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 چکیده

ی تلقی میی شیود کیه تحقی      دستیابی به موفقیت تحصیلی و پیشرفت به عنوان هدف غایی فراگیران و نظام آموزشی هر کشور

هیای شصصییتی معلمیان نقیث میدثری در مییشان پیشیرفت تحصییلی و افیشایث          این امر متاثر از عوامل متعددی است. ویژگی

تواند پیشبینی کننیده تییییرات   های شصصیتی معلمان میکند و از جمله اینکه ویژگیبهشیستی تحصیلی دانث آموزان ایفا می

د. هدف از انجام این پژوهث بررسی نقث ویژگی های شصصییتی معلیب بیر بهشیسیتی تحصییلی و      های تدریس او باشدر سبک

خودکارآمدی دانث آموزان در دوران آموزش مجازی در دانث آموزان، می باشد. نتایج بدست آمده نشیان داد کیه بیین ویژگیی     

شیستی تحصیلی نییش رابطیه معنیاداری یافیت     روان رنجوری و بهشیستی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد. بین ویژگی تواف  و به

نشد. نتایج همچنین نشان داد که بین ویژگی برون گرایی، پذیرش یا گشودگی به تجربه و وظیفیه شناسیی ییا وجیدانی بیودن،      

رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین ویژگی روان رنجوری و خودکارآمدی تحصیلی دانیث آمیوزان   

بطه منفی وجود دارد. بر اساس نتایج بین دیگر ابعاد ویژگی های شصصیتی یعنی تواف ، برون گرایی، پذیرش یا گشیودگی بیه   را

 تجربه و وظیفه شناسی یا وجدانی بودن، رابطه معنادار مثبتی وجود داشت.

 

 ویژگی های شصصیتی، بهشیستی تحصیلی، خودکارآمدی، آموزش مجازیهای کلیدی:  واژه
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 قدمهم -

، شرایط را برای همه دنیا در بصث های مصتلف دشوار کرده است. انتشار ویروس کرونا که از 1بیماری کروتاویروس 2همه گیری

، 1010ژانویه  10چین آغاز شد، به تدریج تمام کشورهای جهان را درگیر کرد. در  1آذر( در شهر ووهان 10اواسط ماه دسامبر )

ار بیانیه ای، شیوع کرونا ویروس را ییک وعیعیت اعیطراری بهداشیت عمیومی اعی م کیرد کیه         سازمان جهانی بهداشت با انتش

تهدیدی برای تمام جهان، به شمار میرود . اگرچه همه اقشار و گروههای سنی در معرض خطر این بیماری قیرار دارنید، امیا بیا     

انات و فضاهای عمومی و مشترک و در نتیجیه آن  توجه به جمعیت باالی دانث آموزان، تراکب ک س های درسی، استفاده از امک

پیامدهای س متی و احتمال باالی انتقال ویروس از طری  این گروه به آحیاد جامعیه، مراقبیت و کنتیرل فضیاهای آموزشیی از       

میلییون کیودک و جیوان بیه دلییل       1۹2نصستین اقدامات کشورهای مبت  به این بیماری بوده است. در ششیب میارس حیدود    

ی گسترده آموزشگاه ها توسط دولت ها به منظور کند کردن شیوع کرونا بیه اجبیار از حضیور در مدرسیه محیروم شیدند.       تعطیل

نوزده کشور تمام مدرسه ها در قلمرو خود را تعطیل کردند و این باعث عربه به دانیث آمیوزان پاییه هیای پییث دبسیتانی تیا        

 (.1010، 0دبیرستان گردید )لیو و همکاران

ظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه گیری این ویروس در همه ارکان زندگی میردم جهیان، یکیی از    با در ن 

چرا که بیه دلییل رعاییت    (. 1010سلیمی و همکاران، کارکردهای ملی که به شدت از بحران کنونی اثر پذیرفته؛ آموزش است )

آموزشی کشور در بصث آموزش و پرورش و آموزش عالی به نوعی تعطییل  فاصله گذاری های اجتماعی، از اوایل اسفندماه نظام 

شده اند. از آغاز تعطیلی مدارس و دانشگاه ها برای کمک به حذف این بیماری، دغدغه تدوین و اجیرای برنامیه هیای تحصییلی     

عنی هب آموزش و پرورش و های آموزشی یبرای تداوم آموزش ها در منشل و در شرایط قرنطینه خانگی به بشرگترین چالث نظام

هب آموزش عالی تبدیل شده است. این چالث و دغدغه نه تنها در کشور ما بلکه برای همه و کشورهای جهان مطرح بوده است، 

، هب به تکاپو برای تدوین برنامه درسی 6و یونیسف 5به گونه ای که نهادها و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان بهداشت جهانی

لعمل ها و راهنماهای آموزشی و تربیتی برای این شرایط وادار شده اند. یکی از برنامه های بسیار مهیب و جیدی کیه از    و دستورا

یا همان آموزش از طری  فضیای   7سمت آموزش و پرورش و همچنین آموزش عالی مطرح و انجام شد، بحث آموزش الکترونیک

ه دنیای آموزش و پرورش نقطه توجیه خیود را از تیدریس بیه ییادگیری      چنانکه امروز .(1010، 8مجازی است )ژانگ و همکاران

معطوف کرده است و چنین رویکردی با توجه به دانث گسترده فناوری اط عاتی و فنی آوری غنی به دست می آید. روش های 

معرفی شده است.  یادگیری-از سوی یونسکو به عنوان مدثرترین روش یاددهی  1005آموزشی مبتنی بر فضای مجازی در سال 

تجربه های کسب شده در این زمینه بسیار مفید است و آموزش و پرورش دیگر نمی تواند با میدل قبلیی بیه نحیو مطلیوبی بیه       

آموزش بپردازد و باید تیییرات ساختاری و دیجیتالی را در سرلوحه و اولویت کاری خیود قیرار دهید و در سراسیر کشیور آن را      

شرایط ایجاد بحران، مانند شیوع بیمیاری کرونیا در جهیان و اییران و تعطیلیی طیوالنی میدت میدارس         فراگیر کند؛ بنابراین در 

عرورت توجه به آموزش های مجازی و الکترونیکی بیث از پیث احساس می شود. حتی سیازمان بهداشیت جهیانی هیب طبی       

                                                           
1pandemic  
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4 Liu N, Zhang F, Wei C, Jia Y, Shang Z, Sun L, Wu L, Sun Z, Zhou Y, Wang 
5 The World Health Organization 
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8 . Zhuang Z, Zhao S, Lin Q, Cao P, Lou Y, Yang L, He D 
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ون و آمیوزش بیرخط از بهتیرین راه هیای ادامیه      بیانیه ای اع م کرده است که آموزش از راه دور مانند رادیو، پادکسیت، تلویشیی  

در شرایط کنونی همه گیری در جهان، آموزش برخط دسترسی بسیاری از دانث آموزان را به آموزش فراهب میی   آموزش است.

 (.5آورد و در سال های پیث رو هب میشان این دسترسی بی گمان افشایث خواهد یافت )

(. بهشیسیتی  1010ی تحصلی و خودکارآمدی تحصیلی دانث آموزان می باشید )بنیدر،   از مفاهیب مهب در حیطه مدرسه، بهشیست

( آن را دارای مدلفه هایی از قبیل مهارت 1026) ۹تحصیلی یکی از جدیدترین مفاهیب روانشناسی مثبت است که تویوی و دسی

صیلی تعریف کرده انید. همچنیین   انجام دادن تکالیف مدرسه، رعایت بصشی و رعایت مندی در عملکرد تحصیلی و اشتیاق تح

( بهشیستی تحصیلی را تحت عنوان نتایج تحصیلی نام برده اند و مقییاس هیای آن را نمیرات ییا     100۹) 20و همکاران  میستری

( بهشیستی تحصیلی را به عنوان نگیرش  1021) 22معدل، اشتیاق تحصیلی و نگرش مثبت به مدرسه می دانند. بیلفی و همکاران

تحصیل در نظر می گیرند. این نگرش شامل چهار بعد نگرش کلی به زندگی تحصیلی، نگرش به معلیب، نگیرش    دانث آموزان به

به همساالن و نگرش به ساختمان محل تحصیل می باشد. همچنین بهشیستی تحصیلی دانث آموزان در رابطه با بافیت مدرسیه   

( 1020) 21آموزشی شناخته شده است. سالم  آرو و آپادیایانیش مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یک شاخص مهب در فرآیند 

اذعان می دارند که ع وه بر این ابعاد، بهشیستی تحصیلی نیش شامل میشان احساس امنیت و سی متی دانیث آمیوزان از محییط     

حصیل می شوند. آموزشی است و احساس آنها از این که مدارسشان تا چه میشان مناسب هستند و باعث ایجاد نگرش مثبت به ت

از طرفی خودکارآمدی عاملی مهب در نظام سازنده شایستگی انسان است. انجام وظایف توسط افراد مصتلف با مهارتهیای مشیابه   

در موقعیت های متفاوت به صورت ععیف، متوسط و یا قوی؛ و توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تییییر باورهیای کارآمیدی    

 آنان وابسته است.

ی تحصیلی به قضاوت فرد راجع به توانایی او برای سازمان و انجام انواع تکالیف آموزشی طرح شده، گفته میی شیود.   خودکارآمد

افراد با خودکارآمدی تحصیلی باال در مقایسه با دانث آموزان با خودکارآمدی تحصیلی پایین تر، اطمینیان بیشیتری دارنید کیه     

باالی خودکارآمدی تحصیلی، منجر به میانگین نمرات باالتر افراد و پایداری بیرای   بتوانند تکالیف آموزشی را انجام دهند. سطوح

تکمیل تکالیف می شود. همچنین دانث آموزان با کارآمدی تحصیلی باال، عملکرد و سیازگاری تحصییلی بهتیری نییش دارنید. از      

کند. دانث آمیوزان بیا خودکارآمیدی     سوی دیگر، خودکارآمدی تحصیلی به دانث آموزان در موقعیت های استرس زا کمک می

تحصیلی باالتر، مشک ت سازگاری و اعطراب کب تری دارند و قادر بیه مواجهیه میوثرتر بیا اسیترس زاهیای تحصییلی هسیتند         

خودکارآمدی نه تنها بر چگونگی سازمان دهی تهدیدها اثر می گذارد، بلکه بر سازگاری افیراد بیا   (. 1025، 21)جانسن و همکاران

ش اثر می گذارد. خودکارآمدی باال، باعث کاهث آشیفتگی و اعیطراب در مقابیل حیوادت اسیترس زا میی شیود )بیورگر و         آنها نی

 (.1027، 20ساموئل

( در پشوهشی که به بررسی تاثیر آموزش مجیازی مبتنیی بیر وب بیر عملکیرد تحصییلی در میدارس        2000عیایی و همکاران )

ادند که  آموزش مجازی مبتنیی بیر وب بیر عملکیرد تحصییلی و مولفیه هیای آن        دخترانه دوره دوم متوسطه، پرداختند نشان د

)خودکارآمدی؛ برنامه ریشی؛ فقدان کنترل و انگیشش( در مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه گرگان تاثیر مثبیت و معنیی داری   

                                                           
9Thuy-vy, T. N., Deci, E. L  
10 Mistry, Rashmita S., Benner, A., Tan. C., Kim. S 
11 Belfi, B., Goos, M., Fraine, B.D., Damme, J.V. 
12 Salmela-Aro, K., Upadyaya, K. 
13 . Jansen M, Scherer R, Schroeders U 
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( به مقایسه عملکرد تحصییلی در درس  1010کیانفر و اکرمی فرد )را به همراه داشته است و باعث بهبود و افشایث آنها میشود.  

ریاعی دانث آموزان پایه ششب ابتدائی با شیوه آموزش مجازی و حضوری در دوره پاندمی بیماری کرونا، پرداختنید. بیر اسیاس    

نتایج بدست آمده میانگین عملکرد تحصیلی ریاعی در گروه آموزش مجازی بیشتر از گروه آمیوزش حضیوری بیود. در پیژوهث     

( که به بررسی تاثیر آموزش مجازی بر کاهث فشار روانی، عملکرد تحصییلی، خ قییت، انگییشش دانیث     1010امی )امیری بهر

آموزان مقطع ششب ابتدایی در دوران کرونا شهر جیرفت، پرداختند، نتایج نشان داد که آموزش مجازی بر کاهث فشیار روانیی،   

( نشان دهنده تاثیر مثبیت ییادگیری   102۹) 25نتایج پژوهث یوکویاما ارتقا عملکردتحصیلی، ارتقا خ قیت و انگیشش شده است.

( در پیژوهث خیود نشیان داد کیه     1027) 26آن ین بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانث آموزان بوده است. کییب 

اثیر مثبتیی داشیته   آموزش مجازی توسعه یافته بر انگیشه یادگیری، خودکارآمدی و بهشیستی تحصیلی دانث آموزان ابتدایی، تی 

 است.

جهت آموزش و ارزشیابی مجازی در  مسئله اینجاست که، بسیاری از مدارس ایران در کنار مدارس جهان، برای متحول شدن در

همچنین، دشوار بودن سنجث یادگیری واقعی دانث آمیوزان و   دوران بحران، نظیر بحران ویروس کرونا، چندان آماده نبوده اند.

سلب شدن قدرت نظارت از معلب، می تواند از تبعات آموزش و ارزشییابی مجیازی در عصیر     تحاناتی با کیفیت وعدم برگشاری ام

آموزان دوره ابتدایی بیود. لییکن در سیسیتب آموزشیی دوره      از طرفی شروع کار این شبکه آموزش مجازی با دانث. حاعر باشد

حیطه آموزش و ارزشیابی مجازی وجود نداشت و ناگهان صیفر تیا صید    ابتدایی ما تا به حال هیچ تجربه و پشتوانه و تمرینی در 

بنابراین با وجود مشایای معدد آموزش مجازی، این روش آموزشی می تواند از بعضیی  ک س درس به اجبار در این فضا برده شد. 

( در تحقی  خیود نشیان   1010)(. در این راستا باقرزاده همایی 1010جهات تاثیرات منفی نیش داشته باشد )عباسی و همکاران، 

با شناخت، رعایت و کنترل جوانب چهارچوب و ابعاد ناظر بر این پدیده، افراد می توانند با حضیور در ایین فضیا کیفییت     داد که 

آموزشی خود را بهبود دهند. البته چنانچه این ابعاد و چهار چوب درست اجرا و رعایت نشوند، این پدیده مهب نتیجه ی درستی 

ام ت آموزشی یادهی و یادگیری نصواهد داشت و نتیجه ی معکوسی بر تعام ت یاد دهنده و یادگیرنیده خواهید گذاشیت    بر تع

 .(1010)باقرزاده همایی، 

یکی از عناصری که می تواند در کنترل تاثیرات مصرب آموزش مجازی نقث داشته باشد معلب است. در فضای آموزش مجیازی  

یابد. این نوع ارتباط خارج از کی س میی   و معلمان معموال فراتر از زمان و مکان ک س گسترش می ارتباطات بین دانث آموزان

تواند بر روی رشد تحصیلی، اجتماعی و عاطفی دانث آموزان تأثیر بگذارد از این رو نقث معلب در آموزش مجازی پر رنگ تیر از  

ک س درس، برای ایجاد یادگیری و آموزش، بین معلمان و  (. در یک102۹، 27آموزش حضوری می باشد )هرشکویتش و همکاران

شود که این تعام ت، ادراک دانث آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی، دانیث آمیوزان   شاگردان تعام تی ایجاد می

دریافت نمیکنند، بلکه تمیام   به عنوان موجوداتی فعال، تنها به جنبه های آموزشی مدرسه توجه ندارند و تنها دانث ارائه شده را

از جملیه عیواملی کیه در     اثیر میی گیذارد.   محرک های مربوط و نامربوط به آموزش را دریافت می کنند که روی کیارکرد آنهیا    

شصصیت معلب از عوامل بسیار مهب و  راهبردهای یادگیری دانث آموزان می تواند مدثر باشد، ویژگی های شصصیتی معلب است.

های علمی معلب نیست که مدثر واقیع  د آموزشی محسوب میشود. چنان که در فرایند تدریس تنها تجارب و دیدگاهمدثر در فراین

(. مفهیوم  102۹گیذارد )محمیدی،   میشود، بلکه کل شصصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تییییر و تحیول تیأثیر میی    

                                                           
15 Yokoyama, S. 
16 Kim, J. R. 
17 Hershkovitz A, Elhija MA, Zedan D 
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ن این کلمه را تنها در ارتباط با رفتارهای عینی به کار می برند شصصیت از ابعاد مصتلف قابل بررسی است. برخی از روان شناسا

و گروهی آن را مجموعه فردی الگوهای تفکر، انگیشش و عواطف می دانند. روان شناسیان رویکردهیای گونیاگونی را بیرای درک     

صیفات شصصییت میی    پیچیدگی شصصیت انسان ارائه داده اند؛ رویکرد نسبت به ویژگی های شصصیت، الگوی پینج عیاملی در   

، 28باشد. الگوی پنج عاملی بر این اساس است که شصصیت از پنج ویژگی اصلی تشکیل یافته است که عبارتند از: روان رنجیوری 

(. 1012)خلیلیشاده و خیودی،     11و وظیفیه شناسیی ییا وجیدانی بیودن      12، تواف 10، پذیرش یا گشودگی به تجربه2۹برون گرایی

( 1028) 11ای شصصیتی معلب بر دانث آموزان رابررسی کرده اند. پژوهث کییب و همکیاران  پژوهث های مصتلف تاثیر ویژگی ه

نشان داد که بین ویژگی های شصصیتی معلب و خودکارآمدی دانث آموزان رابطه معناداری وجیود دارد امیا بیین ویژگیی هیای      

( که به بررسیی تیاثیر   102۹) 10منور شصصیتی معلب و پیشرفت تحصیلی دانث آموزان ارتباطی یافت نشد. در پژوهث نورین و

گرایی، روان  پذیری، برون ویژگی های شصصیتی معلب بر پیشرفت تحصیلی دانث آموزان پرداختند نتایج نشان داد که بعد تواف 

 شناسی با پیشرفت تحصیلی دانث آموزان ندارد. با این حال، باز بودن رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی رنجورخویی و وظیفه

( در برخی کشورها ویژگی باز )آماده( نسبت بیه تجیارب، بیرای معلمیین     1010طب  نتایج پژوهث کنعانی ) دانث آموزان دارد.

بسیار حائش اهمیت بوده و در برخی کشورهای دیگر این ویژگی رتبه سوم را آورده و وجدان به عنوان مهب ترین ویژگی معلمیان  

د. همچنین در برخی رشته های تحصیلی خیوش خلقیی دبییران و در برخیی دیگیر      در پیشرفت تحصیلی دانث آموزان بیان ش

برونگرایی، وظیفه شناسی و گشودگی به عنوان مهب ترین ویژگی تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانث آموزان مطرح شد. نتیایج  

بیودن و پیشیرفت تحصییلی(،    ( نشان داد که بین )روان نژندی و پیشیرفت تحصییلی( و )بیاز    1028غ می و همکاران ) پژوهث

)دلپذیر بودن و پیشرفت تحصیلی( رابطه معنی داری وجود نیدارد. بیین )برونگراییی و پیشیرفت تحصییلی(، )وجیدانی بیودن و        

 پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد.

خودکارآمیدی تحصییلی افیراد    باید گفت که دستیابی به اط عات مناسب در رابطه با افشایث عوامل مدثر در میشان بهشیسیتی و  

بصصوص دانث آموزان منجر به شناخت بهتر آنان از زندگی می شود و همچنین باعث می شود که اط عات دقیقتر و بهتری از 

دانث آموزان به ما بدهد و سبب افشایث سطح بهداشت و پیشرفت تحصیلی و کیفیت زندگی ایین دسیته گیردد و ایین مسیئله      

بررسی نقث معلمان. بنابراین نتایج حاصیل از پیژوهث حاعیر میی توانید در اختییار نهادهیای متیولی،         میسر نمی گردد مگر با 

سازمانها و ادرات آموزش و پرورش قرار گیرد تا با فراهب آوردن شرایط تحصیلی مساعد و امکانات الزم بیه خصیوص در شیرایط    

 آموزش مجازی باعث ارتقاء موفقیت در آنان گردد.

 

 امواد و روش ه -

مقاله حاعر یک مطالعه مروری است که مواد الزم برای نگیارش آن از طریی  جسیتجوی پایگیاه هیای اط عیاتی و موتورهیای         

 جستجو و همچنین منابع کتابصانه ای موجود با ارائه کلید واژه های فارسی و انگلیسی، یادگیری سیار به دست آمد.
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 گیریبحث و نتیجه -

افشاری. صرف ورود رایانیه و  افشاری است و نه سصتناوری به نظام آموزشی در نهایت یک جریان نرممی توان گفت فرآیند ورود ف

امکانات شبکه ای، منجر به یک تحول بنیادین در تعلیب و تربیت نصواهید شید. حییات و پوییایی سیسیتب آمیوزش مجیازی بیه         

-ها برای ورود فناوری به مدارس مسئلهزی زیرساختسامحتوای آموزشی درون آن وابسته است. اگرچه خرید تجهیشات و آماده

ای عروری و غیر قابل انکار است، اما نقث معلب نباید نادیده گرفته شود. سردرگمی در شرایط جدید مقوله اصلی دیگری اسیت  

دو قسیمت  که دانث آموزان در آن به ناآشنا بودن با آموزش جدید و سصتی تطبی  با این شرایط اشیاره کیرده انید کیه شیامل      

سردرگمی به دلیل پیام های اعافه و ابهام دانث آموزان و همچنین سردرگمی بین روش های مصتلف تیدریس معلمیان اسیت.    

مدیریت ک س و ایجاد نظب در ک س های حضوری به دلیل اینکه معلمان همشمان تمام دانث آموزان را می بیننید بیه نسیبت    

 ین و آموزش تلویشیونی توسط معلمان مصتلفی انجام می شود که طبیعتیا ممکین   آسان تر انجام می شود. همچنین آموزش آن

است روش های متفاوتی را برای تدریس دروس اختیار کنند و برای دانث آموزان تطبی  همشمان بیا ایین روش هیای مصتلیف     

و توانایی معلب در ایجاد نظیب در   دشوار است. یکی از مهب ترین عوامل مدثر بر جو ک س و یادگیری دانث آموزان، ساختار نظب

 ک س است که در آموزش مجازی این مسئله نیاز مهارت معلب و تیییر معیارها دارد.

بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات بین ویژگی های شصصیتی معلب و بهشیستی تحصیلی دانیث آمیوزان رابطیه معنیاداری     

روان رنجوری و بهشیستی تحصییلی رابطیه منفیی وجیود دارد. بیین ویژگیی        وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده بین ویژگی

تواف  و بهشیستی تحصیلی نیش رابطه معناداری یافت نشد. نتایج همچنین نشان داد که بیین ویژگیی بیرون گراییی، پیذیرش ییا       

حاکی از ارتباط معنادار ویژگیی   گشودگی به تجربه و وظیفه شناسی یا وجدانی بودن، رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. نتایج نیش

های شصصیتی معلب و خودکارآمدی تحصیلی دانث آموزان می باشد. نتایج این فرعییه نییش نشیان داد کیه بیین ویژگیی روان       

رنجوری و خودکارآمدی تحصیلی دانث آموزان رابطه منفی وجود دارد. بر اساس نتایج بین دیگر ابعاد ویژگیی هیای شصصییتی    

 یعنی تواف ، برون گرایی، پذیرش یا گشودگی به تجربه و وظیفه شناسی یا وجدانی بودن، رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. 

( نشان داد که بیین ویژگیی هیای شصصییتی معلیب و خودکارآمیدی دانیث        1028در این راستا نتایج پژوهث کیب و همکاران )

گراییی، روان   پیذیری، بیرون   ( نتایج نشان داد که بعد توافی  102۹)  ورین و منورآموزان رابطه معناداری وجود دارد. در پژوهث ن

شناسی با پیشرفت تحصیلی دانث آموزان ندارد. با این حال، باز بودن رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی  رنجورخویی و وظیفه

ونگرایی و وجدانی بیودن و پیشیرفت تحصییلی    ( نشان داد که بین بر1028دانث آموزان دارد. نتایج پژوهث غ می و همکاران )

 رابطه معنی داری وجود دارد.

در توجیه نتایج بدست آمده باید به این نکته اشاره کرد که بهشیستی تحصیلی از عوامل زیادی تاثیر می پذیرد که میی تیوان آن   

مورد توجه قیرار داد. بیه عبیارت دیگیر     را در دو دسته کلی، عوامل مربوط به تفاوت های فردی و عوامل مربوط به نظام آموزش 

بهشیستی تحصیلی فرد به خصایص و خصوصیات شصصیتی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و هب به کار کرد نظیام آمیوزش و تربیتیی    

رسمی و غیر رسمی کشور وابسته است. عوامل تاثیر گذار بر بهشیستی تحصیلی از منظر عوامل مربوط به نظام آموزشیی متعیدد   

جمله این عوامل می توان به معلب اشاره کرد نقث معلب در تحق  اهداف آموزشی و تربیت دانث آمیوزانی متناسیب    می باشد از

با جهان امروز بسیار مهب و اساسی است. تحق  اهداف آموزشی متاثر از پیشرفت معلمان در ک س درس می باشد. خصوصییات  

یازهای دانث آموزان، به کارگیری روشیهای حیل مسیئله مشیارکتی،     شصصیتی معلب، روشهای تدریس فعال، توجه به ع ی  و ن

ایجاد رابطه سازنده و اثربصث با دانث آموزان می تواند محیط ک س درس و فراینید آمیوزش را شیوق انگییش و زمینیه تحقی        
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س درس شییوه هیای   اهداف آموزشی را فراهب نماید؛ بنابراین معلمان با توجه به خصوصیات شصصیتی که دارند برای اداره کی  

اثربصث و کارایی را متناسب با شاگردان انتصاب و به کار می گیرند. بازدهی نظام آموزشی وابسته به شصصیت اثربصث معلمان 

 است. 

تحقیقات نشان می دهد که نمره های باال در روان رونجوری به طور کلی در افراد مصتلف با عدم ثبات عاطفی و هیجانات منفی 

نیت، ترس، غب، احساس گناه و تنفر همراه است. نمرات باال در روان رونجیوری باعیث تماییل فیرد بیه تکانشیگری و       مانند عصبا

پرخاشگری و آسیب می گردد همچنین روان رونجوری و خصومت معلمان باعث کاهث کنترل تکانه هیا شیده و در آنهیا باعیث     

روان رونجوری و ناپایداری احساسی آسیب هیای دایمیی بیه    فقدان وجدان و سرسصتی محدود و گرایث به عصبانیت می شود، 

های پر تنث تأثیر می گذارند و بدین ترتیب بر رشد و پیرورش اسیتعدادها و   دنبال دارد که در چگونگی سازش یافتگی با تجربه

اشاره کرد که افیراد   خ قیت ها و بهشیستی تحصیلی دانث آموزان تأثیر سوء خواهد گذاشت. از سوی دیگر باید به این نکته نیش

روان رنجور خو،افرادی هستند که به خل  پایین و عواطف منفیی و ییأس و نیا امییدی گیرایث دارنید و از آنجیایی کیه امیید و          

های روان رنجورخویی نمی احساسات مثبت و مثبت اندیشی از ویژگیهای بارز یک فرد خوش بین است، چنین معلمی با ویژگی

( فیردی کیه   1006) 15لحاظ آموزشی و تحصیلی خوش بینی دارد. بنا به دیدگاه میک گویگیان و هیوی    تواند معلمی باشد که از

دچار یأس و نا امیدی است نمی تواند باورهای مثبتی درباره پیامدهای مطلوب پیشرفت تحصیلی دانث آمیوزان داشیته باشید و    

افراد روان رنجورخیو، افسیرده و ناامیید باورهیای خیوش       دانث آموزان را در فعالیتهای آموزشی و فرآیند یادگیری درگیر نماید.

بینانه ای برای تکمیل موفقیت آمیش تکالیفشان ندارند و در اصط ح نمی توانند افرادی خودکارآمد باشند. افیراد خیوش بیین در    

 ارند.های ایجاد شده انتظار بهترین پیامد و نتیجه را دارند که افراد روان رنجورخو چنین ویژگی ندموقعیت

دیگر نتایج بدست آمده نیش اینگونه توجیه می شود که معلمان با تواف  یا سازگاری باال دارای ویژگی های مانند: خیوش طبعیی،   

توانید   گر انتقادگر است اعتقاد بر این است که سازگاری میی  پذیری و مداخله پذیر و دلپذیری در مقابل تندمشاجی، تحریک تحمل

وبی معرفی کند. از آن جایی که این افراد افراد صبوری هستند و در مواجه با مشک ت بردبیاری زییادی   خ ماهیت این عامل را به

از خود نشان می دهند و میشان رعایت آنان از زندگی نسبت به افراد دیگر بیشتر است و معموال در رویارویی با مشک ت چالث 

که این عوامل باعث می شود در رابطه با دانث آموزان اعتماد به نفس برانگیش انعطاف پذیری بیشتری را از خود نشان می دهند 

 .بیشتری داشته باشند و تاثیر مثبتی نیش بر دانث آموزان داشته باشند

معلمان با صفات شصصیتی وظیفه شناس )باوجدان( معموال دارای پشتکار باالی برای انجام فعالیت ها هستند و در هنگام انجام 

ط الزم را جهت انجام درست امور رعایت می کنند و امور انجام شده دارای سازمان دهی باالیی می باش . از آن فعالیت ها احتیا

جایی که این افراد کمال گرا هستند در هنگام انجام امور دقت الزم را بعمل آورده و معموال امور انجام شده به دست ایین افیراد   

رد خوبی داشته باشند. این افراد همچنین به دلیل برخورداری از وجدان کاری کامل است که باعث می شود در شیل خود عملک

آموزان مسئوالنه تر عمل می کنند. افراد با صیفات شصصییتی تجربیه پیذیر معمیوال افیراد       باال نسبت به عملکرد تحصیلی دانث

ن موعوع را بررسی می کند و از آن کنجکاوی هستند که در صورت روبرو شدن با موقعیت های چاش برانگیش ابتدا خوب پیرامو

جایی که افراد خ قی هستند از طرق آزمون کردن به دنبال پیدا کردن و یا بیه وجیو آوردن راه حیل هیای بیرای حیل مسیائل        

هستند، این افراد بیشتر به زیبایی های زندگی توجه می کنند اعتماد به نفس باالی داردند و در هیر شیرایطی تقریبیا عملکیرد     

                                                           
25 McGuigan, L., & Hoy, W. K 
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را از خود نشان می دهند که باعث می شود دانث آموزان آنها نیش بهشیستی و خودکارآمیدی تحصییلی بیاالتری داشیته      مطلوبی

 باشند.  
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