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مقاله اصلی

بررسی تاثیر عوامل روانشناختی و اجتماعی بر تدریس تحول آفرین با
میانجیگری مولفه های شخصیتی
تاریخ دریافت -99/00/09 :تاریخ پذیرش99/11/10:
برج1

حسین پوالدی
علی خالق خواه*2
حسن حیدری3
حسین داوودی4

خالصه
مقدمه :تدریس تحول آفرین به عنوان اهداف بیان شده یا بیان نشده برای افزایش تسلط دانش آموزان
بر مفاهیم کلیدی تعریف مي شود .پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر عوامل اجتماعي معلمان با
میانجي گری مؤلفه های شخصیتي بر تدریس تحول آفرین انجام شد.
روش کار :روش پژوهش توصیفي همبستگي مي باشد .جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مقطع

 1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسي تربیتي ،واحد خمین،

ابتدایي ناحیه  2مشهد که در سال تحصیلي  97- 98مشغول به تدریس مي باشندکه با بررسي های

دانشگاه آزاد اسالمي ،خمین ،ایران

صورت گرفته مشخص شد که  876نفر در مقاطع ابتدایي مشغول به تدریس هستند که  629نفر زن و

 2دانشیار ،گروه علوم تربیتي ،دانشكده علوم تربیتي و
روانشناسي ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ایران (نویسنده
مسئول)ز
 6دانشیار ،گروه مشاوره ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمي،
خمین ،ایران
 4استادیار ،گروه مشاوره ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمي،
خمین ،ایران

 044نفر مرد هستند .ابزار به کار رفته در پزوهش حاضر عبارتند از پرسشنامه تدریس تحول آفرین،
پرسشنامه عوامل اجتماعي و پرسشنامه عوامل شخصیتي هگزاکو که با رعایت اصول احالقي پژوهش،
توسط اعضای نمونه تكمیل شد .داده های بدست آمده با بهرهگیری از معادالت ساختاری با رویكرد
حداقل مربعات جزیي با بهرهمندی از نرمافزار  SPSSتحلیل شد.
نتایج :یافته های آماری نشان دهنده برازش مطلوب مدل و تأیید معنادار مدل پژوهشگر بود
(.)P≥5/551
نتیجه گیری :به نظر مي رسد که این یافته ها بیانگر اهمیت توجه به شاخصه های اجتماعي و روان

Email: alikhaleg@gmail.com

شناختي در تدریس تحول آفرین آموزگاران مي باشد.
کلمات کلیدی :تدریس تحول آفرین ،مؤلفه های شخصیتي ،آموزگاران ،عوامل روانشناختي،
عوامل اجتماعي
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مقدمه
تحول بنیادین در آموزش و پرورش ،تحولي عمیق و

نتایج تحقیقات خود ،کارهای دیگران را نیز مرور کرد و تحت

ریشهای است که منجر به تحول در مفاهیم نظری ،نگرش ها،

تاثیر همساني نتایج قرار گرفت و این طور نتیجه گیری کرد که

فرآیندها و نقش ها خواهد شد .در تحول بنیادین ،نوع نگاه به

پنج بعد شخصیتي ،دربرگیرنده هر الگویي در تنظیم تفاوت

معلم و کتاب  ،مدرسه  ،دانش آموز دگرگون خواهد شد .تحول

های فردی است و بدین ترتیب وجود ابعاد پنجگانه اصلي به

اساسي و پایدار در هر جامعهای در گروه تحول نظام آموزش و

تایید رسید.

پرورش آن جامعه است و محور اصلي تحول و توسعه آن نظام

از آنجا که آموزش و پرورش سنگ زیر بنای توسعه

«معلم» است .در جوامع پیشرفته نیروی انساني کارآمد مهم ترین

اجتماعي ،اقتصادی ،سیاسي و فرهنگي جامعه است ،بررسي

عامل تحول شناخته شده است ( .)1یكي از جدیدترین توصیفها

عوامل مؤثر پیشرفت و ترقي در جوامع پیشرفته نشان مي دهد که

از تدریس تحول آفرین توسط آلوارز و همكاران ( )2انجام شده

همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی

است .آن ها تدریس تحول آفرین را به عنوان «یك عمل

برخوردارند .در این میان ،اگر معلمان از فرایند علمي و منطق

آموزشي طراحي شده برای تغییرات تحصیلي ،اجتماعي و رواني

آموزش مطلع نباشند و برای تحقق اهداف از شیوه های نامتناسب

دانش آموزان » تعریف کرده اند .به نظر اسالویچ و زیمباردو

بهره بگیرند ،همه فعالیت های آموزش و پرورش بي فایده

( )6تدریس تحول آفرین شامل تجدید نظر در مفاهیم سنتي

خواهد بود .بنابراین بر اساس اهمیت مقوالت مربوط به تعلیم و

است که در کالس درس انجام ميشود .روبرت و همكاران ()4

تربیت که تأثیرات عمومي و عمیق آن بر کل جامعه غیر قابل

اشاره میكند که تدریس تحول آفرین بستگي زیادی به این دارد

انكار است ،شناخت بیشتر زوایای پیدا و پنهان تدرس تحول

که معلم بتواند روابط معنادار و واقعي با دانش آموزان ایجاد

آفرین و تأثیر پذیری آن از سایر عوامل مي تواند دغدغه و سوال

کند .معلمان و دانش آموزان باید یكدیگر را چه در داخل

نسبتاً جدید و مهمي در حوزه آموزش و پرورش باشد .با توجه

کالس و چه در بیرون از کالس به عنوان افراد جامعه بشناسند.

به مطالب ذکر شده محقق درصدد است که به بررسي تاثیر

اصول تدریس تحول آفرین برگرفته از مباني نظریه سازنده
گرای پیاژه است که درآن دانش آموزان بطور فعال در فرآیند

عوامل روانشناختي و اجتماعي بر تدریس تحول آفرین با
میانجیگری مولفه های شخصیتي بپردازد.

کشف درگیر مي شوند ( .)0پاچلر و همكاران ( )3بیان دارند که
نقش معلم به عنوان یك عامل اثرگذار بر فرایند آموزش ،حتي

روش کار

بیشتر از خودکارآمدی آنها ،تأثیر مثبتي بر افزایش انگیزه،

پژوهش حاضر از نوع طرح های غیر ازمایشي و همبستگي

خالقیت و عملكرد دانش آموزان دارد .بنابراین از جمله عواملي

بود که از تحلیل مسیر یا مدل معادالت ساختاری استفاده شد.

که مي توان آنها را شاکله اصلي تدریس تحول آفرین دانست،

جامعه آماری پژوهش شامل تمامي معلمان مقطع ابتدایي ناحیه 2

متغیرهای پیش بین متعددی مانند ابعاد روانشناختي شامل هوش

مشهد در سال تحصیلي  97- 98بود که با بهره گیری از روش

هیجاني و خود کارآمدی را برشمرد.

نمونه گیری طبقهای نسبي و جدول کرجسي و مورگان 413

از سوی دیگر شخصیت ویژگي نسبتا پایداری از رفتار،

نفر ( 185زن 263 ،مرد) به عنوان نمونه نهایي پژوهش انتخاب

هیجان و نحوه تفكر است و سبك خاص هر فردی را در ارتباط

گردید .ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه های استاندارد به این

با دنیای دروني و نحوه تعامل با محیط اجتماعي اش شكل

شرح زیر بودند.

ميدهد .شخصیت با ثبات و قابل پیش بیني است و باعث ميشود

پرسشنامه تدریس تحول آفرین :در سال () 2515

افراد به شیوههای خاصي رفتار کنند( .)7گلدبرگ ( )8عالوه بر

توسط بوچامپ و همكاران طراحي شد  .این پرسشنامه شامل 13

حسین پوالدی برج و همكاران
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آیتم است که  4مقیاس تحریك ذهني ،انگیزه الهام بخش  ،تأثیر

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن :این پرسشنامه دارای

آرماني و مالحظات فردی وجود دارند ،پاسخ هر عبارت در یك

 95سوال است که نخستین پرسشنامه فرا فرهنگي ارزیابي هوش

مقیاس  0درجهای از اصال ( ،) 5همیشه ( )9نمره گذاری مي

هیجاني است .این آزمون در سه مرحله در ایران اجرا شده و پس

گردد که حداکثر نمره ( )34و حداقل نمره ( )15مي باشد.

از انجام برخي تغییرات در متن اصلي پرسشنامه ،حذف یا تغییر

همساني دروني کلي این پرسشنامه  %93و اعتبار آن با دو شیوه

بعضي سواالت و تنظیم مجدد سواالت هر مقیاس ،پرسشنامه از

همساني دروني و ثبات زماني مورد بررسي قرار گرفته که اعتبار

 117سوال به  95سوال تقلیل یافت و دارای  4خرده مقیاس

آن بر اساس آلفای کرونیاخ  %90و با استفاده از روش بازآزمایي

مهارت های درون فردی ،مهارت های بین فردی ،مقابله با

 %94مي باشد ( .رضایي شریف .)1696 ،

فشار(کنترل استرس) ،مقیاس سازگاری و مقیاس خلق کلي است

پرسشنامه عوامل شخصیتی هگزاکو :این پرسشنامه

(کیاني  .)1681کسب امتیاز بیشتر در این آزمون ،نشانگر موقیت

توسط اشتون ولي ( )2555تهیه شده و در سال ( )2551مورد

برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و برعكس مي

تجدید نظر قرار گرفت .این پرسشنامه دارای  7عامل به نام های

باشد .مثال کسب امتیاز باالتر در مقیاس خود ابرازی نشان دهنده،

صداقت  ،فروتني  ،هیجان پذیری  ،برون گرایي  ،توافق  ،وظیفه

خود ابرازی بیشتر در فرد است .این پرسشنامه برای گروه های

شناسي  ،و بازبودن تجربه مي باشد .پاسخنامه دارای  0گزینه

هدف از سن  18سال تا سنین باالتر ،مشروط به این که از حد

کامالً مخالف ( ، )1مخالف ( ، )2نظری ندارم ( )9و موافق ( )9و

متعارفي از تحصیالت (حداقل دیپلم) برخوردار باشند قابل

کامالً موافق ( )0مي باشد سئواالت 19 ، 10 ، 14 ، 15،12 ، 9 ، 1

اجراست و در دو جنس زن و مرد کاربرد دارد .در مورد کیفیت

، 43 ، 42 ، 41 ،60 ، 62 ، 61 ، 65 ، 28 ، 27 ، 24 ، 21 ، 25 ،

روان سنجي آن نیز اقدامات الزم به عمل آمد که در سومین

 35 ، 09 ، 07 ، 03 ، 00 ، 06 ، 02 ، 49 ، 48 ،47بصورت

مرحله اجرا ،تحلیل اطالعات در حیطه های زیر انجام گرفت.

معكوس نمره گذاری مي شود .پایائي  7عامل با استفاده از آلفای

(سموعي و همكاران .)1684 ،پایایي نشان دهندهی این است که

کرونباخ برابر  %72 ، %76 ، %86 ، % 85 ،%81 ، %77و %79

تا چه اندازه تفاوتهای فردی در نمرات آزمون به تفاوتهای واقعي

بدست آمد ( .رحماني ملك آباد و همكاران .)1694پرسشنامه

در ویژگي های مورد نظر ،قابل استناد است (آنا ستاری )1671

خودکارآمدی شرر و همکاران :این مقیاس توسط شرر،

دو نوع اساسي از مطالعات پایایي روی انجام شده است ،همساني

مادوکس ،مرکاندانت ،پرنتیك-دون ،جاکوبس و راجرز

دروني و پایایي بازآزمایي (بار-آن و پارکر. )2555 ،میزان

( )1982ساخته شده است .نسخه اصلي آزمون شامل  63سوال

آلفای کرونباخ برای کل آزمون  %96گزارش گردید این میزان

بود برای هر سوال مقیاس خودکارآمدی  0 ،پاسخ پیشنهاد شده

(آلفای محاسبه شده در مرحله سوم) با آلفای محاسبه شده در

است  .به همین دلیل به هر سوال  0امتیاز تعلق مي گیرد .سواالت

مرحله دوم آزمون یكسان بدست آمده (سموعي و همكاران،

شماره  10 ،16 ،9 ،8 ،6 ،1از راست به چپ امتیازشان افزایش

.)1684

مي یابد و بقیه سواالت به صورت معكوس یعني از چپ به
راست امتیازشان افزایش مي یابد .براتي در سال  ( 1673به نقل از
وقری )1679 ،به منظور بررسي پایایي مقیاس خودکارآمدی از
روش دو نیمه کردن استفاده کرد  .ضریب پایایي از طریق
اسپیرمن – براون با طول برابر  73/5و با طول نابرابر  73/5و از
روش نیمه کردن گاتمن  ،برابر  70/5است.

نتایج
یافته های حاصل از بررسي توصیفي متغیرهای جامعه
شناختي بیانگر این بودند که نمونه پژوهش شامل  185نفر زن
( )%44و  263نفر مرد ( )%03بود و سطح تحصیالت این افراد
بدین شكل بود که  162نفر دارای مدرک لیسانس ( )%62و 284
نفر دارای مدرک فوق لیسانس ( )%38بودند .همچنین در بررسي
توزیع سني اعضای نمونه مشاهده شد که  87نفر بین  25تا 65
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( 201، )%21نفر بین  65تا  36 ،)%31( 45نفر بین  45تا )%13( 05

ازآنجاکه مقدار شاخص  KMOبرابر  0/678است و تعداد

و  10نفر باالی  05سال ( )%2داشتند و سابقه اشتغال این افراد

نمونه برای تحلیل کافی است .همچنین مقدار معناداری آزمون

بدین شكل مشاهده شد که  91نفر بین  1تا  154 ،)%22( 0نفر
بین  3تا  97 ،)%20( 15نفر بین  11تا  )%24( 10و  124نفر باالی
 10سال ( )%29سابقه کار داشتند .در ادامه آمار توصیفي مربوط
به متغیرهای پژوهش و داده های مربوط به نیكویي برازش ارائه

بارتلت ،کوچکتر از  0/07است که نشان میدهد تحلیل مورد
نظر برای شناسایی ساختارمدل مناسب است .جهت انجام
تحلیل عاملی اکتشافی از روش تحلیل مولفه های اصلی و
چرخش واریماکس استفاده شده که تعداد  8بعد به عنوان

شده است.
جدول  .1بررسي میانگین و انحراف معیار ابعاد مدل
انحراف

ابعاد مدل

میانگین

تدریس تحول آفرین

2/678

0/787

ابعاد مدل به همراه زیر مولفه ها استخراج شده بودند در این
بخش مورد بررسی قرار گرفتند.

استاندارد
جدول .9تحلیل عاملي اکتشافي

عوامل شخصیتی

4/567

0/856

عوامل

عوامل

تدریس تحول

عوامل

عوامل اجتماعی

8/267

0/722

اجتماعی

شخصیتی

آفرین

ابعاد

0/741

تحریک ذهنی

0/756

انگیزه الهام بخش

0/658

تأثیر آرمانی

0/704

مالحظات فردی

نتایج فوق نشان می دهد که پاسخگویان نسبت به سواالت
تحقیق همسو با اهداف تحقیق جواب داده اند و داده ها با
انحراف معیارمتناسب اطراف میانگین پراکندگی دارند.

جدول  .2اندازهگیری کفایت نمونه
آماره

آزمون
کایسر – میر – اولکین

اندازهگیری

()KMO

کفایت نمونه

آزمون کرویت بارتلت

0/678

0/674

صداقت

0/688

فروتنی

0/647

هیجان پذیری

0/751

برون گرایی

0/774

توافق

0/786

وظیفه شناسی

0/688

بازبودن تجربه

09750

اعتماد اجتماعی

تقریب کای دو

12148/4782

09788

پایگاه اقتصادی اجتماعی

09688

اوقات فراغت

درجه آزادی

417

7/805

4/58

4/78

مقادیر ویژه اولیه کل

معناداری

0/000

7/805

8/85

21/77

درصد واریانس

51/25

64/62

21/77

درصد تراکمی واریانس

جدول .4نتایج آزمون مسیر
فرضیه ها

ضریب مستقیم

ضریب غیرمستقیم

آماره T

معناداری

عوامل اجتماعی با میانجی مولفههای شخصیتی بطور غیرمستقیم بر تدریس تحول آفرین تاثیر دارد.

0/487

0/051

2/56

>0/07

عوامل اجتماعی بطور مستقیم بر تدریس تحول آفرین تاثیر دارد..

0/760

.........

2/17

>0/07

مولفه های شخصیتی بطور مستقیم بر تدریس تحول آفرین تاثیر دارد.

0/857

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

8/266

>0/07

حسین پوالدی برج و همكاران

 -0303بررسی تاثیر عوامل روانشناختی و اجتماعی بر تدریس تحول آفرین

از حد مالک  0/50بوده است .همچنین ،نسبت مربع کای به

در جامعه مورد نظر از برازش نسبتاً خوب و قابل قبولی

درجه آزادی ( )X2/dfمقدار مناسبی را نشان داده است.

برخوردار بوده است .بنابراین ،نتایج مدل تحقیق نشان میدهد

همچنین معیار خطای  RMSEAنیز برابر با  0/08برآورد شده

که مدل مورد استفاده تحقیق حاضر از برازش مناسبی

که این مقدار کوچکتر از حد مجاز  0/06بوده است .بر اساس

برخوردار بود.

برآوردهای ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که مدل تست شده
جدول .5آماره های مربوط به نیكویي برازش مدل تدریس تحول آفرین
نتیجه برازش

مقادیر پژوهش

مالک

نماد

شاخصهای برازش

برازش خوب

1/84

≥8

X2/df

تقسیم کای-مربع بر درجه آزادی

برازش خوب

0/08

≥0/06

RMSEA

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

برازش خوب

0/54

≤0/5

GFI

شاخص نیکویی برازش

برازش خوب

0/51

≤0/5

AGFI

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

برازش خوب

0/57

≤0/5

CFI

شاخص برازش مقایسه ای

برازش خوب

0/58

≤0/5

IFI

شاخص برازش افزایشی

برازش خوب

0/52

≤0/5

NFI

شاخص برازش نرم

برازش خوب

0/58

≤0/5

NNFI

شاخص برازش غیر نرم

0/78

≤0/6

R2

R2

بحث ونتیجه گیری

تحصیلي مطالعات زیادی انجام نگرفته است .بیچامپ ( )10تأثیر

هدف از این تحقیق مقایسه فراتحلیل اثربخشي درمان های

تدریس تحولآفرین را در دورههای تربیتبدني بررسي نمودند

هدف از تحقیق حاضر مطالعه تأثیر عوامل اجتماعي بر تدریس

و خاطرنشان کردند که تدریس تحولآفرین موجب افزایش

تحول آفرین با میانجي گری مولفه های شخصیتي بود .با استناد

انگیزش و باورهای مثبت دانش آموزان ميشود .با توجه به این-

به نتایج بدست آمده مي توان بیان داشت که عوامل اجتماعي با

که مفهوم تدریس تحول آفرین از رهبری تحولآفرین در

میانجي گری مولفه ها ی شخصیتي بطور غیرمستقیم بر تدریس

مباحث مدیریت و رهبری اتخاذ شده است و مولفههای رهبری

تحول آفرین تاثیر دارد و فرضیه تحقیق مورد تایید است.

تحول آفرین در تدریس تحول آفرین نیز وجود دارد ،لذا

نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات پیالی و همكاران (،)11

مطالعاتي که در زمینه رهبری تحول آفرین انجام شده ميتواند

نولند و ریچارد ( )12و پاچلر و همكاران ( )3همسو است .نتایج

رهنمودهایي را برای پژوهش در حوزه تدریس تحول آفرین

پژوهش یانگ ( )16نشان داد سبك تدریس تحولآفرین بر

فراهم نماید ضمن آنكه منابع زیادی هم در مورد تدریس تحول-

مولفه های شخصیتي بهویژه در سطح فردی تأثیر مثبتي دارد .

آفرین وجود ندارد .اما مطالعات رهبری تحولآفرین گستردهتر

شواهد تجربي پژوهشهای دیگر نیز وجود روابط مثبت بین

است .نولند و ریچارد ( )12در مطالعهای رابطه بین رهبری

مؤلفههای رهبری تحولآفرین و مولفه های شخصیتي را تائید

تحولگرا و یادگیری و انگیزش را بررسي نمودند .در این

ميکنند ( .)14بنابراین عوامل اجتماعي مي تواند نقش مهمي در

پژوهش رهبری تحولآفرین بهطور معنيداری انگیزش و

تدریس تحول آفرین دارد.

شاخصهای یادگیری اثربخش دانشجویان را پیشبیني کرد.

با توجه به جدید بودن ،مفهوم «تدریس تحولآفرین» در

از طرف دیگر مي توان گفت که عوامل اجتماعي بطور

بافت و محیطهای آموزشي تربیتي در مورد نقش آن در اشتیاق

مستقیم بر تدریس تحول آفرین تاثیر دارد و فرضیه تحقیق مورد
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تایید است .نظام آموزشي کارآ و اثربخش  ،نظامي است که با

تحوالت جدید ،عنایت به فراگیران و حضور فعال آنان در

اهداف نهایي و نیازهای واقعي جامعه تناسب داشته و توانایي

عرصه ی فعالیت های یاددهي -یادگیری به عنوان یكي از

آماده سازی نسل جوان را برای نیل به اهداف دارا باشد .اگر

اهداف اصلي سیستم آموزشي ازجمله ویژگي های آموزش و

مسؤولین برنامه ریزی در همه ی سازمان ها و مؤسسات کشور،

پرورش کارآ و تحول ،رین محسوب مي شود .از محدودیت

وظیفه ی خود را به نحو احسن انجام دهند و بهترین برنامه ها را

های پژوهش مي توان به این موارد اشاره داشت :محدود بودن

برای رفع مشكالت و پیشرفت در جهت مطلوب تدوین کنند و

تعداد تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور؛ محدود بودن

برای آنها بودجه کافي نیز در اختیار داشته باشند اما نیروی انساني

ابزارهای اندازه گیری به پرسشنامه و محدود بودن جامعه آماری

الزم برای اجرای برنامه ها از قبل تأمین و تربیت نشده باشد،

به مدارس مقطع ابتدایي ناحیه  2مشهد که تعمیم نتایج را با

کاری از پیش نخواهد رفت و قدمي برداشته نخواهد شد .مهم

مشكل مواجه مي کند .پیشنهاد مي شود با توجه به اهمیت

ترین چالش آموزش و پرورش در هزاره ی سوم ،سیاست تغییر

رویكرد تدریس تحول آفرین در کالسهای درسي و تغییرات

و تبدیل است .تبدیل نظام آموزشي فعلي به آموزش و پرورش

روزافزون در دانش معلمان ،همانگونه که نیاز به بازآموزی در

کارآ و اثربخش  ،به همان اندازه که اهمیت دارد  ،عملي خطیر

شیوه هاس تدریس و بهروزرساني دانش و تجربه در حوزه

است .ترسیم ویژگي های چنین نظام آموزشي با رسم یك

تخصصي مورد توجه قرار میگیرد ،معلمان باید نسبت به

دیاگرام یا تدوین یك پژوهش ،میسر نیست ،بلكه ضرورتاً نیاز به

ورزیدگي و کسب دانش و تجربه در زمینه روشها و فنون

مطالعه و پژوهش دقیق در تحوالت و تغییرات اجتماعي دامنه دار

تدریس نیز اقدام نمایند

در یك جامعه دارد .پیش از بیان ویژگي های آموزش و
پرورش کارآ و اثر بخش ،باید بر لزوم همكاری همه جانبه ی

تشکر و قدردانی

ارگان ها و سازمان های کشور در حل مشكالت آموزش و

ایننن مقالننه برگرفتننه از پایننان نامننه روانشناسنني دانشننگاه آزاد

پرورش تأکید مي شود .در این راستا ،رعایت اصولي از قبیل

اسالمي واحد خمین مي باشد .نویسنده از اساتید راهنما و مشناور

هماهنگي نظام آموزش با نیازها و برنامه ریزی های توسعه و

کمال تشكر را دارد.

پیش بیني برای تربیت معلم مجرب و متبحر ،امری بدیهي است.
استفاده از برنامه ریزی استراتژیك ،کاربردی کردن نتایج و
مطالعه و تحقیق در جهت استفاده از تجربیات سایر کشورهای

تعارض منافع
این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.

جهان ،و کاربردی کردن نتایج حاصل از آن ،تمرکززدایي در
نظام آموزشي ،تغییر و اصالح محیط های آموزشي با توجه به
principles, and core methods. Educational
psychology review. 2012;24(4):569-608.
4. Roberts AR, Sellers SL, Franks K, Nelson TS.
Teaching note—Social work week: Harnessing
the potential of group practice to achieve
transformational learning. Journal of Social
Work Education. 2018;54(3):561-7.
5. Barghi Issa, Khandani Abbas Ali, Gogani
Davood. Investigating the Relationship
between Transformational Teaching and
Academic Motivation of High School
Students. 2nd International Conference on
Innovation and Research in Educational
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Abstract
Introduction: Transformational teaching is defined as stated or unspoken
goals to increase students' mastery of key concepts. The aim of this study
was to investigate the effect of teachers' social factors through the mediation
of personality components on transformational teaching.
Methods: The research method is descriptive correlation. The statistical
population of the study is all primary school teachers in District 2 of
Mashhad who are teaching in the 2018-2019 academic year. The studies
revealed that 873 people are teaching in primary schools, of which 329 are
women and 544 are men. The instruments used in the present study are the
Transformational Teaching Questionnaire, the Social Factors Questionnaire
and the Hexaco Personality Factors Questionnaire, which were completed
by the sample members in accordance with the ethical principles of the
research. The obtained data were analyzed using structural equations with
partial least squares approach using SPSS software.
Results: Statistical findings showed a good fit of the model and significant
confirmation of the researcher model (P≥0.001).
Conclusion:It seems that these findings indicate the importance of paying
attention to social and psychological characteristics in transformational
teaching of teachers.
Keywords: Transformational teaching, Personality components, Teachers,
Psychological factors, Social factors

