازی روانو هیجانات منفی با نقش میانجی

02/0>P .)شناختی بر  این نتایج حاکی از آن است که کارآمدی جمعی به واسطة توانمندسازی روان

و واریانس   همچنین، براساس شکل . دار داردهیجانات مثبت و هیجانات منفی معلمان تأثیر معنا

شناختی،  درصد از واریانس توانمندسازی روان 21شده، کارآمدی جمعی در مجموع،  تببین

 یکارآمددرصد از واریانس هیجانات مثبت و  20شناختی  کارآمدی جمعی و توانمندسازی روان

 .کنندت منفی را تبیین میدرصد از واریانس هیجانا 2 شناختی  روان یتوانمندساز و یجمع

 گیریبحث و نتیجه

ن و هیجانات تدریس با نقش هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة کارآمدی جمعی معلما

سازی معادالت ساختاری  شناختی بود که با کمک روش مدل گری توانمندسازی روان میانجی

ها برازش هادی با دادههای برازندگی مدل نشان داد مدل پیشننتایج مربوط به شاخص. بررسی شد

بینی نتایج پژوهش نشان داد کارآمدی جمعی معلمان، هیجانات مثبت را پیش .نسبتاً خوبی دارد

این نتایج بدین معناست که هرچه معلمان احساس کارآمدی جمعی بیشتری در مدرسه . کندمی

موقعیت، داشته باشند و با هم در جهت یک هدف مشترک تالش کنند، هنگام تدریس و در 

های این نتایج با پژوهش. دهندکالسی هیجانات مثبت از جمله غرور و لذت را از خود نشان می

همسو ( 9 20) و همکاران  فانتان -موریا( 2009) 2هامره، پیانتا و (0 20) و همکاران  بامرت

. داست، که نشان دادند احساسات معلم با خودکارآمدی و فرسودگی شغلی معلمان رابطه دارن

                                                           
1. Baumer  

2. Pianta & Hamre  

3. Moreira-Fontán  
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معتقدند پیشرفت  هیجانات از ارزش –کنترل  نظریة طبق به طور مشابه(   20)فرنزل و همکاران 

توان این یافته را به این صورت تبیین می. احساسات مثبت است کنندة بینی پیش جمعی کارآمدی

کرد که اگر در محیط آموزشی معلمان در زمینه تدریس و مدیریت کالس، تجربیات کارآمدی خود 

را در اختیار دیگر همکاران بگذارند و فضایی مطلوب در آموزشگاه ایجاد شود معلمان هنگام 

 . کنندکنند و با هیجان و نشاط بیشتری تدریس میتدریس، احساس لذت و غرور می

نتایج دیگر پژوهش نشان داد کارآمدی جمعی معلمان هیجانات منفی تدریس معلمان را به 

ارزش از هیجانات  –این نتایج را نیز براساس نظریة کنترل . کنند بینی میصورت منفی پیش

توان انتظار داشت بین طبق این نظریه می. توان تبیین کردمی(   20فرنزل و همکاران، )پیشرفت 

، کارآمدی معلم و رضایت شغلی رابطة منفی و با فرسودگی (اضطراب و خشم)احساسات منفی 

. نیز همسو است(   20)و همکاران   ن نتایج با پژوهش زنای. شغلی رابطة مثبت وجود دارد

توانند بهترین عملکرد را در کالس و محیط آموزشگاهی داشته باشند که احساس معلمان زمانی می

تواند بهترین عملکرد را داشته باشد که هنگام همچنین، معلم زمانی می. شایستگی و لیاقت کنند

تواند احساس منفی از جمله ند و از جمله عواملی که میتدریس با اشتیاق و عالقة تدریس ک

معلمانی که خودکارآمدی . اضطراب و خشم را در کالس کاهش دهد احساس خودکارآمدی است

بینند یا اطمینانی به ادارة کالس خود رو می پایینی دارند اغلب خود را در کالس با مشکل روبه

شوند و هنگام تدریس و برخورد با گران یا عصبانی میآموزان نندارند و در برابر رفتار بد دانش

های خود اطمینان ندارد و  آموزان ممکن است دچار دلهره و اضطراب شوند چون به تواناییدانش

تواند احساس بنابراین، یکی از عواملی که می. پندارندفایده می بیشتر مواقع خود را فردی بی

زیرا . احساس کارآمدی جمعی بین معلمان است کارآمدی شخصی را در کالس افزایش دهد،

به ( تجربة جانشینی و ترغیب کالمی)تواند به عنوان یک منبع خودکارآمدی کارآمدی جمعی می

 . شمار آید

                                                           
1. Zhen  
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شناختی،  نتایج دیگر پژوهش نشان داد کارآمدی جمعی معلمان به واسطة توانمندسازی روان

له عوامل انگیزشی مهمی است که رآمدی از جمکا. دهدهیجان مثبت را در معلمان افزایش می

توان این گونه با توجه به این نتیجه، می. تواند باعث افزایش پیشرفت و موفقیت در معلمان شود می

کنند، احساس شایستگی، تبیین کرد، معلمانی که به صورت مشترک با هم احساس کارآمدی می

دهند و ت با دیگران را در خود پرورش میداری و احساس مشارکمؤثربودن، خودمختاری و معنا

مطابق با . برندبه موجب تقویت این عوامل، معلمان از تدریس و شرایط کالسی خود لذت می

تواند با خودکارآمدی می(   20فرنزل و همکاران، )ارزش از هیجانات پیشرفت  –نظریة کنترل 

کارآمدی جمعی معلم . اشته باشدهای شایستگی و خودکنترلی بر احساسات مثبت تأثیر دواسطه

کنند، از آموزان را تحت تأثیر قرار دهد، وقتی معلمان با موفقیت کار میتواند یادگیری دانشمی

دانند و احساس توانمند می های شغلی خود های تحصیلی برآمده و خود را در زمینه عهدة دشواری

لت عاطفی است که به معلمان کمک شناختی یک حا توانمندسازی روان. کنندلیاقت و نشاط می

توانمندسازی . کند تا نسبت به موفقیت در دستیابی به اهداف خود اعتماد داشته باشندمی

ها و رفتارهای خود را در شغل خود هماهنگ  باورها، ارزشد کنرا قادر می شناختی، معلمان روان

های خود اطمینان  ها به توانایی ی آنهنگام. حیاتی درون سازمان تأثیر بگذارند های بر تصمیمکنند و 

داشته باشند و به صورت مشترک برای اهداف مدرسه تالش کنند توانمندسازی مدرسه افزایش 

 .یافته و معلمان نسبت به شغل خود و وظایف معلمی احساس مثبت دارند

 شناختی، نتایج دیگر پژوهش نشان داد کارآمدی جمعی معلمان از طریق توانمندسازی روان

کارآمدی جمعی بر رفتار فرد بسیار مؤثر است و شخص  .دهد هیجانات منفی را کاهش می

طبق (.  1  سیف، )تر و امیدوارتر است  برخوردار از سطح خودکارآمدی باال در انجام کارها موفق

. ای در خودانگیزشی افراد دارد کننده کارآمدی نقش تعیین( 2000)اجتماعی بندورا  -نظریة شناختی

آور، میزان تالش و کوشش در انجام وظایف،  را باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف چالشزی

در . گذارد میزان استقامت و پشتکاری در رویارویی با مشکالت و میزان تحمل فشارها اثر می

است که همبستگی باال و مثبتی بین   آشکار شده(   20)  های کونتر و همکاران پژوهش
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تازگی نیز مشخص شده است  به. لذت از تدریس وجود دارد خودکارآمدی تدریس و

کنندة مثبت شادی، لذت، مسرت و غرور و از سوی دیگر،  بینی سو، پیش خودکارآمدی از یک

و دول جی کاوراس  و،استفان)کنندة منفی خشم، اضطراب و احساس دلزدگی است  بینی پیش

ها ط یا مواقعی که نیازهای شغلی، تواناییدر شرای(. 2 20هسکر و ولت،  هاگناوئر،؛   20 کریدو،

و منابع با نیازهای کارکنان تطابق نداشته باشد، معلمان در محیط کاری خود استرس و فشار زیادی 

ها تأثیر بگذارد، افزایش توان و نیروی ذهن  تواند بر خلق و خوی آنکنند که میرا تجربه می

عادل خود را حفظ کنند و بهترین تصمیم را اتخاذ شود در هر شرایطی بتوانند ت معلمان باعث می

ها را به زندگی خود  همچنین، مقاومت و شادابی، انگیزه و توان خود را افزایش داده و آن. کنند

انتقال دهند تا هم در محیط کار با آرامش و تمرکز بیشتری کار کنند و هم محیط زندگی آرام و کم 

شناختی معلمان باعث ارتقاء، اعتماد و تعهد  نمندسازی روانتوا. تنش و باکیفیتی را داشته باشند

گیری، آموزش با کیفیت عالی،  سازمانی، فرصت یادگیری، رضایت شغلی، مشارکت در تصمیم

 .شود های نامناسب می نفس، کنترل و کاهش تنش و هیجان به    احساس اعتماد

تحلیل مسیر و بررسی . گرفت ها را در نظر هنگام تفسیر نتایج کنونی باید برخی محدودیت

. گری متکی به روابط همبستگی است، بنابراین، رابطة علت و معلولی برقرار نیست نقش میانجی

گری دیگر را که به نظر  شود نقش متغیرهای شناختی و میانجیهمچنین، به محققان پیشنهاد می

 . ظر قرار دهندرسد بین کارآمدی جمعی معلمان و هیجانان تدریس وجود دارد، مد نمی
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رابطة توانمندسازی و (.  1  )دقپور، بهرام ص کریم، و صالح  اصغری، آرزو، خداپناهی، محمد

  . 22-9 2، (2)2  شناسی، روان. ا رضایت شغلیب خودکارآمدی

برررسی (.  1  )ور، بهرام دقپکریم، حیدری، محمود، و صالح ص داپناهی، محمدخ ان، اقدس،اعرابی

. ت تحصیلی دانشجویانو موفقی یسالمت روان بطة باورهای خودکارآمدی بارا
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 شهر ابتدایی مدارس شناختی در معلمان روان سرمایة هایمؤلفه از با استفاده شناختی روان

 .1 - 1، ( )  کاربردی،  شناسی روان در پژوهش و دانش. اصفهان
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