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تبضيد پصيطـ91/11/28:

چکيده
ّسف انلي ايي تحميك ،ثطضؾي هسل هعبزالت ؾبذتبضي ضاثغِ هحييظ هسضؾيِ ٍ ذَزوبضآهيسي
هعلوبى همغع اثتسايي زض اؾتبى فبضؼ ثَز .ضٍـ پػٍّف اظ ًَع ّوجؿتگي -علي ثَز ٍ ثيط اؾيبؼ ضٍـ
ًوًَِگيطي ذَقِاي چٌسهطحليِاي  223پطؾكيٌبهِ لبثيت تدعييِ ٍ تحلييت خويع آٍضي قيس .ضٍاييي
پطؾكٌبهِ فضبي هسضؾيِ ٍ ذَزوبضاهيسي هعلويبى ثَؾييلِ ًتيط هترههيبى ٍ تحلييت گَييِ ٍ پبييبيي
پطؾكٌبهِّب ثَؾيلِ آلفبي وطًٍجبخ ثسؾت آهس .ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ ًكبى زاز ويِ اظ ثييي هتغيطّيبي
فضبي هسضؾِ؛ ًَآٍضيّ ،وىبضي ٍ تهوينگيطي ثِ تطتيت ثيفتطيي تيبیيط ضا زض ذَزوبضآهيسي هعلويبى
زاضا ّؿتٌس ٍ پيف ثيٌي وٌٌسگي لَيتطي زاضا ّؿتٌس .هسل هعبزالت ؾبذتبضي ًكيبى زاز ويِ فضيبي
هسضؾِ ثيط ذَزوبضآهيسي هعلويبى تبیيطهثجيت ٍ هعٌييزاضي زاضز .زض هدويَع تويبم قيبذمّيب هيسل
پيكٌْبزي پػٍّف ضا تبييس وطزًس.
واژههای کليدی :ذَزوبضآهسي ،فضبي هسضؾِ ،هعبزالت ؾبذتبضي ،همغع اثتسايي ،اؾتبى فبضؼ

 -1زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس وبظضٍى ،گطٍُ علَم تطثيتي ،وبظضٍى ،ايطاى
 -2زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس وبظضٍى ،گطٍُ علَم تطثيتي ،وبظضٍى ،ايطاى
 -3زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس وبظضٍى ،گطٍُ علَم تطثيتي ،وبظضٍى ،ايطاى
*ًَ -يؿٌسُ هؿئَلbkazeroun@gmail.com :
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مقدمه
اهطٍظُ اًَاع ذسهبت ٍ تَليسات هَضزًيبظ خبهعِ ٍ هطزم ثَؾيلِ ؾبظهبىّبي گًَيبگَى فيطاّن هيي-
قَزّ .ط ؾبظهبًي ثب اًدبم زازى ٍظبيف چٌسگبًِ يب ترههيّ ،سفّبي عبم يب ذبنيي ضا ثيطاي خبهعيِ ٍ
هطزم هترهم هيؾبظًس .يىي اظ ايي ؾبظهبىّب ؾبظهبىّبي آهَظـ هساضؼ هيثبقس .آهَظـ ٍ پيطٍضـ
زاضاي ّسفّبي هعٌَي ٍ التهبزي اؾت ٍ ؾعي زاضز وِ فطز ضا زض تحمك آى ّسفّب ثِ فعبليت ًْبيي ٍا
زاضز ٍ .ثِ ّويي زليت زض ثيفتط خَاهع اظ اّويت ذبني ثطذيَضزاض اؾيت ( .)Askariyan,2010يىيي اظ
عَاهلي وِ ثط فعبليت هساضؼ ٍ هعلوبى تبیيط هيگصاضز هحيظ هسضؾِ هيثبقس .هحيظ هسضؾِ ثب هيسيطيت
آهَظـ هساضؼ ،وِ هساضؼ ضا ثِ عٌَاى يه ؾبظهبى ضؾوي زض ًتط هيگيطز هطتجظ اؾيت .ثٌيبثطايي اييي
هحيظ ،ثِ هحيظ ثب گطٍُّبي اختوبعي زض ظهيٌِ اّسافً ،تيبيح ًميفّيب ،ؾيبذتبض ؾيبظهبًيً ،تيبمّيبي
پبزاـ ،اقىبل هغبثعت ،فعبليتّبي هكبضوتي ٍ اضتجبط اٍليب ٍ هطثيبى قجيِ هيثبقس .ؾيبليبًي اؾيت ويِ
فضبي هسضؾِ ثِ عٌَاى خٌجِ هْن ٍ اؾبؾي ّط هسضؾِ هَضز ثطضؾي لطاضگطفتِ اؾت .تحميمبت هتعيسزي
ثط ًمف هحييظ هسضؾيِ زض آهيبزُ ؾيبظي ضقيس قيٌبذتي ٍ عيبعفي زاًيفآهيَظاى نيحِ گصاقيتِاًيس
(.)Dorman,1998
گَزلس ٍ گالتط ( ،)Goodlad, 1984; Glatthorn, 1984پيكٌْبز وطزًس وِ فضيبي هسضؾيِ تعيييي
وٌٌسُ هيعاى ضضبيت ٍ عسم ضضبيت هساضؼ هيثبقس ٍ ثب هتغيطّبيي ّوچيَى اضتجيبط هعلويبى ٍ زاًيف-
آهَظاى ،هعلوبى ٍ ازاضُ وٌٌسگبى هسضؾِ ٍ اضتجبط ٍالسيي ٍ هؿئَالى هسضؾِ اضتجبط زاضز .پيؽ هييتيَاى
گفت وِ هحيظ هسضؾِ هحيغي پَيب اؾت تب غيطپَيب ٍ ،هيتَاى آى ضا انهيال ويطزّ .ينچٌييي هتغييط
زيگطي وِ اضتجبط ظيبزي ثب هحيظ زاضز ذَزوبضآهسي اؾيت زض ّوييي ضاثغيِ ثٌيسٍضا (،)Bandura,1997
ًتيدِگيطي هيوٌس وِ ذَزوبضآهسي هعلوبى ضيكِ زض عبهت هحيظ ضفتبض ٍ عَاهت فيطزي زاضز ٍ هحييظ
تسضيؽ ًمف هْن ٍ اؾبؾي زض ثبٍضّبي ذَزوبضآهسي هعلوبى زاضز (.)Henson, 2001
ّنچٌيي ثؿيبضي اظ ضفتبضّبي اًؿبى ثب ؾبظ ٍ وبض ًفَش ثط ذَز ،ثطاًگيرتِ ٍ وٌتطل هيقَز .زض هيبى
هىبًؿينّبي ًفَش ثط ذَزّ ،يچىيسام هْين تيط ٍ وبضآهيستط اظ ثيبٍض ثيِ ذيَز وبضآهيسي قرهيي ًيؿيت
( .)Bandura,1997ثِ ًتط ٍي ذَزوبضآهسي ثِ ثبٍضّب يب لضبٍتّبي فطز ثِ تَاًيبييّيبي ذيَز زض اًديبم
ٍظبيف ٍ هؿئَليتّب اقبضُ زاضز ٍ هعتمس اؾت اًؿبىّب زاضاي ًَعي ًتبم ذيَز وٌتطليي ٍ ًييطٍي ذيَز
تٌتيوي ّؿتٌس ٍ تَؾظ آى ًتبم ثط افىبض ،احؿبؾبت ٍ ضفتبضّبي ذَز وٌتطل زاضًس ٍ ثط ؾطًَقيت ذيَز
ًمف تعييي وٌٌسُاي ايفب هيوٌٌس .ثط اؾبؼ ًتطيِ ثٌسٍضا افطاز ًِ تَؾظ ًيطٍّبي زضًٍي ضاًسُ هيقَز ٍ
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ًِ هحطنّبي هحيغي آًْب ضا ثِ عوت ؾَق هيزّس ،ثلىِ وبضوطزّيبي ضٍاى قيٌبذتي ،عولىيطز ،ضفتيبض،
هحيظ ٍ هحطوبت آى ضا تعييي هيوٌس .ثٌسٍضا ّنچٌيي هغط هيوٌس وِ ذَزوبضآهسي ،تَاى ؾيبظًسُاي
اؾت وِ ثساى ٍؾيلِ؛ هْبضت ّبي قيٌبذتي ،اختويبعي ،عيبعفي ٍ ضفتيبضي اًؿيبى ثيطاي تحميك اّيساف
گًَبگَى ثِگًَِاي ایطثرف ؾبهبًسّي هيقَز .ثٌبثطايي ،ذَزوبضآهسي ثِ زاقتي ثبٍض ثِ تَاًبيي اًدبم وبض
زض هَلعيتّبي گًَبگَى قغلي اقبضُ زاضزّ .نچٌيي اظْيبض هييزاضز ذَزوبضآهيسي هعلين ًيطٍهٌيستطيي
هتغييط زض تعييي هَلعيت ّط ثطًبهِ خسيس ٍ اثتىبضي اؾت .اؾبؾب ّط اًساظُ وِ هعلن احؿيبؼ ثْتيطي زض
هَضز تَاًبيياـ زض تسضيؽ زاقتِ ثبقس ثْتط ذَاّس تَاًؿت عوت وٌس .ثٌبثطايي ثب تَخِ ثِ هغبليت شويط
قسُ ايي پػٍّف ثِ ثطضؾي ضاثغِ هحيظ هسضؾِ ٍ ذَزوبضآهسي هعلوبى همغع اثتسايي زض اؾتبى فيبضؼ
پطزاذتِ اؾت.
َّي ٍ هيؿىت ( ،)Hoy and Miskel,1991زضتحليت ذَز اظ هحيظ زاذلي وبض ثِ ؾِ هفَْم هطتجظ
ثِ ّن يعٌي ؾبظهبى غيطضؾوي ،فطٌّگ ؾبظهبًي ٍ فضبي ؾبظهبًي وِ هيتَاًس ضفتبض افطاز ضا تحيت تيبیيط
لطاض زّس اقبضُ هيوٌٌس ّط وسام اظ ايي هفيبّين اظ ظٍاييبيي ثيِ ؾيبظهبى ٍ هؿيبلت آى هييًگيطز ٍ آى ضا
تَنيف هيوٌس .هع الَنف زض هدوَع آًْب خعء خٌجِّبي غيطهلوَؼ ؾبظهبىّب ثِ قوبض هيضًٍس .ضوي
ايي وِ ًمبط هدعالي ضا ّن زاضا ّؿتٌس .اظ عطفي چَى ثحث وبضآلي ًيطٍي اًؿبًي يىي اظ هؿبلت هْين ٍ
ثحث ضٍظ زض ؾبظهبىّبؾت ،لصا ثطضؾي عولىطز زثيطاى ٍ اضتجبط آى ثب فضبي هسضؾِ اّويت پيسا هيوٌيس
چطا وِ زض ؾبيِ فضبيي آضام ٍ هغوئي ٍ ثِ زٍض اظ زغسغِ ٍ تكيَيف زض هيساضؼ اؾيت ويِ هييتيَاى اظ
هعلويي اًتتبض زاقت ثِ عٌَاى هٌبثع اًؿبًي ٍ شذبيط پط اضظـ ثِ ثبلٌيسگي زاًيف پػٍّيبى ذيَز وويه
وٌٌس ٍ ضقس تطلي ضا هساٍهت ثركٌس .اظ هدوَع هغبلت تَنيف قسُ ايي هؿبلِ اؾتٌجبط هيگيطزز ويِ،
ّط ؾبظهبًي زاضاي ٌّدبضّب ،اضظـّب ،ؾبذت ؾبظهبًي ،ؾجه ٌّطي ،ؾيؿتن پبزاـ ٍ تٌجييِ ٍ وبضوٌيبى
حطفِاي ذبل ذَز هيثبقٌس وِ زض هدوَع خَ ؾبظهبىّب ضا تكىيت هييزّيس .اًٍيع هييگَييس ويِ ّيط
هسضؾِ زاضاي فطزيت ٍخَزي ذبل ذَز اؾت وِ ثبعث توبيع هساضؼ اظ يىسيگط هيقيَز ويِ آى ضا خيَ
ؾبظهبًي (فضب) هيگَيٌس .ثِ عجبضت زيگط هفَْم خَ ؾبظهبًي ضا هيتَاى زض هسضؾِ ثِ ايي نَضت تجيييي
وطز وِ آى تحت تبیيط ضّجطي هسيط هسضؾِ لطاض هيگيطز ،ثط ضفتبض اعضب تبیيط هيگصاضز ،اظعيطف هعلويبى
تدطثِ هيقَز ٍ ثط پبيِ ثطزاقتّبي زؾتِ خوعي ثٌيبز يبفتِ اؾت .زض ّويي ضاثغِ َّي ٍ والٍض ( Hoy
 ،)and Clower ,1986ثيبى هيزاضًس وِ يىي اظ هْوتطيي عَاهلي وِ ضفتبض هعلن ضا تحت تبیيط لطاض هيي-
زّس ضضبيت قغلي اؾتٍ .خَز ًبضضبيتي زض هعلن هَخت هيگطزز وِ اٍ حساوثط تالـ ٍ وَقف ذَز ضا
زض خطيبى تعلين ٍ تطثيت ثِ عوت ًيبٍضز .زض ًتيدِ آهَظقي ثب حسالت وفبيت ٍ وبضايي ثِ ويبضذَز ازاهيِ
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هيزّس .ايي عوت هَخت ذَاّس قس وِ ثِ تَؾعِ ٍ ثْجَز تعلين ٍ تطثييت فطاگييطاى آؾييت ٍاضز قيَز.
ضٍزؼ ( ،)Rhoades,2001اظْبض هيوٌس ،ظهبًي وِ ثب وبضوٌبى ثِ نَضت عبزالًِ ٍ هثجت ضفتبض قَز آًْيب
ثطاي ًكبى زازى ًگطـ هثجت تكَيك هيقًَس ٍ اعتوبز آًْب ثِ ضّجطي ٍ ؾيبظهبى افيعايف هيييبثيس .زض
ٍالع زض هحيغي وِ وبضوٌبى ثِ هٌبثع ٍ اعالعبت ٍ حوبيت زؾتطؾي زاقتِ ثبقٌس ،فطنت فطاگيطي پييسا
هيوٌٌس ٍ ايي ثبعث تَاًوٌسي آًْب هيقَز.
آًٍع ( ،)Owens,1998فضبي ؾبظهبًي ثِ ازضان افطاز ؾبظهبى ويِ ثبظتيبثي اظ ٌّدبضّيب ،هفطٍضيبت ٍ
اعتمبزات يه ؾبظهبى هيثبقس اقبضُ زاضز .خَ ؾبظهبًي ثبعث هيقَز وِ هدوَعِ ٍيػگيّبي زضًٍي يه
هسضؾِاي ضا اظ هسضؾِ زيگط هتوبيع ؾبذتِ ٍ ضفتبض وبضوٌبى ضا تحت تبیيط لطاض زّس .خَ ؾبظهبًي هسضؾيِ
ثب هسيطيت ٍ ضّجطي آى ٍ ّنچٌيي ثب ضضبيت وبضوٌيبى آى ؾيبظهبى ضاثغيِ ثؿييبض تٌگيبتٌگي زاضز .ظييطا
ازضاوبت خوعي هعلوبى اظ هحيظ وبضقبى اًگيعُ ٍ ضفتبضّبي آًبى ضا زض هسضؾِ ٍ والؼ زضؼ تحت تبیيط
لطاض هيزّس .زض هَضز ضاثغِ فضبي ؾبظهبًي ثب ذالليت هيتَاى گفت اظ آًدبيي وِ ذاللييت زض هحيغيي
آظاز ،ون اؾتطؼ ٍ احتطام آهيع ظَْض ٍ ضقس هيًوبيس ،ثٌبثطايي ثب خَ ؾبظهبًي ثبظ اضتجبط تٌگيبتٌگي زاضز،
ظيطا زض خَ ؾبظهبًي ثبظ هحيغي ؾطقبض اظ ضٍاثظ نويوي زٍؾتبًِ ٍ گيطم ّويطاُ ثيب اعتويبز ٍ تَخيِ ثيِ
ًيبظّبي قٌبذتي -عملي ٍ اختوبعي -عبعفي يىسيگطٍ ،خَز زاضز وِ ايي هَلعيت زض ضقيس تفىيط ذيالق
تبیيط ثؿيبضي زاضز .ثٌبثطايي ،اظ ٍظبيف هسيط فطاّن وطزى چٌيي خَي ثيطاي فيطاّن قيسى ثؿيتط ضقيس ٍ
پطٍضـ ذالليت ٍ ًَآٍضي اؾت.
زض همبثت ًتطيِ ضٍاى تحليلي؛ هيتَاى ًتطيِ ضفتبضگطايي ضا زض ًتطگطفت .ايي ًتطيِ عَاهت هحيغيي
ضا زض تعييي ضفتبض هؤیط هيزاًسٍ .اتؿَى ،پبيِگصاض ضفتبض گطايي ،شّي ٍ فطآيٌيسّبي شٌّيي ضا اظ هغبلعيبت
ذَز وٌبض گصاقت .ثي اف اؾىيٌطّ ،وبًٌس ٍاتؿَى هعتمس ثَز وِ تٌْب هَضَع هٌبؾت ضٍاًكٌبؾيي ضفتيبض
اؾت ٍ تٌْب عبهت ايدبز وٌٌسُ ٍ ًگْساضًسُ ضفتبض هحيظ اؾت .زض ضفتبضگطايي ضازيىبل ،شّي ٍ ضٍيسازّبي
شٌّي ،هبًٌس اضازُ يب لهس ٍ ّسف اًىبض هيقًَس .اهب تفىط ،ازضان ٍ تريت ٍ احؿبؼّبي زضًٍي پصيطفتيِ
هيقًَس .ثب ايي حبل اؾىيٌط ،ازضان ،تفىط ،تريت ٍ اظ ايي لجيت ضا زض پطتَ ّوبى انَل حيبون ثيط ضفتيبض
آقىبض تجييي هيوٌس (.)Seyf, 2007
ظ آًدبيي وِ عَاهت قرهي ٍ هحيظ ثغَض هتمبثلي تعييي وٌٌسُ ًتطيِ قٌبذت اختويبعي ّؿيتٌس
( ،)Bandura,1997ثِ ًتط هيضؾس ذَزوبضآهسي هعلوبى ثب هحيظ ؾبظهبًي هسضؾِ اضتجيبط زاقيتِ ثبقيس
(ٍ ،)Tschannen-Moran and Woolfolk,2001لتي وِ ازضان وبضآهسي افطاز ثبال ثبقس ،زض فعبليتّيبيي
قطوت ذَاٌّس وطز وِ تَؾعِ هْبضتّب ٍ لبثليتّبي آًبى ضا تؿطيع وٌس ،اهب ٍلتي ذَزوبضآهيسي پيبييي
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ثبقس ،افطاز اظ قطوت زض فعبليتّبي خسيسي وِ هوىي اؾت ثيِ آًْيب زض ييبزگيطي هْيبضتّيبي خسييس
ووه وٌس ذَززاضي ذَاٌّسوطز (ثٌسٍاض .)1997 ،عيالٍُ ثيط اييي ،هتغيطّيبي ٍضيعيتي هسضؾيِ هبًٌيس
ؾبذتبض هسضؾِ ،قطوت هعلوبى زض تهوينگيطيّب ،خَ هسضؾِ ،ؾجهّبي هسيطيت ٍ ضّجطي وِ ذالليت
ٍ ًَآٍضي هعلوبى ضا حوبيت وٌس هيتَاًيس احؿيبؼ ذيَز وبضآهيسي هعلويبى ضا تحيت تيبیيط ليطاض زّيس
(.)Tschannen-Moran and Woolfolk,2001; Yilmaz,2010
تَثيي ،هَلط ٍ تطًط ( ،)Tobin, Muller and Turner, 2007زضيبفتٌس وِ فضيبي ؾيبظهبى ٍ ييبزگيطي
ؾبظهبًي پيف ثيٌي وٌٌسُ هعٌيزاضي ثطاي ذَزوبضآهسي هعلوبى هيثبقس .ثٌبثطايي فضبي هسضؾيِ هيي-
تَاًس ثط ذَزوبضآهسي هعلوبى تبیيط زاقتِ ثبقس .ثٌبثطايي ،ثيط اؾيبؼ تحميميبت پيكييي هييتيَاى هيسل
هفطٍو ظيط ضا قىت قوبضُ 1هَضز آظهَى لطاض زاز.
ذَزوبضآهسي

فضبي هسضؾِ

هعلوبى

ضکل ضماره :6مدل پيطنهادی پژوهص

پرسشهای پژوهش
 -1ؾْن ّطوسام اظ هؤلفِّبي هحيظ هسضؾِ زض ذَزوبضآهسي هعلوبى ثِ چِ همساض هيثبقس؟
 -2آيب هحيظ هسضؾِ ثطذَزوبضآهسي هعلوبى تبیيط هعٌي زاضي زاضز؟
روش پژوهش
ضٍـ پػٍّف اظ ًَع ّوجؿتگي -علي ثَز.
جامعه آماری و نمونه
خبهعِ آهبضي زض ايي پػٍّف توبهي هعلوبى همغع اثتسايي زض اؾيتبى فيبضؼ ثيَز .ثيط اؾيبؼ ضٍـ
ًوًَِ گيطي ذَقِاي چٌس هطحلِاي (چَى حدن خبهعِ هكرم ًجَز ٍ ثِ زليت پطاوٌسگي خغطافييبيي)
پٌح قْطؾتبى ثِ نَضت تهبزفي اًتربة ٍ اظ هيبى ّط قْطؾتبى زٍ هسضؾِ ثِ نَضت تهيبزفي اًتريبة
قس ٍ پطؾكٌبهِ ثيي توبم هعلوبى ّط هسضؾِ تَظيع گطزيس .هدوَعب پطؾكيٌبهِ ثييي تعيساز  300هعلين
تَظيع قس وِ زض ًطم افعاض ٍ SPSSاضز قَز .پؽ اظ ثطضؾي زليك پطؾكٌبهِّبي خوع آٍضي قيسُ تعيساز
 223پطؾكٌبهِ لبثت تدعيِ ٍ تحليت وسگصاضي قس ٍ هَضز تدعيِ تحليت لطاض گطفت .اظ ثييي اييي تعيساز
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 86هعلن  39زضنس اظ ًبحيِ يه ٍ ؾِ قيطاظ؛  37هعلن 17 ،زضنيس اظ ويبظضٍى؛  36هعلين 16 ،زضنيس اظ
هطٍزقت؛  33هعلن 14 ،زضنس اظ ًَضآثبز هوؿٌي ٍ  31هعلن 14،زضنس اظ فيطٍظآثبز ثَزًس وِ اظ ثيي اييي
تعساز  33زضنس هطز ٍ  67زضنس ظى ثَزًس.
ابزار پژوهش
ثييطاي ثطضؾييي فضييبي هسضؾييِ اظ پطؾكييٌبهِ ( ،)Johnson and Stevens,2001اؾييتفبزُ قييس .ايييي
پطؾكٌبهِ اٍليي ثبض زض ؾبل  1982تَؾظ (فطيعض ٍ ضًتَل) ثىبض ثطزُ قسُ وِ اظ  56گَييِ تكيىيت قيسُ
ثَز .عي ؾبلّبي  1982تب  2000اظ ايي پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ تب ايٌىِ خبًؿَى آًطا انال وطز ٍ ثيِ
 21گَيِ تمليت زاز .ايي پطؾكٌبهِ هَلفِّبي (ّوىبضي ،اضتجبط زاًف آهَظي ،هٌيبثع هسضؾيِ ،تهيوين-
گيطي ٍ ًَآٍضي آهَظقي) هَضز اضظيبثي لطاض هيزّس .ثطاي آظهَى ذَز وبضآهسي هعلويبى ،پطؾكيٌبهِ 24
گَيِاي ذَزوبضآهسي ( ،)Brouwers and Tomic,2000وِ زاضاي هَلفِّيبي ذَزوبضآهيسي ازضان قيسُ
(هسيطيت والؼ ،حوبيت وبضوٌبى ٍ حوبيت هسيطاى) اؾت ،هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت.
روايي
ثطاي ؾٌدف ضٍايي پطؾكٌبهِّب اظ تحليت گَيِ اؾتفبزُ قس ثِ ايي نَضت ويِ ضيطيت ّوجؿيتگي
ته ته گَيِّب ثب ًوطُ وت ّط هميبؼ ثسؾت آهيس ٍ تويبهي ضيطايت اظ  0/25ثيبالتط ثَزًيس ٍ زض ؾيغ
 ٍ P<0/05پبيييتط هعٌيزاض ثَزًسّ .نچٌيي اظ تحليت عبهلي ثطاي ضٍايي ؾبظُ اؾتفبزُ قيس ويِ تحلييت
عبهلي پطؾكٌبهِ فضبي هسضؾِ ّوبى  5عبهت ّوىبضي ،اضتجبط زاًف آهيَظي ،هٌيبثع هسضؾيِ ،تهيوين-
گيطي ٍ ًَآٍضي آهَظقي ضا تبليس وطزًسٍ ،لي ثب تَخِ ثِ ًتبيح تحلييت عيبهلي تبلييسي؛ پطؾكيٌبهِ ذيَز
وبضآهسي هعلوبى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ اوتكبفي ثطضؾي قيس ويِ ييه عبهيت ثيِ عَاهيت هيسيطيت ويالؼ،
حوبيت وبضوٌبى ٍ حوبيت هسيطاى اضبفِ قس وِ ذَزوبضآهسي حطفيِاي ًيبم گصاقيتِ قيس .زٍ قيبذم
همسهبتي وفبيت ًوًَِثطزاضي ) ٍ (KMOهدصٍض وبي ثطاي آظهَى وطٍيت ثبضتلت ثِ هٌتَض تعييي هٌبؾت
ثَزى زازُّب ثطاي تحليت عبهلي هحبؾجِ گطزيس .همساض قبذم  KMOزض توبهي هتغيطّيب ثيبالتط اظ0/70
ثِ زؾت آهس وِ ًكبى زٌّسُ هٌبؾت ثَزى زازُ ّب ٍ ضعبييت قيطط اًديبم تحلييت عيبهلي اؾيت .هميساض
هعٌبزاضي آظهَى وطٍيت ثبضتلت ًيع ووتط اظ 0/05ثِ زؾت آهس وِ ثيبًگط هعٌبزاض ثَزى زازُّب زض تحلييت
عبهلي هيثبقس.
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پايايي
ثطاي هحبؾجِ پبيبيي اظ آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس .ضطيت آلفبي وطًٍجبخ ثطاي هميبؼ ذَزوبضآهسي
هعلوبى ٍ 0/90فضبي هسضؾِ  0/80ثسؾت آهس وِ ًكبى زٌّسُ اعتجبض هٌبؾت ّط زٍ هميبؼ هيثبقس.
روش اجرا
پؽ اظ اًتربة قْطؾتبىّب ٍ هساضؼ آًْب هحمك ٍ ّوىبضاى ثِ ته ته هيساضؼ هطاخعيِ ًوَزًيس ٍ
پطؾكٌبهِّب ضا هيبى هعلوبى تَظيع وطزًس .الظم ثِ شوط اؾيت ويِ لجيت اظ تَظييع پطؾكيٌبهِّيب تويبهي
ّوىبضاى تَؾظ هحمك آظهَىّبي الظم ضا فطا گطفتٌس.
روشهای آماری :ثطاي پبؾد ثِ پطؾف يه اظ؛ ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ (ضٍـ ّوعهبى) ٍ پطؾيف زٍ اظ
هسل هعسالت ؾبذتبضي ( 1)SEMاؾتفبزُ قس.
يافتهها
ثطاي پبؾد ثِ پطؾف قوبضُ يه (ؾْن ّطوسام اظ هؤلفِّبي هحيظ هسضؾِ زضذَزوبضآهسي هعلوبى
ثِ چِ همساض هيثبقس؟) اظ ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ اؾيتفبزُ قيس ويِ زض خيسٍل قيوبضُ 2-4آهيسُ اؾيت.
تحليت ٍاضيبًؽ يىغطفِ ثطاي هسل )p</01؛ f=17؛  (df=183ٍ 5هعٌي زاض ثَز R .چٌسگبًِ ثطاي هسل
 0/56وِ هيتَاى گفت هدوَعب  32زضنس تغييطات زض ذَزوبضآهسي ًبقي اظ هتغيطّبي فضيبي هسضؾيِ
اؾت .ثب تَخِ ثِ ّؿتِ انلي ضگطؾيَى هيتَاى گفت وِ ًَآٍضي ثب ثتبي 0/33؛ ّوىبضي ثب ثتيبيٍ 0/20
تهوينگيطي ثب ثتبي  0/17ثِ تطتيت ثيفتطيي تبیيط ضا زض ذَزوبضآهسي هعلوبى زاضا ّؿتٌس ٍ پيفثيٌي
وٌٌسگي لَيتطي زاضا ّؿتٌس.
جدول ضماره  :6رگرسيون چند متغيره برای پيص بيني خودکارآمدی معلمان از روی متغيرهای فضای
مدرسه
هتغيطّب

ضطيت ضگطؾيَى اؾتبًساضزًكسُ

ذغبي اؾتبًساضز

ضطيت ضگطؾيَى اؾتبًساضزقسُ

F

ؾغ هعٌي زاضي

یبثت
ّوىبضي
اضتجبط
هٌبثع
تهوين گيطي
ًَآٍضي

2/55
0/15
/09
-0/04
0/13
0/23

0/29
0/05
0/05
0/42
0/51
0/42

0/20
0/12
-0/07
0/17
0/33

8/56
2/62
1/78
-0/97
2/55
4/43

P</01
P</01
N.S
N.S

-Structural Equation Model

P</01
P</01
1
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پطؾف قوبضُ زٍ :آيب هحيظ هسضؾِ ثطذَزوبضآهسي هعلوبى تبیيط هعٌيزاضي زاضز؟
ثطاي پبؾد ثِ ايي پطؾف اظ هسل هعبزالت ؾبذتبضي اؾتفبزُ قيسً .رؿيت هيبتطيؽ ّوجؿيتگي ثيطاي
هسل هحبؾجِ گطزيس وِ زض خسٍل قوبضُ  2آٍضزُ قسُ اؾت .ثب تَخِ ثِ هسل اضالِ قسُ هيتيَاى گفيت
وِ فضبي هسضؾِ ثب ثتبي  0/68ثط ذَزوبضآهسي هعلوبى تبیيط هيگصاضز.
جدول ضماره  :9ماتريس همبستگي برای مدل
هٌبثع
ّوىبضي
اضتجبط
تهوين
ًَآٍضي
خ -هسيطيت والؼ
خّ -وىبضاى
خ -حطفِ اي
خ -هسيطاى

هٌبثع

ّوىبضي

اضتجبط

تهوين

ًَآٍضي

خ -هسيطيت والؼ

خّ-وىبضاى

خ -حطفِ اي

خ -هسيطاى

1

**0/51
1

**0/40
**0/35
1

**0/20
**0/35
N.S0/02
1

**0/43
**0/50
**0/29
**0/22
1

**0/21
**0/38
**0/24
**0/34
**0/47
1

**0/33
**0/51
**0/21
**0/31
**0/45
**0/51
1

**0/20
**0/30
**0/19
**0/21
**0/36
**0/67
**0/50
1

**0/23
**0/41
**0/23
**0/31
**0/43
**0/65
**0/63
**0/63
1

خ ; ذَزوبضآهسي
غيط هعٌي زاض;N.S
**P</01
زض ايي ثرف ثب تَخِ ثِ هسل هفَْهي پػٍّف ،هسل هعبزلِ ؾيبذتبضي هتغيطّيبي پيػٍّف ثيط اؾيبؼ
ذطٍخي ليعضل اضاليِ هييقيَز .زض پيػٍّف وٌيًَي  RMSEA=0/07اؾيت؛ ليصا هيسل پيػٍّف زاضاي
ثطاظًسگي الظم ثَزُ ٍ وليت آى هَضز تبييس اؾيت .ؾيبيط قيبذمّيبي هيسل عجبضتٌيس اظ،NNFI=0/88 :
GFI=0/94 ٍ IFI= 0/91 ،CFI=0/91؛ ثٌبثطايي هسل پػٍّف هَضز تبليس هيثبقس.
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مدیریت کالس

0/54

0/48

همکاری
/21
0

همکاری

/23
0

حرفه ای

/16
0

مدیران

0/61
0/55

/17
0

خودکارآمدی

0/68

فضای

0/62

/26
0

مدرسه
0/42

ارتباط

0/37
0/52

تصمیم گیری
0/32
نوآوری

ضکل ضماره  :9مدل معادله ساختاری تاثير فضای مدرسه بر خودکارآمدی معلمان

بحث و نتيجه گيری
ثِ احتوبل ظيبز پػٍّكي وِ زليمب قجيِ پػٍّف وًٌَي ثبقس تبوٌَى اًدبم ًكسُ اؾتٍ ،لي ًتبيح ضا
هيتَاى ثب اؾتٌبز ثِ تحفيفّبي شيت هَضز تجييي لطاض زاز.
پطؾف قوبضُ يه :ؾْن ّطوسام اظ هؤلفِّبي هحيظ هسضؾِ زض ذَزوبضآهسي هعلوبى ثِ چِ هميساض
هيثبقس؟ ثب تَخِ ثِ ّؿتِ انلي ضگطؾيَى هيتَاى گفت وِ ًَآٍضي ثيب ثتيبي 0/33؛ ّوىيبضي ثيب ثتيبي
 ٍ0/20تهوينگيطي ثب ثتبي  0/17ثِ تطتيت ثيفتطيي تبیيط ضا زض ذَزوبضآهيسي هعلويبى زاضا ّؿيتٌس ٍ
پيف ثيٌي وٌٌسگي لَيتطي زاضا ّؿتٌس .هساضؾي وِ اظ هعلوبى زض تهوينگيطيّب اؾتفبزُ هييوٌٌيس ٍ
آًبى ضا زض وبضّب هكبضوت هيزٌّس ثِ اضتمبء ٍ ثْجَز ذَز وبضآهسي هعلوبى ذَز ووه ظيبزي هيوٌٌيس ٍ
زض ًتيدِ ايي اهط ثبعث هيقَز هعلوبى ثب ضٍحيِ ثْتطي وبض وٌٌس ٍ ايسُّبي ذَز ضا ثيبى زاضًس .ثٌيبثطايي
زض چٌيي هحيغي اؾت وِ هيتَاى ثِ ًَآٍضي ٍ ذَز قىَفبيي هعلوبى اهيس زاقتً .تيبيح ثيب تحميميبت

/26
0

/22
0
/30
0
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اًدبم قسُ تَؾظ ( ،)Martins and Terblanche,2003;Yaghmaei,1996زض يه ضاؾيتب اؾيتّ .يط ليسض
هحيظ يه ؾبظهبى ًَ آٍض ثبقس ٍ ضٍحيِ ّوىبضي وبضوٌبى ثيفتيط ثبقيس هعلويبى احؿيبؼ اضظقيوٌسي
ثيفتطي زض ذَز وطزُ زض ًتيدِ عولىطزقبى تحت تبیيط لطاض هيگيطز.
پطؾف زٍم :آيب هحيظ هسضؾِ ثطذَزوبضآهسي هعلوبى تبیيط هعٌيزاضي زاضز؟
ثطاي پبؾد ثِ پطؾف انلي پػٍّف اظ ضٍـ هسل هعبزالت ؾبذتبضي اؾتفبزُ قسً .تيبيح ًكيبى زاز ويِ
فضبي هسضؾِ ثب ثتبي  0/68تبیيط ًؿجتب لَي ثط ذَزوبضآهسي هعلويبى زاضز .ثيط اؾيبؼ ًتطييِ قيٌبذتي
ذَزوبضآهسي هعلوبى ثب ضفتبضّبي هثجت ٍ تسضيؽ ٍ وؿت ًتبيح تَؾيظ زاًيف آهيَظاى ضاثغيِ زاضز .ثيط
اؾبؼ هغبلعبت ضٍتط (ً ٍ )1966تطيِ وبًَى وٌتطل ٍي اييگًَِ فطو هيقَز وِ يبزگيطي زاًفآهَظاى
ٍ اًگيعـ آًبى وِ عَاهت فضبي هسضؾِ زض آًْب ؾْن ثؿعايي زاضز تسضيؽ ٍ ضفتبض هعلين ضا تحيت تيبیيط
لطاض هيزّس (.)Henson,2001
عالٍُ ثط آى هحيغي وِ هعلوبى زض آى وبض هيوٌٌس ّوَاضُ هيتَاًس عولىطز افطاز ضا تحت تبیيط لطاض
زّس .هحيظ ّبيي وِ حوبيتي ّؿتٌس ٍ ضٍحيِ هكبضوت ٍ ًَآٍضي ضا زض هيبى وبضوٌبًكبى تطٍيح هيوٌٌس
ثِ احتوبل ظيبز ثبعث افعايف اًگيعُ افطاز قسُ ٍ وبضوٌبى حؽ هي وٌٌس هيتَاًٌس زض آى هحيظ فعبلييت
ایطثرفتطي زاقتِ ثبقٌس .زض ّويي اضتجبط ( ،)Henson,2001ثيبى هيزاضز ثطضؾي هحيظ تيسضيؽ هيي-
تَاًس ًمف هْوي زض ذَزوبضآهسي هعلوبى زاقتِ ثبقس.
قبيس ثتَاى ايي يبفتِ (هسل اضالِ قسُ زض ايي پػٍّف) ضا ثيط اؾيبؼ ًتطييِ ذَزوبضآهيسي ثٌيسٍضا ٍ
هٌبثع ذَزوبضآهسي ازضان قسُ ثْتط تَخيِ وطز .ثٌسٍضا ( ،)Bandura,1997هغط هيوٌس وِ ثيبٍض افيطاز
ثِ ذَزوبضآهسي ذَيف ،ثرف عوسُاي اظ ذَزآگبّي آًبى ضا تكىيت هيزّس .ثطاي ايدبز ٍ تغيييط ًتيبم
ثبٍضّبي ذَز وبضآهسي چْبض هٌجع هْن تكريم زازُ اؾت .ايي هٌبثع عجبضتٌيس اظ :تدطثيِّيبي هَفيك،1
تدطثِّبي خبًكيٌي ،2تطغيتّيبي والهيي ييب اختويبعي ٍ 3حيبالت عيبعفي ٍ فييييييعيَلَغيه 4هٌيبثع
ذَزوبضآهسي شاتبً آگبّي زٌّسُ ًيؿتٌس .آًْب زازُّبي ذبم ّؿتٌس وِ اظ ضاُ پطزاظـ قٌبذتي وبضآهيسي
ٍ تفىط اًعىبؾي آهَظًسُ هيقًَس .ثٌبثطايي ،ثبيس ثيي اعالعبت ٍ زاًفّبيي وِ اظ ٍلبيع ٍ ضٍيسازّب وؿيت
هيقَز ٍ اعالعبت ٍ هعطفتّبيي وِ ضٍي ذَزوبضآهسي ایط هيگصاضًس تفبٍت لبيت قس.
1

- Enactive mastery Experiences
- Vicarious Experiences
3
-Persuasion Verbal or Social
4
- Physiological and affective states
2
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ثٌسٍضا ( ،)Bandura,1997اقبضُ هيوٌس وِ هَفميتّب ثبٍض وبضآهسي ضا تمَييت هييوٌٌيس ٍ قىؿيتّيب
ثرهَل اگط لجت اظ احؿبؼ وبضآهسي ضخ زٌّس ،ثبٍض ذَزوبضآهسي ضا تضعيف هيوٌٌس .عولىطزّبيي وِ
ثِ ًتبيح هَضز اًتتيبض ذيتن ًكيًَس ،هييتَاًٌيس وبضآهيسي پيبيييتيطي ضا ايديبز وٌٌيسٍ .لتيي احؿيبؼ
ذَزوبضآهسي ايدبز هي قَز وِ فطز لبزض ثبقس ثب پكتىبض ٍ تالـ هساٍم ثط هَاًع غلجِ يبثسٌّ .گيبهي ويِ
افطاز ثبٍض وٌٌس وِ العاهبت وؿت هَفميت ضا زاضًس زض هَاخِْ ثب ًبهاليوبت ٍ ؾرتيّب پكتىبض ثيفتيطي
ثِ ذطج هيزٌّس ٍ ثب تحوت ؾرتيّب ،لَيتط ٍ تَاًبتط هيقًَس .تدطثيِّيبيي ويِ اعويٌيبى تَاًوٌيسي
فطزي ضا فطاّن وٌٌس ،ثِ ٍي اخبظُ هيزٌّس وِ هكىالت ٍ قىؿتّب ضا ثسٍى اظ زؾت زازى قبيؿتگي-
ّب تحوت وٌس .قست ٍ ضعف ثبٍضّبي وبضآهسي ًيطٍي اًؿبًي ثب تَخيِ ثيِ هَفمييتّيب ٍ قىؿيتّيبي
قغلي تدطثِ قسُ ،وبضثطزّبي هْوي ثطاي هسيطيت هٌبثع اًؿبًي زاضًيسّ .ينچٌييي يبفتيِ اييي پطؾيف
پػٍّكي ثب ًتط ثٌسٍضا (ّ ،)Bandura,1997ورَاًي زاضزٍ .ي زضيبفت هْوتطيي چيعي ضا وِ ييه هيسيط
هي تَاًس ثطاي وبضآهس وطزى وبضوٌبى اًدبم زّس ،ايي اؾت وِ ثِ آًبى ووه وٌس تب تؿلظ قرهي ذيَز
ضا زض هَضز ثطذي هؿبيت يب هكىالت تدطثِ وٌٌس .ثب اًدبم زازى هَفميت آهيع يه ٍظيفِ ٍ يب حيت ييه
هكىت ،افطاز احؿبؼ تؿلظ ضا زض ذَز پطٍضـ هيزٌّس .تؿلظ قرهي هيتَاًس ثب فطاّن آٍضزى فطنيت
اًدبم زازى هَفميتآهيع وبضّبي زقَاضتط وِ ؾطاًدبم ثِ تحمك ّسفّبي هغلَة هتٌْي قَز ،پيطٍضـ
يبثس .ضٍـ وبض ،آغبظ وطزى ثب وبضّبي آؾبى ٍ ؾپؽ پيف ضفتي ثب گبمّيبي وَچيه ثيِ ؾيَي وبضّيبي
زقَاضتط اؾت تب ايٌىِ قرم احؿبؼ تؿلظ ثط توبهي پيچيسگي هؿبيت ضا تدطثِ وٌس .هسيطاى ثيب آگيبُ
وطزى وبضوٌبى اظ هيعاى هَفميت قبى هيتَاًٌس ثِ آًبى وويه وٌٌيس تيب ثيِگًَيِ فعايٌيسُاي احؿيبؼ
وبضآهسي وٌٌس.
ًيع هيتَاى گفت افطاز زض اضظيبثي ذَز وبضآهسي ذَيف تٌْب ثيِ هَفمييتّيبي لجليي ذيَز هتىيي
ًيؿتٌس .ثلىِ تحت تأیيط تدطثِّبي خبًكيٌي اظ ضاُ الگَؾبظي يب ؾطهككگيطي ّؿتٌس .الگَؾبظي وِ ثيب
عَاهت هحيغي هطتجظ اؾت ،اثعاضي هؤیط ثطاي اضتمب ٍ تمَيت احؿيبؼ ذَزوبضآهيسي قرهيي اؾيت .زض
ثؿيبضي اظ فعبليتّب افطاز تَاًبليّبي ذَز ضا زض همبيؿيِ ثيب پيكيطفتّيبي زيگيطاى اضظييبثي هييوٌٌيس.
الگَؾبظي اظ ضاُ تالـّبي هَفميت آهيع ،هجٌبيي ثطاي همبيؿِ اختوبعي ٍ لضبٍت زض هيَضز تَاًيبليّيبي
قرهي فطاّن هيوٌس ٍ ايي ثبٍض ضا زض هكبّسُ گط تمَيت هيوٌس ،وِ علي ضغن هَاًع ،هيتَاًس ثب تيالـ
فطاٍاى ٍظبيف ضا ثِگًَِ هَفميت آهيع اًديبم زّيس .الگَؾيبظي ثيِ ّوبًٌسؾيبظي ٍ هكيبثْت ثييي الگيَ ٍ
هكبّسُگط ٍاثؿتِ اؾت.
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ثٌبثطايي ،قبيؿتگي ثبيس زض اضتجبط ثب عولىطز ؾبيط افطاز ؾٌديسُ قَز .همبيؿيِّيبي اختويبعي ثيِ
عٌَاى اٍليي عبهت ذَز اضظيبثي تَاًبليّب ثكوبض هيضٍز .زض اوثيط اٍليبت افيطاز زض ؾيبظهبىّيب ذيَز ضا ثيب
ّوىبضاى زض هَلعيتّبي هكبثِ هبًٌسّ :ن والؾيّبّ ،وىبضاى ،ضلجب ٍ يب افطازي وِ زض ؾبيط هَلعيتّيبي
هكبثِ زض تالقٌس ،همبيؿِ هي وٌٌسّ .وىبضاى ٍ يب ضلجب وِ وبض ثْتطي اًدبم زٌّيس ،ثبٍضّيبي وبضآهيسي ضا
افعايف هيزٌّس .همبيؿِّبي اختوبعي ٍ پيكطفتّبي زيگطاى وِ زض فعبليتّبي هكبثِ ويبض هييوٌٌيس،
هجٌبيي ثطاي لضبٍت زض هَضز تَاًبييّبي قرهي اؾت .هعوَالً هكبّسُ افيطازي ويِ ٍظيبيف ضا ثيِگًَيِ
هَفميت آهيع اًدبم زازُاًس ،ثبٍضّبي ذَزوبضآهسي ضا زض هكبّسُگط افعايف هيزّس .هكبّسُگطّب ذَز ضا
هتمبعس هيؾبظًس وِ اگط زيگطاى تَاًؿتِاًس ٍظبيف ضا اًدبم زٌّس ،هيب ّين هييتيَاًين افيعايف عولىيطز
زاقتِ ثبقينّ .وييعَض هكبّسُ افطازي وِ علي ضغين تيالـ ظييبز زض اًديبم ٍظيبيف ،هَفيك ًكيسُاًيس،
ثبٍضّبي وبضآهسي هكبّسُگطاى زض هَضز تَاًبييّبي ذَز ضا پبييي هيآٍضز ٍ هيعاى تالـ ضا ثيطاي اًديبم
ٍظبيف وبّف هيزٌّس.
يىي زيگط اظ هٌبثع ذَزوبضآهسي وِ هيتَاى يبفتِ ايي پػٍّف ضا ثب آى تَخيِ وطز ،تطغييت والهيي
يب پيبمّبي زضيبفتي فطز اظ هحيظ اختوبعي اؾت .ثسيي هعٌي وِ ٍي قبيؿيتِ اًديبم ضفتبضّيبي هعيٌيي
اؾت (ّ .)Bandura,1997سف تطغيت والهي يب اختوبعي وِ ثب عَاهت هحيغي هطتجظ اؾيت ،اييي اؾيت
وِ افطاز ثطاي اًدبم ٍظبيف ثِعَض هَفميت آهيع تَاًبليّبي ذَز ضا ثِوبض گيطًس ًِ ،ايٌىِ اًتتيبضات غييط
ٍالعي وِ هوىي اؾت ثط فطز ایط هٌفي زاقتِ ثبقس ،ايدبز وٌس .ضاّجطز زيگط ووه ثِ هعلوبى ثطاي تدطثِ
وطزى تَاًوٌسي ،فطاّن آٍضزى حوبيتّبي اختوبعي ٍ عبعفي ثطاي آًبى اؾت حوبيت ثِ هعٌيي تأيييس ٍ
پصيطـ اظ ؾَي هسيطاى ٍ ّوىبضاى ؾبظهبى اؾت ٍ هعوَالً اظ عضَيت زض قجىِّيبي ؾيبظهبًي ثيِزؾيت
هيييآيييس .قييجىِّييبي حوييبيتي قييبهت هييسيطّ ،وىييبضاى ،ظيطزؾييتبى ٍ اعضييبء گييطٍُ وييبضي هيييقييَز
( .)Spreitzer,1996اگط لطاض اؾت وبضوٌبى احؿبؼ تَاًوٌسي ثىٌٌس ،هسيطاى ثبييس هعلويبى ضا تحؿييي ٍ
تكَيك وٌٌس ،آًْب ضا ثپصيطًس ٍ اظ آًبى پكتيجبًي وٌٌس ٍ ثِ آًبى اعويٌبى ثسٌّس.
ّنچٌيي هسل ثسؾت آهسُ پػٍّف ضا هيتَاى ثب ايي ًتط وِ اًتتبضات وبضآهسي قرهيي ييه فيطز
تحييت تييأیيط حييبالت ثطاًگيرتگييي ّيدييبًي ٍ حييبالت فيعيَلَغيييه ٍي لييطاض زاضز تَخيييِ وييطز .ثٌييسٍضا
( ،)Bandura,1997هيگَيس وِ لضبٍت افطاز زض هَضز تَاًوٌسيّبي ذَز تبثع حبالت خؿوبًي اؾت ويِ
آًْب ثِ ًَثِ ذيَز هتيأیط اظ حيبالت عيبعفي ٍ فيعيَلَغييه قرهيي ّؿيتٌس .ثٌيسٍضا (،)Bandura,1997
پيكٌْبز هي وٌس وِ ثطاي تغييط ثبٍضّيبي وبضآهيسي ثبييس تيَاى خؿيوبًي ضا افيعايف ،ؾيغ اؾيتطؼ ٍ
گطايفّبي هٌفي عبعفي ضا وبّف زّين ٍ ؾَء ثطزاقيتّيبي حيبالت ثيسًي ضا انيال وٌيين .ويبًگط ٍ
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