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چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی و برازش ویژگیهای روانشناختی جذب معلم در دوره ابتدایی انجام گرفته
است .روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود .جامعه آماری پژوهش شامل معلمان ابتدایی شهر
تهران به تعداد  01191نفر بود .از این جامعه آماری تعداد  711نفر به شیوه نمونهگیری طبقهای نسبتی
انتخاب شد .ابزار پژوهش ،مقیاس محقق ساخته ویژگیهای روانشناختی گزینش معلمان ابتدایی بود .برای
تحلیل دادهها از تحلیل عاملی اکتشافی و اعتبار به شیوه کرونباخ ،تنصیف و بازآزمایی استفاده گردید .یافته-
های پژوهش نشان داد که الگوی ویژگیهای روانشناختی معلمان از چهار عامل شناختی ،شخصیتی،
عاطفی و معنوی تشکیل شده است و از اعتبار و روایی مناسبی برای استفاده در جذب معلمان ابتدایی
برخوردار است.

واژگان کلیدی :جذب ،روانشناختی ،ساختار عاملی ،معلمان ابتدایی.
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مقدمه
در بین دورههای مختلف تحصیلی ،دوره تحصیلی ابتدایی جایگاه ویژهای دارد زیرا این
دوره تحصیلی به لحاظ کمی و کیفی یعنی تأثیری که در سراسر زندگی و دوران تحصیل
بر دانشآموزان دارد از اساسیترین و مهمترین دورههای تحصیلی است که به یقین
میتوان گفت هیچیک از دورههای تحصیلی از چنین اهمیتی برخوردار نیستند .زیرا
تحقیقات نشان میدهند دانشآموزانی که در دوره ابتدایی با ناکامیهای تحصیلی روبرو
هستند در تمامی دورهها با مشکل مواجه خواهند شد (عظیمی .)0786 ،از سوی دیگر،
چگونگی انتخاب معلمان و برخورداری آنان از شرایط و ضوابط ویژه ،ازجمله مسائلی
است که در طول تاریخ شکلگیری تعلیم و تربیت رسمی در همه کشورها بهویژه
کشورهایی که آموزشوپرورش را عامل اصلی توسعه و پیشرفت میدانند مطرح بوده
است .این امر در دوره ابتدایی از اهمیت اساسیتری برخوردار است (صافی.)0782 ،
معلم ،محور اصلی توسعه و پیشرفت جامعه است لذا برای جذب و گزینش معلم
همواره تالش میشود تا ضوابط و معیارهایی طراحی شود که طبق آن شایستهترین افراد
مسئولیت تربیت کودکان و نوجوانان را عهدهدار شوند .از بین معلمان دورههای مختلف
تحصیلی ،معلمان دوره ابتدایی نقش مهمتری بر عهده دارند .زیرا بسیاری از توانمندیهای
شناختی و ویژگیهای روحی و روانی کودکان در این دوره تحصیلی شکل میگیرد چنین
ویژگیهایی ایجاب مینماید تا به انتخاب معلمانی همت گمارده شود که برخوردار از
توانمندیهای ذهنی ،خالقیت ،مهارتهای هیجانی و انگیزشی و همچنین ویژگیهای
شخصیتی باشند .این موارد همگی بر ویژگیهای روانشناختی معلمان داللت دارند
(میرزادارانی .)0780 ،ارزیابی ویژگیهای روانشناختی داوطلبان شغل معلمی از
اولویتهای اساسی و مهم است .آموزشوپرورش کشورهایی که به این مهم توجّه
نمودهاند ،برای دانشآموزان خود محیطی با نشاط ،خالق و با انگیزه ایجاد کردهاند و به
همین دلیل از آموزشوپرورشی مترقی برخوردار هستند ،بهرهمندی از چنین نظام آموزشی
سبب شده است تا این تعداد از کشورها جزء کشورهای پیشرفته در همهی عرصهها به
حساب آیند (میرزادارانی .) 0780 ،کشورهایی که تمایل دارند تا در مسیر توسعه و پیشرفت
گام بردارند باید به این نکته توجّه داشته باشند مسیر توسعهی کشور ،با برخورداری از
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آموزشوپرورشی مترقی و جذب معلمانی با اشتیاق و انگیزه قوی در تدریس ،اندیشه و
استدالل محکم ،خالق و شخصیتی ممتاز فراهم خواهد شد (میرزادارانی.)0780 ،
با احتساب اهمیتی که موضوع ویژگیهای روانشناختی معلمان دارد ،باوجوداین ،در
نظام گزینش معلمان ابتدایی ،ویژگیهای روانشناختی مورد غفلت قرار گرفته است
(صافی)0780 ،؛ بنابراین باید با اتخاذ راهبردها و سازوکارهایی به تدوین شاخصها و
نشانگرهای معتبر در زمینه ویژگیهای مطلوب روانشناختی در داوطلبان ورود به شغل
معلمی پرداخت .این موضوع در پژوهش حاضر در دستور کار قرار گرفته است .تاکنون
تحقیقات ارزشمندی در راستای تحقیق حاضر انجام گرفته است که به چند نمونه از آنها
اشاره میگردد :تحقیق صورت گرفته توسط محمد نژاد ( ،)0798در بین معلمان مجرب
نشان داد خصوصیات عمده معلمان خالق را عالقه به مطالعه ،پویایی و فعال بودن ،داشتن
پشتکار و جدیت ،اعتماد به نفس باال و برخورداری از هوش هیجانی تشکیل داده است.
ذی ،کمون و وان دیر وین ،)2607( 0نتیجه گرفتند مهارتهای هیجانی و انگیزشی که
درمجموعه ویژگیهای روانشناختی تعریف شده است قابلانتقال و یادگیری است.
همچنین در مطالعه فوق نشان داده شده است معلمان دوره ابتدایی که از مهارت تنظیم
هیجانی-انگیزشی باالتری برخوردار هستند در برقراری ارتباط با دانشآموزان موفقتر
عمل میکنند .همچنین نتایج بررسی آنها نشان داد :معلمانی که ازلحاظ طیف برونگرایی
نمره متوسط و کمی باالتر کسب میکنند در عملکرد شغلی موفقتر هستند و در نهایت
افرادی که خیلی برونگرا یا خیلی درونگرا هستند موفقیت شغلی کمتری دارند.
تحقیقات گرباز ،ارگان ،ساینم و ترامان ،)2600( 2نیز نشان میدهد که در چارچوب
ویژگیهای روانشناختی معلمان یعنی شخصیت و انگیزش با عملکرد شغلی در داخل و
خارج حیطههای آموزشی در ارتباط هستند .مرور مطالعات مربوط به ویژگیهای معلمان و
کیفیت تدریس نشاندهنده یک توافق عمومی است که شخصیت معلمان با موفقیت در
تدریس مرتبط است.
مجموعه پژوهشهای انجام شده که به برخی از آنها اشاره شد نشان میدهد توجه به
ویژگیهای روانشناختی و مالك عمل قرار دادن این ویژگیها در پذیرش و جذب
1. Zee, Koomen, & Van der Veen
2. Gurbuz, Ergun, Sinem & Teraman
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معلمان ،برای شغلهایی که تعامالت اجتماعی مطلوب شرط موفقیت آنهاست موردتوجه
صاحبنظران بوده است ،بدیهی است شغل معلمی نیز بهواسطه ارائه خدمات ویژه به جامعه
دانش آموزی و نیاز به تعامالت اجتماعی باال موردتوجه روانشناسان و صاحبنظران عرصه
تعلیم و تربیت بوده است .در زمینه ارزشیابی مهارتهای حرفهای معلمان دوره ابتدایی نیز
پژوهشها نشان میدهد (دانشپژوه و فرزاد  ،)0791معلمان ابتدایی برخالف آنچه در
کلیات تدریس از مهارت نسبی برخوردارند ،اما در اجزای مهم تدریس با برخی
نارساییهای جدی مواجهاند .در فعالیتهای آموزشی کالس درس ،به هدفهای
مهارتی ،کمتر از هدفهای دانشی و نگرشی توجه میکنند .اکثر آنان پایبند الگوهای
سنتی آموزش هستند و از فنآوریهای اطالعات و روشهای فعال تدریس بهصورت
محدود استفاده میکنند.
نتایج تحقیق دیگری نشان میدهد که معلمان موردمطالعه در برخی از جنبههای
اساسی مانند استفاده از شیوههای فعال تدریس و روش حل مسئله که در نظریههای نوین
آموزشی مانند روانشناسی شناختی و روانشناسی سازنده گرا مطرح است توجه کافی
مبذول نمیدارند .روش تدریس آنان بیشتر معلم محور است تا دانشآموز محور،
بهعبارتدیگر به روشهای فعال تدریس که مستلزم برانگیختن دانشآموزان به فعالیت
کالسی است چندان بهایی نمیدهند ،ازاینرو در دستیابی به هدفهای مهارتی چندان
موفق نبودهاند (هانتلی .)2669 ،0آلن و لرمن ،)2609( 2در مطالعهای به تدوین و ارزشیابی
مقیاسی جدید پرداختند که پاسخهای معلم به اضطراب در کودکان را مورد بررسی قرار
میداد .این تحقیق بر روی  10معلم ابتدایی در انگلستان انجام گرفت .روش تحقیق،
توصیفی پیمایشی بود .پرسشنامه تحقیق که محقق ساخته بود دارای روایی و پایایی مناسب
بوده و شامل  8طرح بود که از معلمان خواسته شده بود این طرحها را بر اساس شش خرده
مقیاس که منعکس کننده روشهای متفاوت پاسخدهی به اضطراب کودك است رتبهبندی
نمایند .با تحلیل عاملی صورت گرفته ،نتایج نشان داد که این پرسشنامه بر اساس سه عامل
ارتقای استقالل ،افزایش اضطراب و پاسخهای پاداشدهی شکل گرفته است .بر اساس

1. Huntly
2. Allen. & Lerman
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نتایج این پژوهش ،معلمان با تجربه ،قدرت بیشتری را در پرهیز از اضطراب به نسبت معلمان
کمتجربهتر نشان دادهاند.
چنگ و ژی ،)2609( 0در تحقیق خود به ارتباط بین باورهای ارزشی معلم،
ویژگیهای شخصی و دانش محتوایی تربیتی فناورانه در دو موقعیت مداخلهای و
غیرمداخلهای پرداختند .نمونه تحقیق آنها متشکل از  068معلم از پنج مدرسه بود که با
روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه تحقیق نشان داد که در مقایسه با
ویژگیهای فردی ،باورهای ارزشی معلم تنها متغیری است که بهطور معنیداری میتواند
دانش محتوایی ،تربیتی و فناورانه را در هر دو موقعیت مداخلهای و غیرمداخلهای پیشبینی
نماید .عالوه بر این در موقعیتهای غیرمداخلهای ،ارتباط بین ویژگیهای فردی و دانش
محتوایی تربیتی فناورانه توسط باورهای ارزشی معلم مورد تعدیل قرار میگیرند.
هسو ،2چانگ و الینگ ( ،)2601در تحقیقی به بررسی ویژگیهای فردی متفاوت در
بین معلمان پرداختند .آنها در تحقیق خود از روش تحلیل رگرسیون چندگانه بهمنظور
شناسایی ارتباط بین متغیرها بهره گرفتند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که معلمان
ویژگیهای فردی چندگانهای را در راستای باورهای ارزشی خود در فعالیتهای روزانه
نشان دادهاند .یافتههای دیگر نیز حاکی از ارتباط بین ویژگیهای فردی و باورهای ارزشی
در فعالیتهای حرفهای معلمان بود.

"رشد حرفهای معلمان مؤثر" پژوهش دیگری است که توسط دارلینگ هموند 7و
گاردنر ( ،)2601باعنوان تبیین ویژگیهای معلم قرن  20بیان شده است ،در این پژوهش

مفاهیمی چون تفکر انتقادی ،مهارت حل مسئله ،مشارکت و ارتباط مؤثر ،راهنمایی و
هدایت خویشتن ،بهعنوان محور توسعه حرفهای معلمان در قرن  20نگاشته شده است ،در
این تحقیق  71بررسی روی ارتباط توسعه حرفهای ،تمرین معلمی و پیامدهای دانشآموزی
انجام گرفته است ،توسعه حرفهای بر عناصری چون تمرین تعامالت عاطفی ،باز اندیشی و
بازخورد ،دانش پداگوژی ،خالقیت و نوآوری تأکید دارد .در پژوهش یاد شده ابتدا
اهداف توسعه حرفهای معلمان ،بیان شده است ،آنگاه چارچوب کاری پژوهش مشخص
گردیده است و سپس عناصر توسعه حرفهای معلمان احصاء گردید .روش پژوهشی این
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.
یافتهها بیانگر این است دانش تعلیمی و تربیتی ،برخورداری از تفکر و اندیشه قوی ،قدرت
یادگیری و یاددهی ،تعامالت مناسب در رشد حرفهای معلم میتواند نقش بسزایی داشته
باشد .در این پژوهش ،چالشها و مشکالتی تحت عنوان توسعه حرفهای احصاء شده است
که ازجمله آنها می توان به :کمبود دانش و مهارت کافی در معلمان ،پایین بودن انگیزه و
عالقه به شغل معلمی ،ناتوانی در برخورد با دانشآموزان ،کمبود مواد و منابع آموزشی
اشاره کرد .در تحقیق مذکور ،عناصر بازاندیشی و تمرین تعاملی را میتوان در حوزه
ویژگیهای فکری گزینش معلّمان قرار داد که این امر نشانگر اهمیت بعد فکری و
روانشناختی در گزینش معلّمان است.
بدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی علم روانشناسی ،بررسی ویژگیهای
شخصیتی ،هوش و استعداد ،قوه تفکر و حافظه است .ازآنجاییکه ویژگیهای یاد شده زیر
بنای نظام رفتاری و عقلی افراد را تشکیل میدهند و از مصادیق بارز تأثیرگذار بر
کارکردهای شغلی معلمان هستند لذا باید بهصورت ویژه در گزینش و انتخاب معلم
موردتوجه قرار گیرد ،بررسی تعدادی از پژوهشها که در باال به آن اشاره شد نشان میدهد
که درکشور ایران توجه چندانی به آن نشده است (صافی ،)0782 ،هرچند توجه به این
موضوع در کشورهای پیشرفته نیز سابقه طوالنی ندارد ،به هر حال با توجه بهضرورت
موضوع و تأکیدهایی که در اسناد باال دستی وزارت آموزشوپرورش ،بهویژه سند تحول
وجود دارد باید نسبت به دستیابی ویژگیهای روانشناختی موردنیاز معلمان بهویژه معلمان
دوره ابتدایی با هدف جذب استعدادهای برتر اقدام نمود (سند تحول ،)0782 ،توجه به این
ویژگیها می تواند تحقق اهداف دوره تحصیلی ابتدایی را میسر گرداند .برای دستیابی به
ویژگیهای موردنیاز معلمان تاکنون ابزارهای متعددی طراحی و ساخته شده است که هر
یک از آنها بخشی از این ویژگیها را میسنجند ،اما طراحی ابزاری که بهطور جامع
ویژگیهای روان شناختی معلمان را احصاء و شناسایی نماید انجام نشده است ،بر این اساس
پژوهش حاضر به اعتبارسنجی پرسشنامه محقق ساخته ویژگیهای روانشناختی در گزینش
معلمان دوره ابتدایی پرداخته است.
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روش
تحقیق حاضر کمی بوده و از روش توصیفی -پیمایشی بهمنظور انجام تحقیق استفاده شده
است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،معلمان ابتدایی شهر تهران بودند که جمعیت 01191
نفری را بر اساس تقسیمبندی جغرافیایی شهر تهران ( 2206نفر از شمال تهران 1610 ،نفر از
شرق تهران 7981 ،نفر از غرب تهران 0077 ،نفر از جنوب تهران و  007نفر از مرکز
تهران) ،تشکیل میدادند .با استفاده از جدول مورگان ،تعداد  711نفر بهعنوان کفایت حجم
نمونه تشخیص داده شد که با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای و به نسبت حضور هر
طبقه در جامعه ،از هر یک از مناطق شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز شهر تهران که
بهعنوان طبقه در پژوهش حاضر در نظر گرفته شدهاند ،تعدادی برای شرکت در نمونه
پژوهش انتخاب شدند .در این راستا ،نخست مناطق تهران بر اساس تصمیمات نظام
آموزش وپرورش تهران به مناطق ،شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز گروهبندی شدند .به
این منظور ،مناطق  2 ،0و  7در طبقه شمال تهران؛ مناطق  08 ،01 ،00 ،06 ،00 ،02و  01در
طبقه جنوب تهران؛ مناطق  07 ،1 ،9 ،0و  00در طبقه شرق تهران؛ مناطق  8 ،1و  09در طبقه
غرب تهران؛ و منطقه  0در طبقه مرکز تهران قرار گرفته و دستهبندی شدند (قابلذکر است
که شهر تهران در زمان انجام تحقیق دارای  22منطقه ازنظر تقسیمات اداری است ،اما به
لحاظ تقسیمات نظام آموزشوپرورش  08منطقه در نظر گرفته میشود) .سپس از مجموع
 2206نفر معلمی که در طبقه شمال تهران مشغول فعالیت بودند ،تعداد  09نفر؛ از مجموع
 1610معلم حاضر از طبقه شرق تهران ،تعداد  061نفر؛ از مجموع  7981معلم مشغول به
فعالیت از طبقه غرب تهران 97 ،نفر؛ از تعداد  0077معلم شاغل به تدریس از طبقه جنوب
تهران 076 ،نفر؛ و درنهایت از تعداد  007معلم شاغل به تدریس از طبقه مرکز تهران ،تعداد
 8نفر برای شرکت در نمونه پژوهش ،انتخاب و پرسشنامه تحقیق در بین آنها توزیع گردید
(جدول شماره .)0
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جدول  .1حجم نمونه انتخابشده از گروهها متناسب با حجم هر گروه
گروهها
شمال
تهران
شرق
تهران
غرب
تهران
جنوب
تهران
مرکز
تهران
کل

تعداد اعضای حاضر در

میزان درصد حضور

تعداد اعضای حاضر

میزان درصد حضور

جامعه

در جامعه

در نمونه

در نمونه

2206

02/1

09

02/1

1610

29/0

061

29/0

7981

20/8

97

22

0077

70/1

076

70/1

007

2 /1

8

2 /0

01191

066

711

066

برای گردآوری دادههای مربوط به معلمان ابتدایی ،از پرسشنامه زیر استفاده گردید:
پرسشنامه محقق ساخته ،شاخصهای گزینش معلمان ابتدایی ،شامل  22گویه بود که از
پاسخدهندگان خواسته شده بود که نظرات خود را در زمینه آنها ابراز نمایند .برای هر
گویه ،پنج گزینه بر اساس طیف لیکرت «بسیار کم تا بسیار زیاد» و یک گزینه دیگر با
عنوان «نظری ندارم» برای پاسخ دادن در نظر گرفته شده بود که در تجزیهوتحلیل دادهها به
تناسب (0بسیار کم) تا  (1بسیار زیاد) نمره به هر گویه اختصاص داده شد و گزینه «نظری
ندارم» فاقد نمره بود .روایی پرس شنامه با استفاده از روایی محتوایی و صوری توسط پنج نفر
از متخصصان حوزه تعلیم و تربیت بررسی و تائید گردید .پایایی پرسشنامه نیز از طریق
ضریب آلفای کرونباخ ،برای کل پرسشنامه  6/91و برای هر یک از مؤلفههای ویژگیهای
شناختی  ،6/90ویژگیهای شخصیتی ،6/91 ،ویژگیهای معنوی 6/11 ،و ویژگیهای
عاطفی  6/96تعیینشده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو لیزرل
برای بررسی میزان همبستگی و تحلیل ساختاری بهره گرفته شده است.
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نتایج
پرسشنامه ویژگیهای معلمان بر اساس مبانی نظری موجود و اسناد باالدستی پیشبینی شده
و گویه های آن به تفکیک سه مؤلفه شناختی ،عاطفی و شخصیتی طراحی و ساخته شده
است .برای دستیابی به ساختار عاملی مناسب این پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی
( )EFAاستفاده شد .به این ترتیب در ابتدا آمارههای  KMOو بارتلت برای بررسی کفایت
نمونهگیری و فرض کرویت دادهها محاسبه شد .مقدار  KMOبرابر با  6/92به دست آمد
که حاکی از کفایت نمونه گیری است و آزمون بارتلت نیز نشان داد که همبستگی گویه ها
برای انجام تحلیل عاملی مناسب است ( .)χ2(231)= 4787, p< 0.001برای بررسی مقادیر
همبستگی از روش بررسی قطر ماتریس همبستگی استفاده شد که نشان داد همه مقادیر در
دامنه قابلقبول قرار دارند (از  6/00برای آیتم  9تا  6/97برای آیتم  .)06ازاینرو عالوه بر
تائید مجدد کفایت نمونهگیری میتوان نتیجه گرفت که نیازی به حذف هیچیک از آیتمها
قبل از انجام تحلیل عاملی وجود ندارد .به این ترتیب با استفاده از روش مؤلفههای اصلی و
چرخش دادهها با روش واریماکس ،پرسشنامه ویژگیهای معلمان مورد تحلیل عاملی
اکتشافی قرار گرفت که  0عامل دارای ارزش ویژه باالتر از  0به دست داد که روی هم
رفته بیش از  18درصد از واریانس نمرات را پیشبینی میکنند .این عوامل در جدول 2
ارائهشدهاند.
جدول  .2عوامل مستخرج از تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ویژگیهای معلمان
عامل

مقدار ارزش ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد تراکمی

عامل اول

1 /9

29

29

عامل دوم

2 /8

07/7

00/7

عامل سوم

2 /2

06/0

10/0

عامل چهارم

0/90

9 /2

18/0

همانطور که در جدول  2مشخص است این چهار عامل مقادیر ارزش ویژه باالتر از
یک دارند و درصد قابلتوجهی از واریانس پرسشنامه را تبیین میکنند .ماتریس چرخش
یافته این عوامل به همراه آیتمهای مربوطه و میزان بار عاملی در جدول  7گزارش شده
است .برای پذیرش ساختار  0عاملی نمودار سنگریزهای نیز مورد بررسی قرار گرفت که از
این نتیجه حمایت میکند.
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جدول  .3ماتریس عوامل پرسشنامه ویژگیهای معلمان و آیتمهای مربوطه پس از چرخش
آیتم

عامل اول

0

داشتن دانش تعلیم و تربیت

6/19

2

بهرهمندی از هوش باال

6/12

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

7

برخورداری از تفکر انتقادی

6 /1

0

خالق و نوآور بودن

6/08

1

برخورداری از قدرت تحلیل

6/01

0

مسئولیتپذیری

6/11

1

تعامل اجتماعی باال

6/01

9

مثبت اندیشی

6/00

8

آراستگی

6 /0

06

برخورداری از عزتنفس

6/11

00

داشتن روحیه نقدپذیری

6 /1

02

مدیریت کالس

6 /0

07

صداقت در گفتار و عمل

6/01

00

رعایت انصاف در ارتباط با شاگردان

6/01

01

داشتن صعه صدر

6 /0

00

وارستگی و اخالص

6/10

01

خوشرویی و خوشخلقی

6/07

09

عشق و عالقه به حرفه معلمی

6/18

08

ثبات عاطفی

6/11

26

تواضع و فروتنی

6 /1

همانطور که در جدول  7دیده میشود همه گویهها حداقل روی یک عامل بار عاملی
قابلقبول (باالتر از  )6/7دارند .ضمن اینکه دو گویه از کل  22آیتم پرسشنامه اولیه (گویه
شماره  :2داشتن درایت و تدبیر و گویه شماره  :1برخورداری از حافظه باال) که هر دو برای
مؤ لفه شناختی تنظیم شده بودند به دلیل بار عاملی ناکافی از پرسشنامه حذف شدند .از بین
 26گویه باقیمانده ،گویه شماره ( 0داشتن دانش تعلیم و تربیت) با بار عاملی  6/19روی
عامل اول دارای بیشترین بار عاملی و گویه شماره ( 02مدیریت کالس) با بار عاملی 6/0
روی عامل دوم دارای کمترین بار عاملی است.
گویههای دارای بار عاملی روی عامل اول همگی در پرسشنامه اولیه جزو مؤلفه

شناختی هستند و ازاینرو عامل اول این پرسشنامه "ویژگیهای شناختی " است .گویههای
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دارای بار عاملی روی عامل دوم همگی در پرسشنامه اولیه جزو مؤلفه شخصیتی هستند و

ازاینرو عامل دوم این پرسشنامه "ویژگیهای شخصیتی " است .گویههای دارای بار
عاملی روی عامل سوم در پرسشنامه اولیه جزو مؤلفههای عاطفی و شخصیتی بودند؛ اما از
آنجا که محتوای آنها بهنوعی با مفاهیم و مشخصات مذهبی و معنوی در ارتباط است،

ازاینرو عامل سوم با نام "ویژگیهای معنوی " مشخص میشود .گویههای دارای بار
عاملی روی عامل چهارم همگی در پرسشنامه اولیه جزو مؤلفه عاطفی هستند و ازاینرو

عامل چهارم این پرسشنامه "ویژگیهای عاطفی " است.

جدول  0همبستگی همه گویههای پرسشنامه را با عامل مربوطه و کل پرسشنامه نشان
میدهد.
جدول  .4همبستگی گویههای پرسشنامه با عامل مربوطه و کل پرسشنامه
همبستگی با

همبستگی با کل

عامل مربوطه

آزمون

0

6/92

6/01

00

2

6 /9

6/07

02

6/11

7

6/11

6/00

07

6/90

6/07

شماره گویه

شماره گویه

همبستگی با

همبستگی با کل

عامل مربوطه

آزمون

6/01

6 /1
6/01

0

6/08

6/19

00

6/90

6 /0

1

6/01

6/11

01

6/11

6/10

0

6/18

6/18

00

6/10

6/09

1

6/10

6/11

01

6/91

6/07

9

6 /1

6/10

09

6 /9

6/10

8

6/09

6 /1

08

6/18

6/12

06

6/00

6/09

26

6/12

6/08

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود بیشترین همبستگی با نمره کل آزمون
مربوط به گویه شماره  0با  6/01و کمترین آن مربوط به گویههای شماره  02با 6/01
می باشد .همچنین بیشترین همبستگی با عامل مربوطه را گویه شماره  00با  6/90و کمترین
آن را آیتم شماره  02با  6/11دارد .به این ترتیب تحلیل عاملی اکتشافی منجر به یک
پرسشنامه  26سؤالی با ساختار  0عاملی میشود که همه گویهها دارای بار عاملی قابلقبول
هستند .بهمنظور ارزیابی برازش مدل اکتشافی  0عاملی از پرسشنامه ویژگیهای معلمان با
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دادهها ،یک تحلیل عاملی تأییدی ( )0CFAبا استفاده از نرمافزار تحلیل ساختارهای
گشتاوری ( )AMOS-20روی مادههای آن انجام شد .نمودار  0ضرایب استاندارد
پرسشنامه ویژگیهای معلمان را در پژوهش حاضر نشان میدهد .در این نمودار ،متغیرهای
مکنون ،نشانگرها و ضرایب استاندارد گزارش شدهاند.

نمودار  .1ضرایب استاندارد پرسشنامه ویژگیهای معلمان در پژوهش حاضر

1. Confirmatory Factor Analysis
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نمودار  0نشان میدهد که همه آیتمها بار عاملی در حد قابلقبول ( )6/7روی
عاملهای خود دارند ( .)p<6/60مقادیر شاخصهای برازندگی این مدل در جدول  1آمده
است.
جدول  .5شاخصهای برازندگی الگوی چهار عاملی پرسشنامه ویژگیهای معلمان
شاخصهای برازندگی

مقدار

آزمون مجذور کای ()χ2

110

سطح معناداری

p<6/660

درجه آزادی ()df

710

نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()χ2/df

2 /0

دارد

شاخص نیکویی برازش ()GFI

6/80

دارد

شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته ()AGFI

6/91

دارد

شاخص برازندگی هنجار شده ()NFI

6/82

دارد

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

6/81

دارد

شاخص برازندگی افزایشی ()IFI

6/87

دارد

شاخص توکر-لویس ()TLI

6 /8

دارد

ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب ()RMSEA

6/61

دارد

برازش

با توجه به مقادیر شاخصهای ارائهشده در جدول  1ریشه میانگین مجذورات خطای
تقریب ( )RMSEAبرابر با  ،6/61نیکویی برازش ( )GFIو برازندگی تطبیقی ( )CFIبه
ترتیب برابر با  6/80و  6/81به دست آمد .بقیه شاخصها نیز از مقادیر قابلقبول برخوردار
هستند که حاکی از برازش خوب مدل با دادههاست .به این ترتیب در نتیجه انجام تحلیل
عاملی اکت شافی و تأییدی و انجام اصالحات مذکور ،نتیجه گرفته میشود که پرسشنامه
ویژگیهای معلمان از روایی سازه مناسب برخوردار است.
برای بررسی اعتبار پرسشنامه ویژگیهای معلمان از سه روش آلفای کرونباخ ،تنصیف
و بازآزمایی استفاده شد .نتایج محاسبه آلفای کرونباخ و تنصیف در جدول  0ارائهشده
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است .برای بررسی اعتبار پرسشنامه ویژگیهای معلمان از سه روش آلفای کرونباخ،
تنصیف و بازآزمایی استفاده شد .نتایج محاسبه آلفای کرونباخ و تنصیف در جدول 0
ارائهشده است.
جدول  .6ضرایب اعتبار پرسشنامه ویژگیهای معلمان و مؤلفههای آن در پژوهش حاضر
مؤلفه

آلفای کرونباخ

تنصیف

ویژگیهای شناختی

6/91

6/90

ویژگیهای شخصیتی

6 /8

6/90

ویژگیهای معنوی

6/19

6/17

ویژگیهای عاطفی

6/97

6/18

نمره کل

6/98

6/90

با توجه به ضرایب ارائهشده در جدول  0نمره کل و مؤلفههای پرسشنامه ویژگیهای
معلمان دارای ضرایب اعتبار قابلقبولی است.
برای بررسی اعتبار بازآزمایی پرسشنامه نیز ضریب همبستگی پیرسون بین اجرای اول
پرسشنامه و اجرای دوم آن بعد از یک ماه روی یک نمونه  16نفری از معلمان محاسبه شد
که برابر با  6/09به دست آمد که حاکی از اعتبار بازآزمایی قابلقبول این پرسشنامه
میباشد.
برای بررسی روایی تمیز پرسشنامه ویژگیهای معلمان ،مؤلفههای پرسشنامه
ویژگی های معلمان بین دو گروه از معلمان حائز نمرات ارزیابی باال و پایین با استفاده از
آزمون  tبرای اندازههای مستقل مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج آن در جدول  1آمده
است.
جدول  .7نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه معلمان حائز نمرات ارزیابی باال و پایین در پرسشنامه
ویژگیهای معلمان
مؤلفه

آزمون  Fلوین
اندازه F

معناداری

آزمون t
اندازه  df tمعناداری

ویژگیهای شناختی

2/99

6/68

0 /9

89

6/60

ویژگیهای شخصیتی

6/00

6/09

9 /1

89

6/60

ویژگیهای معنوی

6/90

6/70

06/0

89

6/60

ویژگیهای عاطفی

2 /7

6/02

00/1

89

6/60

نمره کل

6 /0

6/07

02/8

89

6/60
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با توجه به نتایج ارائهشده در جدول شماره  1مشاهده میشود که  Fلوین برای هیچیک
از مؤلفه ها معنادار نیست که حاکی از برقراری مفروضه برابری واریانسهای بین
گروههاست .مقادیر  tبرای همه مؤلفههای پرسشنامه ویژگیهای معلمان معنادار است که
نشان می دهد گروه حائز نمرات ارزیابی باال نسبت به گروه حائز نمرات ارزیابی پایین،
نمرات باالتری در پرسشنامههای معلمان و مؤلفههای آن کسب کردهاند .این نتیجه حاکی
از این است که پرسشنامه ویژگیهای معلمان از روایی تمیزی مناسبی برخوردار است.
در این بخش نتایج به دست آمده از بخش کمی تحلیلهای فصل چهارم بهصورت
خالصه بیان شده است:

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

 روایی سازه این پرسشنامه از طریق روش تحلیل عامل اکتشافی با روش مؤلفههای
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.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به اعتبارسنجی الگوی ویژگیهای روانشناختی در گزینش معلمان دوره
ابتدایی پرداخته است .نتایج نشان داد که الگوی مذکور از اعتبار مناسبی برخوردار بوده و
برای استفاده در جامعه معلمان ایرانی مناسب میباشد .در این راستا ،چهار زمینه اصلی
ویژگیهای شناختی ،عاطفی ،شخصیتی و معنوی بهعنوان ویژگیهای روانشناختی شناخته
شد .در زمینه ویژگیهای شناختی ،مؤلفههایی چون داشتن دانش تعلیم و تربیت ،بهرهمندی
از هوش باال ،برخورداری از تفکر انتقادی ،خالق و نوآور بودن و برخورداری از قدرت
تحلیل شناسایی شدند .در زمینه ویژگیهای شخصیتی ،مؤلفههایی مثل مسئولیتپذیری،
تعامل اجتماعی باال ،مثبت اندیشی ،آراستگی ،برخورداری از عزتنفس ،داشتن روحیه
نقدپذیری و مدیریت کالس؛ در زمینه ویژگیهای عاطفی :خوشرویی و خوشخلقی،
عشق و عالقه به حرفه معلمی ،ثبات عاطفی و تواضع و فروتنی و در زمینه ویژگیهای
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معنوی ،مؤلفههای :صداقت در گفتار و عمل ،رعایت انصاف در ارتباط با شاگردان ،داشتن
سعهصدر و وارستگی و اخالق مورد شناسایی قرار گرفتند.
این نتایج با یافتههای تحقیق صورت گرفته توسط فراهانی ،نصر و شریف ()0780
همسو است .آنها در تحقیق خود ،ویژگیهای شناختی ،عاطفی و شخصیتی را بهعنوان
مهمترین مالك و شاخصهای گزینش معلمان ابتدایی مورد شناسایی قرار دادهاند.
همچنین یافتههای پژوهش عبداللهی ( ،)0790نشاندهنده آن است که سازة توانمندسازی
روانشناختی شامل  1بعد مجزا از هم یعنی :شایستگی ،خودمختاری ،تأثیرگذاری ،معنیدار
بودن و اعتماد میباشد .تحقیقات مورفی و همکاران ( ،)2661نیز نشان میدهد که در
چارچوب ویژگیهای روانشناختی معلمان یعنی :شخصیت و انگیزش با عملکرد شغلی در
داخل و خارج حیطههای آموزشی در ارتباط هستند (به نقل از لیاکوپولو.)2600 ،0
در راستای نتایج تحقیق حاضر ،پژوهش استیوهن ،)2607( 2نشان میدهد که
مهارتهای هیجانی و انگیزشی از عناصر اساسی ویژگیهای روانشناختی است .آنهایی
که از مهارت تنظیم هیجانی انگیزشی باالتری برخوردار هستند در برقراری ارتباط با
دانشآموزان موفقتر عمل میکنند .هانتلی ( ،)2669صالحیتهای معلمی را بیشتر در زمینه
برقراری مهارتهای بین فردی و ویژگیهای شخصیتی دستهبندی نمودهاند .یافتههای
پژوهشی نشان میدهد که معلمان دوره ابتدایی ازنظر صالحیتهای آموزشی ،رفتاری،
شخصیتی ،اجتماعی ،فکری و مدیریتی ،عملکردی ،اخالقی و حرفهای ،از وضعیت مطلوبی
برخوردار نیستند (هانتلی .)2669 ،این پژوهشها با یافتههای پژوهشی دانشپژوه (،)0791
همسو است .ازآنجاکه بسیاری از ویژگیهای موردنیاز معلمان ابتدایی در زمان جذب و
گزینش و حتی بعد از آن مورد ارزیابی قرار نمیگیرد ،لذا شایستگیهایی همچون مهارت-
های درون فردی و بین فردی و همچنین تواناییهای شناختی آنگونه که مورد انتظار است
وجود ندارد (مالیی نژاد.)0780 ،
در پژوهش حاضر مشاهده گردید معنویت بهعنوان حیطهای مجزا شناخته شد و در
کنار حیطههای شناختی ،عاطفی و شخصیتی بهعنوان یک جنبه دیگر از ویژگیهای
روانشناختی معلم موردتوجه قرار گرفت .این امر نشان از اهمیت این حیطه در گزینش
1. Liakopoulou
2. Astyvhn
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معلمان ازلحاظ روانشناختی دارد .بعد معنویت بهعنوان حیطهای اساسی ،متأسفانه مورد
غفلت واقع شده است و یا تفسیرهای نادرستی از آن ارائه گردیده است .چنانچه تربیت
بهعنوان فراهم ساختن فرصت رشد همهجانبه افراد تلقی شود ،بعد معنوی بهعنوان یکی از
ابعاد اساسی انسان ،مطرح میشود .معنویت ،جستجوی مداوم برای یافتن معنا و هدف
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،
دیگران و موجودات غیرانسانی (نیروی برتر) خدا یا کندوکاوی در جهت آنچه برای انسان
شدن نیاز است و جست جویی برای رسیدن به انسانیت کامل دانستهاند.
در ایفای شغل معلمی ،برخورداری مطلوب از معنویت در معلمان بسیار حیاتی است.
یافتههای پژوهش افتخارالدین و جراره ( )0787نشان داد که :افزایش معنویت ،افزایش
سالمت روان معلمان را به دنبال دارد .هوش معنوی زیربنای باورهای معلم و نقشی است که
این باورها و ارزشها در کنشهایی که او انجام میدهد و به زندگی خود شکل میدهد به
شمار میآید (کدخدایی و جهانی )0798 ،و در معلم احساسی پدید میآورد که وی خود
را مسئول ،فعال ،فردی خالق برای کنشهای خود و دریافت آن میبیند .همچنین نقش
اساسی در زمینههای گوناگون بهویژه در ارتقا و بهبود مؤلفههای روانشناختی مانند
خودکارآمدی معلمان دارد ( مرعشی ،نعامی ،بشلیده ،زرگر و غباری .)0786 ،معلم
برخوردار از معنویت ،نگرش و بینشی واقع بینانه ،جامع و منعطف به تعلیم و تربیت دارد .با
این رویکرد ،معلم حرفهای امروز به انتقال واقعیتها نمیاندیشد و رسالت خود را صرفاً در
تدریس مطالب درسی خاص نمیبیند .بلکه نگاهی جامع ،یکپارچه و کلنگر به مسائل
تعلیم و تربیت دارد .مسائل را در ارتباطی در هم تنیده با هم میبیند و از جزئینگری می-
پرهیزد .به دیگر سخن ،رویکرد رفتارگرایانه معیار مناسب برای کنش وی نیست ،بلکه در
مقابل ،رویکردی انسان گرایانه ،سازه گرا و کلنگر در قبال مسائل تعلیم و تربیت
دارد.درشد معنوی بهعنوان "موتور حرکت" مورد مالحظه است که افراد از آن برای
ارتباط ،معنا ،هدف و مشارکت بهره میگیرند .مؤلفه معنویت در کشور ما نسبت به
کشورهای غیرمسلمان ،از جنبه عمیقتری برخوردار بوده و در ارتباط با مذهب ،پایههای
آن شکل گرفته و استحکام مییابد .توجّه به معنویت و پرورش بهصورت کامل ابعاد آن در
معلمان با توجّه به صبغه مذهبی باید در دستور کار متولیان و متصدیان آموزش و پرورش
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قرار گیرد .در مجموع میتوان گفت :مقیاس روانشناختی گزینش معلمان ابتدایی از اعتبار
مناسبی برخوردار بوده و میتواند در سیاستهای سطح خرد نظیر ،مدیریت کالس در
مدارس مقطع ابتدایی و در سیاستهای سطح کالن نظیر سیاستگذاریها و در سطح نظام
آموزشوپرورش و راهبردهای استخدام و نگهداری معلمان مورداستفاده قرار گیرد .این امر
باید با توجه ویژه در نزد سیاستگذاران و متولیان آموزش و پرورش کشور همراه گردد.
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