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Abstract 

The aim of this study was to examine the 
structural relationships between cohesive self-

knowledge, self-control and basic psychological 

needs with the job attitudes of primary school 
teachers. The statistical population included all 

primary school teachers in Khoy city in the 

academic year 1399-1400 from among whom 302 
people were selected as a sample via relative 

stratified random sampling method using Monte 

Carlo simulation method. For data collection, 
questionnaires of cohesive self-knowledge of 

Ghorbani et al. (2008), Tangni and Baumistro 

Boone self-control questionnaire (2004), 
questionnaire of basic psychological needs of 

Guardia, et al. (2000) and job attitude 

questionnaire developed by Yazdanpanah (2014) 
were used. The face validity of the questionnaires 

was confirmed by some academic experts and the 

internal reliability was obtained through 
Cronbach's alpha coefficient which turned out to 

be 0.84, 0.78, 0.80 and 0.79. respectively. 

Kolmogorov-Smirnov test was used to test the 
normality of the data and due to the abnormality 

of the data distribution, structural equation 

analysis via Smart PLS software was used to test 
the hypotheses. The results of data analysis 

showed that cohesive self-knowledge, self-control 

and basic psychological needs have a positive and 
significant relationship with the job attitude of 

elementary teachers. The results show that by 

providing conditions for improving teacher skills 
in individual dimensions, we can facilitate the 

quality of teaching process. 

Keywords Cohesive self-knowledge, self-control, 
basic psychological needs, teachers' job attitude 
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خود  ها یا اشخاص،گذارد و در توجه به پدیدهگیری تاثیر مینگرش بر رفتار، گرایش، موضع و جهت

های مختلف بیانگر واكنش افراد هستند. ها در حوزهنگرش (.2019، 1دهد )سیواكوماررا نشان می

های شغلی، احساسات یک فرد نسبت به شغلش هستند كه تأثیرات قابل توجهی در محیط نگرش

عنوان محور كلیدی در (. نگرش نسبت به حرفه معلمی، به2015، 2كاری دارد )كیم، ایم و هوانگ

نگرش نسبت به حرفه معلمی، از دیدگاه معلمان (. 21: 2020، 3كند )علی و ایقبالتدریس عمل می

درباره حرفه معلمی و این كه در زمان انتخاب این حرفه، چه احساسی درباره عملکرد خود دارند، 

نگرش بودن شغلی معلمان و ای(. كشف رابطه بین حرفه1388زاده، پرور و رفیع)گلگیرد نشأت می

گذاران مفید ها نسبت به این حرفه، در تدوین مقررات مربوط به حرفه معلمی برای سیاستآن

( برای درک بهتر این رفتار، بررسی عوامل 2015)5(. كوسر5: 2020، 4است)كوركماز و یونسال

نگرش شغلی معلم  .كنند، مفید خواهد بودای معلمان را تعیین مینهادی و شخصی كه رفتار حرفه

گیرند، تأثیر اساسی مقدار یاد میآموزان چه چیزی، چگونه و چهدر قلمرو مدرسه بر این كه دانش

ها است. در طی دارد. نگرش شغلی معلمان، ناظر بر بخش مهمی از زندگی عاطفی و احساسی آن

س های مثبت معلمان نسبت به حرفة تدریها، بسیاری از مطالعات بر رابطة مستقیم میان نگرشسال

(. در تحقیق حاضر، سه متغیر 1387اند )كریمی، آموزان تأكید كردهو موفقیت تحصیلی دانش

شناختی، در ارتباط با نگرش شغلی ، خودمهارگری و نیازهای بنیادین روان6خودشناسی انسجامی

 معلمان مورد بررسی قرار گرفته است. 

)قربانی، واتســون، فیاض و چن، عنوان یکی از پیامدهای سالمت روان خودشناسی انسجامی به

های بنیادینی است كه در قالب یک ساختار شخصیتی، فرآیندهای (، یکی از ظرفیت2015

خودشناسی انسجامی به  (.2017دهد )ولیخانی و گــودرزی، گرایانه را تحت تأثیر قرار میخودتنظیم

احساسات را سازمان  افکار و های خود،دهد كه به واسطه درک توانمندیامکان را می معلمان این

رسیدن به نتایج مطلوب شناسایی و انتخاب كنند )قربانی و  ها را برایترین فعالیتدهند و مناسب

شده در تبیین عملکرد معلمان، های انجامانسجامی بنابر پژوهش (. خودشناسی2008همکاران، 

د شغلی تدریس دارای روایی بینی عملکرعنوان مثال، خودشناسی در پیشنقشی بسزا دارد. به

(؛ لذا وجود 2011و همکاران،  7افزایشی است و توان تبیین عملکرد شغلی تدریس را دارد )بوند

تواند در انجام عملکرد تدریس و بهبود فرآیندهای آموزشی خودشناسی انسجامی در بین معلمان می
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ه این كه ایمانی و گرفته مؤید این مطلب است، از جملمؤثر واقع شود. تحقیقات صورت

شناختی و خودشناسی پذیری روانآگاهی، انعطاف( نشان دادند متغیرهای ذهن1396همکاران)

های پژوهش شناختی دانشجویان دارند. یافتهبینی بهزیستی روانداری در پیشانسجامی نقش معنا

به شغل خود  دهد زمانی كه معلمان دارای نگرش مثبت( نشان می1391حجازی، صادقی و خاكی )

هستند، احساس كارآمدی باالیی دارند، محیط كارشان برانگیزاننده است و تعهد شغلی باالیی دارند. 

دهد كه عزت نفس در ( نشان می2021فتحعلی، قربانی و رستمی )های پژوهش حاجییافته

المت روانی آگاهی و كنترل خود دارد و بر سعملکرد، رابطه معناداری با خودشناسی انسجامی، ذهن

( نشان دادند كه سطوح شناختی مطلوب 2011) 1گذارد. اوه و چانگو احساسات خودآگاه تاثیر می

عنوان انطباق توان بهقادر است تعهد سازمانی را افزایش دهد. از طرفی خودمهارگری را می

كرد  های اخالقی و انتظارات اجتماعی تلقیهای شخصی با استانداردهایی مانند ارزشواكنش

(. خودمهارگری به خودی خود، 104: 2021، 3؛ به نقل از ساگار2007، 2)باومایستر، ووهس و تیس

های معرّف خود بـرای هـر فـرد اسـت. خودمهارگری، شدن از قابلیتشایستگی و درواقع، آگاه

شـناختی اسـت كـه روش دسـتیابی بـه میزانـی از همراهـی و خودمختاری را برای فرد مشخص 

از  كه معلمانی ساختند ( خاطرنشان2006) 6هاگز ( و2006) 5(. كارادیماس2012، 4كند )لوموانمی

 وظایف انجام برای دهند، انجام خوبیرا به خود وظایف توانندخودمهارگری باور دارند كه می طریق

 دگیتنی دچار كمتر تغییرات، و با فشارها مواجهه در و كنندمی آمادگی احساس ترخود، بیش

 تنیدگی تجربة معرض در تربیش برخوردارند، خودمهارگری پایینی از كه معلمانی مقابل، در شوند.می

شناسی، تأثیر گیرند. همچنین، خودمی قرار زاتنیدگی به تجارب وابسته منفی هیجانی پسایندهای و

آموزان دبیرستان سودمندی بر عملکرد برتر آموزشگاهی، عالقه به فلسفه در میان معلمان و دانش

(. درواقع، ظرفیت باالی خودمهارگری به طور نیرومندی 2008گذارد )قربانی و همکاران، می

، 7تر زندگی كنند )تانگنی، باومایسترو بونسازد تا شادتر و سالمسازگارانه است و معلمان را قادر می

تواند هردو متغیر ی می( به این نتیجه رسیدند كه خودمهارگر1396(. سنجیده و همکاران )2004

( نشان داد كه 2017) 8بینی كند. پارسونزمالک رضایت شغلی و سالمت روان معلمان را پیش

هایی را كه از موفقیت مربیان در مقطع كارشناسی ارشد با توانایی خودمهارگری، استراتژی

شود كه ص میكنند، اجرا نمایند. به این ترتیب مشخدانشجویان دوره كارشناسی پشتیبانی می

توجهی به امیال منحرف كننده، به صورت نظری، خودمهارگری با مشخصه نیل به هدف عالی و بی
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( نشان داده است كه 2009) 1قادر است تا بر نگرش شغلی مؤثر باشد. از سویی، تحقیقات لوگو

اندیشیدن به  دهنده میزان توانایی فرد درخودمهارگری با مفهوم عملکرد معلمان رابطه دارد و نشان

هایی نظیر پیامدهای رفتار خویش است، از طرفی، بسیاری از مشکالت افراد، ناشی از مشکالت تکانه

 زدگی است.رفتاركردن یا شتابنسنجیده

و ارتباط  شایستگی شناختی باید اشاره كرد كه تجربه استقالل،در خصوص نیازهای بنیادین روان

تواند در نوع رفتارهای كند و این امر میونی ایشان را تسهیل میمؤثر معلمان با دیگران، انگیزش در

آموزشی ایشان مؤثر واقع شود؛ به معنی دیگر، زمانی كه معلمان در تصمیمات خود )شخصی و 

كاری( دارای استقالل باشند، و در شغل خود احساس مؤثربودن كنند و ارتباطات كاری و غیركاری 

شناختی اثرگذار است. ، این عوامل در تأمین نیازهای بنیادین روانمطلوبی با دیگران داشته باشند

آورد، شناختی دارند، كه رضایت آنان از زندگی را فراهم میمعلمان نیازهای فیزیکی، اجتماعی و روان

 كارها، انجام در داشتناراده و اختیار شناختی شامل احساسدر این میان، نیازهای بنیادین روان

(. 2،2010و جانگ داده است )چن ترتیب را آن شخص خود تجربه رفتاری است كه برای ذاتی تمایلی

پیوستگی، موجب كاهش یا افزایش انگیزش  شایستگی و شناختی استقالل،سه نیاز اساسی روان

، 3بتورت و گومز آرتیگا -شود )دومنچدرونی معلمان به منظور درگیرشدن در رفتار تدریس می

مندی از شناختی، شاخصه مهمی در راستای تعیین میزان رضایتدین روان(. نیازهای بنیا2014

(. در 8: 2021، 4استقالل، شایستگی، ارتباط و نوآوری در كالس درس است )كونسا و دونابیتیا

ها ها را دوست دارد و برای آنریا و خالصانه آنطور بیآموزان كه معلم بهكالس، این احساس دانش

شناختی معلمان نیازهای روان (.2010، 5ا درس مرتبط است )فیالک و شلدونارزش قائل است، ب

ها در كالس درس گیری در مورد برنامه درسی و فعالیتمربوط به مواردی ازقبیل: آزادی در تصمیم

آموزان، همچنین ارتباط عاطفی و قابل اعتماد با سایر معلمان با تأكید بر تعامالت دوجانبه با دانش

(. درخصوص تحقیقاتی كه به 3: 2021، 6آلوارادو، ویلهلمی و بلتیچ-كاری است )آنگلدر حوزه 

موسوی بیوكی و توان به تحقیق ارتباط بین نیازهای بنیادین با رفتار معلمان پرداخته شده است، می

شناختی، برای توضیح متغیر نیازهای بنیادین روان نشان دادند( اشاره كرد كه 1397همکاران )

نتایج پژوهش همایون ولیانی، بیگدلی و فتی  باشد.دار میات عملکرد شغلی معلمان، معناتغییر

( نشان داد كه ارضای نیازهای روانی بنیادین اعضای هیئت علمی، تاثیر مهمی در كاهش 1395)

( 1391های مهری، قربانی و سبزه آرای لنگرودی )ها دارد. یافتهمیزان فرسودگی شغلی كلی آن

شناختی، همبستگی های خودآگاهی و ارضای نیازهای رواند كه عملکرد شغلی با شاخصنشان دا
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( 2019) 1های تک و واندرالیندهای سالمت روان همبستگی منفی دارد. یافتهمثبت و با شاخص

های پژوهشی معلمان رابطه شناختی و گرایشدهد كه بین ارضای نیازهای بنیادین رواننشان می

دهد كه ارضای ( نیز نشان می2019) 2های مطالعه كاسیس و همکارانیافته رد.مثبتی وجود دا

ها و سطوح باالتر استقالل و شده آنشناختی معلمان، بر خودكارآمدی درکنیازهای بنیادین روان

های خـود گـزارش ( در نتایـج بررسـی2017و همـکاران ) 3شایستگی تأثیر دارد. همچنین، ژن

شـناختی دانشـجویان، بـا خودكارآمـدی تحصیلـی آنـان یازهـای بنیادیـن روانكردنـد ارضـای ن

شـناختی داری دارد. آنـان همچنیـن دریافتنـد، ارضـای نیازهای بنیادیـن روانرابطـه معنا

 معنـاداری دارد.  شـان رابطـهدانشـجویان، بـا درگیری تحصیلی

ش، به لحاظ تعامل با معلمان، با این مسأله مواجه عنوان فرد شاغل در آموزش و پرورمحقق، به

بوده است كه برخی از معلمان، نگرش مطلوبی به شغل تدریس ندارند، در اصل، معلمان صرفاً در 

آموزان بیاموزند، كالس درس، حاضر شده و تالش دارند تا درحدكفایت، مطالب درسی را به دانش

آموزان حضور در كالس و طی زمان كالس با دانش ایشان نگرش به شغل معلمی و تدریس را صرفاً

آموزان و صرف بیهوده زمان آموزش شده است، دانند، نتیجه این امر، عدم یادگیری مطلوب دانشمی

اند كه های باالتر، در شهرستان خوی، معلمان با این مسأله مواجه شدهخصوص كه در پایهبه

رسد كه این موضوع به این مساله كارگیرند، به نظر میو به اند دروس را بفهمندآموزان نتوانستهدانش

اند با شغل خویش سازگار شده و نگرش مطلوبی به آن داشته گردد كه معلمان ابتدایی نتوانستهبرمی

تواند های خودشناسی و تأمین نیازهای بنیادین میرسد كه عواملی از قبیل: سازهباشند، به نظر می

ند؛ لذا تحقیقی طراحی شد تا به این سؤال پاسخ دهد كه آیا خودشناسی در این امر دخیل باش

شناختی، با نگرش شغلی معلمان ابتدایی ارتباط انسجامی، خودمهارگری و نیازهای بنیادین روان

 دارد؟

 

 شناسی روش

ها، توصیفی از های كاربردی و به لحاظ روش گردآوری دادهپژوهش به لحاظ هدف، درزمره پژوهش

همبستگی است. جامعه آماری را كلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی  نوع

دادند كه با استفاده از نفر مرد( تشکیل  499نفر زن و  825نفر ) 1324به تعداد  1399-1398

ای گیری تصادفی طبقهعنوان نمونه از طریق روش نمونهنفر به 302سازی مونت كارلو، روش شبیه

 انتخاب شدند. نسبی

های استاندارد بود. در تحقیق حاضر برای ها، پرسشنامهآوری دادهابزار مورد استفاده برای جمع 

 (2008مقیاس خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران )از  خودشناسی انسجامی، گیریاندازه
                                                           
1. Tack & Vanderlinde 
2. Kassis et al 

3. Zhen 

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-4912-3410
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ای پاسخ ج درجهگویه بوده كه براساس یک مقیاس لیکرت پن 12دارای استفاده شد، این پرسشنامه، 

شوند. طی چندین مطالعه، روایی و پایایی این مقیاس به تأیید رسیده است )میانگین داده می

در این مقیاس، با ارزیابی بوده است(. نمره باال  80/0ضرایب آلفای این مقیاس در مطالعات مذكور 

راه بوده است. ها در هر دو فرهنگ همهای رفتاری وابسته به خودشناسی در دگرسنجیویژگی

بینی سالمت روان در قیاس با پنج عامل بزرگ شخصیت، دارای روایی افزایشی خودشناسی در پیش

 در مذكور، ابزار رواییهای شخصیتی، توان تبیین سالمت روان را دارند. است و فراتر از این، عامل

دست آمده است. در به 79/0و پایایی آن  گرفته قرار تأیید مورد( 2010قربانی و همکاران ) تحقیق

 دست آمد؛ به 84/0تحقیق حاضر نیز، پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای كرونباخ، 

( 2004مقیاس خودمهارگری )تانگنی و همکاران، گیری خودمهارگری، از از فرم كوتاه برای اندازه

و ماده است، به منظور سنجش گرایش خودمهارگری استفاده شد. تانگنی  13شامل  كه

(، فرم كوتاه این مقیاس را دارای روایی و پایایی مطلوب گزارش كردند؛ در مطالعات 2004همکاران)

گزارش شده است )سرافراز، قربانی و جواهری،  80/0ایرانی نیز آلفای كرونباخ فرم كوتاه این مقیاس 

شناختی پایه انشناختی پایه، از پرسشنامه نیازهای روبه عالوه برای سنجش نیازهای روان (.1392

( استفاده شد، این ابزار میزان احساس حمایت از نیازهای خودمختاری، 2000)1گاردیا، دسی و رایان

 شایستگی، زیرمقیاس )استقالل، 3سنجد. این پرسشنامه دارای ها را میشایستگی و ارتباط آزمودنی

احی شده است. نحوه ای لیکرت طردرجه 7گویه است. پرسشنامه برمبنای طیف  21پیوستگی( و 

به  3و  4، 7، 11، 15، 16، 18، 19، 20های باشد و در گویهها به صورت مثبت میگذاری گویهنمره

( روایی و پایایی پرسشنامه 1392شود. صالحی، قمرانی و صالحی )گذاری میصورت معکوس نمره

نیز، پایایی ابزار از طریق  در تحقیق حاضر .( را مورد تأیید قرار دادند90/0)ضریب آلفای كرونباخ 

 به دست آمد. 80/0ضریب آلفای كرونباخ، 

ای )شغلی( ای )شغلی( معلمان، از پرسشنامه نگرش حرفهگیری نگرش حرفهجهت اندازه 

گیری گویه است و جهت اندازه 18شود. این پرسشنامه دارای ( استفاده می1393پناه )معلمان یزدان

 مقیاس دارای وشود به شغل تدریس و آموزش دارند استفاده میهایی كه معلمان نسبت نگرش

 است گرفته قرار تأیید مورد (1393)پناه یزدان تحقیق در مذكور ابزار روایی است. ایدرجه 5 لیکرت
به دست آوردند. در تحقیق حاضر پایایی ابزار، از طریق ضریب آلفای كرونباخ،  85/0پایایی آن را  و

 . به دست آمد 79/0

ها در شده و قابلیت آزمودن تئوریهمچنین، برای بررسی ارتباط میان متغیرها در مدل ارائه

 استفاده شد. Smart PLSافزار قالب معادالت، از تحلیل معادالت ساختاری، از طریق نرم

                                                           
1. Guardia, Deci & Ryan 
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 هایافته

فاده دهی به سوال تحقیق، از تحلیل معادالت ساختاری استجهت پاسخ های پژوهش،در تحلیل داده

شد. در ابتدا به منظور سنجش روابط ساختاری، بین خودشناسی انسجامی و نگرش شغلی معلمان 

( ارائه شده 1ابتدایی شهرستان خوی، از مدل استاندارد استفاده به عمل آمد كه نتایج آن در شکل )

 است.

 
 انداردشدهمدل پژوهش ارتباط خودشناسی انسجامی با نگرش شغلی براساس مقادیر است (1شکل )

 

 Tآمده از آزمون دست( و نتایج بهT- VALUE( و بر اساس ضریب معناداری )1مطابق با شکل )

بوده كه این امر  96/1آمده در مؤلفه خودشناسی انسجامی بیش از دستمقدار ضریب معناداری به

 دهنده وجود رابطه میان متغیرها است.نشان
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 انسجامی با نگرش شغلی معلمان  ( تحلیل مسیر ارتباط خودشناسی2شکل )

در معادله ساختاری، و در ارتباط بین خودشناسی  tدلیل مقدار آماره ( به2مطابق با شکل )

(، بنابراین 03/39باالتر بوده ) 96/1انسجامی و نگرش شغلی معلمان ابتدایی، رابطه ساختاری از عدد 

ی انسجامی و نگرش شغلی معلمان فرض صفر، رد و فرض مقابل، مبنی بر این كه بین خودشناس

 شود.ابتدایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، تأیید می

 
 ( مدل پژوهش خودمهارگری با نگرش شغلی بر اساس مقادیر استانداردشده3شکل )
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 Tآمده از آزمون دست( و نتایج بهT- VALUE( و بر اساس ضریب معناداری )3مطابق با شکل )
بوده كه این امر  96/1آمده در مؤلفه خودمهارگری، بیش از دستداری بهمقدار ضریب معنا

 دهنده وجود رابطه میان متغیرها است.نشان

 
 تحلیل مسیر ارتباط خودمهارگری با نگرش شغلی معلمان (4)شکل 

در معادله ساختاری، و در ارتباط بین خودمهارگری و  tدلیل مقدار آماره ( به4مطابق با شکل )
(، بنابراین فرض صفر، 45/19باالتر بوده ) 96/1شغلی معلمان ابتدایی، رابطه ساختاری از عدد  نگرش

رد و فرض مقابل، مبنی بر این كه بین خودمهارگری و نگرش شغلی معلمان ابتدایی ارتباط مثبت و 
 شود.معناداری وجود دارد، تأیید می

 
 ناختی با نگرش شغلی بر اساس مقادیر استانداردشده( مدل پژوهش ارتباط نیازهای بنیادین روانش5شکل )
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، Tآمده از آزمون دست( و نتایج بهT- VALUE( و بر اساس ضریب معناداری )5مطابق با شکل )
بوده كه  96/1آمده در مؤلفه نیازهای بنیادین روان شناختی، بیش از دستمقدار ضریب معناداری به

 متغیرها است. دهنده وجود رابطه میاناین امر نشان

 
 ( تحلیل مسیر ارتباط نیازهای بنیادین روانشناختی با نگرش شغلی معلمان 6شکل )

در معادله ساختاری، و در ارتباط بین نیازهای بنیادین  t( به دلیل مقدار آماره 6مطابق با شکل )
(، 14/69) باالتر بوده 96/1روانشناختی و نگرش شغلی معلمان ابتدایی، رابطه ساختاری از عدد 

بنابراین فرض صفر رد و فرض مقابل مبنی بر این كه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و نگرش 
 شود. شغلی معلمان ابتدایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، تأیید می

 
 شغلی ( مدل پژوهش ارتباط خودشناسی انسجامی، خودمهارگری و نیازهای بنیادین روانشناختی با نگرش7شکل )

 



 75                  …        … و مهارگریخود انسجامی، خودشناسی ساختاری روابط بررسی 

در معادله ساختاری ارتباط بین  tگونه كه در شکل فوق مشخص است، چون مقدار آماره همان

شناختی، صرفاً متغیر نیازهای بنیادین خودشناسی انسجامی، خودمهارگری و نیازهای بنیادین روان

فر را رد و (، لذا فرض ص87/7باالتر است ) 96/1شناختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی از عدد روان

شناختی و نگرش شغلی معلمان ابتدایی، فرض مقابل، مبنی بر اینکه بین نیازهای بنیادین روان

 پذیریم.روابط ساختاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد را می

های برازش نگرش شغلی معلمان نیز نشان داد كه شاخص برازندگی خی دو، به درجه شاخص

( برابر با RMSEAاست. شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ) 70/2برابر با (آزادی)

شده است. شاخص نیکویی برازش تعدیل 89/0( برابر با GFIاست. شاخص نیکویی برازش ) 06/0

(AGFI برابر با )است. شاخص برازش هنجارشده یا شاخص بنتلر 78/0-( بونتNFI برابر با )86/0 

( برابر با IFIاست. شاخص برازش افزایشی ) 88/0( برابر با NNFiاخص برازش هنجارنشده )است. ش

های است. بنابراین مطابق با شاخص 90/0( برابر با CFIاست. شاخص برازش تطبیقی ) 88/0

توان گفت كه روابط ساختاری خودشناسی انسجامی، خودمهارگری و نیازهای آمده میدستبه

 ختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی، از برازش مطلوبی برخوردار است. شنابنیادین روان

 

 گیریبحث و نتیجه

اقدامات مستمر معلمان دوره ابتدایی در محیط كاری مبتنی بر نگرشی است كه از تجارب شغلی 

آید. در حقیقت، نگرش معلمان در طول دوران فعالیت در نظام آموزش و پرورش، دست میبه

عوامل متعددی است كه در این تحقیق به بررسی رابطه بین این عوامل با نگرش شغلی برگرفته از 

 ها پرداخته شده است. آن

نتیجه اصلی تحقیق حاضر این است كه خودشناسی انسجامی، خودمهارگری و نیازهای بنیادین 

معلمان  اقع،داری است. دروشناختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی دارای روابط مثبت و معناروان

مستلزم  های آموزشی،خودشناسی انسجامی در فعالیتباید به این شناخت برسند كه داشتن 

منظور هدایت استعدادها و عالقه كودكان به سوی اقدامات یادگیری تخصصی است كه آگاهانه و به 

لم، كمک به گیرد. كار معمی تر انجاممشاركت فعال و مؤثر در زندگی اجتماعی محلی و جامعه بزرگ

تركردن زندگی خودشان و مشاركت در بهسازی جامعه از طریق آشناكردن آنان با كودكان در غنی

های سودمند است، مسأله آموزش، تنها توجه به این نیست كه كدام ها و نگرشاطالعات، مهارت

د، بلکه باید به موضوع باید آموخته شود، یا ذهن یادگیرنده تقویت شود و یا دانش او افزایش پیدا كن

بهبود زندگی وی نیز توجه شود. به عبارتی، معلمی موفق است كه با استفاده از رفتار مناسب در 

های تدریس مناسب، سطح معلومات كالس، محتوای آموزشی مطلوب، ارزشیابی صحیح و روش

ردی وی ایفا كاربردی شاگردان را باال ببرد و رسالت تربیتی خود را در راستای بهتركردن زندگی ف
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تواند نگرش شغلی ایشان را بهبود می خودشناسی انسجامینماید، به این جهت است كه داشتن 

دهد كه بین خودشناسی انسجامی و نگرش شغلی معلمان ابتدایی، روابط نتایج نشان می ببخشد.

ن با داشتن دار ساختاری وجود دارد. در تبیین یافته فوق، باید اشاره داشت كه معلمامثبت و معنا

آموزان، كاربرد اصول تدریس در فرآیند ، نگرش مثبت به دانشدر تدریسخودشناسی انسجامی 

، تدریس حرفه بر تسلطدرواقع،  بخشند.را بهبود می آموزان، و رفتارهای آموزشیآموزش دانش

ا محتوای دهد و از این طریق نقشه راه و یرا در تعیین آنچه كه باید یاددهند، یاری میمعلمان 

آورند و بدین طریق، نگرش شغلی معلمان بهبود دست میشده را برای تدریس بهتر بهساختاربندی

(، حجازی، صادقی و 1396آمده، با نتایج تحقیقات ایمانی و همکاران )دستیابد. نتیجه بهمی

از لحاظ  سو است.( هم2011(، اوه و چانگ )2021فتحعلی، قربانی و رستمی )(، حاجی1391خاكی)

های خود، دهد كه به واسطه درک توانمندینظری، خودشناسی انسجامی به فرد این امکان را می

رسیدن به نتایج مطلوب،  ها را برایترین فعالیتاحساساتش را سازمان دهد و مناسب افکار و

 هایانسجامی بنابر پژوهش (. خودشناسی2015شناسایی و انتخاب كند )قربانی و همکاران، 

عنوان مثال، عنوان شده است كه خودشناسی شده، در تبیین عملکرد افراد، نقشی بسزا دارد. بهانجام

بینی عملکرد شغلی تدریس، دارای روایی افزایشی است و توان تبیین عملکرد شغلی تدریس در پیش

چه كردن (. در اصل، خودشناسـی انسجامی به تالش فرد در یکپار2011را دارد )بوند و همکاران، 

تجربة خود در گذشته، حال و آینده در جهت سازش و ارتقای خود، اشاره دارد، این مدل، بـه 

های ای از فرآیندهای درون خـود، همچنین آگاهی بیش از پیش، از پویشمنظـور درک یکپارچـه

 ارگری(. از طرفی، خودمه2010، 2و واتسون 1روانی، سـاخته شـده اسـت )قربانی، كانینگهامدرون

، معلمان را در فرایند تفکر صحیح و خودمهارگریشود. های تدریس میموجب بهبود كیفیت فعالیت

رسد، قواعد و قالب مهم به نظر می خودمهارگریكند. آنچه در منطقی آموزش كالسی كمک می

فکری معلمان است كه نسبت به مسائل یادگیری و برنامه درسی دارند و همین مسأله بخش 

گیرد، وقتی معلمان در برخورد با مسائل ها را دربرمیها و چگونگی انجام فعالیتاز نگرش عظیمی

توانند مشکالت یادگیری تر میكنند كه آسانبرخوردار باشند، احساس می خودمهارگریكالسی از 

ا معلم برخوردار از خودمهارگری با برقراری ارتباط مؤثر و مثبت بآموزان را رفع نمایند. دانش

آورد و به كمک خودمهارگری سعی ها فراهم میفراگیران، محیط مساعدی را برای فراگیری آن

ها را همچون افراد واقعی جامعه برای آمیز برقرار كند و آنكند با شاگردان رابطه متقابل و احتراممی

فراگیران موجب تعامل و داد و ستدهای اجتماعی آماده كند؛ به این دلیل، همدلی و همراهی معلم با 

شان مند شوند و نگرش شغلیتر عالقهها موانع را پشت سر بگذارند و به محیط، بیششود كه آنمی

ها بیانگر این است كه بین خودمهارگری و نگرش شغلی معلمان، روابط نتایج یافته را ارتقا دهند.

                                                           
1. Cunningham 

2. Watson 

https://www.researchgate.net/profile/Christopher-Cunningham-7


 77                  …        … و مهارگریخود انسجامی، خودشناسی ساختاری روابط بررسی 

تواند عملکرد هارگری، میخودم شود كه داشتنداری وجود دارد. این طور استنباط میمثبت و معنا

آموزان و تدریس را تسهیل نماید و این كار در اعتماد به نفس معلم، پیشرفت تحصیلی دانش

 ویژگیبخشد. كردن انتظارات والدین، مؤثر است و در نهایت، نگرش شغلی ایشان را بهبود میبرآورده

دریس، نشاط روحی و آرامش هنگام تشود كه در خودمهارگری در میان معلمان منجر به این می

آموزان با كمال آرامش و اطمینان خاطر مطالب درسی را درک كرده و خود را حفظ نمایند تا دانش

خوبی یاد بگیرند. درواقع، معلم دارای خصیصه فروتنی و بردباری در قبال بتوانند مطالب را به

بهبود بنابراین چنین وضعیتی،  ها را به نیکی راهنمایی كند،آموزان است تا آناشتباهات دانش

آمده با نتایج تحقیقات سنجیده و دستنتیجه به ها را به دنبال خواهد داشت.آن نگرش شغلی

سو است. از لحاظ نظری، خودمهارگری منجر ( هم2009( و لوگو )2017(، پارسونز )1396همکاران )

(، و 2004ه رفتارها )تانگنی و همکاران،دادن بپذیرش و نامطلوب و نظمهای غیرقابلبه بازداری تکانه

عنوان نیروی درونی در خودمهارگری به شود.( می2021، 1ارتقای عزت نفس )تایلر و همکاران

های هایی است كه از باورهای اخالقی، ویژگیدسترس، برای بازداری، نپذیرفتن یا تغییر پاسخ

های مذهبی، تأثیر ها و سنتتاجتماعی، سطح مذهبی بودن والدین، مشاركت فرد در فعالی

شناختی، عادت، یادگیری ( و ممکن است نتیجه فرآیندهای روان2،2007پذیرد)ویکستروم و تریبرمی

(. درواقع، خودمهارگری، توانایی سازگاری و 3،2010یا فشار موقعیتی باشد )اشمایکل و بامیستر

های درونی فرد و قطع تمایالت رفتاری تغییردادن خود، متناسب با محیط است، توانایی تغییر پاسخ

(، همچنین كنترل عواطف، برای 2004ها )تانگنی و همکاران، ناشایست و اجتناب از عمل به آن

اند های مرتبط با خودمهارگری اشاره كرده( است. نظریه2014، 4بینی رفتار )كینگ و گارالنپیش

شناختی كمتری تر و مشکالت روانكه افراد دارای خودمهارگری باال، سازگاری روانی بیش

شده و (، به عبارتی، خودمهارگری، منجر به انتخاب كنترل2011و بامیستر،  5دارند)وهس، فینکناور

شناختی معلمان (؛ همچنین، تامین نیازهای بنیادین روان158: 2020شود )آپ، عقالنیت می

ورت مستقل عمل نموده و از تواند شامل این موضوع باشد كه ایشان در عمل تدریس به صمی

ها، مدیریت مدرسه و كارشناسان منطقه( جلوگیری به عمل دخالت بیش از حد دیگران )بخشنامه

آورند. در اصل، معلمی كه در كار خود، احساس استقالل كند، در رفتار آموزشی، به صورت می

معلم، استعداد تدریس  ای باشد كهگونهمطلوب عمل خواهد نمود؛ همچنین، باید شرایط تدریس به

خود را به صورت مؤثر نشان دهد و از سوی مدیریت مورد تشویق قرار گیرد تا احساس كند در كار 

خود شایسته و توانمند است؛ به عبارتی، میل به داشتن ارتباطات با دیگران در حوزه كاری و 

                                                           
1. Tyler et al 

2. Wikstrom & Treiber 

3. Schmeichel & Baumeister 
4. King & Gaerlan 

5. Vohs & Finkenauer 



       1401بهار   ( / 23)پیاپی  1شماره  هفتم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                             78  

دیگر همکاران در حوزه تواند از طریق پذیرش مدیریت و غیركاری باید تأمین شود و این كار می

  تواند در كاهش نگرش شغلی مؤثر باشد.كاری صورت پذیرد، درواقع، انزوای شخص معلم می

شناختی با نگرش شغلی معلمان دهد كه بین نیازهای بنیادین رواننتایج پژوهش نشان می

اره داشت هرفردی دار ساختاری وجود دارد. در تبیین یافته فوق باید اشابتدایی، روابط مثبت و معنا

گیر بودن دارد. معلمانی كه بودن، خودمختاری، داشتن حق انتخاب و تصمیمنیاز به احساس مستقل

های آموزشی طور خودانگیخته در فعالیتیابند و بهشود، خود را توانمند میها ارضا میاین نیاز در آن

نند؛ از طرف دیگر، وقتی كه معلمان كشركت كرده و بنابراین سطوح باالتری از انگیزش را تجربه می

یابند در پی آن هستند تا رفتارهای مطلوب آموزشی را در خود را در محیط آموزشی، اثربخش می

آورند. نتیجه آموزان بروز دهند و درنتیجه، نگرش شغلی مطلوبی به دست میقبال دانش

همایون ولیانی، بیگدلی و ، (1397موسوی بیوكی و همکاران )آمده، با نتایج تحقیقات دستبه

( ژن و 2019(، كاسیس و همکاران )1391لنگرودی )آرای(، مهری، قربانی و سبزه1395فتی)

كنند كه ارضای ( بیان می2000از دیدگاه نظری، دسی و ریان ) سو است.( هم2017همـکاران )

گذارد. مطابق با میشناختی بر نتایج مثبت انگیزشی، شناختی و رفتاری اثر نیازهای اساسی روان

شناختی )خودمختاری، ارتباط گری، منبع تغذیه رشد و كاركرد سالم، نیازهای رواننظریه خودتعیین

ها طور مؤثر، در فعالیتطور مداوم ارضا شوند، افراد بهو شایستگی( است چنانچه نیازها تا حدودی به

گیری شرایط شناختی بر شکلادین روانیابند. نیازهای بنیدرگیر شده و به عملکرد مثبتی دست می

(. 319: 2019زندگی علمی، با توجه به سطوح باالتر ادراک، ضروری است )كاسیس و همکاران، 

شناختی، فرد را (، معتقدند كه انرژی حاصل از ارضای نیازهای اساسی روان2007دسی و ریان )

، استمرار و پشتکار خواهد داشت، های مهمطور خودخواسته در فعالیتسازد و وی بهتوانمند می

درواقع، نیازهای بنیادین  شناختی خواهد بود.بنابراین انگیزش درونی بازتابی از ارضای نیازهای روان

ای، به ارتقای استقالل و شایستگی در معلمان شناختی، با هدف افزایش انگیزه در توسعه حرفهروان

 (. 315: 2021 ،1باكوریزو و همکاران -انجامد )جارامیلومی

ای از موفقیت معلمانی كه در عملکرد حرفهشود پیشنهاد میآمده، دستدر راستای نتایج به

های مادی و ای برخوردار بوده و خودشناسی انسجامی مطلوبی دارند، مورد حمایتمالحظهقابل

المللی لی و بینهای مها و كنفرانسمعنوی قرارگیرند؛ مثالً با فراهم كردن شرایط حضور در همایش

ها تداوم و سایر معلمان، انگیزه الزم برای ها، موفقیتتا در سایه این تشویق مورد تشویق قرار گیرند

خودمهارگری برای معلمان  بهبودهای آموزشی الزم برای ای پیداكنند؛ از طرفی، دورهپیشرفت حرفه

ای غالب معلمان، نیاز به احترام و صورت مطلوب و مکرر برگزار شود؛ همچنین از آنجا كه نیازهبه

خودشکوفایی بوده و بدون شک، این فرانیازها بر بهبود نگرش شغلی تاثیرگذار است، در جهت 

دادن معلمان در های عملی انجام گیرد؛ در این راستا، مشاركتساختن نیازهای بنیادین، اقداممرتفع
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شی، پرورشی و پژوهشی در سطح محلی، گذاری درباره مسائل آموزسازی و سیاستفرآیند تصمیم

كردن به نظرات و دیدگاه آنان، بتوان به احساس شایستگی، ای و... به عمل آید تا با توجهمنطقه

 كفایت و مهارت و ایجاد نگرش شغلی، عمل مؤثری انجام داد.
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