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 چکیده 

 

دوره  اثربخشی معلمان ای و های حرفه نیمرخ شخصیتی، صالحیتمطالعۀ  باهدفپژوهش حاضر هدف: 

  .صورت گرفت وسطه شهرستان مریواناول و دوم مت

 دوره معلمان کلیهآماری این پژوهش شامل  جامعۀ .بودتوصیفی از نوع همبستگی پژوهش روش  :روش

نفر  315و دوره دوم  310دوره اول ) مریوانوپرورش شهرستان  تحصیلی آموزش اول و دوم متوسطه

با توجه به نسبت طبقه دوره اول و دوم و  نفر از معلمان 235 که ؛بود 1392-93 در سال تحصیلی معلم(

سه پرسشنامۀ  ابزار پژوهش حاضر، .انتخاب شدای نسبتی  طبقه گیری نمونه با روشزن و مرد 

شناسی نئو و یک پرسشنامه محقق ساخته  ای معلمان، عامل شخصیت وظیفه های حرفه صالحیت

 5های اصلی آن به  ل عاملی مؤلفهاثربخشی معلمان بود که پرسشنامه اثربخشی معلمان پس از تحلی

ها صورت گرفت. جهت بررسی پایایی  گذاری مجدد با توجه به زیر مؤلفه دسته تقسیم شدند و نام

و  94/0ای  های حرفه به ترتیب برای پرسشنامه صالحیت ها، از طریق ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

 ای نتایج تحلیل خوشه محاسبه گردید. 88/0و اثربخشی معلمان  82/0شناسی  عامل شخصیتی وظیفه

شناسی  ای و اثربخشی و عامل شخصیتی وظیفه نشان داد که معلمان را ازنظر صالحیت حرفه (کالستر)

 گذاری شد. توان به دو گروه تفکیک کرد که تحت عنوان عملکرد شغلی باال و پایین نام ها می آن
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ین میان معلمان، برترین نقش را برعهده دشوار است، در ا حال درعینو  پرثمرتعلیم و تربیت امری  

. با داشتن معلمان متبحر آیند میشمار  به وپرورش آموزشتحول در  نقطه آغاز مثابه به ها آنرند و دا

موجبات ایجاد تحول بنیادی را فراهم سازد. رابر  تواند میاست که جامعه  وپرورش آموزشر در ام

(Rubber, 2006 معتقد است در این عصر که ) عصر انفجار دانش و اطالعات است، برای استفاده از

 با جذب و وپرورش آموزشو لذا  باشد می اثربخشنیازمند معلمان  وپرورش آموزشجدید،  های فناوری

 (.Abbas pour, 2002) شد، در اهداف خود موفق خواهد اثربخشان معلم تربیتو  کارگیری به

اثربخشی عبارت  ؛تعاریف مختلفی، تعریف شده استو منابع مختلف به  ها کتاببخشی در اثر    

(. مجموعه Daft,1998) آید نائلخود  موردنظر های هدفدرجه یا میزانی که سازمان به است از 

 ,Rabytr)یک سازمان است  بقایسازمان که موجب تکامل و تداوم حیات و  شده انجام های تالش

اقدام درست در جهت رسیدن به اهداف تعریف  اثربخشی را انجام( Rabytr, 2002) رابیتر .(2002

معلم به مفهوم میزان توانایی معلمان برای دستیابی به اهداف آموزشی، ارتباط  اثربخشی. کند می

آموزش  های انگیزه و، هیجان موقع به، حضور ها شایستگیو  ها صالحیت، آموز دانشمثبت بین معلم و 

 های روش، استفاده از آموزان دانشتوجه به نیازهای  ،ریزی برنامهو انجام دادن کارهای همچون 

 ,Ryknbrj, 2010) باشد می آموزان دانشمتفاوت و جدید در کالس درس و ایجاد انگیزه در 

Charleston, 2010 مدیریت با توجه به شرایط  های شیوهاستفاده از  ،اثربخش(. انتخاب معلمان

مدیران درباره انتخاب معلم، اعمال و ادراکات آن اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در هر منطقه است. 

برای  ریزی برنامهاز:  اند عبارتانتخاب معلم  های مالکو  دهند میاثربخشی معلم را مورد بررسی قرار 

 برنامهولیت پذیری و محتوای دانش، ؤتدریس )طرح درس(، مدیریت کالس، وجدان شغلی یا مس

 (.Sherman, 2008) آموز شدانبرای تدریس اثربخش، مشارکت معلم و 

حرفه معلمی، اثربخشی  های صالحیت( معتقد است که تجربه دانش و falsafy,2009) فلسفی    

الزم را دارا باشد بنابراین این  های صالحیتو  ای حرفه. معلم باید دانش دهد میمعلم را افزایش 

ش به چه شرایط و در حرفه خوی اثربخشیکه یک معلم جهت موفقیت و  شود میمطرح  سؤال

است  پذیر امکاننه  ها صالحیتنیاز دارد؟ تعریف قطعی و مطلق در مورد این شرایط و  های صالحیت

 این بااما  باشد میماهیت آموزش متغیر است و نقش معلم نیز پیچیده  که چرا باشد میو نه مطلوب 

هم تعیین معیار آموزشی  نمعلماتحصیلی  ریزی برنامهبرای  ها صالحیتفهرست این شرایط و  وجود 

گذشته در مورد  های سال. اصطالحی که طی باشد میمعلمین ضروری  خودارزیابیو هم ارزیابی و 

. در چارچوب شود میلیاقت و شرایط احراز( نامیده ) competenceصالحیت معلمین مطرح شده 

، کیفیت ها فرض پیشبق و ط گیرد میقرار  استفاده موردنگرانه  یعی از این اصطالح اصل کلدرک وس

(. Maria Lykvpvlyv, 2011) شود میتعریف  ها آنو بینش معلمین به همراه مهارت و دانش کاری 

نیازها و مطالبات حرفه تدریس به میزان کافی و با  برآوردنصالحیت معلم به توانایی معلم در 
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این مجموعه در  که طوری هب شود میگفته  نگرشاز دانش، مهارت و  یکپارچه ای مجموعهاستفاده از 

 Nyj Veldt and Mary Cup, Mick Naysv Vyrlvp Lanceمعلم تجلی یابد ) بازتابعملکرد و 

Bryce, 2005, p 70.) 

که  داند می های مهارتو  ها گرایش، ها شناخت( صالحیت معلم را مجموعه Malaki,2006ملکی )    

و  کند میاجتماعی و معنوی فراگیران کمک  به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، ها آنمعلم با کسب 

 ,Hantly. هانتلی )نماید می بندی طبقه عاطفی و مهارتی -را در سه حیطه شناختی ها صالحیتاین 

 ای حرفهو تعهد  ای حرفه، عمل ای حرفهمعلمان را در سه زمینه دانش  های قابلیت( 2008

از تدریس و  آگاهیو  آموز دانش، شناخت شامل دانش محتوا، ای حرفهکرده است. دانش  بندی دسته

 یادگیری است.

ه است تشکیل شد از طراحی یادگیری، ایجاد محیط یادگیری و ارزشیابی یادگیری ای حرفهعمل     

را شامل  اخالقیات، ارتباطات و ها ارزش، مشارکت، رهبری، ای حرفه، یادگیری ای حرفهو تعهد 

معلمان را به پنج دسته اصلی  های صالحیت( Custer et al, 2005). کاستر و همکارانش شود می

، تعلیم و تربیت )پداگوژی( و صالحیت رفتاری تقسیم دهی سازماندانش تخصصی، ارتباطات، 

ریس و تد های روش) های مؤلفه( به (Haybrmn and Bvmhan, 2005 بومهانهایبرمن و  .کنند می

معلم را جهت  ای حرفه های مهارت( نقش Vylgas and Rymrs, 2007) ریمرسویلگاس و  (ارزشیابی

 جدید تدریس، های روش) های مؤلفهروری دانسته و در این رابطه به ام آموزشی بسیار ضتغیر در نظ

تدریس و  های روشمربوط به  های توانایی. مهرمحمدی به اند پرداخته (آموزشی و ارزشیابی تکنولوژی

شامل )آگاهی  ها مهارتد. منظور از این علم اعتقاد دارارزشیابی و استفاده از تکنولوژی آموزشی م

ان و آموز دانش، مشاوره و راهنمایی و اداره کالس دهی سازمانتدریس،  های روشمعلمان از 

 (.Nadri, Haji zad, Shariatmadari, Seif Naraghi, 2011) باشد می (ارزشیابی

ضروری است که  ،معلمان اثربخشتدریس معلمی در  ای حرفه های صالحیتبا توجه به نقش مهم     

 پژوهش( در Tel, 2008حرفه معلمی آشنایی بیشتری داشته باشند. تل ) های صالحیتمعلمین با 

کرد نبودن معیارهای روشن برای سنجش کیفیت تدریس معلم، تدریس خارج از  گیری نتیجهخود 

کیفیت تدریس معلمان است. ثر در کاهش ل مؤاجتماعی از عمده عوام عدالتی بی حوزه تخصصی و

توافق  باره این درهمه »: گوید میمختلف  های دیدگاهو  شده انجاماو به استناد سایر مطالعات  لذا

، لذا باید با معلمان در هر سطح داردمعلمان نقش مهمی در توسعه کیفیت آنان  سازی آمادهدارند که 

رای تضمین کیفیت آموزش معلمان از ابتدا رفتار کرد و ب ای حرفهیک متخصص  عنوان به ای مرحلهو 

ای درسی و هم بر و استانداردهایی در نظر گرفته شود که در آن هم بر دانش محتو ها شاخص

 سازی آمادهصالحات برای ( نیز به اهمیت اGvdld, 1992. گودلد )«کید گرددتدریس تأ های روش

آماده کرد  ای حرفه های صالحیتکسب کید کرده و معتقد است که معلمان را باید برای معلمان تأ
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که دانشجو معلمان  کند میمنتخب، منسجم و قابل ارزیابی تعریف  ای برنامهرا  معلم تربیتوی برنامه 

لیف و تأ ریزی برنامهدفتر  164شماره  ۀنشری. در کند میرا برای تدریس در کالس درس آماده 

معلمی آمده است که هر معلم الزم است  ای حرفه های صالحیت، تحت عنوان 1370درسی  ها کتاب

 زیر باشد: های صالحیتدارای 

فکری و شناختی است که انتظار  های مهارت، ها دانشمنظور مجموعه : شناخت های صالحیت -1

 دست یافته باشد. ها آنآموزشی به   ۀدورو یا  معلم تربیت ۀدورهر فرد در پایان  رود می

، نظام ارزشی و اعتقادی ها رغبتبیانگر عالئق، نگرش،  ها تصالحیاین : عاطفی های صالحیت -2

خود  ۀحرفبا  ارتباطآموزشی در  ۀدورآموز هر و یا کار معلم تربیتدانشجوی  رود میاست که انتظار 

 دست یافته باشد. ها آندر پایان دوره به 

 رود میتظار و اعمال آشکاری است که ان ها مهارتشامل آن دسته از  :عملکردی های صالحیت -3

ضمن خدمت کار آموزان در پایان دوره از خود بروز  های دورهدانشجویان و یا در  معلم تربیتدر 

 دهند.

 درنهایتمعلم است که  های تواناییشامل آن دسته از  ها صالحیتاین : گذاریتأثیر ها صالحیت -4

نظران و  صاحب (.Safiy, 2009) گردد می آموز دانشمنجر به تغییر مطلوب در بینش، منش و کنش 

شایستگی آنان  های مالکمعلمان و  های صالحیتو  ها ویژگیتربیت، در مورد  و محققان تعلیم

معتقدند که مشخصات یک معلم خوب و موفق  ها آن. اند کردهمشابه و گاه متفاوتی ارائه  های دیدگاه

مختلف  های محیطو  ها موقعیتیک ملت بستگی دارد و در  موردقبول های ارزشبه فرهنگ و 

علمی معلم نیست که  های توانمندیمفید باشد. همچنین در فرایند تدریس، تنها تجارب و  تواند می

 های ویژگیکه بدان معتقد است و کل  ای فلسفهدارد، بلکه دیدگاه معلم،  تأثیر آموز دانشدر 

 (.Safiy, 2009) شود مییادگیری شاگرد مؤثر واقع شخصیت وی، در تدریس، تغییر، تحول و 

اصلی در  های آیتم، یکی از تواند میشخصیتی معلم  های ویژگی رسد مین اساس به نظر یبر ا    

 مربوط انسان های ویژگی ه بهک یمیمفاه ثرکمانند ا تیشخص مفهوم فیمعلمان باشد. تعر اثربخشی

 هک یمفهوم با رده،ک دایپ انهیعام زبان در لمهکن ی آه ک یمفهوم رایز ست،ین یآسان ارک ،شود می

مجموعه ای از  عنوان به توان میشخصیت را  .دارد یادیز تفاوت ،اند شده قائل آن یروانشناسان برا

 کنندمختلف تغییر  های موقعیتتعریف کرد که ممکن است در  همتا بیپایدار و  نسبتاً های ویژگی

(Duan Schultz, 1990.) واژه معادل و ت برابریواژگان، لغت شخص ازنظر personality  انگلیسی یا

personalite  نیالت شهیر قت ازیحق در است فرانسه persona ای نقاب یمعن به هک شده گرفته 

 یسازمان عنوان به تی. شخصگذاشتند میچهره  ونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بری که در بود کیماس

 کننده تعیینه ک شده فیتعر فرد یمفهوم و یشناخت ،یاحساس ،یعاطف های سیستم درون

ثابت  به الگوی نسبتاً(. Dell, Schroeder, 2001) استانسان به محیط  فرد منحصربه های واکنش
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ثر ، اشاره دارد. شخصیت متأباشد میص ثابت و رفتارهایی که بیانگر تمایالت فردی شخ های حالت

رفتارهای ) بیرونی عناصر ( ووراثتی های خصیصهو  ها ارزشفکار، است از عناصر درونی )ا

ثابتی از  اشاره به مجموعه نسبتاً درواقع، شود میاز شخصیت افراد بحث  که هنگامی .(مشاهده قابل

 ,Glynav) اند گرفته، ژنتیکی شکل ل محیطیتوسط عوام احساسات و رفتارهایی داریم که اساساً

محصول تعدادی از عوامل بلکه  گیرد نمیناگهانی و یا تصادفی شکل  طور بهشخصیت افراد  .(2003

شخصیت، عوامل فرهنگی،  دهنده شکل. عوامل اصلی سازد میاست که هر فرد را از دیگری متمایز 

 باشد می ، عوامل وراثتی، روابط خانوادگیها گروهعوامل طبقه اجتماعی و عضویت در دیگر 

(Matsyvn, switch Avon 2002.) 

به امروز وجود داشته  دور تا های زمانات گوناگونی از فردی و شخصیت، نظری های تفاوتدر مورد     

 FFM( )Robert McCraeطی دوره گذشته با مدل پنج عاملی شخصیت ) اما حوزه شخصیت ؛است

and Paul Costa, 1987،1997،1999کوستا. رابرت مک کری و پل ( صورتی غالب پیدا نمود 

((Robert McCrae and Paul Costa, 1987،1997،1999 ملی سسه مؤ شناسی پیری" در مرکز که

خصیت را در پیش گرفتند که پنج عامل ش ای برنامهفعالیت داشتند،  "تندرستی در بالتیمور، مریلند

 Kaplan, Stigler and) استیگلر و بکر ،را شناسایی نمودند. کاپالن "پنج عامل نیرومند" معروف به

Becker, 2003) ساس سایر که پنج بعد شخصیتی، مبنا و ا ندداداخیر نشان  های سالتحقیقات  در

 از: اند عبارتغالب شناخته شده  پنج ویژگی. باشد میخصوصیات شخصیت 

است که شخص،  ای درجهو آن  گردد میاز صفات اطالق  ای خوشهبه  گرایی برون :گرایی برون

و دارای  نفس اعتمادبهو دارای شور و شوق، دارای  طلب هیجانل، معاشرتی، جسور، فعا پرانرژی

، احساسی بودن و صمیمی بودن تمایل به اجتماعی بودن گرا برون احساسات مثبت هست. افراد

 گرایان برون(. Hazen AAA, Brvchanan, 2000) آیند میافراد متفاوت بهتر کنار  با داشته و معموالً

درباره  و عموماًهنگام کار روحیات و حاالت مثبت داشته، نسبت به شغلشان، احساس رضایت بیشتر 

 (.Ivan switch, Matsyvn, 2010) دارنداحساس بهتری  شان پیرامونیسازمان و محیط 

. افراد با ویژگی یابد مین بودن با دیگران ارتباط این ویژگی به گرایش افراد به همسا: پذیری تطابق

، پیرو، شتگیازخودگذخصیصه  ، مهربان و دارایدوست نوع، روراست، اعتماد قابلیری، پذ بقتطا

. باشند می ها تیم کنندگان هدایت هستند افراد تطابق پذیر معموالً قلب خوشو متواضع و فروتن 

 اند اجتماعی های فعالیتمناسب برای تدریس، امور روانشناسی، مشاوره، کارها و  ها آنهمچنین 

(Hazen AAA, Brvchanan, 2000 .)راحت کنار آمدن با و  سزاواریاین افراد در پی ایجاد  ازآنجاکه

 ,George, Jones) ورزند میاجتناب  برانگیز بحثیا از مباحث اختالف زا  ، معموالًافراد هستند

1999.) 
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باال،  باوجداناین بعد معیار سنجش قابلیت اطمینان است. فرد : ، وجدان یا دلسوزیشناسی وظیفه

 اتکا قابلو  شناس وقت ،، هدف جو، دارای انضباط شخصیشناس وظیفهفردی شایسته، منظم، 

سازمانی، مفید و مهم تلقی شده و  های موقعیت، در بسیاری از شناسی وظیفه. باشد می ()مشاور

رای تمایل این افراد ب که چرا. باشد میشاخص مناسبی برای پیشگویی عملکرد در بسیاری از مشاغل 

 (.Same, 1999) استدستیابی به موفقیت بیشتر 

. افراد با شود میاین بعد به توانایی فرد در تحمل استرس مربوط  عاطفی: رنجوری یا ثبات روان

، دارای ناامیدو  مأیوساین افراد نگران، عصبی،  اند پایینرنجوری دارای ثبات عاطفی  ویژگی روان

حال و هوای منفی در  معموالًهستند. افراد روان رنجور  زده شتابو  پذیر آسیباسترس، خجالتی، 

کار خود دارند. ممکن است در  نگرش منفی نسبت به عموماًد داشته و محیط کار خو

نفی م های جنبهگروهی، نفوذ هشیار کننده داشته باشند که این امر از طریق بیان  های گیری تصمیم

 .گیرد میصورت  اخذشدهتصمیم 

و  تازگی بهبت آخرین بعد، میزان عالقه افراد نس یا گشودگی: اندوز تجربهباز بودن نسبت به تجربه، 

 های جلوه. افراد با این ویژگی دارای قدرت تخیل، عالقه به دهد میجدید را نشان  های تجربهکسب 

دیگران، با احساسات باز، دارای ایده و اقدام گرا هستند. افرادی که  های ایدههنری، کنجکاو نسبت به 

و یا  دهد میروی  ول و تغییر زیادتح ها آنگشودگی در پذیرفتن تجربیات دارند، برای مشاغلی که در 

، کارآفرینانمفید واقع شود. برای مثال  توانند میای دارند،  مالحظه قابلیا ریسک  نوآورینیاز به 

در این ویژگی در  عموماًمعماران، عامالن تغییر در سازمان، هنرمندان و دانشمندان تئوری پرداز، 

 شناسی وظیفه(. در این پژوهش بعد Hazen AAA, Brvchanan, 2000سطح باالیی قرار دارند )

معلمان  بندی خوشهاطالعاتی در بررسی  های پایگاه. در جستجوی کامل از باشد می مدنظرشخصیت 

تحقیقی  معلمان اثربخشی ازلحاظ ای حرفه های صالحیت، شناسی وظیفهشخصیت  متغیرهای ازلحاظ

پژوهشی در این زمینه انجام نشده  نونتاک چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نشان داد که

بنابراین با توجه به اهمیت و  ؛شود میاست و این مطالعه اولین گامی است که در این زمینه برداشته 

بر معلمان  ای حرفه های صالحیتو  شناس وظیفهشخصیت  ازجملهثیر متغیرهای انگیزشی تأ

 های نیمرخ ازنظر معلمان خشیاثرب های تفاوتضروری است که  معلمان و عملکرد اثربخشی

پیش رو قصد دارد تعیین کند آیا  ۀمطالعقرار گیرد. بر همین اساس  موردبررسی ذکرشدهمتغیرهای 

 تفاوت دارد؟ ها آن های صالحیتو  شناسی وظیفهشخصیت  های نیمرخدر  معلمان اثربخشی

 

 پژوهش شناسی روش 

با توجه به ماهیت موضوع، از روش  و شده مطرح های هدفتحقق  منظور بهدر پژوهش حاضر  

است. جامعه این پژوهش کلیه معلمان دوره اول و دوم اعم از  صیفی از نوع همبستگی استفاده شدهتو
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 نمونه از روی حجم نمونه 235و تعداد  نفر 625 زن و مرد دوره متوسطه شهرستان مریوان به تعداد

مرد( و دوره  82 و زن 35لمان در دوره اول )که با توجه به نسبت موجود مع براساس فرمول کوکران

نفر معلم به روش  235به تعداد  جمعاً. براساس گزارش مذکور باشد میمرد(  39زن و  79دوم )

 های داده وتحلیل تجزیهبرای  نسبتی انتخاب شدند. ای طبقه گیری نمونهتقسیم به نسبت با روش 

 است.  شده استفاده کالستر() ای خوشهآماری از آزمون تحلیل 

 

 ابزار پژوهش

 وپرسشنامه پنج عاملی نئ. 1

دگاه یت براساس دیساخت شخص یابیمربوط به ارز یها ن پرسشنامهیدتریاز جد یکی این پرسشنامه 

ر بر یک مدل فراگی عنوان به، امروزه یعامل اصل 5ن آزمون به لحاظ انعکاس یاست. ا یل عاملیتحل

ز یت افراد سالم و نیشخص یابیکاربرد آن در ارز یستردگو گ شود میل عوامل محسوب یاساس تحل

ل یدل ن آزمون بهیت باشد. ایشخص یابیابزار ارز ترین مناسباز  یکیتواند  یم ینیدر امور بال

آن صورت گرفته است،  یمختلف رو یها و در فرهنگ یسن یها ه در گروهکگوناگون  یها یبررس

قات، ین آزمون موضوع تحقیت باشد. ایشخص یابیارز ۀنیزمدر  ها آزمونن یتر از جامع یکی تواند می

 یسودمند رو ازاینو بزرگساالن سالم بوده است.  ینیبال یها نمونه یسال گذشته بر رو 15 یط

 یتیپرسشنامه شخص است. شده یابیارز یعلم یها ان پژوهشیو هم در جر ینیانات بالیدر جر هم آن

NEO- PI- R ن تست یجانشNEO ه شده یو کاستا ته یکر توسط مک 1985سال  است که در

از این پرسشنامه . است سؤالی 60ک پرسشنامه یاست که  1نئو به نام فرم کوتاه این پرسشنامه است.

تهیه شده  (مخالفم کامالً 5موافقم و  کامالً 1گویه تشکیل شده است و بر اساس مقیاس لیکرت ) 60

، روان شناسی وظیفهشخصیت )برونگرایی، مقبولیت،  عامل بزرگ 5گویه آن یکی از  12است که هر 

 5 نهایت درو  شود میو نمرات هر عامل جداگانه محاسبه  گیری اندازهرا  (آزرده خویی، گشودگی

 آلفایبود. پایایی آن از  مدنظر شناسی وظیفهمیاید که در این پژوهش نمره عامل  دست بهنمره 

 همچنینو  حذف شدند 11، 6، 9، 3اسب بودن سؤاالت نامن دلیل ه گردید بهمحاسب 82/0کرونباخ 

 ز افزار لیزرل استفاده شد.ا نرم از مرتبه دوم تأییدیروایی پرسشنامه از تحلیل عامل  جهت بررسی

تطبیقی، خطای میانگین  های شاخصنشان داد که  تأییدینتایج حاصل از تحلیل عامل     

گی افزایشی، در حد مطلوب گزارش شد و مدل با نیکویی برازش و شاخص برازند مجذورات تقریبی،

 (.RMSEA= ،95/0= NFI ،95/0 = CFI ،98/0= GFI 07/0) داشتبرازش خوبی  ها داده

از معلمان،  ای حرفه های صالحیت جهت ارزیابی: معلمان ای حرفه های صالحیت پرسشنامه -2

ساخته شده است و  1389ل معلمان که توسط فریبا کریمی در سا ای حرفه های صالحیتپرسشنامه 

                                                           
1. NEO Five Factor Inventory 
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رفتاری،  -شخصیتی های صالحیتآموزشی  -علمی های صالحیت) مؤلفه 9گویه با  90شامل 

اخالقی،  های صالحیتمدیریتی،  های صالحیتفکری،  های صالحیتاجتماعی،  های صالحیت

هش با توجه به هدف در این پژو که ؛باشد می( آوری فن های صالحیت، ای حرفه های صالحیت

 های صالحیترفتاری، شناختی و  های صالحیتآموزشی،  های صالحیت) مؤلفه 3ژوهش فقط پ

آموزشی و  های صالحیتلفه مربوط به مؤ 20ا ت 1 های سؤالپژوهشگر بوده است که  مدنظر( ای حرفه

مربوط  58تا  49 های سؤالو  شناختی –رفتاری  های صالحیتلفه مربوط به مؤ 48 تا 21 های سؤال

و پایایی  89/0 روایی. دهد میرا تشکیل  سؤال 58 جمعاًکه  باشد می ای حرفه های صالحیته لفبه مؤ

نشان از مناسب بودن پرسشنامه  که ؛این پژوهش در تحقیقات قبلی گزارش شده است 96/0

 (89/0 ای حرفه، 83/0، آموزشی 93/0شناختی )94/0دارای پایایی  و در این پژوهش باشد می

 جهت بررسی همچنین ، از تحلیل حذف شدند.32، 6، 2االت لیل نامناسب بودن سؤد که به باشد می

شد، نتایج حاصل از تحلیل عامل  مرتبه دوم استفاده تأییدیروایی پرسشنامه از تحلیل عامل 

نیکویی برازش و  تطبیقی، خطای میانگین مجذورات تقریبی، های شاخصنشان داد که  تأییدی

 07/0) داشتبرازش خوبی  ها دادهدر حد مطلوب گزارش شد و مدل با شاخص برازندگی افزایشی، 

RMSEA= ،94/0= NFI ،95/0 = CFI ،98/0= GFI.) 

 اثربخشیمحقق ساخته  پرسشنامهاز  معلمان اثربخشی گیری اندازهجهت : معلمان اثربخشی -3

ارائه  -2هی درس انتقال اهداف بازد -1عامل ) 5که  اقتباس از مدل ادموند و همکاران معلمان با

و  سنجد میرا  (تدارک تمرین و بازخورد -5کنترل درک  -4اجتناب از ابهام -3اطالعات  منظم

مورد  نظران صاحبپرسشنامه توسط محتوایی  لیکرت است. روایی ای گزینهدر طیف  سؤال 36دارای 

ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پس از اجرا از طریق  پایایی یید روایی،تأیید قرار گرفت و پس از تأ

و  kmo=0/82جهت بررسی روایی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد ) محاسبه گردید. 86/0

p=0/001). 
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با استفاده از  مورداستفادهجهت بررسی روایی ابزارهای  تأییدینتایج تحلیل عاملی 

 LISREL افزار نرم

 ابزارها یدیتأیجهت تحلیل عاملی  گیری اندازه های مدلبرازش 

برازش لیزرل استفاده شد.  افزار نرمبا استفاده از  تأییدیاز تحلیل عاملی  روایی ابزارها جهت بررسی

 ای حرفه های صالحیتمعلمان و  شناسی وظیفه، شخصیت اثربخشیمدل برای هر یک از متغیرهای 

حاضر در مدل، بر  ۀشد مشاهدهاز متغیرهای  یک هیچدر  که اینمعلمان انجام شده است. با توجه به 

و چندمتغیره تخطی نشده  متغیره تکنرمال بودن  ۀمفروض(، از Klein, 2005اساس نظر کالین )

انجام شده  1نمایی درستبر اساس روش حداکثر  گیری اندازه های مدلاست، لذا محاسبات برازش 

فاوتی از سوی مختلف و مت های مالکو  ها شاخص، گیری اندازهبرای بررسی برازش مدل  .است

(، سه نوع Klein, 2005) کالینارائه شده است. در این پژوهش، براساس مالک  نظران صاحب

و نیز شاخص مقتصد  (RMSEA( و مقتصد )IFIو  CFI(، تطبیقی )CMINبرازش مطلق ) شاخص

CMIN/DF قرار گرفت موردبررسی. 
 

 معلمان ای حرفه های صالحیتگیری  اندازه برازش مدل .1
 

 
 الف( مدل مفهومی

 

                                                           
. maximum liklehood 1 
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 ب( مدل استاندارد

 
 Tج( مدل 

 ب( برآوردهای استاندارد  شده تعریفالف( مدل  ای حرفه های صالحیت گیری اندازهمدل : (1) شکل

 T برآوردهایج( 

 

 اثربخشی گیری اندازهبرازش مدل  -2

 
 ( مدل مفهومیالف
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 ب( مدل استاندارد

 
 Tج( مدل 

 ب( برآوردهای استاندارد  شده تعریفمعلمان الف( مدل  اثربخشی گیری اندازهمدل  :(2) شکل

 T برآوردهایج( 

 

 شناسی وظیفهشخصیت  گیری اندازهبرازش مدل  -3

 
 الف( مدل مفهومی
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 ب( مدل استاندارد

 
 Tج( مدل 

 د ب( برآوردهای استاندار شده تعریفالف( مدل  شناسی وظیفهشخصیت  گیری اندازهمدل  :(3) شکل

 T برآوردهایج( 
 

معلمان، شخصیت  اثربخشی، ای حرفهصالحیت  گیری اندازه های مدل ،1،2،3 های شکل    

 .دهد می)ج( نشان  Tهمراه برآوردهای استاندارد )ب( و نیز مدل  الف( را به) شناسی وظیفه

 

 ی برازش مدلینیکو

ی تشخیص نیکویی برازش برا های شاخصیک سری  LISREL افزار نرمکه آشکار است،  طور همان

 :به شرح زیر است سه متغیر گیری اندازه های مدلبرای  ها شاخصاین  دهد میارائه  شده تدوینمدل 
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 ، ساختاری(گیری اندازه) مدل 3کلی برازش برای  های شاخصبرخی  :(1)جدول 

 

 

 ها شاخص

 

 

 

 یریگ اندازهی ها مدلمیزان کفایت برازش 

صالحیت 

 یا حرفه

 

 

شخصیت 

 شناسی وظیفه

 

 

اثربخش 

 معلمان

 

 
 معیار

X)آماره خی دو 
ی معنادار( و 2

 آن
 98/212  04/62  80/485  

مقادیر غیر معنادار 

X
2

 

X)خی دو به درجه آزادی 
2
/df)  87/2  29/2  64/2  

 3و  2نسبت بین 

 کمتر

ریشه خطای میانگین مجذورات 

 RMSEAتقریبی 

 
 

07/0  07/0  06/0  RMSEA<0/08 

 NFI  94/0  95/0  94/0  NFI>0/95شاخص نرم شده برازش 

 CFI  95/0  95/0  95/0  CFI>0/95شاخص برازش تطبیقی 

 GFI  98/0  94/0  96/0  GFI>0/95شاخص نیکویی برازش 
 

گفت هر  توان میو  باشند می قبول قابلهر سه مدل در حد  های شاخصطبق جدول باال تمامی    

 از روایی خوبی برخوردار هستند. مورداستفادهو ابزارهای  باشد می تأییدمورد  ردشدهواسه مدل 

 

 روش اجرا

معلمان، شخصیت  اثربخشی، ای حرفه های صالحیتمناسب معلمان بر اساس  بندی خوشه منظور به

 ( استفاده شد.k-means cluster) میانگینیبه روش چند  ای خوشهاز روش تحلیل  شناسی وظیفه

( MANOVAاز طریق تحلیل واریانس چندمتغیره ) ها خوشهمحل برش دندو گرام و تعداد  ینتعی

، برابری ها فرضیهاز  هرکدامقبل از بررسی تحلیلی نتایج در رابطه با  (.1373مانلی،) پذیرفتانجام 

خطا در هر  های واریانسماتریس کوواریانس در آزمون چند متغیره توسط آزمون باکس، برابری 

 های ماتریسباکس بیانگر برابری  ن بررسی شد. مقدار شاخص آزمون امیر وابسته توسط آزمون لومتغ

 لحاظ از ها گروهکواریانس متغیرهای وابسته بود. نتایج حاصل از آزمون لون نیز نشان داد  -واریانس

 نسبت به هم ندارند. داری معنیتفاوت  گروهی درونواریانس 

 

 پژوهش های یافته
 و شناس وظیفهشخصیت  ،ای حرفه های صالحیت های مؤلفهمعلمان براساس  های یمرخنآیا  -1

 ؟است متفاوت ها آن اثربخشی

مختلف در هنگام اجرای  های گروهبر روی  شده انجام( MANOVAمتغیره )تحلیل واریانس چند

 بندی طبقه، سه گروهی و حالت چهار گروهی و پنج گروهی نشان داد که دوگروهی ای خوشهتحلیل 

را داشته است و بنابراین از این حالت  داری معنیدوگانه باالترین درجه  های گروهان به آموز دانش
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( ارائه شده است. 2در جدول ) موردنظر های خوشهاستفاده شد. مشخصات  بندی خوشهبرای 

حیت صالدر میان معلمان اولین خوشه با مقدار باالی  دهد می( نشان 2) جدولکه در  طوری همان

دارای نمره میانگین  تمرین و بازخوردمیانگین باال و مقدار پایین  ۀنمردارای  رفتاری و شناختی

صالحیت رفتاری و شناختی دوم با مقدار باالی  ۀخوشو  عملکرد باالپایین است که این خوشه 

ست که این میانگین پایین ا ۀنمردارای  تمرین و بازخوردمیانگین باال و مقدار پایین  ۀنمردارای 

درصد( و خوشه  115n= ،93/48) اول. در خوشه شود مینامیده  پایینانگیزشی  گیری جهتخوشه 

 ، مؤلفهمعلمان ای حرفهالحیت ص های مؤلفه. در بین باشد می( درصد n=، 21/50 118دوم )

نگین (، دارای باالترین میا31/94: 2، خوشه 70/117: 1 خوشه) میانگینبا مقدار  رفتاری -شناختی 

میانگین  ترین پاییندارای  (،09/34: 2، خوشه 19/40: 1 خوشه) میانگینبا مقدار  ای حرفهو مؤلفه 

: 1 خوشه) میانگینبا مقدار  اجتناب از ابهاممؤلفه  معلمان اثربخشی های مؤلفه. در بین باشد می

 میانگینمقدار  با تمرین و بازخورد(، دارای باالترین میانگین و مؤلفه 27/23: 2، خوشه 58/23

با مشاهده دو  طورکلی به. باشد میمیانگین  ترین پایین(، دارای 22/12: 2، خوشه 92/12: 1خوشه )

معلمان و  اثربخشیو  ای حرفه های صالحیتمتغیر دو  های مؤلفهفهمید که کلیه  توان میخوشه 

 .باشد می دوشه دارای میانگین باالتری نسبت به خو یکدر خوشه  شناسی وظیفه یمتغیر شخصیت
 

 خوشه یک و دو معلمانمیانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای پژوهش  (:2) جدول

  n n=233 کل

 خوشه دو

118n=   

 درصد= 21/50

 
 خوشه یک

 =n 115  درصد 48/93 =

 

 

 

 

 

 ها مؤلفه

 

 

 

 

 

 متغیرها

انحراف 

 معیار
  میانگین

انحراف 

 معیار
  میانگین

انحراف 

 معیار
     میانگین

  آموزشی  14/74 94/7  04/61 17/7  54/67 99/9
های  صالحیت

 ای حرفه

   رفتاری -شناختی  70/117 69/8  31/94 28/9  85/105 76/14

   ای حرفه  19/40 69/5  09/34 40/6  10/37 77/6

 اثربخشی معلمان  انتقال اهداف  53/25 02/4  05/23 19/4  27/24 27/4

40/3 66/18  70/2 66/17  78/3 67/19  
ارائه منظم 

 اطالعات
  

   اجتناب از ابهام  58/23 86/3  27/23 89/3  55/23 88/3

   کنترل درک  17/15 77/2  94/13 13/3  55/14 01/3

   تمرین و بازخورد  92/12 79/2  22/12 29/2  22/12 17/2

17/2 03/36  48/3 46/35  98/1 60/36  
شخصیت 

 شناس وظیفه
 

 شخصیت

 شناس وظیفه
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 صورت به 1پیدا شد که این دو خوشه در شکل  پایین و باال عملکرد شغلینتایج حاصل دو خوشه     

در خوشه  شناس وظیفهو شخصیت  اثربخشی، ای حرفه های صالحیت های مؤلفه میانگین های نیمرخ

نمودار خطی ترسیم  دو شود میکه در این شکل مشاهده  گونه همانیک و دو نشان داده شده است. 

، ای حرفه های صالحیت های مؤلفهافراد خوشه یک و دو در خصوص  های میانگینشده است که 

. در این نمودارها در معلمان با دو نوع خط نشان داده شده است شناسی وظیفهو شخصیت  اثربخشی

 ها نقطهکه از طریق  ارائه شده است ها انگیزهو در محور عمودی میزان این  ها مؤلفهمحور افقی نوع 

 توان میبه هم  ها نقطهدر هر خوشه مشخص شده است که با وصل کردن این  مؤلفهمیانگین 

ن خوشه را نشان داد. این امر موجب افزایش امکان مقایسه آمربوط به  عملکرد شغلی های نیمرخ

راد خوشه یک با . میانگین افشود میمختلف  های مؤلفهمربوط به  های انگیزهبین میانگین نمرات 

 بزرگ مشخص شده است. های مربعکوچک و میانگین افراد خوشه دو با  های مربع

 

 
 در خوشه  شناس وظیفهو شخصیت  اثربخشی، ای حرفه های صالحیت های مؤلفه های نیمرخ (:4) شکل

 یک و دو
  

 بندی خوشهلیه ، روشی وجود ندارد تا افرادی را که در مرحله اوای خوشهوه تحلیل یچون در ش    

تحلیل ممیز( )تشخیص  تابعاز تجزیه  معین کند، لذا مجدداًرا  اند شده بندی طبقهاشتباه  صورت به

تشکیل یافته در مرحله قبل دوباره  های خوشه های گروهتابع تشخیص  استفاده شد. در روش تحلیل

و توابع مختلفی نیز  ص شداولیه مشخ بندی گروهجدید با  بندی گروهشدند و میزان تطابق  بندی گروه

دست آمد تا بتواند  به شناس وظیفهو شخصیت  اثربخشی، ای حرفه های صالحیت های مؤلفهاز ترکیب 

( بنابراین یک تابع تشخیص انجام شد 1373مانلی، ) شوداز همدیگر مفید واقع  ها گروهدر تشخیص 

 ارائه شده است. 3ص در جدول نتایج تابع تشخی که ؛است تأییدمورد  ها خوشه بندی گروهتا که 
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 اولیه بندی خوشهتجزیه تابع تشخیص براساس  بندی خوشهنتایج  (:3)جدول 

  جمع
 بندی اولیه گروه  شده در تجزیه تابع تشخیص بینی عضویت پیش

   گروه یک گروه دو

   تعداد درصد تعداد درصد  تعداد درصد

 یک  111 5/96 4 5/3  1115 100

 دو  5 2/4 113 8/95  118 100

 .اند شده بندی طبقه درستی بهدرصد از موردها  1/96
 

که تابع تشخیص تا چه اندازه توانسته است افراد مربوط به هر گروه از  دهد مینشان  3جدول      

 5/96)معادل  نفر 111در گروه یک  گردد میکه مالحظه  گونه همانکند.  بندی طبقهمتغیر مالک را 

نفر  4. همچنین، از این گروه، اند شده بندی طبقه درستی بهباال  عملکرد شغلیبا  نمعلمادرصد( از 

ی ر. از گروه دو دااند شده بندی طبقه پایین عملکرد شغلیدر گروه دو با  اشتباه بهدرصد(  5/3)معادل 

 اند شده بندی طبقهدر گروه خودشان  درستی به( درصد 8/95معادل ) نفر 113پایین  شغلی عملکرد

که دقت  گردد میبنابراین، مالحظه  ؛یک قرار گرفته است در گروه اشتباه بهنفر  5و از این گروه 

معلمان عملکرد از گروه  تر بیش( درصد 5/96) باالعملکرد شغلی دارای  معلمانگروه  بندی طبقه

 در دو گروه، بندی طبقه، براساس مجموع درصد صحت درمجموعدرصد( است.  8/95) پایین شغلی

باال و پایین  عملکرد شغلیخوشه  بندی طبقهدر دو گروه  درستی به معلماندرصد از  1/96

 صورت گرفته است. اشتباه به( 9/3) بندی طبقهشده و مابقی این  بندی طبقه

و  اثربخشی، ای حرفه های صالحیت های مؤلفه های نمرهمیانگین  ازلحاظآیا بین دو خوشه  -2

 تفاوت وجود دارد؟ معلمان شناسی وظیفهشخصیت 

و  اثربخشی، ای حرفه های صالحیت های مؤلفه های نمرهمیانگین  ازلحاظمقایسه دو خوشه  منظور به 

که جدول  گونه همان مستقل استفاده گردید. های نمونه tاز آزمون معلمان  شناسی وظیفهشخصیت 

نتیجه  توان می. پس باشد می 001/0و سطح معناداری برابر با  05/42برابر با  tآماره  دهد مینشان  4

 های مؤلفه های نمرهآماری تفاوت معناداری در میانگین  ازلحاظگرفت که بین دو خوشه 

وجود دارد. در افراد خوشه یک معلمان  شناسی وظیفهو شخصیت  اثربخشی، ای حرفه های صالحیت

(15/0 SD= 90/0 M= میزان )نسبت به افراد خوشه دو  نمرات متغیرها(13/0 SD= 09/0 M= )

 .است تر بیش
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 متغیرهای پژوهش ازلحاظ ن دو خوشه معلمانمستقل برای بررسی تفاوت بی های نمونه tآزمون  (:4) جدول

  میانگین  تعداد  خوشه
انحراف 

 معیار

 

 

تفاوت 

 میانگین

 

 

تفاوت 

انحراف 

 معیار

 

 
T  

درجه 

 آزادی

 

 

سطح 

 معناداری

عملکرد -1

 شغلی باال
 115  90/0  15/0  12/0  019/0  05/42  231  001/0 

عملکرد -2

شغلی 

 پایین

 118  09/0  13/0  12/0  019/0       

  

 گیری نتیجهبحث و 

صالحیت  های مؤلفهمعلمان با توجه به ترکیب  انگیزشی های نیمرخاین پژوهش بررسی هدف  

این منظور با استفاده از روش با یکدیگر بود. به بخشی معلمان ، اثرشناسی وظیفه، شخصیت ای حرفه

مشخص و سپس میزان درست یا اشتباه عملکردی معلمان  های خوشهیا  ها گروه ای خوشهتجزیه 

داری تفاوت بین دو خوشه معنا مشخص شد همچنین تشخیص تابعبا آزمون  ها گروهقرار گرفتن در 

 ار گرفت.ای مستقل مورد آزمون قر نمونه تک tعملکردی باال و پایین با آزمون 

معلمان به دو گروه متمایز از همدیگر با استفاده از روش  بندی طبقهیکی از نتایج پژوهش حاضر     

 -( با مقدار باالی مؤلفه شناختیدرصد 115n= ،93/48خوشه ) است. نخستین ای خوشه تجربه

ای نمره میانگین دارین مؤلفه تدارک تمرین و بازخورد رفتاری دارای نمره میانگین باال و مقدار پای

( با درصد 118n=،21/50شد و خوشه دوم ) گذاری نامپایین است که این خوشه عملکرد شغلی باال 

مقدار پایین مؤلفه تدارک تمرین و و رفتاری دارای نمره میانگین باال  -مقدار باالی مؤلفه شناختی

 های یافته شد. گذاری نامین دارای نمره میانگین پایین است که این خوشه عملکرد شغلی پای بازخورد

با برخی یافته نیز همسو  حال درعینپژوهشی دیگر همخوانی دارد و  های یافتهاین مطالعه با برخی 

 Huang et) همکاران(، هونگ و Hantly, 2003) هانتلی های پژوهشبخشی از این نتایج با نیست. 

al, 2008 ) اند هولماال (Mala Holland, 2001 ،)عابدی (Abedi, 1382 و )پژوه دانش (Dansh 

pejoh,1382 )وایتپاریس و  های پژوهشبا نتایج بوده و  خوان هم (Paris and White, 1986 )

 همخوانی ندارد.

طح باال و پایین باید گفت که آمدن دو خوشه عملکردی شغلی معلمان در س دست هدر تبیین ب    

 شناسی وظیفهحس وردار هستند و در کنار آن باالی برخ ای حرفهکه از میزان صالحیت  معلمانی

اختی دارای باالترین لفه شندر خوشه یک مؤ که ایندارند.  یبخشی باالیمیزان اثر قوی دارند قطعاً

، هر چه معلم دانش و شناخت بیشتری در حرفه معلمی داشته باشد بیشترین عملکرد را میانگین بود

شناختی و سایر  ازنظرین باالی طر گروهی که میانگبه همین خا و ؛در شغل خود دارا خواهد بود
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. خوشه دوم شد گذاری نامن عملکرد شغلی باال داشت تحت عنوا اثربخشیصالحیتی و  های مؤلفه

تحت عنوان عملکرد شغلی پایین  ی نسبت به خوشه اول داشت بنابراینمیانگین پایین ها مؤلفههمه 

 شد. گذاری نام

از بیش نیازمند افرادی است که قادر به خود راهبری، بر عهده گرفتن  دنیای در حال تغییر بیش    

سکان رشد و طراحی جریان بالندگی خود باشند. این مهارت نیازمند تمرین و ممارست است و با 

درسی تجویزی و قالبی امکان رشد قابلیت، خالقیت و شکوفایی استعدادها وجود ندارد و  های برنامه

ر و تحول در عرصه اطالعات و شتاب گرفتن جریان تولید دانش و منسوخ شدن این امر مستلزم تغیی

بیقی، استفاده و ، مطالعات تطالعمر مادامپژوهشگری و یادگیری  دانش کنونی، پرورش روحیه

پیشگام  عنوان به. معلم نماید میخالق را طلب روز، تفکر پیش کنشی و  های فناوریاز  گیری بهره

، مهارت و نگرش الزم منجر با تغییرات خواهد بود که با دانشدر به همراهی تحوالت، در صورتی قا

ریس کافی برخوردار باشند و تد شناسی وظیفهالزم و شخصیت  های صالحیتگردد. اگر معلمان از 

باشد معلمان در گروه عملکرد شغلی باال قرار خواهند گرفت و در غیر این صورت  اثربخش ها آن

به نتایج پژوهش  توجه. با کرد شغلی پایین قرار خواهند گرفتوشه عملمعلمان در گروه و خ

عه کیفی و محتوایی ثر در توسعامل مؤ عنوان بهیت و نقش معلم ، توجه به اهمازجملهرهنمودهایی 

و سنجش  وپرورش آموزشمعلمان در  های صالحیت، ایجاد مرکز سنجش وپرورش آموزش

 معلمان اثربخشیقرار دادن صالحیت و  توجه موردو  ها نآمعلمان و اعطاء رتبه به  های صالحیت

معلمان قبل و ضمن  ای حرفهکیفی رشد و توسعه  های برنامهجهت ادامه فعالیت، طراحی و تدوین 

در این  ها ریزی برنامهنقطه شروع تحول و  عنوان بهتن وضعیت موجود معلمان خدمت، در نظر گرف

 های مشی خطو  ها برنامهو تغییر و تحول در  شعارگونه جای به گرا عمل های سیاستمورد و اتخاذ 

توجه بیشتری نسبت به  وپرورش آموزشمدیران . همچنین گردد میپیشنهاد  معلم تربیتدام و استخ

که با  صورتی معلمان داشته باشند. به اثربخشیعامل در  ترین مهم عنوان به ای حرفه های صالحیت

د. باید ضمن خدمت و آموزشی نماین های کالسمان به شرکت در مدون به ترغیب معل ریزی برنامه

با  چراکهکارآمد آموزشی صورت گیرد  های روشثر معلمان از طریق بیشتری بر آموزش مؤ تأکید

ثیر مثبت و دار هستند که تأ یاثربخش و معن هایی دورهگفت که تنها  توان میمطالعات  بندی جمع

دارس اثربخش و این متغیر اثربخشی معلم کلید اصلی ورود به مپایداری بر اثربخش معلمان دارند 

سعی بیشتری در برانگیختن معلمان از طریق توجه  مدیران الزم است رسد میاست. سرانجام به نظر 

در سازمان داشته  ها آنبودن  تر اثربخشرای بهتر انجام دادن وظایف و آنان ب روانیبیشتر به وضعیت 

های استخدامی مقدور نخواهد بود یعنی  ن توجه به شخصیت معلمان در آزموناین نیز بدو که ؛باشند

الزم را برای بر عهده گرفتن شغل معلمی  شناسی وظیفهباید معلمانی را بکار گرفت که شخصیت و 

 .دارا باشند
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