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Abstract
Aim and Background: Research has shown that teacher education systems can be affected by social crises such
as Covid-19, so the purpose of this study is to provide a model of personality components and psychological
factors affecting teacher teaching during the outbreak of Covid-19.
Methods and Materials: The research method is descriptive correlation and path analysis using structural
equations. The statistical population of the study is all primary school teachers in District 2 of Mashhad who are
teaching in the 98-97 academic year. The studies revealed that 873 people are teaching in primary schools, of
which 329 were women and 544 were men. The instruments used in the present study are the Transformational
Teaching Questionnaire, the Social Factors Questionnaire and the Hexaco Personality Factors Questionnaire,
which were completed by the sample members in accordance with the ethical principles of the research. The
obtained data were analyzed using structural equations with partial least squares approach using LISREL
software.
Findings: Statistical findings showed a good fit of the model and significant confirmation of the researcher
model (P≥0.001).
Conclusions: It seems that paying attention to personality components is an important factor in providing
teaching during the outbreak of Covid-19.
Keywords: Teaching, Personality Components, Teachers, Psychological Factors, Social Factors, Covid-19

[ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12 ]

Citation: Pouladi Borj H, Khalegkhah A, Heidari H, Davoodi H. Presenting the pattern of personality components and
psychological factors affecting teachers' teaching during the outbreak of Covid-19. Res Behav Sci 2021; 19(3): 519-528.

 Ali Khalegkhah,
Email: alikhaleg@gmail.com

www.mui.ac.ir

ارائه الگوی مؤلفههای شخصیتی و عوامل روانشناختی مؤثر بر تدریس معلمان در زمان شیوع
کووید19-
حسین پوالدی برج  ،1علی خالق خواه

 ،2حسن حیدری  ،3حسین داوودی

4

 -1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی تربیتی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه مشاوره ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
 -4استادیار ،گروه مشاوره ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :تحقیقات نشان داده است که نظامهای آموزشی و تدریس معلمان میتواند متأثر از بحرانهای اجتماعی مانند کووید 19-باشد بنااابراین
هدف از این مطالعه ارائه الگوی مؤلفههای شخصیتی و عوامل روانشناختی مؤثر بر تدریس معلمان در زمان شیوع کووید 19-میباشد.
مواد و روشها :روش پژوهش توصیفی همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از معادالت ساختاری میباشد .جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مقطا
ابتدایی ناحیه  2مشهد که در سال تحصیلی  97- 98مشغول به تدریس میباشند که با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد کااه  873نفاار در مقااا
ابتدایی مشغول به تدریس هستند که  329نفر زن و  544نفر مرد بودند .ابزار بهکاررفته در پژوهش حاضر عبارتاند از پرسشاانامه تاادریس تحااولآفرین،
پرسشنامه عوامل اجتماعی و پرسشنامه عوامل شخصیتی هگزاکو که با رعایت اصول اخالقی پااژوهش ،توسااض اعنااای نمونااه تکمیاال شااد .دادههااای
بهدستآمده با بهرهگیری از معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با بهرهمندی از نرمافزار لیزرل تحلیل شد.
یافتهها :یافتههای آماری نشاندهنده برازش مطلوب مدل و تأیید معنادار مدل پژوهشگر بود (.)P≥0/001
نتیجهگیری :به نظر میرسد که توجه به مؤلفههای شخصیتی عامل مهمی در ارائه تدریس در زمان شیوع کووید 19-میباشد.
واژههای کلیدی :تدریس ،مؤلفههای شخصیتی ،معلمان ،عوامل روانشناختی ،عوامل اجتماعی ،کووید19-
ارجاع :پوالدی برج حسین ،خالق خواه علی ،حیدری حسن ،داوودی حسین .ارائه الگوی مؤلفههای شخصیتی و عوامل روانشناختی مؤؤؤ ر بؤؤر رؤؤدری
معلمان در زمان شیوع کووید .19-مجله تحقیقات علوم رفتاری 1400؛ .519-528 :)3(19
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پنج بعد شخصیتی ،دربرگیرنده هر الگویی در تنظیم تفاوتهاای
فردی است و بدین ترتیب وجود ابعاد پنجگاناه اصالی باه تائیاد
رساید .همچناین ویژگای شخصایتی هاوش ساهم مساتقلی در
واریانس معدل دانشآموز دارد ،درحالیکه تنظیم تالش تاأثیرات
وظیفهشناسی و توافقپریری را واسطه میکند (.)12
ضمن آنکه تادریس تحاولآفرین خاود باهتنهایی میتواناد
دستاوردها و اثرات ارزشمندی را در معلمان و دانش آموزان ایجاد
نماید ،سایر متغیارهای موردبررسی در ایان پژوهش چاون خاود
کارآمدی ،مسئولیتپریری ،نقدپریری ،هوش هیجانی ،رتبهبندی
و رضایتمندی حرفهای معلمان نیز هار یاک میتواناد عنااوین
مهم و ضروری دیگری تلقی شوند که میتوانند سیستم تعلایم و
تربیت کشور را به پویایی و در صورت عادم توجاه باه ایساتایی
رهمنون سازند؛ بنابراین میتوان پریرفت در نباود پژوهشهاای
متعاادد در زمینااه تاادریس تحااولآفرین و اهمیاات و ضاارورت
همیشگی موضوعات مربوط به آموزش کودکان کشاور و انتشاار
نتایج چنین پژوهشهایی و ا الع مسئوالن و تصامیمگیرندگان
در وزارت آموزشوپرورش و آموزش عالی و اساتفاده از نتاایج و
پیشنهادات چنین پژوهشهایی ضرورتی اجتنابناپریر اسات .باا
توجه به مطالب ذکرشده محقق درصدد است که به ارائه الگاوی
مؤلفههای شخصیتی و عوامال روانشاناختی ماؤثر بار تادریس
معلمان در زمان شیوع کووید 19-بپردازد.

مقدمه
تحقیقات ولی درباره نحوه استفاده معلمان از یادگیری خاود در
این دوره برای بهبود تجربیاات تحصایلی دانشآماوزان پاس از
کووید 19-نشان داده است که چگونه جنبههای هویت مشاتر
معلم بهعنوان عوامل استرسزا و مکانیسمهای مقابلاهای عمال
میتوانااد اثرگاارار باشااد ( .)1عااالوه بااراین بحااران اجتماااعی،
تحقیقات آموزشی نشان داده است که مفاهیم نظری ،نگرشهاا،
فرآیندها و نقشها منتج از تحول بنیادین میباشد .تحول بنیادین
که یک نوع جهانبینی متفاوت نسبت به معلم ،کتاب ،مدرساه و
دانشآموز میباشاد زیربناای تحاول نظاام آماوزشوپرورش آن
جامعه است که در رأس آن معلم قرار دارد و در کشاورهایی کاه
این نوع تحاول بنیاادین را باه مرحلاه اجارا گراشاته و تجرباه
نمودهاند معلم بهعنوان مهمترین عامل تحول شناختهشده اسات
(.)3 ,2
آلااوارز و همکاااران ( )4تاادریس تحااولآفرین را بااهعنوان
«یااک عماال آموزشاای راحیشااده باارای تغییاارات تحصاایلی،
اجتماعی و روانای داناش آماوزان تعریا کردهاناد .باه نظار
اسالویچ و زیمباردو ( )5تدریس تحولآفرین شامل تجدیدنظر در
مفاهیم سنتی است که در کالس درس انجام میشود .از نگاهی
دیگر میتوان گفت که تدریس تحولآفرین بساتگی زیاادی باه
این دارد که معلم بتواند روابض معنادار و واقعی باا داناشآماوزان
ایجاد کند .معلمان و دانش آموزان باید یکدیگر را چاه در داخال
کالس و چه در بیرون از کالس بهعنوان افراد جامعاه بشناساند
(.)6
اصول تدریس تحولآفرین برگرفته از مبانی نظریه سازنده-
گرای پیاژه است که در آن دانش آموزان به ور فعال در فرآیناد
کش درگیر میشوند ( .)7نقش معلم بهعنوان یک عامل اثرگرار
بر فرایند آموزش ،حتی بیشتر از خودکارآمدی آنها ،تأثیر مثبتای
بر افزایش انگیزه ،خالقیت و عملکرد دانش آموزان دارد (.)8
شخصیت بهشدت تحت تأثیر سیستمهای انگیزشی است که
پاسخها به پاداشها و تنبیهها را سازماندهی میکنند و رویکارد
و رفتار اجتنابی را هدایت میکنند ( .)9از سوی دیگار شخصایت
ویژگی نسبتاً پایداری از رفتار ،هیجان و نحوه تفکر است و سبک
خاص هر فردی را در ارتباط با دنیای درونی و نحاوه تعامال باا
محیض اجتماعیاش شکل میدهد ( .)10گلدبرگ ( )11عالوه بار
نتایج تحقیقات خود ،کارهای دیگران را نیز مارور کارد و تحات
تأثیر همسانی نتایج قرار گرفت و این ور نتیجاهگیری کارد کاه

مواد و روشها
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پژوهش حاضر از نوع رحهای غیر ازمایشی و همبستگی بود
که از تحلیل مسیر یا مدل معادالت ساختاری استفاده شد .جامعه
آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مقط ابتدایی ناحیه 2
مشهد در سال تحصیلی  97- 98بود که با بهرهگیری از روش
نمونهگیری بقهای نسبی و جدول کرجسی و مورگان  416نفر
( 180زن 236 ،مرد) بهعنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب
گردید .ابزار گرداوری دادهها پرسشنامههای استاندارد به این
شرح زیر بودند.
رحولآفرین :در سال ()2010
پرسشنامه ردری
توسض بوچامپ و همکاران راحی شد .این پرسشنامه شامل 16
آیتم است که  4مقیاس تحریک ذهنی ،انگیزه الهامبخش ،تأثیر
آرمانی و مالحظات فردی وجود دارند ،پاسخ هر عبارت در یک
مقیاس  5درجهای از اصالً ( ،)0همیشه ( )13نمرهگراری
میگردد که حداکثر نمره ( )64و حداقل نمره ( )14میباشد.

مجله رحقیقات علوم رفتاری

پاییز  ،1400دورهی  /19شماره 3

برعکس میباشد .مثالً کسب امتیاز باالتر در مقیاس خود ابرازی
نشاندهنده ،خود ابرازی بیشتر در فرد است .این پرسشنامه برای
گروههای هدف از سن  18سال تا سنین باالتر ،مشروط به
اینکه از حد متعارفی از تحصیالت (حداقل دیپلم) برخوردار
باشند قابل اجراست و در دو جنس زن و مرد کاربرد دارد .در
مورد کیفیت روانسنجی آن نیز اقدامات الزم به عمل آمد که در
سومین مرحله اجرا ،تحلیل ا العات در حیطههای زیر انجام
گرفت.
روش آماری
بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش حاضر از روشهای آمار
توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روشهای
استنبا ی با بهرهگیری از معادالت ساختاری با رویکرد حداقل
مربعات جزئی با بهرهمندی از نرمافزار لیزرل تحلیل شد.

همسانی درونی کلی این پرسشنامه  %96و اعتبار آن با دو شیوه
همسانی درونی و ثبات زمانی موردبررسی قرارگرفته که اعتبار
آن بر اساس آلفای کرون باخ  %95و با استفاده از روش
بازآزمایی  %94میباشد.
پرسشنامه عوامل شخصیتی هگزاکو :این پرسشنامه
توسض اشتون ولی ( )2000تهیهشده و در سال ( )2001مورد
تجدیدنظر قرار گرفت .این پرسشنامه دارای  7عامل به نامهای
صداقت ،فروتنی ،هیجان پریری ،برونگرایی ،توافق،
وظیفهشناسی و باز بودن تجربه میباشد .پاسخنامه دارای 5
گزینه کامالً مخال ( ،)1مخال ( ،)2نظری ندارم ( )13و موافق
( )13و کامالً موافق ( )5میباشد سؤاالت ،15 ،14 ،10،12 ،9 ،1
،47 ،46 ،42 ،41 ،35 ،32 ،31 ،30 ،28 ،27 ،24 ،21 ،20 ،19
 60 ،59 ،57 ،56 ،55 ،53 ،52 ،49 ،48بهصورت معکوس
نمرهگراری میشود .پایائی  7عامل با استفاده از آلفای کرونباخ
برابر  %72 ،%73 ،%83 ،%80 ،%81 ،%77و  %79به دست آمد.
پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران :این
مقیاس توسض شرر ،مادوکس ،مرکاندانت ،پرنتیک-دون،
جاکوبس و راجرز ( )1982ساخته شده است .نسخه اصلی آزمون
شامل  36سؤال بود برای هر سؤال مقیاس خودکارآمدی5 ،
پاسخ پیشنهاد شده است .به همین دلیل به هر سؤال  5امتیاز
تعلق میگیرد .سؤاالت شماره  15 ،13 ،9 ،8 ،3 ،1از راست به
چپ امتیازشان افزایش مییابد و بقیه سؤاالت بهصورت معکوس
یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش مییابد .براتی در سال
 1376بهمنظور بررسی پایایی مقیاس خودکارآمدی از روش
دونیمه کردن استفاده کرد .ضریب پایایی از ریق اسپیرمن –
براون با ول برابر  76/0و با ول نابرابر  76/0و از روش نیمه
کردن گاتمن ،برابر  75/0است.
پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن :این پرسشنامه
دارای  90سؤال است که نخستین پرسشنامه فرا فرهنگی
ارزیابی هوش هیجانی است .این آزمون در سه مرحله در ایران
اجراشده و پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه،
حرف یا تغییر بعنی سؤاالت و تنظیم مجدد سؤاالت هر
مقیاس ،پرسشنامه از  117سؤال به  90سؤال تقلیل یافت و
دارای  4خرده مقیاس مهارتهای درون فردی ،مهارتهای بین
فردی ،مقابله با فشار (کنترل استرس) ،مقیاس سازگاری و
مقیاس خلق کلی است .کسب امتیاز بیشتر در این آزمون،
نشانگر موقعیت برتر فرد در مقیاس موردنظر یا در کل آزمون و

یافتهها
یافتههای حاصل از بررسی توصیفی متغیرهای جامعهشناختی
بیانگر این بودند که نمونه پژوهش شامل  180نفر زن ( )%44و
 236نفر مرد ( )%56بود و سطح تحصیالت این افراد بدین شکل
بود که  132نفر دارای مدر لیسانس ( )%32و  284نفر دارای
مدر فوقلیسانس ( )%68بودند .همچنین در بررسی توزی
سنی اعنای نمونه مشاهده شد که  87نفر بین  20تا 30
( 251،)21%نفر بین  30تا  63 ،)%61( 40نفر بین  40تا 50
( )16%و  15نفر باالی  50سال ( )%2داشتند و سابقه اشتغال
این افراد بدین شکل مشاهده شد که  91نفر بین  1تا ،)%22( 5
 104نفر بین  6تا  97 ،)%25( 10نفر بین  11تا  )%24( 15و
 124نفر باالی  15سال ( )%29سابقه کار داشتند .در ادامه آمار
توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و دادههای مربوط به
نیکویی برازش ارائهشده است.

نتایج فوق نشان میدهد که پاسخگویان نسبت باه ساؤاالت
تحقیق همسو با اهداف تحقیق جواب دادهاند و دادهها با انحراف
معیارمتناسب ا راف میانگین پراکندگی دارند.
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جدول  .1بررسی میانگین و انحراف معیار ابعاد مدل
انحراف استاندارد
میانگین
ابعاد مدل
0/567
2/876
تدریس تحولآفرین
0/398
4/985
عوامل شخصیتی
0/722
3/287
عوامل اجتماعی
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جدول  .2اندازهگیری کفایت نمونه
آماره
آزمون
کایسر – میر – اولکین
اندازهگیری کفایت نمونه
()KMO
تقریب کای دو
درجه آزادی
آزمون کرویت بارتلت
معناداری

متغیرهای تحقیق نرمال می باشد چون میزان چولگی و
کشیدگی مابین ( 1و  )-1میباشد.
یکی دیگر از پیشفرضهای انجام تحلیل به روش
معادالت ساختاری بررسی همگنی واریانسها در خصوص
متغیرهای تحقیق میباشد که با استفاده از آزمون لوین انجام
میگیرد .با توجه به سطح معناداری جدول که از  0/05بیشتر
است ،میتوان ادعا کرد که ابعاد مدل تحقیق همگن هستند.
یکی دیگر از پیشفرضهای الزم برای انجام تحلیل به
روش معادالت ساختاری بررسی عدم وجود هم خطی چندگانه
متغیرهاست .برای بررسی این شرط از میزان تورم واریانس
) (VIFو تولرانس استفاده میشود .به وریکه اگر عامل تورم
باالی  5و تولرانس کمتر از  0/1باشد بدین معنا است که هم
خطی بین متغیر وجود دارد.

0/873
12143/4532
415
0/001

ازآنجاکه مقدار شاخص  KMOبرابر  0/873است و تعداد
نمونه برای تحلیل کافی است .همچنین مقدار معناداری آزمون
بارتلت ،کوچکتر از  0/05است که نشان میدهد تحلیل
موردنظر برای شناسایی ساختار مدل مناسب است .جهت انجام
تحلیل عاملی اکتشافی از روش تحلیل مؤلفههای اصلی و
چرخش واریماکس استفادهشده که تعداد  6بعد بهعنوان ابعاد
مدل به همراه زیر مؤلفهها استخراج شده بودند در این بخش
موردبررسی قرار گرفتند.

جدول  .4آزمون VIFبرای بررسی عدم هم خطی چندگانهی

جدول  .3رحلیل عاملی اکتشافی
تحریک ذهنی

عوامل
اجتماعی

0/854
0/866
0/845
0/791
0/754
0/768
0/833

4/76
21/77
21/77

4/93
6/39
84/82

ابعاد مدل

میزان VIF

تولرانس

تدریس تحولآفرین

2/207

0.433

عوامل فردی

1.870

0.535

عوامل اجتماعی

2.765

0.382

عوامل سازمانی

2.045

0.473

عوامل شخصیتی

2.893

0.481

عوامل روانشناختی

2.981

0.761

یکی از روشهای سنجش این روایی آزمون فورنل -الکر
است .جدول  4نتایج بهدستآمده برای ابعاد مدل پژوهش را
نشان میدهد .جدول ذیل نشان میدهد که سازهها کامالً از هم
جدا میباشند یعنی مقادیر قطر اصلی برای هر متغیر پنهان از
همبستگی آن بعد با سایر بعدهای پنهان انعکاسی موجود در
مدل بیشتر است.
برای بررسی کیفیت مدل از شاخص بررسی افزونگی و
ضریب تعیین استفاده میشود .اعداد مثبت نشانگر کیفیت
مناسب مدل هستند .معیار اصلی ارزیابی مدل ساختاری ،ضریب
تعیین میباشد .این شاخص نشان میدهد چند درصد از تغییرات
متغیر وابسته توسض متغیرهای مستقل صورت میگیرد.

0.790
0.766
0.833
5/609
7/609
91/29

نرمال بودن توزی دادهها باید از ریق محاسبه چولگی و
کشیدگی بررسی شود تا میزان دوری پراکندگی دادهها از توزی
نرمال مشخص شود هرچند توزی نرمال دادهها در روش حداقل
مربعات جزیی شرط اساسی نیست و توزی داده های همه
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انگیزه الهامبخش
تأثیر آرمانی
مالحظات فردی
صداقت
فروتنی
هیجان پریری
برونگرایی
توافق
وظیفهشناسی
بازبودن تجربه
اعتماد اجتماعی
پایگاه اقتصادی اجتماعی
اوقات فراغت
مقادیر ویژه اولیه کل
درصد واریانس
درصد تراکمی واریانس
تحریک ذهنی

تدریس
تحولآفرین
0/741
0/798
0/893
0/704

عوامل
شخصیتی

ابعاد مدل رحقیق
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جدول  .5شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی رشخیصی یا واگرا
ردی

2

4

3

5

ابعاد

1

1

تدریس تحولآفرین

1

2

عوامل فردی

0/831

1

3

عوامل اجتماعی

0/764

0/886

1

4

عوامل سازمانی

0/774

0/868

0/879

1

5

عوامل شخصیتی

0/839

0/888

0/900

0/892

1

6

عوامل روانشناختی

0/547

0/342

0/872

0/455

0.398

6

1

تکنیک مربعات جزئی و آزمون  tبوت استراپینگ به کمی سازی
مدل پرداخته خواهد شد کاه نتاایج باه شارح شاکلهای  1و 2
میباشند .نتایج شکل فاوق نشاان میدهاد کاه کلیاه ضارایب
بهدسااتآمده باارای ابعاااد ماادل مثباات بااوده و کلیااه مقااادیر
بهدستآمده  tبیشتر از  1.96جدول  Zبودهاند که میتوان نتیجه
گرفت مدل در معنادار باوده و میتاوان باه نتاایج بهدساتآمده
استناد نمود.
با توجه به جدول  9میتوان بیان داشات کاه کلیاه عوامال
فردی ،اجتماعی ،روانشاناختی و ساازمانی بار روی مؤلفاههای
شخصیتی تأثیر گراشته و همچنین ویژگیهای شخصیتی نیز بار
روی تدریس تحولآفرین تاأثیر دارناد؛ بناابراین میتاوان بیاان
داشت که روابض صحت علی موجود در مدل تحقیق تائید شده و
مدل نیز مناسب است.

جدول  6نشان میدهاد کاه  88/7درصاد از تغییارات مادل
توسض متغیرهای مستقل (ابعااد مادل) پیشبینای میشاود .اگار
شاخص افزونگی بیشتر از صفر باشد مقادیر مشاهدهشاده خاوب
بازسازیشده و مدل توانایی پیشبینی دارد .در این تحقیاق ایان
شاخص برای متغیر تدریس تحولآفرین باالی صفر میباشد.
جدول  .6شاخصهای بررسی کیفیت مدل
افزونگی
ضریب تعیین
مدل
0/566
0/887
تدریس تحولآفرین

در این بخش با توجه به اینکه مشخص شد مادل مفهاومی
چگونه بوده ،میازان حجام نموناه مناساب اسات و کلیاه ابعااد
شناساییشده بر روی مدل موردنظر مؤثر هساتند باا اساتفاده از

جدول  .7نتایج آزمون مسیر
ضریب

ضریب

مستقیم

غیرمستقیم

0/465

0/091

2/98

عوامل اجتماعی بهطور مستقیم بر تدریس تحولآفرین تأثیر دارد.

0/580

...

2/17

>0/05

مؤلفههای شخصیتی بهطور مستقیم بر تدریس تحولآفرین تأثیر دارد.

0/397

.............

6/288

>0/05

فرضیهها
عوامل اجتماعی با میانجی مؤلفههای شخصیتی بهطور غیرمستقیم بر تدریس تحولآفرین
تأثیر دارد.

>0/05

مدل تستشده در جامعه موردنظر از برازش نسبتاً خاوب و قابال
قبولی برخوردار بوده است؛ بنابراین ،نتاایج مادل تحقیاق نشاان
میدهد که مدل مورداستفاده تحقیق حاضار از بارازش مناسابی
برخوردار بود
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نسبت مرب کای باه درجاه آزادی ( )X2/dfمقادار مناسابی را
نشان داده است .همچنین معیار خطای  RMSEAنیز برابر با
 0/03برآورد شده که این مقدار کوچکتر از حد مجاز  0/08بوده
است .بر اساس برآوردهای ارائهشده میتوان نتیجاه گرفات کاه

آماره T

معناداری
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جدول  .8آمارههای مربوط به نیکویی برازش مدل ردری

رحولآفرین

نتیجه برازش

مقادیر پژوهش

مالک

نماد

شاخصهای برازش

برازش خوب

1/34

≥3

X2/df

تقسیم کای-مربع بر درجه آزادی

برازش خوب

0/03

≥0/08

RMSEA

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

برازش خوب

0/94

≤0/9

GFI

شاخص نیکویی برازش

برازش خوب

0/91

≤0/9

AGFI

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده

برازش خوب

0/95

≤0/9

CFI

شاخص برازش مقایسهای

برازش خوب

0/93

≤0/9

IFI

شاخص برازش افزایشی

برازش خوب

0/92

≤0/9

NFI

شاخص برازش نرم

برازش خوب

0/96

≤0/9

NNFI

شاخص برازش غیر نرم

0/76

≤0/6

R2

R2
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شکل  .1روابط علی میان متغیرهای مدل در حالت رخمین معناداری

بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق ارائه الگوی مؤلفههای شخصایتی و عوامال
روانشناختی مؤثر بر تدریس معلمان در زمان شیوع کوویاد19-
بود .با استناد به نتاایج بهدساتآمده میتاوان بیاان داشات کاه
عوامل اجتماعی با میاانجیگری مؤلفاههای شخصایتی باه ور
غیرمستقیم بر تدریس تحولآفرین تأثیر دارد و فرضایه تحقیاق
مورد تائید است.
همسو بودن نتایج برخی از تحقیقات با تحقیاق حاضار ماورد
تائید قرارگرفته است ( .)8( )16( ،)15نتایج پژوهش یاناگ ()17
نشان داد سبک تدریس تحولآفارین بار مؤلفاههای شخصایتی
بااهویژه در سااطح فااردی تااأثیر مثبتاای دارد .شااواهد تجرباای
پژوهشهای دیگر نیز وجود روابض مثبت بین مؤلفههای رهباری
تحولآفرین و مؤلفههای شخصیتی را تائیاد میکنناد ()19 ,18؛
بنااابراین عواماال اجتماااعی میتوانااد نقااش مهماای در تاادریس
تحولآفرین دارد.
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در مطالعهای که به آماوزش تحاولآفرین ،ارائهشاده توساض
معلمان تربیتبادنی دبیرساتان ،فعالیات بادنی درون کالسای و
فعالیت بدنی اوقات فراغات را در میاان نوجواناان پرداختاه باود
نشان داد که ادرا نوجوانان از آموزش تحاولآفرین باا فعالیات
بدنی درون کالسی و فعالیت بدنی اوقات فراغات رابطاه مثبتای
دارد و ای ان تااأثیرات بااا باارآورد نوجوانااان از اعتماااد معلاام بااه
تواناییهایشان واسطه میشود؛ یعنی خودکارآمدی استنتاج شاده
از رابطه و باورهای خودکارآمدی ( .)20در مطالعهای مشاابه نیاز
تأثیر تدریس تحاولآفرین را در دورههاای تربیتبادنی بررسای
نمودند و خا رنشاان کردناد کاه تادریس تحاولآفرین موجاب
افزایش انگیزش و باورهای مثبت دانش آموزان میشود )21( .در
مطالعهای که به بررسی رابطه بین رهبری تحولگرا و یاادگیری
و انگیزش پرداخته بود نشان داد که رهبری تحولآفرین باه ور
معنیداری انگیزش و شاخصهای یادگیری اثربخش دانشجویان
را پیشبینی کرد (.)16

مجله رحقیقات علوم رفتاری
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جهان و کاربردی کردن نتایج حاصل از آن ،تمرکززدایی در نظام
آموزشی ،تغییر و اصالح محیضهای آموزشی با توجه به تحوالت
جدید ،عنایات باه فراگیاران و حناور فعاال آناان در عرصاهی
فعالیتهای یاددهی -یادگیری بهعنوان یکای از اهاداف اصالی
سیستم آموزشای ازجملاه ویژگیهاای آماوزشوپرورش کاارآ و
تحااولآفرین محسااوب میشااود .از محاادودیتهای پااژوهش
میتوان به این موارد اشاره داشت :محدود بودن تعداد تحقیقاات
انجامگرفته در داخل کشور؛ محدود بودن ابزارهای انادازهگیری
به پرسشنامه و محدود بودن جامعه آمااری باه مادارس مقطا
ابتدایی ناحیه  2مشاهد کاه تعمایم نتاایج را باا مشاکل مواجاه
میکند .پیشنهاد میشود با توجاه باه اهمیات رویکارد تادریس
تحولآفرین در کالسهای درسی و تغییرات روزافزون در داناش
معلمان ،همانگونه که نیاز به بازآموزی در شایوههای تادریس و
بهروزرسانی دانش و تجربه در حوزه تخصصای موردتوجاه قارار
میگیرد ،معلمان باید نسبت به ورزیدگی و کسب دانش و تجربه
در زمینه روشها و فنون تدریس نیز اقدام نمایند

از رف دیگر میتاوان گفات کاه عوامال اجتمااعی باه ور
مستقیم بر تدریس تحولآفرین تاأثیر دارد و در ایان راساتا باین
خودکارآماادی ،ی اادگیری مبتن ای باار مشااکل و قابلی ات اشااتغال
دانشآموزان ،همراه با رهبری تحاولآفرین معلماان همبساتگی
مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،یاادگیری مبتنای بار
مشکل و خودکارآمدی دانشآموزان میانجیهای کلیادی رابطاه
بین رهبری تحولآفرین معلمان و قابلیت اشاتغال دانشآماوزان
بودند (.)22
مهمترین چالش آموزشوپرورش در هزارهی ساوم ،سیاسات
تغییاار و تباادیل اساات .تباادیل نظااام آموزشاای فعلاای بااه
آموزشوپرورش کارآ و اثربخش ،به همان اندازه که اهمیت دارد،
عملی خطیر است .ترسیم ویژگیهای چناین نظاام آموزشای باا
رسم یک دیاگرام یا تدوین یک پاژوهش ،میسار نیسات ،بلکاه
ضرورتاً نیاز به مطالعه و پژوهش دقیاق در تحاوالت و تغییارات
اجتماعی دامنهدار در یک جامعه دارد .پیش از بیاان ویژگیهاای
آمااوزشوپرورش کااارآ و اثااربخش ،بایااد باار لاازوم همکاااری
همهجانبهی ارگانهاا و ساازمانهای کشاور در حال مشاکالت
آموزشوپرورش تأکید میشود .در این راساتا ،رعایات اصاولی از
قبیل هماهنگی نظام آموزش با نیازها و برنامهریزیهای توساعه
و پیشبینی برای تربیاتمعلم مجارب و متبحار ،اماری بادیهی
است .استفاده از برنامهریزی استراتژیک ،کاربردی کردن نتایج و
مطالعه و تحقیق در جهت استفاده از تجربیات ساایر کشاورهای

تقدیر و تشکر
این مقالاه برگرفتاه از پایانناماه روانشناسای دانشاگاه آزاد
اسالمی واحد خمین میباشد .نویسنده از اساتید راهنما و مشااور
کمال تشکر را دارد.
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