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کوتاه فارسی  چکیده  

ر مشهد شه تربیت بدنی دبیرانهای شخصیت و نیازهای انگیزشی در سازگاری شغلی بررسی نقش ویژگیپژوهش حاضر با هدف  :مقدمه

 بود.

ران جامعه پژوهش را کلیه دبی. باشدمی همبستگی –از نوع کاربردی و بر اساس نوع توصیفی  با توجه به هدف پژوهشاین : روش شناسی

با استفاده از  نفر بودند و حجم نمونه 2900تشکیل دادند که تعداد نهایی حدود  1397تربیت بدنی شهر مشهد در مقطع ابتدایی در سال 

صفات پنج گانه شخصیتی استاندارد  هایانتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تصادفی به روش خوشه ای ونفر  345جدول مورگان 

 بود. (2002) تونیکالنیازهای انگیزشی  و پرسشنامه (1386)پورکبیریان سازگاری شغلی  (، پرسشنامه1985)مك کری و کاستا 

ر است و معنادا های شخصیتیهای تیپمولفهبا سازگاری شغلی دبیران نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی متغیر  :نتایج

ده توجیه ش های شخصیتیهای تیپمولفهدر پژوهش حاضر از طریق سازگاری شغلی دبیران درصد از واریانس متغیر  69حدود 

بطه روان رنجورخویی را باسازگاری شغلی دبیران شخصیت نمره کل نداشته و مولفه  هایاست. الزم به توضیح است که ویژگی

اد نتایج پژوهش همچنین نشان د رابطه مثبت داشت. مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری، همسازی، گراییبرونمنفی داشته و با 

سازگاری شغلی درصد از واریانس  62مثبت داشت و حدود  انگیزشی هاینیازبا سازگاری شغلی دبیران که همبستگی مولفه 

یازهای انگیزشی ننتایج پژوهش نشان داد که همبستگی متغیر  تبیین و توجیه شده است. انگیزشی هاینیازفه از طریق مولدبیران 

در پژوهش حاضر از طریق نیازهای انگیزشی درصد از واریانس متغیر  82معنادار است و حدود شخصیت  هایویژگیبا دبیران 

یازهای نشخصیت نمره کل ندارد و مولفه  هایح است که ویژگیتبیین و توجیه شده است. الزم به توضی شخصیت هایویژگی

 بت دارد.رابطه مث پذیریمسئولیت و انعطاف پذیری، همسازی، گراییبرونبا روان رنجورخویی رابطه منفی داشته و با انگیزشی 

ران را نیز می توان سازگاری دبی دبیران اثرگذار بوده و با افزایش آننیازهای انگیزشی در سازگاری شغلی بنابراین  :گیرینتیجه

بهبود بخشید و همچنین مولفه روان رنجورخویی اثر منفی بر سازگاری دبیران دارا می باشد که با توجه به آن  و کاهش اثرات 

 منفی آن می توان به بهبود سازگاری دبیران نیز کمك شایانی کرد.

  ی. تربیت بدن، دبیران سازگاری شغلی ،نیازهای انگیزشی ،های شخصیتویژگی :های کلیدیواژه
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Abstract  

Introduction: The purpose of this study was to investigate the role of personality traits and 

motivational needs in the job adaptation of physical education teachers  

Method: The present research is based on the purpose of the applied type and based on the descriptive-

correlation type. The research community consists of all physical education teachers of Mashhad in 

elementary school in 2018. In this research, a sample group will be selected among primary school 

teachers in Mashhad by cluster and random sampling. The instrument was a questionnaire for five 

personality traits of McCrae and Kasta (1985), Porkbirian Job Adaptation Questionnaire (2007) and 

Clayton's Motivational Needs Questionnaire (2002). 

Results: The results of the study showed that the correlation of teachers 'job adjustment variables with 

the components of personality bridges is significant .The results of the study showed that the correlation 

of the teachers' job adjustment component with motivational needs Positive and meaningful.The results 

of the study showed that the correlation between the motivational needs variable and the personality 

traits was significant and about 82% of the variance in the motivational needs variable was explained 

and explained in the present study through the characteristics of the personality. 

Conclusion: It needs to be explained that personality traits have no overall score and that the 

component of motivational needs is negatively related to neuroticism and has a positive relationship 

with extraversion, coordination, flexibility and accountability. 
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