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رابطة نگرش شغلی، احساس كارآمدي و كارآمدي جمعي با تعهد 
شغلي معلمان 

چكيده
هدف پژوهش حاضر شناسايي رابطه ميان متغيرهای نگرش شغلي،  احساس كارآمدی، 
از  راهنمايی  معلم مقطع  منظور 220  اين  به  بود.   تعهد شغلی معلمان  كارآمدی جمعی و 
متناسب  انتساب  با  ای  طبقه  گيری  نمونه  روش  به  مرد(  و100  زن   120( كهريزک  منطقه 
انتخاب شدند. معلم ها پرسشنامه های احساس كارآمدی معلم تشانن- موران و وولفولک 
هوی)2001(، كارآمدی جمعی معلمان گودارد، هوی و وولفولک هوی)2000(، تعهد شغلی 
وولفولک هوی، هوی و كورز )2008( و نگرش شغلي خاكي )1389(  را تكميل كردند. 
نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد: كه نگرش شغلی معلم،مولفه  درگيركردن دانش 
آموزان )از احساس كارآمدی معلم( و مؤلفه تحليل تكليف مربوط به  كارآمدی جمعی معلم 
پيش بين تعهد شغلی هستند. اين يافته ها برای دو جنس متفاوت بود: در معلمان زن به ترتيب 
نگرش شغلي، درگيركردن دانش آموزان و تحليل تكليف،و در معلمان مرد درگيركردن دانش 
آموزان و  نگرش شغلي  پيش بين تعهد شغلی آنان بود. در كل بين متغيرهای نگرش شغلي، 

احساس كارآمدی،كارآمدی جمعی و تعهد شغلی معلمان رابطۀ معنادار مشاهده شد .
يافته های پژوهش حاضر نشان داد كه زمانی كه معلمان دارای نگرش مثبت نسبت به 
شغل خود هستند، احساس كارآمدی بااليی دارند و محيط كار شان برانگيزاننده است،تعهد 

شغلی بااليی  نشان می دهند.

كليد واژه ها: نگرش شغلي، احساس كارآمدی، كارآمدی جمعی و تعهد شغلی
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مقدمه
تدريس حرفه ای پیچیده و داراي ابعاد متعدد است. معلمان برای داشتن انرژی و اشتیاق به كار 
نیازمند حفظ تعهد شخصی نسبت به شغل شان می باشند )دی1، 2004(. يکی از اهداف تعلیم و تربیت  
پیشرفت تحصیلي دانش آموزان است و نتايج فعالیت هاي آموزشي معلمان در پیامدهاي تحصیلي 
دانش آموزان نمود مي يابد. پژوهش ها نشان داده است كه پیشرفت تحصیلي دانش آموزان ارتباط 
نزديکي باَ كارآمدي تدريس معلمان دارد كه آن نیز به نوبة خود از ويژگي ها، باورها و عقايد معلمان 
دربارة توانايي هاي حرفه اي شان تأثیر مي پذيرد )بندوراa ،2 1977(. از سوي ديگر احساس تعهد معلم 
می تواند عملکرد شغلي و كیفیت آموزشی را تعیین كند و معلم متعهد به عنوان اساسي ترين مؤلفة 

موفقیت مدرسه شناخته مي شود )فینك،1992؛ به نقل از كورز3، 2006(. 
براساس مطالعات براون2، آنفارا و رانسی4 در مدارسی كه كارآيي باال دارند و انتظارات معلمان 
از دانش آموزان بیشتر و احساس تعاون بین همکاران قوي تر است، معلمان نسبت به شغلشان 
افتخار مي كنند، با والدين و انجمن اولیا و مربیان ارتباط قوي تري دارند و از احساس كارآمدي 
باالتري برخوردارند. مطالعات والسترم و لوئیس5 ) 2008؛ به نقل از مك.كوچ و كلبرت6 ،2010( 
نشان مي دهد كه فراهم كردن فرصت هاي بزرگ تر براي فعالیت هاي مشاركتي معلمان به منظور 

رسیدن به اهداف اصالحي تعلیم و تربیت حائز اهمیت بسیار است.
پژوهش حاضر، از میان انواع ويژگي ها و باورهاي معلمان، نگرش شغلي، احساس كارآمدي، 
باورهاي كارآمدي جمعي و تعهد شغلي آنان را مورد توجه قرار داده است. دلیل انتخاب اين 
متغیرها اثرگذاري مؤثرتر آن ها بر رفتار و عملکرد معلم و نقش آن ها در دست يابي به اهداف 
آموزش و پرورش بوده است. از سوی ديگر پرداختن به اين متغیرها كه با زندگي شغلي معلمان 
براي تالش هاي اصالحي در  نظر مي رسد، زيرا مي تواند زمینه اي  به  ارتباط است ضروري  در 
مدارس به وسیلة مديران سطوح عالي دستگاه آموزش و پرورش باشد؛ به عالوه مي تواند افزايش 

اثربخشي و كارآيي مطلوب معلمان را به همراه داشته باشد. 
اخیراً محققان و سیاست گذاران توجه زيادي به دو موضوع بقاء7 و كناره گیري8 معلمان از 
تدريس معطوف داشته اند. بر همین اساس درك تعهد شغلي معلم ها به شغلشان و پايبندي آن ها 
به اين تعهد از اهمیت زيادي برخوردار است. از طرف ديگر يافته هاي پژوهشي تأثیر تعهد شغلي 
بر تصمیم گیری ها و پیامدهاي كاري معلم در ارتباط با مدرسه و دانش آموزان را نشان داده است 

)فرانکن برگ، تیلر و مرست9، 2009(.
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در مورد احساس تعهد معلمان، در پژوهش ها دو نوع تعهد مورد بررسي قرار گرفته است: 
"تعهد سازماني10 "و "تعهد شخصي11". تعهد سازماني بر رفتارها و باورهاي مرتبط با خوب بودن 
در  و عملکردها  باورها  بر  تعهد شخصي  و  پورتر12، 1979(  و  استیدز  )مودي،  در جامعه  فرد 
سازمان مدرسه، حرفة معلمي و دانش آموزان تأكید دارد )الیوت و كراسول13، 2002(. وولفولك 
هوي، هوی و كورز14 )2008( از تعهد شخصي تحت عنوان »رفتار فردی مسئولیت پذيری15« 
نام برده اند كه رفتارهای داوطلبانه، توأم با بصیرت و فراتر از وظايف رسمی و حرفه ای تدريس 

معلم را توصیف مي كند.  
از  ارتباط مستحکم بین تعهد معلمان در حد اشتیاق16  امروزه حجم زيادي از مطالعات به 
يك سو و عالقه آنان به كار تدريس از سوی ديگر اختصاص يافته است )دي ، 2004؛ الیوت 
تعهد عاطفي  تعهد، كه همان  ،1995(.به عبارت ديگر عوامل دروني  فريد17  و كراسول،2001؛ 
است ، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تعهد عاطفي بیانگر پیوستگي مشتاقانه كارمند 
سازمان   فعالیت هاي  در  او  درگیر شدن  میزان  و  سازمان  اهداف  و  ارزش ها  با  وي  هويت18  و 
اهداف  و  ارزش ها  به  كه  مي كنند  اطالق  فردي  به  را  »متعهد19«  عمومًا  صفت  محققان  است. 
كارش اعتقاد دارد، مي خواهد فعاالنه با كارش آشنا شود و فراتر از آن چه در توصیف كار به 
عنوان انتظار حداقلي بیان مي شود، كاركند )فايرستون20، 1996؛ پارك21 ،2005(. اين افراد تمايل 
قلبي و باطني به انجام كار خود دارند با آن كه برداشت های آنان از مفهوم تعهد متفاوت است 
)الیوت وكراسول ،2002(. معلمان متعهد حرفة تدريس را بیش از يك شغل و تعهد به شغل را 
به عنوان راهي براي سرمايه گذاري نسل هاي آينده، در نظر مي گیرند) كورز، 2006(. پژوهش های 
كراسول)2006( نشان داد كه معموالً معلمان شش مفهوم را برای تعهد شغلي خود در نظر دارند 
كه عبارت است از: 1. اشتیاق 2. سرمايه گذاری زمانی22 در خارج از ساعات تدريس، برای ارتباط 
با دانش آموزان  3. تمركز بر روی نیازهای شخصی دانش آموزان 4. مسئولیت پذيری برای كسب 
دانش23، نگرش، ارزش ها و اعتقادات 5. حفظ دانش حرفه ای42 6. اشتغال يا درگیر بودن25 در 
محیط مدرسه. اين مفاهیم نشان مي دهند كه برای اين معلمان، مسئولیت حرفه اي فراتر از كالس 
درس و حتي مدرسه است ) الیوت و كراسول، 2002(. بر اساس پژوهش ها تعهد شغلي معلم يکي 
از حیاتي ترين عوامل موفقیِت تحصیلِي مدرسه به شمار مي رود )هوبرمن26، 1993(. از آنجايي كه 
تعهد شغلي با عواملی چون عملکرد شغلي، توانايي براي نوآوري، كاربرد ايده هاي نو، غیبت و 
تغییر و تحول كاركنان ارتباط تنگاتنگ دارد، مي تواند موفقیت دانش آموزان و نگرش آن ها نسبت 
به مدرسه را تحت تأثیر قرار دهد )فايرستون، 1996؛ گراهام 27، 1996؛ تسويي وچنگ28، 1999(.  
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اكنون با توجه به اهمیت تعهد شغلي معلمان، اين سؤال مطرح مي شود كه چه متغیرهايي قادر به 
پیش بیني تعهد شغلي معلم هستند؟ 

شايد بتوان احساس كارآمدي معلم را يکي از اين عوامل بر شمرد. بر اساس نظرية شناختي- 
اجتماعي بندورا )a،1977( افراد داراي باورهاي مختلفي هستند كه بر اساس آن مي توانند به درجاتي، 
مهار بر افکار، عملکردها و احساساتشان را اعمال نمايند. در بین باورهاي شخصي، خود-كارآمدي 
 )1977،a( مؤثرترين و پرنفوذترين ساز وكار را در كاركرد شناختي انسان دارد. از همین رو بندورا
خود-كارآمدي را به عنوان يك مؤلفة كلیدي و مهم در نظرية خود معرفي كرده و نقش باورهاي 
شخصي نسبت به توانايي هاي خود براي انجام فعالیت هاي خاص در يك موقعیت ويژه را مورد 
تأكید قرار می دهد. او كارآمدي معلم را شکلي از خود-كارآمدي او درنظر می گیرد و احساس 
كارآمدي معلم را »قضاوت هاي او از توانايي ها و قابلیت هايش براي دست يابي به پیامدهاي مطلوب، 

در خصوص يادگیري و درگیركردن دانش آموزان در فعالیت هاي تحصیلي« تعريف می كند. 
پژوهش ها نشان داده است كه احساس كارآمدي تنها ويژگي معلم است كه ارتباط نیرومندی 
با موفقیت دانش آموزان دارد )راس29، 1992؛ وولفولك هوي و ديويس وپاپ30 ،2007(.  احساس 
كارآمدي معلم مي تواند متأثر از بافت مدرسه باشد. از آن جايي كه افراد هم به صورت فردي و 
هم به صورت جمعي عمل مي كنند، باورهاي خود-كارآمدي مي تواند هم درسطح شخصي و هم 
در سطح جمعي مفهوم سازي گردد )بندورا، 1997(. بنابراين مي توان كارآمدي جمعي معلمان 
را به عنوان عامل اثر گذار ديگری بر تعهد شغلي آنان مورد مطالعه قرار داد. متون موجود پیرامون 
اصالحات در مدرسه اغلب بر كارآمدي معلم و يا كارآمدي جمعي معلمان به عنوان متغیر مورد 
لوئیس ، 2008؛  فارا و رانسی، 2004؛ والسترم و  )براون، وان  تأكید دارند  براي بررسي  عالقه 
راس، هوگابوآم گری و گری31 ،2004؛ گودارد و اسکرال32، 2006(. يافته هاي پژوهشي والستروم 
و لوئیس ) 2008 ، به نقل از مك كوچ و كلبرت 2010( نشان مي دهد كه فراهم كردن فرصت هاي 
بزرگ تر براي فعالیت هاي مشاركتي معلمان به منظور رسیدن به اهداف اصالحي تعلیم و تربیت 

در مدارس با اهمیت است.
»كارآمدي جمعي« مفهومي برخاسته از نظرية شناختي- اجتماعي بندورا )1997( است كه 
به میزان اعتقاد معلمان دربارة تالش هاي جمعي و معاونت در موفقیت تحصیلي دانش آموزان 
)بندورا، 1997؛ گودارد، هوي33 و وولفولك هوي، 2000؛ گودارد، 2002(. مطابق  دارد  اشاره 
نظام هاي  مي شود.  محسوب  مدرسه  در  مهمي  ويژگي  جمعي  كارآمدي   )1997( بندورا  نظر 
جمعي، داراي احساس كارآمدي جمعي و باور مشترك گروهي دربارة توانايي هاي گروه جهت 
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دست يابي به اهداف و انجام وظايف مطلوب هستند. بر اساس نظر بندورا )2001( معلمانی كه 
احساس نیرومندی از كارآمدی جمعی دارند، وقت بیشتری را صرف آموزش كرده و دانش آموزان 

موفق تري را تربیت می كنند.
گودارد و همکاران )2000( دو عنصر كلیدِي »تحلیل تکلیف تدريس« و »ارزيابي شايستگي« 
را براي ايجاد و گسترش باورهاي كارآمدي جمعي معلمان در نظرگرفتند. به اعتقاد آنان باورهاي 
كارآمدي جمعي معلمان تنها با موازنه كردن اين دو عنصر شکل مي گیرد. بیشتر از آن، معلمان در 
تحلیل تکلیف تدريس منابع الزم را براي كسب موفقیت و رفع موانع و محدوديت هايي كه بايد 
از میان برداشته شود تعیین مي كنند. قابلیت تدريس معلمان نیز می تواند به وسیلة همکاران و بر 

مبناي ارزيابي از شايستگي تدريس آنان مورد تحلیل و ارزيابي قرار مي گیرد. 
مك. كوچ و كلبرت )2010( شايستگي تدريس و تحلیل تکلیف تدريس را چنین توضیح 
داده اند:  شايستگي تدريس به قضاوت هاي معلمان دربارة توانايي هاي خود و همکارانشان براي 
تدريس موفق اشاره دارد. به اعتقاد گودارد )2002؛ به نقل از مك.كوچ و كلبرت ، 2010(: »اين 
قضاوت ها شامل استنباط هايي در مورد شیوه هاي تدريس34، مهارت ها35، آموزش36 و تخصص37 
تکلیف  تحلیل  »در  معتقدند  همچنین  كلبرت)2010(  و  مك.كوچ   .)100 )ص  مي باشد«  اعضا 

تدريس، باورهاي معلمان از میزان حمايت خانواده و جامعه از دانش آموز  متأثر است«. 
در قیاس با كارآمدي فردي، كارآمدي جمعي با تکالیف گروهي، تالش ها و افکار مشترك 
اعضاي گروه و پیشرفت گروه ها رابطه دارد. همان گونه كه منابع چهارگانة اطالعاتي )تجارب 
باورهاي  تکوين  بر  عاطفي41(  حاالت  و  كالمي40  متقاعدسازي  جانشیني39،  تجارب  استادانه38، 
كارآمدي فردي با اهمیت تلقي مي شوند، در رشد باورهاي كارآمدي جمعي نیز اهمیت ويژه اي 
فردي  كارآمدي  و  جمعي  كارآمدي  بین  رابطه  نیز  پژوهشي  يافته هاي  )گودارد،2001(.  دارند 

معلمان را نشان داده است )مور و اسلمن42 ، 1992؛ هوي و وولفولك هوي،1993(.
به نظر مي رسد كارآمدی جمعی به خاطر پیامدهاي سازماني مهم  آن، اهمیت يافته است. 
امروزه اين موضوع كه سازمان ها چگونه مي توانند كارآمدي جمعي خود را باال ببرند حائز اهمیت 
است. به خصوص كه اطالعات اندكي دربارة وضعیت سوابق43 كارآمدي جمعي معلمان وجود 

دارد )والومبا، وانگ و الور44  ، 2004(. لذا اين موضوع نیازمند مطالعه و پژوهش است. 
با توجه به اين كه متغیرهاي احساس كارآمدي و كارآمدي جمعي مي توانند به عنوان عوامل 
عامل  از  متأثر  عوامل  اين  همة  احتماالً  شوند،  گرفته  نظر  در  معلمان  شغلي  تعهد  بر  گذار  اثر 

مهم تري به نام نگرش شغلي معلم هستند.
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از  خالصه  ارزيابی  موضوع45،  عنوان  دارای  نگرش ها  اجتماعی،  شناختی-  مدل  اساس  بر 
موضوع46 و ساختار دانش47 هستند كه به وسیلة ساختار شناختی به حافظه معرفی می شوند. اين 
ساختار شناختی به فرد اجازه می دهد تا محیط اجتماعی خود را درك كند )تورنر48 ، 1994(. پیامد 
نگرش ها تمايل به واكنش، به طور مطلوب يا نامطلوب نسبت به موقعیت ها، افراد و رويدادها است 

)مانك،2007( كه تحت تأثیر مؤلفه هاي نگرش )شناختي، عاطفي و تمايل به عمل( اتفاق مي افتد.
) سیف،1371(  مختلف شغلش  به جنبه هاي  نسبت  فرد  تفکر  معناي طرز  به  نگرش شغلی 
فرد  می دهد  نشان  كه  معنی  بدين  مي شود؛  وظیفه محسوب  انجام  در  روحیه  نوعی سنجش  و 
يا عدم رضايت شغلی است. مانك )2007( معتقد  نسبت به شغل خود دارای رضايت شغلی 
است نگرش شغلي معلم يکی از انواع نگرش هاست كه در قلمرو مدرسه بر اين كه دانش آموزان 
چه چیزی، چگونه و چه مقدار ياد می گیرند، تأثیر اساسی دارد. نگرش شغلی معلمان ناظر بر 
بخش مهمي از زندگی عاطفی و احساسی آن ها است ) كريمي، 1380(. در طي سال ها، بسیاري 
از مطالعات بر رابطة مستقیم میان نگرش هاي مثبت معلمان نسبت به حرفة تدريس و موفقیت 
تحصیلي دانش آموزان تأكید كرده اند )اشتون، وب و دودا49 ، 1983؛ برمن و مك الفلین50  ،1977؛ 

گاسکي51، 1980؛ لس52 ، 1989(.   
مطمئنًا امروزه نقش معلمان دشوارتر شده است؛ زيرا آن ها مجبورند خود را با فشارهای رو به 
افزايش برآمده از تشريفات اداری، انتظارات و نیز نظارت هايی كه متوجه آن چه انجام می دهند و 
آن چه بايد در طول روزهاي كاری انجام دهند، سازگار كنند )هرگريوز53، 1988(. مهم است باور 
كنیم كه معلمان متعهد با احتمال كمتري مدرسه را ترك مي كنند، با احتمال بیشتري نگرش مثبت 
نسبت به مدرسه و يادگیري را حفظ مي كنند و احتماالً آموزش با كیفیت تري را ارائه مي دهند 

)الیوت و كراسول،2001(. 
يافته هاي پژوهشي نشان داده است كه برخي ويژگي هاي معلم مانند سنوات كاري )تجربه(، 
جنسیت و سن مي تواند با باور های كارآمدي معلم مرتبط باشد )كورز، 2006(. براي مثال تشانن- 
موران، ومرلفولك هوی و هوی54 )1998( معتقدند تجربة معلم يکي از ويژگي هاي مهمي است 
كه بر باورهاي او از كارآمدي اش مؤثر است. در همین رابطه مطالعات روزن هولتز55 )1989( 
نشان داد كه معلمان كم تجربه بر رشد دانش آموزان اثرگذاري كمتري دارند؛ يافته هاي دارلینگ ـ 

هاموند56 )2000( نیز بیانگر رابطه میان سال هاي سابقة تدريس و خبرگي57 معلم است.
مطالعات دي )2004( تأثیر جنسیت معلم بر عملکرد دانش آموزان در امتحان، ادراك معلم از 
دانش آموزان و درگیري دانش آموزان با موضوع يادگیري را نشان مي دهد؛ به عالوه اين مطالعات 
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اثربخش تر  او،  به ساير ويژگي هاي  يادگیري دانش آموزان را، نسبت  با  جنسیت معلم در رابطه 
مي داند. از نظر دي )2004( جنسیت معلم نگرش دانش آموزان را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد. 
اين در حالي است كه يافته هاي بندورا )1997( و پاجارس58 )1996( ، بخشايي )1386( و وكیلي 
)1386( رابطة جنسیت و احساس كارآمدي معلم را مورد تأيید قرار نداده اند. رابطة جنسیت و 
تعهد شغلي در مطالعة پارك )2005( مورد تأيید است. مطابق يافته هاي او معلمان زن نسبت به 

معلمان مرد تعهد شغل باالتري دارند.
ناهماهنگي يافته ها دربارة ويژگي هاي جمعیت شناختي موجب شد كه رابطة اين ويژگي ها 

در پژوهش حاضر نیز مورد بررسي قرار گیرد.
كارآمدی جمعی  و  كارآمدی  بین  رابطه  مورد  در  پژوهش هايی  اخیر  اگر چه طی دهه های 
)كورز و نايت59، 2004(، كارآمدی جمعی و تعهد شغلی )مالوی و كلین60، 1998( صورت گرفته 
است، به نظر می رسد مطالعة اين روابط، به خصوص در مورد رابطة اين متغیرها با نگرش شغلي 
و تعهد شخصي معلمان، در بافت آموزشی كشور ما به مطالعات بیشتري نیاز دارد. مطالعات نشان 
مي دهد كه پژوهش ها در زمینة كارآمدي فردي و كارآمدی جمعي در كشور ما نیز رو به گسترش 
است )مانند پژوهش هاي موسوي نژاد، 1376؛ گلستانه، 1383؛ خان محمدي،1384؛ محسن پور، 
حجازي، كیامنش، 1385 و بخشايي، 1386(. در حالي كه پژوهش هاي انجام شده دربارة تعهد 

شغلي به تعهد سازماني و در مورد نگرش شغلي بر مؤلفة رضايت شغلي متمركز بوده اند.
با توجه به ويژگی های دو سازة احساس كارآمدی و كارآمدی جمعی كه بر تالش، مقاومت 
و ارزيابی مثبت تأكید دارند و نگرش شغلي كه شکل دهندة عملکرد معلمین ) مانك، 2007( و 

زمینه ساز اصلي رفتارهاي مرتبط با تعهد شغلي است، اكنون اين سؤال مطرح می شود كه: 
   آيا رابطه ای میان تعهد شغلی، احساس كارآمدی، كارآمدی جمعی و نگرش شغلي معلمان 

وجود دارد؟ میزان اين روابط در دو جنس چگونه است؟

روش
روش اين مطالعه همبستگي و از نوع پیش بینی است. 

نمونه
تهران در  استان  220معلم )100 مرد و 120 زن( دوره راهنمايي تحصیلی منطقة كهريزك 

سال89-1388 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
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ابزار اندازه گيري
- مقياس احساس كارآمدي معلم61 

براي اندازه گیري احساس كارآمدي معلم از نسخة بلند مقیاس تشانن- موران و وولفولك 
هوي )2001( استفاده شد. اين مقیاس نسبت به ساير مقیاس هاي تدوين شده براي اندازه گیري 
طريق  از  را  تدريس  بعدي  چند  ماهیت  كه  است  گويه هايي  داراي  معلمان  كارآمدي  باورهاي 
تکالیف تدريس ويژه، در چندين حیطة عملکردي به خوبي منعکس مي كند. اين مقیاس در دو 
نسخه بلند )با 24 گويه( و كوتاه )با 12 گويه( تنظیم شده است. مقیاس احساس كارآمدي معلم 
بر مبناي لیکرت5 درجه اي )از خیلي زياد با نمرة پنج تا خیلي كم با نمرة يك( تنظیم شده و 
است.  دانش آموزان  درگیركردن  و  مديريت كالس  آموزشي،  راهبردهاي  مؤلفة  سه  دربرگیرندة 
كل  براي  كرونباخ  آلفاي  از روش  استفاده  با  را  مقیاس  اين  اعتماد  قابلیت  و  اعتبار  سازندگان 
مقیاس0/94، مؤلفة راهبردهاي آموزشي0/91، مؤلفة درگیركردن دانش آموزان0/87و برای مؤلفه 

مديريت كالس 0/90 گزارش كردند.

- مقياس كارآمدي جمعي معلمان62 
اين مقیاس توسط گودارد، هوي، وولفولك هوي )2000( با 21گويه تدوين شد. پديدآورندگان 
براي بررسي اعتبار سازة مقیاس، آن را مورد تحلیل عوامل63 قراردادند و دو عامل: شايستگي 
اين دو عامل63/2 درصد واريانس كارآمدي  از آن استخراج شد كه  گروهي و تحلیل تکلیف 
جمعي را تبیین مي نمايد. به منظور پیشگیري از اثرات گويه ها بر پاسخ دهندگان، گويه هاي مرتبط 
با اين دو عامل به صورت مثبت و منفي در نظر گرفته مي شود. مقیاس كارآمدي جمعي بر مبناي 
لیکرت 6 درجه اي )از كاماًل مخالفم با نمرة يك تا كاماًل موافقم با نمرة شش( تنظیم شد. اعتبار 
و قابلیت اعتماد اين مقیاس در پژوهش های مختلف در حد بااليی گزارش شده است. به عنوان 
نمونه سازندگان اين مقیاس ضريب قابلیت اعتماد آن را با روش آلفاي كرونباخ 0/96 گزارش 

نمودند.

- مقياس احساس تعهد شغلي معلم64 
سازماني  مسئولیت پذيري  رفتار  مقیاس  از  معلمین  مسئولیت پذيري  رفتار  اندازه گیري  براي 
اصالح شده )دي پائوال و هوي، 2005؛ دي پائوال و تشانن- موران65 ،2001( استفاده شد. اين  
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مقیاس داراي هفت گويه است كه چهار گويه آن نشان دهندة تمايل معلمین به »طوالني تر كردن 
مسیر يادگیري66« براي اطمینان از موفقیت دانش آموزان و سه گويه برای بررسي باورهاي معلم67 
با ساختار مسئولیت فردي براي انجام دادن تکلیف بیشتر براي اطمینان از موفقیت دانش آموزان 
خوش بیني  مقیاس هاي  خرده  از  يکي  واقع  در  معلم  شغلي  تعهد  مقیاس  اصلي  نسخة  است. 
تحصیلي است كه تمام گويه هاي آن در يك مقیاس شش درجه اي )از به شدت مخالف با نمرة 
بیشتر  تعهد  نشان دهندة  باالتر  نمرة  امتیاز دهي مي شود.  نمرة شش(  با  موافق  به شدت  تا  يك 
 )α=./68( معلم است. ضريب قابلیت اعتماد مقیاس در اجراي مقدماتي با روش آلفاي كرونباخ
محاسبه شد. اعتبار سازة اين مقیاس در سه تحلیل عامل جداگانه )0/93 ، 86/ 0، 0/69؛ به نقل 
از وولفولك هوي و همکاران، 2008( مورد تأيید قرارگرفت. در پژوهش حاضر ضريب قابلیت 

اعتماد اين مقیاس با روش آلفاي كرونباخ )α=0/68( محاسبه شد.

- پرسش نامۀ نگرش شغلي معلم
ومقیاس هاي  متون  مقاالت،  مطالعة  از  معلمان، پس  نگرش شغلي  پرسش نامة  تدوين  براي 
رضايت شغلي و نگرش شغلي، طي مراحلی 15 گويه نوشته شد. با اجراي میداني68 و تصحیح 
اعتماد آن  قابلیت  اعتماد69، در يك مطالعة مقدماتي70  ضريب  قابلیت  به منظور بررسي  مجدد، 
با روش آلفاي كرونباخα=0/93( 67( محاسبه شد. اين پرسش نامه بر اساس مقیاس لیکرت 5 
اين  نمرة  باالترين  تنظیم شد.  با نمرة 1(  تا كاماًل مخالفم  با نمرة 5  )از كاماًل موافقم  درجه اي 
پرسش نامه 75 و پايین ترين 15 است كه نمرات باالتر نگرش مثبت معلمان به شغل شان را نشان 
مي دهند. در تدوين اين پرسش نامه »نگرش كلي معلم به شغل معلمي« مورد توجه بوده است. به 
عنوان نمونه دو گويه اين پرسش نامه عبارتند از: 1. شغل معلمي با روحیات من خیلي سازگار 

است. 2. دوست دارم فرزندم نیز به شغل معلمي روي آورد.
روش  و  كرونباخ  آلفاي  طريق  از  مجدداً  آن  اعتماد  قابلیت  ضريب  نهايي،  اجراي  از  پس 
تنصیف71 محاسبه شد كه ضرايب قابلیت اعتماد به ترتیب 0/87 و 0/72 به دست آمد. محتواي 
پرسش نامه به تأيید متخصصان اين رشته رسید. در ضمن چون الزمة روايی، قابلیت اعتماد است 
و اين پرسش نامه از قابلیت اعتماد برخوردار است، بنابراين با توجه به محتواي پرسش نامه و 

شرط الزم برای قابلیت اعتماد مي توان گفت كه داراي درجه ای از روايي محتوايي نیز هست. 
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يافته ها

جدول1 شاخص های توصيفِی فراوانی ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش را نشان می دهد.

انحراف معيارميانگينفراوانيمتغير

22034/555/32سن

22013/245/3سنوات كاري

2204/440/78شايستگي گروهي

2203/850/7تحليل تكليف

2204/140/65كارآمدي جمعي كل

2203/80/6راهبردهاي آموزشي

2204/060/6مديريت كالس

2203/660/6درگيركردن دانش آموزان

2203/850/54احساس كارآمدي كل

2203/830/68نگرش شغلي

2204/90/67تعهد شغلي

در  رابطه  اين  مقايسة  و  پژوهش  متغیرهاي  بین  رابطة  تبیین  كه  پژوهش  به سؤال  توجه  با 
دو جنس را هدف قرار داده است، يافته ها نشان داد كه در كل نمونه روابط دروني مؤلفه هاي 
كارآمدي جمعي و احساس كارآمدي معلم و روابط اين مؤلفه ها با نگرش و تعهد شغلي، همه 

مثبت و معنادار است. )جدول2(
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جدول2: ماتريس همبستگي متغيرها براي كل نمونه

1سن

** 0/82   1سنوات كاري

0/09   0/00   1شايستگي گروهي

*0/14   0/01   ** 0/51   1        تحلیل تکلیف

0/11   0/00   **0/88   **0/75   1      كارآمدي جمعي كل

0/02   0/01   **0/31   **0/28   **0/34   1راهبردهاي آموزشي

0/12   0/09   **0/22   **0/18   **0/23   **0/70   1مديريت كالس

*0/14   0/05   **0/35   **0/33   **0/39   **0/76    **0/65   1درگیركردن دانش آموزان

0/03   0/05   **0/33   **0/29   ** 0/36   **0/92    **0/88   ** 0/89   1  احساس كارآمدي كل

**0/24   0/08   **0/26   **0/40   **0/30   **0/39   ** 0/31   **0/44   **0/42   نگرش شغلي 1  

**0/26   *0/13-   **0/21   **0/36   **0/32   **0/43   **0/28   **0/50   **0/45   ** 0/51تعهد شغلي 

**p< 01/0  , *p<05/0  ,  N=220

با توجه به جدول2 ، متغیر سن با سنوات كاري ارتباط بااليي دارد كه امري طبیعي به نظر 
درگیركردن  و  جمعي(  كارآمدي  مؤلفه هاي  از  )يکي  تکلیف  تحلیل  با  متغیر  اين  اما  مي رسد. 
دانش آموزان )يکي از مؤلفه هاي احساس كارآمدي معلم( و با نگرش و تعهد شغلي نیز رابطه 
مثبت و معنادار دارد. متغیر سنوات كاري فقط با تعهد شغلي رابطة معکوس معنادار نشان داد و با 
ساير متغیرها رابطه اي نداشت. روابط متغیرها به تفکیك جنسیت نیز وجود رابطه مثبت و معنادار 
بین اين متغیرها را نشان می دهد. تنها در مورد رابطه بین شايستگي گروهي )يکي از مؤلفه ها 
كارآمدي جمعي( و مديريت كالس )يکي از مؤلفه هاي احساس كارآمدي معلم( در گروه معلمان 
مرد اين رابطه معنادار نیست. در گروه معلمان زن بین تحلیل تکلیف )يکي از مؤلفه هاي كارآمدي 

جمعي( با مديريت كالس و بین شايستگي گروهي با تعهد شغلي رابطة معنادار وجود ندارد.
براي درك بیشتر اين كه كدام يك از متغیرها بیشتر مي توانند تعهد شغلي را پیش بیني كنند از 
رگرسیون گام به گام استفاده شد. نخست در كل نمونه و سپس به تفکیك جنسیت براي مشخص 

كردن اين كه متغیرهاي پیش بینی در دو جنس متفاوت عمل مي كنند، اقدام شد.
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جدول3: خالصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام تعهد شغلي معلمان با متغيرهاي نگرش شغلی، 
كارآمدي جمعي و احساس كارآمدی معلم در كل نمونه

سطح معناداريRR2FFمتغير وارد شدهگام

0/510/2678/420/01نگرش شغلی1

0/650/3661/010/01درگیركردن دانش آموزان2

0/620/3742/030/01تحلیل تکلیف3

     
شغلي،  نگرش  نمونه،  كل  به  مربوط  داده هاي   تحلیل  در  مي شود  مشاهده  كه  طور  همان 
درگیركردن دانش آموزان ) يکي از مؤلفه هاي كارآمدي معلم( و تحلیل تکلیف ) يکي از مؤلفه هاي 
كارآمدي جمعي معلمان( به ترتیب در گام هاي اول تا سوم وارد تحلیل شدند و با توجه به مقدار 
R2 در آخرين گام مي توان گفت كه اين تركیب خطي متغیرها در كل قادر به پیش بیني 0/37 
 Yاز تغییرات تعهد شغلي معلم است. ساير متغیرها وارد تحلیل نشدند زيرا رابطه آن ها با متغیر
معنادار نبود. يعني متغیرهاي نمرات كلي كارآمدي جمعي و احساس كارآمدي معلم سهمي در 

پیش بیني تعهد شغلي به خود اختصاص ندادند.
همان طور كه در جدول4 مشاهده مي شود، مؤلفه درگیركردن دانش آموزان )مربوط به احساس 
از مؤلفه هاي كارآمدي جمعي معلم( به  كارآمدي معلم( نگرش شغلي و تحلیل تکلیف )يکي 

ترتیب باالترين ضرايب را در پیش بیني تعهد شغلي به خود اختصاص داده اند. 
 

جدول4: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام تعهد شغلي با متغيرهاي پيش بين برای كل نمونه

مقدار ثابت aسطح معناداريbβtمتغير وارد شدهگام

0/330/335/50/01نگرش شغلی1

1/69 0/380/345/60/01درگیركردن دانش آموزان2

0/120/122/040/04تحلیل تکلیف3

 با توجه به ضرايب جدول4 معادله پیش بین تعهد شغلي به صورت زير است: 
)تحلیل تکلیف(0/12+ )درگیركردن(0/38 )نگرش(0/33 +1/69 = تعهد شغلي   
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جدول5: خالصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام تعهد شغلي با متغيرهاي پيش بين در معلمان زن 

سطح معناداريRR2Fمتغير وارد شدهگام

0/470/2233/860/01نگرش شغلی1

0/530/2822/990/01درگیركردن دانش آموزان2

0/570/3218/360/01تحلیل تکلیف3

شغلی،  نگرش  زن،  معلمان  به  مربوط  داده هاي  تحلیل  در  مي شود  مالحظه  كه  همان طور 
درگیركردن دانش آموزان )يکي از مؤلفه هاي احساس كارآمدي معلم( و تحلیل تکلیف )يکي از 
مؤلفه هاي كارآمدي جمعي( به ترتیب در گام هاي اول تا سوم وارد تحلیل شدند. با توجه به مقدار 
R2 مي توان گفت كه اين سه متغیر در مجموع قادر به پیش بیني 32 درصد از تغییرات تعهد شغلي 
در معلمان زن هستند. اما با توجه به R2 اختصاصي هر يك از متغیرهاي پیش بین، سهم نگرش 

شغلي از دو متغیر ديگر در اين پیش بیني بیشتر است.
درگیركردن  شغلی،  نگرش  جدول6  مطابق  زن  معلمان  به  مربوط  داده هاي  تحلیل  در 
دانش آموزان )يکي از مؤلفه هاي احساس كارآمدي معلم( و تحلیل تکلیف )يکي از مؤلفه هاي 

كارآمدي جمعي( به ترتیب در گام هاي اول تا سوم وارد تحلیل شدند.

جدول6: ضرايب رگرسيون تعهد شغلي با متغيرهاي پيش بين براي معلمان زن

مقدار ثابت aسطح معناداريbβtمتغير وارد شدهگام

0/310/293/280/001نگرش شغلی1

2/16 0/250/232/640/010درگیركردن دانش آموزان2

0/170/222/60/010تحلیل تکلیف3

 
 با توجه به ضرايب جدول باال معادله پیش بین تعهد شغلي معلمان زن به صورت زير است: 
)تحلیل تکلیف(0/17+ )درگیركردن(0/25+ )نگرش(0/31+2/16 = تعهد شغلي معلمان زن  
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جدول 7: خالصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام تعهد شغلي با متغيرهاي پيش بين در معلمان مرد 
سطح معناداريRR2Fمتغير وارد شدهگام

0/570/33480/01درگیركردن دانش آموزان1

0/650/4234/70/01نگرش شغلی2

درگیركردن  مرد،  معلمان  به  مربوط  داده هاي  تحلیل  در  مي شود  مالحظه  كه  طور  همان 
دانش آموزان )يکي از مؤلفه هاي احساس كارآمدي معلمان( در گام اول و نگرش شغلي در گام 

دوم وارد تحلیل شدند. 
با توجه به مقدار R2 در گام دوم مي توان گفت كه اين دو متغیر در مجموع قادر به پیش بیني 

42 درصد از تغییرات تعهد شغلي معلمان مرد هستند. ساير متغیرها وارد تحلیل نشدند. 

جدول8: ضرايب رگرسيون تعهد شغلي با متغيرهاي پيش بين براي معلمان مرد
مقدار ثابت aسطح معناداريbβtمتغير وارد شدهگام

0/470/414/60/001درگیركردن دانش آموزان1
1/86

0/350/343/80/010نگرش شغلی2

با توجه به ضرايب جدول فوق معادله پیش بین تعهد شغلي براي معلمان مرد به صورت 
زير است:

)نگرش( 0/35+ )درگیركردن(0/47+1/86 = تعهد شغلي معلمان مرد
معادله پیش بین تعهد شغلي معلمان زن و مرد متفاوت است. متغیر نگرش شغلي براي زنان 
در درجة نخست و براي مردان در درجة دوم اهمیت قرار دارد. اين وضعیت در درگیر كردن 

دانش آموزان بر عکس است.

بحث و نتيجه گيري
در پاسخ به سؤال پژوهش، از رگرسیون گام به گام استفاده شد. تحلیل رگرسیون ابتدا براي 
يافته ها  انجام شد.  تفکیك  به  مرد  و  معلمان زن  طبقة  دو  از  براي هر يك  نمونه و سپس  كل 
نشان داد: در تحلیل داده هاي مربوط به كل نمونه، نگرش شغلي، درگیركردن دانش آموزان ) از 
معلمان(  كارآمدي جمعي  مؤلفه هاي  )از  تکلیف  تحلیل  و  معلم(  كارآمدي  احساس  مؤلفه هاي 
مجموعًا قادر به پیش بیني 37 درصد از تغییرات تعهد شغلي معلمان هستند كه مؤلفة درگیركردن 
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دانش آموزان بیشترين سهم و سپس نگرش شغلي و تحلیل تکلیف به ترتیب در پیش بیني تعهد 
شغلي نقش داشته اند.

در تحلیل داده هاي مربوط به معلمان زن نگرش شغلي، درگیركردن دانش آموزان و تحلیل 
نگرش شغلي  كه  هستند  تعهد شغلي  تغییرات  از  درصد  پیش بیني32  به  قادر  مجموعًا  تکلیف 
مؤلفه هاي  سپس  و  است  داده  اختصاص  خود  به  شغلي  تعهد  پیش بیني  در  را  سهم  بیشترين 

درگیركردن دانش آموزان و تحلیل تکلیف به ترتیب در اين پیش بیني سهیم بوده اند.
در تحلیل داده هاي مربوط به معلمان مرد نیز متغیرهاي درگیركردن دانش آموزان و نگرش 
شغلي در مجموع قادر به پیش بیني 42 درصد از تغییرات تعهد شغلي بوده اند كه در اين پیش 
بیني سهم درگیركردن دانش آموزان از نگرش شغلي بیشتر بوده ولی تحلیل تکلیف سهمي را به 
خود اختصاص نداده است. مقايسه يافته ها درباره پیش بینی تعهد شغلی معلمان مرد و زن نشان 
می دهد كه در پیش بینی تعهد شغلی معلمان مرد، درگیركردن دانش آموزان نقش بسیار مهمی دارد 
و نگرش پس از آن قادر به پیش بینی تعهد شغلی است. اما در مورد معلمان زن اين وضعیت 

معکوس است. 
يافته هاي حاصل با نتايج پژوهش هاي لیونز72، )1992(؛ متیز، دالنگ، جان سن و واندر ولد73، 
) 2008 ( در مورد رابطه بین تعهد شغلي و احساس كارآمدي، تعهد شغلي و نگرش شغلي دسوزا، 
باروس و الیا74 ، )1997( درمورد رابطة كارآمدي و نگرش شغلي؛ الیوت و كراسول، ) 2001(، 
در رابطة تعهد عاطفي با كارآمدي؛ وير و كیتسانتاز75، )  2007 (، در رابطة تعهد شغلي با باورهاي 
كارآمدي و كارآمدي جمعي معلمان هماهنگ است. كورز )2006( معتقد است اگر معلمان به 
قابلیت هاي حرفه اي خود ايمان داشته باشند زمان، انرژي و تالش بیشتري صرف حرفة خويش 
مي كنند. به عبارت ديگر باورهاي معلمان بر روي تعهد شغلي آنان اثر می گذارد. باورهاي مثبت 
اين قابلیت را دارند كه تعهد شغلي را حفظ كرده و حتي آن را افزايش دهند. متغیرهاي نگرش 
شغلي، احساس كارآمدي و كارآمدي جمعي در واقع باورهايي هستند كه در صورت مثبت بودن، 

تعهد را ژرف تر، وجدان كاري را افزون تر و ماندگاری تعهد را تضمین مي كنند.
رابطة نگرش و تعهد شغلي معلمان با توجه به درك عناصر تشکیل دهندة نگرش، بهتر قابل 
تبیین است.  نگرش ها داراي عنصر شناختي )اعتقادات و باورهاي شخص دربارة يك شيء يا 
انديشه(، عنصر عاطفي )احساس عاطفي مرتبط با باورهاي فرد( و عنصر تمايل به عمل )آمادگي 
براي پاسخ گويي به شیوه اي خاص( هستند. عنصر عاطفي با دوام و اصلي تر از عنصر شناختي 
و در عین حال ساده تر و قابل ارزشیابی است. در واقع اين عنصر تعیین كنندة اصلي رفتار فرد 
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است. به اين معنا كه جهت كلي رفتار اساسًا از ارزشیابي كلي فرد نشئت مي گیرد )اگرچه همة 
عناصر نگرش با يکديگر رابطه متقابل دارند(. هر چه قدر عنصري از عناصر تشکیل دهندة نگرش 
نیرومندتر شود و با ارزشیابي مثبت يا منفي قوی تری همراه باشد، اين عنصر می تواند تأثیربیشتری 

بر نگرش شخص داشته باشد )كريمي،1380(.
مطالعات گسترده اي وجود رابطه بین وابستگي عاطفي به شغل معلمي و میزان تعهد شخصي 
معلمان را تأيید مي كنند )دي، 2004(، كه به تبیین رابطة اين دو متغیر كمك می كنند. چنان چه اين 
حس عام را بپذيريم كه زنان عاطفي تر از مردان با مسائل برخورد مي كنند ، رابطة قوي تر نگرش 

با تعهد شغلي در معلمان زن نسبت به معلمان مرد قابل تبیین است.
همان طور كه پژوهش حاضر نشان داد درگیركردن دانش آموزان ) 0/38( و تحلیل تکلیف 
) 0/12 ( قادر به پیش بیني تعهد شغلي معلمان هستند. اين در حالي است كه كارآمدي در مديريت 
كالس و راهبردهاي آموزشي )از مؤلفه هاي احساس كارآمدي معلم( و شايستگي گروهي )از 
مؤلفه هاي كارآمدي جمعي معلم ( قادر به پیش بیني تعهد شغلي نیستند. در سال های اخیر حیطة 
اين  به  نیل  براي  راهبردهايي  توسعه  و  دانش آموزان  درگیركردن  اهمیت  بر  تدريس  و  آموزش 
هدف متمركز شده است )تشانن- موران و وولفولك هوي،2007(. درگیركردن  دانش آموزان به 
مواردي چون كمك به يادگیري و تفکر انتقادي آنان و ايجاد انگیزه در دانش آموزان كم عالقه، 
بردن عملکرد  باال  با هدف  آنان  اولیای  به  يادگیري، پرورش خالقیت و كمك  به  ارزش دادن 
دانش آموزان تاكید دارد. لذا نسبت به مديريت كالس و راهبردهاي آموزشي پیچیده تر و از نظر 
تحولي نیز پیشرفته تر است و بسیاري از مسائل مرتبط با آموزش و پرورش نوين را دربرمي گیرد. 
توجه  مورد  گذشته  از  بیش  دانش آموزان  يادگیري  در  عاطفي  عوامل  نقش  اهمیت  امروزه 
است. مطالعات اولیه در زمینه درگیركردن دانش آموزان در فعالیت هاي تحصیلي، در گذشته اغلب 
بر میزان زماني كه دانش آموزان در انجام دادن تکالیف صرف مي كردند، متمركز بود )بروفي76 ، 
1983(. در حالی كه اكنون بر تمايل دانش آموزان به مشاركت در فعالیت هاي تحصیلي، حضور 
ذهني و توجه در كالس هاي درس، انجام  فعالیت هاي كالسي و پیگیري جهت گیري هاي معلم، 
بیشتر تاكید مي شود. دانش آموزاني كه در فعالیت هاي كالس نقشي ندارند، منفعل می شوند، يعنی 
تالش نمي كنند و لذا فرصت هاي يادگیري را به سادگي از دست مي دهند. آنان حتي گاهي از 
حضور در كالس درس عصباني و مضطرب شده، در برابر معلمان، سركش و متمرد مي شوند 
)اسکینر و بلمونت77 ،1993(. اين دانش آموزان ممکن است در خود انگیزه های غیر درسي ايجاد 
كنند كه در نهايت براي خود، خانواده، مدرسه و به طور كلي جامعه تهديد كننده باشد. در چنین 
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شرايطي معلمانی كه دارای كارآمدي باال درمؤلفه درگیركردن دانش آموزان هستند، و اين ويژگی 
در رفتار و عملکردشان منعکس گرديده است. بهتر مي توانند اين دانش آموزان را با راهبرد هاي 
مناسب در مسیر يادگیري قرار دهند. با توجه به مصاحبه هاي انجام شده درحاشیة تکمیل پرسش 
نامه های اين پژوهش، به نظر مي رسد دانش آموزان از انگیزه های الزم براي يادگیري برخوردار 
نیستند. اين بي انگیزگي در پسران بیشتر از دختران ديده می شود)نکته ای كه نیاز به پژوهش های 
بیشتر دارد(. اين مسئله به تبیین بهتر رابطه نیرومند احساس كارآمدي در درگیركردن دانش آموزان 
و تعهد شغلي معلمان مرد نسبت به معلمان زن كمك مي كند. بنابر اين معلمان ملزم هستند نسبت 
به نظر می رسد  باشند؛ زيرا  بیشتری داشته  به تحصیل توجه  به درگیر كردن دانش آموزان پسر 
پسرها در مقايسه با دخترها به فعالیت های غیر درسي عالقه بیشتری نشان می دهند. در صورتی 
كه دختران خود را بیشتر درگیر فعالیت های تحصیلی می كنند و در بسیاری از موارد معلمان زن 

برای درگیركردن دختران به تالش كمتری نیاز دارند.
يافته هاي اين پژوهش رابطة بین نگرش شغلي و احساس كارآمدي كلي معلمان و مؤلفه هاي 
آن را مورد تأيید قرار مي دهد. با توجه به ضرورت طرح تدابیري در زمینة تقويت نگرش هاي 
شغلي مثبت معلمان به منظور افزايش احساس كارآمدي آنان پیشنهادهای پژوهشي وكاربردي 

زير ارائه مي شود:
1. مطابق يافته هاي پژوهش و با توجه به اهمیت نگرش شغلي معلمان، انجام پژوهش هايي 

در جهت شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر نگرش شغلي آنان ضروري به نظر مي رسد.
2. يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه احساس كارآمدي در معلمین زن از احساس كارآمدي 
در معلمین مرد كمتر است. مطالعات بیشتري در خصوص يافتن چرايي اين تفاوت ضروري به 

نظر می رسد.
3. آموزش هاي ضمن خدمت معلمان بايد به سمت اصالح نگرش معلمان به حرفة تدريس، 

دانش آموزان و سازمان مدرسه سوق داده شوند.
4. باتوجه به اين كه باورهاي معلمین مي تواند همة جوانب حرفة تدريس را تحت تأثیر قرار 
دهد، مراكز تربیت معلم بايد تمهیداتي را جهت تقويت و افزايش اين باورها در برنامه هاي خود 
بگنجانند و افرادي را كه براي اين حرفه تربیت مي شوند از پیچیدگي هاي حرفة تدريس آگاه 

نمايند.
5. ريشه يابي و تالش براي از بین بردن زمینه هاي موجود نگرش به حرفة تدريس به عنوان 

حرفة دوم بايد بیش از گذشته مورد توجه مديران و دست اندركاران قرار گیرد. 
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6. الزم است مديران به عوامل انگیزشي و ابقاء در موقعیت حرفة تدريس توجه داشته باشند 
و عماًل در صدد تقويت اين عوامل برآيند. اگر عوامل انگیزشي و ابقاء در سازمان مدرسه ضعیف 
باشد، عالقة معلمان به حرفة تدريس كاهش مي يابد كه از طريق میزان مرخصي هاي استعالجي، 
درخواست  حقوق،  بدون  مرخصي  درخواست  ديگر،  مدارس  يا  واحدها  به  انتقال  تقاضاي 

بازنشسته شدن و تقاضاي بازخريد خود را نشان خواهد داد.
با  را  نتايج  تعمیم  كه  كننده اي  تهديد  عوامل  از  پژوهش ها  ساير  همانند  حاضر  پژوهش 
محدوديت مواجه مي سازد مصون نیست. برخي از محدوديت هاي پژوهش حاضر شامل موارد 

زير مي باشد : 
1. به جهت استفاده از ابزار خود گزارشي ) پرسش نامه(، براي استناد به نتايج حاصل از اين 
تحقیق بايد محتاطانه عمل شود. زيرا استفادة صرف از پرسش نامه به منظور تحلیل فرايندهاي 
نتايج  از دقت  اجتماعي احتماالً موجب سوگیري در پاسخ دادن به سواالت شده و  شناختي– 

مي كاهد.
2. تعیین رابطه میان متغیرهاي نگرش شغلي، احساس كارآمدي، كارآمدي جمعي و تعهد 
به  آن  تعمیم  بنابراين  است.  انجام شده  راهنمايي تحصیلی  مدارس  در محدودة  معلمان  شغلي 

معلمان ديگر دوره های تحصیلی صحیح نخواهد بود. 

1. Day
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