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شخصیتی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم  های ویژگیبررسی رابطه 

 متوسطه آموزش و پرورش مراغه
 

 2اندوآبیم یبندر تایگ، 1علی خادمی

 شناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه: ایران گروه روان عضو هیات علمی  1

 ه آزاد اسالمی واحد عجب شیرکارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگا 2

 

 

 چکیده

عملکرد آموزشی بیشتر در قالب مؤلفه های مرتبط با کیفیت آموزشی و تدریس ارزیابی می گردند.  مالکهای عملکرد هنگام 

 هدف این مقاله تعیین رابطه بین ویژگیهای ارزیابی هدف ماموریت نهاد آموزشی نیز به عنوان مالک ارزیابی استفاده می شود. 

.  این است 62-63شخصیتی معلمان و عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه در سال تحصیلی 

می باشد.  جامعه  همبستگیاز نوع  از لحاظ توجه به اهداف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها مقاله

 1362-63که در سال تحصیلی  . می باشدنفر  224به تعداد  وم متوسطه مراغهمعلمان مدارس دوره دآماری این تحقیق کلیه 

شخصیتی معلمان با عملکرد  های ویژگیدر انتها به این نتیجه رسیدیم  . در مدارس متوسطه دوره دوم مشغول به کارند 

 . آموزشی آنان در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه رابطه معناداری دارد

 

 .آموزش و پرورش مراغه، عملکرد آموزشی ، شخصیتی معلمان های ویژگیكلیدی:  های واژه
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 مقدمه -1

نتایج بررسی های خصوصیات شخصیتی افراد حاکی از آن است که رفتار افراد به منش ها و خصلت های شخصیتی آنها بستگی 

در این میان معلمان کارآمد و خالق و اثر بخشش بشه    . لذا ویژگی های شخصیتی افراد زمینه ساز رفتار های آنان می باشد . دارد

 .  دلیل ابعاد شخصیتی ویژه خود در عملکرد مدارس تأثیر به سزایی دارند

هرچه ایشن تناسشب و   ، از طرف دیگر هر چه تناسب بین شخصیت و شغل بیشتر باشد بهره وری بیشتری را در پی خواهد داشت

می تواند عملکرد شغلی بهتشری را بشرای   ، بنابراین انتخاب شخصیت مناسب . ابدسازگاری کمتر باشد بهره وری هم کاهش می ی

 .  سازمان فراهم آورده و بر روی نگرش معلمان بر کارشان تأثیر گذارد

با توجه به اهمیشت فرآینشد    . های آموزشی استنامه، فرایندی است که هدف نهایی آن بهبود کیفیت بریآموزشعملکرد ارزیابی 

هشا و فعالیتهشای   های سنجش و بهبود کیفیت برنامهبیت نیروهای متخصص و کارآمد ارزیابی آموزشی یکی از شیوهدر ترآموزش 

آورد تا بر اساس نتایج آن ، نقاط قوت و ضشع  مششخص و بشا تقویشت     رود واین امکان را فراهم میبه شمار می معلمانآموزشی 

، در ایجاد تحول و اصالح امر آموزششی گامهشای   معلمانعملکرد آموزشی  های مثبت عملکرد و رفع نارساییها و نقاط ضع جنبه

(. مالکهای عملکرد هنگام ارزیابی هدف ماموریشت نهشاد آموزششی نیشز بشه عنشوان مشالک        1389مناسبی برداشته شود)قهرمانی، 

تشدریس ارزیشابی مشی    ارزیابی استفاده می شود.  عملکرد آموزشی بیشتر در قالشب مؤلفشه هشای مشرتبط بشا کیفیشت آموزششی و        

 (. 1389، 1گردند)کافمن

یکی از اهداف اصلی نظام آموزشی هر کشور، به موازات پرورش افراد صالح، تربیت نیروی انسانی برای برطرف کشردن نیازهشای   »

(. سیاستگذاران و برنامه ریشزان آموزششی   12ص 1396)وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزشی، «اقتصادی آن کشور می باشد

ر همه سطوح محلی و کشوری به سایر افراد نشان می دهند که چگونه می توانند از شرایط و منابع مشورد نیشاز بشرای افشزایش     د

میزان اثر بخشی معلمان بهره مند شوند.  بایستی همیشه به یاد داشته باشند که اهداف یا مقاصد سازماندهی و مدیریت کشالس  

مشوثر ششناخته ششده    آموزششی  کرد به عنوان یکی از ساز و کارهای مدیریت و رهبری (.  ارزیابی عمل1663، 2درس چیست )ترو

بشازخورد   معلمشان است و این به خاطر آن است که از طریق ارزیابی عملکرد می توان به صورت دائمشی از نقشاط قشوت و ضشع      

ملکرد زمشانی بشه تحقشق اهشداف سشازمانی      را بهبود بخشید.  نظام ارزیابی ع نیز عملکرد معلماندریافت نموده و نظام ارتباطی و 

هسشتند کشه    معلمشانی عامشل اساسشی   آموزشی کمک می کند که به خوبی طراحی و اجرا گردد در طراحی نظام ارزیابی عملکرد 

هدف این مقاله تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی معلمان و عملکرد آموزشی (. 1389تحت ارزیابی قرار می گیرند)سلطانی، 

 . است 62-63دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه در سال تحصیلی آنان در 

 

 تحقیق كلی فرضیه

 مبانی نظری 

   تیپ شخصیتی

شخصیت یکی از  . می باشد   تیپ در فرهنگ فارسی عمید به معنای یک صفت از مردم و نمونه عالی و بارز از یک صفت

همه روانشناسانی که امروزه در ابعاد گسترده  . روانشناسی است اساسی ترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث در دانش

                                                           
1-Kafman   
2. Trow 1993 
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در نهایت می کوشند تا از مقوله شخصیت که قرنها است توجه انسان ها را به خود معطوف داشته ، دست به پژوهش می زنند

 . (196: 1386، است پرده بردارند )فرهی بوزنجانی

 

 عوامل موثر در شکل گیری و تکامل شخصیت

عوامل زیادی موثرند و میزان تاثیر این عوامل به میزان توانایی در درک اهمیت این ، گیری مولفه های شخصیت افراد در شکل

با این معنا که برداشت و شناخت فرد از این عوامل سهم به سزایی در کیفیت شاخص های شخصیت  . عوامل بستگی دارد

ه ذیالً به آنها اشاره می شود بر تفاوت باشد در چنین حالتی مولفه های در صورتی که فرد در برابر عوامل مختلفی ک . دارند

 . تقویت نمی شود و تنها با گذشت زمان و وقوع رخدادهای مشابه شکل می گیرند، شخصیت مرتبط

 نظریه های طرح درس 

اگیران نسبت به معلم شود فرانجام تدریس مطابق آن در هر جلسه درس موجب می تدوین طرح درس دایمی و :3میگراز نظر 

دهد که در موقعیتهای مختل  روشها و احترام بیشتری قایل شوند.  از طرفی، به کارگیری طرح درس به معلم این فرصت را می

طرح گوید ؛ می1388در سال  0آیراسیانهمچنین  گیری کند. فنون مختل  تدریس را به کار گرفته و کاربرد هر کدام را نتیجه

کند و شامل اجزایی از قبیل اهداف درس، مواد لی که در کالس اتفاق خواهد افتاد مانند یک فیلمنامه عمل میدرس برای مسائ

آموزان در طول درس و پیشرفت آنها بعد از ریزی شده و روشهای ارزیابی پیشرفت دانشهای برنامهآموزشی مورد نیاز، فعالیت

کند تا مسائلی را که در طول درس به وجود آمده رای معلمان فراهم میباشد.  این تمرین تجسم ذهنی فرصتی را بدرس می

طراحی برای آموزش یک فرایند  5کمپاز نظر .  بینی کرده و روشهای کمک کننده در مسیر آموزش را به کار گیرندپیش

 ءارتباط بین هر جز پیچیده ذهنی است که مستلزم در نظر داشتن بسیاری از عناصر مجزا بوده و ارزشیابی مستمر و مجدد

طرح درس کند ؛ بیان می1386در سال  نقیه را که هر عنصر بر توسعه دیگر عناصر تاثیر دارد. چطلبد، برنامه با کل آن را می

های ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی بعد از دیگری در مراحل و زمانهای مشخص به شود که معلم فعالیتروزانه موجب می

در واقع این  ببرد و نتایج حاصل از آن را برای تدریس در مراحل بعدی آموزش مورد استفاده قرار دهد.  شیوه منطقی پیش

 موزشی است. آارزشیابی فعالیتهای آموزشی به منظور بهبود کیفیت  عمل طراحی، سازماندهی و

 :6تعریف تدریس

-دارد و استمرار و تداوم از ملزومات آن محسوب میتدریس یک فرایند است؛ یعنی تدریس جریانی است که نقطه آغاز و پایان 

 . (1386، شود)یوس  زاده

مندی و تدریس یک فعل و انفعال دو جانبه بین معلم و فراگیران است تا فراگیران را با محتوای درسی درگیر کند و با عالقه

زمینه تغییر در نگرش خود را فراهم نموده و  استنباط نمایند و بدینوسیله، مفاهیم جدید را از موضوعات ارائه شده، شور و شوق

ها و رفتار معلم بر فعالیت و اعمال فراگیران و رفتارهای فراگیران تأثیر در چنین حالتی ویژگی . ارزشهای نوین را خلق نمایند

 . (1382، گذارد)مهردادمی

                                                           
3 Miger 
4 Meirasian 
5 Kemp, 1997 
6 - Teaching 
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تدریس  . شودافتد اطالق میاتفاق می های آموزشی که با حضور معلم در کالس درسمفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیت

گیرد و هدفدار و از پیش طراحی شده را در بر می، های منظمبخشی از آموزش است و همچون آموزش یک سلسله فعالیت

 . (1385، هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است)شعبانی

 

  پژوهشهای انجام شده در داخل كشور

بررسی اثرات شخصیت و جنسیت بر کارآیی آموزشی دبیران زبان انگلیسی ایشران  »قیقی تحت عنوان ( تح1364بخشی گودرز )

، حشس گرائشی  ، نتایج تحقیق نشان می دهند کشه ترکیشب درون گرائشی    . انجام داده است« و همچنین فعالیت های آموزشی آنها

یج ترین تیپ های شخصیتی در میان دبیران زبان تفکر و قضاوت را، حس گرائی، تفکر و قضاوت و همچنین ترکیب برون گرائی

نتایج همچنین نشان می دهد که دبیشران زن و مشرد بشا تیشپ هشای شخصشیتی مختلش  کشارآیی          . انگلیسی در ایران می باشند

 .  آموزشی یکسان دارند و جنسیت و شخصیت بر فعالیت های آموزشی آنها تاثیر دارند

های حل مسأله در کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران طه تیپ شخصیتی و سبک( در تحقیقی به بررسی راب1388آهنگی )

بشین ترجیحشات    . کنشد های حل مسأله افراد حمایشت مشی  های پژوهش از رابطه بین تیپ شخصیتی و سبکیافته. پرداخته است

هشای حشل مسشأله غیرسشازنده     سشبک  های حل مسأله سازنده رابطه مثبت و بابا سبک (J)و قضاوتی (T)تفکّری  ،(E)برونگرایی

هشای حشل مسشأله    بشا سشبک   (P) و ادراکشی  (F)احساسشی ، (I)از طرف دیگر بین ترجیحات درونگرایی . رابطه منفی وجود دارد

نتایج دیگشر پشژوهش بیشانگر ایشن اسشت کشه        . های حل مسأله غیرسازنده رابطه مثبت وجود داردسازنده رابطه منفی و با سبک

-00افشراد  . کننشد ان کمتر از سبک حل مسأله غیرسازنده و بیشتر از سبک حل مسأله سشازنده اسشتفاده مشی   مردان نسبت به زن

افراد متاهل نسبت بشه افشراد مجشرد    .  کنندحل مسأله غیرسازنده استفاده می ساله کمتر از سبک21-33ساله نسبت به افراد33

همچنشین بشا    . کننشد ر از سبک حل مسأله سشازنده اسشتفاده مشی   و قضاوتی و به تبع آن بیشت تفکّری، بیشتر از ترجیحات حسی

 .  یابدافزایش سطح تحصیالت استفاده از سبک حل مسأله غیرسازنده کاهش می

شخصشیتی مشدیران و موفقی شت ششغلی آنشان در       هشای  ویژگشی بررسی رابطشه بشین   »( در تحقیقی با عنوان 1388لشکری فرین )

به این نتیجه رسید که بشین ویژگشی نورنیسشمی مشدیران و موفقی شت      « 89-88التحصیلی دبیرستانهای دخترانه شهر تبریز در س

بشین انعطشاف   ، بین برون گرای با موفقی ت شغلی همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد، شغلی آنان رابطه معکوس وجود دارد

دیران و موفقی ت شغلی آنان رابطه مستقیم بین دل پذیر بودن م، پذیری مدیران و موفقی ت شغلی آنان رابطه مستقیم وجود دارد

 . وجود دارد

معلمشان از طریشق فراتحلیلشی     آموزششی  وعملکشرد  غالشب  نیازهشای  بشین  رابطه بررسی» عنوان تحت پژوهشی در(1389)کرد   

 بشه  نیشاز  – معلمشان  غالشب  نیازهای که دهد می نشان مطالعه این های یافته:  است یافته دست زیر نتایج به« نطامهای آموزشی

 درصشد  53، ابتشدایی  دوره معلمشان  درصشد  39 که است این بیانگر است؛همچنین(خودشکوفایی) یابی وخود(نفس عزت) احترام

 راهنمشایی  دوره در عملکشرد  این بنابر اند داشته قبولی درصد84 باالی متوسطه دوره معلمان درصد 51و راهنمایی دوره معلمان

 وعملکشرد  ابتشدایی  دوره معلمشان (نفشس  عشزت ) احترام به نیاز بین،  این بر افزون . است بوده وابتدایی متوسطه از بهتر ترتیب به

 دوره معلمشان (ششکوفایی  خشود )یشابی  خشود  بشه  ونیشاز (نفس عزت) احترام به نیاز بین. ندارد وجود داری معنا رابطه آنان آموزشی

 معلمشان (ششکوفایی  خشود ) به ونیاز(نفس عزت) احترام به ازنی دارد؛بین وجود داری معنا رابطه آنان آموزشی عملکرد با راهنمایی

 خشود )یشابی  خشود  بشه  ونیشاز (نفشس  عشزت )احترام به نیاز دارد؛بین وجود داری معنا رابطه آنان آموزشی عملکرد با راهنمایی دوره
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 مشرد  معلمان غالب نیازهای بین وهمچنین وجودندارد معناداری رابطه آنان آموزشی عملکرد با متوسطه دوره معلمان( شکوفایی

 .  دارد وجود تفاوت وزن

 

 پژوهشهای انجام شده در خارج از كشور

( تحقیقی در شهر اوترخت دانمارک برای پاسخ به این سئوال که آیا رهبری و شخصیت با رضایت شغلی و 2411) 9لویدر

تند که کارکنانی که دارای رهبری خستگی کارکنان رابطه دارد؟ انجام داد به طور خالصه نتایج این تحقیق نشانگر این هس

، هر سه شیوه رهبری یعنی مالحظه کارانه . از خستگی کاری کمتری برخوردار هستند، مالحظه کار و ساختاری هستند

اثر مشترک برون گرایی و شیوه های رهبری  . ساختاری و الهام بخش تأثیرات مثبتی بر روی رضایت کاری کارکنان دارند

 . لهام بخش بر روی متغیر وابسته خستگی کاری قابل مالحظه استمالحظه کارانه و ا

به مطالعه ی وضعیت « ارزیابی معلمان بر اساس تجارب معلمان دبیرستان کنیا» در تحقیقی تحت عنوان  8(2445اودهیامبو )

د آنان بر اساس تجارب ارزشیابی از معلمان مقطع متوسطه در کنیا پرداخته و توصیه های برای بهبود نظام ارزشیابی عملکر

معلم دبیرستان های کنیا و تجربه های مطلوب کشورهای دیگر ارائه کرده است و به نتایج زیر دست یافته است: ارائه بازخورد 

سازنده در بهبود عملکرد معلمان در کالس درس مهم است و ارزشیابی تدریس مؤثر را تشویق می کند که این امر منجر به 

 موزشی می شود. بهبود و کیفیت آ

در این  . ( تحقیقی با موضوع رابطه بین سبک مدیریت کالس و تیپ شخصیتی معلمان نیویورک انجام داد2412) 6اندرسون

( به SATنفرآقا( به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با استفاده از روش اثر ثانوی مارپیچی) 50نفرخانم و 01معلم) 65تحقیق

  . ها بیشتر تغییرگرا هستند تا آقایاناین نتیجه رسید که خانم 

بعد عمده شخصیتی مدیران مالزیایی و نحوه انتخاب شیوه  5بررسی تأثیر »( تحقیقی با عنوان 2411و همکارانش ) 14الکاهتنی

 . هستند نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدیران مالزیایی افرادی خودآگاه و تجربه گرا . انجام داده اند« های رهبری آنان

بعضی ، با این حال بعضی از آنها از شیوه های مستبدانه و خودسر . این مدیران از شیوه های رهبری مشاوره ای بهره می گیرند

اما نمونه های مورد مطالعه در این  . از شیوه های دموکراتیک و برخی دیگر از شیوه های بی بند و بار مابانه استفاده می کنند

نتایج این مطالعه نشان داد که تیپ شخصیتی برون گرا به همراه ، ی از سبک رهبری مشارکتی کسب نمودندتحقیق نمرات باال

به عنوان نتیجه این تحقیق نشان داد که  . سبک رهبری مشارکتی به طور مثبت و معنی داری با تغییرات رهبری رابطه دارد

 . ری آنان وجود داردرابطه مثبت و معنی داری بین شخصیت مدیران و شیوه های رهب

انجام گرفت که هدف از آن بررسی اثر خصوصیات شخصیتی و  11اویه وول و آبه، ( مطالعه ای توسط ایبوکان2411در سال )

جمعیت این مطالعه شامل تمامی مدیران  . این تحقیق از نوع توصیفی بود . رهبری مدیران مدارس در ایالت اکیتی نیجریه بود

در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شد که یکی  . ر مدارس دولتی در ایالت اکیتی نیجریه می باشدو معلمان پایه دوم د

نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل  . مربوط به ویژگی جمعیت شناختی مدیران و دیگری در مورد تاثیر رهبری مدیران می باشد

هم چنین بین سن  . هبری آنها تفاوت معنی داری وجود داردداده ها نشان داد که بین تجربه چند ساله مدیران و تاثیر ر

                                                           
1- Luider 
8Odhiambo, 2005                                                                                              

1- Anderson 

. 2- Ali Hussein Alkahtani 

1- Ibukun, Oyewole, & Abe 
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اما بین اثر رهبری مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود  . مدیران و تاثیر رهبری آنها نیز تفاوت معنی داری حاصل شد

ی بایستی در انتصاب با توجه به این یافته ها می توان به این نتیجه رسید که کمیته خدمات تدریس ایالت اکیتی م . ندارد

مدیران تاکید بیشتری بر روی تجربه داشته باشد این در حالیست که بایستی عامل جنسیت تاکید زدائی شود چرا که بین 

 . مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد

 

  تحقیق روش

 می باشد.  همبستگیاز نوع  ی داده هااین تحقیق از لحاظ توجه به اهداف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآور

 

 ها داده تحلیل و تجزیه روش

باشششد کششه در قالششب آمششار اسششتفاده از شششیوه کمششی مششی، هششا در ایششن تحقیششقروش مششورد اسششتفاده بششرای تجزیششه و تحلیششل داده

 .  استنباطی انجام شده است 

سپس به کمک تخمین و آزمون ، کندها را محاسبه میرهآمار استنباطی: در این نوع آمار محقق با استفاده از مقادیر نمونه آما

هر جا سخن از استنباط و ، به طور کلی در بحث آماری . شودها به پارامترهای جامعه تعمیم داده میآماره، فرض آماری

حاصل شده در های در این تحقیق بر مبنای ارزش . (6، 1389، خوانند)آذر و مومنیآن را آمار استنباطی می، استنتاج باشد

های آماری مورد نیاز از آمار استنباطی تامین شد و به تفکیک فرضیه برای شود و تکنیکنمونه به آزمون فرضیه پرداخته می

 .  آزمودن همه فرضیات از آزمون همبستگی استفاده شده است

 

 آزمون فرضیه ها:

 :  اولفرضیه 

 . ره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه رابطه وجود داردمعلمان با عملکرد آموزشی آنان در دو نژندی روانبین 

و  45/4و باالی  = p 89/4سطح معنی داری آزمون ، ( مالحظه می گردد1طبق آزمون پیرسون انجام گرفته و مطابق جدول )  

داری وجشود   تایید و فرضیه تحقیق رد می شود و بشین دو متغیشر رابطشه معنشی     H0 بنابراین فرض . می باشد = r 42/4مقدار 

ولشی ایشن    . مشی باششد    (08تشا   20میانگین نمره روان نژندی معلمان نشان دهنده روان نژندی آنان در حد متوسشط )از   . ندارد

 .  میانگین ارتباطی با عملکرد آنان ندارد 

 روان نژندی معلمان با عملکرد آموزشی آنان ( آزمون همبستگی بین1جدول شماره )

 عملکرد متغیرها

  روان نژندی

42/4 =r 

89/4 =p 

104  =n 
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 : دومفرضیه 

. معلمان با عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه رابطه وجود دارد برونگراییبین 
 

 45/4و زیر  = p 442/4سطح معنی داری آزمون ، ( مالحظه می گردد2بر اساس آزمون پیرسون انجام گرفته و طبق جدول )  

شود و بشین دو متغیشر رابطشه قشوی معنشی داری       رد و فرضیه تحقیق قبول می H0 بنابراین فرض . می باشد = r 90/4و مقدار 

و بشین ایشن    . می باششد   (08تا  20میانگین نمره برونگرایی معلمان نشان دهنده برونگرایی آنان در حد متوسط )از  . وجود دارد

 .  دار وجود دارد میانگین با عملکرد آنان رابطه معنا

 روان برونگرایی معلمان با عملکرد آموزشی آنان  ( آزمون همبستگی بین2جدول شماره )

 

 

 : سومفرضیه 

. د داردمعلمان با عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه رابطه وجو پذیری انعطافبین 
 

و  = p 442/4سطح معنی داری آزمشون  ، ( مالحظه می گردد3طبق آزمون پیرسون انجام گرفته و بر اساس اطالعات جدول )  

شود و بین دو متغیر رابطه معنشی داری   رد و فرضیه تحقیق قبول می H0 بنابراین فرض . می باشد = r 36/4و مقدار  45/4زیر 

و  . می باششد   (08تا  20طاف پذیری معلمان نشان دهنده انعطاف پذیری آنان در حد متوسط )از میانگین نمره انع . وجود دارد 

 . بین این میانگین با عملکرد آنان رابطه معنادار وجود دارد 

 انعطاف پذیری معلمان با عملکرد آموزشی آنان  ( آزمون همبستگی بین3جدول شماره )

 عملکرد متغیرها

 انعطاف پذیری

36/4  =r 

442/4 =p 

104  =n 

 

 عملکرد متغیرها

 برونگرایی 

90/4 =r 

442/4 =p 

104  =n 
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 : چهارمفرضیه 

. معلمان با عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه رابطه وجود دارد بودن دلپذیربین 
 

و زیر  = p 449/4سطح معنی داری آزمون ، ( مالحظه می گردد0بر اساس آزمون پیرسون انجام گرفته و مطابق جدول )   

شود و بین دو متغیر رابطه مستقیم و  رد و فرضیه تحقیق قبول می H0 بنابراین فرض . می باشد = r 59/4و مقدار  45/4

تا  08متوسط معنی داری وجود دارد میانگین نمره دلپذیر بودن معلمان نشان دهنده دلپذیری آنان در حد با التر از متوسط )از 

 . ابطه معنادار وجود دارد و بین این میانگین با عملکرد آنان ر . می باشد  (94

 دلپذیر بودن معلمان با عملکرد آموزشی آنان  ( آزمون همبستگی بین4جدول شماره )

 

 

: پنجمفرضیه 
 

. رابطه وجود دارد معلمان با عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه پذیری مسئولیتبین 
 

و  = p 40/4سشطح معنشی داری آزمشون    ، ( مالحظه می گردد5طبق آزمون پیرسون انجام گرفته و بر اساس اطالعات جدول )  

شود و بین دو متغیر رابطشه مسشتقیم و    رد و فرضیه تحقیق قبول می H0 بنابراین فرض . می باشد = r 29/4و مقدار  45/4زیر 

میانگین نمره مسئولیت پذیری معلمان نشان دهنده مسئولیت پذیری آنان در حد متوسشط )از   . ارد ضعی  معنی داری وجود د

 .  و بین این میانگین با عملکرد آنان رابطه معنادار وجود دارد  . می باشد  (08تا  20

 مسئولیت پذیری معلمان با عملکرد آموزشی آنان  ( آزمون همبستگی بین5جدول شماره )

  کردعمل متغیرها

پذیری مسئولیت
 

29/4 =r 

40/4 =p 

104  =n 

 

 عملکرد متغیرها

بودن دلپذیر
 

59/4  =r 

449/4 =p 

104  =n 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 639-608، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

600 

 

 بحث و نتیجه گیری:

 :  اولفرضیه 

 . معلمان با عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه رابطه وجود دارد نژندی روانبین 

بنشابراین   . مشی باششد   = r 42/4ار و مقشد  45/4و باالی  = p 89/4طبق آزمون پیرسون انجام گرفته سطح معنی داری آزمون   

میانگین نمره روان نژندی معلمان  . تایید و فرضیه تحقیق رد می شود و بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود ندارد H0 فرض

 . ولی این میانگین ارتباطی با عملکرد آنان ندارد  . می باشد  (08تا  20نشان دهنده روان نژندی آنان در حد متوسط )از 

.  ( می باشد1389و همسو با نتایج پژوهش فاتحی) (1693تایج این فرضیه غیرهمسو با نظریه وروم و یتون )ن
 

در این فرضیه می توان چنین برداشت نمود که روان نژندی معلمان شاید بتواند در نحوه رفتشار و تعامشل بشا همکشاران و دانشش      

ابطه بین فردی ایشان گشته و منجر به ایجاد رابطه غیر صمیمانه شاهد ر آموزان تاثیر منفی داشته باشد و موجب عدم تعادل در

 .  دانش آموزان و والدین آنهاباشیم، افزایش مشکالت معلمان

 

 : دومفرضیه 

. معلمان با عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه رابطه وجود دارد برونگراییبین 
 

بنابراین  . می باشد = r 90/4و مقدار  45/4و زیر  = p 442/4نجام گرفته سطح معنی داری آزمون بر اساس آزمون پیرسون ا  

میشانگین نمشره برونگرایشی     . شود و بین دو متغیر رابطشه قشوی معنشی داری وجشود دارد     رد و فرضیه تحقیق قبول می H0 فرض

و بین این میانگین با عملکرد آنان رابطشه معنشادار    . باشد می  (08تا  20معلمان نشان دهنده برونگرایی آنان در حد متوسط )از 

 .  وجود دارد 

  .  می باشد (1385و همسو با نتایج پژوهش باقرزاده ) (1693نتایج این فرضیه همسو با نظریه وروم و یتون )

می زنشدگی مشی کننشد و    بر اساس شرایط واقعی و عینشی و ارزششهای عمشو   ، یونگ بر این باور است که افراد دارای تیپ برونگرا 

با توجه به نتایج  . بدین ترتیب احساسات آنها از شرایطی به شرایطی دیگر تغییر می کند . رفتارشان تابع انتظارات دیگران است

بین برون گرایی و عملکرد می توان چنین عنوان نمود کشه   تحقیقات گذشته و همچنین نتیجه این فرضیه مبنی بر وجود رابطه

ن دارای روابط باز و دوستانه با معلمان و دانش آموزان باشند؛ بالطبع نوع سبک رهبری و مشدیریت آنهشا از صشورت    هر چه معلما

  .  ضابطه مداری و قانون مداری خارج گشته و منجر به بهبود روابط باالی حرفه ای خواهد شد

 

 : سومفرضیه 

. متوسطه آموزش و پرورش مراغه رابطه وجود دارد معلمان با عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم پذیری انعطافبین 
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بنشابراین   . مشی باششد   = r 36/4و مقشدار   45/4و زیر  = p 442/4طبق آزمون پیرسون انجام گرفته سطح معنی داری آزمون   

یری میشانگین نمشره انعطشاف پشذ     . شود و بین دو متغیر رابطشه معنشی داری وجشود دارد     رد و فرضیه تحقیق قبول می H0 فرض

و بین این میانگین بشا عملکشرد آنشان رابطشه      . می باشد  (08تا  20معلمان نشان دهنده انعطاف پذیری آنان در حد متوسط )از 

 . معنادار وجود دارد 

.  ( می باشد1385نتایج این فرضیه همسو با نظریه یونگ و نتایج پژوهش باقرزاده) 
 

ان از انعطاف باالتری برخوردار باشند احتمال بشاال بشودن عملکشرد آموزششی     بر اساس نتایج این پژوهش می توان هر چقدر معلم

 . به عبارتی معلمان منعط  تر موفقیت بیشتری را می توانند رقم بزنند . آنان بیشتر می شود 

 

 : چهارمفرضیه 

. ه وجود داردمعلمان با عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه رابط بودن دلپذیربین 
 

بنابراین  . می باشد = r 59/4و مقدار  45/4و زیر  = p 449/4بر اساس آزمون پیرسون انجام گرفته سطح معنی داری آزمون   

شود و بین دو متغیر رابطه مستقیم و متوسط معنی داری وجود دارد میانگین نمره  رد و فرضیه تحقیق قبول می H0 فرض

و بین این میانگین با  . می باشد  (94تا  08هنده دلپذیری آنان در حد با التر از متوسط )از دلپذیر بودن معلمان نشان د

 . عملکرد آنان رابطه معنادار وجود دارد 

 . ( می باشد1385( و نتایج پژوهش باقرزاده)1692راتر )، (1389خدیوی )، نتایج این فرضیه همسو با نظریه یونگ

در واقع زمینه بیشتری برای عملکرد باالی آنان فراهم ، توجه به جمع در معلمان بیشتر شود هرچه میزان توافق پذیر بودن و 

 . می شود 

 

 :  پنجمفرضیه 

. معلمان با عملکرد آموزشی آنان در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه رابطه وجود دارد پذیری مسئولیتبین 
 

بنشابراین   . مشی باششد   = r 29/4و مقشدار   45/4و زیشر   = p 40/4آزمشون   طبق آزمون پیرسون انجام گرفته سطح معنی داری  

میشانگین نمشره    . شود و بین دو متغیر رابطه مستقیم و ضعی  معنشی داری وجشود دارد    رد و فرضیه تحقیق قبول می H0 فرض

و بشین ایشن میشانگین بشا       .می باشد  (08تا  20مسئولیت پذیری معلمان نشان دهنده مسئولیت پذیری آنان در حد متوسط )از 

 . عملکرد آنان رابطه معنادار وجود دارد 
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( و نتشایج  1382غفوریشان ) ، (1386هرسشی و بالنچشارد )  ، ( 1388قلشی پشور )  ، نتایج این فرضیه همسشو بشا نظریشه هشای یونشگ     

.  ( می باشد2411پژوهشهای الکاهتنی و همکارانش )
 

د را به نتیجه گیری های عقالنی وابسته می کنند و به دنبال ششواهد دقیشق و   کلیه فعالیت های خو، افراد مسئولیت پذیر متفکر

( بر این باور است که بسییار کارساز خواهد بود که شخصیت های متناسب با هر شغل شناسشایی  1388قلی پور ) . عینی هستند

( بر این باورند رفتشار رابطشه   1386د )هرسی و بالنچار . شخصیتی و الزامات شغلی به حداقل برسد های ویژگیشوند و تضاد بین 

مدار عبارتست از محدوده ای که رهبران کوشش می نمایند در آن محدوده رابطه فردی میشان خودششان و اعضشای گشروه و یشا      

اعتمشاد روانشی و رفتارهشای    ، اجتمشاعی  -حمایت هشای عشاطفی  ، پیروانشان را از طریق گشایش کانال های ارتباطی فراهم سازی

نتشایج   . . بیشتر رابطه مدار است، ( بر این باور است که سبک رهبری مدیران برون گرا1382غفوریان ) . برقرار سازندتسهیالتی 

( نشان داد که تیپ شخصیتی برونگرا به همراه سبک رهبری رابطه مدار به طور مثبشت و  2411پژوهش الکاهتنی و همکارانش )

بیشتر رابطشه  ، حقیق خود به این نتیجه دست یافت که تیپ رهبری مدیران برونگرا( در ت1382غفوریان ) . معناداری رابطه دارد

( حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین شخصیت مدیران و 2411نتایج پژوهش الکاهتنی و همکارانش ) . مدار است

ه و نتایج تحقیقات انجام یافته پیشین در این بنابراین بر اساس نظریات ارائه شد . شیوه های رهبری مدیران مالزیایی وجود دارد

زود ، می توان چنین عنوان نمود که چون برونگرا ها در کل افشرادی خشون گشرم    زمینه و همچنین با توجه به نتیجه این تحقیق

ابطشه  اهل معاشرت و گفتگو هستند دارای شوق و اشتیاق بیشتری برای برقراری ارتباط هستند و معلمشان دارای سشبک ر  ، آشنا

مدار نیز به میزان بسیاری به دانش آموزان تأکید کرده و به آنها توجه دارند و از آنها به عنوان ابزاری جهت رسشیدن بشه اهشداف    

استفاده نمی کنند؛ بلکه شرایط را طوری می کنند که هم به اهداف فردی و هم به اهداف سازمانی برسند و تأکید بیششتری بشه   

در واقع؛ در مدارس به دلیل اینکه کار با انسان ها و بر روی انسان ها است و چشون در سرنوششت و    . رندبرقراری روابط انسانی دا

، منعطش   ، در نتیجه برقراری روابط انسانی و اعمال معلمی رابطه مدار ؛ معلمان برونگشرا  ، پیشرفت جامعه نیز تأثیر زیادی دارند

 پیشنهادات زیر پیشنهاد میشود: . ار می باشداز اهمیت باالیی برخورد مسئولیت پذیر و دلپذیر

برای برقشراری ارتبشاط مشؤثر بشا دانشش      ، افرادی که دارای تیپ شخصیتی برونگرا هستند به لحاظ اینکه رابطه مدارتر هستند -1

ل تشس  لذا پیشنهاد می شود معلمان از طریق فیلتر کردن متقاضیان استخدام معلمی و ششیوه هشایی مثش    . آموزان مناسب ترند 

 .  عمدتا از بین افراد برونگرا انتخاب شوند ، شخصیت یا مصاحبه های روان شناختی 

دوره های ضمن خدمت در زمینه اهمیت استفاده ، پیشنهاد می شود که آموزش و پرورش در حین انجام وظیفه ی معلمان  -2

 .  مطالبی را آموزش بدهند از الگوهای مناسب رفتاری

متناسب با تیپ شخصیتی خشود بشه کشار    ، ین معلمان اجرا و معلمان مدارس در جهت عملکرد باالتر تستهای شخصیت در ب -3

 .  گمارده شوند 

ایشن امشر هشم از طریشق     . از به کارگماری و یا حتی االمکان از فعالیت تدریس معلمان روان نژند بشه نشوعی پیششگیری ششود      -0

 .  تفاده از سازماندهی مناسب معلمان در حین خدمت ممکن می باشد استفاده از شیوه های مناسب جذب معلمان و هم با اس

پیشنهاد می شود که محققان دیگر همین موضوع را در مدارس نواحی دیگر آموزش و پرورش نیز انجام دهند و با نتایج این 

. ی آموزشی و تربیتی انجام تحقیقات در مورد رابطه تیپهای شخصیتی معلمان با سایر شاخصها . تحقیق مقایسه صورت گیرد

مطالعه در مورد شیوه های جذب معلمان ، انجام تحقیق در مورد میزان تناسب تیپ شخصیتی معلمان با وظی  محوله 

 . متناسب با ویؤگیهای شخصیتی آنان 
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