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های شخصیتی با  ی ویژگیای خودکارآمدی در رابطهبررسی نقش واسطه 

 1ای معلمان دوره ابتدایی های حرفهصالحیت
   3، علی کریمی مزیدی 2عابدینی بلترک میمنت 

 

 چکیده  

رابطه در  خودکارآمدی  ای  واسطه  نقش  بررسی  حاضر  پژوهش  از  ویژگیهدف  های  ی 

صالحیت با  حرفه شخصیتی  سال  های  در  فسا  شهر  دولتی  ابتدایی  مدارس  معلمان   1399ای 

-بر اساس جدول نمونهشهر فسا بوده که    باشد. جامعه آماری، معلمان مدارس ابتدایی دولتیمی

از معلمان به روش نمونه  339گیری مورگان   انتخاب شدند.  گیری تصادفی طبقهنفر  ای نسبی 

صالحیت استانداردِ  پرسشنامه  پژوهش،  حرفهابزارهای  مالئی های  معلمان  (،  1391نژاد)ای 

ویژگی1982)شرر  خودکارآمدی و   )( نئو  اس1985های شخصیتی  بر  آنها  پایایی  بوده که  اس  ( 

ترتیب به  کرونباخ  آلفای  یافتهبه  83/0،  83/0،  96/0ضریب  آمد  که  دست  داد  نشان  ها 

ای معلمان های حرفههای شخصیتی با صالحیتای در رابطه ویژگیخودکارآمدی نقش واسطه

می ویژگیایفا  بین  صالحیتکند.  با  شخصیتی  حرفههای  دارد، های  وجود  معناداری  رابطه  ای 

ای رابطه های حرفهصیتی با خودکارآمدی و بین خودکارآمدی با صالحیتهای شخبین ویژگی

های شخصیتی از طریق خودکارآمدی با  دست آمد. روی هم رفته؛ ویژگی مثبت و معناداری به

رابطه   239/0ای معلمان با ضریب همبستگی  های حرفهبا صالحیت  168/0ضریب همبستگی  

رابطه در  بنابراین خودکارآمدی  ویژگی   دارد.  نقش  های شخصیتی و صالحیتبا  ای  های حرفه 

 کند. ای را ایفا میواسطه

 خودکارآمدی، ویژگی های شخصیتی، صالحیت های حرفه ای، معلم. کلیدی:    واژگان
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 مقدمه 

 رفتارهایی و مهارت ها نگرش ها، دانش ها، از  آن دسته  شامل معلمی  1حرفه ای  صالحیت

 و عاطفی جسمی، عقلی،  رشد تربیت،  و تعلیم  فرایند در تواندمی آنها  کسب معلم با  که است

 یک به اینکه ازجمله باشد؛می هاییویژگی صالحیت واجد کند  تسهیل را فراگیران اجتماعی

 یاددهی  فرایند در سنجش باشد، و گیریاندازه قابل باشد، کاربردی گردد، می توانمندی منتهی

همکاران،   موقعیت هرخاص   نیازهای پاسخگوی و یادگیری و و  فرزانه  (.  1393باشد) 

سادهمهارت تنها ایحرفه هایصالحیت مشاهده هایراه بلکه نیستند های   برای ایقابل 

 زمان هر در فرد و رشد توسعه حاصل ذاتی، توانایی از می باشند. آنها مؤثر به عملکرد دستیابی

و ناشی محیط به وابسته حدودی تا  کارآمد عملکرد یک  به فرد تا دهدمی اجازه می شوند 

 (.2015و همکاران،  2باشد) بالسکووا داشته

صالحیت است  الزم  معلمی  حرفه  ارتقای  جهت  در  ارتقا معلمان  را  خود  ای  حرفه  های 

حرفه بر صالحیت  اثرگذار  متغیرهای  از  یکی  ویژگیدهند.  معلمان،  است.   3های شخصیتیای 

صالحیت   افزایش  باعث  افراد  میحرفهشخصیت  آنها  نوع  ای  بین  هماهنگی  و  سازش  شود. 

گردد که به نوبه خود منجر به  شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می 

حرفه میصالحیت  مثبت  ویژگیای  از  برخورداری  با  معلمان  میشود.  شخصیتی  توانند  های 

های بهتری انجام کنترل بیشتر، فعالیتریزی و  شناخت بهتری از خود کسب نموده و با برنامه

   دهند و در همین راستا خودکارآمدی خود را نیز تقویت کنند.

در  پایداری به قادر زمان چه تا افراد که هستند این خودکارآمدی، تعیین کننده باورهای

تامی اندازه چه تا  و بود خواهند هادشواری برابر کامیابی کوشند   یابند؛.بنابراین، دست به 

برای   فرد یک تصمیم گیری در که است مهمی و ویژگی تعیین کننده خودکارآمدی باورهای

)نلسونمی معین را او همت و تالش میزان خود، اهداف به دستیابی پومز4کند  وولف  5،  ،  6و 

شنک 2012 دیبندتو 7؛  یک 9خودکارآمدی  (.8،2020و  عنوان   به تواندمی شناختی، عامل به 
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این   شناخت بنابراین، سازد. هموار برایشان را موفقیت به مسیر رسیدن و کمک کنند معلمان

پرورش اهداف پیشبرد برای آن تقویت راه های و عوامل و  آموزش  دارد.  فراوانی اهمیت در 

کنند تنظیم خود را آموزشی اهداف خودکارآمد معلمان  در حتی کوشندمی پیوسته  و  می 

  معلم خودکارآمدی باورهای سطح بودن باال این بر یابند. عالوه  دست آنها به نامطلوب شرایط

هر آنچه (.  1392) زینال زاده،  بود خواهد مشکالت حل  جهت در نوین روش های توسعۀ باعث

می انجام  انگیزهمعلم  افکار،  از  می دهد  نشأت  او  باورهای  و  و  ها  درک  در  افراد  باورهای  گیرد. 

تبیین چگونگی سازماندهی و حل مسائل و مشکالت گوناگون نقش اساسی دارند و در حقیقت 

های قدرتمند رفتار در آینده هستند. باورهای معلمان نیز فیلترهای شناختی هستند  بینیپیش

 نمایند. ای خاص میکه او را به طور خودکار مستعد تفکر و عمل به شیوه

او نقش حیاتی در    1های شخصیتیند که معلم و ویژگی اهای بسیاری نشان دادهپژوهش

دانش پیشرفت  و  فرایز عملکرد  و  اسمیت  کوکران  دارد)  عنوان 2011،  2آموزان  به  (. شخصیت 

یک ساختار روانی بسیار دشوار است که کمیت و کیفیت آن را تعیین کرد، زیرا بسیار متنوع 

  (2011، 3ات بسیار دشوار است)جاستاست و تعیین کردن تأثیر آن بر روی افکار و احساس

 در تفاوت عامل خودکارآمدی مهمترین باورهای اجتماعی، – شناختی ینظریه مطابق

است؛ عمل و احساس تفکر، چگونگی عنوان   که دارند وجود دیگری عوامل اگرچه افراد  به 

های باور آنها یهمه اما کنند،می عمل انسان رفتار برانگیزاننده  کدیور،  فرد تابع  هستند) 

 و پشتکار انگیزه،  رفتار، انتخاب، خودکارآمدی بر باورهای  (.1389طاووسی محترم و علیزاده،  

 دارد باید باالیی ایحرفه خودکارآمدی باورهای که گذارد. معلمیتأثیر می  فرد فکری الگوی

نسبت به یک شغل  از طرفی شخصیت، انگیزه و نگرش فرد را  باشد. داشته را هاویژگی این همۀ

الزامات آن شغل مشخص می به  را  فرد  پاسخ دهی  تینهو چگونگی  بارون  آلفرمن    4کند)  ، 5و 

(. شخصیت الگوهای اختصاصی و متمایز تفکر، هیجان و رفتار است که اسلوب شخصیت  2015

آموزشی،   در سیستم  بنابراین  زند.  می  رقم  را  در شخص  اجتماعی  و  فیزیکی  محیط  با  عامل 

و شکل در مهمی نقش انمعلم  همه، از باالتر و رسوم  و آداب  عادات، به مدلسازی دادن 

 و کنند. تقویتایفا می شایسته  و سالم هایانسان به تبدیل شدن برای آموزان شخصیت دانش

 پیشایندی عوامل شناسایی مستلزم معلمان، در عملکرد باورهای خودکارآمدی ویژگی به توجه
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آن کننده  تعیین  عواملمی یا  زیادی باشد.  افزایش تواندمی بسیار   دخیل خودکارآمدی در 

نگرش ها،   انتظارات، شخصی) از جمله باورها، عوامل اجتماعی،  –شناختی نظریۀ طبق باشند؛

-دارند )کاوه  متقابل تأثیر با یکدیگر فردی رفتارهای و محیطی و...( رویدادهای راهبردها  دانش،

و حبیبی،   عاشوری  است که گفته می   (. 1393ای،  دلیل  معلمان در گسترش شود؛  به همین 

آموزش و پرورش نقش کلیدی دارند. مهمترین عامل کیفیت، کنش و واکنش هایی است که  

 (.1395آموزان اتفاق می افتد )موسوی و همکاران، میان معلمان و دانش

 خود برای هایتوانایی در فرد ی باورخودکارآمدی به واسطه با توجه به اهمیت باورهای

خواسته شده با رویارویی و محوله وظایف انجام های  همکاران،    1ملک)  موقعیت  و  2016و   )

بر که  بسزایی  و  می فرد فکری الگوی و پشتکار انگیزه، رفتار، انتخاب، تأثیر  )گوپتا  گذارد 

در راستای بررسیِ نقش  ( و کمبود پژوهش  2021و همکاران،  3؛ صبوری پور 2018،  2گوسوامی

رابطه واسطه در  خودکارآمدی  ویژگیای  حرفهی  های  صالحیت  با  شخصیتی  معلمان های  ای 

ابتدایی پژوهش  مدارس  این  انجام  است.  نهاده  موضوع  این  بر  را  خود  هدف  حاضر  پژوهش   ،

پژوهش وضعیت  از  آگاهی  به  صالحیتمنجر  معلمانهای  سنجش    های  وضعیت  ابتدایی، 

های  ای گردیده و با انجام آن به دانش موجود در خصوص ابزارها و شاخصهای حرفهصالحیت

ای های عمومی، تخصصی و حرفهای و توجه به سنجش صالحیتهای حرفهسنجش صالحیت

می افزوده  لزوم  معلمان  زمینه سازی در خصوص  به  پژوهش منجر  این  انجام  گردد. همچنین 

صالحیت سنجش  به  حرفهتوجه  می های  معلمان  نقش  ای  اهمیت  دلیل  به  نتیجه  در  گردد. 

سازان کشور ضروری است بر این اساس هدف اصلی  عنوان مؤثرترین الگو برای آیندهمعلمان به

نقش بررسی  حاضر،  در  واسطهپژوهش  آمدی  خودکار  و  ای  شخصیت  های  ویژگی  با   رابطه 

 باشد. شهرستان فسا می ن دوره ابتدایی دولتیصالحیت های حرفه ای معلما

همه پژوهش که  پژوهشی  اما  شده  انجام  حاضر  پژوهش  راستای  در  مختلفی  های 

به   نگردید.  یافت  باشد،  بررسی کرده  واحد  پژوهش  قالب یک  در  را  پژوهش حاضر  متغیرهای 

پژوهشی با    ( در1399)میربد و طرفی زادهگردد.  ها بیان میهمین دلیل نزدیک ترین پژوهش 

ویژگیعنوان   نقش  حرفهبررسی  صالحیت  بر  شناختی  پذیری  انعطاف  و  شخصیتی  ای  های 

-انعطاف پذیری روانشناختی و ویژگیبیان می کنند که    دبیران مقطع متوسطه شهر اصفهان

ای های حرفهمربوط به صالحیت  تواند تغییراتپذیری و گشودگی میهای شخصیتی مسئولیت
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ارتباط بین ( در پژوهشی با عنوان  1397رنجبری) .بینی نماید و معناداری پیشطور مثبت  را به

  ای با خودکارآمدی معلمان معلمان ابتدایی شهر میناب های حرفهمیزان برخورداری از صالحیت

داری وجود  ای و خودکارآمدی ارتباط معنیبین برخورداری از صالحیت حرفهکند که  بیان می

م همه  و  حرفه  هایلفهؤدارد  میصالحیت  رابطه  دارای  خودکارآمدی  با  بدست  ای  نتایج  باشد 

ای باالتری در مقایسه با  دهد که شاغلین در شهر دارای میزان صالحیت حرفهآمده نشان می

رابطه ( در پژوهش دیگری با عنوان  1397سلیمی و محمدیان شریف).  باشند معلمان روستا می

روانویژگی وظیفهای  )شخصیت  مؤلفه  هشناختی  و  صالحیتشناسی(  حرفههای  با  های  ای 

ساختاری معادالت  رویکرد  معلمان:  می اثربخشی  بیان  که  ،  حرفهصالحیتکنند  به های  ای 

می  پیشتنهایی  را  معلمان  اثربخشی  وظیفهتواند  شخصیت  ولی  کند،  تنهایی بینی  به  شناسی 

-ای میگری متغیر صالحیت حرفهواسطهبینی کند، اما با  تواند اثربخشی معلمان را پیشنمی

را پیش  اثر بخشی معلمان  یافتهتواند  بود که  بینی کند. همچنین بخش دیگر  از آن  ها حاکی 

وظیفهمؤلفه شخصیت  پیش ی  در  کمی  قدرت  مؤلفهشناسی  دارد،  بینی  معلمان  اثربخشی  ی 

.  اثربخشی معلمان دارند  بینیای قدرت باالیی در پیشهای حرفهی صالحیتکه مؤلفهدرحالی

( در پژوهشی با عنوان شناسایی رابطه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی حرفه  1397صفری)

که   یافت  دست  نتیجه  این  به  الشتر،  شهر  متوسط  دبیران  ای  حرفه  صالحیت  با  ارتباط  ای 

حرفه  خودکارآمدی  و  فراشناختی  حرفه باورهای  با صالحیت  معای  و  مستقیم  دبیران،  نادار ای 

ای، باورهای مثبت درباره نگرانی، و باورهای صالحیت  است. همچنین بین خودکارآمدی حرفه

حرفه صالحیت  با  رابطه شناختی  ولی  دارد؛  وجود  معناداری  و  مستقیم  رابطه  دبیران،  ای 

ای مهارناپذیری و خطر افکار منفی، اطمینان به حافظه، و نیاز به مهار افکار با صالحیت حرفه

 .  ان، معکوس و معنادار استدبیر

( در پژوهشی با عنوان رابطه خودکارآمدی با تنظیم عواطف و  2018)1شی، لی، ژو و شی 

های شخصیت بیان می کنند که بین خودکارآمدی با تنظیم عواطف رابطه مثبت معنادار  ویژگی

ابعاد شخصیت شامل برون گرایی، ثبات ه با  یجانی،  وجود دارد و همچنین بین خودکارآمدی 

توافق پذیری، وظیفه شناسی و گشودگی رابطه مثبت و معنادار مشاهده شده است. در پژوهش  

همکاران)2 ویال  دیگری، صالحیت2018و  اهمیت  بررسی  به  حرفه(   در  های  آن  نقش  و  ای 

از   بود که برخورداری  این  از  پژوهش حاکی  این  از  نتایج حاصل  پرداختند.  نوآوری و خالقیت 

می صالحیت ایفا  نوآوری  در  توجهی  قابل  نقش  ای  حرفه  میهای  نظر  به  قابلیتکند.  ها  رسد 
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ها، توانایی  ها یا گزارشهای جدید، توانایی ارائه محصوالت، ایدهمانند هوشیاری نسبت به فرصت

ایده ارائه  توانایی  دیگر،  منابع  حلبسیج  راه  و  کامپیوترها  از  استفاده  توانایی  و  جدید  و   های 

های کلیدی در  اینترنت اثرات قوی تری در احتمال نوآوری دارد و در نتیجه به عنوان شایستگی

 آیند.  توضیح گرایش افراد برای تبدیل شدن به نوآوران در محیط کار خود به شمار می

 

 های پژوهش فرضیه

اصلی: واسطه  فرضیه  نقش  ویژگیخودکارآمدی  رابطه  در  با  ای  شخصیتی  های صالحیتهای 

 کند. ای معلمان ایفا میحرفه

داری وجود ای رابطه معنیهای حرفههای شخصیتی و صالحیتفرضیه فرعی اول: بین ویژگی 

 دارد.

 داری وجود داردهای شخصیتی و خودکارآمدی رابطه معنیفرضیه فرعی دوم: بین ویژگی

 داری وجود داردرابطه معنیای های حرفهبین خودکارآمدی و صالحیت  فرضیه فرعی سوم:

 

 روش شناسی پژوهش 

همبستگی    –طرح پژوهش کمی و از لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی

معلمان مدارس ابتدایی دولتی شهر فسا در سال  جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی  .  است

-به منظور انتخاب گروه نمونه، با استفاده از روش نمونه  نفر است.  2900که تعداد آنها    1399

بر مبنای جدول مورگان  گیری تصادفی طبقه به عنوان حجم نمونه   339تعداد  ای نسبی   نفر 

ها پس  در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. پرسشنامهانتخاب شدند.  

، در بین جامعه آماری پخش گردید. بسیاری از  از دریافت مجوز از سوی اداره آموزش و پرورش

به   نداشت،  وجود  تحلیل  قابلیت  و  نگردید  پر  کامل  بطور  یا  نشد  داده  برگشت  ها  پرسشنامه 

برآورد  نمونه  تعداد  تا  گردید  پخش  آماری  جامعه  بین  پرسشنامه  تعدادی  دلیل مجدد  همین 

 گردید.   دست آمده تحلیلهای بهشده، پاسخ داده شود. پس از آن داده

 

حرفه معلمان:صالحیت  نژاد)  ای  مالئی  توسط  پرسشنامه  که 1391این  شده  ساخته   )

(  14تا    1)به ترتیب سواالت    تم یآ  14که  است    اسیسه خرده مق  یاست و داراماده    39شامل  
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  صالحیت نگرشیمربوط به    (23تا    15)به ترتیب سواالت    تمی آ  9  ،صالحیت شناختی  مربوط به

این پرسشنامه باشد.  یم  صالحیت مدیریتیمربوط به     (39تا    24)به ترتیب سواالت    تمیآ  16و  

های آن از خیلی کم تا خیلی زیاد است.   ، که گزینهای لیکرت تنظیم شدهدر طیف پنج گزینه

باشد. برای بررسی می  89/0( روایی پرسشنامه را به دست آورده که میزان آن  1392کریمی )

همکاران)  امهپرسشناین    یی ای پا و  واحدی  مطالعه  روی  1397در  بر  و    32(  گردید  اجرا  نفر 

و   90/0و صالحیت مدیریتی    90/0/؛  صالحیت نگرشی رفتاری  91صالحیت شناختی مهارتی،  

 بدست آمد.  96/0پایایی کل پرسشنامه 

-این مقیاس توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک:  شرر پرسشنامه خودکارآمدی 

است که هر    سؤال  17این مقیاس دارای   .ساخته شده است  (1982)1دون، جاکوبس و راجرز  

می  سؤال تنظیم  موافقم  کامالً  تا  مخالفم  کامالً  دامنه  از  لیکرت  مقیاس  اساس  شود.  بر 

گیرد. حداکثر  امتیاز تعلق می  5ا  ت  1گذاری مقیاس به این صورت است که به هر ماده از  نمره

فرد مینمره نمره  ای که  آورد  به دست  این مقیاس  از  نمره    85تواند  این   17و حداقل  است. 

براتی توسط  و    (1375)مقیاس  است  سازه  یابی  اعتبارترجمه  اساس    .شده  بر  پایایی  میزان 

 باشد. می 83/0ضریب آلفای کرونباخ، 

نئو شخصیتی  های  ویژگی  و    :پرسشنامه  کری  مک  توسط  پرسشنامه  این 

دارای  1985)2کاستا  پرسشنامه  این  است.  و  60( ساخته شده  است.    6سوال  شیوه  زیرمقیاس 

(، نظری ندارم 1ای از کامالً مخالفم ).(، مخالفم)گذاری سؤاالت بصورت لیکرت پنج گزینهنمره

صورت معکوس نمره گذاری ( می باشد. برخی پرسش ها به  4( و کامالً موافقم)3(، موافقم)2)

گرایی،  درون  –گرایی، برونبعد می باشد سؤاالت مربوط به روان نژندی   5شده است. که دارای  

تازه،   تجارب  به  پذیری،  اشتیاق  بودنتوافق  وجدان  نمره    با  حداقل  نمره   60است.  حداکثر  و 

اساس    300 بر  روایی  آزمون    CVR  ،90/0است.  پایایی  ضرایب  شده  79/0و  است   گزارش 

 (.  1380)گروسی فرشی، قاضی طباطبایی و مهریار، 

  

 
1 Scherer, Maddox, Mercantant, Prentice Don, Jacobs and Rogers 
2 McCreery and Costa 
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 یافته ها 

ها نیز آقا بودند  درصد آن  4/48درصد پاسخگویان خانم و    6/51نفر نمونه آماری؛    339از  

( پاسخگویان  بیشتر  سنی    1/45که  محدوده  در  همچنین   24-32درصد(  داشتند.  قرار  سال 

درصد( دارای مدرک   8/57نفر)   196مدرک کارشناسی و  درصد( دارای    2/42)  نفر از آنها  143

 کارشناسی ارشد بودند. 

 
 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 1جدول شماره  

 انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

 37/4 44/34 339 صالحیت شناختی

 74/3 5/22 339 صالحیت نگرشی 

 5 28/39 339 صالحیت مدیریتی

 44/9 22/96 339 صالحیت حرفه ای معلمان کل 

 32/5 35/42 339 خودکارآمدی 

 76/4 59/20 339 با وجدان بودن 

 92/4 76/20 339 توافق پذیری 

 24/5 38/21 339 اشتیاق به تجارب تازه 

 81/4 59/21 339 درون گرایی  -برون گرایی

 47/4 67/21 339 روان نژندی 

 85/18 01/106 339 کل ویژگی های شخصیت 

 ( جدول  مبنای  صالحیت1بر  با  ارتباط  در  حرفه(،  بعد  های  در  میانگین  بیشترین  ای؛ 

مدیریتی   بعد  صالحیت  در  را  میانگین  کمترین  نگرشیو  است.میانگین    صالحیت  بوده 

معیار    35/42خودکارآمدی   انحراف  ویژگی   32/5و  با  ارتباط  در  و  شخصیتی؛  بوده  های 

بدست آمده  با وجدان بودن  و کمترین میانگین را در بعد  روان نژندی  بیشترین میانگین در بعد  

 است.

 

واسطه نقش  خودکارآمدی  پژوهش:  اصلی  ویژگیفرضیه  رابطه  در  با  ای  شخصیتی  های 

 کند. ای معلمان ایفا میهای حرفهصالحیت
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  : نتایج رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی برای آزمون نقش واسطه گری2جدول شماره

 خودکارآمدی 

 مرتبه 
متغیرهای 

 پژوهش
beta t P R 2R F df P 

 نخست

ویژگی  

 شخصیت 
124/0 28/2 02/0 

24/0 061/0 65/10 
2-

336 
0001/0 

صالحیت حرفه  

 ای
183/0 35/3 001/0 

 

 

 

 دوم 

ویژگی  

 شخصیت 
191/0 631/0 52/0 

26/0 071/0 1/3 
6-

330 
002/0 

صالحیت حرفه  

 ای
204/0 63/1 1/0 

 59/0 533/0 05/0 با وجدان بودن 

 88/0 -145/0 -018/0 توافق پذیری 

  -برون گرایی

 درون گرایی 
121/0- 835/0- 4/0 

 88/0 144/0 016/0 نژندی روان  

صالحیت  

 شناختی
007/0 063/0 95/0 

صالحیت  

 نگرشی 
061/0- 801/0- 42/0 

 001/0 35/3 177/0 خودکارآمدی 

( آمده است؛  2با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی که در جدول )

و   شخصیت  ویژگی  اول  مرتبه  حرفه در  است  صالحیت  قادر  واریانس   1/6ای  از  درصد 

ابعاد ویژگی با وارد شدن  نماید، در مرتبه دوم و  بینی  را پیش  های شخصیت و  خودکارآمدی 

به معادله رگرسیون مشاهده میهای حرفهابعاد صالحیت بتای ویژگی های  ای  شود که مقدار 

و صالحیت حرفهشخصیت  بصورتهای  اول  مرتبه  به  نسبت  مقدار    ای  و  یافته  افزایش  جزئی 

دهد در مرتبه دوم  درصد افزایش یافته است که نشان می  1/7به    1/6ضریب پیش بینی نیز از  

درصد از واریانس    1/7های حرفه ای در مجموع قادر هستند  های شخصیت و صالحیتویژگی

-ی نقش واسطهتوان گفت که خودکارآمدی دارابینی نمایند. بنابراین میخودکارآمدی را پیش

 . کند ایفا می معلمانای های حرفههای شخصیت و صالحیتای در رابطه بین ویژگی
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ویژگی  بین  اول:  فرعی  و صالحیتفرضیه  معنیهای حرفههای شخصیتی  رابطه  -ای 

 داری وجود دارد.

 ای های حرفههای شخصیتی با صالحیتویژگی  بین  همبستگی: ماتریس  3جدول شماره

 متغیر
باوجدان  

 بودن 
2 3 4 5 6 7 8 9 

.توافق  2

 پذیری 

**510/

0 
1        

.اشتیاق  3

به  

تجارب  

 تازه 

**310/

0 

**516/

0 
1       

.برون  4

گرایی  

درون  

 گرایی 

**379/

0 

**414/

0 

**727/

0 
1      

.روان  5

 نژندی 

**432/

0- 

**504/

-0 

*601/

0- 

**670/

0- 
1     

. ویژگی  6

 شخصیت 

**672/

0 

**759/

0 

**820/

0 

**821/

0 

**817/

0 
1    

.صالحی 7

ت  

 شناختی

**150/

0 

*110/

0 

**158/

0 
*186/0 

**173/

0 

**199/

0 
1   

.صالحی 8

ت  

 نگرشی 

087/0 
**164/

0 
063/0 061/0 079/0 

*117/

0 
059/0 1  

.صالحی 9

ت  

 مدیریتی

*131/0 103/0 
**181/

0 

**149/

0 

**173/

0 

**189/

0 

**585/

0 
094/0 1 

10  .

صالحیت  

 حرفه ای 

**173/

0 

**170/

0 

**194/

0 

**189/

0 

**203/

0 

**239/

0 

**796/

0 

**473/

0 

**838/

0 
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-های حرفههای شخصیتی با ابعاد صالحیتابعاد ویژگیدهد که بین  ( نشان می3نتایج جدول)

 رابطه معناداری وجود دارد.  ای

 

 

 ای حرفههای  های شخصیتی با صالحیت: ضریب همبستگی بین ویژگی4جدول شماره

 sig ضریب همبستگی پیرسون  متغیر

 0001/0 239/0** ای های حرفهصالحیت -های شخصیتی ویژگی

-داری در رابطه بین ویژگیکه مقدار معنی( و با توجه به این4های جدول)براساس داده

-ویژگی باشد، بنابراین بین دو متغیر می 01/0ای کمتر از های حرفههای شخصیتی با صالحیت

صالحیت با  شخصیتی  حرفههای  نژندی( های  روان  از  غیر  به   ( معناداری  و  مثبت  رابطه  ای 

 وجود دارد. 

 

داری های شخصیتی و خودکارآمدی رابطه معنیفرضیه فرعی دوم: بین ویژگی 

 وجود دارد 

 
 های شخصیتی با خودکارآمدی ویژگی  بین  همبستگی: ماتریس  5جدول شماره

 6 5 4 3 2 باوجدان بودن  متغیر

     1 510/0** .توافق پذیری 2

.اشتیاق به  3

 تجارب تازه 
**310/0 **516/0 1    

  -.برون گرایی 4

 درون گرایی 
**379/0 **414/0 **727/0 1   

  1 -670/0** -601/0** -504/0** -432/0** .روان نژندی 5

.کل ویژگی  6

 های شخصیت 
**672/0 **759/0 **820/0 **821/0 **817/0 1 

 168/0** 141/0** 095/0 122/0* 136/0* 161/0** .خودکارآمدی 7

 

جدول) مبنای  می 5بر  بین  (  که  نمود  عنوان  ویژگیتوان  با  ابعاد  شخصیتی  های 

نژندی این رابطه  رابطه معناداری وجود دارد که در بین همه متغیرها به جز روان  خودکارآمدی
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)  مثبت می پذیری  توافق  به تجارب r    ،01 /0<  p=    510/0باشد. در واقع بین  اشتیاق   ،)

( با  r    ،01/0<  p=    379/0گرایی)  درون  -گرایی (، برونr    ،01/0<  p=    310/0تازه )  

 ناداری وجود دارد.خودکارآمدی رابطه مثبت و مع

 
 های شخصیتی با خودکارآمدی : ضریب همبستگی بین ویژگی6جدول شماره

 sig ضریب همبستگی پیرسون  متغیر

 002/0 168/0** خودکارآمدی -های شخصیتی ویژگی

 

های شخصیتی با خودکارآمدی  ( حاکی از آن است که بین دو متغیر ویژگی6نتایج جدول) 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  ( p >01/0)  168/0با همبستگی 

داری ای رابطه معنیهای حرفهفرضیه فرعی سوم: بین خودکارآمدی و صالحیت

 وجود دارد. 

 
 ای های حرفهخودکارآمدی با صالحیت  بین  همبستگی: ماتریس  7جدول شماره

 4 3 2 خودکارآمدی  متغیر

   1 0/ 190** .صالحیت شناختی 2

  1 059/0 054/0 .صالحیت نگرشی 3

 1 094/0 0/ 585** 0/ 195** .صالحیت مدیریتی 4

کل صالحیت حرفه ای  

 معلمان 
**212 /0 **796/0 **473 /0 **838 /0 

 

،    r=    190/0)  خودکارآمدی با صالحیت شناختیدهد که بین  ( نشان می7نتایج جدول)

01/0<  p  )صالحیت مدیریتی ،  (195/0    =r    ،01/0<  p  )  ای و کل صالحیت حرفه

 ای یافت نشد. معلمان رابطه معنادار ولی بین خودکارآمدی با صالحیت نگرشی رابطه

  
 ای های حرفه: ضریب همبستگی بین خودکارآمدی با صالحیت8جدول شماره

 sig ضریب همبستگی پیرسون  متغیر

 0001/0 212/0** ایهای حرفهصالحیت   -خودکارآمدی 
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جدول) صالحیت8نتایج  با  خودکارآمدی  متغیر  دو  بین  که  است  آن  بیانگر  نیز  های  ( 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدان معنا  (  p  >01/0)    212/0ای با همبستگی  حرفه

ای معلمان نیز  های حرفهصالحیتکه هر چه میزان خودکارآمدی افرایش یابد، به همان نسبت  

ای معلمان نیز کاهش  حرفه  افزایش خواهد یافت و در صورت کاهش خودکارآمدی، صالحیت

 یابد. می

 گیری بحث و نتیجه  

های  ویژگیای در رابطه بین  نقش واسطه  دست آمده نشان داد که خودکارآمدینتایج به

توان گفت که  کند. در تبیین این نتیجه میایفا می  ای معلمانهای حرفهشخصیتی با صالحیت

دوره همه  در  خودکارآمدی  قویِ باورهای  حس  است.  بوده  معلمان  توجه  مورد  تحصیلی  های 

-آموزان افزایش می معلمان از خودکارآمدی، ارتباط جمعی آنان را با همکاران و والدین دانش

خودکارآمدی باالیی باشند، اغلب  (. معلمینی که دارای باورهای  2018،  1دهد) بری و استانکزای

های تدریس مناسب و مدیریت  های درگیر کردن فراگیران، اجرای روشعملکردشان در زمینه

توانایی یعنی  بود  خواهند  باالیی  سطح  در  خود کالس  به  نسبت  و  دارند  خود  به  اعتماد  های 

 کنند.  کمتر تردید می

های  های شخصیتی با صالحیتویژگی  "در ارتباط با فرضیه دیگر پژوهش مبنی بر اینکه

داردحرفه رابطه  ویژگی"ای  متغیر  بین  که  داد  نشان  آمده  بدست  نتایج  با  ،  شخصیتی  های 

یافتههای حرفهصالحیت دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  ازای  با    های حاصل  بخش  این 

زادههای  یافته و طرفی  نتیج( همسو می1399)میربد  این  تبیین     توان گفت که ه میباشد. در 

معلمان در حکم مهمترین منبع و مؤلفه در مدارس در باالبردن استانداردهای آموزشی نقشی  

ها و نحوه  ها، نگرشدر گروهآنها  بر رفتار    معلمانشخصیت  (.  1398تعیین کننده دارند)رضایی،  

آنتصمیم ت گیری  میأ ها  نگرش  گذارثیر  که  این، معلمانی  بر  عالوه  و شغل  د.  به حرفه  مثبتی 

های شخصیتی افرادی مصمم، با احساس مسئولیت، با اعتماد،  خود داشته باشند از نظر ویژگی 

پذیر ویژگی  سازش  این  که  میهستند  صالحیتها  بر  حرفهتواند  بسزایی  های  تأثیر  معلم  ای 

پذ پذیر(، مسئولیت  )توافق  پذیر  انعطاف  و  وجدان  با  باشد. همچنین معلمان  قابل  داشته  و  یر 

کنند در تدریس و حرفه خود به بهترین نحو عمل کنند. از طرفی هر  اتکا هستند که تالش می

پایین معلمان  نژندی  روان  میزان  و  چه  نگرانی  نبود  اضطراب،  نداشتن  آن  معنای  به  باشد،  تر 
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صالحیت افزایش  باعث  نهایت  در  موارد  این  همه  افسردگی،  حرفهنداشتن  عملکرد  های  و  ای 

 اسب شغلی خواهد شد.  من

های شخصیتی با خودکارآمدی رابطه ویژگی   "در ارتباط با فرضیه بعدی پژوهش مبنی بر

های شخصیتی با خودکارآمدی رابطه  ، نتایج بدست آمده نشان داد که بین متغیر ویژگی "دارد

یافته  ازمثبت و معناداری وجود دارد.  یافته   های حاصل  با  باقاین بخش  ریان و  های میرخانی، 

-باشد. در تبیین این رابطه میهمسو و همخوان می  (2018(، شی و همکاران)1393شکری)

های فردی در صفات شخصیت و باورهای خودکارآمدی نقش منحصر به توان گفت که تفاوت

رسد هر  فردی در ادراک معلمان در عملکرد آن ها در مراحل مختلف زندگی دارند. به نظر می

پ  مسئولیت  شخص  از  چه  که  نیست  انتظار  از  دور  باشد،  کاراتر  و  گرتر  خودتنظیم  ذیرتر، 

)کاپرارا  باشند  برخوردار  بیشتری  همکاران،    1خودکارآمدی  می2016و  پس  که  (.  گفت  توان 

توانند سبب شکل گیری صفات شخصیتی برون گرا، وظیفه شناس، اشتیاق به تجارب تازه می

این و  شود  خودکارآمدی  و  مثبت  انگاره  خرمائی)یک  و  سید  پور  نظر  بنابر  سبب 1398گونه   )

دهند،  می انجام  در کالس درس  را  بیشتری  فعلیت  باشند،  انرژی  پر  و  فعال  معلمان  که  شود 

توانند وظایف خود را با موفقیت انجام دهند. در واقع معلمانی که اشتیاق  احساس کنند که می 

های  پروراند و چالشاهداف بزرگی در ذهن خود میبه تجارب تازه دارند و یا برون گرا هستند،  

می مطرح  خودکارآمدی  در  که  را  خود  مسئولیت  و  میکار  مسئولیت شود،  معلم  یک  پذیرند. 

-پذیر؛ خودکارآمدی، قابلیت اعتماد، خوشیتن داری، منطق گرایی و پیشرفت گرایی از ویژگی

 های بارز آن خواهد بود. 

رابطه   ایهای حرفهخودکارآمدی با صالحیت  "پژوهش مبنی بردر ارتباط با فرضیه دیگر  

رابطه    ایهای حرفهنتایج بدست آمده نشان داد که بین متغیر خودکارآمدی با صالحیت  "دارد  

های اسدیان، قاسم زاده و  این بخش با یافته  های حاصل ازمثبت و معناداری وجود دارد. یافته

باشدکه بیان می کنند بین خودکارآمدی  و همخوان می ( همسو1390(، اکبری)1396قلی زاده)

صالحیت حرفهبا  میهای  نتیجه  این  تبیین  در  دارد.  وجود  معنادار  رابطه  که ای  گفت    توان 

معلمانی که از خودکارآمدی باالتری برخوردارند در تدریس خود موفق ترند، این ایده پردازی 

و   دارند  خود  پیرامون  از  بیشتری  دانش  و  امر بهتری  برای  بیشتری  شایستگی  و  از صالحیت 

تدریس برخوردارند. چرا که خودکارآمدی و پشتکار باالی معلمان باعث خواهد شد تا سعی و  

و صالحیت توانمندی  ارتقای  استای  ر  در  بیشتری  حرفهتالش  که  های  باشند  داشته  خود  ای 
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خواهد داشت. معلمانی که    ای را به دنبال های حرفهی خود افزایش صالحیتهمین امر به نوبه

از قدرت  مهارت های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری خود را می توانند ساماندهی کنند 

و  صالحیت  دارای  و  کنند  می  تحلیل  بهتر  را  درسی  مسائل  و  برخوردارند  باالیی  تحلیلی 

یشتری  شایستگی بیشتری برای تدریس می باشند. روی هم رفته؛ معلمانی که دارای پشتکار ب

 دهند.  باشند، توانایی باالتری از خود نشان می

جامعهمی که  نمود  اظهار  اینگونه  اجتماعی  توان  و  فردی  مسائل  به  توجه  با  امروز  ی 

بر کسب صالحیتپیچیده عالوه  که  است  افرادی  نیازمند  دارد  که  طور خالق ای  به  بتوانند   ،

توانایی و  باورها  و  را  بیندیشد  خود  فر،  های  رحمانی  ویژگی(.  1392بشناسند)  های  از طرفی، 

پیش  را  موقعیتی  رفتارهای  قادرند  میشخصیتی  امر  این  به  توجه  با  کنند  انتظار بینی  توان 

های دیگر  داشت که چگونگی تعامل و ارتباطی که افراد با دیگران دارند مانند بسیاری از فعالیت

آن شخصیت  تأثیر  میتحت  قرار  باسوها  زاده،  2010ل،  گیرد)  امیریان  و  شمس  از  نقل  به   ،

عنوان تکلیفی (. همچنین در خودکارآمدی باال، افراد مسایل و اهداف چالش برانگیز را به1396

می آنکه  می توانند  انتخاب  دهند  انجام  مهارت  با  را  آنها  به  نسبت  عمیقی  تعهد  و  ها کنند 

ای خود را در امر  های حرفهن صالحیتشود معلمادارند. همین خودکارآمدی است که باعث می

ساالم  دهند)  ادامه  را  خود  فعالیت  و  دهند  نشان  آموزش  و  بردی  1تدریس  ،    3وکروتیو  2و 

حرفه(.  2013 است صالحیت  قادر  خودکارآمدی  راه  از  زندگی  فرد  تا  دهد  توسعه  را  خود  ای 

نظکاری اساس  بر  کند.  مدیریت  را  محیطی  فشارهای  و   بخش  لذت  را  شناختی  اش  ریه 

گذارد را کنترل کنند اجتماعی، اشخاص تمایل دارند رویدادهایی که بر زندگی آن ها تأثیر می

عنوان عامل مؤثر بدانند. این حس تأثیرگذار بودن در اعمال فرایندهای شناختی و  و خود را به

احساس مسئولیت، گر، دارای  شناس؛ تالشگردد. معلمان وظیفهفرایندهای احساسی آشکار می

گیری احساس شایستگی  گرا هستند و این امر موجب شکلتسلیم نشدن در برابر موانع و هدف

 شود. ها میو خودکارآمدی در آن

پیشنهاد میبر مبنای نتایج به مدیران آموزش و پرورش توجه بیشتری  شود؛  دست آمده 

ال بودن معلمان داشته باشند،  های حرفه ای، به عنوان مهمترین عامل در فع نسبت به صالحیت

های ضمن خدمت و  ریزی مدون به ترغیب معلمان به شرکت در کالسبه صورتی که با برنامه

نمایند.  که    آموزشی  آنجایی  از  بتواند  همچنین  تا  است  مؤثر  و  جامع  نگرشی  نیازمند  معلمی 
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صصان علوم تربیتی  رسالت خود را به درستی به انجام رساند لذا با مد نظر قرار دادن نظر متخ

ای با توجه به ویژگی های شخصیت معلمان مورد تأکید بیشتری های حرفهتوجه به صالحیت

قرار گیرد. عالوه بر این، مدیران باید سعی بیشتری در برانگیختن معلمان از طریق توجه بیشتر 

آن بودن  تر  اثربخش  و  وظایف  دادن  انجام  بهتر  برای  آنان  روحی  وضعیت  سبه  در  ازمان،  ها 

آزمون در  معلمان  شخصیت  به  توجه  بدون  نیز  این  که  باشند  مقدور  داشته  استخدامی  های 

نخواهد بود یعنی باید معلمانی را به کار گرفت که شخصیت و وظیفه شناسی الزم را برای بر  

 عهده گرفتن شغل معلمی دارا باشند.

 و ماخذ  منابع

  های¬تی(.نقش اخالق و صالح1396حمزه.)  زاده،¬یقاسم زاده، ابوالفضل و قل  روس؛یس  ان،یاسد

 .   87-99(: 3)12،یمعلمان. اخالق در علوم و فناور یخودکارآمد  یبر باورها ای¬حرفه

  یبا خودکارآمد  ای¬حرفه  های¬تیاز صالح  یبرخوردار   زانیم  ن ی(. ارتباط ب1390.)یعل  ،یاکبر

ارشد(، تهران: دانشکده روان    ی نامه کارشناس انی ن بوانات. )پامعلمان شهرستا شرفتیپ  زشیو انگ

 . یتیو علوم ترب یشناس

خرمائ   یدمهدیس  د،یپورس تب1398فرهاد.)  ، یو  و  یلیتحص  یخودکارآمد   نیی(.  اساس    یژگ یبر 

(:   1)  12.    یآموزش در علوم پزشک  ی . راهبردهایلیاسترس تحص  ی با واسطه گر  یتیشخص  یها

167- 162 . 

رحمت.)  یرحمان بررس1392فر،  صالح  ی(.  ا  یها  تیرابطه  انگل  رانیدب  یحرفه  با    یسیزبان 

)پا تیو خالق  یاحساس خودکارآمد روانشناس  ینامه کارشناس  انی.  دانشکده  تهران:  و    یارشد(، 

 . یتیعلوم ترب

  م ی. فصلنامه تعلنده یمعلمان: گذشته، حال، آ  ای¬حرفه  های¬ی ستگی(. شا1398.)رهیمن  ، ییرضا

 .  116 -121(: 10)138. تیو ترب

ب1397حامد.)  ،یرنجبر ارتباط  صالح  یبرخوردار  زانیم  نی(.  با    ای¬حرفه  های¬تیاز 

ابتدا  یخودکارآمد معلمان  مییمعلمان  شهر  نگاه    یپژوهش  یعلم   شیهما   نیپنجم  ناب، ی:  از 

 .نابیم : آموزش و پرورش شهرستاننابیمعلم. م

. رشد آموزش مشاوره  یخودکارآمد  تی(. سالمت روان در مدارس با تقو1392زاده، سارا.)  نالیز

 . 6-9. 31مدرسه . شماره: 
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  ت ی )شخص  یشناختروان  یهایژگی(.رابطه و1397.)ستانیکو  ف،یشر  انی جمال و محمد  ،یمیسل

مؤلفه یشناس  فهیوظ و  اثربخش  یاحرفه  یهات یصالح  یها(  رو  یبا  معادالت    کردیمعلمان: 

 . 72-94(:2)7مدرسه.  شناسی¬. روانیساختار

ام  شمس، ا1396زاده، مژگان.)  ان یریفاطمه و  .نقش واسطه  رابطه و  یخودکارآمد  ی(    ی ژگیدر 

 .  115 -123(: 27)8. یروان شناخت ی. روش ها و مدل ها ی با مهارت اجتماع  یتیشخص یها

باورها  یی(.شناسا1397.)رایسم  دهیس  ،یصفر با    ای¬حرفه  یو خودکارآمد  یفراشناخت  یرابطه 

 .   19 -32(: 3)2معلم.  یمتوسط شهر الشتر . توسعه حرفه ا رانیدب ای¬ حرفه تیصالح

واعظ  فرزانه، ملک  وانیک  ،یمراد  ن؛یمظفرالد  ،یمحمد؛  احمد.)  یو  بررس1393پور،  رابطه    ی(. 

و    ی. رهبرروانیمعلمان مقطع متوسطه شهرستان ش   یشغل  یبا دلبستگ  یاحرفه  یهات یصالح

 .115-137(:  2)8.یآموزش تیریمد

بر اساس    یشغل  تیرضا  ینیب   شی(. پ 1393.)یمجتب  ،یبیاحمد و حب  ،یعاشور  به؛یط  ، یا  کاوه

.  ییمعلمان استثنا  یازهایو سطح ن  ی استرس شغل  س، یتدر  یخودکارآمد   ، یخودکارآمد  ی باورها

 .5-15(:  126)4.ییاستثنا تیترب  و میتعل

)  کدپور، نوریه.  یوسفی،  و  محترم  طاووسی،  نعمت  سبک1389پروین؛  رابطه  بررسی    های¬(. 

 . 61 -68(: 5)2.  یروانشناخت قاتتحقی. ریاضی  پیشرفت با  خودکارآمدی باورهای  و یادگیری

مهر  ،ییطباطبا  یقاض  ؛یرتقیم  ،یفرش  یگروس و  )  ریام  ار،یمحمود  کاربرد 1380هوشنگ.   .)

 ان یدانشجو  نیآن در ب  یو ساختار عامل   ها ¬یژگیو  لیتحل  ینئو و بررس  یتی شخص  دیآزمون جد

 .198-173(: 39)11دانشگاه الزهرا.   انسانی¬. مجله علومرانیا یدانشگاهها

طرف  دمهرانیس  ربد،یم ن  یو  بررس1399.)لوفریزاده،  و  ی(.  و    یتیشخص  های¬یژگینقش 

 ن یمقطع متوسطه شهر اصفهان، پنجم  رانیدب  ای¬حرفه  تیبر صالح   یشناخت  یرپذی¬انعطاف

  ی و مطالعات اجتماع   یو روانشناس  یتیدرحوزه علوم ترب  نینو  های¬پژوهش  یالملل  نیکنفرانس ب

  ج یدر جامعه و انجمن توسعه و ترو  ن یادیعلوم و فنون بن  قاتیو تحق  ات . تهران: مرکز مطالعرانیا

 . نیادیعلوم و فنون بن

برمک  ،یدریح  د؛یسع  دیس  ،یموسو افسانه؛  رشنو،   ،یسرور  رضا؛ یعل  ، یتوکل   رضا؛یعل  ،ی حامد؛ 

جعفر  و  )یعل  ،یحسن  تأث1395.  تعل  یرگذاری(.  روند  بر  مدارس  متعدد  ترب  میعوامل    ت یو 

 ن ی. آلمان: برلیپژوهش در علوم و تکنولوژ یالملل نیکنفرانس ب نسومی. آموزان¬دانش

(. نقش میانجیگر باورهای خودکارآمدی  1393.)دیام  ،یفاطمه و شکر  ان،ی پوپک؛ باقر  ،یرخانیم
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