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 چکیده
حاضر بررسی و مقایسه ی تاثیر دوره های ضمن خدمت در سبک های تدریس معلمان زن و مرد در مقطع هدف از پژوهش 

روش تحقیق از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر کنترل متغیرها، از نوع  بود. شهرستان اردبیلابتدایی 
گیري با روش نمونه بودند کهی معلمان ابتدایی سطح شهر اردبیل در این پژوهش شامل همه. جامعه آماري غیر آزمایشی است

از پرسشنامه  هادادهآوري انتخاب شدند. بدین منظور براي جمع مطالعهقابلنمونه  عنوانبهنفر از این افراد  120در دسترس 

ها عالوه بر آمار توصیفي، از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس سبک های تدریس گراشا استفاده شد. براي تحلیل داده
مت بر سبک های تدریس اقتدار رسمی و نتایج بدست آمده نشان داد که که دوره های ضمن خدچند متغیري نیز استفاده شد. 

نمرات سبک تدریس اقتدار رسمی و تخصصی  میانگین کههمچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد تسهیل کننده تاثیر دارد. 
معلمان در  در معلمان مرد بیشتر از معلمان زن می باشد. همچنین، میانگین نمرات سبک مدل شخصی، تعاملی و شخصی

ضمن خدمت از  های دوره گروه از معلمان زن و مرد شرکت کننده درپس می توان گفت دو  معلمان مرد بود.زن بیشتر از 
 وجود دارد.تفاوت معنی داری  سبک های تدریسنظر 

 : سبک تدریس، دوره ضمن خدمت، معلم  هاي کلیديواژه

 
 

 مقدمه

با توجه به نقش معلمان در نظام های تربیتی، بدیهی است اجرای برنامه هایی که بتواند کارآیی و اثر بخشی آموزش های 
ضمن خدمت طراحی شده برای توانمندسازی معلمان در مواجهه با نیازهای کالس افزایش دهند ضرورتی انکار ناپذیر است. 

موزش ضمن خدمت معلمان در مدرسه از جمله موثرترین روش های ارتقاء پژوهش های جهانی نشان میدهد که برنامه های آ
یادگیری است. این روش از سایر روش های سنتی پرورش -صالحیت های حرفه ای معلمان و بهسازی کیفیت فرایند یادهی
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برنامه درسی بستگی  حرفه ای معلمان کارآمدتر است. تربیت معلم و کیفیت تدریس به میزان بسیاری به منابع آموزشی، بویژه
دارد.در قرن بیستم و یکم اصطالح برنامه های تربیت معلم و ایجاد انگیزه برای معلمان به صورت یک اولویت مورد توجه 

   (1374بسیاری از کشورها قرار گرفته است)یونسکو،
ر و پیوسته ای جان اف.می در تعریف آموزش ضمن خدمت گفته است:آموزش ضمن خدمت عبارت است بهبود و نظامدا

استخدام شدگان از نظر دانش، مهارت ها و رفتار هایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمت شان کمک میکنند، به این 
ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت، ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارآیی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای 

 (.1375اند باشد)رابطحی،دست یافتن به مقامات باالتر میتو

تدریس عبارت است از: تعامل یا رفتار معلم و فراگیر بر پایه ی طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار 

 (.1374فراگیر)شعبانیی،

طبق پژوهش های انجام شده، آموزش های ضمن خدمت بر خشنودی از شغل، ارتقای شغلی، مدیریت و سرپرستی، 
اطالعات و توانایی حرفه ای دبیران و مربیان فنی حرفه ای مدارس استثنِائی تآثیر مثبت داشته است اگر چه در این همکاران 

 (.1388زنان در سطوح باالتر قرار داشته است)رئوفی، 

موزان یافته های جدید در حوزه مطالعات روانشناسی تربیتی تاکید دارند که باید به میزان متغییرهای مربوط به دانش آ
در بهبود کیفیت آموزش و یادگیریی آنها، بر آمادگی و مهارت های معلمان نیز برای کارآمدی بیشتر در حرفه ی خود توجه 

 (.1391کرد)پاتریک.اندرمن.برونینگ،

درصد توانایی هایشان کار میکنند و اگر آموزش  20( هم به نقل از ویلیام جمیز معتقد است که معلمان با 1378ماهانی)

درصد توانایی هایشان را بروز میدهند بطور کلی تعلیم و تربیت تا  90تا80حیح ببینند بطور شایسته برانگیخته میشوند و ص

وقتی در نهاد آموزشی تدریس و تحقیق، تحصیل با یکدیگر همراه نباشد انتظار رشد و شکوفایی بیهوده است هر محلی و 
د همچنین روشها و تکنیک های نوین دارند  در این رابطه میتوان گفت که مدرسه ای نیاز به آموختن مفاهیم، مسائل جدی

آموزش ضمن خدمت معلمان نقش بسزایی در ارتقا کارایی آنها دارد. دوره های آموزش ضمن خدمت معموال تقویت قابیلیت 
وط به عملکرد آنان را های موجود معلمان و کارشناسان و تسهیل کسب دانش بعالوه پرورش مهارت ها و توانایی های مرب

 (.1388شامل میشود)بازرگان،

درصد آموزش های ضمن خدمت در آمریکا اثر بخش بوده اند ولی از آنجا که  90موا هلند در پژوهش خود نشان داد که

میلیون دالر در سال آمریکا به هدرمی رود_مول  90بصورت مناسبی به کارکنان انتقال داده شده اند. موجب گردیدند

 (1379،هلند
در تآکید نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده کازاماکی مالتدر در پژوهشی در خصوص تآثیر دوره های آموزشی 
ضمن خدمت بر روی شرکت های سئودی،نشان داذده اند این دوره ها هزینه های تولید و حوادث کارای را بطور قابل توجهی 

 (.1377کاهش داده اند )کازاماکی و مالتدر،

توجه به پژوهش های دیگری که انجام شده نشان داده است آموزش های ضمن خدمت در افزایش سطح علمی کمتر با 
موثر بوده است و همچنین این دوره ها نقشی در افزایش سطح درآمد نداشته و حتی بهبود موقعیت معلمان در محیط کار نیز 

د قبولی دانش آموزان نیز به آن صورت که باید تآثیر ندارد موثر نبوده است کالسهای ضمن خددمت معلمان در افزایش درص
به نظر می آید که باید در انتخاب اساتید و مطالب و نحوه ارائه آن و چگونگی ارزیابی معلمان دقت بیشتری به عمل آید)حالتی 

 (.1385املشی، 

و بیشترین همبستگی را با یادگیری  مهم ترین متغییر موثر در فرایند آموزش که از تدریس معلم در کالس ناشی میشود
شاگردان دارد. شامل سازمان بندی مطالب درسی،استفاده از نظریه هایی مختلف یادگیری و کاربرد فنون گوناگون آموزشی 

براساس شواهد موجود، توانایی در تدریس و ایجاد شرایط یادگیری هنگام تدریس مبتنی بر  1374است. بروکس و باکر، 

( 1362( به گفته والبرگ) 1382یت معلمان و مدرک تحصیلی آنان دو بعد اساسی در اثربخشی معلمان هستند) تفاوت در جنس

از این منظر با 0معلم میتواند با به کارگیری سبک مطلوب تدریس امکان حق انتخاب را برای یادگیرندگان خود فراهم آورد

یابد،مشارکت کالسی بیشتر شده و سطح پیشرفت تحصیلی  کاربرد سبک تدریس مناسب،انگیزش درونی فراگیر افزایش می

(. تجربیات ملی و بین المللی حاکی ازآن است که کیفیت فرایند تدریس 1383دانش آموزان باال خواهد رفت)خضری یزدان، 

لیرغم ع0معلمان بر اساس سبک های مورد نظر تدریس آنها،ابزاری معتبر برای تمیز بین معلمان کارآمد و ناکارآمد است

وفق اهمیت این موضوع،نظام آموزشی کشور در تالش برای یافتن سیستمی رضایت بخش برای تعیین سبک های تدریس م

(.اموزش وپرورش به هرشکلی که انجام گیرد،بریادگیری مبتنی است بدین لحاظ 1384است)،سیف،کریمی،بیابانگرد،   نبوده

میان می آید ومعلمین به دنبال آن است که بداند موضوع خاصی را  وقتی در آموزش مدرسه ای از روشهای تدریس سخن به
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چگونه باید تدریس کند،ناگریزاست به روانشناسی یادگیری و نظریه های ان مراجعه کرده،نحوه یادگیری متناسب هریک 
ادگیری است ازدانش آموزان راموردمطالعه قراردهد.این امرازآن جا ناشی می شودکه روش تدریس تابع روش یا شیوه ی

وازطرفی توفیق برنامه های نظام آموزشی نیز،وابسته به وجود معلمانی است که از صالحیت ها ومهارت های شغلی الزم 
 برخوردارباشند.

ساس با توجه به تغییر و تحوالت به سیستم آموزشی ایران در سال های اخیر.ضرورت آمادگی معلمان بیش از بیش اح
هتره اهمیت برود که نتایج از این پژوهش که بطور مستقیم برتجارب معلمان تاکید میکند به درک  میشود.بنابراین انتظار می

آموزش های زضمن خدمت در نحوه تدریس معامان میکند. هدف پژوهش حاضر بررسی تآثیر دور های آموزش ضمن 
خ اضر درصد. دست یابی به پاسخدمت برنحوه تدریس معلمان مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل است. در راستای پژوهش ح

 این سواالت که آیا دوره های ضمن خدمت ب نحوه تدریس معلمان تآثیر دارد؟
 

 روش اجرا

عه . جامروش تحقیق از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر کنترل متغیرها، از نوع غیر آزمایشی است
اموزش و پرورش شهر اردبیل بودند که درطول سالهای  ی آماری موردمطالعه دراین پژوهش کلیه ی معلمان نواحی

نفر از  120گیري در دسترس با روش نمونه کهدر دوره های اموزشی ضمن خدمت شرکت کرده بودند  98-1397تحصیلی

 انتخاب شدند. مطالعهقابلنمونه  عنوانبهاین افراد 
 ریچمن:-پرسشنامه سبک های تدریس گراشا

 سبک توسعه راستاي در و باشد می سوال 40 که شامل است کیفی ابزاري ریچمن و گراشا تدریس پرسشنامه سبک

تدریس  سبک 5 حاوي دهی خودگزارش ابزار یک پرسشنامه مذکور .است شده تدوین علمی هیئت اعضاي هاي تدریس

 از با شاخص هایی اي درجه 7 مقیاس یک روي بر یک هر است. آیتمها آیتم 8 حاوي مجموعه زیر هر که است متفاوت

 )بسیار1 از سواالت گذاري (. نمره2000، 1دهندگان ساخته شده است )گراشا و یانگربر پاسخ مخالفت تا موافقت درجه

 گردید. 8 عدد بر تقسیم بخش هر مجموع امتیاز كه (بود بسیارموافق )5 ( الي مخالف
 

 سواالت سبک تدریس ردیف

 36و  31، 26، 21، 16، 11، 6،  1 سبک تخصصی 1

 37و  32، 27، 17،22، 12، 7، 2 سبک اقتدار رسمی 2

 38و  33، 28، 23، 18، 13، 8، 3 سبک مدل شخصی 3

 39و  34، 29، 24، 19، 14، 9، 4 سبک تسهیل کننده 4

 40و  35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 یا وکالتی سبک تعاملی 5

 
 باخکرون آلفاي از استفاده با را پرسشنامه پایایی (،2002) گراشا پژوهشی در استاندارد، پرسشنامه در خصوص

 اجراي به توجه با کرونباخ آلفاي نیز مطالعه این در که نموده محاسبه ( تدریس ي ها سبک از یک برایهر مجزا )بطور
 داده ريآو گرد از پیش پژوهش ابزار پایایی سنجش جهت پایلوت(، عنوان به نفر 30) گروه نمونه بین در ها پرسشنامه

 بدست آمد. ، جدول شرح به مطالعه، هاي

 
 میزان پایایی سبک تدریس ردیف

 78/0 سبک تخصصی 1

 82/0 سبک اقتدار رسمی 2

 74/0 سبک مدل شخصی 3

 80/0 سبک تسهیل کننده 4

 72/0 سبک تعاملی 5

 
 یافته ها

 
 ن خدمت توصیفی نمرات سبک های تدریس در دو گروه از مردان و زنان معلم شرکت کننده در دوره های ضم شاخص های: 1جدول 

                                                             
1 . Grasha AF,Yangarber-hicks N 
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  زنان مردان
  میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

 سبک تخصصی 90/31 75/5 40/28 57/7

 سبک اقتدار رسمی 00/32 07/5 23/29 28/5

 مدل شخصیسبک  10/26 54/7 71/30 05/5

 سبک تسهیل کننده 45/32 28/8 41/28 73/6

 سبک تعاملی 23/31 80/6 63/26 66/8

 

 
سبک های تدریس )تخصصی، اقتدار رسمی، مدل شخصی،  میانگین و انحراف استاندارد نمرات 1اطالعات مندرج در جدول 

با توجه به  را نشان می دهد.تسهیل کننده و تعاملی( در دو گروه از زنان و مردان شرکت کننده در دوره های ضمن خدمت 

ترین میانگین با مقدار به سبک تسهیل کننده و پایین 28/8با انحراف استاندارد  45/32باالترین میانگین با مقدار  1جدول 

 به سبک مدل شخصی تعلق دارد. 54/7با انحراف استاندارد  10/26

دایی از آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت در سبک های تدریس معلمان مقطع ابت

 (.2استفاده شد )جدول
 

 بررسی میزان تاثیر دورهای ضمن خدمت بر سبک های تدریس معلمان مقطع ابتدایی برای  t: نتایج آزمون 2جدول 

 
)اقتدار  مالحظه می گردد میانگین میزان تاثیر هر یک از متغیرهای سبک های تدریس  2همان طور که در جدول 

معنی دار تشخیص داده شده است و فرض صفر مبنی  05/0در سطح  29با مقدار متوسط رسمی و سبک تسهیل کننده( 
درصد اطمینان  95رد کرده است. بنابراین با  05/0بر عدم تفاوت بین میانگین نظری و تجربی را در سطح معنی داری 

 نده تاثیر دارد. می توان نتیجه گرفت که دوره های ضمن خدمت بر سبک های تدریس اقتدار رسمی و تسهیل کن

 
 

 (: نتایج آزمون لوین3جدول )

 معني داري 2درجه آزادي  1درجه آزادي  آماره متغیرها

 073/0 118 1 263/3 سبک تخصصی

 366/0 118 1 823/0 سبک اقتدار رسمی

 275/0 118 1 202/1 سبک مدل شخصی

 774/0 118 1 083/0 سبک تسهیل کننده

 128/0 118 1 354/2 سبک تعاملی

 
ها دو گروه را در متغیرهاي وابسته دهد. آزمون لوین پیش فرض تساوي واریانس( نتایج آزمون لوین را نشان مي3جدول )

هاي دو گروه در متغیرهاي وابسته شود واریانسدهد. همان طور که از قسمت معناداري جدول فوق مشاهده مينشان مي

 شود.تفاوت ندارد و پیش فرض ثابت مي
 

 (Multivariate(: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیري )4)جدول 

 29میانگین نظری: 
 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  انحراف استاندارد میانگین  متغیر

 071/0 119 819/1 92/6 15/30 سبک تخصصی

 001/0 119 314/3 34/5 61/30 سبک اقتدار رسمی

 342/0 119 -953/0 79/6 40/28 سبک مدل شخصی
 046/0 119 017/2 78/7 43/30 سبک تسهیل کننده

 928/0 119 -090/0 09/8 93/28 سبک تعاملی
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 مدل

 1 979/0 000/0 114 5 126/1048 979/0 پیالیي اثر

 1 979/0 000/0 114 5 126/1048 021/0 المبداي ویلکز

 1 979/0 000/0 114 5 126/1048 970/45 هتلینگاثر 

 1 979/0 000/0 114 5 126/1048 970/45 بزرگترین ریشه روي

 

 

 گروه

 1 274/0 000/0 114 5 599/8 274/0 اثر پیالیی

 1 274/0 000/0 114 5 599/8 726/0 المبداي ویلکز

 1 274/0 000/0 114 5 599/8 377/0 اثر هتلینگ

 1 274/0 000/0 114 5 599/8 377/0 ریشه رويبزرگترین 

 

 
سبک های تدریس )تخصصی، اقتدار دهد که تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهاي وابسته ( نشان مي4نتایج جدول )

درصد  274/0( و میزان این تفاوت P > 05/0در مجموع معني دار می باشد )رسمی، مدل شخصی، تسهیل کننده و تعاملی( 
باشد. پس دو گروه با توجه به متغیرهاي موجود در ها مربوط به تفاوت بین دو گروه ميدرصد واریانس 27است؛ یعني 

مجذور اتا در واقع مجذور ضریب همبستگي بین متغیرهاي وابسته و عضویت گروهي است و این پژوهش تفاوت دارند. 

است  274/0شود این مقدار که به متغیر ترکیبي جدید یعني عامل گروه مي مقدار دلیلي بر سهمي از واریانس است که مربوط

درصد  100توزیع متغیرها مربوط به عضویت گروهي است. توان آماري  درصد واریانس 27دهد که تقریبا نشان مي

 دار مشاهده شد.باشد. بین دو گروه در متغیرهاي وابسته تفاوت معنيمي

 
 اثرات بین آزمودنيهاي (: آزمون5جدول )
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 گروه

 807/0 064/0 005/0 121/8 500/367 1 500/367 تخصصی
 826/0 068/0 004/0 551/8 633/229 1 633/229 اقتدار رسمی
 974/0 116/0 000/0 520/15 408/639 1 408/639 مدل شخصی
 827/0 068/0 004/0 565/8 033/488 1 033/488 تسهیل کننده 
 894/0 081/0 002/0 458/10 800/634 1 800/634 تعاملی

 
 
 
 خطا

     253/45 118 800/5339 تخصصی

     854/26 118 733/3168 اقتدار رسمی

     200/41 118 583/4861 مدل شخصی

     978/56 118 433/6723 کنندهتسهیل 

     701/60 118 667/7162 تعاملی

 
 
 

      120 000/114790 تخصصی

      120 000/115884 اقتدار رسمی

      120 000/102345 مدل شخصی
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      120 000/118354 تسهیل کننده کل

      120 000/108254 تعاملی

 

 
شود نتایج طور که در قسمت "گروه" دیده ميدهد. همانها( را نشان مياثرات بین آزمودني )گروه ( نتایج آزمون4جدول )

مربوط به هفت تحلیل واریانس تک متغیري نشان داده شده است. تحلیل هر یک از متغیرهاي وابسته به تنهایي، با استفاده از 

 (اقتدار رسمی، )F)1و118(= 121/8 و P< 005/0 (تخصصیر ( نشان داد که دو گروه از نظر متغی01/0آلفاي میزان شده )

004/0 > P 1و118(= 551/8 و(F( ،مدل شخصی) 000/0 > P 520/15 و =)1و118(F(تسهیل کننده ،) 004/0>P  565/8و =)

. پس می توان گفت دو شدتفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده  )F)1و118(= 458/10و  P < 002/0 (تعاملیو  )F)1و118

وجود تفاوت معنی داری  سبک های تدریسضمن خدمت از نظر  های دوره گروه از معلمان زن و مرد شرکت کننده در

 دارد.

 
 بحث و نتیجه گیری

حاضر بررسی و مقایسه ی تاثیر دوره های ضمن خدمت در سبک های تدریس معلمان زن و مرد در هدف از پژوهش 
  بود. شهرستان اردبیلمقطع ابتدایی 

( در رابطه با تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت در سبک های تدریس معلمان نشان داد که 2نتایج حاصل از جدول )

سهیل کننده تاثیر دارد. این یافته با یافته های زوار و ویسی  دوره های ضمن خدمت بر سبک های تدریس اقتدار رسمی و ت
شتتتتود و  مهمترین متغیر مؤثر در فرآیند آموزش كه از تدریس معلم در كالس ناشتتتتي مي. ( در یک راستتتتتا می باشتتتتد1395)

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتریتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

 هتتاي بنتتدي مطتتالتتب درستتتتتتتي، استتتتتتتتفتتاده از نظریتته همبستتتتتتتتگي را بتتا یتتادگیري شتتتتتتتتتاگردان دارد، شتتتتتتتتتامتتل ستتتتتتتتتازمتتان

معلم با  شتتتتتترکت در دوره های ضتتتتتتمن خدمت می تواند با به  .مختلف یادگیري و كاربرد فنون گوناگون آموزشتتتتتتي استتتتتتت

انتخاب را براي یادگیرندگان خود فراهم آورد. از این منظر با كاربرد ستتتتتتب  کارگیری ستتتتتتبک تدریس مناستتتتتتب امکان حق 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدریتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب، انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزش

 آموزان یتتابتتد، مشتتتتتتتتتاركتتت كالستتتتتتتي بیشتتتتتتتتر شتتتتتتتتتده و ستتتتتتتطح پیشتتتتتتترفتتت تحصتتتتتتتیلي دانش دروني فراگیر افزایش مي
 المللي حتتتتاكي از آن استتتتتتتتتتتت كتتتته كیفیتتتتت تجربیتتتتات ملي و بین(. 1385)خضتتتتتتتتری یزدان،  بتتتتاال خواهتتتتد رفتتتتت

 متوردنتظتر تتتتتدریتس آنتهتتتتا، ابتزاري متعتتتبتر بتراي تتمتیتز بتیتن یهتتتتا فترآیتنتتتتد تتتتتدریتس متعتلتمتتتتان بتراستتتتتتتتتتتاس ستتتتتتتتبتتتت  

 معلمتتتان كتتتارآمتتتد و نتتتاكتتتارآمتتتد استتتتتتتتتتت. علیرغم اهمیتتتت این موضتتتتتتتوع، نظتتتام آموزشتتتتتتتي كشتتتتتتتور در تالش براي

 (.1386)عبدخدایی، سیفی، کریمی و بیابانگرد،  بخش براي تعیین سبكهاي تدریس موفق نبوده است ن سیستمي رضایتیافت
نمرات ستتتبک تدریس اقتدار رستتتمی و تخصتتتصتتتی در معلمان مرد بیشتتتتر از  میانگین کهنتایج تحلیل واریانس نشتتتان داد 

معلمان زن بیشتر از معلمان مرد در  تعاملی و شخصیمعلمان زن می باشد. همچنین، میانگین نمرات سبک مدل شخصی، 
در میان  رستتمی اقتدار ستتبکتوستتل بیشتتتر به ( در یک راستتتا می باشتتد. 1395زوار و ویستتی )این یافته با یافته های  بود.

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد را متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوان

 م وآنهتتتا در خصتتتتتتتوص ستتتتتتتودمنتتتد تر بودن این ستتتتتتتبتتت  از متتتدیریتتتت نظ وجود عقتتتایتتتد و انتظتتتارات و تجربیتتتات 

 معلمتتان اقتتتدار رستتتتتتتمیهتتاي درس قلمتتداد كرد. از دالیتتل وجود میتتانگین بیشتتتتتتتتر ستتتتتتتبتت  تتتدریس  انضتتتتتتتبتتاط در كالس 

 توان بتتتته گرایشتتتتتتتتتتتات استتتتتتتتبتتتتداد گونتتتت  مردان بر استتتتتتتتتتتاس دار دو جنس در این زمینتتتته، مي مرد و اختالف معني

میان  در اشاره نمود. بر این اساس در تدریس تخصصی و اقتدار رسمیهاي  عوامل شخصیتي آنان نسبت به كاربرد روش 
 موردنظر می باشد. معلمان مرد، كنترل مقتدران  كالس، رعایت نظم و سكوت و تالش شخصي فراگیران بیشتر

 
یقتتتتات و الزم بتتتته ذكر استتتتتتتتتتتت كتتتته در این پژوهش محتتتتدودیتتتتت  هتتتتایي وجود داشتتتتتتتتتتتت؛ ازجملتتتته كمبود تحق

 بتتتتاشتتتتتتتتتتتد. همچنین تعمیم بستتتتتتتتیتتتتار حتتتتائز اهمیتتتتت ميپژوهشتتتتتتتتهتتتتاي داخلي در زمینتتتت  متغیرهتتتتاي مورد پژوهش  

 نتتتتایج پژوهش بتتته ستتتتتتتتتتایر جوامع آمتتتاري و معلمتتتان شتتتتتتتتتتاغتتتل در مقتتتاطع تحصتتتتتتتیلي دیگر بتتتایتتتد بتتتا رعتتتایتتتت جوانتتتب
 داري، در همچنین بتتتا استتتتتتتتقرار نظتتتام متتتدیریتي كتتتارآمتتتد، متتتدیریتتتت كالس و آیین كالس .احتیتتتاط صتتتتتتتورت پتتتذیرد

 در هنگتتتتام ورورد و طي فرآینتتتتد تتتتتدریس معلمتتتتان در طولنهتتتتایتتتتت بتتتته تغییرات و تتتتتلثیرات انگیزش شتتتتتتتتغلي 
 .خدمت توجه بیشتري گردد و شرایط بهتر شغلي براي آنان فراهم گردد
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 منابع

(. مطالعه تفاوت انگیزشی، سبک های مدیریت کالس و سبک های تدریس کعلمان براساس برخی 1395زوار، تقی و ویسی، امید. )

 1-27، صص 1، شماره4فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، سالویژگی های جمعیت شناختی و شغلی. 
(، تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزة تحصیلی 1387.)اسماعیلو بیابانگرد،  وسفکریمی، یلی اکبر؛ ؛ سیف، ع حمدسعیدعبد خدایی، م

، 9سالسی دانشگاه فردوسی، مجل  مطالعات تربیتی و روانشنا های مطالعه برافزایش انگیزش،و بررسی اثربخشی آموزش مهارت
 5-20، صص 1شماره

 تحت انسانی روابط درسی برنامه و رهبری ، سبکهای تدریس های روش با مرتبط عوامل (. درک1385ایزد. ) ، خضری یزدان

 ریزی برنامه تحقیق، عالی موسسه آموزش آموزش گروه کارشناسی ارشد، نامه پایان. یزد شهر در مدارس راهنمایی مدیران و نظارت
 . مدیریت و

 
  

 


