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 چکیده
جام گرفته ان معلم در دوره ابتداییشناختی جذب های روانشناسایی و برازش ویژگیاین پژوهش با هدف 

روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان ابتدایی شهر  است.
ای نسبتی گیری طبقهنفر به شیوه نمونه 711نفر بود. از این جامعه آماری تعداد  01191تهران به تعداد 

گزینش معلمان ابتدایی بود. برای  شناختیهای روانانتخاب شد. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته ویژگی
-به شیوه کرونباخ، تنصیف و بازآزمایی استفاده گردید. یافته اعتبار ها از تحلیل عاملی اکتشافی وتحلیل داده

شناختی معلمان از چهار عامل شناختی، شخصیتی، های روانهای پژوهش نشان داد که الگوی ویژگی
بار و روایی مناسبی برای استفاده در جذب معلمان ابتدایی عاطفی و معنوی تشکیل شده است و از اعت

 برخوردار است.
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 مقدمه
ای دارد زیرا این های مختلف تحصیلی، دوره تحصیلی ابتدایی جایگاه ویژهدر بین دوره

ری که در سراسر زندگی و دوران تحصیل یفی یعنی تأثیو کدوره تحصیلی به لحاظ کمی 
های تحصیلی است که به یقین ترین دورهترین و مهمآموزان دارد از اساسیبر دانش

های تحصیلی از چنین اهمیتی برخوردار نیستند. زیرا یک از دورهتوان گفت هیچمی
یلی روبرو های تحصآموزانی که در دوره ابتدایی با ناکامیدهند دانشتحقیقات نشان می

(. از سوی دیگر، 0786عظیمی، شد )ها با مشکل مواجه خواهند هستند در تمامی دوره
مسائلی  ازجملهیژه، وچگونگی انتخاب معلمان و برخورداری آنان از شرایط و ضوابط 

ویژه یت رسمی در همه کشورها بهو تربگیری تعلیم است که در طول تاریخ شکل
دانند مطرح بوده یشرفت میو پا عامل اصلی توسعه وپرورش رکشورهایی که آموزش

 (.0782صافی، است )تری برخوردار است. این امر در دوره ابتدایی از اهمیت اساسی
معلم، محور اصلی توسعه و پیشرفت جامعه است لذا برای جذب و گزینش معلم 

رین افراد تشود تا ضوابط و معیارهایی طراحی شود که طبق آن شایستههمواره تالش می
های مختلف دار شوند. از بین معلمان دورهمسئولیت تربیت کودکان و نوجوانان را عهده

های تری بر عهده دارند. زیرا بسیاری از توانمندیتحصیلی، معلمان دوره ابتدایی نقش مهم
گیرد چنین های روحی و روانی کودکان در این دوره تحصیلی شکل میشناختی و ویژگی

برخوردار از  نماید تا به انتخاب معلمانی همت گمارده شود کهی ایجاب میهایویژگی
های های هیجانی و انگیزشی و همچنین ویژگیهای ذهنی، خالقیت، مهارتتوانمندی

دارند شناختی معلمان داللت های روانشخصیتی باشند. این موارد همگی بر ویژگی
شناختی داوطلبان شغل معلمی از نهای رواارزیابی ویژگی(. 0780میرزادارانی، )

وپرورش کشورهایی که به این مهم توجّه های اساسی و مهم است. آموزشاولویت
اند و به آموزان خود محیطی با نشاط، خالق و با انگیزه ایجاد کردهاند، برای دانشنموده

آموزشی  مندی از چنین نظاموپرورشی مترقی برخوردار هستند، بهرههمین دلیل از آموزش
ها به عرصه یجزء کشورهای پیشرفته در همه کشورها سبب شده است تا این تعداد از

(. کشورهایی که تمایل دارند تا در مسیر توسعه و پیشرفت 0780میرزادارانی، ) حساب آیند
ی کشور، با برخورداری از گام بردارند باید به این نکته توجّه داشته باشند مسیر توسعه
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تدریس، اندیشه و  و جذب معلمانی با اشتیاق و انگیزه قوی در ورشی مترقیوپرآموزش
 (.0780میرزادارانی، ) استدالل محکم، خالق و شخصیتی ممتاز فراهم خواهد شد

شناختی معلمان دارد، باوجوداین، در های روانبا احتساب اهمیتی که موضوع ویژگی
 اختی مورد غفلت قرار گرفته استشنهای رواننظام گزینش معلمان ابتدایی، ویژگی

ها و بنابراین باید با اتخاذ راهبردها و سازوکارهایی به تدوین شاخص (؛0780صافی، )
شناختی در داوطلبان ورود به شغل های مطلوب رواننشانگرهای معتبر در زمینه ویژگی

 نونتاکمعلمی پرداخت. این موضوع در پژوهش حاضر در دستور کار قرار گرفته است. 
ها تحقیقات ارزشمندی در راستای تحقیق حاضر انجام گرفته است که به چند نمونه از آن

(، در بین معلمان مجرب 0798نژاد )گردد: تحقیق صورت گرفته توسط محمد اشاره می
نشان داد خصوصیات عمده معلمان خالق را عالقه به مطالعه، پویایی و فعال بودن، داشتن 

 باال و برخورداری از هوش هیجانی تشکیل داده است. نفس به اداعتمپشتکار و جدیت، 
های هیجانی و انگیزشی که (، نتیجه گرفتند مهارت2607) 0ذی، کمون و وان دیر وین

انتقال و یادگیری است. شناختی تعریف شده است قابلهای رواندرمجموعه ویژگی
یم تنظابتدایی که از مهارت همچنین در مطالعه فوق نشان داده شده است معلمان دوره 

تر آموزان موفقانگیزشی باالتری برخوردار هستند در برقراری ارتباط با دانش-هیجانی
ها نشان داد: معلمانی که ازلحاظ طیف برونگرایی کنند. همچنین نتایج بررسی آنعمل می

هایت تر هستند و در نکنند در عملکرد شغلی موفقنمره متوسط و کمی باالتر کسب می
 گرا هستند موفقیت شغلی کمتری دارند.افرادی که خیلی برونگرا یا خیلی درون

 در چارچوبدهد که نیز نشان می(، 2600) 2و ترامان گرباز، ارگان، ساینمتحقیقات 
شناختی معلمان یعنی شخصیت و انگیزش با عملکرد شغلی در داخل و های روانویژگی

های معلمان و هستند. مرور مطالعات مربوط به ویژگیهای آموزشی در ارتباط خارج حیطه
یک توافق عمومی است که شخصیت معلمان با موفقیت در  دهندهنشانکیفیت تدریس 

 تدریس مرتبط است.
دهد توجه به ها اشاره شد نشان میهای انجام شده که به برخی از آنمجموعه پژوهش

ها در پذیرش و جذب ین ویژگیقرار دادن ا ی و مالك عملشناختروانهای ویژگی

                   

1. Zee, Koomen, & Van der Veen 

2. Gurbuz, Ergun, Sinem & Teraman 
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هاست موردتوجه هایی که تعامالت اجتماعی مطلوب شرط موفقیت آنمعلمان، برای شغل
واسطه ارائه خدمات ویژه به جامعه نظران بوده است، بدیهی است شغل معلمی نیز بهصاحب

عرصه  نظرانو صاحبآموزی و نیاز به تعامالت اجتماعی باال موردتوجه روانشناسان دانش
ابتدایی نیز  دوره معلمان ایحرفه هایارزشیابی مهارت زمینه یت بوده است. درو تربتعلیم 

 در آنچه ابتدایی برخالف (، معلمان0791 و فرزاد پژوهدهد )دانشها نشان میپژوهش

 با برخی تدریس مهم اجزای در برخوردارند، اما نسبی مهارت از تدریس کلیات

های هدف درس، به کالس آموزشی هایفعالیت در اند.جهموا جدی هاینارسایی
 الگوهای یبندپا آنان کنند. اکثرمی توجه نگرشی و دانشی هایهدف از مهارتی، کمتر

 صورتبه فعال تدریس هایروش و اطالعات هایآوریفن از و هستند سنتی آموزش

 کنند.می استفاده محدود
 هایجنبه از برخی در موردمطالعه لمانمع که دهدمی نشان تحقیق دیگری نتایج

 نوین هاینظریه در که مسئله حل روش و تدریس فعال هاییوهاز ش استفاده مانند اساسی

 کافی توجه است مطرح گرا سازنده یشناسروان و ی شناختیشناسروان مانند آموزشی

ور، مح آموزدانش تا است محور معلم بیشتر تدریس آنان روش دارند.نمی مبذول
 فعالیت به آموزاندانش تدریس که مستلزم برانگیختن فعال یهاروش به یگردعبارتبه

 مهارتی چندان هایهدف به یابیدر دست روینازادهند، نمی بهایی چندان است کالسی

ای به تدوین و ارزشیابی (، در مطالعه2609) 2آلن و لرمن(. 2669، 0هانتلیاند )نبوده موفق
های معلم به اضطراب در کودکان را مورد بررسی قرار پرداختند که پاسخمقیاسی جدید 

معلم ابتدایی در انگلستان انجام گرفت. روش تحقیق،  10داد. این تحقیق بر روی می
توصیفی پیمایشی بود. پرسشنامه تحقیق که محقق ساخته بود دارای روایی و پایایی مناسب 

ها را بر اساس شش خرده خواسته شده بود این طرحطرح بود که از معلمان  8بوده و شامل 
بندی دهی به اضطراب کودك است رتبههای متفاوت پاسخمقیاس که منعکس کننده روش

نمایند. با تحلیل عاملی صورت گرفته، نتایج نشان داد که این پرسشنامه بر اساس سه عامل 
گرفته است. بر اساس دهی شکل های پاداشارتقای استقالل، افزایش اضطراب و پاسخ

                   

1. Huntly 

2. Allen. & Lerman 

https://scholar.google.com/citations?user=1QwN3ngAAAAJ&hl=en&oi=sra
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نتایج این پژوهش، معلمان با تجربه، قدرت بیشتری را در پرهیز از اضطراب به نسبت معلمان 
 اند.تر نشان دادهتجربهکم

، در تحقیق خود به ارتباط بین باورهای ارزشی معلم، (2609) 0چنگ و ژی
ای و اخلههای شخصی و دانش محتوایی تربیتی فناورانه در دو موقعیت مدویژگی

معلم از پنج مدرسه بود که با  068ها متشکل از ای پرداختند. نمونه تحقیق آنغیرمداخله
روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان داد که در مقایسه با 

تواند داری میطور معنیهای فردی، باورهای ارزشی معلم تنها متغیری است که بهویژگی
بینی ای پیشای و غیرمداخلهتربیتی و فناورانه را در هر دو موقعیت مداخله دانش محتوایی،

های فردی و دانش ای، ارتباط بین ویژگیهای غیرمداخلهنماید. عالوه بر این در موقعیت
 گیرند.محتوایی تربیتی فناورانه توسط باورهای ارزشی معلم مورد تعدیل قرار می

های فردی متفاوت در تحقیقی به بررسی ویژگی (، در2601) و الینگ ، چانگ2هسو
منظور ها در تحقیق خود از روش تحلیل رگرسیون چندگانه بهبین معلمان پرداختند. آن

ها نشان داد که معلمان شناسایی ارتباط بین متغیرها بهره گرفتند. نتایج تحقیق آن
های روزانه فعالیت ای را در راستای باورهای ارزشی خود درهای فردی چندگانهویژگی

های فردی و باورهای ارزشی های دیگر نیز حاکی از ارتباط بین ویژگیاند. یافتهنشان داده
 ای معلمان بود.های حرفهدر فعالیت

و  7پژوهش دیگری است که توسط دارلینگ هموند "ای معلمان مؤثررشد حرفه"
یان شده است، در این پژوهش ب 20های معلم قرن (، باعنوان تبیین ویژگی2601) گاردنر

مفاهیمی چون تفکر انتقادی، مهارت حل مسئله، مشارکت و ارتباط مؤثر، راهنمایی و 
نگاشته شده است، در  20ای معلمان در قرن عنوان محور توسعه حرفههدایت خویشتن، به

ی آموزو پیامدهای دانش ای، تمرین معلمیبررسی روی ارتباط توسعه حرفه 71این تحقیق 
ای بر عناصری چون تمرین تعامالت عاطفی، باز اندیشی و انجام گرفته است، توسعه حرفه

بازخورد، دانش پداگوژی، خالقیت و نوآوری تأکید دارد. در پژوهش یاد شده ابتدا 
ای معلمان، بیان شده است، آنگاه چارچوب کاری پژوهش مشخص اهداف توسعه حرفه

ای معلمان احصاء گردید. روش پژوهشی این رفهگردیده است و سپس عناصر توسعه ح

                   

1. Cheng & Xie 

2. Hsu. Chang, & Liang 

3. Darling-Hammond & Gardner 
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تحقیق نیز کیفی است که با روش اکتشافی استانداردهایی برای این موضوع به دست آمد. 
ها بیانگر این است دانش تعلیمی و تربیتی، برخورداری از تفکر و اندیشه قوی، قدرت یافته

تواند نقش بسزایی داشته یای معلم میاددهی، تعامالت مناسب در رشد حرفه یادگیری و
ای احصاء شده است ها و مشکالتی تحت عنوان توسعه حرفهباشد. در این پژوهش، چالش

توان به: کمبود دانش و مهارت کافی در معلمان، پایین بودن انگیزه و ها میکه ازجمله آن
آموزشی  آموزان، کمبود مواد و منابععالقه به شغل معلمی، ناتوانی در برخورد با دانش

توان در حوزه اشاره کرد. در تحقیق مذکور، عناصر بازاندیشی و تمرین تعاملی را می
های فکری گزینش معلّمان قرار داد که این امر نشانگر اهمیت بعد فکری و ویژگی

 شناختی در گزینش معلّمان است.روان
ی هابدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی علم روانشناسی، بررسی ویژگی

های یاد شده زیر که ویژگیییازآنجاشخصیتی، هوش و استعداد، قوه تفکر و حافظه است. 
یرگذار بر تأثدهند و از مصادیق بارز بنای نظام رفتاری و عقلی افراد را تشکیل می

ویژه در گزینش و انتخاب معلم  صورتبهلذا باید  کارکردهای شغلی معلمان هستند
دهد ها که در باال به آن اشاره شد نشان میتعدادی از پژوهش موردتوجه قرار گیرد، بررسی

(، هرچند توجه به این 0782صافی، است )که درکشور ایران توجه چندانی به آن نشده 
 ضرورتبهبا توجه  هر حالموضوع در کشورهای پیشرفته نیز سابقه طوالنی ندارد، به 

ویژه سند تحول وپرورش، بهموزشیدهایی که در اسناد باال دستی وزارت آتأکموضوع و 
یژه معلمان وبهیاز معلمان موردنشناختی های روانوجود دارد باید نسبت به دستیابی ویژگی

(، توجه به این 0782سند تحول، نمود )دوره ابتدایی با هدف جذب استعدادهای برتر اقدام 
ند. برای دستیابی به تواند تحقق اهداف دوره تحصیلی ابتدایی را میسر گردایمها یژگیو

یاز معلمان تاکنون ابزارهای متعددی طراحی و ساخته شده است که هر موردنهای ویژگی
جامع  طوربهسنجند، اما طراحی ابزاری که ها را میها بخشی از این ویژگییک از آن

 شناختی معلمان را احصاء و شناسایی نماید انجام نشده است، بر این اساسهای روانویژگی
شناختی در گزینش های روانپژوهش حاضر به اعتبارسنجی پرسشنامه محقق ساخته ویژگی

 معلمان دوره ابتدایی پرداخته است.
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  روش
منظور انجام تحقیق استفاده شده پیمایشی به -تحقیق حاضر کمی بوده و از روش توصیفی

 01191جمعیت  است. جامعه آماری پژوهش حاضر، معلمان ابتدایی شهر تهران بودند که
نفر از  1610نفر از شمال تهران،  2206تهران )بندی جغرافیایی شهر یمتقسنفری را بر اساس 

نفر از مرکز  007و  نفر از جنوب تهران 0077نفر از غرب تهران،  7981شرق تهران، 
کفایت حجم  عنوانبهنفر  711دادند. با استفاده از جدول مورگان، تعداد تهران(، تشکیل می

ای و به نسبت حضور هر گیری تصادفی طبقهنمونه تشخیص داده شد که با استفاده از نمونه
طبقه در جامعه، از هر یک از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران که 

اند، تعدادی برای شرکت در نمونه عنوان طبقه در پژوهش حاضر در نظر گرفته شدهبه
راستا، نخست مناطق تهران بر اساس تصمیمات نظام  پژوهش انتخاب شدند. در این

بندی شدند. به وپرورش تهران به مناطق، شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز گروهآموزش
در  01و  08، 01، 00، 06، 00، 02در طبقه شمال تهران؛ مناطق  7و  2، 0این منظور، مناطق 

در طبقه  09و  8، 1تهران؛ مناطق  طبقه شرق در 00و  07، 1، 9، 0طبقه جنوب تهران؛ مناطق 
ذکر است قابلشدند )بندی در طبقه مرکز تهران قرار گرفته و دسته 0غرب تهران؛ و منطقه 

منطقه ازنظر تقسیمات اداری است، اما به  22که شهر تهران در زمان انجام تحقیق دارای 
سپس از مجموع شود(. منطقه در نظر گرفته می 08وپرورش لحاظ تقسیمات نظام آموزش

نفر؛ از مجموع  09نفر معلمی که در طبقه شمال تهران مشغول فعالیت بودند، تعداد  2206
معلم مشغول به  7981نفر؛ از مجموع  061معلم حاضر از طبقه شرق تهران، تعداد  1610

معلم شاغل به تدریس از طبقه جنوب  0077نفر؛ از تعداد  97فعالیت از طبقه غرب تهران، 
معلم شاغل به تدریس از طبقه مرکز تهران، تعداد  007و درنهایت از تعداد  نفر؛ 076 تهران،

 یدگردها توزیع تحقیق در بین آن نفر برای شرکت در نمونه پژوهش، انتخاب و پرسشنامه 8
 (.0شماره جدول )
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 ها متناسب با حجم هر گروهشده از گروه. حجم نمونه انتخاب1جدول 

 هاگروه
ای حاضر در تعداد اعض

 جامعه

میزان درصد حضور 
 در جامعه

تعداد اعضای حاضر 
 در نمونه

میزان درصد حضور 
 در نمونه

شمال 
 تهران

2206 1/02 09 1/02 

شرق 
 تهران

1610 0/29 061 0/29 

غرب 
 تهران

7981 8/20 97 22 

جنوب 
 تهران

0077 1/70 076 1/70 

مرکز 
 تهران

007 1/2 8 0/2 

 066 711 066 01191 کل

 های مربوط به معلمان ابتدایی، از پرسشنامه زیر استفاده گردید:برای گردآوری داده
گویه بود که از  22های گزینش معلمان ابتدایی، شامل پرسشنامه محقق ساخته، شاخص

ها ابراز نمایند. برای هر دهندگان خواسته شده بود که نظرات خود را در زمینه آنپاسخ
و یک گزینه دیگر با « بسیار کم تا بسیار زیاد»اساس طیف لیکرت  گویه، پنج گزینه بر

ها به وتحلیل دادهبرای پاسخ دادن در نظر گرفته شده بود که در تجزیه« نظری ندارم»عنوان 
نظری »بسیار زیاد( نمره به هر گویه اختصاص داده شد و گزینه )1بسیار کم( تا )0تناسب 

شنامه با استفاده از روایی محتوایی و صوری توسط پنج نفر فاقد نمره بود. روایی پرس« ندارم
از متخصصان حوزه تعلیم و تربیت بررسی و تائید گردید. پایایی پرسشنامه نیز از طریق 

های ی ویژگیهامؤلفهو برای هر یک از  91/6ضریب آلفای کرونباخ، برای کل پرسشنامه 
های و ویژگی 11/6ی معنوی، ها، ویژگی91/6های شخصیتی، ، ویژگی90/6شناختی 
و لیزرل  SPSSافزار ها از نرموتحلیل دادهمنظور تجزیهبه شده است.نییتع 96/6عاطفی 

 برای بررسی میزان همبستگی و تحلیل ساختاری بهره گرفته شده است.



 22/   جذب معلمان ابتدایی یشناختهای روانساختار عاملی مقیاس ویژگی

 

 نتایج
 بینی شدهو اسناد باالدستی پیش های معلمان بر اساس مبانی نظری موجودپرسشنامه ویژگی

های آن به تفکیک سه مؤلفه شناختی، عاطفی و شخصیتی طراحی و ساخته شده و گویه
است. برای دستیابی به ساختار عاملی مناسب این پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی 

(EFAاستفاده شد. به این ترتیب در ابتدا آماره ) هایKMO  و بارتلت برای بررسی کفایت
به دست آمد  92/6برابر با  KMOها محاسبه شد. مقدار هگیری و فرض کرویت دادنمونه

گیری است و آزمون بارتلت نیز نشان داد که همبستگی گویه ها که حاکی از کفایت نمونه
0.001p= 4787, (231) >برای انجام تحلیل عاملی مناسب است )

2χ برای بررسی مقادیر .)
شد که نشان داد همه مقادیر در همبستگی از روش بررسی قطر ماتریس همبستگی استفاده 

رو عالوه بر (. ازاین06برای آیتم  97/6تا  9برای آیتم  00/6قبول قرار دارند )از دامنه قابل
ها یک از آیتمتوان نتیجه گرفت که نیازی به حذف هیچگیری میتائید مجدد کفایت نمونه

های اصلی و اده از روش مؤلفهقبل از انجام تحلیل عاملی وجود ندارد. به این ترتیب با استف
های معلمان مورد تحلیل عاملی ها با روش واریماکس، پرسشنامه ویژگیچرخش داده

به دست داد که روی هم  0عامل دارای ارزش ویژه باالتر از  0اکتشافی قرار گرفت که 
 2کنند. این عوامل در جدول بینی میدرصد از واریانس نمرات را پیش 18رفته بیش از 

 اند.شدهارائه

 های معلمان. عوامل مستخرج از تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ویژگی2جدول 
 درصد تراکمی درصد واریانس تبیین شده مقدار ارزش ویژه عامل

 29 29 9/1 عامل اول
 7/00 7/07 8/2 عامل دوم
 0/10 0/06 2/2 عامل سوم

 0/18 2/9 90/0 عامل چهارم

مشخص است این چهار عامل مقادیر ارزش ویژه باالتر از  2طور که در جدول همان
کنند. ماتریس چرخش توجهی از واریانس پرسشنامه را تبیین مییک دارند و درصد قابل

گزارش شده  7های مربوطه و میزان بار عاملی در جدول یافته این عوامل به همراه آیتم
نیز مورد بررسی قرار گرفت که از ای عاملی نمودار سنگریزه 0است. برای پذیرش ساختار 

 کند.این نتیجه حمایت می
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 های مربوطه پس از چرخشهای معلمان و آیتم. ماتریس عوامل پرسشنامه ویژگی3جدول 

 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول آیتم
    19/6 داشتن دانش تعلیم و تربیت 0
    12/6 مندی از هوش باالبهره 2
    1/6 از تفکر انتقادیبرخورداری  7
    08/6 خالق و نوآور بودن 0
    01/6 برخورداری از قدرت تحلیل 1
   11/6  پذیریمسئولیت 0
   01/6  تعامل اجتماعی باال 1
   00/6  مثبت اندیشی 9
   0/6  آراستگی 8

   11/6  نفسبرخورداری از عزت 06
   1/6  داشتن روحیه نقدپذیری 00
   0/6  یت کالسمدیر 02
  01/6   صداقت در گفتار و عمل 07
  01/6   رعایت انصاف در ارتباط با شاگردان 00
  0/6   داشتن صعه صدر 01
  10/6   وارستگی و اخالص 00
 07/6    خلقیرویی و خوشخوش 01
 18/6    عشق و عالقه به حرفه معلمی 09
 11/6    ثبات عاطفی 08
 1/6    یتواضع و فروتن 26

ها حداقل روی یک عامل بار عاملی شود همه گویهدیده می 7طور که در جدول همان
آیتم پرسشنامه اولیه )گویه  22( دارند. ضمن اینکه دو گویه از کل 7/6قبول )باالتر از قابل

: برخورداری از حافظه باال( که هر دو برای 1: داشتن درایت و تدبیر و گویه شماره 2شماره 
لفه شناختی تنظیم شده بودند به دلیل بار عاملی ناکافی از پرسشنامه حذف شدند. از بین مؤ
روی  19/6)داشتن دانش تعلیم و تربیت( با بار عاملی  0گویه باقیمانده، گویه شماره  26

 0/6)مدیریت کالس( با بار عاملی  02عامل اول دارای بیشترین بار عاملی و گویه شماره 
 ارای کمترین بار عاملی است.روی عامل دوم د

های دارای بار عاملی روی عامل اول همگی در پرسشنامه اولیه جزو مؤلفه گویه
های است. گویه " های شناختیویژگی"رو عامل اول این پرسشنامه شناختی هستند و ازاین
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دارای بار عاملی روی عامل دوم همگی در پرسشنامه اولیه جزو مؤلفه شخصیتی هستند و 
های دارای بار است. گویه " های شخصیتیویژگی"رو عامل دوم این پرسشنامه ازاین

اما از  های عاطفی و شخصیتی بودند؛عاملی روی عامل سوم در پرسشنامه اولیه جزو مؤلفه
نوعی با مفاهیم و مشخصات مذهبی و معنوی در ارتباط است، به هاآنجا که محتوای آن

های دارای بار شود. گویهمشخص می " های معنویویژگی"رو عامل سوم با نام ازاین
رو عاملی روی عامل چهارم همگی در پرسشنامه اولیه جزو مؤلفه عاطفی هستند و ازاین

 .است " های عاطفیویژگی"عامل چهارم این پرسشنامه 
های پرسشنامه را با عامل مربوطه و کل پرسشنامه نشان همبستگی همه گویه 0جدول 

 دهد.می

 های پرسشنامه با عامل مربوطه و کل پرسشنامه. همبستگی گویه4جدول 

 شماره گویه
همبستگی با 
 عامل مربوطه

همبستگی با کل 
 آزمون

 شماره گویه
همبستگی با 
 عامل مربوطه

همبستگی با کل 
 آزمون

0 92/6 01/6 00 01/6 1/6 
2 9/6 07/6 02 11/6 01/6 
7 11/6 00/6 07 90/6 07/6 
0 08/6 19/6 00 90/6 0/6 
1 01/6 11/6 01 11/6 10/6 
0 18/6 18/6 00 10/6 09/6 
1 10/6 11/6 01 91/6 07/6 
9 1/6 10/6 09 9/6 10/6 
8 09/6 1/6 08 18/6 12/6 

06 00/6 09/6 26 12/6 08/6 

شود بیشترین همبستگی با نمره کل آزمون مشاهده می 0طور که در جدول مانه
 01/6با  02های شماره و کمترین آن مربوط به گویه 01/6با  0مربوط به گویه شماره 

و کمترین  90/6با  00باشد. همچنین بیشترین همبستگی با عامل مربوطه را گویه شماره می
رد. به این ترتیب تحلیل عاملی اکتشافی منجر به یک دا 11/6با  02آن را آیتم شماره 

قبول ها دارای بار عاملی قابلشود که همه گویهعاملی می 0سؤالی با ساختار  26پرسشنامه 
های معلمان با عاملی از پرسشنامه ویژگی 0منظور ارزیابی برازش مدل اکتشافی هستند. به
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افزار تحلیل ساختارهای ستفاده از نرم( با اCFA0ها، یک تحلیل عاملی تأییدی )داده
ضرایب استاندارد  0های آن انجام شد. نمودار ( روی مادهAMOS-20گشتاوری )

دهد. در این نمودار، متغیرهای های معلمان را در پژوهش حاضر نشان میپرسشنامه ویژگی
 اند.و ضرایب استاندارد گزارش شده مکنون، نشانگرها

 
 های معلمان در پژوهش حاضراندارد پرسشنامه ویژگی. ضرایب است1نمودار 

                   

1. Confirmatory Factor Analysis 

http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://psycnet.apa.org/record/2001-05785-007&hl=fa&sa=X&scisig=AAGBfm0D1jsrAFGMecF0kZC0ZAgPc7Noag&nossl=1&oi=scholarr
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( روی 7/6قبول )ها بار عاملی در حد قابلدهد که همه آیتمنشان می 0نمودار 
آمده  1های برازندگی این مدل در جدول (. مقادیر شاخص>60/6pهای خود دارند )عامل
 است.

 های معلمانگیهای برازندگی الگوی چهار عاملی پرسشنامه ویژشاخص .5جدول 
 برازش مقدار های برازندگیشاخص

  110 (2χآزمون مجذور کای )

 >660/6p سطح معناداری
 

  710 (dfدرجه آزادی )

 دارد 0/2 (df2χ/نسبت مجذور کای به درجه آزادی )

 دارد 80/6 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 دارد 91/6 (AGFIیافته )شاخص نیکویی برازش تعدیل

 دارد 82/6 (NFIندگی هنجار شده )شاخص براز

 دارد 81/6 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

 دارد 87/6 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 دارد 8/6 (TLIلویس )-شاخص توکر

 دارد 61/6 (RMSEAریشه میانگین مجذورات خطای تقریب )

ات خطای ریشه میانگین مجذور 1شده در جدول های ارائهبا توجه به مقادیر شاخص
( به CFI( و برازندگی تطبیقی )GFI، نیکویی برازش )61/6( برابر با RMSEAتقریب )

قبول برخوردار ها نیز از مقادیر قابلبه دست آمد. بقیه شاخص 81/6و  80/6ترتیب برابر با 
هاست. به این ترتیب در نتیجه انجام تحلیل هستند که حاکی از برازش خوب مدل با داده

شود که پرسشنامه شافی و تأییدی و انجام اصالحات مذکور، نتیجه گرفته میعاملی اکت
 های معلمان از روایی سازه مناسب برخوردار است.ویژگی

های معلمان از سه روش آلفای کرونباخ، تنصیف برای بررسی اعتبار پرسشنامه ویژگی
شده ارائه 0جدول و بازآزمایی استفاده شد. نتایج محاسبه آلفای کرونباخ و تنصیف در 
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های معلمان از سه روش آلفای کرونباخ، است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه ویژگی
 0تنصیف و بازآزمایی استفاده شد. نتایج محاسبه آلفای کرونباخ و تنصیف در جدول 

 شده است.ارائه

 های آن در پژوهش حاضرهای معلمان و مؤلفه. ضرایب اعتبار پرسشنامه ویژگی6جدول 
 تنصیف آلفای کرونباخ مؤلفه

 90/6 91/6 های شناختیویژگی
 90/6 8/6 های شخصیتیویژگی

 17/6 19/6 های معنویویژگی
 18/6 97/6 های عاطفیویژگی

 90/6 98/6 نمره کل

های های پرسشنامه ویژگینمره کل و مؤلفه 0شده در جدول با توجه به ضرایب ارائه
 قبولی است.ر قابلمعلمان دارای ضرایب اعتبا

برای بررسی اعتبار بازآزمایی پرسشنامه نیز ضریب همبستگی پیرسون بین اجرای اول 
نفری از معلمان محاسبه شد  16پرسشنامه و اجرای دوم آن بعد از یک ماه روی یک نمونه 

قبول این پرسشنامه به دست آمد که حاکی از اعتبار بازآزمایی قابل 09/6که برابر با 
 شد.بامی

های پرسشنامه های معلمان، مؤلفهبرای بررسی روایی تمیز پرسشنامه ویژگی
های معلمان بین دو گروه از معلمان حائز نمرات ارزیابی باال و پایین با استفاده از ویژگی
آمده  1های مستقل مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج آن در جدول برای اندازه tآزمون 

 است.

مستقل برای مقایسه معلمان حائز نمرات ارزیابی باال و پایین در پرسشنامه  tزمون . نتایج آ7جدول 
 های معلمانویژگی

 tآزمون  لوین Fآزمون  مؤلفه

 معناداری t dfاندازه  معناداری Fاندازه 

 60/6 89 9/0 68/6 99/2 های شناختیویژگی
 60/6 89 1/9 09/6 00/6 های شخصیتیویژگی

 60/6 89 0/06 70/6 90/6 یهای معنوویژگی
 60/6 89 1/00 02/6 7/2 های عاطفیویژگی

 60/6 89 8/02 07/6 0/6 نمره کل
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یک لوین برای هیچ Fشود که مشاهده می 1شده در جدول شماره با توجه به نتایج ارائه
های بین ها معنادار نیست که حاکی از برقراری مفروضه برابری واریانساز مؤلفه

های معلمان معنادار است که های پرسشنامه ویژگیبرای همه مؤلفه t ست. مقادیرهاگروه
دهد گروه حائز نمرات ارزیابی باال نسبت به گروه حائز نمرات ارزیابی پایین، نشان می

اند. این نتیجه حاکی های آن کسب کردههای معلمان و مؤلفهنمرات باالتری در پرسشنامه
 های معلمان از روایی تمیزی مناسبی برخوردار است.ویژگی از این است که پرسشنامه

صورت های فصل چهارم بهدر این بخش نتایج به دست آمده از بخش کمی تحلیل
 خالصه بیان شده است:

 شخصیتی و  -عاطفی -عامل: شناختی 0های معلمان ابتدایی از پرسشنامه ویژگی
 معنوی اشباع شده است

 های ز طریق روش تحلیل عامل اکتشافی با روش مؤلفهروایی سازه این پرسشنامه ا
 اصلی تائید شده است.

 .اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ مورد تائید است 

 .اعتبار پرسشنامه با روش دونیمه سازی مورد تائید است 

 .اعتبار پرسشنامه با روش بازآزمایی مورد تائید است 

 گیریبحث و نتیجه

شناختی در گزینش معلمان دوره های روانویژگی رسنجی الگویپژوهش حاضر به اعتبا
ابتدایی پرداخته است. نتایج نشان داد که الگوی مذکور از اعتبار مناسبی برخوردار بوده و 

باشد. در این راستا، چهار زمینه اصلی برای استفاده در جامعه معلمان ایرانی مناسب می
شناختی شناخته های روانعنوان ویژگینوی بههای شناختی، عاطفی، شخصیتی و معویژگی

مندی هایی چون داشتن دانش تعلیم و تربیت، بهرههای شناختی، مؤلفهشد. در زمینه ویژگی
و برخورداری از قدرت  نوآور بودن از هوش باال، برخورداری از تفکر انتقادی، خالق و

پذیری، ایی مثل مسئولیتههای شخصیتی، مؤلفهتحلیل شناسایی شدند. در زمینه ویژگی
نفس، داشتن روحیه تعامل اجتماعی باال، مثبت اندیشی، آراستگی، برخورداری از عزت

خلقی، رویی و خوشهای عاطفی: خوشو مدیریت کالس؛ در زمینه ویژگی نقدپذیری
های و در زمینه ویژگی و تواضع و فروتنی عشق و عالقه به حرفه معلمی، ثبات عاطفی
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های: صداقت در گفتار و عمل، رعایت انصاف در ارتباط با شاگردان، داشتن فهمعنوی، مؤل
 و وارستگی و اخالق مورد شناسایی قرار گرفتند. صدرسعه

( 0780) های تحقیق صورت گرفته توسط فراهانی، نصر و شریفاین نتایج با یافته 
عنوان ی را بهو شخصیت های شناختی، عاطفیها در تحقیق خود، ویژگیهمسو است. آن

اند. های گزینش معلمان ابتدایی مورد شناسایی قرار دادهترین مالك و شاخصمهم
دهنده آن است که سازة توانمندسازی (، نشان0790) های پژوهش عبداللهیهمچنین یافته

دار بعد مجزا از هم یعنی: شایستگی، خودمختاری، تأثیرگذاری، معنی 1شناختی شامل روان
 دهد که در(، نیز نشان می2661) تحقیقات مورفی و همکاران باشد.تماد میبودن و اع

شناختی معلمان یعنی: شخصیت و انگیزش با عملکرد شغلی در های روانچارچوب ویژگی
 (.2600، 0به نقل از لیاکوپولو) های آموزشی در ارتباط هستندداخل و خارج حیطه

دهد که ، نشان می(2607) 2هناستیودر راستای نتایج تحقیق حاضر، پژوهش 
هایی آن شناختی است.های روانهای هیجانی و انگیزشی از عناصر اساسی ویژگیمهارت

که از مهارت تنظیم هیجانی انگیزشی باالتری برخوردار هستند در برقراری ارتباط با 
ر زمینه های معلمی را بیشتر د(، صالحیت2669کنند. هانتلی )تر عمل میآموزان موفقدانش

های اند. یافتهبندی نمودههای شخصیتی دستههای بین فردی و ویژگیبرقراری مهارت
های آموزشی، رفتاری، دهد که معلمان دوره ابتدایی ازنظر صالحیتپژوهشی نشان می

ای، از وضعیت مطلوبی شخصیتی، اجتماعی، فکری و مدیریتی، عملکردی، اخالقی و حرفه
(، 0791پژوه )های پژوهشی دانشها با یافته(. این پژوهش2669تلی، هان) برخوردار نیستند

های موردنیاز معلمان ابتدایی در زمان جذب و همسو است. ازآنجاکه بسیاری از ویژگی
-هایی همچون مهارتگیرد، لذا شایستگیگزینش و حتی بعد از آن مورد ارزیابی قرار نمی

های شناختی آنگونه که مورد انتظار است ناییهمچنین توا و های درون فردی و بین فردی
 (.0780وجود ندارد )مالیی نژاد، 

ای مجزا شناخته شد و در عنوان حیطهدر پژوهش حاضر مشاهده گردید معنویت به
های عنوان یک جنبه دیگر از ویژگیهای شناختی، عاطفی و شخصیتی بهکنار حیطه

امر نشان از اهمیت این حیطه در گزینش  شناختی معلم موردتوجه قرار گرفت. اینروان

                   

1. Liakopoulou 

2. Astyvhn 



 33/   جذب معلمان ابتدایی یشناختهای روانساختار عاملی مقیاس ویژگی

 

ای اساسی، متأسفانه مورد عنوان حیطهشناختی دارد. بعد معنویت بهمعلمان ازلحاظ روان
 تربیت چنانچه غفلت واقع شده است و یا تفسیرهای نادرستی از آن ارائه گردیده است.

 از عنوان یکیعنوی بهم شود، بعد افراد تلقی جانبههمه رشد فرصت ساختن فراهم عنوانبه

معنویت، جستجوی مداوم برای یافتن معنا و هدف شود. می انسان، مطرح اساسی ابعاد
زندگی است، درك عمیق و ژرف ارزش زندگی، وسعت عالم، نیروهای موجود و نظام 
باورهای شخصی است. در واقع تالشی در جهت پرورش حساسیت نسبت به خویشتن، 

سانی )نیروی برتر( خدا یا کندوکاوی در جهت آنچه برای انسان دیگران و موجودات غیران
 اند.شدن نیاز است و جست جویی برای رسیدن به انسانیت کامل دانسته

در ایفای شغل معلمی، برخورداری مطلوب از معنویت در معلمان بسیار حیاتی است. 
معنویت، افزایش افزایش ( نشان داد که: 0787) های پژوهش افتخارالدین و جرارهیافته

. هوش معنوی زیربنای باورهای معلم و نقشی است که معلمان را به دنبال دارد سالمت روان
دهد به دهد و به زندگی خود شکل میهایی که او انجام میها در کنشاین باورها و ارزش

آورد که وی خود و در معلم احساسی پدید می (0798کدخدایی و جهانی، ) آیدشمار می
بیند. همچنین نقش های خود و دریافت آن میمسئول، فعال، فردی خالق برای کنشرا 

شناختی مانند های روانویژه در ارتقا و بهبود مؤلفههای گوناگون بهاساسی در زمینه
(. معلم 0786مرعشی، نعامی، بشلیده، زرگر و غباری، ) خودکارآمدی معلمان دارد

بینانه، جامع و منعطف به تعلیم و تربیت دارد. با واقع برخوردار از معنویت، نگرش و بینشی
اندیشد و رسالت خود را صرفاً در ها نمیای امروز به انتقال واقعیتاین رویکرد، معلم حرفه

نگر به مسائل بیند. بلکه نگاهی جامع، یکپارچه و کلتدریس مطالب درسی خاص نمی
-نگری میبیند و از جزئیهم تنیده با هم میتعلیم و تربیت دارد. مسائل را در ارتباطی در 

پرهیزد. به دیگر سخن، رویکرد رفتارگرایانه معیار مناسب برای کنش وی نیست، بلکه در 
نگر در قبال مسائل تعلیم و تربیت مقابل، رویکردی انسان گرایانه، سازه گرا و کل

اد از آن برای مورد مالحظه است که افر "موتور حرکت"عنوان دارد.درشد معنوی به
گیرند. مؤلفه معنویت در کشور ما نسبت به ارتباط، معنا، هدف و مشارکت بهره می

های تری برخوردار بوده و در ارتباط با مذهب، پایهکشورهای غیرمسلمان، از جنبه عمیق
صورت کامل ابعاد آن در یابد. توجّه به معنویت و پرورش بهآن شکل گرفته و استحکام می

و پرورش  با توجّه به صبغه مذهبی باید در دستور کار متولیان و متصدیان آموزشمعلمان 
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 شناختی گزینش معلمان ابتدایی از اعتبارتوان گفت: مقیاس روانقرار گیرد. در مجموع می
های سطح خرد نظیر، مدیریت کالس در تواند در سیاستمناسبی برخوردار بوده و می

و در سطح نظام  هاگذاریهای سطح کالن نظیر سیاستاستو در سی مدارس مقطع ابتدایی
وپرورش و راهبردهای استخدام و نگهداری معلمان مورداستفاده قرار گیرد. این امر آموزش

 و پرورش کشور همراه گردد.گذاران و متولیان آموزش باید با توجه ویژه در نزد سیاست

 منابع
بررسی معنویت و سالمت  (.0787) .جراره، الهه افتخارالدین آمنه و ؛فاطمه، افتخارالدین
، اولین همایش ملی 0787قرآنی در سال  معلمتیتربشناختی در معلمان دوره روان

- واحد اسالمی آزاد علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سالمت، بندر گز، دانشگاه
 .بندرگز

ای معلمان دوره های حرفهارت(. ارزشیابی مه0791) اهلل، فرزاد.پژوه، زهرا و ولیدانش
 .071-016(، 1)09، های آموزشیفصلنامه نوآوریابتدایی. 

(. سند تحول بنیادین، تهران: دبیرخانه شورای عالی 0786) شورای عالی انقالب فرهنگی
 انقالب فرهنگی

(. منطبق پذیری هوش معنوی در فرایند 0798) .یهحورکدخدایی، محمد و جهانی، 
مین کنفرانس علمی خالقیت شناسی تبریز و مهندسی و مدیریت گیری، سویمتصم

 .0-00ایران، 
 تهران:، وپرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطهآموزش (.0782) .احمدصافی، 

 .انتشارات سمت
 اساس برسنجی شناختی کارکنان: ابعاد و اعتبارتوانمندسازی روان (.0790) عبداللهی، بیژن.

-71(، 2 و 0)00، ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه. تاریمدل معادالت ساخ
00. 

، تهران: پژوهشکده تعلیم و وپرورش در توسعهنقش آموزش(. 0792) .ینحسعظیمی، 
 تربیت، بهار.

های (. ارزیابی شیوه0780) .فراهانی، علیرضا؛ نصر، احمدرضا و شریف، سیدمصطفی
 .0-02(، 0)1، فناوری آموزشورش کشور، وپرانتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش
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 آموزش یدوره معلمان دانشجو مطلوب ایحرفه هایصالحیت .(0780) .نژاد، اعظم مالیی
 .02-77، 00، آموزشی هاینوآوری فصلنامه .ابتدایی

 .باقرمرعشی، سیدعلی؛ نعامی، عبدالزهرا؛ بشلیده، کیومرث؛ زرگر، یداهلل و غباری بناب، 
شناختی، اضطراب وجودی و آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان یرتأث(. 0786)

علوم ) یشناختمجله دست آوردهای روانهوش معنوی در دانشجویان نفت اهواز. 
 .07-96(، 0)0، ی(شناسروانتربیتی و 

سوی نشاط اجتماعی، کتاب ای پیش به(. اشتیاق شغلی دریچه0780) .میرزادارانی، حمیده
 .16-07، 02 ماه علوم اجتماعی،
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