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 چکیده
 ا با اصولناآشن نا ومعلمان آش یشغل یتو رضا یخودکارآمد ی،شغل یزشانگ یسههدف مقاپژوهش حاضر با هدف 

-یادی یا علس رویدپکرونا، با روش توصیفی از نوع  یدمیدر آموزش در دوران  اپ یکیالکترون یمحتوا یدتول

روش  بهکه  بوده یبارآموزش و پرورش شهرستان جو کلیه از متشکل آماری جامعه. شد انجام ای¬مقایسه

 یدر و ناآشنا با اصول تولنف 50: یکیالکترون یمحتوا یدولنفر )آشنا با اصول ت 100در دسترس، تعداد  گیری¬نمونه

 های¬امهپرسشن یرها،تغم گیریانتخاب شدند. ابزار اندازه ینفر( به عنوان نمونه آمار 50: یکیالکترون یمحتوا

 یشغل یتضار( و 1982شرر و مادوکس ) ی(، خودکارآمد1997) یچنرلوداهل و ک یشغل یزشاستاندارد انگ

 یبرضمحاسبه  ایی،یپا ییدشد. جهت تا تایید متخصصان نظر با ¬آن ییمحتوا یی(، بود که روا1987گریکسون )

 84/0، 86/0ر با براب یببه ترت ی،شغل یتو رضا یخودکارآمد ی،شغل یزشانگ  یپرسشنامه ها یکرونباخ برا یآلفا

معلمان   یشغل یتاو رض یدخودکارآم ی،شغل یزشانگ یزانمستقل نشان داد م t یپارامتر مون، بود. آز81/0و 

و  یودکارآمدخ ی،لشغ یزشاز انگ یشتردر آموزش در دوران کرونا ب یکیالکترون یمحتوا یدآشنا با اصول تول

 .است اندر آموزش در دوران کرو یکیالکترون یمحتوا یدمعلمان ناآشنا با اصول تول یشغل یترضا

 یشغل یتو رضا یرآمدخودکا ی،شغل یزشانگ یکی،الکترون یمحتوا یدولاصول ت واژگان کلیدی:                              
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 مقدمه 

 ارائه و مقابله برای یا و یراتتغی این شدن با هماهنگ برای انسان و دارد قرار تغییر معرض در پیوسته است، آن در آنچه و محیط

یارمحمدیان است ) خویش انشد بر افزودن و یادگیری برای الشت در تکاپو و پیوسته ها،آن سازگاری با برای مناسب هایحلراه
 (.1393و همکاران،

گیرد و شود، در این صورت، انتقال پیام بهتر صورت میدیر زمانی است که از تلفیق چندرسانه مختلف در امر آموزش استفاده می

عمول کالسی، تنها حس شنیداری انسان به کار های مافتد، این در حالی است که در روشیادگیری در شرایط بهتری اتفاق می

های یادگیری است و ینفک روشالهای الکترونیکی جزء که فناوری با توجه به این (.1399، کریمی و جامع بزرگشود )گرفته می

آنان به  مند کردنقهالترغیب و ع ،شکباشند، بیدهنده آموزش الکترونیکی در جامعه میمعلمان یکی از عوامل اصلی انتقال

چون زمان اهمیت  ،این از پرورش است. پیشواز اهداف اصلی آموزش شان،و افزایش میزان خشنودی شغلی آموزش الکترونیکی

امروزه در بسیاری از  ،ما(، ا1،2004)جونز رفتشمار میقبول در امر آموزش به های حضوری گزینه قابلسالکمتری داشت، ک

عات به رشد در زمینه ال، شیوه سنتی دیگر پاسخگو نیست و توسعه فناوری اطاهای الکترونیکیمحتوجوامع با افزایش نیاز به 

 19-کووید اپیدمی شروع . با(2،2007)لیم و همکاران های مهم آموزش کمک کرده استعنوان یکی از شیوه آموزش برخط به

 جمله از کشورها از بسیاری در. کردند تأکید ماعیاجت گذاریفاصله رعایت بر بهداشتی هایپروتکل جهان، سراسر ( در3کرونا)

 برخی شکوفایی به منجر کرونا، پاندمی. شد تعطیل مدارس در حضوری هایآموزش کرونا ویروس شیوع کاهش برای کشورمان،

 نظر به. دکر اشاره کشور سراسر در مجازی آموزش یافتن رونق و شدن فراگیر به توانمی آن جمله از که شد کشور در هاقابلیت

 شده معطوف مجازی هایآموزش به تریبیش توجه و شده جدیدی فاز یک وارد ما کشور در مجازی آموزش که رسدمی

از شغل  رضایت جمله از مختلفی هایزمینه در را معلمان رضایت تواندمی الکترونیکی محتوای کارگیریبه .(1399است)غفوری فرد،

 مستلزم ها،انسان کردن بهتر اداره جهت در کوششی هر است، این بر اعتقاد شغل، از رضایت زمینه رد زیرا که  داشته باشد، همراه به

 هاییمحرك از نیاز دارد سازمان منظور، این است. برای مختلف کاری واکنش و افراد رفتار هایه انگیز درك اساسی، نیازهای کشف

 (.1389پورمقدم،)شمش و کاظم است شغلی رضایت خشی،باثر و اراییک افزایش جهت  هاآن بهترین  از یکی که کند استفاده

 الکترونیکی آموزش. شود تسهیل یادگیری آموزش و فرآیند که کندمی کمک معلمان به الکترونیکی آموزش و آموزشی هایرسانه

در همین راستا  .(1399و همتی، کند.)رضایی راد تریپیچیده مطالب و وظایف را درگیر آموزاندانش و تحریک را معلمان تواندمی

 نشان داد که معلم هایویژگی و مدرسه کار شرایط اهمیت: معلم شغلی رضایت( با عنوان 2021) 4همکارانو  توروپووا پژوهش

 تمرین ( با عنوان2021) 5واسوا و چلیکپژوهش . وجود دارد معلمان شغلی رضایت و مدرسه کار شرایط بین معنی داری رابطه

 خودکارآمدی احساسنشان داد که  19-کووید گیری همه از ناشی های درس و ها چالش همبستگی،: معلمان بخشی اثر و آنالین

که در حالت  حالی در است، بوده شرایط در حد متوسط بهترین در 19-کووید گیریهمه از وظیفه )خدمت(، قبل حین در معلمان

معلمان ، 19-کووید گیریدر طی همه حال، این با .دهند می نشان را تری قوی خودکارآمدی در بخش آموزش آنالین معلمان کلی،

دادند که بیانگر اثربخشی باالتر معلمان  نشان آموزاندانش هم مشارکت و کالس مدیریت هم در باالتری خودکارآمدی آنالین

                                                      
1 .  Jones 

2 .  Lim 

3 . COVID-19 

4 . Toropova et al. 

5 . Waswa & Celik 
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 شیوع بیماری هنگام در آنالین ریستد با سازگاریپژوهشی با عنوان در ( 2020) 1همکارانو  باشد. همچنین کونیگآنالین می

 ابزارهای آلمانبه این نتیجه دست یافتند که کار در در بدو)شروع( معلمان در معلم شایستگی و معلم آموزش تأثیر: کرونا ویروس

 یتال،دیج شایستگی یادگیری برای معلمان آموزش هایفرصت و معلم شایستگی معلم، آموزش ویژهبه ارتباطات،واطالعات فناوری

و  کرونا ویروس موثر است. نتایج پژوهش اسکالویک شیوع بیماری هنگام در مدارس تعطیلی زمان در آنالین تدریس با سازگاری در

 خستگی و شغلی رضایت معلمان، خودکارآمدی مدرسه، هدف ساختار با ارتباط تدریس؛ برای انگیزه عنوان ( 2017) 2اسکالویک

دار عاطفی رابطه معنی شغلی معلمان با خستگی رضایت خودکارآمدی و مدرسه، هدف غلی، ساختارنشان داد بین انگیزه ش عاطفی

 امروزه که است واقعیتی سازمان، در آن اهمیت و انسانی نیرویکه با عنایت به موارد مطرح شده و با توجه به اینمنفی وجود دارد. 

-بحران کنونی همهجا که است و از آن آن انسانی سازمان، نیروی یک سرمایه با ارزش ترین درواقع،. نیست پوشیده بر هیچکس

های آموزشی در سرتاسر جهان را مجبور کرده است تا برای ارائه آموزش به (، نظام19-گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا )کووید

 بر تواندمی معلمان یادگیری ریگیجهت در تغییر ؛ از سویی،ها در بستر فضای مجازی انجام شودآموزان، کلیه آموزشدانش

این پژوهش بر آن است تا به این سوال اصلی پاسخ دهد شود  واقع موثر آموزان دانش تحصیلی خودپنداره و معلمان خودکارآمدی

 دوران در آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول با ناآشنا و آشنا معلمان شغلی رضایت و خودکارآمدی شغلی، انگیزشکه آیا 

 ؟متفاوت است کرونا

 روش 

رش و پرو آموزش همتشکل از کلی آماری جامعه. ای استقایسهم-پژوهش حاضر، کاربردی، توصیفی از نوع پس رویدادی یا علی

 تولید اصول آشنا با) فرن 100تعداد ، دسترس درگیری به روش نمونه بوده که 1399 – 1400 تحصیلی سال در جویبار شهرستان

 .ونه آماری انتخاب شدندبه عنوان نم (نفر 50الکترونیکی:  محتوای تولید اصول ناآشنا با و نفر 50نیکی: الکترو محتوای

 ابزار گردآوری داده ها

است. این مقیاس  (،1997لوداهل و کیچنر ) ابزار سنجش انگیزش شغلی، استفاده از پرسشنامه انگیزش شغلی پرسشنامه

(، رضایت 17-15-13-12-11-7-6-5-1های ش مولفه میزان عالقمندی به کار )گویهسوال، ش 20گیری قادر است با اندازه

( و 9-8های (، خودباوری )گویه16(، مسئولیت پذیری )گویه 19-18-14-10-2های (، اهمیت شغلی )گویه4-3های شغلی )گویه

ای و طیف گیری فاصلهز بر اساس مقیاس اندازهنی شغلیانگیزش  پرسشنامهگذاری نمرهگیری نماید. ( را اندازه20خودکنترلی )گویه 

دارد. آزمودنی برای انتخاب گزینه کامال  4تا  1که در پاسخ به هر سوال، هر گزینه امتیازی از طورینگرش سنج لیکرت است، به

های دهی به گزینهلی که نمرهنماید. در حاامتیاز کسب می 4امتیاز و کامال موافقم،  3امتیاز؛ موافقم،  2امتیاز؛ مخالفم،  1مخالفم، 

امتیاز؛  4ها، آزمودنی برای انتخاب گزینه کامال مخالفم، به صورت معکوس است. یعنی در پاسخ به این سوال 19و  18، 17، 16، 10

ایید روایی این ( برای ت1390)آخوندی بناب و همکاران نماید. امتیاز، کسب می 1امتیاز و کامال موافقم،  2امتیاز؛ موافقم،  3مخالفم، 

محاسبه  3دست آمده از پرسشنامه انگیزش پیشرفت اسپنس و هلمریچهای بههای حاصل از این پرسشنامه را با نمرهمقیاس، نمره

آن  5( و در نتیجه روایی مالکی4زمان )یا توافقدست آمد که نشان داد روایی همبه 72/0نمودند که بین آنها ضریب همبستگی برابر 

، میزان پایایی این پرسشنامه 1و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 6د است. جهت تعیین مقدار پایایی از روش همسانی درونیمورد تایی

 .است 89/0گویه( برابر  20برای کل پرسشنامه )

                                                      
1 . König et al. 

2 . Skaalvik & Skaalvik  

3 . Spence & Helmrich 

4 . Concurrent validity 

5 . Criterion validity 

6 . Internal consistency 
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 .( است1982)ادوکس شرر و مخودکارآمدی عمومی : ابزار سنجش خودکارآمدی، استفاده از پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی

(، میل 17و  16، 15، 14، 11، 7، 6، 5های گویه بوده و سه خرده مقیاس میل به آغازگری رفتار )تالش: گویه 17این مقیاس دارای 

ویارویی با موانع )ابتکار: ر( و متفاوت در 13و  12، 10، 9، 8، 3های به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف )پشتکار: گویه

-گرشنای و طیف گیری فاصلهگذاری مقیاس خودکارآمدی بر اساس مقیاس اندازهکند. نمرهگیری میندازه(، را ا4و  2، 1های گویه

، 9، 8، 3، 1های گیرد. با این وصف، پاسخگو در پاسخ به سوالامتیاز تعلق می 5تا  1به هر ماده از  سنج لیکرت است، به طوری که

تیاز ام 1امتیاز و کامالً مخالفم،  2؛ مخالفم، امتیاز 3امتیاز؛ نظری ندارم،  4یاز؛ موافقم، امت 5با انتخاب گزینه کامالً موافقم،  15و  13

امالً امتیاز و ک 4امتیاز؛ مخالفم،  3ظری ندارم، نامتیاز؛  2امتیاز؛ موافقم،  1با انتخاب گزینه کامالً موافقم،  هادر پاسخ به باقی سوال و

ریابی شده است. آنان جهت ( ترجمه و اعتبا1385ن مقیاس توسط اصغرنژاد و همکاران ). ایآوردامتیاز به دست می 5مخالفم، 

اس بوده است، به ر این مقیامل دبررسی روایی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده نموده که نتایج بیانگر وجود سه ع

 ونباخ نیزه ضریب آلفای کرخود اختصاص دادند. محاسب درصد از نمرات خودکارآمدی را به 75/43طوری که این عوامل در مجموع 

 .است  83/0نشان داد که میزان پایایی این پرسشنامه برابر 

این . ( است1969) 2لیناسمیت، کندل و هیوابزار سنجش رضایت شغلی اقتباسی از پرسشنامه : رضایت شغلی پرسشنامه

های (، همکار )گویه23-36های (، سرپرست )گویه1-22های کار )گویهسوال شش مولفه ماهیت  70در قالب  مقیاس اندازه گیری

( و شرایط محل کار 55-63های ها( )گویه(، حقوق و مزایا )یا پرداخت48-54های (، ارتقاء )یا فرصت های رشد( )گویه 47-37

( به منظور کاهش سواالت 1987. به دلیل طوالنی بودن پرسشنامه، پژوهشی توسط گریکسون )سنجدمی( را 64-70های )گویه

-6های شش مولفه ماهیت کار )گویه نسخه کوتاه شده هر یک از یعنی ،پرسش کاهش یافت 30انجام گرفت و تعداد سواالت به 

(  و 25-30های (، حقوق و مزایا )گویه19-24های (، ارتقاء )گویه 13-18های (، همکار )گویه7-12های (، سرپرست )گویه1

بر اساس مقیاس  )فرم کوتاه( رضایت شغلی پرسشنامهگذاری کند. نمره(،را اندازه گیری می64-70های ار )گویهشرایط محل ک

دارد. آزمودنی  5تا  1که در پاسخ به هر سوال، هر گزینه امتیازی از طوریسنج لیکرت است، بهای و طیف نگرشگیری فاصلهاندازه

امتیاز کسب  5امتیاز و کامال موافقم،  4موافقم،  امتیاز؛ 3 بی نظرم، ؛امتیاز 2یاز؛ مخالفم، امت 1برای انتخاب گزینه کامال مخالفم، 

ها، به صورت معکوس است. یعنی در پاسخ به این سوال 30و  21، 18، 9، 4، 3های دهی به گزینهنماید. در حالی که نمرهمی

امتیاز  1امتیاز و کامال موافقم،  2موافقم،  امتیاز؛ 3 بی نظرم، ؛امتیاز 4، امتیاز؛ مخالفم 5آزمودنی برای انتخاب گزینه کامال مخالفم، 

تایید روایی صوری و محتوایی با نظر متخصصان و روایی از روش  تایید( برای 1394) نامداری پژمانو  امانینماید. کسب می

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، میزان پایایی  . جهت تعیین مقدار پایایی از روش همسانی درونی و از طریقصاحبنظران بهره جست

،  نامداری پژمانو  امانی) ، محاسبه شد که بیانگر پایایی پرسشنامه است87/0-92/0های آن در بازه و مولفه برای کل پرسشنامه

، 86/0زش شغلی برابر برای پرسشنامه های انگیمقدار ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از مقدار پایایی هر یک از پرسشنامه  (.1394

  tجهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمون .بدست آمد، 81/0و رضایت شغلی برابر  84/0خودکارآمدی برابر 

جهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای  4اسمیرنوف-کولموگروف چنین، آزمون معتبرهم استفاده شد. 3برای گروه های مستقل

 نیز جهت بررسی همسانی واریانس متغیرها در دو گروه مورد مطالعه به اجرا در آمد. 5مون لونپژوهش اجرا شد. آز

 

                                                                                                                                                            
1 . Cronbach’s Coefficient Alpha 
2. Smith, Kendall & Hulin 

3 . Independent sample t test 

4 .  Kolmogorov-Smirnov 

5 . Levene's Test 
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 یافته ها
ها از یک اجرا شد و مشخص گردید متغیر نوفاسمیر-کولموگروفجهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای پژوهش نخست آزمون 

جرا در آمد و العه به اورد مطواریانس متغیرها در دو گروه متوزیع نرمال تبعیت می کنند. سپس، آزمون لون جهت بررسی همسانی 
     مشخص شد که همسانی )برابری( واریانس ها مورد تایید داده ها است.

 جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش K-Sجدول آزمون   :1جدول 
 

 متغیرها

 شاخص های آماری

 .n K-S Sig گروه ها

 136/0 113/0 50 آشنا انگیزش شغلی

 144/0 191/0 50 نا آشنا

 200/0 066/0 50 آشنا خودکارآمدی

 122/0 197/0 50 نا آشنا

 200/0 108/0 50 آشنا رضایت شغلی
 164/0 112/0 50 نا آشنا

ی مورد بررسی در این (، متغیرهاα=05/0درصد ) 95نشان می دهد که در سطح اطمینان  فوق،نتایج بررسی داده ها در جدول 

ه از آزمون هت استفادایط جلذا، شر .از یک توزیع نرمال پیروی می کنند رضایت شغلی و خودکارآمدی یعنی انگیزش شغلی، شپژوه

 تقل استفاده می شود.برای گروه های مس tهای پارامتری برقرار است. بنابراین، جهت آزمون آماری فرضیه ها از آزمون 

 هابررسی همگنی واریانس 

 ن جهت بررسی برابری واریانس ها: آزمون لو2جدول 
 شاخص های آماری متغیرها

 .F Sigمحاسباتی n گروه ها

 666/0 19/0 50 آشنا انگیزش شغلی

 50 نا آشنا

 599/0 28/0 50 آشنا خودکارآمدی

 50 نا آشنا
 339/0 92/0 50 آشنا رضایت شغلی

 50 نا آشنا

مگنی واریانس ها رض هف(، α=05/0درصد ) 95دهد که در سطح اطمینان ، نشان میوقفنتایج بررسی داده ها در جدول        

ها، ا در گروههآزمودنی  نمرات توزیع دهد کها در بین متغیرهای پژوهش نشان میها است، لذا برابری واریانس همورد تایید داده

 یکنواخت بوده و تغییرات قابل مالحظه ای ندارد.

 .است وتکرونا متفا دوران رد آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول با ناآشنا و آشنا معلمان شغلی انگیزش میزان:1فرضیه 

 در گروه ها شغلی انگیزشمستقل؛ مقایسه  t: آزمون 3جدول 
 تعداد گروه

 

 (.Sigداری)سطح معنی درجه آزادی tآماره  انحراف استاندارد میانگین

 000/0 98 6/3 81/0 16/3 50 آشنا

 80/0 57/2 50 ناآشنا

( رد و فرضیه 0Hفرضیه صفر )(، α=05/0درصد ) 95، نشان می دهد که در سطح اطمینان فوقها در جدول نتایج بررسی نمونه

 تولید اصول با ناآشنا معلمانو  آشنا معلمان شغلی انگیزشیعنی، از لحاظ آماری بین میانگین  .( تایید می گردد1Hپژوهشی )

 95اطمینان معناداری وجود دارد. در واقع، با  )تفاوت( اختالف کرونا دوران همه گیری در آموزش در فرآیند ترونیکیالک محتوای



 

 39/ ...یکیالکترون یمحتوا یدمعلمان آشنا و ناآشنا با اصول تول یشغل یتو رضا یخودکارآمد ی،شغل یزشانگ یسهمقا  

 
کرونا  دوران در آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول با ناآشنا و آشنا معلمان شغلی انگیزش میزانمی توان ادعا کرد  درصد

( است، 57/2) ناآشنا معلمانگروه ( بیشتر از 16/3) آشنا معلماندر گروه  شغلی انگیزشمرات . از آن جا که میانگین ناست متفاوت

 شغلی کرونا بیشتر از انگیزش دوران در آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول با آشنا معلمان شغلی انگیزش بنابراین، میزان

 .کرونا است دوران در آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول ناآشنا با معلمان

 دوران رد آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول با ناآشنا و آشنا معلمان خودکارآمدی میزان:2فرضیه 

 .است کرونا متفاوت
 در گروه ها خودکارآمدیمستقل؛ مقایسه  t: آزمون 4جدول 

 تعداد گروه

 

 (.Sigسطح معنی داری) درجه آزادی tآماره  انحراف استاندارد میانگین

 000/0 98 75/3 70/0 78/3 50 آشنا 

 62/0 28/3 50 ناآشنا

( رد و فرضیه 0Hفر )فرضیه ص(، α=05/0درصد ) 95دهد که در سطح اطمینان ، نشان میفوقها در جدول داده نتایج بررسی

 حتوایم تولید صولا با ناآشنا انمعلمو  آشنا معلمان خودکارآمدییعنی، از لحاظ آماری بین میانگین  .( تایید می گردد1Hپژوهشی )

 95طمینان ااطمینان  ر واقع، بامعناداری وجود دارد. د )تفاوت( اختالف کرونا دوران همه گیری در آموزش در فرآیند الکترونیکی

 کرونا دوران در آموزش در یکیالکترون محتوای تولید اصول با ناآشنا و آشنا معلمان خودکارآمدی میزانمی توان ادعا کرد  درصد

( است، 28/3) ناآشنا معلمانه گرو( بیشتر از 78/3) آشنا معلماندر گروه  خودکارآمدی. از آن جا که میانگین نمرات است متفاوت

 خودکارآمدی کرونا بیشتر از دوران در آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول با آشنا معلمان خودکارآمدی بنابراین، میزان

 .کرونا است دوران در آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول با ناآشنا معلمان

 دوران رد آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول با ناآشنا و آشنا معلمان رضایت شغلی میزان :3فرضیه 

 .است کرونا متفاوت
 در گروه ها رضایت شغلیمستقل؛ مقایسه  t: آزمون 3جدول

 تعداد گروه

 

 (.Sigسطح معنی داری) درجه آزادی tآماره  ستانداردانحراف ا میانگین

 000/0 98 18/4 70/0 99/3 50 آشنا 

 82/0 35/3 50 ناآشنا

( رد و فرضیه 0Hصفر ) فرضیه(، α=05/0درصد ) 95دهد که در سطح اطمینان ، نشان میفوقدر جدول ها داده. نتایج بررسی 

 حتوایم تولید صولا با ناآشنا انمعلمو  آشنا معلمان رضایت شغلیآماری بین میانگین  یعنی، از لحاظ .گردد( تایید می1Hپژوهشی )

 95طمینان ااطمینان  ر واقع، بامعناداری وجود دارد. د )تفاوت( اختالف کرونا دوران همه گیری در آموزش در فرآیند الکترونیکی

کرونا  وراند در آموزش در یکیالکترون محتوای تولید اصول با ناآشنا و آشنا معلمان رضایت شغلی میزانتوان ادعا کرد می درصد

( است، 35/3) ناآشنا معلمانه گرو( بیشتر از 99/3) آشنا معلماندر گروه  رضایت شغلی. از آن جا که میانگین نمرات است متفاوت

 رضایت شغلی کرونا بیشتر از وراند در آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول با آشنا معلمان رضایت شغلی بنابراین، میزان

 .کرونا است دوران در آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول ناآشنا با معلمان
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 بحث و نتیجه گیری

 در کیالکترونی حتوایم تولید اصول با آشنا معلمان شغلی انگیزش میزاننشان داده است که  کیهای حاصل از فرضیه یافته

با  .کرونا است اندور در آموزش رد الکترونیکی محتوای تولید اصول ناآشنا با معلمان شغلی ر از انگیزشکرونا بیشت دوران در آموزش

ا این یافته ب ن حال،ید، با ایه نمااین که پژوهشی یافت نشد که به طور مستقیم به مقوله مورد بررسی در فرضیه یک و یافته آن اشار

 ویسی و زوار ،(1397) انو همکار (، پناهی1398) و همکاران منشادی (، دهقان1398) و همکارانزاده قاسم هاینتایج پژوهش

ع، یافته به دست آمده نشان در واقباشد. همسو می (2021) ییلدوز و کیلیچ و نتایج پژوهش ،(1395) میری و همکاران و (1395)

 لی در آنانشغ انگیزشزان میافزایش  زش، سببآمو در الکترونیکی محتوای تولید اصول با دهد آشنایی هر چه بیشتر معلمانمی

ت سایر وه بر تقویعال ،علمانم شغلی کرونا جهت ارتقاء و بهبود انگیزش دوران کارهایی که در دریکی از راهشود. در واقع، می

 با ر آنانه بیشتر چهشنایی آد توانوجود نداشت، می هاآن به همه متغیرهای و عوامل ناشناخته که در این پژوهش فرصت پردازش

اری به نجام هر کااشت که برای توان اذعان ددر تبیین نتیجه به دست آمده می. آموزش، باشد در الکترونیکی محتوای تولید اصول

ترس و دلهره  کار، دهد. در آغاز انجام یکتر انجام میآن کار را بهتر و مشتاق ،تر باشدانگیزه نیاز است. هر چه انگیزه فرد قوی

 و عالقه افزایش دفمند،هریزی اد به نفس، مدیریت زمان و برنامهو اعتم عزت نفس انگیزه سبب افزایشری عادی است، اما ام

 تولید اصول ریو بکارگی شناییآ گردد.اشتیاق، چابکی و نیرومندی و غیره می شود که در نتیجه باعث موفقیت در انجام کارها می

، رشد و اعث توسعهبموفقیت،  رسد، اما انگیزه شغلینگاه اول سخت و دشوار به نظر می ه در، گرچآموزش در الکترونیکی محتوای

های ز فرصتاف کنند و ری صرا وقت بیشتاند تته از معلمانی که کمتر تالش کردهکارآمدی معلم شده و در نتیجه نسبت به آن دس

فواصل زمانی  ر دامنه وشتر، دهای بیبا این حال، انجام پژوهش جدید یادگیری بهره جویند، انگیزش شغلی باالتری را ثبت کردند

 تری منتهی خواهد شد.تر به نتایج ارزشمندگسترده

 آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول با آشنا معلمان خودکارآمدی میزاننشان داده است که  ودهای حاصل از فرضیه یافته

با این که  .کرونا است دوران در آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول ناآشنا با مانمعل کرونا بیشتر از خودکارآمدی دوران در

این یافته با نتایج  پژوهشی یافت نشد که به طور مستقیم به مقوله مورد بررسی در فرضیه دو و یافته آن اشاره نماید، با این حال،

 هایو نتایج پژوهش ،(1393) حیاتی و همکاران (،1397) انو همکار (، شیرمحمدزاده1399) و همکاران اسالمی هایپژوهش

دهد آشنایی هر در واقع، یافته به دست آمده نشان میباشد. ( همسو می2018)هاتلویک  و هاتلویک و (2020) همکارانو  کونیگ

یکی شود. در واقع، می ناندر آ خودکارآمدیمیزان افزایش  آموزش، سبب در الکترونیکی محتوای تولید اصول با چه بیشتر معلمان

عالوه بر تقویت سایر متغیرهای و عوامل ناشناخته  ،معلمان کرونا جهت ارتقاء و بهبود خودکارآمدی دوران کارهایی که در دراز راه

 محتوای تولید اصول با د آشنایی هر چه بیشتر آنانتوانوجود نداشت، می هاآن به همه که در این پژوهش فرصت پردازش

 که را اهدافی توانندمی افراد همه تقریبا توان اذعان داشت کهدر تبیین نتیجه به دست آمده می. آموزش، باشد در رونیکیالکت

 حال این با. آورند دست به دارند، دوست که را چیزهایی و دهند تغییر کنند، عوض خواهندمی که چیزهایی کنند، کسب خواهند،می

 از متاثر افراد یادگیری و نیست، عملکرد ساده چندان هابرنامه و هانقشه این کردن عملی که ننددامی نیز را این مردم بیشتر

 و هستند شناختی روان عوامل تاثیر تحت کارکنان. هاست ارزش و باورها انتظارات، احساسات، و عاطفی شناختی، هایگرایش

 به را هاآن محیطی هایمحرك نه شوند،می رانده درونی نیروهای وسطت نه افراد. دارد اثر خود رفتار و ها انگیزه در فعال طوربه

خودکارآمدی در واقع،  .کند می تعیین را آن محرکات و محیط رفتار، عملکرد، شناختی، روان کارکردهای بلکه دهند،می سوق عمل

طور موفقی یک وظیفه را انجام  کارکنان به یابد )تسلط بر وظیفه(. بر این اساس، وقتیکند، رشد می تجربهوقتی کارمند موفقیت را 

 دارای در نتیجه، افراد توانند آن کار را به طور موفق انجام دهند.رد که آن ها باور کنند دوباره میدهند، احتمال بیشتری وجود دامی

 شکست مقابل واکنش و در دهستن کارآمد افرادی عملکرد، و یادگیری میزان پشتکار، و تالش اهداف، انتخاب در باال کارآمدیخود



 

 41/ ...یکیالکترون یمحتوا یدمعلمان آشنا و ناآشنا با اصول تول یشغل یتو رضا یخودکارآمد ی،شغل یزشانگ یسهمقا  

 
های الزم آن دسته از معلمانی که تالش بیشتری برای کسب آگاهی از همین رو، .دهندمی نشان خود از بهتری عملکرد ناکامی، و

 تولید اصول ناآشنا با معلمان خودکارآمدی باالتری را نسبت به آموزش، داشته اند، در الکترونیکی محتوای تولید اصولدر خصوص 

تر به نتایج های بیشتر، در دامنه و فواصل زمانی گستردهبا این حال، انجام پژوهش ثبت کردند. آموزش در الکترونیکی توایمح

 تری منتهی خواهد شد.ارزشمند

 شآموز در کیالکترونی حتوایم تولید اصول با آشنا معلمان رضایت شغلی میزاننشان داده است که  هسهای حاصل از فرضیه یافته

ین که با ا .نا استکرو دوران در شآموز در الکترونیکی محتوای تولید اصول ناآشنا با معلمان کرونا بیشتر از رضایت شغلی دوران در

 هایتایج پژوهشنیافته با  این، پژوهشی یافت نشد که به طور مستقیم به مقوله مورد بررسی در فرضیه سه و یافته آن اشاره نماید

تر دهد آشنایی هر چه بیشیمدر واقع، یافته به دست آمده نشان باشد. همسو می (1395) و نصراللهی (1394) و همکاران امانی

-کی از راهیود. در واقع، شمی در آنان رضایت شغلیمیزان افزایش  آموزش، سبب در الکترونیکی محتوای تولید اصول با معلمان

شناخته که در عوامل نا تغیرهای ومعالوه بر تقویت سایر  ،معلمان ایت شغلیکرونا جهت ارتقاء و بهبود رض دوران کارهایی که در در

 در نیکیالکترو وایمحت ولیدت اصول با د آشنایی هر چه بیشتر آنانتوانوجود نداشت، می هاآن به همه این پژوهش فرصت پردازش

 زا پس شاغل که هر فرد تاس مثبتی احساس ،شغلی رضایت توان اذعان داشت کهدر تبیین نتیجه به دست آمده می. آموزش، باشد

 ازمانس هر کارکنان موثر نقش و تمشارک در مهم عاملی شغلی لذا، رضایت کند.می تجربه خود، شغل مختلف هایویژگی ارزیابی

 ثیرتا نیز هاآن اریک عملکرد دارند، بر کمتری رضایت احساس خود شغل به نسبت افراد که زمانی شک، بدون. است شرکتی و

 هستند،ار لی سطح باالیی برخورداز رضایت شغ که یانکس شود.می کاسته نیز شانشغل و حتی زندگی کیفیت از و گذاشته منفی

دی وجود وامل متعدن حال، عمی باشند. با ایاز احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار و  دنرا دوست دار انش شغل ،یعنی

فت کار، شغلى و پیشر نیتایمنى و بهداشت کار، ساعات کار و نوبت کارى، امرایط اقلیمی، دارند از جمله عوامل محیطی و ش

غییرات در ارکنان، تکهاى کارى گیرى، محتواى کار و تحقق ظرفیتمشارکت کارکنان در تصمیمتغییرات تکنولوژیکی و فناوری ها، 

 با هر چه بیشتر ی آشناشدنزم براو غیره، که انگیزه ال و فراغتسازمان کار، پاداش کافى و عادالنه، مسؤولیت اجتماعى، خانواده 

 یت بخش ازایند و رضابه عنوان راهی برای کارآمدی شغلی و احساس تجربه خوش آموزش در الکترونیکی محتوای تولید اصول

متر از شغل کجه رضایت تیر نبرگزاری کالس های مجازی و آنالین را فراهم می سازند که در غیر این صورت، باعث نارضایتی و د

زمانی  ه و فواصلر دامندهای بیشتر، با این حال، انجام پژوهش خواهد داشت. و فرآیندهای شغلی و ملزومات شغلی را در بر

 تری منتهی خواهد شد.تر به نتایج ارزشمندگسترده

 

 منابع
شغلی  رضایت و انیسازم تعهد میزان ینیپیش ب در شخصیت هایرگه نقش (.1394نامداری پژمان، مهدی. )؛ امانی، احمد

 .43-62(، 3)6یریت آموزشی، فصلنامه رهیافتی نو در مد کردستان. استان پرورش و آموزش کل اداره موردی مطالعه: کارمندان

:  ایهحرف هایفعالیت انجام رد معلمان شغلی انگیزه کاهش علل بازنمایی(. 1397. )کیوان صالحی، و زهرا مومنی، زهرا؛ پناهی،

 .71-107 ،(1)2 ،(فرهنگیان دانشگاه) معلم تربیت در پژوهش فصلنامه. پدیدارشناختی مطالعه یک

 در شغلی رضایت و خودکارآمدی یامقایسه بررسی(. 1393. )اهللروح منش،ایران و ابراهیم برادری، صدیقه؛ مهری، میثم؛ حیاتی،

 سهموس تهران، رفتاری، علوم و شناسیروان المللیبین کنفرانس ناولی. استثنائی مدارس و عادی مدارس معلمان گروه دو

 .اشراق مهر همایشگران
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 کالس مدیریت و شغلی نگیزشا ایمقایسه بررسی(. 1398. )حمید آبادی،مریم تقوی و مرضیه ابراهیمی، منصور؛ منشادی، دهقان

 محقق دانشگاه اردبیل، ردا،ف مدرسه ملی همایش اولین. عادی معلمان و انگیزشی هایآموزش معرض در ابتدایی معلمان بین در

 .اردبیلی

 زیبا هنذ: تهران ایران، عالی آموزش در اطالعاتی سواد جایگاه( 1399) فاطمه همتی، مجتبی؛ راد، رضایی

 اساسبر معلمان تدریس های سبک و کالس مدیریت های سبک شغلی، انگیزش تفاوت مطالعه(. 1395. )امید ویسی، و تقی زوار،

 .1-26 ،(1)4 پژوهی،¬تدریس فصلنامه. شغلی و شناختی جمعیت های ویژگی برخی

 در دولت و دانشگاه نقش و تصنع در شغلی رضایت و شاغلین انگیزه گیری اندازه(. 1389. )فرناز مقدم، پورکاظم و ناصر شمس،

 .57-64 ،(8و7)3 دانشگاه، و صنعت نشریه. آن بهبود

 در شغلی خودکارآمدی نجیمیا نقش(. 1397. )مهدی بیطالی، زاده کاظم و ابوالفضل علیشاهی، مزادهقاس محسن؛ شیرمحمدزاده،

 یپزشک علوم دانشگاه میارگونو مجله. جوانان و ورزش ادارات کارکنان شغلی تعهد و رضایت با ای حرفه توسعه بین رابطه

 .30-39 ،(1)6 همدان،

 در شآموز ایرانی مجله. شد شکوفا کرونا ویروس با که ایبالقوه توان: ایران در زیمجا آموزش رونق(. 1399. )منصور فرد، غفوری

 .33-34 ،(83)20 پزشکی، علوم

 دو یابی¬مدل کاربرد: ازمانیس جو و معلم شادکامی معلم، شغلی انگیزه(. 1398. )لیال افضلی، و نقش زهرا، سوگند؛ زاده،قاسم

 .83-98 ،(40)11 سازمانی، و یشغل مشاوره فصلنامه. مدرسه و معلم سطحی

. دیداری سواد و یادگیری طحس روی بر آن تاثیر بررسی و آموزشی اینفوگرافی طراحی(. 1399. )زهرا بزرگ، جامه و محمد کریمی،

 .سینا بوعلی دانشگاه همدان، دستاوردها، و هافرصت ها، چالش: آموزشی فناوری ملی همایش دومین

 اندیمشک شهر ابتدایی مدارس معلمان شغلی انگیزش وضعیت بررسی(. 1395. )حمید راد، فرهادی و عبداهلل پارسا، افشین؛ میری،

-157 ،(29)8 آموزشی، مدیریت تحقیقات فصلنامه. 92-93 تحصیلی سال در آنان شناختی جمعیت هایویژگی با آن رابطه و

141. 

 فناوری فصلنامه. ترونیکیالک آموزش به معلمان گرایش بر موثر عوامل بندیاولویت و شناسایی(. 1395. )معصومه نصراللهی،

 .81-105 ،(7)2 یادگیری، و آموزش

 در یادگیری هایسبک یسهمقا(. 1393. )فهیمه نتاج، حسن و فاطمه نژاد، زیدآبادی رویا؛ زیده،چوپان احمد؛ یارمحمدیان،

 .15-27 ،(13)4 استثنایی، افراد شناسیروان فصلنامه. بینا و نابینا دانشجویان
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