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  کلیات پژوهش-1

  

 مقدمه -1-1

بنیانی همچون مدرسه هاي دانشخصوص در سازمانها و بهنیروي انسانی در سازمان

-است از اهمیت زیادي برخوردار است به انسانی کارآمدترین دارایی آن نیروي که عمده

طوري که بدون داشتن نیروي انسانی مناسب و کارآمد، تحقق اهداف سازمان میسر 

ویژه کارآمدي آن در نخواهد بود. بنابراین توجه به هر عاملی که با نیروي انسانی و به

ائل مهم مرتبط با نیروي نفسه اهمیتی اساسی دارد. همچنین یکی از مسارتباط باشد فی

کارکنان آن  1انسانی که در هر سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد، خودکارآمدي شغلی

است که از ارکان ضروري رضایت از زندگی و از مهمترین متغیرهاي رفتار سازمانی نیز 

آموزان ). همچنین پیشرفت تحصیلی دانش1389آید (مصطفایی و روشن، به حساب می

باشد ارتباط نزدیکی با کارآمدي تدریس از اهداف مهم تعلیم و تربیت می که یکی

ا و عقاید معلمان درباره تواناییها، باورهمعلمان دارد که آن نیز به نوبه خود از ویژگی

  ). 1977 ،2پذیرد (بندوراشان تاثیر میايهاي حرفه

توانایی آنان در انجام دادن طور ضمنی به عقاید خاص افراد درباره به 3خودکارآمدي

یابی به نتایج مورد نظر در حیطه مشخص و یا هایی معین و به منظور دستفعالیت

خودکارآمدى  مفهوم از برگرفته. )1395کنترل ماهرانه زندگی اشاره دارد (کدیور، 

 انجام خود براى توانایى مورد در فرد قضاوت عنوان به نیز شغلى خودکارآمدى بندورا،

ت. ادبیات پژوهشی شده اس تعریف معین اىحرفه و شغلى چارچوب در تکالیف اصل

شغلى،  کاوش براى مهمى کننده بینىپیش شغلى خودکارآمدى دهد کهمى نشان

                                                             
1 . Career Self-efficacy 
2. Bandura  
3 . Self-efficacy 
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بالیدگی شغلی، ثبات در الگوهاي شغلی، رضایت و تعهد شغلی و اثربخشی شغلی بوده و 

تاثیر قرار دهد (کشاورز و سرخوش،  ها عملکرد شغلی را تحتتواند از طریق این سازهمی

). از طرفی، خودکارآمدي و نیز 1396، نوربخش و سپاسی ،الحیات؛ ذوي1392

هاي روانشناختی دیگر با عوامل احتمالی متعددي خودکارآمدي شغلی مانند همه سازه

و  1هاي شخصیتیتوان به ویژگیپذیرد که از آن میان میدر ارتباط بوده و تاثیر می

  اشاره کرد. 2اخالقیهوش 

یافته شناختی سازمانهاي روانشخصیت مجموعه نسبتا پایداري از صفات و مکانیسم

روانی، فیزیکی و درون فرد است که بر تعامالت فرد با دیگران، سازگاري، محیط درون

کند: شخصیت را این چنین تعریف می 3کتل). 1394گذارد (بشرپور، اجتماعی تاثیر می

بینی کنیم که شخص در یک دهد پیشاست که به ما اجازه می شخصیت چیزي

)؛ 1386(کریمی،  موقعیت معین چه خواهد کرد، یعنی چه عملی از او ناشی خواهد شد

را در نظر  این فرض توانمی ، از لحاظ تئوریکبنابراین با توجه به تعاریف شخصیت

رد فرد، در ارتباط باشد. اي از عملکعنوان جنبهبا خودکارآمدي، بهشخصیت  گرفت که

پور و رحمانی، گلشنی، امامی؛ 1395هاي تجربی (حمیدي و شیرزاد، همچنین یافته

هاي شخصیتی و نیز حاکی از رابطه معنادار بین صفات و ویژگی )1394حسنی، 

  خودکارآمدي هستند.

-ترین هوش انسان معرفی شده و نقطه عطفی در این زمینه بههوش اخالقی، نهایی

ها و کسب و کار موضوع اخالقی امروزه یکی از موضوعات در حوزه دانشگاهآید. شمار می

همان توانایی است که به ما قدرت دیدن  هوش اخالقی هاي معنوي هستند.و سرمایه

این هوش  .داردرا ارزانی می هارویاها و تالش و کوشش براي دست یافتن به آن رویا

ها اریم و نقش باورها، عقاید و ارزشما به آنها اعتقاد د زمینه تمام آن چیزهایی است که

ش اخالقی اعتقاد عمیق فرد و هو باشد.گیریم، دارا میعهده میهایی که بررا در فعالیت

بدان معنی که افراد  ،ندکها را هدایت میهاي اوست که تمامی افکار و فعالیتارزش

د (فقیهی، دلسوزي و بخشودگی دارنتمایل ذاتی براي فعالیت با درستی، مسئولیت، 

1392 .(  

                                                             
1 . Personality trits 
2 . Moral intelligence 
3 . Cattel 
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هاي شخصیتی و هوش اخالقی ویژگی بین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهبنابراین 

  وسطه بود. معلمین مقطع مت شغلی با خودکارآمدي

  

  بیان مساله -1-2

گیر، پرثمر و در عین حال دشوار است که در آن معلمان تعلیم و تربیت امري وقت

عهده نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی، بیشترین و مهمترین نقش را برعنوان به

عنوان یک سازمان براي طور باید در نظر داشت که آموزش و پرورش بهدارند. همین

و  هاي رفتاري باال، عملکرد موثریترسیدن به اهداف خود نیازمند کارکنانی با قابل

توانند کارآیی و ابراین، توجه به عواملی که میآمیز کار است. بنتوانایی انجام موفقیت

عوامل ضروري و تاثیرگذاري است ء عملکرد موثر افراد را تحت تاثیر خود قرار دهند جز

 یابی به اهداف و پیشرفت را تسریع کند. در این میان،تواند دستها میشناخت آنکه 

آمیز نقش انجام موفقیتخودکارآمدي از جمله عوامل فردي موثر در رفتار کارآمد و 

  شناسان را به خود جلب کرده است. اناست که توجه ویژه رو

طور ضمنی به عقاید خاص افراد درباره توانایی آنان در انجام دادن خودکارآمدي به

یابی به نتایج مورد نظر در حیطه مشخص و یا هایی معین و به منظور دستفعالیت

باورهاي خودکارآمدي بر میزان صرف ). 1395(کدیور، کنترل ماهرانه زندگی اشاره دارد 

، (فرال ها و میزان مقاومت در برابر موانع اثرات مستقیم داردفعالیت انرژي براي انجام

 نیز شغلى خودکارآمدىبندورا خودکارآمدى مفهوم  از برگرفته). 2009، 1واالك و کائی

 و شغلى چارچوب در تکالیف اصل انجام خود براى توانایى مورد در فرد قضاوت عنوان به

 و به گرفته تاثیر رفتار و انگیزش از شغلى شده است. خودکارآمدى تعریف معین اىحرفه

 در فرد افزایش مشارکت موجب آن باالى سطوح و گذاردمى تاثیر هاآن بر متقابل طور

، همکارانالحیات و ؛ ذوي1392شاورز و سرخوش،گردد (کمى شغلى رفتارهاى و تکالیف

 کننده بینىپیش شغلى خودکارآمدى دهد کهمى نشان تحقیقات زمینه ) در این1396

د شغلى، بالیدگی شغلی، ثبات در الگوهاي شغلی، رضایت و تعه کاوش براى مهمى

ها عملکرد شغلی را تحت تواند از طریق این سازهشغلی و اثربخشی شغلی بوده و می

  ). 1396، الحیات و همکاران؛ ذوي1392سرخوش، اورز و شتاثیر قرار دهد (ک

                                                             
1. Ferla, Valcke & Cai 
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عوامل و متغیرهاي زیادي با خودکارآمدي و خودکارآمدي شغلی رابطه داشته و بر آن 

ها باشد. شخصیت تواند یکی از آنهاي شخصیتی میگذارند که صفات و ویژگیتاثیر می

اي به رفتار افراد دازههایی است که تا انها، یا ویژگیالگوي نسبتا پایدار صفات، گرایش

شود هایی تشکیل میتر، شخصیت، از صفات یا گرایشطور اختصاصیبخشد. بهدوام می

هاي و تداوم رفتار در موقعیت ر رفتار، ثبات رفتار در طول زمانهاي فردي دکه به تفاوت

هاي شخصیتی افراد و ویژگی). 2014، 1انجامد (فیست، فیست و رابرتسگوناگون می

تواند از عوامل تاثیرگذار بر خودکارآمدي کنند میسب آن با شغلی که انتخاب میتنا

 به مختص رفتاري مهارت و توانایی نوعی به مختلف شخصیتی با الگوي شغلی باشد. افراد

 دهند. از سويمی نشان گوناگونی عملکرد و داشته متفاوتی مسلماً نیازهاي و دارند خود

 انتظارات و نیازمند بوده خاص رفتارهاي به نیز هر یک مختلفها و مشاغل سازمان دیگر

 انواع از یک هر نتیجه در کنند، تامین توانندمی نیز را خاصی هايانگیزه و نیازها و

توانند در آن به سطح بهینه دارند و می خاصی سازگاري مشاغل و سازمان با شخصیت

بینی کننده موفقیت عوامل پیش عملکرد و کارآمدي خود دست یابند. همچنین در میان

ها ها بر سایر ویژگیدلیل توسعه و پایداري قابل قبول آنهاي شخصیتی بهشغلی، ویژگی

ادبیات  ).1385؛ به نقل از سلیمی و همکاران، 1995، 2برتري دارند (کوپر و روبرتسون

 هاي شخصیتی با خودکارآمدي درپژوهشی نیز حاکی از آن است که صفات و ویژگی

گر آن بیان) 1394( و همکاران رحمانیبه عنوان مثال نتایج پژوهش  باشد.ارتباط می

- طور کلی با خودکارآمدي رابطه دارد؛ بهکه ابعاد شخصیت و انگیزش درونی، به است

و باوجدان بودن با خودکارآمدي رابطه  گرایی، گشودگی، موافق بودنبرون طوري که

به بررسی  )1395دارد. حمیدي و شیرزاد ( رابطه منفیرنجورخویی با آن مثبت و روان

اي پرداخته و ي رایانههاي شخصیتی و راهبردهاي فراشناختی با خودکارآمدرابطه ویژگی

رنجورخویی و موافق بودن رابطه منفی و ویژگی روانهاي شخصیتی ویژگیکه  دریافتند

 معلمان دارد.- شجوداناي رابطه مثبت با خودکارآمدي رایانه نیز شخصیتی گشودگی

هاي شخصیتی و ) نیز به بررسی رابطه ویژگی1396الدین و حسینی (میرشرف

خودکارآمدي پرداخته و دریافتند که باوجدان بودن با خودکارآمدي تحصیلی رابطه 

   رنجور خویی با خودکارآمدي رابطه منفی است.  مثبت دارد درحالی که رابطه روان

                                                             
2. Fist, Fist & Roberts 
2 . Cooper & Robertson  
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جمله عامل احتمالی است تاثیرگذار بر خودکارآمدي، هوش اخالقی ازدر میان عوامل 

تواند بر خودکارآمدي افراد تاثیرگذار باشد. هوش اخالقی مفهوم نوینی است که که می

در چند سال اخیر وارد متون روانشناختی شده و رواج یافته است. هوش اخالقی توصیف 

شخصی و مسائلی غیر از مسائل غیر کننده تمایل و توانایی فرد در پیشبرد اهداف

ظرفیت و ) نیز هوش اخالقی را 2005( 2). بوربا2002، 1شخصی است (تورنر و بارلینگ

ها و نیز رفتار ، داشتن اعتقادات اخالقی قوي و عمل به آنتوانایی درك درست از اخالق

د ) نیز معتقدن2011( 3ک و کیلنیکند. همچنین لو درست تعریف می در جهت صحیح

پذیري، بخشش شامل درستکاري، مسولیت اخالقی دربرگیرنده چهار بعد اصلیکه هوش 

اند که و دلسوزي است. در رابطه با هوش اخالقی مطالعات صورت گرفته نشان داده

سبک زندگی  اي مانندهوش اخالقی با رفتارها و عوامل روانشناختی مثبت و سازگارانه

هوش معنوي و عملکرد تحصیلی (افشاري،  )،1396ر، ارتقاء دهنده معلمین (آذر و نامو

 )،1395)، بهزیستی روانشناختی و خودکارآمدي (حسنی، شهودي و میرقاسمی، 1394

) به بررسی رابطه 1396آذر و نامور ( دارد. )1393آبادیان، (هاجی شغلی خودکارآمدي

هوش اخالقی با سبک زندگی معلمین پرداخته و دریافتند که هوش اخالقی با سبک 

گیري کردند که با بهبود هوش اخالقی ها نتیجهزندگی معلمین رابطه مثبت دارد. آن

همچنین، حسنی و همکاران  ها نیز بهبود خواهد یافت.معلمین سبک زندگی آن

طور مستقیم بر بهزیستی روانشناختی تنها بهنشان دادند که هوش اخالقی نه )1395(

طور غیرمستقیم و از طریق خودکارآمدي نیز بر بهزیستی گذارد، بلکه بهتاثیر می

 اخالقی عنوان هوش تحت پژوهشی ) طی2009( 4روانشناختی تاثیرگذار است. کالرکن

 صفاتی ایجاد مدارس، در معلّمان و زشیآمو رهبران اخالقی هوش که مدارس دریافت در

) 1388کند. سیادت (می تقویت آموزاندانش در را کیفیّت و مندياحترام، عالقه چون

 و مثبت رابطه تیمی رهبري مدیران و اخالقی هوش هايمؤلّفه میان که است داده نشان

-می نشان خود از آنان که رفتارهایی با اخالقی رهبران رشد و دارد وجود داريمعنی

  .دارد مستقیم رابطه دهند،

                                                             
1 . Turner, Barling 
2 . Borba 
3. Lennick & Kiel  
4. Klarken 
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گوناگون فرایند تعلیم و خودکارآمدي شغلی معلمین در ابعاد با توجه به اهمیت 

در سیستم مهمترین اهداف آموزشی ، که از آموزانپیشرفت تحصیلی دانشویژه تربیت به

ت و هاي روانشناختی نسبتا باثباو نیز لزوم شناسایی ویژگی تعلیم و تربیت است،

و در  ،بینی رفتار و خودکارآمدي شغلی برخوردار باشدپایداري که از توان باالیی در پیش

هاي ویژگیعبارت از این بود که آیا  حاضر نظر گرفتن هدف پژوهش، سوال پژوهش

د؟ و هریک از این ندار رابطه خودکارآمدي شغلی معلمین هوش اخالقی با شخصیتی و

  بینی خودکارآمدي شغلی معلمین دارند؟متغیرها چه سهمی در پیش

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

است. انجام وظایف از  خودکارآمدي عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان

هاي متفاوت به صورت ضعیف، موقعیت در هاي مشابهافراد مختلف با مهارت يسو

تغییرات باورهاي متفاوت به ط فرد در شرای یک توسط متوسط و یا قوي و یا

- می قادر دلیل، احساس خودکارآمدي، افراد را همین به. وابسته است آنان خودکارآمدي

 اي انجام دهند.العادهفوق کارهاي ،با موانع ها در برخوردکند تا با استفاده از مهارت

-به باور در توانایی انجام آن مهارت هم ها وعملکرد مؤثر، هم به داشتن مهارت همچنین

توان نتیجه گرفت که خودکارآمدي در عملکرد موثر افراد . بنابراین میها نیازمند است

اهمیت فراوانی دارد. از سویی، خودکارآمدي به عنوان یک سازه روانشناختی تحت تاثیر 

فهم و شناخت ما از  دتوانها میگیرد که شناسایی آنعوامل و متغیرهاي دیگري قرار می

  در ارتقاي خودکارآمدي باشد.  ترساز مداخالت موثربخشیده و زمینهاین سازه را تکامل 

می شخصیت ابراز خصوص، بهبه حرفه یک طریق از افراد که است معتقد1 هالند جان

 با مستقیمی رابطه و داشته ارتباط افراد شخصیت نوع با شغل انتخاب و اصوالً پردازند

 ناسازگاري یا سازگاري است که بدیهی ). لذا1385آبادي، فرد دارد (شفیع نگرش طرز

 کارکرد و نگرش رفتاري، لحاظ از مختلفی تبعات و آثار و سازمان، شغل و شخصیت بین

 سازگاري که ايعمده واقعیات از یکی ،همچنین .دارد به دنبال سازمان و فرد براي

 باشد. هرچهشغلی می بگذارد، خودکارآمدي اثر روي آن تواندمی او شغل با فرد شخصیت

 و شده برآورده افراد انتظارات بیشتر باشد، سازمان و شغل و شخصیت بین تطابق

                                                             
1 . JohnHolland 
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- در میان عوامل پیش ). در نهایت،2007 ،1داشت (رابینز خواهد دنبال به خودکارآمدي

دلیل توسعه و پایداري قابل قبول هاي شخصیتی بهبینی کننده موفقیت شغلی، ویژگی

؛ به نقل از سلیمی و 1995برتري دارند (کوپر و روبرتسون،  هاها بر سایر ویژگیآن

  ).1385همکاران، 

 ترکیب از ناشی تفاوت، متفاوتند. این باهم هوش سطح نظر از فرادااز طرفی، 

 نیز ). اخالق2011(رحیمی،  هاستآن اکتسابی هايو ویژگی وراثت فطري، متغیّرهاي

-می کاربه هدایت رفتار براي منشوري عنوانبه  که اغلب اصول از ايمجموعه به عنوان

 اخالقی هايارزش از متأثّر افراد هايو اقدام رفتارها از است. بسیاري شده تعریف رود،

 در ضعف و هاسازمان در به اخالق توجّه عدم بنابراین، .دارد اخالق در ریشه و است

 سازمانها اقدامات و تمشروعیو  کند ایجاد زیادي مشکالت تواندمی اخالقی اصول رعایت

(نقطه عطفی براي  "هوش حیاتی"هوش اخالقی، ). 1390(آراسته،  برد سؤال زیر را

انسان ها است. به دلیل اینکه هوش اخالقی  تمام هوش ها محسوب می شود) براي همه

هوش اخالقی به زندگی  کند.ه انجام کارهاي ارزشمند هدایت میهوش را ب اشکال دیگر

هستیم،  دهد. بدون هوش اخالقی، ما قادر به انجام کارها و وقایع تجربه شدهمیما هدف 

دهیم چرا دانیم آنچه که انجام میاما آنها فاقد معنی هستند. بدون هوش اخالقی، ما نمی

دهیم و یا حتی چه چیزهایی وجود ما را در نظام خلقت از برخی مسائل انجام می

آید هوش طور که از این تعاریف برمیهمان ).2008(لنیک وکیل،  سازدمتفاوت می

اخالقی مبنایی را براي قضاوت و عمل کردن بر مبنایی اصول اخالقی رشد یافته فراهم 

-ولیتئباشد و این تعهد و مسپذیري افراد میولیتئساز تعهد و مسکند که زمینهمی

مندي و توجه فرد به کار و حرفه خود شده و تواند باعث افزایش عالقهپذیري نیز می

  عملکرد شغلی وي را تحت تاثیر قرار دهد. 

هاي شخصیتی و طور خالصه با توجه به مطالب مذکور و نقش و اهمیت ویژگیبه

- ها با خودکارآمدي شغلی میهاي متعدد زندگی درك رابطه آنهوش اخالقی در زمینه

ارتقاء دهنده عملکرد ه و مسیري براي اقدامات تواند فهم تئوریک ما را بهبود بخشید

  فراهم آورد. 

                                                             
1  . Robins 
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بینی داري در پیشهاي شخصیتی و هوش اخالقی سهم معنیویژگی آیا .6

 ؟خودکارآمدي شغلی معلمین دارند

 

  تعاریف مفهومی و عملیاتی  -1-6

  خودکارآمدي شغلی

طور ضمنی به عقاید خاص افراد درباره توانایی آنان خودکارآمدي به: تعریف مفهومی

یابی به نتایج مورد نظر در حیطه هایی معین و به منظور دستدر انجام دادن فعالیت

 مفهوم از برگرفته). 1395مشخص و یا کنترل ماهرانه زندگی اشاره دارد (کدیور، 

خود  توانایى مورد در فرد قضاوت عنوان به نیز شغلى خودکارآمدى خودکارآمدى بندورا،

شده است (کشاورز و  تعریف معین اىحرفه و شغلى چارچوب در تکالیف اصل انجام براى

  ).1396الحیات و همکاران، ؛ ذوي1392سرخوش،

: در پژوهش حاضر منظور از خودکارآمدي شغلی نمراتی است که تعریف عملیاتی

) 2001( 1هويو وولفولک مورانـتشاننآزمودنی در پرسشنامه خودکارآمدي معلم 

  اي بود.فاصلهگیري این پرسشنامه کرد. مقیاس اندازهکسب می

  

                                                             
1.Teshanen-Moran & woolfolkhoy  
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  شخصیتی ویژگی

هایی است ها، یا ویژگیشخصیت الگوي نسبتا پایدار صفات، گرایش تعریف مفهومی:

تر، شخصیت، از صفات یا طور اختصاصیبخشد. بهاي به رفتار افراد دوام میکه تا اندازه

زمان،  هاي فردي در رفتار، ثبات رفتار در طولشود که به تفاوتهایی تشکیل میگرایش

  ). 2014انجامد (فیست و همکاران، هاي گوناگون میو تداوم رفتار در موقعیت

: در پژوهش حاضر منظور از ویژگی شخصیتی نمراتی است که تعریف عملیاتی

گیري این پرسشنامه کرد. مقیاس اندازهکسب میپرسشنامه پنج عاملی نئو  آزمودنی در

  اي بود.فاصله

  هوش اخالقی

هوش اخالقی توصیف کننده تمایل و توانایی فرد در پیشبرد  مفهومی:تعریف 

). 2002، 1شخصی و مسائلی غیر از مسائل شخصی است (تورنر و بارلینگاهداف غیر

، داشتن اخالق) نیز هوش اخالقی را ظرفیت و توانایی درك درست از 2005بوربا (

-هت صحیح و درست تعریف میها و نیز رفتار در جاعتقادات اخالقی قوي و عمل به آن

  کند.

در پژوهش حاضر منظور از هوش اخالقی نمراتی است که  تعریف عملیاتی:

کرد. مقیاس ) کسب می2005ک و کیل (مودنی در پرسشنامه هوش اخالقی لنیآز

  اي بود.گیري این پرسشنامه فاصلهاندازه

  

                                                             
1 .Tourner & Barling 
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Abstract 
      This study was conducted in order to study the relationship between 
personality trits and moral intelligence with career self-efficacy of 
teachers. This research was a descriptive and correlational study that the 
statistical population included all of School Teachers in District Two of 
Ardebil city (870 teacher). The sample consisted of 270 teachers with 
use the Morgans table that were sampled by claster method. For 
collecting data, NEO personality trits questionnaire, moral intelligence 
questionnaire and teacher efficacy questionnaire were used. Data 
obtained by methods of Pierson coreletion and multiple regression were 
analyzed. Findings: The results showed that personality trits and moral 
intelligens has a positive correlation with career self-efficacy of teachers 
(P<0/01) but norotism had nat significant correlation with that (P>0/05). 
The result of multiple regression analysis showed that the personality 
trits and moral intelligence can be predicte 61/4 persent of career self-
efficacy variance (P<0/01). Based af thes study findings can be canclued 
that personality trits and moral intelligence had an emportand associated 
with teachers career self-efficacy. 

KeyWords: Personality Traits,Moral intelligence,career self-efficacy, Teacher.   
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