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 .1مقدمه
بهطورکلی بقا و دوام و پیشرفت هر جامعهای به کارایی و کیفیت تعلیم و تربیت آ،
جامعه بستگی دارد ،هر کشوری به استادا ،و معلما ،باانگیزه و کارآمد بهعنوا ،یکی از
خود پرورش دهد و برای آیندهای بهتر آماده کند .هدف آموزشوپرورش ،تعلیم و
تربیت افراد بیشتر است و با توجه به ابزاری که در اختیار دارد ،سعی میکند
دگرگونیهای مطلوبی را در افراد ایجاد کرده ،استعدادهای آ،ها را شکوفا سازد و انسا،
را به سر حد کما برساند (سلمانی دستجرد و همکارا)0911 ،،؛ از طرفی ،مدرسه
یکی از مهم ترین نهادهای سازما ،یافته و رسمی اجتماعی است که باید با فراهم
نمود ،محیرررطی سالم ،به جسم و روا ،کودکا ،جامعه امکا ،شکوفایرری داده و
آنا ،را نسبت به خود ،خانواده و اجتماع مس و سازد؛ پیشنیاز اصلی تحقق این
هرردف ،تأمین سالمت معلما ،هست (جمعی از نویسندگا .)0933 ،،خود کارآمدی،
توا ،سازندهای است که بدا ،وسیله ،مهارتهای شناختی ،اجتماعی ،عاطفی و رفتاری
انسا ،برای تحقق اهداف مختلف ،بهگونهای اثربخش ساماندهی میشود .داشتن دانش،
مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیشبینی کنندههای مناسبی برای عملکرد آینده
افراد نیستند ،بلکه باور انسا ،درباره تواناییهای خود در انجام آ،ها بر چگونگی
عملکرد خویش مؤثر است .بین داشتن مهارتهای مختلف با توا ،ترکیب آ،ها به
روشهای مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگو ،،تفاوت آشکار وجود دارد.
"افراد کامالً میدانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارتهای الزم برای انجام
وظایف دارند ،اما اغلب در اجرای مناسب مهارتها موفق نیستند (.)Bandura,1997

بر طبق نظریه خودکارآمدی ،خودکارآمدی درک شده بر تنشزاهای اصلی زندگی
مانند دردهای مزمن تأثیر میگذارند .بندروا ( )0331معتقد است که باورهای
خودکارآمدی بر میزا ،تالش فرد و میزا ،مقاومت او در برابر شرایط تنشزا مؤثر است
) .(Hadjistavropoulos et al, 2006در حا حاضر معلما ،عالوه بر اینکه همانند
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همه افراد در معرض عوامل استرسزای محیط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
خانوادگی قرار دارند ،بهعنوا ،عضوی از سازما ،بزرگ آموزشوپرورش ،با
استرسهای شغلی فراوا ،نیررز روبرو هستند .تقویت احساس محبت ،امنیرررت و
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 721عزتنفس در معلما ،میتواند هم در جهت خود شکوفایی و هم در جهت هدایت
دانش آموزا ،مؤثر واقع شود (کریم زاده شیرازی و همکارا.)0911 ،،
تأکید فزاینده بر مدارس باعث شده تا بهطور چشمگیری به معلما ،بهعنوا ،افرادی
که با دانشآموزانی که با نیازهای متعددی برخورد دارند توجه شود ،همچنین معلما ،با
تواناییها و مهارت های مورد نیاز بسیار متعددی در کالس و محل کار مواجهند ( 2008

 . (Best,از طرفی"قضاوت افراد در مورد توانمندیهای خود تابع حاالت جسمانی
است که آ،ها به نوبه خود متأثر از حاالت عاطفی و فیزیولوژیك شخصی هستند
( )Bandura,1997و برانگیختگی هیجانی به معنی دور کرد ،احساسات منفی ازجمله
ترس ،نگرانی و بداخالقی و ایجاد احساسات مثبت مانند عشق ،هیجا ،و سبقت جویی
است") .( Whetten & Cameron,1998در دهههای گذشته بحث و گفتگوهایی در
رابطه با تعریف و سنجش خودکارآمدی معلما ،انجامگرفته است؛ اما بهطور
کل،خودکارآمدی معلما ،با اعتقادات آ،ها در رابطه با توانایی برای تأثیرگذاری بر
یادگیری دانش آموزا ،رابطه دارد ( .) Pekkanli Egel ,2009تحقیقات نشا ،میدهد که
مس له قابلتوجهی که در موفقیت یا شکست افراد و بهویژه معلما ،تأثیر دارد،
خودکارآمدی آنا ،است که در عملکرد تدریس آ،ها تأثیر بسزایی دارد ،زیرا که معلما،
دارای درجه باالی خودکارآمدی در تواناییهای تدریس خود ،فرصتهای بیشتری را
برای عملکرد موفق دانشآموزا ،به وجود میآورند ) (Gibbs,1997و به دلیل اهمیت
نقش معلما ،در پرورش نسل آینده و اهمیت خودکارآمدی در میا ،معلما ،،پژوهش
حاضر به دنبا بررسی وضعیت خودکارآمدی معلما ،است.

 .2مبانی نظری
 .21.خودکارآمدي
خود کارآمدی 0از نظریه شناخت اجتماعی 1آلبرت بندروا ( )0331مشتق شده است.
الگو به ارتباط متقابل بین رفتار ،اثرات محیطی و عوامل فردی (عوامل شناختی ،عراطفی
و بیولوژیك) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روا ،شناختی اشاره دارد ،تأکید
میکند .بر اساس این نظریه ،افراد در یك نظام علّیت سه جانبه برانگیزش و رفترار خرود
اثر میگذارند (دهقا ،پور.)0911،

شكل  ).تعامل سهجانبه شخص  ،Pمحيط  Eو رفتار  Bبر يكديگر
(حسيني نسب و همكاران).831،

مفهوم خودکارآمدی مبتنی بر تحقیق و نظریه پردازی درباره اهمیت انتظرارات افرراد
در مورد تواناییهایشا ،برای مقابله موفقیت آمیز برا موقعیرتهرای مشرکلزا مریباشرد.
خودکارآمدی افراد را ترغیب میکند تا برای خود اهداف معنیدار انتخاب کنند ،بعرد از
شکست نیز برهسرادگی تسرلیم نشروند (هنرپررورا .)0913 ،،بره گفتره آلبررت بنردورا،
. Self Efficacy

1

.Social Cognition Theory

2
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خودکارآمدی عبارت است از« :اعتقاد یك نفر بره قابلیرت هرای خرود در سرازماندهی و
انجام یكرشته فعالیتهای موردنیاز برای مدیریت شررایط و وضرعیتهرای مختلرف»
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) .)Bandura,1997و قابلیتهایی برای به حرکت درآورد ،انگیرزه  ،منرابع شرناختی و
راهکارهررایی کرره برررای کنتررر موقعیررتهررای مختلررف الزم اسررت ( Wood and

 .)Bandur,1989چنین باورهایی بر انتخاب هردف و میرزا ،دشرواری هردف انتخرابی
کارکنا ،تأثیر میگذارد و برر روی میرزا ،ترالش ،مقاومرت و انعطرافپرذیری آ،هرا در
مواجهه با مشکل ،اثرگذار است و میزا ،احساس فشار و اسرترس را در کارکنرا ،تعیرین
میکند(  .)Lev & Koslowsky,2009خودکارآمدی در تعریف روانشرناختی آ ،عبرارت
است از انتظارات متصور یك فرد در موفقیت در یك کرار ،یرا رسرید ،بره یرك نتیجره
ارزشمند از طریق فعالیتهای فردی .این فرایند ذهنی ،شناسایی هدف ،برآورد ترالش و
توانایی الزم برای رسید ،به آ ،هدف و پیشبینی نتیجه را شامل میشود )Stipek,1989

& (Weizeباورهای خودکارآمدی به درک توانایی بررای یرادگیری یرا انجرام کراری در
سطحی مشخص ،اشاره دارد ).)Chen,2003

 .2-9منابع خود کارآمدی
تحقیق بندروا ( )0331روی نظریه خودکارآمدی ،چهار منبع اصرلی تأثیرگرذار روی
باورهای افراد در مورد خودکارآمدیشا ،را نشا ،میدهد ).) Pekkanli Egel ,2009

تجارب موفق :0اولین و مؤثرترین روش بررای ایجراد احسراس کارآمردی ،تجرارب
موفق فرد است ( .)Bandura,1997بندروا بیا ،میدارد که موفقیرتهرا براوری قروی در
کارآمدی شخصی یك فرد ایجاد میکنند و ناکامیها ،این باورهرا را تخریرب مریکننرد،
بهویژه اگر ناکامیها پیش از اینکه فرد احساس کارآمدی کند ،اتفاق افتند؛ بسیار بنیرادی
عمل خواهند کرد.

Mastery experiences

1

تجارب جانشینی :0که از طریق الگوهای اجتماعی 1ایجاد مریشروند .الگوسرازی بره
مشاهده افراد در حین انجام کار اشاره دارد ( .(Appelbaum & Hongger,1989مشاهده
افراد همانند جانشین کرد ،خود با تالشهای آ،ها است که این باورها را در مشاهدهگر
داشته باشد.
ترغیبهای اجتماعی :9سومین منبع از طریق ترغیبهای اجتماعی ایجراد مریشرود؛
بدین معنی که فرد شایسته انجام رفتارهای معینی است ).)Bandura,1997

انگیختگی فیزیولوژیکی و هیجانی :چهارمین منبع از طریق اصالح خودبراوریهرای
در مورد کارآمدی ،بررای کراهش واکرنشهرای اسرترسزا افرراد و اصرالح تمرایالت و
برداشتهای احساسی منفی در مورد حراالت فیزیکری خرود ،ایجراد مریشرود ( ,2009
.)Pekkanli Egel

Vicarious experiences

1

Social models

2

Social persuasion

3
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تقویت میکنند که او هم میتواند قابلیتهایی برای داشتن فعالیتهای اصرلی مشرابه را
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تجارب موفق

ترغيبهای اجتماعی
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احساس
خودکارآمدی

انگيختگی
فيزیولوژیکی و

تجارب جانشينی

هيجانی

شكل  )2منابع خودکار آمد

ت وری شناخت اجتماعی خودکارآمدی را باوری شخصی در مورد توانایی فرد برای
بروز رفتاری خاص میداند که باعث ایجاد خروجی ویژهای مریشرود .تغییرر و ثبرات
رفتار کارکرد دودسته انتظارات هستند .0 :انتظارات برای ایجاد خروجیهایی که نتیجره
تعهد به یك رفتار میباشند .1 .انتظارات در مورد تواناییهای یك فرد برای انجام یرك
رفتار (.)2007,Dougherty et al.

فرد

خروج

رفتار

ی

انتظارات
کارآمدی

انتظارات
خروجي

شكل  )8تئوري شناخت اجتماعي)Dougherty et al. 2007( ،



1997

Bandura,شکل نظریه شناخت اجتماعی برگرفته از

بنرردروا ( )0319اعتقرراد دارد کرره خودکارآمرردی دارای سرره بعررد اسررت مقرردار،0
قرردرت 1و عمومیررت .9مقرردار خودکارآمرردی بررهدشررواری مشررکالتی کرره شررخص
فرررد مبنرری بررر اینکرره مرریتوانررد از عهررده یررك رفتررار دشرروار برآیررد ،اشرراره دارد؛ و
عمومیررت خودکارآمرردی برره میررزا ،احسرراس اطمینررا ،شررخص برره خررود برررای انجررام
رفتارهررای خرراص در شرررایط و موقعیررتهررای مختلررف اشرراره دارد برره ایررن معنررا کرره
عمومیررت خودکارآمرردی برره توانررایی فرررد برررای داد ،مناسرربترررین پاسررخ در تمررام
موقعیتها اشاره داد (هنرپرورا.)0913،،

پيشينه پژوهش
تابررهحررا تحقیقررات انرردکی در مررورد خودکارآمرردی معلمررا ،انجررامشررده ،نتررای
تحقیقات انجام شرده در مرورد خودکارآمردی بره طرورکلی حراکی از آ ،اسرت افررادی
کرره خودکارآمرردی بهتررری دارنررد ،عملکرررد موفررقتررری دارنررد (سررلمانی دسررتجرد و
همکارا .)0911 ،،در جدو زیر به تعدادی از آ،ها اشاره شده است:

Magnitude

1

Strength

2

Generality

3
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جدول  ).نمونه تحقيقات انجامشده درزمينة خودکارآمدي

نام نویسنده
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پور عباد حماملو ()7311

خودکارآمدددی مملمدداا دداا
انگلیسي و تأثیر آا ر یادگیری
و موفقیددد داندد آمددو اا در
ترکیه
را طه آمو شهای ضمن خدمد
ددا خددود کارآمدددی مملمدداا
تر ید دني در استاا آذر ایجاا
شرقي
ارتبدددا کیفیدددد نددددگي و
خودکارآمدددی مملمدداا شددا ل
شهرستاا شهرکرد
ررسي را طه سدالمد رواندي و
خودکارآمدددددی و پینددددرفد
تحصیلي در ین داند آمدو اا
شهرستاا ستااآ اد

Kim, 2003

ررسي را طه سدالمد رواندي و
خودکارآمدی (مطالمده مدوردی:
دان آمو اا د یرستااهای شهر
سئول کره جمو ي)

Muris, 2002

را طدده ددین خددود کارآمدددی و
ننانه هدای اخدتال ت عدا في
(نمونه :نوجواناا همجار هلمد)

نتدداین نندداا داد کدده موفقیددد
داندد آمددو اا تحددد تددأثیر
احسددداو توانممدددد مملمددداا
مي اشد.
نتاین نناا داد که آمو ش های
ضددمن خدددمد تددأثیری ددر
خودکارآمدددددددی مملمدددددداا
تر ید دني ندارد.
نتاین ارتبا علد و مملولي این
دو متغیر را نناا داد.
نتاین وجود این را طده را تأییدد
کرد.
ه این نتیجده رسدید کده دین
خودکارآمددددددی عمدددددومي،
افسردگي ،اضطراب ،حساسدید
و خصومد را طه ممميدار وجود
دارد.
نتاین نناا داد که سطح پدایین
خود کارآمدی ا سدطح دا ی
صفات اضطرا ي ،روااآ ردگدي،
ننانه های اختال ت اضدطرا ي
و ننانه های افسدردگي همدراه
وده اسد.

Pekkanli Egel,

1

پرسش اصلی پژوهش
سطح خودکارآمدی دبیرا ،دبیرستا،های استا ،قم چگونه است؟

 .9روش پژوهش
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توصیفی ،از نوع پیمایشی محسوب می گردد .در این تحقیق از پرسشنامه برای گردآوری
دادهها استفادهشده است :اطالعات به کمك پرسشنامه شامل توضریحاتی در خصروص
اهداف پژوهش ،اطالعات دموگرافیك و بره دنبرا آ ،سرؤاالت اصرلی در دو بخرش
خودکارآمدی گردآوری شد:
پرسشنامه خودکارآمدی .این پرسشنامه بر اساس طیف پن درجه ای لیکرت کره
شامل  ۵طیف به صورت ،کامالً مخالف ،مخالف ،نه مخالف نره موافرق ،موافرق و کرامالً
موافق میباشد ،تنظیم شده است .این پرسشنامه محققساز بوده و بر اساس مبانی نظرری
موجود و مقیاس اختصاصی خودکارآمدی معلما ،که توسط شوارزر 0ارائره شرده اسرت،
تهیه شده است و روایی محتوایی این ابزار توسط چند تن از خبرگا ،و اساتید دانشرکده
مدیریت پردیس قم و دانشگاه تهرا ،مورد تأیید قرار گرفت .جهت سنجش پایرایی ایرن
ابزار ابتدا پرسشنامه بین  0۵نفر از جامعه نمونه توزیع گردیرد و بررای محاسربه پایرایی
پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که حردود  1/1۵مری باشردکه نشرا ،از
پایایی موردقبو این ابزار دارد.
دادههای گردآوریشده پس از کدگذاری ،با استفاده از نرم افزار  spssمرورد تحلیرل
قرار گرفتند .به منظور توصیف دادههای جمعیرت شرناختی از روشهرای مختلرف آمرار
توصیفی استفاده گردید .سپس برای بررسی روابط برین سرالمت روا ،و خودکارآمردی
معلما ،از روش همبستگی (آزمو ،و ضریب همبستگی پیرسرو )،اسرتفاده شرده اسرت.
Schwarzer

1

واکاوی وضعيت خودکارآمدی دبيران

این پژوهش ازلحاظ هدف ،کراربردی بروده و ازلحراظ نحروه گرردآوری اطالعرات،

همچنین برای تعیین میزا ،تأثیر هر یك از خرده مقیاس سالمت روا ،بر خودکارآمردی
معلما ،از آزمو ،رگرسیو ،چندمتغیره استفاده شده است که با مشرخص کررد ،ضرریب
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هر خرده مقیاس میزا ،تأثیر هر یك از خرده مقیاسها را مشخص میکند.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی معلما ،مقطع دبیرستا ،شهر قم میباشد .شرهر
قم دارای  1ناحیه آموزشوپرورش میباشد .تعداد جامعه این تحقیق در کرل  1111نفرر
میباشد که در جدو زیر تعداد معلما ،به تفکیك نواحی و جنسیت ارائهشده است.
جدول  )2تعداد معلمان مقطع دبيرستان شهر قم به تفكيک نواحي و جنسيت
نواحی

ناحيه یک

ناحيه دو

ناحيه سه

ناحيه چهار

تعداد کل زنان و مردان

زن

211

311

211

131

7313

مرد

312

311

221

122

7111

جمع

111

111

111

111

2111

جنسيت

برای تعیین حجم نمونه از جدو مورگا ،استفادهشده اسرت کره طبرق ایرن جردو
برای جامعه  1111نفری  911نمونه نیاز است .که این نمونه متناسب برا تعرداد معلمرا،
هر ناحیه و جنسیت آ،ها در هر ناحیه تعیین شده که آمرار تفکیکری آ ،در جردو زیرر
نشا ،داده شده است .پرسشنامهها در چهار ناحیه به تعرداد مشرخصشرده در جردو و
به طور تصادفی بین معلما ،هر ناحیره توزیرع شرد .لرذا روش نمونرهگیرری ایرن مقالره
نمونهگیری طبقهای میباشد.

جدول  )8تعداد معلمان نمونه به تفكيک نواحي و جنسيت

نواحی

سه

چهار

مردان

13

713
711
321

ناحيه یک

ناحيه دو

زن

33

31

37

مرد

12

11

21

11

جمع

11

12

11

773

جنسيت

 .4یافتهها
در نگاره زیر توزیع فراوانی جمعیتشناسی معلما ،نمونه نشا ،دادهشرده اسرت .برر
اساس این نگاره ،تعداد معلما ،مررد و ز ،تقریبراً برابرر مریباشرد و بیشرتر معلمرا ،در
محدوده سنی  1۵-9۵سا و با تحصیالت لیسانس و سابقه بیش از  0۵سا قرار دارند.
جدول  )1دادههاي جمعيت شناختي مربوط به نمونه مشتريان

فراوانی و درصد

فراوانی

درصد

ا

713

11/1

مرد

711

11/3

کمتر ا  21سال

11

71/1

 21-31سال

11

21/1

 31-11سال

711

11/1

 11-11سال

11

72/2

ا تر ا  11سال

1

فوقدیپلم و پایینتر

71

7/1
1/1

لیسانس

217

11/1

ویژگیها
جنس

سن

تحصيالت
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ناحيه

ناحيه

تعداد کل زنان و

سابقه شغلی
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فوقلیسانس و ا تر

17

71/1

کمتر ا  1سال

37

1/1

 1تا  71سال

11

21/1

272

11/1

ی

ا  71سال

برای بررسی وضعیت خودکارآمدی در میا ،دبیرا ،،با توجه به تعداد نمونه آزمو،
تی تك نمونه اجرا شد.
جدول  )5نتايج آزمون تي براي بررسي وضعيت خودکارآمدي دبيران
مقدار مفروض تی= 9
مانع

خودکار
آمدی

مقدار تی

24/292

درجه آزادی

923

ضریب
معناداری
5/55

تفاوت ميانگين

1/129

سطح اطمينان %39
حد پایين

حد باال

1/599

1/212

برای تحلیل این آزمو ،فرضهای صفر و یك بهصورت زیر ایجاد شد.
فرض صفر :وضعیت خودکارآمدی مناسب است.
فرض یك :وضعیت خودکارآمدی مناسب نیست.
برای تحلیل این آزمو ،،با توجه به طیف پرن ترایی لیکررت در پرسشرنامه ،عردد 9
به عنوا ،نقطه کات در نظر گرفته شد .با توجره بره نترای جردو  ،1ازآنجاکره ضرریب
معناداری برابر با صفر است ،بنابراین ،میانگین به دست آمده از داده ها با میانگین مفروض
متفاوت است و ازآنجاکه حد باال و پایین بیش از صفر و مثبت است و قدر مطلق آمراره
تی از  0/33بزرگ تر است ،بنابراین ،وضعیت خودکارآمدی دبیرا ،در وضرعیت مناسرب
قرار دارد.

 .9بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی وضعیت خودکارآمدی معلما ،دبیرستا،هرای اسرتا،
قم انجامگرفته است .نتای نشا ،دادند که درصد بیشتری از معلما ،ازنظر خودکارآمردی
خودکارآمدی در تواناییهای تدریس خود ،فرصتهای بیشتری را برای عملکررد موفرق
دانررشآمرروزا ،برره وجررود مرریآورنررد) . (Gibbs & Dembo,1984انتظررار مرریرود
دستاندرکارا ،در جذب و حفظ معلمانی با سالمت روا ،باالتر کوشرا باشرند .در ایرن
راستا پیشنهادهای زیر ارائه میشود:

 آموزش وپرورش به متغیر مهمی همچو ،خودکارآمدی افراد در هنگام گرزینش

معلما ،توجه بیشتری داشته باشد و زمینههایی ایجاد کند تا در مراکز دانشگاهی که در
امر تربیت و آموزش معلما ،دخیلند ،روشها و کیفیت آموزشی به نحوی تنظیم گردد
که منجر به افزایش خودکارآمدی معلما ،شود.

 به مس وال ،آموزشوپرورش و مدیرا ،مدارس همچنین توصیه مریشرود آهنر

یادگیری در مدرسه را تغییر دهند و نقش مهمی در هردایت و تسرهیل امرور ایفرا کننرد.
همچنین از طریق گفتگوی تعاملی به غنیسازی رویرههرای اخالقری و ارزشری معلمرا،
کمك کنند .گفتگوی تعاملی بین مدیر مدرسه و معلما ،می تواند به کشف نکراتی منجرر
شود که فعالیت های آموزشی را بهبود دهد و باور بره توانمنردی و خودکارآمردی را در
معلما ،پرورش دهد و با به عمل درآورد ،این نکات و نظرات به غنیسرازی یرادگیری
شاگردا ،کمك کند.

 مدیرا ،مدارس باید به دنبا ایجاد تعاد بین موقعیرت و امکانرات برا تخصرص

معلم باشند .همچنین مدیرا ،مدارس میتوانند از طریق استفاده از تفکر انتقادی ،تشویق
تغییر دیدگاه ،غنی کرد ،رویه های اخالقی و ارزشی معلما ،و احترام به ارزش های آنا،
به بهبود رویهها و روشهای عملی در آموزش کمك نمایند.

واکاوی وضعيت خودکارآمدی دبيران
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 مدیرا ،مدارس باید از به چالش کشید ،باور هرا و انتقراد مسرتقیم در خصروص
باور خودکارآمدی معلما ،پرهیز نموده و به صورتی عمل کنند که چالش درونی شود و
خود معلما ،بر مبنای اعتماد و احترام ،مسائل و چالشهای پیشروی خود را برا مردیرا،
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 711مطرح کنند .چنین مدیرانی در برخورد برا معلمرا ،باسرابقه و دارای تحصریالت براال از
گشودگی بیشتری برخوردار بوده و سعی مینمایند محیطی را فرراهم آورنرد کره چنرین
معلمانی با اعتماد و آسودگی بیشتری با آ،ها گفتگو کنند و باور داشته باشند کره مردیر
مدرسه به آ،ها اعتماد کامل دارد.

 مدیرا ،مدارس به نظرات معلمرا ،توجره نمروده و آ،هرا را در تردوین اهرداف

مدرسه مشارکت داده و از این مسیر فعالیت ها و مس ولیت های آنا ،را معنادار مینمایند،
به آ،ها اطمینا ،داده که نظررات و عقایرد آ،هرا مری توانرد برر پیشررفت دانرشآمروزا،
تأثیرگذار باشد و از این طریق باور به خودکارآمدی را در معلمرا ،تقویرت مرینماینرد.
رهبرا ،تعاملی در مدارس ،تفکر و تجربه را به دانش و معلومات پیوند مریزننرد و ایرن
هما ،جا،مایه رهبری تعاملی است.
البته کمبود پژوهش ها در حوزه خودکارآمدی در بین معلما ،در سطح ایرا ،موضوع
دیگری است که باید موردتوجه پژوهشگرا ،قرارگیرد تا در رسیدگی بره ایرن موضروع
گامهای مؤثری برداشته شود.
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