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 چکيده
معلمان ابتدایی و در بین و خودکارآمدی های شخصیت بینی درگیری شغلی بر اساس ویژگیهدف از این پژوهش پیش

نفر را در  1122باشد و جامعه آماری معادل با یبود. این پژوهش از نوع همبستگی م دبیرستان دوره اول شهرستان داراب

به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند،  معلمان ابتدایی و دبیرستان دوره اول شهرستان داراباز  نفر 291که تعداد  بر گرفته

ه پرسشنام :کار گرفته شده عبارت بودند ازه . ابزارهای بای بودتصادفی طبقهگیری صورت نمونههنمونه نیز ب روش انتخاب

و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر.  فرم کوتاه (NEO) شخصیت نئوهای پرسشنامه ویژگیکانونگو، درگیری شغلی 

چندگانه همزمان های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون های حاصله توسط روشها، دادهآوری پرسشنامهپس از جمع

ه پایداری هیجانی، اشتیاق ب های شخصیت،ویژگیاز بین متغیرهای  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد مورد

 ؛دربر داشتندهر دو گروه بینی معناداری را برای درگیری شغلی پیشپذیری، پذیری و مسئولیتهای تازه، توافقتجربه

 باشد.بینی درگیری شغلی نمینتایج نشان داد که متغیر خودکارآمدی در هر دو گروه قادر به پیشهمچنین 

 .استاندارد فضا، سازی، شاداب شادی، مدارس، شبکه :يديکل واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 و خودکارآمدي هاي شخصيت بينی درگيري شغلی بر اساس ویژگیپيش

 در معلمان ابتدایی و دبيرستان دوره اول شهرستان داراب

 

 3، سيدبرزو جماليانزاده2، عليرضا نجفی کوهجردي*1کشاورزیانمحمدرضا 
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 مقدمه

های ای درباره وجود تفاوتندهیفزا یآگاه تیریو مد یو سازمان یصنعت یپژوهشگران حوزه روان شناس ر،یدهه های اخ یط

از نگرش های مرتبط  یکی یشغل رییاند. درگکردهنگرش کسب  نیهای کارکنان درباره کار و رفتارهای مرتبط با انگرش در رشد

اشخاص با درگیری است.  شده تعریف آن با مرتبط مسئولیت و کار به فرد شناختی روان واکنش یک عنوان به که است با کار

 زمان متبوع خودبینی برای ساقابـل پیش یاندهیرود تـا آاندیشند و انتظار میشان میندرت به دست کشیدن از شغلشغلی باال به

پیوند تنگاتنگی داشته  شـانهـا و اهـداف زندگیشان با خیلـی از هویـتکارکنان دارای درگیری شغلی باال ظاهراً شغل .کار کنند

موقعیت کاری با  های خاص از محیط یاها اهمیت بسیار دارد. کارکنان ممکن است در محیط کار در واکنش به ویژگیو برای آن

درگیری  ها را دارا باشند که زمینهای از نیازها یا ارزشهگیر شوند. همچنین برخی از کارکنان ممکن است مجموعهشغل خود در

های شخصیت و کوشد تا با بررسی ویژگی(. از این رو تحقیق حاضر می1392)گنجی و همکاران،  در شغل را فراهم آورد

 در محیط کاری بپردازد. هاآنبینی درگیری شغلی خودکارآمدی معلمان به پیش

مدیریت منابع و رفتار ســازمانی  ای مورد توجه مطالعاتترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گستردهیکی از مهم

بینی کننده مؤثر بر آن از مسئله عملکرد مناسب شغلی و عوامل پیش باشدوری نیروی انسانی تأثیرگذار میقرارگرفته و در بهره

توانند تعیین های شخصیتی خاص میباشد. تعدادی از ویژگیهای فــردی کارکنان میشــخصیتی و تفاوت ایهجمله ویژگی

و منطقی  طور صحیحشوند که اگر بههای جدی در محیط کار میباشند، و تعدادی نیز باعث آسیب کننده رفتار فرد در سازمان

اش دارد هر فرد نقش مهمی در عملکرد شــغلی خواهد داشت، شخصیت ناپذیری را به همراههای جبرانکنترل نگردند خســارت

دهد مشخص میای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ میبت به یک شغل و شیوهسن زیرا شخصیت فرد انگیزش و نگرش فرد را

هر ویژگی شخصیتی  اســت زیرا راست که هر فردی با چه شغلی سازگارت یاکند. شخصیت همچنین یکی از عوامل تعیین کننده

 های ویژگی و شخصیت بین تناسب (. وجود1393ت )بابائیان و همکاران، دارای شرایطی است که متناسب با شغل خاصی اس

 پذیریمسؤولیت و خالقیت کارایی، افزایش در فرد، درونی هایانگیزه ایجاد فرد، بیشتر رضایت ایجاد سازمانی باعث و شغلی

 دیگر عبارت کرد. به جبران را آن توان نمی ...و پول، پاداش مانند بیرونی های انگیزه با نداشتن ناسبت صورت در شد، اما خواهد

تناسب  این وجود شد. همچنین خواهد شغل از رضایت باال رفتن باعث فرد شغلی های ویژگی و شخصیتی هایویژگی تناسب بین

 (.1390آبادی و میرهاشمی، شد )فیضبا داشته فرد شغلی بهتر عملکرد بر عمیقی تأثیر است ممکن

نیستند.  فرد دارد و افراد در مجموعه صفات شخصیتی مشابه هم خصوصیات شخصیتی در هر انسان کامالً جنبه منحصر به

با آن تأثیر بسزایی داشته  های برخوردهیجانی و نیز ارزیابی فرد از استرس و روش هایتواند بر واکنشهای شخصیتی میویژگی

 (.2004، 1بال) باشد

شود و به توان گفت که باورهای خودکارآمدی پایه اصلی و محور انگیزه انسان محسوب میدر ارتباط با خودکارآمدی می

کسانی که خودکارآمدی باالیی دارند، برد. را در انجام کارها باال می هاآنمندی افراد از این باورها، احتمال موفقیت میزان بهره

 ،2هند )لوتانزدکوشش و پافشاری بیشتری نشان می گزینند، خود را بیشتر باور دارند،برانگیزتر و باالتری را برمی های چالشهدف

2002.)  

های رفتار و کنندهبینیبهترین پیش هایدارد. بندورا در نظریه خود، سازه اجتماعی -خودکارآمدی ریشه در نظریه شناختی

. )زیمرمن و خودکارآمدی است ترین عنصر آنمهم کند کهرا ترسیم می تصویری از رفتار انسان و نمایدمی معرفی را تغییر رفتار

توانایی  و یا خودبسندگی، میزان اطمینانی است که فرد به( منظور از خودکارآمدی 1997) 4به اعتقاد بندورا( 2000، 3همکاران

نماید. او همچنین خودکارآمدی را یکی از فرایندهای از میخود در زمینۀ اجرای یک رشته امور یا انجام یک تکلیف خاص ابر

، 5کالرك دهیم )اوانس وبسیاری از رفتارهای اجتماعی و خصوصیات شخصی را بسط می داند که ما از طریق آنشناختی می

2011.) 

                                                           
1. Ball 
2. Luthans & Peterson 

3. Zimmerman et al. 

4. Bandura 
5. Evans & Clark 
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درگیری شغلی افراد از عواملی هستند که بر  خودکارآمدیهای شخصیتی و توان گفت که ویژگیبا توجه به مباحث نظری می

های شخصیت و خودکارآمدی در معلمان بینی درگیری شغلی بر اساس ویژگیپیش درصددتأثیر گذارند از این رو پژوهش حاضر 

و  های شخصیتیبه دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا ویژگی ؛ واست ابتدایی و دبیرستان دوره اول شهرستان داراب

 ؟هاستآنبینی درگیری شغلی قادر به پیش دایی و دبیرستان دوره اول شهرستان دارابخودکارآمدی معلمان ابت

 

 پيشينه تحقيق
رابطه سبک رهبری اخالقی مدیران با خودکارآمدی جمعی و درگیری شغلی »نامه خود با عنوان ( در پایان1394حسین پور )

نشان داد که سبک رهبری اخالقی مدیران با احساس خودکارآمدی جمعی معلمان و میزان « ی شهر سنندجعلمان متوسطهم

ی میزان احساس خودکارآمدی کنندهبینیرهبری اخالقی مدیران مدرسه پیش ینها در مدرسه رابطه دارد. همچندرگیری شغلی آن

ه ب یرمستقیمصورت غصورت مستقیم و هم بهشان داد که رهبری اخالقی هم بهها نجمعی و درگیری شغلی معلمان است. یافته

 .گری خودکارآمدی جمعی معلمان بر درگیری شغلی معلمان اثرگذاری مثبت داردمیانجی

های خودکارآمدی بر تعهد سازمانی و دلبستگی اثربخشی آموزش مؤلفه»نامه خود با عنوان ( در پایان1394رشیدی جوشقان )

صورت های خودکارآمدی بر افزایش تعهد سازمانی بهداد که آموزش مؤلفه نشان« ی کارکنان زن مجتمع صنعتی فوالد اسفراینشغل

آمدی های خودکارهای تعهد سازمانی نتایج نشان داد که آموزش مؤلفهکلی و دلبستگی شغلی مؤثر بوده است. ولی در میان مؤلفه

 .ثر بوده است ولی بر روی تعهد مستمر تأثیری نداردبر افزایش تعهد هنجاری و عاطفی مؤ

آمدی و درگیری شغلی در بین ی هراس اجتماعی با خودکاررابطه»نامه خود با عنوان ( در پایان1394) محمدی نسب سرجاز

ی منفی و معناداری وجود دارد؛ آمدی رابطهکه بین هراس اجتماعی با خودکار ددانشان « کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

ی منفی و معناداری آمدی رابطهآمدی و ناراحتی فیزیولوژی با خودکارو از میان ابعاد هراس اجتماعی بین بعد ترس با خودکار

معناداری وجود دارد؛ و از میان ابعاد هراس  ی منفی ومشاهده گردید؛ و همچنین بین هراس اجتماعی با درگیری شغلی رابطه

 .ی منفی و معناداری مشاهده گردیداجتماعی تنها بین بعد ترس با درگیری شغلی رابطه

نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی کارکنان »ای با عنوان ( در مقاله1394میرکمالی و پژمان )

گیری گروهی در کار و از بین از بین رویکردهای مذاکره، اعتماد، دلجویی و تصمیم ندداد نشان« صنایع متوسط استان همدان

 .تندداری داشبا درگیری شغلی رابطه مثبت و معنی یهای اعتماد سازمانی، قابلیت اعتماد، نگرانی و دلواپسی و گشودگمؤلفه

پیشرفت  یهاهای شخصیت، باورهای هوشی و هدفطه ویژگیراب»ای تحت عنوان ( در مقاله1393حاجی یخچالی و همکاران )

های های شخصیت، هدفهای ویژگیکه خرده مقیاس دریافتند «آموزان دختر دبیرستانیبا خودکارآمدی تحصیلی در دانش

بین پیش د که متغیرهایننشان دا نیچندارند. هم یداریپیشرفت و باورهای هوشی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معن

شناسی، هدف بین به ترتیب؛ وظیفهعالوه از میان متغیرهای پیش. بهکنندیدرصد واریانس خودکارآمدی تحصیلی را تبیین م 42

 .مناسبی برای خودکارآمدی تحصیلی هستند یهانیبشیتبحرگرا، باور هوشی افزایشی، برونگرایی و هدف عملکردی پ

های شخصیتی با رضایت بررسی رابطه بین خودکارآمدی و ویژگی»ی تحت عنوان ا( در مطالعه1393نظری و همکاران )

 خودکارآمدی و ندارد وجود شغلی رابطه رضایت و آمدی دریافتند که بین خودکار« شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی

 و پذیریسازگاری، مسئولیت هاییژگیو شخصیتی، هایابعاد ویژگی بین از باشد. همچنیننمی رضایت شغلی بینیپیش به قادر

 در شغلی رضایت بینیپیش به قادر بودن پذیرا و نژندیهای روانویژگی و بودند رضایت شغلی بینیپیش به قادر گراییبرون

 .نبودند اورامانت کمیته امداد منطقه کارمندان

های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و یاستبررسی رابطه بین ادراك س»( در پژوهشی با عنوان 1393کریمی و همکاران )

رابطه منفی و  01/0های سازمانی و خودکارآمدی شغلی در سطح بین متغیرهای ادراك سیاست ندشان دادن« دلبستگی شغلی

درصد از واریانس خودکارآمدی شغلی  22های سازمانی دار وجود دارد و نتایج رگرسیون حاکی از آن است که ادراك سیاستمعنی

دار است رابطه منفی و معنی 01/0های سازمانی و دلبستگی شغلی نیز در سطح چنین بین ادراك سیاستنمایند. هما تبیین میر

درصد از واریانس در دلبستگی شغلی را تبیین  12تنهایی های سازمانی بهو نتایج رگرسیون نیز نشان داد که ادراك سیاست

 نمایند.می

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/888831
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/888831
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/889771
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/889771
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ی الگوی روابط علی معنویت در محیط کار و درگیری شغلی با نقش ارائه»نامه خود تحت عنوان ( در پایان1392کشاورز )

نشان  «شغلی در اعضای هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت و دانشگاه شیراز هایارزش واسطه ای وفاداری، تعهد و

م طور مستقیهاست، بهمعنویت در محیط کار که شامل احساس معنا در کار، احساس همبستگی و همسویی ارزشهای د که مؤلفهدا

کارکنان مؤثر است و همچنین وفاداری، تعهد و های شغلی بر درگیری شغلی کارکنان و بر وفاداری و تعهد و ارزش یرمستقیمو غ

 بر درگیری شغلی کارکنان مؤثر است. یرمستقیمو غطور مستقیم های شغلی نیز بهارزش

های شخصیتی و خودکارآمدی ررسی رابطه بین ویژگیب»( در پژوهشی تحت عنوان 1391نژاد و منظری توکلی )هاشمی

بین  ؛بین برونگرایی مدیران با موفقیت شغلی، روابط انسانی و رضایت کارکنان ندنشان داد «مدیران با موفقیت شغلی آنان

بین خودکارآمدی مدیران با موفقیت  و همچنینمدیران با موفقیت شغلی، انگیزش شغلی و خالقیت و حل مسئله  ییگرادرون

مشخص کرد که برونگرایی و نیز داری وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام های آنان رابطه مثبت و معنیشغلی و مؤلفه

 موفقیت شغلی را تبیین کنند. درصد واریانس 26خودکارآمدی توانستند حدود 

 های شخصیتبینی درگیری شغلی بر اساس ویژگیپیش»( در پژوهشی تحت عنوان 1390آبادی فراهانی و میرهاشمی )فیض

نفر از  200ای در بین گیری تصادفی چندمرحلهبا استفاده از روش نمونه« های خصوصی و دولتی شهر تهراندر کارکنان بانک

یری شغلی تواند درگهای شخصیت میطور کلی ویژگیی خصوصی و دولتی شهر تهران به این نتیجه رسیدند که بههاکارکنان بانک

های خصوصی و دولتی شهر تهران (. همچنین نتایج نشان داد که بین درگیری شغلی کارکنان بانکP‹01/0بینی کند )را پیش

 تفاوت معناداری وجود ندارد.
نفس با خودکارآمدی معلمان دوره های شخصیت و عزترابطه بین ویژگی»مه خود با عنوان نا( در پایان1390دیانت )

 های شخصیتینشان داد که بین ویژگی دشتنیزرمعلمان مدارس دوره راهنمایی دخترانه شهرستان نفر از  200در بین « راهنمایی

ج نتای همچنینوجود دارد.  یمعنادارآمدی رابطه ودکارخپذیری با پذیری و مسئولیتنژندی، دلپذیر بودن، انعطافمقیاس روان

نفس و خودکارآمدی رابطه معناداری بینی نمایند. همچنین بین عزتخودکارآمدی را پیش توانندرگرسیون نشان داد این ابعاد می

 .وجود داشت

های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با خودکارآمدی رابطه بین ویژگی»نامه خود تحت عنوان ( در پایان1389کریمیان فرد )

ذیری و پهای شخصیتی )برونگرایی، انعطافهای ویژگیشان داد بین مؤلفهن «در زنان قربانی خشونت و مقایسه آن با زنان عادی

نژندی و خودکارآمدی رابطه معنادار و بین ویژگی روان P‹01/0 پذیری( و خودکارآمدی رابطه معنادار مثبت در سطحمسئولیت

اب عاطفی و اجتن مسئولیتییوجود دارد. بین ابعاد باورهای غیرمنطقی )ضرورت تأیید و حمایت دیگران، ب P‹01/0 منفی در سطح

های ویژگی بین مؤلفهوجود دارد.  P‹01/0 از مسائل( با خودکارآمدی در زنان قربانی خشونت رابطه معنادار منفی در سطح

نسبت به تغییر( رابطه معنادار مشاهده شد. همچنین نتایج آزمون  یدیجز وابستگی و ناامشخصیتی با ابعاد باورهای غیرمنطقی )به

های شخصیتی در زنان قربانی خشونت و زنان عادی تفاوت معنادار وجود دارد، بین بین ویژگی که های مستقل نشان دادتی گروه

آمدی در زنان قربانی خشونت و زنان عادی تفاوت معنادار وجود دارد و بین باورهای غیرمنطقی در زنان قربانی خشونت و خودکار

نشان دهنده عدم معناداری میزان تحصیالت در دو گروه نیز زنان عادی تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس دوطرفه 

 .رآمدی و باورهای غیرمنطقی استزنان عادی و قربانی خشونت بر خودکا

اد نشان د «های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسالمیکنندهبینیپیش»( در پژوهشی با عنوان 1387میرهاشمی )

همچنین، معلوم شد (. t ،01/0›P= -891/2) شوندطور معناداری بیشتر از زنان با شغلشان درگیر میمرد به علمییئتکه اعضای ه

میزان درگیری شغلی  (F ،01/0›P= 785/2)و ب( باالتر رفتن مرتبه علمی  (r ،01/0›P= 182/0)الف( با افزایش سابقه کار  که

 .یابدنیز افزایش می

نقش سبک رهبری و خودکارآمدی در درگیری شغلی کارکنان در ایالت »( در تحقیقی تحت عنوان 2016) 6آیکیا و همکاران

Enugu » تشرک 280در میان( کننده با استفاده از پرسشنامه سبک رهبریLBDQ( مقیاس خودکارآمدی ،)SES و پرسشنامه )

های انواع مختلف سبک نیداری بکه تفاوت معنی( و تجزیه و تحلیل واریانس دو طرفه به این نتیجه رسیدند JISدرگیری شغلی )

 دارد.وجود  یشغل یریو درگ یخودکارآمد نیو همچن یشغل درگیریدر  یرهبر

                                                           
6. Ike et al., 2016 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690027
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690027
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690027
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690027
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/527684
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/527684
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/527684
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/527684
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 هایویژگیبینی صفات و : پیشیخودکارآمد یاانتخاب حرفه»ای تحت عنوان ( در مطالعه2016) 7آگوستو و همکاران

آموز دبیرستانی شرکت کننده از مدارس دولتی و خصوصی به این نتیجه دانش 308در بین « یرستانیآموزان دبدر دانش تیشخص

داد که  همچنین نتایج نشان .هستند یخودکارآمد یاصل هایکننده بینیان بودن پیشتوافق و باوجد ،ییبرونگرادست یافتند که 

 .دتمایز قائل ش یخودکارآمد یو باال نییافراد با سطوح پادر  باوجدان بودنو  ییبرونگرابین  یتیشخصهای توان از ویژگیمی

صیتی و خودکارآمدی معلمان: مطالعه تجربی های شخرابطه بین ویژگی»ای تحت عنوان ( در مقاله2015) 8پندی و کاویسا

نشان دادند که رابطه مثبت و معناداری بین برونگرایی، توافق، باز بودن نسبت به (« 9)پودچری Karaikalمعلمان مدرسه منطقه 

ری روان رنجو تجربه و باوجدان بودن با خودکارآمدی وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که یک رابطه منفی و معنادار بین

 و خودکارآمدی معلمان دوره متوسطه وجود دارد.

عامل بزرگ( و خودکارآمدی  5های شخصیت )رابطه بین ویژگی»ای تحت عنوان ( در مطالعه2014) 10زاده و مشکانیرجب

اوجدان بودن و جربه و بنسبت به ت توافق، باز بودن ،ییبرونگرا نیداری بکه ارتباط معنی به این نتیجه دست یافتند« مدیران بانک

عالوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون گام به  وجود دارد. رانیدر مد یو خودکارآمد ییروان رنجورخو نیداری بمعنیو  یمنف ارتباط

طور معکوس( طور مستقیم( و روان رنجوری )به، باوجدان بودن )بهNEOگام نیز نشان داد که از بین پنج عامل بزرگ شخصیتی 

 بینی متغیر خودکارآمدی هستند.ه پیشقادر ب

 یتیشخص هایویژگینفس و عزت ،یمیخود تنظی ریادگی یراهبردهابین رابطه »( در پژوهشی با عنوان 2014) 11گلستانی

طور تصادفی انتخاب شده بودند و با استفاده از مقیاس خودکارآمدی، آموز دبیرستانی که بهدانش 150در بین « یبا خودکارآمد

به این نتیجه  NEOنفس و پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت نامه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، پرسشنامه عزتپرسش

وجود  یبا خودکارآمد یتیشخص یرهای، اعتماد به نفس و متغتنظیمیخود  یریادگی یراهبردها نیداری بارتباط معنیرسید که 

به  ینیبشیپ یرهایمتغ نیبهتر ،یبینی خودکارآمدپیش یداد که برانیز  نشان ونیرگرس لیو تحل هیحاصل از تجز جیدارد. نتا

خود  یریادگی یهایانواع استراتژ انیاز م ن،ی. همچنهستند یو سازگار بودن وجدانبا، تنظیمیخود  یریادگی یراهبردهاترتیب 

 ند.بودهدف  نییو تع یابیرزتوجه، خودابه ترتیب بینی پیش یرهایمتغ نیبهتر ،یبینی خودکارآمدپیش یبرا یمیتنظ

کار در  تیو رضا یتعهد سازمان ،یشغل درگیری ،یخودکارآمد نیرابطه ب»ای با عنوان ( در مطالعه2014) 12نوریزا و عزیز

نشان داد  رهایمتغ نیب یهمبستگ لیو تحل هیتجز جهینتدریافتند که سطح رضایت شغلی باالست. « اجتماع سیافسران پل انیم

 لیو تحل هیتجزهمچنین  .ی وجود داردشغل تیو رضا یتعهد سازمان ،یشغل درگیری ،یخودکارآمد نیداری بیارتباط معنکه 

 دارد. یشغل تیرضا بینیسهم بیشتری در پیش یشغل درگیریچندگانه نشان داد که  ونیرگرس

ستی ذهنی و عوامل نقش میانجی خودکارآمدی بین عوامل بهزی»( در پژوهشی با عنوان 2011) 13استروبل و همکاران

با واسطه خودکارآمدی با رضایت از زندگی  پذیری و باوجدان بودنگرایی، انعطافنشان دادند، روان رنجوری، برون« شخصیتی

 و باوجدان بودن میانجی بود. پذیریداری دارد. همچنین خودکارآمدی بین انعطافارتباط معنی

ای درگیری کارمند، شناسایی سازمانی و نقش واسطه-تعامل مدیر»ان ( در پژوهشی با عنو2008) 14کاترینلی و همکاران

تغیر سازمانی، درگیری شغلی نقش میتهوکارمند بر  -نشان دادند که در تأثیر مثبت کیفیت تعامل مدیر« شغلی برای پرستاران

 کند.میانجی را ایفا می

 مؤلفه دریافتند که چهار« ای سازمانی و درگیری شغلیرفهرابطه بین مدیریت ح»ای با عنوان ( در مطالعه2008) 15ونزیا و بو

 بر تمرکز و ارتقا هاینظر، مؤلفه مورد مؤلفه چهار بین دارند. در معنادار شغلی همبستگی درگیری با سازمانی مشاغل مدیریت

 .داشتند شغلی درگیری با را همبستگی میزان ترینیینپا و ترتیب، باالترین به خدمت ضمن آموزش

                                                           
7. Augusto et al., 2016 

8. Pandey & Kavitha, 2015 

9. Puducherry 

10. Rajabzadeh And Moshkani, 2014 

11. Golestaneh, 2014 

12. Nurizza & Aziz, 2014  

13. Stroble et al. , 2011 

14. Katrinly Et Al., 2008 

15. Wenxia & Bo, 2008 
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 «های شخصیتی وسواس و تمایالت رفتاری اعتیاد به کاردرگیری شغلی، ویژگی»( در تحقیق تحت عنوان 2006) 16دراكمو

 و یریپذانعطاف هایو با ویژگی قوی و مثبت همبستگی عملی -فکری وسواس صفت استمرار با شغلی نشان داد که درگیری

 باوجدان و انگیزش نفس،عزت منبع کنترل، فردگرایی، از جمله اولیه ردیف هایدارد. تفاوت و معنادار مثبت همبستگی بودن منظم

 دارند. شغلی سطح درگیری با را و معناداری مثبت یرابطه بودن،

ان نش« ینیبال یپرستار اساتید درگیری شغلیو شغلی  یخودکارآمد»( در پژوهشی تحت عنوان 2006) 17یانگ و همکاران

تند و هس ییباالدر سطح  ینیبال یمعلمان پرستاردر  یشغل درگیریو  ی شغلیخودکارآمد تغیرم هر دو طور متوسطبه د کهدندا

وجود  های آنشغل تیرضا تحصیالت وتأهل،  تیبر اساس تفاوت در سن، وضع یشغل درگیریو  یخودکارآمد رابطه معناداری بین

 دارد.وجود مثبت  یهمبستگ یقابل توجه زانیبه م یشغل درگیریو  یخودکارآمددارد. همچنین نتایج نشان داد که بین 

اد نشان د« رابطه بین صفات شخصیتی )پنج عامل بزرگ( و درگیری شغلی»( در پژوهشی تحت عنوان 2004) 18بوزیونلوس

ریق گرایی و گشودگی از طکه بین صفت توافق و درگیری شغلی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. عالوه بر این صفات برون

 با درگیری شغلی رابطه دارند. تعامل

ای بر مبن« درگیری شغلی: تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر آن در بین معلمان مرد و زن»( در پژوهشی با عنوان 1994) 19آریه

لی ای اصهای شخصی ـ روانی و موقعیت شغل، تعیین کنندهطور کلی، متغیر( نشان داد که به1982) 20ای کاسمیرمدل سه مرحله

تر اینکه نتایج این مطالعه حمایت صریحی از دیدگاه رایج کنند. نکته مهماند و تا حدی از مدل کاسمیر حمایت میی شغلیدرگیر

های شخصیتی و وضعیت دهند و ویژگیعنوان تابعی از هماهنگی و تناسب شخص ـ محیط نشان میدرباره درگیری شغلی به

 غلی دارند.بینی درگیری ششغلی باالترین اثر را در پیش

های شخصیت و درگیری شغلی اکثر محققان به این نتیجه رسیدند همان طور که مالحظه شد در بررسی رابطه بین ویژگی

که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد. در بررسی رابطه بین متغیرهای خودکارآمدی و درگیری شغلی نیز تحقیقات اکثر 

ناداری بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین در خصوصی رابطه بین متغیرهای خودکارآمدی و محققان نشان داد که رابطه مع

های شخصیت اکثر محققان وجود رابطه بین این دو متغیر را تأیید کردند. مجموعه تحقیقاتی که ارائه شد، بیانگر گستردگی ویژگی

های شخصیت و درگیری شغلی در کشورهای آمدی، ویژگیو وسعت مطالعاتی است که در زمینه رابطه بین متغیرهای خودکار

های مطالعاتی مختلفی توسط محققین ارائه شده ها و مدلها روشمختلف جهان صورت گرفته است. به طوری که برای بررسی آن

کارآمدی دهای شخصیت و درگیری شغلی، خواست. تحقیقات صورت گرفته بیشتر در زمینه، بررسی رابطه بین دو متغیر )ویژگی

های شخصیت( بود و تا جایی که محقق بررسی نموده، پژوهشی که اثر این سه متغیر را و درگیری شغلی، خودکارآمدی و ویژگی

با هم بررسی نماید صورت نگرفته است. در تحقیق حاضر قصد بر این است تا با تکیه بر آخرین مدل ارائه شده، به بررسی تأثیر 

رآمدی در بین معلمان ابتدایی و دبیرستان جامعه مورد نظر پرداخته و در ضمن بررسی شود که آیا های شخصیت و خودکاویژگی

 باشند؟بینی درگیری شغلی میعوامل مذکور قادر به پیش

 

                                                           
16. Mudrack, 2006 

17. Yang et al., 2006 
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 روش تحقيق

یت و های شخصاساس ویژگیبینی درگیری شغلی بر روش پژوهش در این مطالعه از نوع همبستگی بود که به منظور پیش

خودکارآمدی در معلمان ابتدایی و دبیرستان دوره اول شهرستان داراب به کار گرفته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه 

در این آموزش و پرورش  98-99باشد که در سال می معلمان ابتدایی و دبیرستان دوره اول آموزش و پرورش شهرستان داراب

 یاخوشهگیری تصادفی نمونه روش از گیرینمونه برای پژوهش این نفر بوده است. در 1122 هاآناند که تعداد بوده مشغول به کار

ابتدا از بین مدارس ابتدایی و دبیرستان دوره اول شهرستان داراب چندین مدرسه به صورت تصادفی انتخاب  شده است. استفاده

گیری مورگان آوری شده است که با استفاده از جدول نمونهین مدارس توزیع و جمعها بین معلمان اشده است و سپس پرسشنامه

 عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیده است. در تحقیق حاضر از سه پرسشنامه زیر استفاده شده است.نفر به 291تعداد 

( 1982) شغلی کانونگو ریدرگی یپرسشنامه از درگیری شغلی سطح گیریاندازه برای شغلی: درگيري يپرسشنامه -1

، مخالفم= 1مخالفم=  )خیلی ایدرجه 7 یک مقیاس یپایه بر آزمودنی و است ماده 10 شامل پرسشنامه این شده است. استفاده

 دهد. کانونگومی پاسخ هاآن به (7موافقم=  خیلی و 6موافقم=  ،5موافقم=  کمی ،4موافق=  نه و مخالفم نه ،3کمی مخالفم=  ،2

 تحلیل ( با2006پیروت )گزارش کرده است.  85/0و  87/0ترتیب  به را این مقیاس بازآزمایی و درونی همسانی ضریب (1982)

 مراکز النیالتحصفارغاز  نفر 199 روی پژوهشی ( بر اساس1982) کانونگو درگیری شغلی مقیاس اجرای از حاصل هایداده

 مطلوبی اعتبار مقیاس ضریب این که کندمی گزارش بودند، کار به اشتغال یاولیه در مراحل که فرانسه کشور در عالی آموزش

 قابل حد در مختلف هایاز فرهنگ منتخب هاینمونه در مقیاس این کرانباخ آلفای ضریب که داردمی اظهار ( وی8276/0دارد )

 اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای از نفر 32 روی شغلی درگیری یپرسشنامه اجرای ( با1386میرهاشمی ) است. قبولی

 یاست. دامنه قبولی قابل سطح در که آورد دست به 807/0برابر  آلفای بودند شده انتخاب ساده تصادفی طورکه به رودهن واحد

میرهاشمی  هفتم( بود. همچنین )عبارت 8235/0)عبارت دوم( تا  7566/0بین  پرسشنامه کل با عبارت هر ضرایب همبستگی

و  لودال ایماده 20 یپرسشنامه همراه را پرسشنامه این شغلی، درگیری یپرسشنامه همگرای روایی برآورد منظوربه (1386)

 تصادفی انتخاب طوربه که رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای از نفر 32 روی همزمان طور( به1965کیجنر )

 کیجنر لودال و ایماده 20 یپرسشنامه هاینمره با کانونگو شغلی ی درگیریرسشنامهپ هاینمره همبستگی کرد. اجرا بودند شده

 روایی از شغلی کانونگو درگیری یپرسشنامه که داد نشان آن معناداری ( و سطح725/0آمده ) دست به ضریب مقدار و محاسبه

 .است برخوردار قبولی قابل همگرای

استفاده شد. این  (NEO-FFIهای شخصیت از فرم کوتاه )نجش ویژگیبرای سهاي شخصيتی: پرسشنامه ویژگی -2

مورد بررسی مجدد قرار گرفته است  1991ساخته شده و در سال  1985سؤال است که برای نخستین بار در سال  60نامه پرسش

ده است )حق شناس، انجام ش شناسحق(. ترجمه و انطباق فارسی این آزمون نیز توسط دکتر حسین 1999مک کری،  و )کاستا

 پایداری هیجانی

 برونگرایی

 های تازهاشتیاق به تجربه

 پذیریتوافق

 پذیریمسئولیت

 های شخصیتویژگی

 خودکارآمدی

 درگيري شغلی
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گرایی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری و وجدانی نامه از پنج عامل اصلی شخصیت، شامل روان رنجوری، برون(. این پرسش1388

د رشته مدیریت مور دیو اساتنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و برخی متخصصان این پرسش بودن تشکیل شده است. روایی

همکاران در پژوهش پاناییو تو و  21نامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخار گرفته است. پایایی این پرسشبررسی و تأیید قر

ارت بود از پذیری به ترتیب عبیی، پذیرا بودن، توافقی بودن و مسئولیتگرادرونگرایی یا ( به ترتیب پایداری هیجانی، برون2004)

نفر از اعضای جامعه توزیع و  20تدوین شده بین  نامهین شده است. در این پژوهش پرسشتعی 69/0و  71/0، 70/0، 68/0، 67/0

به  72/0ی پرسشنامه کل یآلفامحاسبه شد.  SPSS20افزار نرمنامه از طریق آوری گردید. سپس برای آلفای کرونباخ پرسشجمع

 آمد. دست

( 1982عمومی شرر ) ز پرسشنامه خودکارآمدیجهت سنجش خودکارآمدی ا: عمومی شرر خودکارآمديپرسشنامه  -3

ماده آن مربوط  17ماده است که  23 یساخته شد و دارا 1982پرسشنامه توسط شرر و همکارانش در سال  نیا استفاده گردید.

(. 1386و فوالدچنگ،  یاست )نجف یهای اجتماعمربوط به تجارب خودکارآمدی در موقعیت گریماده د 6و  یبه خودکارآمدی عموم

برای غلبه بر  اشییخودکارآمدی عقاید فرد مربوط به توانا امهای استفاده شد. پرسشنماده 17 اسیدر پژوهش حاضر از مق

که  صورتنیای لیکرت تنظیم شده است، بدکند. این پرسشنامه بر پایه مقیاس پنج رتبهگیری میهای مختلف را اندازهموقعیت

خودکارآمدی باال در فرد است.  حساس. نمرات باال نشان دهنده اردیگیم 5کاماًل موافق نمره  و پاسخ 1پاسخ کامالً مخالف نمره 

 شوند.می یگذارصورت وارونه نمرهها بهسؤال یدر جهت موافق و مابق 15و  13، 9، 8، 3های پرسشنامه، سؤال نیا یگذاردر نمره

خودکارآمدی  اسیسنجش اعتبار سازه مق یبه دست آوردند و برا 86/0( آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 1982و همکارانش ) شرر

 تیدرجه قابل اسی، مق1969در  23یتیال و ب نییگو E-I اسی، خرده مق22راتر یرونیب-یکنترل درون اسیآن با مق یاز همبستگ

استفاده  1965روزنبرگ در  یفرد یستگیشا اسیو مق 1953ن در آ-بار  از خود یگانگیب اسی، مق1964در  24مارلو و کراو یاجتماع

 اسینمرات خودکارآمدی و مق نیانجام شده ب یهای(. بر اساس بررس1386و فوالدچنگ،  ی؛ به نقل از نجف1376 ،یکردند )برات

توسط و مثبت م یو خودکارآمدی همبستگ یاجتماع تیدرجه قابل اسیمق نیمتوسط، ب یمنف یهمبستگ ،یرونیب-یکنترل درون

(. 1386و فوالدچنگ،  یمثبت متوسط به دست آمده است )نجف یبا خودکارآمدی همبستگ یستگیود و شااز خ یگانگیب نیب

ها نشان داد که بین نمرات این پرسشنامه و موفقیت در شغل و تحصیل همبستگی مثبت وجود دارد. کرامتی همچنین مطالعات آن

 ی( برا1386و فوالدچنگ،  ی؛ به نقل از نجف1376آورد. براتی ) به دست 86/0های ایرانی آن را در نمونه نباخ( آلفای کرو1380)

آزمون  ییایپا یگزارش داده است. و 61/0نفس برابر عزت اسیآن را با مق یسازه آزمون همبستگ ییبه دست آوردن روا

از روش  و 76/0نابرابر  و با طول 76/0با طول برابر  25براون-رمنیبا روش اسپ رستانیآموزان سال سوم دبخودکارآمدی را در دانش

به دست  80/0کرونباخ را در نمونه برابر با  یآلفا ییایاز پا نانیاطم یبرا یبه دست آورده است. و 76/0 زین 26کردن گاتمن مهیدون

 پرسشنامه پایایی حاضر پژوهش درگزارش کردند.  80/0پرسشنامه را  نیکرونباخ ا یآلفا زی( ن1386آورد. نجفی و فوالدچنگ )

 .باشدمی پژوهش ابزار مناسب پایایی دهنده نشان که است آمده به دست 83/0

دبیرستان به طور  چندین مدرسه ابتدایی و شهرستان دارابهای دبیرستانمدارس ابتدایی و به منظور اجرای پژوهش از بین 

. دنبه طور تصادفی انتخاب گردیده معلمان هر گرو ،مدیر مدرسهبا و هماهنگی  مدارس. بعد از مراجعه به شدندتصادفی انتخاب 

توضیح داده شد و سپس آزمودنی ها با رضایت کامل در پژوهش شرکت معلمان قبل از اجرای آزمون هدف اجرای پژوهش به 

 ها قرار گرفت.پرسشنامه ها در اختیار آنو  کردند

ها و تشکیل بانک ی، کدگذاری، ورود دادهآوری، بازبینهای آماری پس از جمعتجزیه و تحلیل داده منظوربهدر این پژوهش 

تجزیه و تحلیل و توصیف  منظوربهاز دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است.   SPSSیآمارافزار اطالعاتی در نرم

های هبرای آزمون فرضی ارائه گردیده است. های آن به شکل جدولهای آمار توصیفی استفاده و خروجیهای پژوهش، از شاخصداده

                                                           
21. Cronboakh Alpha Coaefficient 

22. Rutter 

23. Gwynla & Beatty 

24. Marlow & Crow 

25. Spearman-Brown 

26. Gutman 
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ی ابعاد و گیربین با متغیر مالك از آمار استنباطی استفاده شده است. در این راستا اندازهپژوهش و تعیین رابطه متغیرهای پیش

ها بر گیری هریک از این ابعاد و شاخصاست. اندازه های شخصیت و خودکارآمدی ضروریدرگیری شغلی، ویژگیبر عوامل مؤثر 

دهندگان به سؤاالت مرتبط به آن داده زی شده بود و هر بُعد و شاخص بر اساس امتیازاتی که پاسخریمبنای طیف لیکرت طرح

های مربوط های هر مؤلفه، نمره کل آن مؤلفه را مشخص ساخته و سپس از جمع مؤلفهبودند، سنجیده شد. جمع امتیازات سؤال

 های پژوهش انجام شده است.آزمون فرضیه به هر بُعد یا شاخص، امتیاز آن تعیین گردیده است و پس از آن

 

 یافته هاي تحقيق
های مرکزی و پراکندگی های و اطالعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخصدر این قسمت بعد از گردآوری داده

 شود.باشد به توصیف نمونه پرداخته میمانند فراوانی، درصد فراوانی و جداول می

 های معلمان ابتدایی و دبیرستان دوره اول شهرستان دارابهای آماری مربوطه به نمرهای از شاخصخالصه 2و  1در جداول 

 ، خودکارآمدی و درگیری شغلی ارائه شده است.NEOبا تفکیک مقطع و بدون تفکیک مقطع در آزمون شخصیتی 

 ، NEOمون شخصيتی هاي آماري به تفکيک معلمان ابتدایی و دبيرستان دوره اول در آزشاخص -1جدول 

 خودکارآمدي و درگيري شغلی

 معناداري K-S کشيدگی چولگی انحراف معيار ميانگين متغيرها هاگروه

 ابتدایی
 پایداری هیجانی

36/25 805/6 042/0- 283/0 082/1 192/0 

 138/0 156/1 096/0 -050/0 044/7 05/25 دبیرستان

 ابتدایی
 برونگرایی

64/26 215/9 967/0 537/0 649/1 009/0 

 015/0 562/1 397/0 857/0 644/8 42/28 دبیرستان

اشتیاق به  ابتدایی

 های تازهتجربه

65/23 763/5 055/0 420/0- 135/1 152/0 

 014/0 572/1 -348/0 -165/0 857/5 04/24 دبیرستان

 ابتدایی
 پذیریتوافق

35/23 361/6 152/0- 723/0- 195/1 115/0 

 048/0 364/1 -759/0 -319/0 624/6 78/23 دبیرستان

 ابتدایی
 پذیریمسئولیت

60/22 401/5 044/0- 024/0- 131/1 155/0 

 006/0 715/1 -184/0 -237/0 696/5 68/22 دبیرستان

 ابتدایی
 خودکارآمدی

48/47 784/7 184/0 323/0- 006/1 264/0 

 061/0 320/1 0-/815 117/0 739/8 33/48 دبیرستان

 ابتدایی
 رگیری شغلید

69/21 827/6 609/0 185/0 899/1 001/0 

 002/0 847/1 168/0 453/0 725/6 55/22 دبیرستان

 

مؤلفه  NEO (5های شخصیت های معلمان ابتدایی و دبیرستان دوره اول در آزموندر خصوص توزیع نمره 1بر اساس جدول 

بین پیش عنوان متغیرهایپذیری( و خودکارآمدی بهپذیری و مسئولیتافقهای تازه، توپایداری هیجانی، برونگرایی، اشتیاق به تجربه

اسمیرنوف و سطح معناداری  -آزمون کولموگروف جینتاهای مختلف توصیفی و عنوان متغیر مالك، شاخصو درگیری شغلی به

های گروه اً نرمال است؛ اما توزیع نمره( و تقریبp›05/0های گروه اول )معلمان ابتدایی( نرمال )دهد که توزیع نمرهها نشان میآن

ها از پوشی کرد لذا برای نرمال کردن آنتوان از این امر چشمدوم )معلمان دبیرستان دوره اول( اکثراً غیر نرمال است که نمی

 ها تقریباً به توزیع نرمال نزدیک شد.گیری استفاده گردید و توزیع آنلگاریتم
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 ، NEOمعلمان ابتدایی و دبيرستان دوره اول در آزمون شخصيتی هاي آماري شاخص -2جدول 

 خودکارآمدي و درگيري شغلی

 معناداري K-S کشيدگی چولگی انحراف معيار ميانگين متغيرها

 980/0 470/0 163/0 -048/0 915/6 20/25 پایداری هیجانی

 127/0 174/1 396/0 881/0 963/8 53/27 برونگرایی

 881/0 587/0 -411/0 -056/0 803/5 84/23 زهتا هایاشتیاق به تجربه

 881/0 587/0 -758/0 -235/0 486/6 56/23 پذیریتوافق

 996/0 411/0 -126/0 -146/0 540/5 64/22 پذیریمسئولیت

 703/0 705/0 -601/0 162/0 272/8 91/47 خودکارآمدی

 340/0 940/0 130/0 524/0 779/6 12/22 درگیری شغلی

 

مؤلفه  NEO (5های شخصیت های معلمان ابتدایی و دبیرستان دوره اول در آزموندر خصوص توزیع نمره 2جدول بر اساس 

بین پیش عنوان متغیرهایپذیری( و خودکارآمدی بهپذیری و مسئولیتهای تازه، توافقپایداری هیجانی، برونگرایی، اشتیاق به تجربه

اسمیرنوف و سطح معناداری  -آزمون کولموگروف جینتاهای مختلف توصیفی و صعنوان متغیر مالك، شاخو درگیری شغلی به

 ( است.p›05/0های هر دو گروه نرمال )دهد که توزیع نمرهها نشان میآن

 های شخصیت، خودکارآمدی و درگیری شغلی ارائه شده است.ماتریس همبستگی بین متغیرهای ویژگی 3در جدول 

 هاي شخصيت، خودکارآمدي و درگيري شغلین متغيرهاي ویژگیماتریس همبستگی بي -3جدول 

 متغيرها

ی
ی شغل

درگیر
 

ی
خودکارآمد

ی 
ی هیجان

پایدار
 

ی
برونگرای

اشتیاق به  

تجربه
ی تازه

ها
 

ق
تواف

ی
پذیر

 

ت
مسئولی

ی
پذیر

 
       1 درگیری شغلی

      1 -011/0 خودکارآمدی

     1 -093/0 -363/0** پایداری هیجانی

    1 641/0** -032/0 -179/0** برونگرایی

   1 727/0** 713/0** -085/0 -211/0** های تازهاشتیاق به تجربه

  1 812/0** 777/0** 628/0** -/062 -374/0** پذیریتوافق

 1 728/0** 679/0** 794/0** 658/0** -009/0 -167/0** پذیریمسئولیت

 است. 01/0** نشان دهنده معناداري در سطح 

 

دار های شخصیت همبستگی منفی و معنیدهد بین درگیری شغلی و تمامی ابعاد ویژگینشان می 3طور که نتایج جدول نهما

کنند یعنی با افزایش مقدار درگیری شغلی، مقادیر وجود دارد؛ به عبارت دیگر دو متغیر در جهت عکس همدیگر حرکت می

 س.یابد و برعکپذیری کاهش میپذیری و مسئولیتهای تازه، توافقتجربهمتغیرهای پایداری هیجانی، برونگرایی، اشتیاق به 

ت داری وجود دارد، که بدان معناسهمانطور که جدول گویاست بین تمامی ابعاد شخصیت نیز با یکدیگر همبستگی مثبت و معنی

که بین خودکارآمدی و درگیری شغلی بیانگر این است  3نتایج جدول  افتد.جهت اتفاق میتغییرات در هر دو متغیر به طور هم

 های شخصیت نیز همبستگی معناداری مشاهده نشد. داری وجود ندارد. همچنین بین خودکارآمدی با تمام ابعاد ویژگیرابطه معنی

های شخصیت و بین یعنی ویژگیهای پژوهش، با توجه به تعداد و نوع متغیرهای پیشدر ادامه برای آزمودن فرضیه

 ( استفاده شد.Enterی از روش تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان )خودکارآمد



 38 -59صفحات  | 1399 تابستان|   13شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

 باشند.بینی معنادار درگیری شغلی میهای شخصیتی و خودکارآمدی قادر به پیشویژگیفرضيه اصلی اول: 

های بینی درگیری شغلی معلمان دوره ابتدایی و دبیرستان بر اساس ویژگینتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای بررسی پیش

 ارائه شده است. 4شخصیت و خودکارآمدی آنان در جدول 

 بينی درگيري شغلی معلمان ابتدایی و دبيرستان دوره اول نتایج تحليل رگرسيون همزمان براي پيش  -4جدول 

 هاي شخصيت و خودکارآمدي آنانبر اساس ویژگی

 معناداري β t خطاي استاندارد b بينمتغيرهاي پيش

 001/0 087/12 - 649/2 012/32 عرض از مبدأ

 483/0- 075/0 493/0- 479/6- 001/0 (Nپایداری هیجانی )

 125/0 075/0 493/0- 674/1- 095/0 (Eبرونگرایی )

 491/0 118/0 420/0 178/4 001/0 (Oهای تازه )اشتیاق به تجربه

 774/0- 101/0 741/0- 665/7- 001/0 (Aپذیری )توافق

 341/0 110/0 279/0 115/3 002/0 (Cپذیری )مسئولیت

 236/0 -187/1 -060/0 041/0 -049/0 خودکارآمدی

424/19=F ،540/0=R ،292/0=2R ،277/0=2R  =001/0تعدیل شده، سطح معناداری 

 

شود بر اساس مدل به دست آمده از تحلیل رگرسیون همزمان برای معلمان دوره مشاهده می 4طور که در جدول همان

های شخصیت به جز مؤلفه برونگرایی با درگیری شغلی دارای دبیرستان دوره اول مشخص شد که تمامی ابعاد ویژگیابتدایی و 

؛ اما متغیر خودکارآمدی دارای رابطه معناداری با درگیری شغلی نیست. عالوه بر این، نسبت (p<05/0)همبستگی معناداری است 

F ( در سطح اطمینان 424/19محاسبه شده )توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای ویژگی بنابراین می؛ درصد معنادار است 95

شخصیت و خودکارآمدی با درگیری شغلی معلمان ابتدایی و دبیرستان دوره اول همبستگی معنادار وجود دارد. با این حال با 

ان قضاوت کرد که متغیر خودکارآمدی خود به تنهایی با درگیری شغلی همبستگی توو سطوح معناداری می tمراجعه به آماره 

 گردد.معناداری ندارد. با توجه به توضیحات باال و نتایج به دست آمده فرضیه اصلی تأیید می

 

 باشد.بینی معنادار درگیری شغلی میهای شخصیتی قادر به پیشویژگی فرضيه اصلی دوم:

 بينی درگيري شغلی معلمان ابتدایی و دبيرستان دوره اول رگرسيون همزمان براي پيش نتایج تحليل -5جدول 

 هاي شخصيت آنانبر اساس ویژگی

 معناداري β t خطاي استاندارد b بينمتغيرهاي پيش

 001/0 033/18 - 638/1 541/29 عرض از مبدأ

 477/0- 074/0 486/0- 404/6- 001/0 (Nپایداری هیجانی )

 123/0 075/0 163/0 644/1 101/0 (Eی )برونگرای

 497/0 117/0 425/0 229/4 001/0 (Oهای تازه )اشتیاق به تجربه

 771/0- 101/0 738/0- 632/7- 001/0 (Aپذیری )توافق

 332/0 109/0 272/0 040/3 003/0 (Cپذیری )مسئولیت

994/22=F ،537/0=R ،288/0=2R ،276/0=2R 100/0ی= تعدیل شده، سطح معنادار 

 

شود بر اساس مدل به دست آمده از تحلیل رگرسیون همزمان برای معلمان دوره مشاهده می 5طور که در جدول همان

های شخصیت به جز مؤلفه برونگرایی با درگیری شغلی دارای ابتدایی و دبیرستان دوره اول مشخص شد که تمامی ابعاد ویژگی
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توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای نیز می 5به دست آمده در جدول  Fتوجه به .  با (p<05/0)همبستگی معناداری است 

دوم  بنابراین فرضیه اصلی؛ ویژگی شخصیت و درگیری شغلی معلمان ابتدایی و دبیرستان دوره اول همبستگی معنادار وجود دارد

 شود. نیز تأیید می

 

 باشد.رگیری شغلی میبینی معنادار دخودکارآمدی قادر به پیش فرضيه اصلی سوم:

 نتایج ضریب همبستگی پيرسون براي درگيري شغلی معلمان ابتدایی و دبيرستان دوره اول  -6جدول 

 بر اساس خودکارآمدي آنان

 خودکارآمدي درگيري شغلی  

 درگيري شغلی

 -011/0 1 ضریب پیرسون

 848/0  معناداری

 290 290 تعداد

 خودکارآمدي

 1 -011/0 ضریب پیرسون

  848/0 معناداری

 290 290 تعداد

 

توان از دانیم اگر میان متغیرهای مورد مطالعه همبستگی وجود داشت، تنها در این صورت است که میهمان طور که می

شود که بین متغیرهای درگیری شغلی و مشاهده می 6های تحقیق استفاده کرد. با توجه به جدول رگرسیون برای آزمون فرضیه

ود، بینی نیز کمتر خواهد بتر باشد، پیشارآمدی همبستگی معناداری وجود ندارد. به عبارتی دیگر هرچه همبستگی ضعیفخودک

بینی شود که متغیر خودکارآمدی قادر به پیشنمودار نیز گویای رابطه بسیار ضعیف  بین این دو متغیر است؛ بنابراین نتیجه می

 شود.فرضیه اصلی سوم رد می باشد. بر این اساسدرگیری شغلی نمی

 

 باشد.بینی معنادار درگیری شغلی میهای شخصیتی معلمان دوره ابتدایی قادر به پیشویژگی فرضيه فرعی اول:

 بينی درگيري شغلی معلمان دوره ابتدایی نتایج تحليل رگرسيون همزمان براي پيش  -7جدول 

 هاي شخصيت آنانبر اساس ویژگی

 معناداري β t خطاي استاندارد b بينمتغيرهاي پيش

 001/0 114/12 - 500/2 291/30 عرض از مبدأ

 467/0- 108/0 466/0- 313/4- 001/0 (Nپایداری هیجانی )

 232/0 104/0 313/0 224/2 028/0 (Eبرونگرایی )

 387/0 171/0 327/0 267/2 025/0 (Oهای تازه )اشتیاق به تجربه

 653/0- 146/0 608/0- 475/4- 001/0 (Aپذیری )توافق

 140/0 163/0 111/0 860/0 391/0 (Cپذیری )مسئولیت

265/9=F ،500/0=R ،250/0=2R ،223/0=2R  =100/0تعدیل شده، سطح معناداری 

 

شود بر اساس مدل به دست آمده از تحلیل رگرسیون همزمان برای معلمان دوره مشاهده می 7طور که در جدول همان

به دست  2R. مقدار (p<05/0)های شخصیت با درگیری شغلی دارای همبستگی معناداری هستند شد که ویژگیابتدایی مشخص 
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مؤلفه( تبیین  5های شخصیت )درصد از واریانس متغیر درگیری شغلی با ویژگی 25( بدین معنی است که تنها 250/0آمده )

 Rکنند. مقدار متغیر درگیری شغلی را این متغیرها توجیه میدرصد از پراکندگی مشاهده شده در  25به عبارت دیگر، ؛ شودمی

 شود. عالوه بر این، نسبتبینی استفاده میتواند برای پیشدهد که مدل رگرسیون حاضر می( نیز نشان می500/0مشاهده شده )

F ( در سطح اطمینان 265/9محاسبه شده )بین متغیرهای ویژگی  توان نتیجه گرفت کهبنابراین می؛ درصد معنادار است 95

و سطوح معناداری  tشخصیت و درگیری شغلی معلمان دوره ابتدایی همبستگی معنادار وجود دارد. با این حال با مراجعه به آماره 

پذیری با متغیر درگیری شغلی همبستگی معناداری ندارد. عالمت توان قضاوت کرد که از بین این متغیرها فقط متغیر مسئولیتمی

( با درگیری شغلی -608/0پذیری )( و توافق-466/0دهد که متغیرهای پایداری هیجانی )بتای به دست آمده نیز نشان میضرائب 

دار هستند؛ به عبارت دیگر با افزایش نمره معلمان دوره ابتدایی در متغیرهای پایداری هیجانی و دارای همبستگی منفی و معنی

های تازه ( و اشتیاق به تجربه313/0یابد. همچنین متغیرهای برونگرایی )کاهش می پذیری میزان درگیری شغلی آنانتوافق

دار هستند؛ به عبارت دیگر با افزایش نمره معلمان دوره ابتدایی در ( با درگیری شغلی دارای همبستگی مثبت و معنی327/0)

 یابد.افزایش می های تازه میزان درگیری شغلی آنانمتغیرهای برونگرایی و اشتیاق به تجربه

 

 باشد.بینی معنادار درگیری شغلی میهای شخصیتی معلمان دبیرستان دوره اول قادر به پیشویژگی فرضيه فرعی دوم:

 بينی درگيري شغلی معلمان دبيرستان دوره اول نتایج تحليل رگرسيون همزمان براي پيش -8جدول 

 هاي شخصيت آنانبر اساس ویژگی

 معناداري β t خطاي استاندارد b بينمتغيرهاي پيش

 001/0 765/6 - 334/0 260/2 عرض از مبدأ

 026/0- 004/0 585/0- 796/5- 001/0 (Nپایداری هیجانی )

 136/0 137/0 128/0 994/0 322/0 (Eبرونگرایی )

 845/0 152/0 724/0 552/5 001/0 (Oهای تازه )اشتیاق به تجربه

 086/1- 134/0 100/1- 088/8- 001/0 (Aپذیری )توافق

 564/0 122/0 506/0 615/4 001/0 (Cپذیری )مسئولیت

583/20=F ،652/0=R ،425/0=2R ،405/0=2R  =100/0تعدیل شده، سطح معناداری 

 

شود بر اساس مدل به دست آمده از تحلیل رگرسیون همزمان برای معلمان دبیرستان مشاهده می 8طور که در جدول همان

به  2R. مقدار (p<05/0)های شخصیت با درگیری شغلی دارای همبستگی معناداری هستند خص شد که ویژگیدوره اول مش

های درصد از واریانس متغیر درگیری شغلی به ویژگی 5/42( بدین معنی است که تنها 425/0دست آمده بدین معنی است )

اکندگی مشاهده شده در متغیر درگیری شغلی را این متغیرها درصد از پر 5/42به عبارت دیگر، ؛ شودمؤلفه( تبیین می 5شخصیت )

بینی استفاده تواند برای پیشدهد که مدل رگرسیون حاضر می( نیز نشان می625/0مشاهده شده ) Rکنند. مقدار توجیه می

توان نتیجه گرفت می بنابراین؛ درصد معنادار است 95( در سطح اطمینان 583/20محاسبه شده ) Fشود. عالوه بر این، نسبت می

که بین متغیرهای ویژگی شخصیت و درگیری شغلی معلمان دبیرستان دوره اول همبستگی معنادار وجود دارد. با این حال با 

توان قضاوت کرد که از بین این متغیرها فقط متغیر برونگرایی با متغیر درگیری شغلی و سطوح معناداری می tمراجعه به آماره 

( و -585/0دهد که متغیرهای پایداری هیجانی )اری ندارد. عالمت ضرائب بتای به دست آمده نیز نشان میهمبستگی معناد

دار هستند؛ به عبارت دیگر با افزایش نمره معلمان ( با درگیری شغلی دارای همبستگی منفی و معنی-100/1پذیری )توافق

یابد. همچنین متغیرهای پذیری میزان درگیری شغلی آنان کاهش میدبیرستان دوره اول در متغیرهای پایداری هیجانی و توافق

دار هستند؛ به ( با درگیری شغلی دارای همبستگی مثبت و معنی724/0های تازه )( و اشتیاق به تجربه506/0پذیری )مسئولیت

ان های تازه میزان درگیری شغلی آنعبارت دیگر با افزایش نمره معلمان دوره ابتدایی در متغیرهای برونگرایی و اشتیاق به تجربه

 یابد.افزایش می



 38 -59صفحات  | 1399 تابستان|   13شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

 باشد.بینی معنادار درگیری شغلی میخودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی قادر به پیشفرضيه فرعی سوم: 

 نتایج ضریب همبستگی پيرسون براي درگيري شغلی معلمان ابتدایی بر اساس خودکارآمدي آنان -9جدول 

 ديخودکارآم درگيري شغلی  

 درگيري شغلی

 119/0 1 ضریب پیرسون

 154/0  معناداری

 145 145 تعداد

 خودکارآمدي

 1 119/0 ضریب پیرسون

  154/0 معناداری

 145 145 تعداد

 

دهد که بین متغیرهای درگیری شغلی و خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی همبستگی وجود ندارد؛ نشان می 9نتایج جدول 

فرضیه رد  و این باشدبینی درگیری شغلی نمیشود که متغیر خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی قادر به پیشجه میبنابراین نتی

 شود.می

 باشد.بینی معنادار درگیری شغلی میخودکارآمدی معلمان دوره اول دبیرستان قادر به پیشفرضيه فرعی چهارم: 

 ري شغلی معلمان دبيرستان دوره اول بر اساس خودکارآمدي آناننتایج ضریب همبستگی پيرسون براي درگي -10جدول 

 خودکارآمدي درگيري شغلی  

 درگيري شغلی

 -135/0 1 ضریب پیرسون

 104/0  معناداری

 145 145 تعداد

 خودکارآمدي

 1 -135/0 ضریب پیرسون

  104/0 معناداری

 145 145 تعداد

 

رهای درگیری شغلی و خودکارآمدی معلمان دبیرستان دوره اول همبستگی وجود دهد که بین متغینشان می 10نتایج جدول 

و این  باشدبینی درگیری شغلی نمیشود که متغیر خودکارآمدی معلمان دبیرستان دوره اول قادر به پیشندارد؛ بنابراین نتیجه می

 شود.فرضیه نیز رد می
 

 گيريبحث و نتيجه
های شخصیت و خودکارآمدی در معلمان ابتدایی و یری شغلی بر اساس ویژگیبینی درگهدف اصلی این پژوهش پیش

فرضیه مطرح شد که در  4فرضیه اصلی و  3دبیرستان دوره اول شهرستان داراب بود. برای رسیدن به هدف فوق در این پژوهش 

 شود.های مربوط به هر فرضیه به تفکیک آورده میادامه تبیین

 باشد.ی شغلی میریدرگبینی معنادار ی شخصیتی و خودکارآمدی قادر به پیشهاویژگی فرضيه اصلی اول:

ها نشان داد که بین متغیرهای ویژگی شخصیت و خودکارآمدی با درگیری شغلی معلمان ابتدایی و دبیرستان دوره اول یافته

بینی غلی را بر اساس این متغیرها پیشتوان درگیری شهمبستگی معناداری وجود دارد. بر اساس معادله رگرسیون به دست آمده می
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توان قضاوت کرد که متغیر خودکارآمدی خود به تنهایی با درگیری و سطوح معناداری می tکرد. با این حال با مراجعه به آماره 

 شغلی همبستگی معناداری ندارد. 

های اخالقی مثبتی از جمله احساس گیشهودی نیز به این امر پی برد که معموالً معلمانی که دارای ویژ صورتبهتوان می

 هانآنمایند که این امر موجب درگیری بیشتر مسئولیت باشند، در قبال آموزش به دانش آموزان انرژی و وقت بیشتری را صرف می

هاى آموزشی، معلم است. اوست که ترین عامل براى ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدفاساسىشود. با موضوع تدریس می

هاى درسى و کمبود امکانات آموزشى را جبران کند یا برعکس، بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با تواند حتى نقص کتابمى

یند تدریس، تنها تجارب و آعدم توانایى در ایجاد ارتباط عاطفى مطلوب به محیطى غیرفعال و غیرجذاب تبدیل کند. در فر

شود، بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیرى و تغییر و تحول شاگرد مىهاى علمى معلم نیست که مؤثر واقع دیدگاه

ا از حالت که او ر یطورگذارد، بهاى که به آن اعتقاد دارد، در چگونگى کار او تأثیر شدیدى مىگذارد. دیدگاه معلم و فلسفهتأثیر مى

ها آورد که مسؤولیت بزرگ تربیت انسانان اندیشمندى در مىانس تصورکند و بهشخصى که فقط در تدریس مهارت دارد خارج مى

های ی علم مورد تدریس داشته باشند، در صورتی که برخی ویژگیبنابراین اگر معلمان دارای تجارب باالیی در زمینه بر عهده اوست.

ود. آموزان خواهیم بسط دانششخصیتی تدریس را نداشته باشند، در عمل شاهد نتایج منفی در تدریس و فهم ضعیف مفاهیم تو

مثال صفت دلسوز بودن معلم و حس مسئولیت  طوربهباشد، ی درگیری شغلی نمیبنابراین خودکارآمدی به تنهایی ایجاب کننده

ا به باورها یی درگیری شغلی منجر شود. از آنجایی که خودکارآمدی تواند در کنار خودکارآمدی به نتایج بهتری در زمینهوی می

های شخصیتی در ، در صورت فقدان برخی ویژگیها اشاره داردهای خود در انجام وظایف و مسئولیتهای فرد به توانائیاوتقض

ی های شخصیتی که الزمهتوان شاهد عدم تمایل وی به شغلش بود. اما اگر خودکارآمدی در کنار برخی ویژگیمی وضوحبهمعلم، 

توان شاهد درگیری معلم با شغل خود باشد به نحوی که زمان و انرژی زیادی را رد میاستخدام شدن هر معلمی است، قرار گی

 ذارد. گی بر این مدعا صحه میخوببهصرف شغل خود نماید و تمایل وی به شغلش بیشتر شود. نتایج حاصل از این پژوهش نیز 

شغلی بپردازد انجام نگرفته است با این حال  ای که به بررسی تأثیر هر دو این متغیرها بر متغیر درگیریتاکنون مطالعه

می آبادی و میر هاشتواند با نتایج تحقیقات فیضمجزا در این زمینه انجام شده است. نتایج این فرضیه می صورتبهمطالعاتی 

تهران  رهای خصوصی و دولتی شههای شخصیت در کارکنان بانکبینی درگیری شغلی بر اساس ویژگی( که به بررسی پیش1390)

ی تواند درگیری شغلهای شخصیت میطور کلی ویژگیبه کهها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند پرداختند همخوان باشد آن

نین همچ های خصوصی و دولتی شهر تهران تفاوت معناداری وجود ندارد.بینی کند و بین درگیری شغلی کارکنان بانکرا پیش

های شخصیتی باالترین اثر ویژگی باشد وی در پژوهش خود دریافت که( نیز همخوان می1994ه )نتایج این تحقیق با پژوهش آری

( که به وجود 2006( و مودراك )2004بینی درگیری شغلی دارند. نتایج این فرضیه همچنین با تحقیقات بوزیونلوس )را در پیش

 همخوان و سازگار است.های شخصیت و درگیری شغلی رسیدند نیز دار بین ویژگیرابطه معنی

 باشد.بینی معنادار درگیری شغلی میهای شخصیتی قادر به پیشویژگی فرضيه اصلی دوم:

های ویژگی شخصیت به جز برونگرایی با درگیری شغلی معلمان ابتدایی و دبیرستان دوره اول ها نشان داد که بین مؤلفهیافته

بینی توان درگیری شغلی را بر اساس این متغیرها پیشرگرسیون به دست آمده میهمبستگی معناداری وجود دارد. بر اساس معادله 

 کرد. 

آموزان ارتباط مستقیمی دارد. یک معلم برونگرا معلمی است که در تقابل با برونگرایی معلمان با تحمل شور و هیاهوی دانش

مان شود معلموزان شرکت نماید. صفت برونگرایی باعث میهای دانش آها پرداخته و در فعالیتآموزان پرشور به تعامل با آندانش

آموزان را به دانش یو شوق از سو و شور یو انرژ جاناتیمتنوع و همزمان و بروز ه یهاتیو فعالهای شلوغ را انتخاب کنند کالس

از مدرسه  رونیآموزانش در بدانش یمختلف زندگ یهابه جنبه یحت و است زهیرا مشتاق و با انگگ. معلم بروندینتحمل نما یراحت

شود آموزان از جانب معلمان می. بنابراین ویژگی برونگرایی معلمان نیازمند صرف وقت بیشتری برای دانشدهدیهم توجه نشان م

ا ی این امر رتر هستند. ریشهتر با هیجانات پایینهای خلوتاما در عمل شاهد این امر هستیم که معلمان سعی در انتخاب کالس

 خصوصبههای موجود در زندگی هر شخص های محل زندگی آنان جست. با توجه به دغدغهتوان در زندگی شخصی و ویژگیمی

دهند زمان خود را وقف اموری نمایند که از این امور معلمان و عدم تمکین مالی مناسب معلمان در کشور، این قشر ترجیح می

بهتری داشته باشند و با کسب درآمد بیشتر، در  امرارمعاشو صرف وقت در شغل دوم،  ها بگذرد و با انتخاب شغل دوممعیشت آن
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آموزان وارد های جدی به آموزش دانشی خود فراهم نمایند. این امر ممکن است ضربهی اول زندگی بهتری برای خانوادهوهله

مزایا  توان با دادنه است نیز کوتاهی نمایند. بنابراین میها واگذار شدی که حتی معلمان از تدریس مواردی که به آناگونهبهنماید 

ا نتایج توان گفت مطابق بها را به برونگرایی بیشتر ترغیب نمود. پس میو امکانات بیشتر به معلمان و همچنین افزایش حقوق، آن

ری ونگرایی قادر به ایجاد درگیحاصل از تحقیق، با توجه به مسائلی که ریشه در معیشت و زندگی شخصی معلمان دارد، صفت بر

توان با دادن مزایای بیشتر به معلمان آنان را ترغیب به درگیری شغلی شغلی در معلمان نخواهد بود. برای رفع این مشکل می

 بیشتر نمود.

 نهیجا که آنجا باشد. ازمی گناه احساس و خشم برانگیختگی، غم، همچون ترس، منفی احساسات شامل ثباتی هیجانیبی

 که دارد وجود بیشتری باشند، احتمال رنجوری روان در باال نمره دارای که کسانی دارد، تأثیر محیط و فرد در سازگاری مخرب

 روانی فشار و دیگران با تریضعیف انطباق درجه و باشند داشته هاکنترل تکانه در کمتری قدرت باشند، یرمنطقیغ باورهای دارای

 از رضایت عدم در نتیجه و خوب عملکرد توانایی، عدم مانند دالیلی به برخوردارند پایینی هیجانی داریپای از دارند. معلمانی که

 بیشتری افسردگی و اضطراب استرس، به تمایل رنجور روان همچنین افراد و باشند داشته درگیری شغلی است ممکن بیشتر کار

 را روانی با فشار انطباق توانایی افراد . اینگرددیم نامناسب ملکردع نتیجه در و روانی و جسمی هایبیماری به منجر که دارند

نکنند.  استفاده خود هایتوانایی حداکثر از و کرده تمام رها نیمه را خود شغلی وظایف و کارها گرددمی موجب امر همین و ندارند

 حدی درگیر به و باشند نم برخوردار الزم پایداری و ثبات از هستند منفی احساسات که درگیر افرادی گفت توانمی همچنین

 را وظایفی و شغلی انتظارات توانندنمی در نتیجه و شده غافل خود بیرون رویدادهای از که هستند خود درونی و ذهنی مسائل

 یمعلم. دشوبنابراین پایداری هیجانی صفتی است که موجب درگیری شغلی بیشتر معلمان می سازند. برآورده هاستآن عهده بر که

با  یخوشحال و وقت تینهایب رودیم شیطبق برنامه پ سشیتدر یمعلم وقت ؛یجانیاست ه یها شغلاز حرفه یاریمانند بس

آموزش  یآموزان در طمعتقدند که دانش یتیامروزه روانشناسان ترب .کندیم یاحساس ناکام شودیدار مواجه ممشکل یآموزدانش

و  یریادگیمرتبط با  ندیو ناخوشا ندیخوشا جاناتیشوند، بلکه هنائل می یشناخت یهاش و مهارتتنها به کسب داننه یامدرسه

شهودی نیز به این امر پی برد که معلمی که دارای پایداری هیجانی است در  طوربهتوان . بنابراین میدهندیرا رشد م شرفتیپ

دهد و نسبت به امر تدریس تمایل و رضایت بیشتری خواهد داشت. آموز هیجانی احساس بهتری از خود بروز میمواجهه با دانش

های هیجانی بیشتر خود را درگیر امور تدریس و شغل خود از این رو در مقایسه با معلمی ساکت و منفعل، معلمان با ویژگی

 باشد. نمایند که این امر با توجه به نتایج حاصل از تحقیق نیز قابل مشاهده میمی

ی تواند موجب درگیری شغلی بیشتر این قشر نسبت به حرفهی دیگر ویژگی شخصیتی معلمان است که میریپذتیمسئول

پذیر به کند. بنابراین اگر شخصی مسئولیتپذیر از پذیرش اموری که به وی محول شده است استقبال میخود شود. فرد مسئولیت

ت که وی در امور مربوط به تدریس حداکثر تالش خود را نشان دهد و توان این انتظار را داشمی دیدرآاستخدام آموزش و پرورش 

شهودی  ورطبهآموزان همکاری نماید. بنابراین تر برای دانشبیش از پیش نسبت به صرف وقت بیشتر برای تدریس با کیفیت

کند. از ایف خود شانه خالی میپذیر فردی است با بازدهی بیشتر نسبت به فردی که از زیر بار وظتوان گفت که فرد مسئولیتمی

 ی خود بود که نتایج حاصل از این تحقیق نیزتوان شاهد درگیری شغلی وی با حرفهپذیر میاین رو با استخدام یک فرد مسئولیت

 گذارد. بر روی این ادعا صحه می

 همدردی دیگران با است، دوست عنو اساساً سازگار دارد. فرد فردی تأکید بین هایگرایش بر پذیری و سازگاریتوافق شاخص

 هایجنبه بر شاخص این رسدمی نظر است. به فعال دیگران نیازهای کردن برآورده جهت در و هاستآن به مشتاق کمک کند ومی

 پیراموندنیای  با توانندمی بهتر و هستند ناسازگار افراد از ترمحبوب سازگار دارد. افراد بیشتر سوق روانی سالمت و اجتماعی مثبت

 کنار هاآن با و شوند مواجه تازه تجارب با بدون اضطراب کنند، برقرار اطمینانی قابل و مطلوب روابط دیگران با بیایند، کنار خود

شوند. بنابراین  دیگران مسائل درگیر که نیستند مایل و بوده محور خود ایاندازه تا این مقیاس، در پایین نمره دارای افراد بیایند،

 گفت توانمی ندارند. همچنین درست خدمات ارائه و انجام برای تعهدی زیاد است، ارتباط در هاانسان با که هاییحرفه کثرا در

 دوستینوع و اندیشی مثبت دلیل به و کنندمی برخورد دیگران با رحمیدل و با تواضع هستند دیگران به اعتماد دارای که معلمانی

 را خود انرژی و وقت و کنندخودداری می کار محیط در احتمالی هایلجبازی و دلیلبی هایالفتمخ و هااندیشیکج بیشتر از

 عالوه سازگار افراد که اندداده نشان هادهند. تحقیقمی سوق همکاری شغلی و هایفعالیت انجام برای ریزیبرنامه جهت در بیشتر
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 نشان توجه نیز سایرین هایدیدگاه و نظرات نقطه به شغلی مشکالت حل و وظایف بهتر انجام برای خود هایو دیدگاه هاروش بر

  همکاران از بهتری بازخوردهای و شوند پذیرفته ایحرفه هایو انجمن هاگروه در بهتر که گرددمی موجب امر همین و دهندمی

 بهتر نتیجه در و یابدافزایش می کنندمی کار آن در که ایحرفه به نسبت هاآن عالقه نتیجه در و کنندمی آموزان دریافتو دانش

 که هاییشغل در مخصوصاً  خود، حرفه و شغل به مربوط هایبا تعارض شدن روروبه هنگام به افراد کنند. اینمی عمل متعهدتر و

 دیگران نظرات از با استفاده هاحلراه جستجوی و تعارض حل جهت در را خود انرژی و وقت بیشتر است همکاری گروهی نیازمند

کنند. می توجه نیز سایرین هایدیدگاه و نیازها به بلکه ببینند، را نیازهای خود و هادیدگاه فقط که نیست طوراین و کنندمی صرف

. معلمی که ردیگیمکه در قبال آن مزد و پاداشی  دینمایمبنابراین توافق پذیری صفتی است که هر فرد را موظف به انجام اموری 

ی و با وجدان کاری باالیی انجام دهد موظف است خود را با شغل خود وفق دهد و با توجه خوببهفق کرده است امر تدریس را توا

توان گفت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و درك شهودی از به تعهداتی که داده است با شغل خود عجین شود. از این رو می

توافق پذیری است درگیری شغلی بیشتری نسبت به فردی دارد که پایبند به توافقات خود توافق پذیری، فردی که دارای ویژگی 

 نیست.

. با توجه کندیمپرداز را از هم متمایز بین و خیالهای شخصیتی است که افراد واقعهای تازه از جمله ویژگیاشتیاق به تجربه

 توان چنین استنباط کرد که این معلمان نسبتاند، میفت کسب کردههایی که معلمان دوره ابتدایی و دبیرستان از این صبه نمره

ده ها به چیزهای پیچیکنند. در واقع آگاهی این افراد از احساسات خود به گرایش آنبه اتفاقات و عقاید غیرمعمول بازتر برخورد می

ان نسبت به تجارب جدید خود باز و گشوده رسد زمانی که معلمشود. به نظر میهای خالقانه منجر میو درگیر شدن در فعالیت

یابد. احتماالً از آنجا که افراد دارای صفت گشودگی به تجربه خود را کمتر در قید و باشند میزان درگیری شغلی آنان افزایش می

ویی با ی رویارهای تازه کنجکاوترند. عامل اشتیاق براهای متفاوت و موقعیتبینند نسبت به مکانبند مسائل کلی و عمومی می

ی تخصصی خود زمان بیشتری را صرف نماید. برای کسی که مشتاق است شود وی در زمینههای تازه در هر فردی باعث میتجربه

. معلمی که خواهان تجربه کردن باشدیمناپذیر ی خود امری اجتنابهای جدیدی مواجه شود درگیری با شغل و حرفهبا تجربه

زمان بیشتری را در امر تدریس صرف نماید. در مقایسه با افرادی که منفعالنه با مسائل  ستیبایمی است مسائل و هیجانات بیشتر

طبیعی  طوربه، ندینمایم، آن دسته از افرادی که کنجکاوانه زمان بیشتری را صرف امور پیرامون خود کنندیمپیرامون خود برخورد 

ی مستقیمی دارد. بنابراین آن رابطههای جدید مان بیشتر با رویارویی با تجربهی جدیدی باشند. صرف زهاتجربهشاهد  ستیبایم

طبیعی باید وقت بیشتری در شغل خود صرف نمایند و  طوربههای جدیدی مواجه شوند، با تجربه اندمشتاقدسته از معلمانی که 

 نتایج حاصل از این تحقیق نیز اثبات شده است.در امر تدریس خواهیم بود. این مهم در  هاآنشاهد درگیری شغلی بیشتری از 

 1991؛ باریک و مانت، 2000؛ کولکویت، 2004؛ بوزیونلوس، 2004عالوه بر این نتایج سایر مطالعات )برای نمونه، مودارك، 

 های اینتههای شخصیتی، مؤید یافخصوصیت ژهیوبهها های شغلی و سازمانی و عوامل مرتبط با آن( درباره نگرش1994و آریه، 

 فرضیه است.

( همخوانی دارد. 2006(، مودارك )1994(، آریه )1390آبادی فراهانی و میرهاشمی )های فیضنتایج این فرضیه با پژوهش

( مبنی بر اینکه بین صفت برونگرایی، از طریق تعامل با 2004بوزیونلوس ) اما نتایج این فرضیه با شواهد به دست آمده از پژوهش

 لی رابطه وجود دارد ناهمخوان است.درگیری شغ

 باشد.بینی معنادار درگیری شغلی میخودکارآمدی قادر به پیش فرضيه اصلی سوم:

طور که نتایج نشان داد بین خودکارآمدی و درگیری شغلی رابطه معناداری وجود نداشت. بنابراین خودکارآمدی به همان

 ست. بینی متغیر درگیری شغلی نیتنهایی قادر به پیش

بینی خودکارآمدی بر درگیری شغلی را بتوان با توجه در تبیین این یافته شاید یکی از دالیل احتمالی رد رابطه قدرت پیش

های فرهنگی و اجتماعی مردم ایران توجیه کرد. از جمله اینکه همواره افراد در هر سطح و جایگاهی باشند معموالً از به ویژگی

رده که باید برآو گونهآنن خود ناراضی هستند و همیشه این احساس را دارند که انتظارات و توقعاتشان موقعیت، جایگاه و اطرافیا

 که همواره ماست شخصیتی ویژگی این بلکه ندارد درگیری شغلی بر خودکارآمدی تأثیری توان گفتنمی نشده است. بنابراین

 باشیم.می توقع پر و ناراضی
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 اجتماعی -فرهنگی احتمالی دالیل از توانمی شان راخودکارآمدی مورد در دهندگانسخبزرگنمایی پا و همچنین اغراق

 ما کشور در معلمان جامعه باشد. درمی همخوان هاداده آوریجمع هنگام در محقق مشاهده با که دانست رابطه این دیگری برای

 و خودکارآمدی توانایی با را خود باشندمی آن فاقد که فرادیا چه و باشندمی توانایی دارای که هاییچه آن افراد، بیشتر معموالً

 کنند.می توصیف باال

 و درگیری شغلی اشاره کرد. متغیرهای خودکارآمدی و درگیری متغیرهای بودن موقعیتی به توانمی دیگر دالیل از

 همسویی دارند بنابراین قرار یتیموقع هایعامل تأثیر تحت و نبوده زیربنایی شخصیت و اساسی هایعامل جزء خودکارآمدی

 رابطه وجود عدم گاهی و رابطه در تفاوت انتظار توانمی متفاوت شرایط به با توجه و باشدنمی انتظار قابل گذشته نتایج با کامل

 را داشت.

وی ربینی درگیری شغلی از اکثر تحقیقات به رابطه مثبت بین خودکارآمدی و درگیری شغلی و همچنین توانایی پیش

 باشد.اند که ناهمخوان با یافته فعلی میمستقیم اشاره نموده صورتبهخودکارآمدی 

(، یانگ و 1394(، رشیدی جوشقان )1394پور )(، حسین1393های کریمی و همکاران )های این فرضیه با پژوهشیافته

ت چرا که تمامی این مطالعات به وجود رابطه ( ناهمخوان اس2016( و آیکیا و همکاران )2004(، نوریزا و عزیز )2006همکاران )

 دار بین خودکارآمدی و درگیری شغلی رسیده بودند.معنی

 باشد. بینی معنادار درگیری شغلی میهای شخصیتی معلمان دوره ابتدایی قادر به پیشویژگی فرضيه فرعی اول:

های های ویژگیابتدایی مشخص شد که مؤلفه بر اساس مدل به دست آمده از تحلیل رگرسیون همزمان برای معلمان دوره

کلی بیان شده است،  صورتبهی فوق که هایریگجهینتشخصیت و درگیری شغلی دارای همبستگی معناداری هستند. مطابق با 

ت های شخصیتی و درگیری شغلی تبعیی بین ویژگیی تحصیلی نیز از رابطهرفت که معلمین مربوط به این دورهاین انتظار می

نمایند. در خصوص تبیین واریانس درگیری شغلی توسط متغیرهای شخصیت در معلمان دوره ابتدایی ضرایب بتای به دست آمده 

(، اشتیاق p‹05/0و  313/0(، برونگرایی )با ضریب بتای p‹01/0و  -466/0نشان داد که متغیرهای پایداری هیجانی )با ضریب بتای 

( از نظر آماری معنادار p‹01/0و  -653/0پذیری )با ضریب بتای ( و توافقp‹05/0و  327/0ی های تازه )با ضریب بتابه تجربه

پذیری با و سطوح معناداری مشخص شد که از بین این متغیرها فقط متغیر مسئولیت tهستند. با این حال با مراجعه به آماره 

 متغیر درگیری شغلی همبستگی معناداری ندارد. 

این دوره تحصیلی افرادی با سن و سالی  آموزانپذیری را در این امر دانست که دانش اداری مسئولیتشاید دلیل عدم معن

شود و می تیرؤ هاآنی علوم مختلف در مشاهدهی باشند و میل به تجربهباشند که دارای شور و هیجانات بسیاری میپایین می

ه آورد و با توجه بها پایین میپذیری در تدریس آنرا برای مسئولیت زمینه قبلی تمایل معلمانها به دلیل عدم پیشآموزش آن

 زانآمودانشی نتوانند با خوببههای تدریس کنند، ممکن است معلمان این دوره به خاطر سختیاین ویژگی از دردسر پرهیز می

ها، نهادها و مدارس بر لزوم انجام کار ها، سازمانبا این دسته از معلمین سازگار نباشد. در ایران مؤسسه هاآنکنار بیایند و تمایالت 

اس داری، عملکرد بر اسو باال بودن تعهد و وجدان کاری بسیار تأکید دارند. وجدانی بودن گرایشی است برای نشان دادن خویشتن

 های هدفمند خود بهامهوظیفه و حرکت به سوی موفقیت. بنابراین معلمان این دوره اگر بخواهند سطوح باالی موفقیت را در برن

پذیری، پذیری را در برنامه هدفمند خود قرار دهند چرا که مسئولیتدست آورند و افرادی قابل اعتماد و معقول باشند باید مسئولیت

 آموزان تأثیرگذار است.های دانشبر روش مهار، تنظیم و هدایت انگیزه

 باشد. بینی معنادار درگیری شغلی میدوره اول قادر به پیشهای شخصیتی معلمان دبیرستان ویژگی فرضيه فرعی دوم:

های بر اساس مدل به دست آمده از تحلیل رگرسیون همزمان برای معلمان دبیرستان دوره اول مشخص شد که ویژگی

این  ،های فوق که به صورت کلی بیان شدگیریشخصیت با درگیری شغلی دارای همبستگی معناداری هستند، مطابق با نتیجه

ند. های شخصیتی و درگیری شغلی تبعیت نمایی بین ویژگیی تحصیلی نیز از رابطهکه معلمین مربوط به این دوره رفتیمانتظار 

های تازه )با (، اشتیاق به تجربهp‹01/0و  -585/0در گروه معلمان دبیرستان دوره اول متغیرهای پایداری هیجانی )با ضریب بتای 

و  506/0پذیری )با ضریب بتای ( و مسئولیتp‹01/0و  -100/1پذیری )با ضریب بتای (، توافقp‹01/0 و 724/0ضریب بتای 

01/0›p .در  عمدتاً خواندیمی که در این مقطع تحصیلی درس آموزاندانش( با درگیری شغلی همبستگی معناداری را نشان دادند

پذیر باشند و نسبت به توافقات خود پایبند باشند. این افراد مسئولیتکه  کندیمی سنی ایجاب سن بلوغ قرار دارند و این دوره
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توان نتیجه گرفت که معلمانی که در شود. از این رو میی مسائل مختلف در این گروه سنی مشاهده میهمچنین میل به تجربه

برقرار  ی خوبیدانش آموزان رابطه های شخصیتی هستند با اینی تحصیلی مشغول به تدریس هستند و دارای این ویژگیاین دوره

 .باشدیمخواهند نمود که این امر با نتایج حاصل از این تحقیق نیز سازگار 

مشخص شد که از بین این متغیرها فقط متغیر برونگرایی با متغیر درگیری شغلی همبستگی  tبا این حال با مراجعه به آماره 

در مسائلی که ریشه در معیشت و زندگی شخصی معلمان دارد، یافت. ممکن است معناداری ندارد. شاید علت این امر را بتوان 

 به منجر مسئله این دریافت نکنند که را متنوعی هایو تشویقی هاهای تدریس خود پاداشمعلمان این دوره به نسبت سختی

توان با دادن مزایای بیشتر به معلمان برای رفع این مشکل می .گرددیم هاآن در سازمان و شغل به تعهد نسبت و دلبستگی کاهش

 آنان را ترغیب به درگیری شغلی بیشتر نمود.

 باشد. بینی معنادار درگیری شغلی میخودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی قادر به پیشفرضيه فرعی سوم: 

باشد.  مطابق با ی نمیبینی معنادار درگیری شغلنتایج نشان داد که خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی قادر به پیش

ی تحصیلی نیز از عدم که معلمین مربوط به این دوره رودیمهای فوق که به صورت کلی بیان شده است، این انتظار گیرینتیجه

تا چه  کهنیاعتقاد فرد راجع به ای بین خودکارآمدی و درگیری شغلی تبعیت نمایند. با توجه به تعریف خودکارآمدی یعنی رابطه

ی توان اذعان داشت که دانش آموزان این دوره، میانجام دهد تیشده را با موفق نییدر سطوح تع یلیتحص فیتواند تکالزه میاندا

با انجام تکالیف خود، شروع موفقی در ابتدای راه تحصیلی خود داشته باشند. بنابراین با خودکارآمدی معلمان  کوشندیمتحصیلی 

 .باشدیمی نتایج حاصل از این تحقیق کننده دییتأری شغلی به وجود آید که این امر توان انتظار داشت که درگیمی

 باشد. بینی معنادار درگیری شغلی میخودکارآمدی معلمان دوره اول دبیرستان قادر به پیشفرضيه فرعی چهارم: 

ق با باشد. مطابر درگیری شغلی نمیبینی معنادانتایج نشان داد که خودکارآمدی معلمان دوره اول دبیرستان قادر به پیش

ز عدم ی تحصیلی نیز ارود که معلمین مربوط به این دورههای فوق که به صورت کلی بیان شده است، این انتظار میگیرینتیجه

ان زتوان اذعان داشت که دانش آموی بین خودکارآمدی و درگیری شغلی تبعیت نمایند. با توجه به تعریف خودکارآمدی میرابطه

با انجام تکالیف خود، بلوغ علمی خود را همراه با بلوغ جنسی خود پیش ببرند و با نشان دادن  کوشندیمی تحصیلی این دوره

ن توادر جامعه بردارند. بنابراین با خودکارآمدی معلمان می مؤثری خود در سطح مدرسه، گامی بلند برای ایفای نقشی هاییتوانا

 باشد.ی نتایج حاصل از این تحقیق میکننده دییتأشغلی به وجود آید که این امر انتظار داشت که درگیری 
ی ترین افراددهند و جزو مهمتوان گفت با توجه به اینکه معلمان در سطح کشور جمعیت زیادی را تشکیل میدر نهایت می

ی بسیاری از مشکالت باشد و با توجه به اینکه تواند راهگشای حاضر میهستند که باید برای ورود به کار آماده باشند، مطالعه

تواند تواند برای حل مشکالت شغلی و مسیر شغلی مؤثر باشد و میدرگیری شغلی بر مسیر شغلی مؤثر است، تمرکز بر آن می

 عالوه بر تعیین وضعیت موجود، الگوی مسیر شغلی معلمان را مشخص نماید.

 

 پيشنهادها
  یت های شخصشود در انتخاب معلمان دوره ابتدایی و متوسطه دوره اول ویژگیپیشنهاد میبا توجه به نتایج این پژوهش

ذیری، پپذیری، توافقهای تعیین شخصیت استفاده شود. به خصوص به چهار ویژگی مسئولیتافراد مدنظر قرار گیرد و از آزمون

بینی و موفقیت عملکرد شغلی معلمان برخوردارند توجه پیشای در های تازه و پایداری هیجانی که از اهمیت ویژهاشتیاق به تجربه

 شود.

 ها، قبل از استخدام از سبک دلبستگی آموزش و پرورش برای بهبود کیفیت کار معلمان و افزایش خودکارآمدی آن سازمان

 ها آزمون به عمل آورد.آن

 ای یمههای ببهره با اقساط بلندمدت و پوششکمهای افزایش میزان حقوق معلمان، در نظر گرفتن تسهیالت ویژه مانند وام

ی تواند نقش بسزایی در وابستگی روانها میخاص، فرآهم آوردن شرایط برای ارتقاء سطح علمی معلمین و ایجاد انگیزه بیشتر در آن

 منصرف شوند.ها به شغلشان و تمرکز ذهنی بیشتر بر روی وظیفه تعلیم و تربیت داشته و از سوق به سمت مشاغل دوم آن

 های ضمن خدمت و خارج از خدمت به منظور تقویت رفتار شهروندی معلمانبرگزاری کالس 

 های تفریحی و سیاحتی  برای معلمین جهت اعتالی تعامل و رفتار بهتربرگزاری برنامه 
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 برقراری یک  سیستم ارزشیابی و ارزیابی منظم و منطقی 

 آموزان جلوگیری از افت تحصیلی دانش خودکارآمدی آگاه کردن معلمان ازباید سعی کنند با  آموزش و پرورش مسئولین

 .کنند

 به دست آورند و از آن  خودکارآمدی تی از خود واطالعا بتوانند خودکارآمدی درباره هاییکتاب مطالعه با باید  معلمان

 .آموزان استفاده کنندمطالب در آموزش دانش

 گردد:عالوه بر این پیشنهاد می

 با های شغلیسمت نوع مزایا، و حقوق تحصیالت، ای نظیر سطحیا حرفه جمعیتی و شخصیتی صفات دیگر یرابطه 

 کند.  کمک شغلی درگیری روشن شدن موضوع بررسی گردد تا به شغلی درگیری سطوح

 و مؤسسات  هاشغلی در بین سایر کارمندان آموزش و پرورش، دانشگاه درگیری سطوح یمقایسه و بررسی دیگر، سوی از

  .شود منجر جالبی نتایج به تواندمی ایران آموزش عالی در

 شود. مقایسه پژوهش این هاییافته با نتایج و شود انجام دیگر در مشاغل و شهرها سایر در مشابهی هایپژوهش  

 انجام نیز دوجود دار شخصیتی هایویژگی و شغلی رضایت یزمینه در که مشابه دیگری یهاپرسشنامه با پژوهش این 

 .گردد

  گیرد. قرار بررسی و ... مورد هاآن تدریس موضوع با دبیران تحصیلی رشته بین مانند رابطه دیگر متغیرهای
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 منابع و ماخذ
های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان (. بررسی رابطه ویژگی1393بابائیان، علی؛ سامانی، یوسف و کرمی، ذبیح اله. ) (1

 .9-28(، 37) 9مأموریتی ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا، های رسته

 یهاهای شخصیت، باورهای هوشی و هدفرابطه ویژگی(. 1393حاجی یخچالی، علیرضا؛ مروتی، ذکراله و فتحی، فتانه. ) (2

-92، (4) 3های فردی، . فصلنامه شخصیت و تفاوتآموزان دختر دبیرستانیپیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی در دانش

57. 

رابطه سبک رهبری اخالقی مدیران با خودکارآمدی جمعی و درگیری شغلی معلمان (. 1394پور، اسماعیل. )حسین (3

 . )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه کردستان.ی شهر سنندجمتوسطه

نامه . )پایاناهنمایینفس با خودکارآمدی معلمان دوره رهای شخصیت و عزترابطه بین ویژگی(. 1390دیانت، حمیده. ) (4

 کارشناسی ارشد(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

های خودکارآمدی بر تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان اثربخشی آموزش مؤلفه(. 1394رشیدی جوشقان، راضیه. ) (5

 نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه قم.. )پایانزن مجتمع صنعتی فوالد اسفراین

های شخصیت در بینی درگیری شغلی بر اساس ویژگی(. پیش1390فراهانی، زهرا و میرهاشمی، مالک. )آبادی فیض (6

 .51-60(، 4) 12های خصوصی و دولتی شهر تهران. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، کارکنان بانک

های رسی رابطه بین ادراك سیاست(. بر1393کریمی، سید بهاالدین؛ سلطانی، اکبر؛ نوظهوری، اکبر و محمودی، فیروز. ) (7

 .82-93(، 22) 7سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 
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