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 چکیده

می و در کپژوهش حاضر با هدف اثر صفات شخصیتی بر میزان موفقیت معلمان صورت گرفت. مطالعه حاضر از نوع   

وفقیت حرفه زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود. در این پژوهش متغیر صفات شخصیتی به عنوان پیش بین و م

ا استفاده از روش بمعلم  234دستیابی به این هدف، تعداد ر گرفته شده اند. برای ظمعلمان به عنوان متغیر مالک درن ای

هش انتخاب عنوان نمونه پژو گیری خوشه ای مرحله ای از بین معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان بجنورد به نمونه

گرفت. زیابی قرار آموزان از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد ار شدند. ابتدا میزان موفقیت آنها توسط مدیران و دانش

های  ادهدهای توصیفی  سپس پرسشنامه پنج عاملی صفات شخصیت فرم کوتاه توسط دبیران تکمیل گردید. ابتدا ویژگی

ذیری ضرایب پ داد صفات شخصیتی روان رنجورخویی، برونگرایی و توافق مونه پژوهش بررسی شد. نتایج نشانحاصل از ن

 مان دارند. تاثیر معناداری در پیش بینی موفقیت حرفه ای  معل

 تجارب زندگی ، سبکهای تفکر ،صفات شخصیتی ، عالئق شغلی، موفقیت معلمان کلید واژه ها:

 

 

 

                                                      
 روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است.. این مقاله مستخرج از بخشی از رساله دکتری رشته  1
 . دانش آموخته گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی ، رودهن، ایران. 2
 .) نویسنده مسئول(رانی، رودهن، ا یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روان شناس.دانشیار  3
 .رانی، رودهن، ا یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روان شناس. استاد  4
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 مقدمه

تمامی مکاتب فلسفی و نظامهای تربیتی از گذشته تا بحال معلم را به عنوان یکی از ارکان مهم نظامهای تعلیم و     

تربیت شناخته و بر جایگاه بی بدیل و تأثیر شگرف آن بر فرایند تربیت اتفاق نظر داشته و نقش معلم را فراتر از سایر 

جتماعی و حتی جسمانی افراد دانسته اند. بسیاری از پایه گذاران نهضت ارکان در شکل گیری ساختارهای ذهنی عاطفی ،ا

های آموزشی بر این باورند که نقش معلمان و مجریان برنامه های درسی در کالس درس ،می تواند یکی از اساسی ترین 

ت که روند رشد و (. دوران مدرسه مرحله ای اس1393، نقل از شعبانی،1،1992عوامل در تحول نظام آموزشی باشد. )شر

تحوالت جسمی، عاطفی و روانی دانش آموزان را تسریع می کند. مدرسه می تواند وظایف ناتمام پدر و مادر را کامل کند. 

این می تواند از طریق یادگیری مهارت های فرهنگی، دانشگاهی، گسترش اطالعات و تمرین تعامالت اجتماعی با همساالن 

راه های گسترش و آماده سازی دانش آموزان برای مواجهه با مشکالت اجتماعی آینده در و بزرگساالن و همچنین دیگر 

 (.  2،2014زندگی خود انجام شود)کوک، میرز و کلر

معلمان مسئولیت های مهمی در پربار شدن روند آموزشی بر عهده دارند. بهره وری و اثربخشی آنها را تحت تاثیر 

فن آوری، مسئولیت و البته برنامه کاری که همه عمدتاً توسط نهادها تعیین می شود، ارتقاء، حمایت، امنیت شغلی، سطح 

شناختی مانند سن، جنس، ساختار خانواده و در نهایت توسط انواع خاصی قرار دارد. همچنین، بوسیله ویژگی های غیر 

بعاد شخصیت تحت تاثیر قرار از ویژگی های شخصیت، مشخصات نگرش و رفتار، ارزش های اجتماعی، صالحیت و دیگر ا

قابل توجهی از تحقیقات نشان می دهد که موفقیت دانش آموزان تحت تاثیر  (.بخش3،2010می گیرد)کوکاسیک وآیان

(. داشتن یک رابطه مثبت و رضایت بخش و 4،2014روابط معنادار و هدفمند بین معلمان و دانش آموزان است)روست

تر از خشم و تجاوز دانش آموزان رابطه دارد. عالوه براین، تمایل به ، با سطوح پایین خالی از جنگ و تبادل منفی با معلم

نزدیک شدن به معلم برای کمک و برای دیدن معلم به عنوان یک فرد از منابع پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی است. 

نده موفقیت تحصیلی است)روست، همچنین، عدم وجود تضاد و تعامل منفی در رابطه معلم و دانش آموز پیش بینی کن

2014.) 

                                                      
1 -Shor 
2 -Cook, Myers, & Keller 
3 -Kocacik & Ayan 
4-Rust 
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معلم قلب، افکار و رفتار دانش آموزان را با نفوذ معنوی خود تسخیر می کند، همه ی رفتار معلم از کوچکترین حرکت، 

کند. بنابراین، اولین و مهم ترین موضوع روش گفتار و عمل او توسط دانش آموزان تقلید می شود و بر آنها نفوذ می

(. نقاط قوت و ضعف شخصیت معلم باید تعیین شود، 2014، 1تار یک معلم است که باید ساخته شود)اونزشخصیت و رف

زیرا این نقاط قوت و ضعف در روح دانش آموزان منعکس می شود. تعادل شخصیت همراه با سطح علمی معلم باعث 

ون ارائه محتوا و مطالب مسلط است و از ارزش و احترام برای دانش آموزان آنها خواهد شد یک معلم خوب بر روشها وفن

(عوامل مؤثر در موفقیت معلمان را به دو حوزه 2010) 2(. مورنو2014چگونگی برقراری ارتباط آگاه است)جمشیدی، 

دانش و مهارت حرفه ای تقسیم می کند. از دانش حرفه ای شامل دانش مربوط به محتوا، دانش مربوط به چگونگی 

ادگیرندگان و دانش درباره برنامه تحصیلی، مهارت های حرفه ای شامل مهارت برنامه ریزی، مهارت آموزش، دانش درباره ی

ایجاد انگیزه، مهارت ارزیابی، مهارتهای ارتباطی، مهارت مدیریت کالس و مهارت چگونگی استفاده از تکنولوژی آموزشی 

 می برد.را به عنوان عوامل مورد نیاز برای موفقیت و اثربخشی معلمان نام 

پژوهشها نشان می دهد شوخ طبعی، جالب بودن کالس درس و تسلط بر دانش محتوایی شاخص ترین ویژگیهای 

(. دانش آموزان ویژگی های معلمان فوق العاده مؤثر 1387یک معلم خوب  از دید گاه دانش آموزان بوده است)سانتراک،

ر و شوق داشتن، خالق بودن، مراقبت، خوب توضیح دادن به چالش کشیدن با انتظارات منطقی، حس شوخ طبعی ، شو را

موضوعات پیچیده، سبک آموزشی انعطاف پذیر، نزدیکی و قابل دسترس بودن، عالقه مندی به دانش آموزان، و سازمان 

( ویژگیهای معلمان مؤثر از نظر دانش آموزان 2010) 4(. دلینی، جانسون و دترسالن2006)3یافتگی را ذکر کرده اند مالیکو

را مورد بررسی قرار دادند؛ احترام به دانش آموزان، مطلع و با دانش بودن، قابل نزدیک شدن، خوشایند، فصیح، سازمان 

یسوگل یافته، پاسخگو، حرفه ای وشوخ طبعی را دانش آموزان به عنوان ویژگیهای معلمان مؤثر برشمردند. دینسر،جکسو،ا

( در بررسی خود ویژگیهای اصلی معلمان زبان انگلیسی را زیر چهار عنوان دسته بندی کردند که عبارت 2013) 5و مین

عاطفی، دانش آموزشگری، دانش موضوع و ویژگیهای شخصیتی. عالوه بر این معلم مؤثر -بودند از: مهارتهای اجتماعی

 اشد.باید ترکیبی از این چهار ویژگی اصلی را دارا ب

                                                      
1 -Owens 

2-moreno 
3 - Malikow 

Delaney,Johnson. &Dtreslan -4 

Dincer, Goksu ,Aysegul, Mine -5  
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ن پژوهشهای روا شخصیت معلم به عنوان یک حوزه مورد عالقه در آموزش وپرورش و (2015شاه محمدی)  

ت.همچنین سال به عنوان یک عامل بر جسته در اثر بخشی کالسهای درس مورد توجه بوده اس65شناختی برای بیش از 

رش یافته آموزش وپرورش ومنابع انسانی گستتحقیقات در مورد شخصیت به زمینه هایی فراتر از جمله روان شناسی 

خوب باشد،  (. اگر هدف ما از نظام آموزش و پرورش بروندادی موفق و آماده نمودن یک شهروند2011)توهامسون ،است

الی که حیک بررسی دقیق از افرادی که در تمام سطوح آموزش می دهند گامی مهم در رسیدن به این هدف است. در 

ته است. زمانی های دانشی و شناختی معلمان متمرکز شده اند شخصیت معلم کمتر مورد توجه قرار گرفبسیاری بر قابلیت

لمان به عنوان که از دانش آموزان سابق در مورد مؤثرترین معلمان سؤال می شود اغلب آنان بر ویژگی های شخصیتی مع

 (.2015،سینسی باخ، 2008شاخص های کلیدی اثر بخش اشاره می کنند )والکر،

ارزیابی شخصیت به عنوان یک ابزار برای شناخت بیشتر در مورد کارکنان همچنین پیش بینی عملکرد شغلی   

، 2000و دوناوان،  1کارکنان در موقیعت های شغلی به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است)به عنوان مثال هرتز

صیت فرد نه تنها شامل توصیف صفات و ویژگی ها است بلکه (. شخ2011، 3، نقل از توهامسون2010و همکاران،  2لی

ترجیحات بر اساس آن صفات است. بنابر این شخصیت نقش مهمی در انتخاب و توسعه حرفه ای دارد. به عنوان مثال، 

کسی که دارای شخصیتی آزاد و اجتماعی است، ممکن است از تعامل و کار گروهی لذت ببرد. همانطور که فاره، لئونگ 

، گزارش دادند افراد با سطح باالیی از تناسب بین نوع شخصیت حرفه ای وتجارب محیط کاری خود، سطح باالیی 4ولئو

(. شخصیت متغیری است که با بسیاری از 2010از رضایت شغلی و ماندگاری طوالنی درکارشان را دارا می باشند)اروزکو،

ت بسیار بارز مرتبط است، به گونه ای که صاحبنظران و حوزه های زندگی فردی، اجتماعی و شغلی افراد به صور

اندیشمندان بسیاری در این حوزه به نظریه پردازی پرداخته، مطالعات و پژوهشهای زیادی صورت گرفته، و تعاریف و 

 های متعددی که از شخصیتتقسیم بندیهای فراوانی نیز در این زمینه ارائه شده است. در بین تعاریف و تقسیم بندی

 ارائه شده است، وجوه مشترک و افتراق فراوانی به چشم می خورد. 

شخصیت معلم به عنوان یک حوزه مورد عالقه در آموزش وپرورش وپژوهشهای روان شناختی برای بیش از    

سال به عنوان یک عامل بر جسته در اثر بخشی کالسهای درس مورد توجه بوده است.همچنین تحقیقات در مورد 65

                                                      
1 - Hurtz 
2 - Le 
3 - Thomason 

Farh, Leong & Law -4  
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)توهامسون به زمینه هایی فراتر از جمله روان شناسی آموزش وپرورش ومنابع انسانی گسترش یافته استشخصیت 

مطالعات نشان می دهد زمانی که سازگاری خوبی بین نوع شخصیت و ویژگیهای محیط کاری وجود داشته  (.2011،

نجر می شود. و اگر بین شخصیت و افراد در محیط کاری خود شکوفا می شوند و به رضایت شغلی، و پیشرفت شغلی م

محیط کاری عدم انطباق وجود داشته باشد افراد به سوی نارضایتی، مسیر ناپایداری شغلی و کاهش کارایی سوق داده 

اجتماعی که یادگیری را تقویت کند به طور طبیعی به شخصیت معلم -ایجاد محیطی روانی (.1996می شوند )هالند،

بررسی وتجزیه و تحلیل کامل شخصیت معلم گامی کلیدی در تعیین عواملی است که موفقیت  گره خورده است. بنابراین،

(در بررسی خود نشان دادند که معلمان 2010(. آیان و کوکاسیک)2015دانش آموزان را هدایت می کند)سینسی باخ، 

ضایت شغلی بودند. همین نتایج با ویژگی برون گرایی نسبت به معلمان با ویژگی درونگرایی دارای سطوح باالتری از ر

نشان می دهد بین میزان رضایت شغلی و تمایل به شایستگی، آرزوی ارتقاء جایگاه اجتماعی وحرفه ای باال،زود عصبانی 

 شدن، نداشتن زمان استراحت و پنهان کردن احساسات رابطه معنی داری وجود دارد.

یران در اروپا و آمریکا نشان داد در هر دو نمونه اروپایی و ( بر روی مد1999)3وجاج 2، بوسلو 1مطالعات بودریو   

(در 2017) 4اوستونر آمریکایی برونگرایی با موفقیت شغلی رابطه مثبت و روان رنجور رابطه منفی معنی داری دارد..

فق مطالعه ای بر روی معلمان بدو خدمت مشاهده کرد بین صفات شخصیت ، وجدانمندی، باز بودن به تجربه و توا

پذیری با عقیده به خود کار آمدی معلمان رابطه مثبت قابل توجهی وجود دارد.و بین خود کارآمدی و روان نژندی رابطه 

منفی وجود دارد. همچنین مشاهده شد اعتقاد به خود کار آمدی معلمان بدو خدمت به عنوان متغیر میانجی نقش 

گرایی و همان نقش مشابه میانجیگری بین وجدان مندی ،توافق کاملی بین روان نژندی ، باز بودن به تجربه و برون 

(در پژوهشی بر روی معلمان نشان داد در 2014دی جی جیک )پذیری و نگرش نسبت به حرفه تدریس را ایفا می کند.

میان ابعاد شخصیت، مهم ترین پیش بینی کننده خودکارآمدی معلمان، وجدانمندی و باز بودن به تجربه بودند،پنج 

 امل نشان داده است که دارای ارزش  پیش بینی کننده قابل توجهی در ارتباط با رفتارهای مختلف بوده است. مارتین،ع

(.نشان دادند معلمانی که نمرات باالیی  در مقیاس بازبودن به تجربه 2011، نقل از توهامسون ،1995)5بلدوین و ین

دریافت کردند در تغییر باورهای خود در آموزش نوآورانه تر بودند،کمتر سنت گرا و بیشتر مایل به تغییرات الزم در 

                                                      
Boudreau -1  

Boswell -2 

Judge -3 

Ustuner -4 
5 - Martin, Baldwin, & Yin 
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درصد از واریانس رتبه بندی  17نشان دادند که  (2011) 4و دیویس 3، باتلی2، کاج1کالسهای درس خود بودند. واتس

عاملی کتل به عنوان پیش بینی کننده 16از عوامل مقیاس  NوG,Q3,Q4اصلی اثربخشی و مدل شامل چهار عامل 

(با هدف بررسی رابطه بین موفقیت شغلی درونی 1393) فرزاد وکرمانی  ،نجاری های قابل توجه موفقیت معلمان بود. 

را دریافتند بین تیپ های شخصیتی برونگرا ، درونگرا و موفقیت شغلی و بیرونی با تیپهای شخصیتی درونگرا و برونگ

 وزارت (بر روی کارکنان1393زاده، وحدانی، قهرمانی وسیدعامری ) رابطه معنا داری وجود دارد.نتایج مطالعه محرم

 وجدانمندی پذیری، توافق گرایی، برون تر پایین سطوح و رنجوری روان باالتر سطوح با افراد داد جوانان نشان و ورزش

در حال حاضر بسیاری از روان شناسان متقاعد . گیرند می قرار شغلی فرسودگی معرض در بیشتر تجارب،  به و گشودگی

شده اند که بهترین بازنمایی از ساختار صفات بوسیله مدل پنج عاملی ارائه شده است. طبق مدل پنج عامل، برترین 

(، برونگرایی یا شاد Nاسی توصیف شود. روان رنجوری در مقابل ثبات عاطفی)صفات شخصیت می تواند با پنج بعد اس

(. هر یک C(، وجدانی بودن)A(، توافق در مقابل خصومت)o(، باز بودن به تجربه یا عقالنیت، تخیل یا فرهنگ)Eخویی)

ر است)مک کری از این عوامل نشان دهنده واریانس مشترک در میان مجموعه بزرگ از صفات یا جنبه های مشخص ت

 (.1997، نقل از مک کری و کاستا،1992و جان، 

 روش پژوهش

شخصیتی  در این پژوهش متغیر صفاتمطالعه حاضر از نوع کمی و در زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. 

 به عنوان پیش بین و موفقیت حرفه ای معلمان به عنوان متغیر مالک درنطر گرفته شده اند.

 آماری، نمونه و روش نمونه گیریجامعه 

بود. تعداد کل این دبیران بر اساس  95-96جامعه آماری شامل دبیران متوسطه دوم شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 

نفر بود)سالنامه آماری اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی سال  762گزارش آموزش و پرورش خراسان شمالی 

همچنین، جامعه آماری دانش آموزان، مشتمل بر دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شاخه  (.95-96تحصیلی 

تعداد کل این دانش آموزان بر اساس گزارش آموزش و پرورش خراسان  .بود 95-96 نظری شهر بجنورد در سال تحصیلی

                                                      
1 Watts 
2 Cage 
3 Batley 
4 Debrah 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=78451
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=78451
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=80459
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=200260
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جهت تعیین  ( .96-95سال تحصیلی  نفر بود )سالنامه آماری اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی 6586شمالی 

( جهت انتخاب حجم 1380، نقل از هومن، 1973) 1حجم نمونه پژوهش حاضر چند شاخص مد نظر قرار گرفت. کامری

= 300= قابل قبول، 200= ضعیف، 100ضعیف، = خیلی50کند: نمونه در مطالعات چند متغیره موارد زیر را پیشنهاد می

دبیرستان انتخاب شده  15مدیران  دبیر و 304دانش آموز ، 1404در مجموع = عالی. 1000خوب و = خیلی 500خوب، 

 به عنوان نمونه تعیین شدند.

د. برای شاستفاده  مرحله ایای گیری خوشهاز روش نمونهدر این طرح با توجه به گستردگی جامعه مورد مطالعه 

هر دبیرستان  تان انتخاب و بعد از بررسی برنامه درسیدبیرس 15انتخاب نمونه از طریق نمونه گیری خوشه ای ابتدا 

ر مورد مشخصات کلیه دبیران مشغول به تدریس استخراج شد. با توجه به ویژگی پژوهش دانش آموزان می بایست د

ه بعد به ازای هر دبیرانی که به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند نسبت تکمیل پرسشنامه اقدام می کردند.در مرحل

الس به سؤاالت دبیر دو کالس به صورت تصادفی در نظر گرفته شد، به گونه ای که در مورد هر دبیر دانش آموزان دو ک

نش آموزان نیز پرسشنامه پاسخ دهند. با توجه به تمام دانش آموزان هر کالس مورد پرسش قرار می گرفتند و تعداد دا

 در کالسها نیز متغیر بود.

 ابزار

 (NEOصفات شخصیت )پرسشنامه های 

این ( استفاده شد. NEO-FFIبرای سنجش ابعاد شخصیت از فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی صفات شخصیت نئو)

پرسشنامه پنج عامل شخصیت شامل روان رنجورخویی ، برون گرایی ، گشودگی ، موافق بودن و با وجدان بودن را می 

اجرا شده  1986که در سال  NEO-PIس تحلیل عاملی نمرات سؤال است که براسا 60سنجد. این پرسشنامه شامل 

در این پرسشنامه قابل اجرا بر روی افراد به هنجار است .  (.1393بود به دست آمده است)حسن زاده، فروزان و خادملو، 

شخصیت  هر سؤال آزمودنی نمره صفر تا چهار را احراز می کند. هر یک از سؤالها نشان دهنده یکی از پنج عامل بزرگ

)موافق  A)گشودگی(، عامل  O)برون گرایی(، عامل  E)روان رنجورخویی( عامل  Nمک کرا و کاستا به ترتیب، عامل

سؤال مقیاس را پوشش می دهند. در کل آزمودنی در هر  12)با وجدان بودن( است. هر یک از عوامل  Cبودن( و عامل 

                                                      
1 

comrey 
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پاسخنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی  (.1388آشتیانی،)فتحی  کسب می کند 48مقیاس نمره ای از صفر تا

 )کامالً مخالفم، مخالفم، بی تفاوت، موافقم و کامالً موافقم ( تنظیم شده است. 

NEO-، نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاس های FFI-NEOعوامل  1در خصوص پایایی

FFI برای موافق  68/0( ضریب آلفای کرونباخ بین 1992مثال، کاستا و مک کرا ) همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان(

 76/0عامل را در دامنه  5( نیز ضریب آلفای این 1999) برای روان آزردگی ( را گزارش کرده اند. هلدن )  86/0بودن ( تا 

( نیز حاکی 1995) 3و نزلک 2دیان) برای روان آزردگی ( گزارش می کند. نتایج مطالعه مورا 87/0) برای گشودگی ( تا 

از آن است که آلفای کرونباخ روان آزردگی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بوده به ترتیب عبارت است 

، نقل از روشن چلسی 2004(. پاناوتو و همکاران )1393. )حسن زاده و همکاران، 83/0، 75/0،  74/0،  75/0،  84/0از 

( نیز در مطالعه ای در یونان )فرهنگ غیر انگلیسی زبان( آلفای کرونباخ روان آزرده گرایی، برون گرایی، 1385و همکاران، 

. پرسشنامه 83/0و  69/0، 51/0، 70/0، 78/0پذیرا بودن، توافقی بودن، و مسئولیت پذیری به ترتیب زیر گزارش کرده اند: 

NEO-FFI ( هنجاریابی شده1377در ایران توسط گروسی )  است. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی

 C,A,O,E,Nبرای عوامل  79/0، 79/0، 80/0، 75/0، 83/0نفر از دانشجویان به فاصله سه ماه به ترتیب  208در مورد 

ر فاصله ( ضرایب اعتبار بازآزمایی د1381( . همچنین، در تحقیق مالزاده )1393بدست آمده است)حسن زاده و همکاران، 

برای آزرده گرایی ، برون گرایی  85/0، 79/0،  73/0،  78/0،  83/0نفر از فرزندان شاهد به ترتیب  76روز در مورد  37

، برون گرایی  0.86، گشودگی ، موافق بودن ، با وجدان بودن گزارش شده است . آلفای کرونباخ نیز برای روان آزردگی 

به دست آمده است )رمضانزاده،  0.83و آلفای کل برابر  0.87، با وجدان بودن  0.76، موافق بودن  0.74، گشودگی  0.83

 (.1393فرزان وخادملو، 

همزمان این پرسشنامه و پرسشنامه نشانگر ریخت مایرز بریکز ، پرسشنامه چند جنبه ای  4در زمینه روایی

گیلفورد و زاکرمن ، فهرست رگه ها و مقیاس  شخصیتی مینه سوتا ، پرسشنامه تجدید نظر شده کالیفرنیا ، بررسی مزاج

(. گزارش هایی 1393حسن زاده،فروزان و خادملو، ؛نقل از1381رگه بین فردی رابطه باالیی گزارش شده است )مالزاده ، 

( اظهار می دارند که ابزار کوتاه شده 1992ارایه شده است. مک کرا و کاستا ) NEO-FFIنیز در ارتباط با روایی عوامل

                                                      
1- Reliability 
2 - Mooradian 
3 - Nezlek 
4 Validity 
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NEO ( با فرم کامل آنNEO-PIمطابقت دقیقی دارد به گونه ای که مقیاس های فرم کوتاه ، همبستگی باالتر از )68/0 

 5( گزارش می کنند که اعتبار 1992را با مقیاس های فرم کامل دارا می باشند. مک کرا و کاستا در مطالعه دیگری )

برای با وجدان  44/0و همساالن به ترتیب در دامنه ای از ، براساس همبستگی با ارزیابی های همسر  NEO-FFIعامل 

درصد واریانس را  85برای گشودگی قرار دارد. در ضمن این مطالعه گزارش شده است که این پرسشنامه ،  65/0بودن تا 

ن بدست آمده در اعتبار همگرا ، که از ارزیابی های صفات مشابه با استفاده از تایید صفت و ارزیابی های همسر و همساال

 (.1393است ، تبیین می کند )حسن زاده،فروزان و خادملو،

 سنجش میزان موفقیت معلمان پرسشنامه

برای سنجش میزان موفقیت معلمان از دو پرسشنامه محقق ساخته یکی برای دانش آموزان و دیگری برای مدیران    

در پژوهش حاضر، به منظور برآورد اعتبار از مشخصه های آماری مواد پرسشنامه مورد نظر که مستلزم یک  استفاده شد.

بار اجرای آزمون است، استفاده شد. در این روش، همسانی درونی مواد آزمون یعنی میزان تداخل همه سؤال ها از لحاظ 

رآورد شد. ضریب اعتبار ) همسانی درونی( سنجش یک ویژگی مشترک، از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ب

است.با توجه به محاسبات مربوط به ضریب آلفای کرونباخ برای کل  939/0برابر با  سنجش موفقیت معلمانپرسشنامه 

گروه و ضریب همبستگی هر سؤال با نمره کل همراه با میانگین، واریانس و همبستگی در شرایط حذف هر سؤال می 

دارای واریانس یکسانی  "ه تقریبا همه سؤال ها مانند هم عمل می کنند. همچنین، سؤال ها تقریباتوان نتیجه گرفت ک

( قرار 8) ماده  798/0( تا 11)ماده  287/0مشابهی برخوردارند. دامنه همبستگی ها بین  "هستند و از وضعیت نسبتا

 19نمی کند. در پایان ضریب اعتبار برای  حال، حذف هیچ سؤالی کمک چندانی به افزایش ضریب اعتباردر عین  دارد.

 مقدار ضریب اعتبار این پرسشنامه در حد مطلوب است.  است. 939/0نفر از آزمودنی ها برابر  367عبارت در مورد 

 روش اجرا و جمع آوری داده ها

وفقیت دبیران در بعد از تعیین حجم نمونه و انتخاب تصادفی دبیرستانها پرسشنامه محقق ساخته جهت تعیین میزان م

اختیار دانش آموزان قرارگرفت. پس از توضیحات الزم و توجیه دانش آموزان و ایجاد اطمینان در آنان، پرسشنامه تهیه 

شده در اختیار آنان قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا نظرات خود بر اساس سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه در مورد 

( مشخص کنند. در مجموع، 1( تا خیلی کم)5ای از خیلی زیاد)طیف لیکرت پنج درجه دبیر قید شده در پرسشنامه در

نفر از دبیران پرسشنامه را تکمیل کردند. برای حصول اطمینان از این که دانش آموزان بر  304دانش آموزان در مورد 
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لی)اردیبهشت ماه( که دانش اساس شناخت درست از معلمان به سؤاالت پاسخ دهند، پرسشنامه ها در اواخر سال تحصی

آموزان به درک جامعی از معلمان می رسند، اجرا شد. همچنین، برای هریک از دبیران پرسشنامه ای در اختیار مدیران 

دبیرستان قرار گرفت تا دبیران را از نظر میزان موفقیت مورد ازریابی قرار دهند. بعد از جمع آوری پرسشنامه های دانش 

،کلیه دبیرانی که مدیران و دانش آموزان برای آنان پرسشنامه تکمیل نموده اند مشخص و پرسشنامه آموزان و مدیران 

 های صفات شخصیتی در اختیارشان قرار گرفت تا تکمیل نمایند

 یافته ها

 های توصیفی و پایایی همسانی درونی متغیرهای پژوهش ویژگی -1جدول 

آلفای 

 کرونباخ

بیشترین 

 نمره

کمترین 

 نمره

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 (N)روانژندگرایی  31/40 6/69  15  52 80/0

ی
صیت

خ
ی ش

ی ها
ویژگ

 

 (E)برونگرایی  40/91 5/67  27  57 75/0

 (O)انعطاف پذیری  22/48 3/24  13  30 61/0

 (A)توافق پذیری  41/14 4/44  28  53 66/0

 (C)وجدانمندی  47/65 5/57  31  60 82/0

 موفقیت معلمان 4/01 0/69 1/44  5 ---

 بینی موفقیت معلم بر اساس ویژگیهای شخصیتیپیش برای همزمان ضرایب رگرسیون -2جدول 

ضریب ) B متغیرهای پیش بین

 (رگرسیون

سطح  t ضریب بتا خطای معیار

 معناداری

ت
صی

خ
ی ش

ویژگیها
 

 0/122 0/023 373/0- -5/239 0/000- (N)روان  نژندگرایی 

 0/073 0/032 149/0 2/274 0/024 (E)برونگرایی 

 0/000 0/012 0/003 0/035 0/972 (O)انعطاف پذیری 

 0/040 0/021 145/0 1/951 043/0 (A) توافق پذیری

 0/003 0/007 -0/029 -0/387 0/699- (C) وجدانمندی

 ؛ 01/0معنادار در سطح 05/0معنادار در سطح 
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دهد زمانیکه تمامی متغیرهای درونزای مدل به صورت همزمان وارد معادله رگرسیون برای پیش نشان می  2نتایج جدول 

پذیری تاثیر معناداری در پیش بینی بینی موفقیت معلمان شوند، ویژگیهای شخصیتی روان نژندگرایی، برونگرایی و توافق

 موفقیت معلمان دارند.

 بحث و نتیجه گیری

(در یک فراتحلیل پیش بینی کننده 2005و همکاران)  از یافته های پژوهشی همخوانی دارد. ان جی این نتایج با بسیاری

های موفقیت شغلی، نشان دادند تفاوتهای فردی پایدار)ویژگهای شخصیتی(یکی از پیش بینی کننده های موفقیت شغلی 

های شخصیتی و توانایی ذهنی عمومی ( در پژوهش طولی نشان دادند که ویژگی 1999هستند.همچنین جاج وهمکاران )

آنها نشان دادند روان رنجوری با رضایت شغلی رابطه معکوس  قادر به پیش بینی چندین جنبه از موفقیت شغلی هستند،

دارد و برونگرایی با موفقیت  شغلی بیرونی رابطه مثبت دارد ، ولی در زمینه توافق پذیری با نتایج بدست آمده همخوان 

نقل از  1998- 1994هووارد و برای )ان داد توافق پذیری پایین با موفقیت شغلی بیرونی همراهی می کند. نبود، وی نش

سال مطالعات طولی شواهدی از روابط پایدار میان صفات شخصیتی، توانایی ذهنی  50( در عرض 1999جاج و همکاران 

 ( نیزهمخوانی دارد آنها2014دی جیک و همکاران) همچنین این نتایج با یافته هایعمومی و موفقیت شغلی ارائه دهد. 

نشان دادند بیشتر رابطه ها بین ابعاد شخصیت از جمله برونگرایی و خود کار آمدی معنی در پژوهشی بر روی معلمان 

 اما بخشی از این نتایج همسویی ندارد آنها در پژوهشی بر روی معلمان نشان داد در میان ابعاد شخصیت، مهم دار هستند

ترین پیش بینی کننده خودکارآمدی معلمان، وجدانمندی و باز بودن به تجربه بودند،با توجه به نتایج این پژوهش 

(نیز در پژوهش خود نشان داد 2017استونر ) وجدانمندی به صورت غیر مستقیم بر موفقیت حرفه ای معلمان اثر دارد.

شد همچنین او نشان داد  بین توافق پذیری و عقیده به خود بین خود کارآمدی و روان نژندی رابطه منفی نشان داده 

کار آمدی رابطه مثبت قابل توجهی وجود دارد که با نتایج این پژوهش همسویی ندارد. همچنین نتیجه مطالعات سیبریت، 

ی با پیشرفت ( نیز با یافته های این پژوهش همخوانی دارد آنها نشان دادند برونگرایی و خوش بین 1999کانت و کرایمر)

(نشان داد بین ویژگیهای 1994(نوربان و دوری)1994شغلی همراه بوده اند. همچنین مطالعات تارنو و همکاران )

(نیز همسویی دارد آنها نشان 2010شخصیتی و موفقیت شغلی رابطه وجود دارد. این نتایج با یافته های آیان وکوکاسیک )

بت به معلمان با ویژگی درون گرایی دارای سطوح باالیی از رضایت شغلی بودند. دادند معلمان با ویژگیهای برون گرایی نس

(بر روی معلمان فلوریدا نیز با بخشی از این نتایج همخوانی دارد. در پژوهش او گروهی 2007نتایج پژوهشهای رشتون )
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ی را در ویژگیهای شخصیتی خود نشان از معلمان بسیار اثر بخش میزا ن باالیی از برونگرایی و باز بودن به تجربه و نوآور

(نیز دریافتند روان رنجوری معلم و توافق پذیری هر دو به صورت قابل توجهی پیش بینی 2005دادند.گارسیا و همکاران )

 کننده فرسودگی شغلی معلمان بودند.

همراهی می کند (یافته های این پژوهش را  2014،نقل از دی جی جیک 1999همچنین نتایج جان و سریوست تاوا )

آنها در مطالعات خود دریافتند مدل پنج عاملی دارای ارزش  پیش بینی کننده قابل توجهی در ارتباط با رفتارهای 

مختلف، از جمله موفقیت حرفه ای و پیشرفت تحصیلی بوده است. همچنین نتایج آنها نشان داد وجدانمندی  پیش بینی 

لی که ابعاد دیگر با عملکرد مناسب برخی از وظایف خاص مرتبط هستند،توافق کننده ی عملکرد شغلی در کل است، در حا

پذیری و روان رنجوری پایه خوبی برای پیش بینی موفقیت در کار است که در گروه های کاری انجام می شود، برونگرایی 

ه های واتس، کاج، باتلی و موفقیت در موقعیت های فروش یا مدیریت را پیش بینی می کند. این نتایج با بخشی از یافت

درصد از واریانس رتبه بندی اصلی موفقیت معلمان بوسیله چهار  17( نیز همخوانی دارد آنها دریافتند 2011دیویس)

عاملی کتل به عنوان پیش بینی کننده های قابل توجه موفقیت معلمان تبیین 16از عوامل مقیاس  NوG,Q3,Q4عامل 

( نیز همسویی دارد، بررسی او بر روی پرستاران نشان داد بین 1393یافته های نجاری) همچنین، این نتایج بامی شود. 

برونگرایی و موفقیت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و ویژگی شخصیتی برونگرا قادر به پیش بینی موفقیت شغلی 

د اودریک فرا تحلیل رابطه منفی بین روان (نیزهم خوانی دار1997این نتایج با یافته های سالگادو) بیرونی پرستاران است.

( که  نشان دادند بین 1999این نتایج با بخشی از یافته های بوردیو ، بوسل و جاج) رنجوری و عملکرد شغلی را نشان داد.

ابعاد شخصیتی برونگرایی، وجدانمندی و روان نژندی با موفقیت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد که در این میان روان 

دادند که توافق پذیری نیز با موفقیت شغلی نژندی رابطه منفی و سایر ابعاد رابطه مثبت داشتند مطابق است،اما آنها نشان 

( همخوانی دارد 1999رابطه دارد که با نتایج این پژوهش همخوانی ندارد.این نتایج با یافته های مطالعات بودریو و بوسل )

یی با موفقیت آنها در مطالعات خود بر روی مدیران در اروپا و آمریکا در یافتند در هر دو نمونه  اروپایی و آمریکایی برونگرا

(نیز بین برونگرایی و موفقیت شغلی 1395شغلی رابطه مثبت و روان رنجور رابطه منفی معنی داری دارد. عبداهلل پور)

(در پژوهش خود نشان داد تعهد حرفه ای پیش بینی کننده موفقیت شغلی 2014کراواردر ) رابطه معنا داری گزارش کرد.

شغلی هم به صورت مستقیم بخشی از موفقیت شغلی را پیش بینی می کند و  است .وی در این بررسی نشان داد تعهد

همچنین نتایج پژوهش  .هم با تاثیر بر رضایت شغلی  به عنوان متغیر میانجی بر روی موفقیت شغلی تأثیر می گذارد
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ی را برای عالقه و (نشان داد هنگامی که افراد به طور درونی بر انگیخته می شوند ، فعالیت های1975سیزنت میهالی) 

،گرولنیک و 1996لذت بردن از این فعالیت ها انجام می دهندو اغلب آنها در سطح نسبتاً باالیی عمل می کنند)امابایل،

 .(1987ریان،
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