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 چکیده

ی آموزش یباورها یا با نقش واسطه یبر خود کارآمد ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت تأثیرپژوهش حاضر تحت عنوان 

(، 1990بارتن ) ارتباطی های مهارتگرداوری اطالعات پرسشنامه  ابزار همبستگی بود. –روش انجام پژوهش توصیفی انجام شد. 

 تائیدبود که همگی استاندارد بوده و به  (1997)مک کومبز و ویسلر،  پرسشنامه باورهای معلم( و 2004پرسشنامه خودکارآمدی )

 روشجامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر زاهدان بود. استاد راهنما نیز رسیده است. 

آزمون  منظور به. متناسب با حجم و در دسترس استفاده شده است ای طبقه گیری نمونهحاضر از روش  قیدر تحق گیری نمونه

مقطع  رانیمد یارتباط های مهارتنتایج نشان داد که  استفاده شد. زرلیل ای PLS افزار نرمدر  یاز آزمون معادالت ساختار ها فرضیه

بر  ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارتشت. دا یمعنادار تأثیر یآموزش یباورها یا با نقش واسطه یبر خود کارآمد ییابتدا

بر  یخودکارآمد. دارد تأثیر یبر خودکار آمد ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت دارد. تأثیر ی و خودکارآمدیآموزش یباورها

 .دارد تأثیر یآموزش یباورها

 

 یآموزش یباورهای، کارآمدخود ی، ارتباط های مهارتکلمات کلیدی: 
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 مقدمه-1

 تأثیرتر دارد و به تعبیری عملکرد سازمان بیشتر تحت  تر و اساسی های آموزشی مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهم در سازمان

هایی، ارزشیابی عملکرد مدیران است. عملکرد مدیران و رهبران  عملکرد مدیران است. شرط الزم در ارزیابی عملکرد چنین سازمان

قیت تحصیلی دانش آموزان دارد و شکست مدیر مدرسه، هزینه اجتماعی فراوانی بر دانش آموزان توجهی در موف آموزشی سهم قابل

های جدید سازمانی را به دست  های الزم برای ایفای نقش تر شوند و توانایی کند. اگر مدیران باکفایت ها تحمیل می و خانواده آن

دهد. مدیریت  ن ترتیب سازمان برتری فردی و سازمانی خود را نشان میشوند و بدی تر و قدرتمندتر می آورند، کارکنانشان نیز قوی

تواند با باال بردن درجه رضایت معلمان از کار، پیوند استوار با اولیاء دانش آموزان و  وپرورش می کارساز و کارآمد در سازمان آموزش

گیری مناسب از منابع مالی و انسانی و  ها، بهره تقویت انجمن اولیاء و مربیان، کاهش افت تحصیلی، نوآوری و خالقیت در روش

ارتباطی زیربنای  های مهارتتسلط بر  (.2: 1997باالخره شکوفایی شخصیت کودکان و نوجوانان همراه باشد )رضایی و همکاران، 

م در بعد صورت آشکار و مستقی ارتباطی به های مهارتموفقیت در مدیریت و کارآیی آن است. در میان وظایف مدیریت نقش 

صورت نهان ولی مستقیم در دیگر ابعاد نهفته است، زیرا هریک از این ابعاد در چارچوب یک فرآیند ارتباطی و تعاملی  ارتباطات و به

ها وجود دارد  ارتباطی در بطن تمامی آن های مهارتتنیده دارند و  طورکلی همه ابعاد مدیریت ماهیتی درهم کند به تحقق پیدا می

هاست. مدیرانی  ترین ابزارهای قدرتمند مدیران امروزی در سازمان ارتباطی یکی از مهم های مهارت(. 1: 1991و گراوند، )حسین پور 

ها و  توانند تأثیرگذار بر سازمان کنند که می ای عمل می ارتباطی مناسبی برخوردارند همانند جریان دوسویه های مهارتکه از 

ارتباطی نقش تعیین  های مهارتدر امر آموزش و پرورش  (.1: 1991اجی و حسینی شاوون، ها باشند )نسل سر تأثیرپذیر از آن

بسزایی داشته و موفقیت و یا عدم موفقیت  تأثیرکننده در ایجاد ارتباط با دانش آموزان داشته و می تواند در یاددهی و یادگیری 

های یاددهی یادگیری است. اگر روش تدریس مورداستفاده  وشیکی از عناصر اصلی در برنامه درسی، ردانش آموزان را رقم بزند. 

ارتباطی نگاه جدی  های مهارتکنند. روش تدریس  های دانش آموزان فرصت رشد پیدا می خوبی انتخاب گردد، بدون شک توانایی به

فکری و شناختی خود  ایه مهارتکند تا  به نقش عملیات شناختی ذهنی در یادگیری دارد. این رویکرد به دانش آموزان کمک می

تفکر و اندیشه هستند در حل مسائل روزانه زندگی و درس  های مهارتارتباطی چون مبتنی بر  های مهارترا گسترش دهند. 

ای مهم موردتوجه معلمان و مربیان قرار گرفته است.  عنوان سازه اهمیت فراوانی دارند. طی دو دهه اخیر خودکارآمدی تحصیلی به

تواند داشته باشد. چنانچه دانش آموزان از  د نقش بسیار مؤثری در یادگیری و اهمیت تحصیلی دانش آموزان میاین سازه جدی

طور مؤثر مطالعه کنند و عملکرد تحصیلی بهتری داشته باشند )افخمی  توانند به فرآیند خودکارآمدی تحصیلی استفاده نمایند می

ای بر خود انگیزشی افراد دارد؛ زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش  کننده ش تعیین(. خودکارآمدی نق1: 1991اردکانی و همکاران، 

آور، میزان تالش و کوشش در انجام وظایف، میزان استقامت و پشتکاری در رویارویی با مشکالت و میزان تحمل  اهداف چالش

های پژوهشی، پرسیدن سؤال در  جام فعالیتگذارد. خودکارآمدی تحصیلی به باورهایی همچون، مطالعه کردن، ان فشارها اثر می

های خوب، شرکت در  کالس درس، ارتباط موفقیت آمیز با اساتید، برقراری رابطه دوستانه با دیگر دانش آموزان، گرفتن نمره

را انجام تواند آنها  های تحصیلی می های گروهی و غیره اشاره دارد که شخص این باور را دارد که تحت شرایط خاص و موقعیت بحث

های مناسب برای حل مشکالت خویش بهره ببرند و از خود مقاومت بیشتری  حل توانند از راه دهد. این افراد با کنجکاوی و تالش می

ای بر خود انگیزشی افراد دارد؛ زیرا باور خودکارآمدی بر  کننده دهند. خودکارآمدی نقش تعیین برای حل مسائل تحصیلی نشان می

آور، میزان تالش و کوشش در انجام وظایف، میزان استقامت و پشتکار در رویارویی با مشکالت و میزان تحمل  لشگزینش اهداف چا

(. دراین میان باورهای افراد بر رویکرد آنها نسبت به مسائل گوناگون تاثیرگذار بوده و این 79: 1991گذارد )عجم،  فشارها اثر می

دانش آموز و خودکارآمدی آن تاثیرگذار باشد. باورهای معلمان در حیطه آموزش و پرورش  باورها می تواند در ارتباط بین معلم و

تحت عنوان باورهای آموزشی مطرح شده که بر رویکرد معلم نسبت به نحوه ارتباط با دانش آموز می تواند موثر باشد. نتایج 

استای تصمیم گیری افراد در طول زندگی، بلکه پیش های گذشته حاکی از آن است که باورها بهترین شاخص نه تنها در ر پژوهش
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بینی کننده ای قدرتمند برای رفتار به شمار می روند. باورهای معلمان در رابطه با موضوعاتی مانند آموزش، یادگیری، تدریس، 

و کیفیت تجربه  های یاددهی یادگیری، خود به خود موجب تفاوت در ماهیت کالس درس، محتوا و... به مثابۀ اجزای مهم محیط

های یادگیری و آموزشی می گردد؛ همین نگاه متفاوت معلمان به عناصر مذکور زمینه های شکل گیری فضاهای آموزشی معرفی 

توان در پیوستاری از مطلق گرایی تا نسبی گرایی در رابطه با ماهیت دانش،  متنوعی را فراهم می آورد که همین تنوع را می

ارتباطی در  های مهارت(. با توجه به اینکه 91: 1998در نوسان به شمار آورد )محمدی پویا و همکاران، یادگیری، تدریس و ... 

یاددهی و یادگیری نقش تعیین کننده ای داشته و باورهای آموزشی نیز بر رویکرد معلم نسبت به شیوه تدریس موثر است و از 

آنها تعیین کننده رفتار نوجوان و رویکرد وی نسبت به  های مهارت آنجایی که معلمان نقش مهمی در تربیت نوجوانان داشته و

ارتباطی وی در این برهه زمانی موضوع قابل توجهی  های مهارتتحصیل و مسائل تربیتی می باشد لذا می توان گفت رفتار معلم و 

 اهمیت مطالعه در این زمینه پر برد. بوده و با در نظر گرفتن اینکه آینده کشور در درست نوجوانان امروز می باشد می توان به

 ادبیات پژوهش-2

 نشست برگزاری و یا گروهی فردی صورت به کارکنان با وگو گفت کالمی، ارتباطی های مهارت از منظور ارتباطی: های مهارت

 (.42: 1989 منیدری، و آهنچیان) است مؤثر های

 قابلیت و ها توانایی مورد در فرد شناختی ارزیابی به و ( است1977) 1توسط بندورا ابداعی مفهوم یک خودکارآمدی خودکارآمدی:

 (.2002 ،2پاجارس و دارد )آشر اشاره امور یا تکالیف موفقیت عدم یا انجام خود برای های

قدرتمند  یا کننده ینیب شیبلکه پ ،یافراد در طول زندگ یریگ میتصم یتنها در راستا شاخص نه نیباورها بهتر باورهای آموزشی:

 (.2011)بهجت و همکاران،  روند یرفتار به شمار م یبرا

 

 ی پژوهشها فرضیه-3

 فرضیه اصلی

 دارد. یمعنادار تأثیر یآموزش یباورها یا با نقش واسطه یبر خود کارآمد ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت

 یفرع یها فرضیه

 دارد. تأثیر یآموزش یبر باورها ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت

 .دارد یشتریب تأثیرآنها  یبر خود کارآمد یآموزش یباورها یا با نقش واسطه ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت

 روش پژوهش-4

 همبستگی است. –روش انجام پژوهش توصیفی 

حاضر شامل مدیران مقطع ابتدایی آموزش و شود. جامعه آماری پژوهش  پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی محسوب می

 پرورش شهر زاهدان می باشد. نمونه آماری از طریق فرمول کوکران اندازه گیری شد.

 .متناسب با حجم و در دسترس استفاده شده است ای طبقه گیری نمونهحاضر از روش  قیدر تحق گیری نمونه روش

 

 

 

 

                                                      
1
 Bandura 

2
 Usher & Pajares 
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 یافته های پژوهش-5

 یافته های توصیفی-5-1

مطرح شده  التیو تحص تیجنس لیاز قب یشناخت تیپژوهش سواالت جمع نیکه در پرسشنامه مورد استفاده در ا نیتوجه به ابا 

 نیا یرا برا یو نمودار ستون یفراوان عیو جدول توز میپرداز می ها¬داده یشناخت تیجمع فیبود، در بخش دوم فصل چهارم به توص

 .میینما یرسم م رهایمتغ

 تینمونه بر اساس جنس یبررس

 تیبر حسب جنس ینمونه آمار یفراوان عیتوز -1  جدول

 درصد مطلق یفراوان تیجنس

 9/99 17 زن

 7/20 88 مرد

 0/100 141 کل

 

 مرد بودند. انیپاسخگو شتریها، ب نمونه تی( در مورد جنس1اساس جدول ) بر

 التینمونه بر اساس تحص یبررس

 التیبر حسب تحص ینمونه آمار یفراوان عیتوز -2  جدول

 درصد مطلق یفراوان التیتحص

 4/1 2 پلمید فوق

 1/79 102 سانسیل

 1/21 97 و باالتر سانسیل فوق

 0/100 141 کل

 

و  سانسیفوق ل زیدرصد ن 21.1 نیو همچن سانسیدرصد ل 79.1 پلم،یدرصد فوق د 1.4 التیدر مورد تحص -2  اساس جدول  بر

 بوده اند. سانسیل التیتحص یها دارا نمونه شتریباالتر داشته اند. لذا ب

 نمونه بر اساس سابقه یبررس

 بر حسب سابقه ینمونه آمار یفراوان عیتوز -3   جدول

 درصد مطلق یفراوان سابقه

 2/11 22 سال 10 ریز

 1/4 2 سال 11تا  10

 8/22 99 سال 20تا  11

 0/29 42 سال 21تا  20

 0/29 42 به باال سال 21

 0/100 141 کل
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درصد  29سال،  20تا  11درصد  22.8سال،  11تا  10درصد  4.1سال،  10 ریدرصد ز 11.2( در مورد سابقه 9اساس جدول ) بر

 سال به باال سن داشته اند. 21سال و  21تا  20ها  نمونه شتریسال به باال سن داشته اند. لذا ب 21درصد  29سال و  21تا  20

 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق

 قیتحق متغیرهای توصیفی های مقادیر شاخص -4   جدول

 ریمتغ میانگین انحراف معیار انسیوار حداقل حداکثر

 یآموزش یباورها 898/9 922/0 194/0 9 1

 یخودکار آمد 949/9 472/0 227/0 94/2 1

 رانیمد یارتباط های مهارت 722/9 174/0 929/0 21/2 1

 یافته های استنباطی-5-2

کند. سپس به کمک تخمین و آزمون فرض ها را محاسبه میدر این مرحله از تحقیق، محقق با استفاده از مقادیر نمونه، آماره

(. در این قسمت به دلیل اینکه نتایج حاصل از تجزیه و 1989شود )حافظ نیا،ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده میآماری، آماره

حداقل  فرضهای مربوط به رویکردقابلت اعتماد باالتری داشته باشد باید پیش 9اسمارت پی ال اس افزار نرمتحلیل مدل به وسیله 

 مورد بررسی قرار گیرد. 4مربعات جزئی

 جزئی مربعات حداقل رویکرد با ساختاری معادالت سازیمدل ارزیابی مدل در روش

قسمت های مختلف مدل پژوهش ارائه نمی  1سازی مسیری پی ال اس شاخصی برای سنجش نیکویی برازشبه این دلیل که مدل

بررسی برازش "سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئیباید دو مرحله، ها در روش مدلکند، برای تحلیل مدل

 را به ترتیب اجرا نمود. "های پژوهشآزمودن فرضیه" و "مدل

 باشد: بررسی برازش مدل خود شامل یک فرایند سه مرحله ای می

 گیریهای اندازه مدل ( برازش1

 برازش مدل ساختاری( 2

 .(1992 ورضازاده، داوری)گیری و ساختاری( )اندازه ( برازش مدل کلی9

گیری را مورد ارزیابی قرار های اندازه طی شود. مطابق این فرآیند، ابتدا روایی و پایایی مدلسه مرحله باید به ترتیب در پژوهش  این

توان به ارزیابی مدل  گیری)بیرونی( به دست آمد، میهای اندازه دهند. هنگامی که شواهد کافی مبنی بر روایی و پایایی مدلمی

 )درونی( پرداخت. ساختاری

کلی مدل پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. ذکر این نکته ضروری است که تنها در صورتی روابط ی پایانی نیز برازش  در مرحله

گیری در حد قابل قبول باشند. اگر پژوهشگر  های اندازه بخش ساختاری معنادار و قابل تفسیر هستند که روابط و مقادیر بخش مدل

گیری  گیری روبرو شود، باید ابتدا به اصالح بخش مدل های اندازه ههای انداز تر از حد قابل قبول در بخش مدل با مقادیر پایین

توان با بررسی برازش مدل  پرداخته و سپس روابط بخش ساختاری مدل خود را بررسی و تفسیر نماید. پس از این دو مرحله می

مورد بررسی قرار گرفته برای هر مرحله، کلی، نهایتاً امکان آزمون فرضیات را فراهم ساخت. این مراحل به ترتیب و با ذکر معیارهای 

 (.1991آذر و همکاران، ؛1992 )داوری و رضازاده، ( نمایش داده شده است1صورت شماتیک در شکل) به
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 PLSها در روش الگوریتم تحلیل داده - 1شکل 

 برازش مدل های اندازه گیری

 روایی متغیرها استفاده می شود. )مدل های اندازه گیری(، از پایایی و برای بررسی برازش بخش اول

 ارزیابی پایایی و روایی در فل سوم ذکر شد.

 ضرایب تعیین

( معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل سازی معادالت ساختاری به ضریب تعیین )

زای تنها برای سازه های درون گذارد. مقدار زا میکار می رود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون 

مربوط  (. هر چه مقدار1999گردد و در مورد سازه های برون زا، مقدار این معیار صفر است )هالند،  )وابسته( مدل محاسبه می

 به سازه های درون زای یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.

معرفی می کند .  را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  0.27و  0.99، 0.19( سه مقدار 1998) 2چین

( تمامی متغیرهای درونزای مدل از ضریب تعیین مناسب برخوردار بوده و نشان دهنده 19-4با توجه به نتیجه ذکر شده در جدول)

 باشد.برازش مناسب بخش ساختاری مدل می
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 ی تحقیقها فرضیهتغیرهای درونزای مدل برای ضریب تعیین م -5جدول 

 نییتع بیضر متغیر

 172/0 اخالق

 209/0 آموزش

 122/0 یآموزش یباورها

 911/0 بازخورد

 221/0 غیر آموزنده

 481/0 غیر یادگیرنده

 912/0 کالمی

 914/0 یخودکار آمد

 - رانیمد یارتباط های مهارت

 911/0 مدیریت

 421/0 شنود

 248/0 یادگیرنده

 معیار برازش مدل کلی

گیری و بخش ساختاری مدل پژوهش خود،  ، محقق باید پس از بررسی برازش بخش اندازهPLSسازی مسیری طبق ساختار مدل

سازی شده کلی است یعنی تابع فاقد یک معیار بهینه PLSسازی مسیری برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. از طرف دیگر مدل

 برای ارزیابی برازش مدل وجود ندارد. کلی

( پیشنهاد گردیده است. به همین دلیل در 2001) و همکاران 7وسیله تننهاوس وجود، یک معیار کلی برای نیکویی برازش به بااین

 (.1992برای بررسی تناسب کلی مدل استفاده گردیده است )داوری و رضازاده،  (GOF)8این مرحله از شاخص نیکویی برازش

 معیار نیکویی برازش

بینی عملکرد کلی مدل به  عنوان معیاری برای پیش دهد و بهگیری و ساختاری را مد نظر قرار میهر دو مدل اندازه GOFشاخص 

 گردد: ( زیرمحاسبه می2-4شاخص طبق فرمول) نیا رود.کار می

 (2-4فرمول)

به  292/0( 10-4باشد که مطابق جدول) ل( میهر سازه)مرتبه او9نشانه میانگین مقادیر اشتراکی طوری که به

 دست آمده است.

 قیتحقمقادیر اشتراکی و ضرایب تعیین برای فرضیه  -6جدول 

 متغیرها (Communality)شاخص اشتراکی  ()ضریب تعیین 

 اخالق 129/0 172/0

 آموزش 294/0 209/0
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 متغیرها (Communality)شاخص اشتراکی  ()ضریب تعیین 

 یآموزش یباورها 000/1 122/0

 بازخورد 112/0 911/0

 آموزنده ریغ 289/0 221/0

 رندهیادگی ریغ 144/0 481/0

 یکالم 127/0 912/0

 یآمد خودکار 000/1 914/0

 رانیمد یارتباط های مهارت 000/1 -

 تیریمد 142/0 911/0

 شنود 197/0 421/0

 میانگین 281/0 444/0

 

 ی فرعی و فرضیه اصلی به شرح زیر است:ها فرضیهمدل برای  GOFدرنهایت 

    √                  
 

معرفی نموده  GoFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  را به  92/0و  21/0، 01/0( سه مقدار 2009)10وِتزلِس و همکاران

 محاسبه گردید، نشان از برازش کلی متوسط مدل دارد. 0// 550برای مدل حاضر برابر  GoFاند. از انجایی که مقدار 

 ای تحقیقهتحلیل استنباطی فرضیه

است. برای آزمون فرضیات از مدل معادالت  های تحقیق پرداخته شده های مناسب به آزمون فرضیه در این قسمت با انجام تحلیل

 استفاده شده است. Smart-PLS3افزار آماری  گیری از نرم ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با بهره

قرار گرفته، ارائه گردیده  تائیدساختاری که در مراحل قبل برازش آن نیز مورد  در شکل زیر خروجی ضرایب مسیر مدل معادالت

 است.
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 ضرایب مسیر مدل تحقیق -2شکل 

توان در مورد معناداری آن ضرایب اظهار نظر کرد، از آنجایی که از طریق بزرگی یا کوچکی ضرایب مدل تخمین استاندارد نمی

( استفاده می شود. و چنان چه در آن مقادیر T-valueاز مدل اعداد معناداری )جهت سنجش معنادار بودن ضرایب مسیر 

% معنادار هستند. در شکل زیر مدل اعداد 91باشند، این روابط در سطح اطمینان  92/1 معناداری بزرگتر از قدرمطلق عدد

 معناداری مربوط به هر یک از مسیرها ارائه گردیده است.
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 ضرایب معناداری مدل تحقیق - 3شکل 

 یاصل هیفرض

 .دارد  یمعنادار تأثیر یآموزش یباورها یا با نقش واسطه یبر خود کارآمد ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت

 اصلی(فرضیه (: نتایج آزمون سوبل )11-4جدول )

0292298/9 Sobel test 812/9 Ta 

00244822/0 p-value 989/4 Tb 

 

 به عنوان میانجی گر برابر با یآموزش یباورها توان نتیجه گرفت ضریب معناداری متغیر به شکل فوق و آزمون سوبل می با توجه

 یارتباط های مهارت نیب یآموزش یباورها ریمتغ( بیشتر است و حاکی از معنادار بودن اثر میانجی 92/1است که از مقدار ) 9.09

 می باشد. یبر خود کارآمد ییمقطع ابتدا رانیمد
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 1فرعی  هیفرض

 دارد. تأثیر یآموزش یبر باورها ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت

به دست آمد  9.812 یآموزش یباورها و یارتباط های مهارت نیب یمعنادار بیچون ضرفوق  در شکل یمعنادار بیبا توجه به ضرا

بر  یمعنادار تأثیر ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارتکه  افتیدست  جهینت نیتوان به ا یباشد م یم 1.92از  شتریکه ب

توان  یبه دست آمده م 0.911 یآموزش یو باورها یارتباط های مهارت نیب ریمس بیچون ضر یدارد و از طرف یآموزش یباورها

 شود یم شتریب یآموزش یباورها جهیباشد در نت شتریب یارتباط های مهارتگفت هر چه 

 2 یفرع هیفرض

 .دارد تأثیر یبر خودکار آمد ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت

از  شتریبه دست آمد که ب 9.222 یخودکار آمد و یارتباط های مهارت نیب یمعنادار بیچون ضر یمعنادار بیبا توجه به ضرا

 یبر خودکار آمد یمعنادار تأثیر ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارتکه  افتیدست  جهینت نیتوان به ا یباشد م یم 1.92

توان گفت هر چه  یبه دست آمده م 0.212 یو خودکار آمد یارتباط های مهارت نیب ریمس بیچون ضر یدارد و از طرف

 شود. یم شتریب یخودکار آمد جهیباشد در نت شتریب یارتباط های مهارت

 3 یفرع هیفرض

 .دارد تأثیر یآموزش یبر باورها یخودکارآمد

 جهینت نیتوان به ا یباشد م یم 1.92از  شتریبه دست آمد که ب4.989 یآموزش یباورها و یخودکارآمد نیب یمعنادار بیچون ضر

 نیب ریمس بیچون ضر یدارد و از طرف یآموزش یبر باورها یمعنادار تأثیر ییمقطع ابتدا رانیمد یکه خودکارآمد افتیدست 

 یآموزش یباورها جهیباشد در نت شتریب یتوان گفت هر چه خودکارآمد یبه دست آمده م 414/0ی آموزش یو باورها یخودکارآمد

 شود. یم شتریب
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 بحث و نتیجه گیری-6

دنیای امروزی دنیای ارتباطات می باشد و در این زمینه فناوری های نوین ارتباطی نیز موجب تغییراتی در نحوه برقراری ارتباطات 

بین فردی ایجاد نموده است. داشتن ارتباطات قوی برای همه افراد از اهمیت باالیی برخوردار بوده و برای اشخاصی که به واسطه 

تباط بیشتری با دیگران دارند، این موضوع از اهمیت باالتری برخوردار می باشد. مدیران از جمله افرادی نوع شغل و فعالیتشان ار

ارتباطی برای آنها بسیار مهم بوده و این موضوع می تواند بر خودکارآمدی آنها نیز تاثیرگذار باشد. همچنین  های مهارتهستند که 

ارتباطی آنها بستگی داشته باشد. در این  های مهارتاز مسائل آموزشی می تواند به عملکرد مدیران مقطع ابتدایی و برداشت آنها 

اشاره نمود که ( 1999سکه ) یو باسائ یزد، ی(1999) ازین یو ب ازین یپژوهش بزمینه پژوهشهایی نیز صورت گرفته که می توان به 

نیز ( 1999و همکاران ) میپوررحاند.  رآمدی مدیران پرداختهی با توانمندسازی و خودکاارتباط های مهارتبه ترتیب به بررسی رابطه 

های متعددی دراین  پژوهش وجود دارد. یرابطه معنادار یا با توسعه حرفه یو خودکارامد یآموزش یرهبر نیببیان داشتند که 

باشد که عالوه بر این روی جامعه و  زمینه صورت گرفته اما تفاوت پژوهش حاضر به دلیل وجود متغیر واسطه باورهای آموزشی می

بر خود  ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت تأثیرنمونه آماری متفاوتی انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان از 

 ی دارد که نتایج حاصله با جزئیات بیشتر در ادامه آمده است.آموزش یباورها یا با نقش واسطه یکارآمد

 یباورها یا با نقش واسطه یبر خود کارآمد ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت "اصلی پژوهش که  ضیهفردر رابطه با 

 9.09 به عنوان میانجی گر برابر با یآموزش یباورها ضریب معناداری متغیردهد که  نتایج نشان می "دارد یمعنادار تأثیر یآموزش

 رانیمد یارتباط های مهارت نیب یآموزش یباورها ریمتغ( بیشتر است و حاکی از معنادار بودن اثر میانجی 92/1است که از مقدار )

تحت عنوان ( 1999یزدی و باسائی سکه )نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش می باشد.  یبر خود کارآمد ییمقطع ابتدا

ارتباطی و  های مهارتطورکلی  بهکه نشان دادند  و کنترل فکر با خودکار آمدی تحصیلی در دانشجویان ارتباطی های مهارترابطه 

کنند. مهارت گوش دادن، درک پیام، بینش، قاطعیت، کنترل  بینی می کنترل فکر، خودکارآمدی تحصیلی را در جهت مثبت پیش

بت و راهبرد نگرانی خودکارآمدی تحصیلی را در جهت منفی اجتماعی و ارزیابی دوباره، خودکارآمدی تحصیلی را در جهت مث

 است. ، همراستاکنند بینی می پیش

نتایج نشان  "دارد تأثیر یآموزش یبر باورها ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت"پژوهش که  فرعی اول فرضیهدر رابطه با 

 1-4با توجه به شکل  یدارد و از طرف یآموزش یبر باورها یمعنادار تأثیر ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارتدهد که  می

 یارتباط های مهارتتوان گفت هر چه  یبه دست آمده م 0.911 یآموزش یو باورها یارتباط های مهارت نیب ریمس بیچون ضر

 یارتباط های مهارت نیب یمعنادار بیچون ضر یمعنادار بیبا توجه به ضرا .شود یم شتریب یآموزش یباورها جهیباشد در نت شتریب

 یارتباط های مهارتکه  افتیدست  جهینت نیتوان به ا یباشد م یم 1.92از  شتریبه دست آمد که ب 9.041 یآموزش یباورها و

 یو باورها یارتباط های مهارت نیب ریمس بیچون ضر یدارد و از طرف یآموزش یبر باورها یمعنادار تأثیر ییمقطع ابتدا رانیمد

. شود یم شتریب یآموزش یباورها جهیباشد در نت شتریب یارتباط های مهارتتوان گفت هر چه  یبه دست آمده م 0.247 یآموزش

معلمان علوم  یاحساس کارآمد نیرابطه ب یبررستحت عنوان ( 2010ساکا و سورملی )نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش 

از سطح ارتباط بر حسب  یدر ادراک معلمان علوم حفاظت یدار یمعن یتفاوت آمارن دادند که نشا یارتباط های مهارتو  یحفاظت

معلمان علوم  یمشخص شد که خودکارآمد ،یاطارتب های مهارتو  یکارآمد یباورها نیوجود ندارد. در مورد رابطه ب تیجنس

 زیباال ن یخودکارآمد ینشان داد که معلمان علوم حافظ با باورها جهینت نیمثبت دارد. ا یهمبستگ یارتباط های مهارتبا  یحفاظت

 است. ، همراستادارند یارتباط های مهارتاز  ییادراک باال

نتایج نشان  "دارد تأثیر یبر خودکار آمد ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارت"پژوهش که  فرعی دوم فرضیهدر رابطه با 

چون  1-4با توجه به شکل  یدارد و از طرف یبر خودکار آمد یمعنادار تأثیر ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارتدهد که  می

باشد  شتریب یارتباط های مهارتتوان گفت هر چه  یبه دست آمده م 0.212 یو خودکار آمد یارتباط های مهارت نیب ریمس بیضر
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اثربخشی تحت عنوان ( 1997دانا و همکاران )هش با نتایج پژوهش شود. نتایج حاصل از این پژو یم شتریب یخودکار آمد جهیدر نت

پس از کنترل سطوح پیش که نشان دادند  آموزش مهارت های ارتباطی بر تاب آوری و خودکار آمدی تمرینی ورزشکاران نوجوان

وه کنترل قرار دارد. براساس آزمون، نمره های تاب آوری و خودکارآمدی تمرینی در گروه آزمایشی به طور معناداری باالتر از گر

یافته های این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که آموزش مهارت های ارتباطی، روش موثری برای افزایش تاب آوری و 

 دارای انطباق است.، خودکارآمدی تمرینی در ورزشکاران نوجوان می باشد

 یدهد که که خودکارآمد نتایج نشان می "دارد تأثیر یآموزش یبر باورها یخودکارآمد"پژوهش که  فرعی سوم فرضیهدر رابطه با 

 نیب ریمس بیچون ضر 1-4با توجه به شکل  یدارد و از طرف یآموزش یبر باورها یمعنادار تأثیر ییمقطع ابتدا رانیمد

 یآموزش یاورهاب جهیباشد در نت شتریب یتوان گفت هر چه خودکارآمد یبه دست آمده م 0.414 یآموزش یو باورها یخودکارآمد

رابطه رهبری آموزشی و تحت عنوان ( 1999پوررحیم و همکاران )شود. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش  یم شتریب

 تأثیرمتغیر رهبری آموزشی با بیشترین میزان که نشان دادند  اردبیل 2ای معلمان ابتدایی ناحیه  خودکار آمدی معلم با توسعه حرفه

کنند. میانگین  بینی می ای را پیش ( متغیر توسعه حرفهBETA=0/14با ) تأثیر( و خودکارآمدی با کمترین BETA=0/49با بتای )

ای باالتر از حد متوسط است. بین رهبری آموزشی و خودکارامدی با توسعه  نمرات رهبری آموزشی، خودکارامدی و توسعه حرفه

، ای باالتر از حد متوسط است . میانگین نمرات رهبری آموزشی، خودکارآمدی و توسعه حرفهای رابطه معناداری وجود دارد حرفه

 است.همسو 

 محدودیت ها و مشکالت تحقیق

 .... محدودیت های پژوهش های پرسشنامه ای همانند بوروکراسی های اداری، پر نکردن صحیح و کامل پرسشنامه و 

 و تعطیلی و مجازی شدن آموزش 19با توجه به همه گیری کویید  محدودیت ها و مشکالت زمانی در انجام پژوهش 

 پیشنهادات

 یا با نقش واسطه یبر خود کارآمد ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارتاصلی پژوهش که  فرضیهباتوجه به نتایج حاصله از 

 ، پیشنهاد می شود:دارد یمعنادار تأثیر یآموزش یباورها

 با رائه آموزش های ضمن خدمت ییابتدا مقطع رانیمد یارتباط های مهارتتقویت  -1

 ییابتدا مقطعدر مدیران  یکارآمد خودارتقای  -2

، دارد تأثیر یآموزش یبر باورها ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارتپژوهش که  فرعی اول فرضیهباتوجه به نتایج حاصله از 

 پیشنهاد می شود:

 باال یارتباط های مهارتاز میان افراد با  ییبتدامقطع ا رانیمدانتخاب  -1

 مدیران از سوی آموزش و پرورش به مدارس ابتدایی یارتباط های مهارتارائه جزوات و بروشورهای آموزشی تقویت  -2

، دارد تأثیر یبر خودکار آمد ییمقطع ابتدا رانیمد یارتباط های مهارتپژوهش که  فرعی دوم فرضیهباتوجه به نتایج حاصله از 

 پیشنهاد می شود:

 داردمثبتب  تأثیرآنان  یخودکار آمدخویش در محیط مدرسه که بر  یارتباط های مهارتتالش مدیران در راستای تقویت  -1

 تقویت ارتباطات میان اولیا و مربیان در مدارس ابتدایی و کمک از مربیان پرورشی در انجام این مهم -2

 ، پیشنهاد می شود:دارد تأثیر یآموزش یبر باورها یخودکارآمدپژوهش که  فرعی سوم فرضیهباتوجه به نتایج حاصله از 

 باال به سمت مدیریت در مدارس یخودکارآمدانتساب و انتخاب افراد با توان  -1

 در میان کارکنان و پرسنل و خصوصاً مدیران آموزشی از سوی آموزش و پرورش یآموزش یباورهاتقویت  -2

 برای محققین آیندهپیشنهاداتی 

  ارتباطی و کنترل فکر مدیران با توانمندسازی مدیران مقطع ابتدایی های مهارتبررسی رابطه بین 
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