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 تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه و مدرسان تدریس سبک بین رابطه  بررسی

 انتفاعی غیر آموزشی موسسات فراگیران

 1 دکتر مهدی محمدی

 2دکتر جعفر ترک زاده

3الله شفیعی
 

 چکیده

 برتر سطوح های مهارت توسعه و مدرسان تدریس سبک بین رابطه بررسی پژوهش، این کلی هدف

 و همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش. بود گردشگری انتفاعی غیر آموزشی مؤسسات فراگیران تفکر

 شرق، جنوب، شمال، از کشور گردشگری انتفاعی غیر آموزشی مؤسسات از% 33 شامل آماری جامعه

 منتخب مؤسسات مدرسان کلیه ساده ای خوشه گیری نمونه روش از استفاده با که گشت تعیین کشور غرب

 نفر 22 شامل آماری نمونه. شدند برگزیده مدرس هر فراگیران از نفر 5 ساده تصادفی گیری نمونه روش با و

 گراشا)تدریس سبک پرسشنامه شامل پژوهش ابزار. گشت شامل را فراگیران از نفر 363 و مدرسان از

-1: که داد نشان نتایج. بود(1392ذاکری،)فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت مقیاس و( 1996،ریچمن،

 -2. باشد می کننده تفویض سبک به مربوط میانگین ترین پائین و شخصی سبک به مربوط میانگین بیشترین

 آن بعد چهار در منتخب گردشگری انتفاعی غیر آموزشی مؤسسات فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت

 و تدریس سبک انواع بین -3.  باشد می تر پائین مطلوب کفایت حد از و باالتر قبول قابل کفایت حد از

. دارد وجود دار معنا رابطه منتخب انتفاعی غیر آموزشی مؤسسات فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت

 مهارت دار معنا و مثبت کننده بینی پیش و کننده تفویض تدریس سبک به مربوط تبیین قدرت بیشترین -4

 های مهارت دار معنا کننده بینی پیش متخصص تدریس سبک و باشد، می فراگیران تفکر برتر سطوح های

 .باشد نمی فراگیران تفکر برتر سطوح

                                                           

 . m48r52@gmail.com، مقاله نویسنده مسئول -دانشیار دانشگاه شیراز . 1

 . torkzadeh@shirazu.ac.ir،دانشیار دانشگاه شیراز . 2

 .lshafiee@yahoo.com، پردیس بین الملل دانشگاه شیراز -کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. 3
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 انتفاعی غیر آموزشی مؤسسات ، تفکر برتر سطوح های مهارت ، تدریس سبک: کلید واژه ها

  .متخصص تدریس سبک ، کننده تفویض تدریس سبک ، گردشگری

  مقدمه

 و تعلیم توسعه از بخشی مسئول اجتماعی، سازمان یک عنوان به انتفاعی غیر آموزشی  موسسات

  انتفاعی غیر موسسات فعالیت(. 2333، ریموند)باشند می یادگیری و تدریس فرایند در پرورش و آموزش

 خاص نیازهای به پاسخ جهت و رسمی های آموزش حوزه از خارج  افراد دانش و  مهارت بهبود منظور به

 های آموزش کننده پشتیبان و دهنده نظم کننده، تکمیل شده ارائه های آموزش. باشد می جامعه وضروری

 ).1951، ورماک (باشد می شغلی مهارت درایجاد همیاری منظور به و رسمی

 و العمر مادام یادگیری  ، خودیادگیری شغلی، ریزی برنامه منظور به فراگیران اکثر که این به توجه  با 

 عنوان به را مراکز این کنند می مراجعه موسسات این به خدمت ضمن آموزش یا و ومهارت دانش افزایش

 ، شدن جهانی فرایند دیگر سوی از(. 2333ریموند،)است کرده تبدیل پرورش و آموزش ای پایه عناصر

: اساسی فرض پیش چهار مبنای بر را زندگی طول در یادگیری و آموزش در اساسی رویکرد داشتن

 مطرح را همزیستی برای یادگیری بودن، برای یادگیری کار، انجام برای یادگیری دانستن، برای یادگیری

 دانش بهتر و مؤثرتر انتقال در مهارت امر، این به رسیدن(. 1392آذری، دلفان شاهی، ملک بنیسی،)سازد می

 تواند، می کارآمد دانش انتقال در مناسب تدریس سبک انتخاب لذا و طلبد می را ها دوره این فراگیران به

  .آورد فراهم فراگیران  جهت را شده آموخته دانش بهتر بکارگیری

 

  مساله بیان

  فریمن) کنند عمل موثر ای فزاینده طور به باید انتفاعی غیر آموزشی موسسات که این به توجه با

 می فراگیران یادگیری فرایند کننده تسهیل که افرادی عنوان به موسسات این مدرسان بنابراین( 1914،

 موفقیت دلیل توانند می غیررسمی و رسمی آموزش ترکیبی های فرم در بکارگرفته تدریس سبک با باشند،

 و خوب یادگیری به منجر که رویکردی یادگیری، به تشویق منظور به. شوند فراگیران موفقیت عدم یا

  ایربای( .2333، زایویان)باشد می مدرس توسط انتخابی تدریس مناسب سبک انتخاب شود، می کارآمد

 بوده مدرس بوسیله اطالعات یا معانی انتقال جهت روشی یا رفتار تدریس، سبک که است معتقد( 2331)
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 تدریس سبک. است مرتبط تدریس سبک به تدریس اثربخشی. گذارد می فراگیران رفتار و فهم بر اثر که

 ساختار ،(1913، گالتون)تدریس فنون از ای مجموعه شامل و باشد می مدرس فکری پارادایم از برگرفته

 می تدریس زمان در مدرسان رفتار و اجرا دانش، باورها، از الگویی ،(1991، تاپ سیدن)آموزشی

 را یادگیری و تدریس فرایند ها آن که شود می مشاهده زمانی معلمان آموزش سبک(. 1996گراشا،)باشد

 معلمان بوسیله شده نمایان رفتار باورها، ها، نیاز الگوی دهنده نشان تدریس سبک. سازند می مرتبط هم به

 باورها، از گرفته بر سبکی را تدریس توان می شده ارائه تعاریف مجموعه از(. 1996گراشا،)است کالس در

 بتواند که ای شیوه به فراگیر به دانش مفاهیم موثر انتقال جهت که دانست مدرسان رفتار و اجرا شیوه دانش،

 کند، استفاده اجتماعی شرایط بهبود آن تعاقب در و ای حرفه یا شخصی زندگی بهتر مدیریت جهت آن، از

  .برد نام

 تدریس سبک درباره که پژوهشگرانی و است شده انجام تدریس سبک در مختلفی های بندی طبقه

. کنند ایجاد تدریس سبک انواع تشخیص جهت را خود های شاخص دهند، می ترجیح کنند می تحقیق

 اندازه جهت ابعاد، از متفاوت تعدادی ایجاد و تدریس سبک انواع تعریف به وضعیت این از حاصل نتایج

 تدریس سبک(. 2333 ،گراشا،1929 دون، و دون ، 1911،  آلن)است شده هدایت تدریس سبک گیری

 های بندی طبقه(. 1996همکاران، و گراشا)دارد خودآموزی برای شاگردان های توانائی بر بسیاری اثر

 ،   تبحری ،  کردن حل سبک چهار به توان می جمله از که گرفته صورت تدریس های سبک از مختلفی

 ریزی برنامه بر نگرش نگر، موضوع سبک شش( 1913، میلر و کورنستن) انسانی و  مشکل کننده حل

 و هنسان)عاطفی تحریک به نگرش و یادگیری به نگرش موضوعی، نگرش فراگیران، به نگرش مشارکتی،

 باتلر)  عینی تصادفی ، انتزاعی تصادفی ، انتزاعی متوالی ، متوالی تدریس سبک چهار( 1914 ، ویک برات

 هدایت شمولی، آموزان، دانش خودکنترلی متقابل، مشقی، دستوری، مدل 13 در تدریس سبک و( 1914،

 سبک ترین جامع از یکی اما. نمود اشاره( 2333، دوهرتی)  ابتکاری، سبک فردی، سبک واگرا، اکتشافی،

 سبک به مدل این در. باشد می( 1996)  ریچمن و گراشا ویادگیری تدریس مدل  ویادگیری، تدریس

 این در. محور معلم یا است محور فراگیر یا که است شده توجه تدریس رویکردهای دیدگاه از تدریس

 فراگیران نیاز مورد الزم تخصص و دانش داشتن مفهوم به) متخصص سبک.1: شامل تدریس سبک  مدل،

 آموزان دانش کشیدن چالش به و دانش جزئیات ارائه با متخصص فرد عنوان به موقعیت حفظ در تالش و

 اقتدار)رسمی اختیار سبک.2 ،(آنان آمادگی از اطمینان و اطالعات انتقال با آنان شایستگی ارتقای جهت
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 قوانین انتظارات، هدف، تعیین با فراگیران بین در مدرسی نقش و دانش سبب به موقعیت بودن دارا( )رسمی

 مثال ذکر با تدریس به باور داشتن) شخصی مدل سبک.3( کارها انجام برای صحیح استانداردهای داشتن و

 تعامل ماهیت بر) کننده تسهیل سبک.4 ،(کردن مشاهده و رفتار و تفکر چگونه نمونه مانند ها نمونه و

 و جایگزین پیشنهاد موضوع، اکتشاف سئوال، طرح با فراگیر هدایت که دارد تاکید( فراگیران با مدرس

 و یابد می گسترش مستقل مسئولیت پذیرش جهت فراگیر ظرفیت و پذیرفته صورت گیری تصمیم به تشویق

 کننده تفویض سبک.5. دارد فراگیرحضور تشویق و پشتیبانی جهت مشاور بعنوان مدرس مدل این در

 مدل این در که باشد می( انفرادی بصورت ها پروژه در شرکت و فراگیر خودمختاری ظرفیت توسعه)

 محیط یک به تعهد و آموزشی های سبک اساس این بر. دارد حضور فراگیر کنار در مشاور بعنوان مدرس

 برتر سطوح های مهارت بهبود و توسعه فرایند ایجاد محورسبب فراگیر تدریس سبک و فعال یادگیری

  .باشد می اثربخش فرگیر ای وحرفه شخصی زندگی بر که شود می تفکر

 متفاوت موفقیت سطوح ها، عالقه ها، توانائی با فراگیرانی با روزانه مدرسان سویی از

 نیاز مدرسان لذا(. 1999،  کودینگ و ،تاکر1999،  ،استین1991،  ،بئانه  ،سینگام1991، لوئیس)روبروهستند

 در تا دارند فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه جهت تدریس مختلف های سبک از استفاده به

 را آنان کنند، می برخورد...  و اجرائی دشواریهای مطمئن، غیر معمول، غیر مشکالت با فراگیران که مواقعی

 ،گادسون2313، کینگ)کند مسأله با باز تفکری با برخورد و پذیر انعطاف رفتاری اتخاذ به قادر

 پژوهشگران توسط تفکر برتر سطوح های مهارت جهت مختلف های بندی دسته( . 2313،روحانی،2313،

 ایجاد) وترکیب ارزشیابی وتحلیل، تجزیه مسأله، حل مهارت بلوم بندی طبقه در جمله از که است شده ارائه

 لذا دارد تری متفاوت تدریس و یادگیری های روش به نیاز که شده شناخته برتر سطوح جزو( جدید دانش

 برتر سطوح های مهارت( 1993) لوئیس،اسمیت. دارد همراه به خود در را مسأله حل و تفکرانتقادی مهارت

 ،  فراشناختی تفکر ،  منطقی تفکر ،  ارزیابی ،  گیری تصمیم ، انتقادی تفکر ،  خالق تفکر: شامل را تفکر

 در. کردند  بیان ، سیستمی وتحلیل تجزیه ، ترکیب ، علمی کاوش ، علمی تفکر ،   تفکرتأملی ،  مسأله حل

 شده برده نام خالق و فراشناختی بازتابی، منطقی، انتقادی، تفکر: شامل تفکر برتر سطوح دیگر بندی طبقه

 به پژوهشگران از جدیدی گروه  میالدی بیستم قرن اواخر در(. 1996، کینگ،گودسون،روحانی)است

 قرن نیاز جهت را تری متفاوت نسبتاً بندی طبقه بلوم، پیشین دانشجویان از یکی و(2333)  اندرسون رهبری

 ارزشیابی ، تحلیل و تجزیه کردن، اجرا فهمیدن، یادآوری، به را بندی طبقه و کرد بروزرسانی یکم و بیست
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 تصمیم: شامل  تفکر برتر سطوح های مهارت بندی طبقه ترین جامع. نمود تقسیم جدید دانش ایجاد و

  ولوبزکی ودوری ،زولر2333،  ودوری ،زوهر2332، دیلون)خالق تفکر و مسئله حل و انتقادی تفکر گیری،

 روشن از یکی مختلف، های پژوهش از تحلیل و تجزیه و فوق مفاهیم اساس بر. است شده شناخته( 2332،

 آن اساس بر که دانست هایی مهارت مجموع توان می را تفکر برتر سطوح های مهارت ترین جامع و ترین

( 2332همکاران، و دیلون)مسأله حل گیری، انتقادی،تصمیم خالق، تفکر چهارحیطه در فراگیر توانائی

 از استفاده به قادر آتی، زندگی مشخص غیر و مطمئن نا شرایط در تا سازد می قادر را وی و یافته افزایش

 تصمیم مفاهیم، بیان در. است گرفته قرار استناد مورد حاضر پژوهش در که باشد می مشکل حل و ها دانسته

 می جایگزین اقدامات میان در قدم یک انتخاب به که( شناختی)ذهنی های فرایند توان می را گیری

( 1996،  پل)ذهن وکنترل مسئولیت پذیرش مهارت عنوان به انتقادی تفکر کرد، بیان( 2331، بازرمن)انجامد

 تفکر انتقادی، تفکر الزمه که تفکرات تمام پشت در که بوده کلی فرایندی مسأله حل و است شده عنوان

 یک طریق از مشکل حل به مستقیم که است تفکری خالق، تفکر و دارد قرار است، موثر ارتباط و خالق

  .(2335نایت،) است همراه نوآوری و تصورات با واغلب گشته منتهی جدید راه

 تدریس سبک از استفاده با که دهد می نشان تدریس سبک وتحلیل تجزیه پیشین، های پژوهش در

 برده بکار و گرفته فرا بهتر را آموزشی مطالب آموزان دانش ،(جو و پرس طریق از آموختن)کننده تسهیل

 در که معلمانی بین در( 1996)  واروین اسپاراپانی توسط دیگرکه پژوهش در(. 2312،  فونت ،لین لوری)اند

 شرکت تفکر برتر سطوح های مهارت ارتقای و بهبود منظور به تدریس سبک  مهارت آموزشی های دوره

 برتر سطوح های مهارت بهبود منظور به تدریس آنکه، اول: گشت بارز نکته سه شد، انجام بودند کرده

 تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه آنکه دوم. دارد نیاز معلم توسط ریزی برنامه جهت زیادی زمان تفکر،

 می را موجود از بیشتر منابع بیشتر، زمان بر عالوه داشتند، دوره این در آموز دانش نقش خود که معلمان

 ارزشیابی طراحی مناسب، و قبول قابل تفکر باالتر سطوح های مهارت به دستیابی جهت  آنکه سوم. طلبد

 داشته اثرمطلوب فراگیر تفکر باالی سطوح های مهارت بر نکته سه این به توجه. است الزم تری متفاوت

 یادگیری فرایند در فراگیران و شده درگیر یادگیری و آموزش فرایند این در بیشتری فراگیران و است

 نقش بیشتر مدرس و داشت خواهند مدرس به کمتر وابستگی و کرده عمل تر مسئول و تر مستقل تر، خالق

 .نیست اطالعات کننده بیان تنها و کرده پیدا گر هدایت مربی
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 انتخاب و معلمان تدریس سبک کیفیت که داد نشان متعدد های پژوهش در رفته بکار الگوهای

 به را پیام این معلم محور، معلم های سبک در. کند می کالس سبک تغییر به کمک تدریس هرسبک

 اثرات محور فراگیر دیگر های سبک بکارگیری که حالی در " هستم اینجا مسئول من" که دهد می فراگیر

 بدهم مشاوره که هستم اینجا من" دهدکه می فراگیر به را پیام این و گذارد می برجای کالس در تر متفاوت

 همکاری و فراگیر و معلم تعامالت جهت گرم محیط یک و" هستم اطالعات منبع شخص یک عنوان به و

 گراشا)شود می برداشته معلم و فراگیر بین موانع و شود می ایجاد یادگیری و آموزش اشتراک جهت متقابل

،1995،1996(. 

 به فراگیران، تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه که است شده داده نشان دیگر های پژوهش در

 تدریس ازسبک استفاده که حالی در افتد، می اتفاق متوسطه تحصیل های سال روند در و سنی بلوغ تدریج

 یوری و ،دیوید میری)داد نشان کمتری زمان مدت در را تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه محور شاگرد

 است داده نشان آنان تدریس سبک ترجیح با معلمان انتقادی تفکر رابطه مورد در پژوهشی بررسی(. 2332،

 دو در که معلمانی و دارد وجود دار معنا و مثبت همبستگی تدریس سبک ترجیح و انتقادی تفکر بین که

 سبک اند، داشته باالتری نمره انتقادی تفکر های مؤلفه از منطقی های استدالل ارزشیابی و استنباط مؤلفه

 انتقادی تفکر های مؤلفه از تفسیر و تعبیر های مؤلفه در که معلمانی و اند داده ترجیح را محور معلم تدریس

 هم تاثیر در(. 1393، پور حبیبی)اند داده ترجیح را محور فراگیر تدریس سبک اند، داشته باالتری نمره

 آموزشی سبک که داد نشان نتایج یادگیری بر معلمان تدریس سبک و فراگیران یادگیری سبک خوانی

 سبک بین داری معنا و مثبت رابطه نیز و است کننده تسهیل روش ایرانی معلمان میان در غالب تدریس

  .دارد وجود فراگیران یادگیری های سبک و معلم تدریس

 که رسید نتیجه این به توان می پیشین، پژوهشی های یافته و نظری مباحث به توجه با اساس این بر

 و داشته فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه در مهمی نقش مناسب تدریس سبک انتخاب

 رسمی های آموزش بخش تداوم همچنین و بوده فردی و شغلی زندگی در فرد های موفقیت کننده تضمین

 توسعه و مدرسان تدریس سبک بین رابطه بررسی حاضر، پژوهش هدف راستا این در لذا.باشد می

 در شده ارائه مفهومی مدل با مطابق  انتفاعی غیر آموزشی موسسات فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت

 .بود(1)شکل
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 پژوهش مفهومی مدل. 1 شکل

 :گرفت قرار مدنظر زیر پژوهشی جزئی اهداف ،بررسی  پژوهش هدف راستای در

 . گردشگری انتفاعی غیر آموزشی موسسات مدرسان تدریس غالب سبک تعیین .1

 .گردشگری انتفاعی غیر آموزشی موسسات فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت میزان تعیین  .2

 موسسات فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه و مدرسان تدریس سبک بین رابطه بررسی .3

   گردشگری غیرانتفاعی آموزشی

 توسعه بینی پیش در انتفاعی غیر آموزشی موسسات مدرسان تدریس سبک انواع توان بررسی .4

  گردشگری انتفاعی غیر آموزشی موسسات فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت

 

  پژوهش اجرای روش

 نوع از و "توصیفی" های پژوهش درزمره روش لحاظ از و کاربردی" هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 مدت کوتاه های دوره فراگیران و مدرسان کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه. باشد می"همبستگی"

 مدرسان، گیری نمونه روش.  باشد می منتخب انتفاعی غیر آموزشی موسسات در گردشگری های رشته

 موسسات% 33 نمونه گروه انتخاب منظور به راستا این در که شد انتخاب ساده ای خوشه گیری نمونه

 انتخاب کشور غرب و شرق جنوب، شمال، از( گردشگری های دوره برگزارکننده)انتفاعی غیر آموزشی

 فراگیران، گیری نمونه روش. شد توزیع موسسات این مدرسان کلیه بین تدریس سبک مقیاس و گشت

 سبک تدریس مدرسان 

 متخصص_

 اختیار)اقتدار( رسمی

 شخصی

 تسهیل کننده

 تفویض کننده

 

 سطوح برتر تفکر  فراگیران 

 تفکر خالق

 تفکر انتقادی

 تصمیم گیری 

 حل مسأله 
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 سطوح های مهارت مقیاس فراگیر، 5 مدرس هر ازای به اساس این بر که بود ساده تصادفی گیری نمونه

 .دادند پاسخ را فراگیران تفکر برتر

 

  پژوهش ابزار

: تدریس سبک نامه پرسش: شد استفاده مقیاس یک و  نامه پرسش یک از اطالعات آوری جمع برای

 باشد می گویه43 شامل که استفاده( 1996)گراشا،ریچمن نامه پرسش از مدرسان تدریس سبک تعیین برای

 سنجش براساس نامه پرسش این. بدهند پاسخ خودشان تدریس سبک پایه بر سئوال هر به باید ومدرسان

 5 یـلا( الفـمخربسیا) 1 از تالاسو اریگذهنمر. است هدـش تنظیم مخالفم ربسیا تا فقمامو ربسیا از لیکرت،

 اخصـش سبـبرح و گردد می 1 دعد بر تقسیم بخش هر عمجمو زمتیاا کهگرفته صورت( فقامورسیاـب)

 ارقر تدـش سبـبرح باال یا متوسط ،کمتطبقا از یکی در ،یسرتد یاـبکهـس از کـریـه در نامه شـپرس

 روش از نامه، پرسش روایی محاسبه برای. دبو هداخو دفر یسرتد سبک ضعیتو مشخصه کهگیرد می

 مثبتی همبستگی ها گویه تمام که گردید استفاده ،( کل ی نمره با ها گویه همبستگی ضریب)گویه تحلیل

 می آنها روایی از حاکی که دادند نشان کل نمره با( 3331/3-31/3) داری معنا سطح در( 29/3-34/3 از)

 ابعاد در 23/3 از باالتر آلفای که شد محاسبه کرونباخ آلفای ضریب طریق از نامه، پرسش پایایی. باشد

 سطوح های مهارت: تفکر برتر سطوح های مهارت مقیاس. باشد می ابزار این پایایی از نشان تدریس سبک

 پنج گویه 45 شامل مجموع در مقیاس این. شد سنجیده( 1392)ذاکری مقیاس توسط فراگیران تفکر برتر

 خود برداشت اساس بر فراگیران که. باشد می( زیاد بسیار)2 تا( کم بسیار) 1 از لیکرت نوع از ای¬گزینه

 نمره با ها گویه همبستگی ضریب)گویه تحلیل روش از مقیاس روایی محاسبه برای. برگزیدند را گزینه یک

 سطح در داری معنا و( 16/3-56/3 از)مثبت همبستگی مقیاس کل نمره با ها گویه همه که شد استفاده ،(کل

 3/ 93 کرونباخ، آلفای ضریب مقیاس پایایی جهت. باشد می آنها روایی بیانگر که دادند نشان 3331/3

 پرسش آوری جمع و توزیع از پس که است ذکر شایان. باشد می مقیاس این پایایی از نشان که آمد بدست

 های یافته بررسی به( 5441نسخه)lisrel و( 16 نسخه)SPSS افزار نرم از استفاده با پژوهش، های نامه

 .شد پرداخته پژوهش پیشنهادی مدل آزمون و توصیفی

  پژوهش های یافته
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 موسسات مدرسان توسط رفته بکار تدریس غالب سبک تعیین منظور به و( 1)شماره جدول اساس بر

 این بر. است شده استفاده مکرر های گیری اندازه واریانس تحلیل آزمون از منتخب، انتفاعی غیر آموزشی

 میانگین با)شخصی مدل سبک به مربوط میانگین بیشترین که است آن از حاکی آمده بدست نتایج  اساس

 به F اساس بر که باشد می( 13/3 میانگین با)کننده تفویض سبک به مربوط میانگین ترین پائین و( 25/4

 متخصص، تدریس سبک انواع میانگین بین داری معنا تفاوت( 21و1) آزادی درجه در( 11/2) آمده دست

 .دارد وجود 3331/3 سطح در کننده تفویض و کننده تسهیل شخصی، مدل ،(رسمی اقتدار)رسمی اختیار

 مدرسان توسط رفته بکار تدریس غالب سبک نوع تعیین. 1 شماره جدول

 

 سبک شخصی، مدل سبک و متخصص تدریس سبک انواع بین داد نشان بونفرونی تعقیبی آزمون

 متخصص سبک کننده، تسهیل سبک و متخصص سبک شخصی، مدل سبک و( اقتداررسمی)اختیاررسمی

 و شخصی مدل سبک کننده، تفویض سبک و( اقتداررسمی)رسمی اختیار سبک کننده، تفویض سبک و

 این بر. دارد وجود داری معنا تفاوت کننده، تفویض سبک و کننده تسهیل سبک و کننده تفویض سبک

 .باشد می شخصی مدل سبک مدرسان، غالب تدریس سبک که گرفت نتیجه توان می اساس

 فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت میزان تعیین منظور به و( 2)شماره جدول اساس بر همچنین

 جدول اساس بر. است شده استفاده ای نمونه تک  t-test آزمون از منتخب انتفاعی غیر آموزشی مؤسسات

 در منتخب انتفاعی غیر آموزشی موسسات فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت که گردد می مشاهده

. باشد می دار معنی 332/3 سطح در تفاوت و باالتر (Q2=3) قبول قابل کفایت حد از خالق تفکر

 حد از مسأله حل و انتقادی تفکر و گیری تصمیم در فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت همچنین

 دار معنی دیگر تفکر برتر سطوح مهارت سه هر در 3331/3 سطح در تفاوت و بوده باالتر قبول قابل کفایت

 خالق، تفکر نوع چهار در فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت مقایسه همچنین. است آمده بدست

تعدا ابعاد متغیر 

 د

انحراف  میانگین 

 استاندارد

F df Sig 

 

سبک 

 تدریس

  متخصص

 

22 

33/4 41/3  

 

11/2 

 

4 

 و

21 

 

 

3331/3 
 41/3 35/4 اختیار رسمی

 43/3 25/4 مدل شخصی

 53/3 11/4 تسهیل کننده

 51/3 13/3 تفویض کننده
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 کفایت حد از که داد نشان (Q3=4)مطلوب کفایت حد با مسأله حل انتقادی، تفکر گیری، تصمیم

 توان می اساس این بر. باشد می دار معنی بعد چهار هر در 3331/3 سطح در تفاوت و بوده تر پائین مطلوب

 قابل کفایت حد از منتخب انتفاعی غیر آموزشی سسات مؤ فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت گفت

 .باشد می تر پائین مطلوب کفایت حد از و باالتر قبول

 ای نمونه تک t-test آزمون. 2 شماره جدول

 

 سبک متخصص، سبک)تدریس سبک انواع بین( 3) جدول اساس بر پژوهش، دیگر یافته

 های مهارت و( کننده تفویض سبک کننده، تسهیل سبک شخصی، سبک ،(رسمی اقتدار)اختیاررسمی

 متخصص سبک بین. دارد وجود رابطه منتخب، انتفاعی غیر آموزشی مؤسسات فراگیران تفکر برتر سطوح

 کننده تفویض سبک کننده، تسهیل سبک با و معنادار و مثبت رابطه( اقتداررسمی)اختیاررسمی سبک و

 معنا رابطه شخصی سبک با و دار معنا و منفی رابطه مسأله حل و انتقادی ،تفکر گیری ،تصمیم خالق ،تفکر

 سبک با و دارد معنا و مثبت رابطه شخصی سبک با( رسمی اقتدار)رسمی اختیار سبک. ندارد وجود داری

 و منفی رابطه مسأله حل انتقادی، تفکر گیری، تصمیم خالق، تفکر کننده، تفویض سبک کننده، تسهیل

 تصمیم خالق، تفکر کننده، تفویض سبک کننده، تسهیل سبک با شخصی سبک بین. دارد داری معنی

 سبک و کننده تسهیل سبک بین. دارد وجود داری معنا و مثبت رابطه مسأله حل انتقادی، تفکر گیری،

. دارد وجود داری معنا و مثبت رابطه مسأله حل و انتقادی تفکر گیری، تصمیم  خالق، تفکر کننده، تفویض

 داری معنا و مثبت رابطه مسأله حل و انتقادی تفکر گیری، تصمیم خالق، تفکر و کننده تفویض سبک بین

. دارد وجود داری معنا و مثبت رابطه مسأله حل انتقادی، تفکر گیری، تصمیم و خالق تفکر بین. دارد وجود

 تفکر بین نهایت در و دارد وجود داری معنا و مثبت رابطه مسأله حل و انتقادی تفکر و گیری تصمیم بین

 .دارد وجود داری معنا و مثبت رابطه نیز مسأله حل و انتقادی

متغیر 

 ها

ت

 عداد

م

 یانگین

انحراف 

 استاندارد

Q
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تصم

 گیرییم 

2

2 

5

3/3 
15/3 

3

6/5 
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1 

3

331/3 
93/4- 21 3331/3 
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 فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت و تدریس سبک انواع رابطه. 3 شماره جدول

  

 بینی پیش کننده، تفویض تدریس سبک که دهد می نشان پژوهش دیگر یافته ،(2)نمودار اساس بر

 گیری ،تصمیم(31/3P<،65/0= B) خالقیت در تفکر برتر سطوح های مهارت دار معنا و مثبت کننده

(31/3P<، 68/0= B)، انتقادی تفکر (31/3>P ،8/0= B)، مسأله حل (31/3P<،56/0 B=) باشد می .

 تفکر برتر سطوح های مهارت دار معنا و مثبت کننده بینی ،پیش گر تسهیل تدریس سبک اساس همین بر

 انتقادی تفکر ،(31/3P<،19/0=B) گیری تصمیم ،(35/3P<، 18/0= B) خالقیت در

(31/3P<،13/0= B) نمی بینی پیش داری معنا بطور را فراگیران مسأله حل مهارت اما باشد، می 

 دار معنا و مثبت کننده بینی پیش ،(اقتداررسمی)اختیاررسمی تدریس سبک .(=p=NS ، 01/0 B)کند

 مهارت در دار معنا و مثبت کننده بینی پیش ولی باشد می(P، 19/0= B<35/3) انتقادی تفکر مهارت

 ، p=NS) مسأله حل و (P=NS ، 06/0= B) گیری تصمیم ،( =p=NS ، 08/0 B) خالقیت

07/0= B )مسأله حل مهارت دار معنا و مثبت کننده بینی پیش شخصی، تدریس سبک. باشد نمی 
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 رسمی
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 سبک تسهیل کننده
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 سبک تفویض کننده
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 سبک متخصص

 سبک اقتداررسمی

سبک مدل 

 شخصی

سبک تسهیل 

 کننده

سبک تفویض 

 کننده 

 خالقیت

تصمیم 

 گیری

 تفکر انتقادی

 حل مسأله

24/

0000 

29/0 

24/0 
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1/0 

08/0 

06/0 
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19/0* 
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01/0 

65/0*

****** 

68/0*

80/0** 

56/0*

* 

14/0

* 

(35/3>P ، 14/0= B) خالقیت مهارت در دار معنا و مثبت کننده بینی پیش اما باشد، می (P=NS ، 

02/0= B) گیری تصمیم مهارت و (P=NS ،08/0= B)، انتقادی تفکر مهارت (P=NS ، 2/0 B=) 

 خالقیت در تفکر برتر سطوح های مهارت دار معنا کننده بینی پیش متخصص تدریس سبک. باشد نمی

(P=NS ،04/0= B)، گیری تصمیم (P=NS ، 08/0 =B)، انتقادی تفکر (p=NS ، 09/0 =B)و 

 .باشد نمی فراگیران (P=NS، 01/0 = B) مسأله حل

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراگیران تفکر  برتر سطوح های برمهارت مدرسان     تدریس سبک بینی پیش. 2 نمودار

 با. شد محاسبه برازش مختلف مقادیر ، lisrel8.54 افزار نرم از استفاده با مدل، برازش تعیین برای

 هنجار برازش شاخص)NFI  برازش شاخص بودن باال و( 43/1) آزادی درجه بر دو خی میزان به توجه

 برازش شاخص) IFI ،99/3 برابر(تطبیقی برازش شاخص)CFI  آمد، بدست91/3 برابر که(  شده

 ) SRMR خطای شاخص بودن پائین و 91/3برابر( برازش نیکویی شاخص) GFI و 99/3 برابر(افزایش
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(  ریشه حداکثر میانگین مجذور ) RMSEA و 315/3 برابر(شده استاندارد ریشه میانگین مجذور خطای

 مناسبی برازش از مذکور مدل که دریافت توان می ، p-value(P=0/21) داری معنا عدم و 311/3 برابر

 . گیرد می قرار تأیید مورد مدل برازش و باشد می برخوردار

 

  گیری نتیجه و بحث

 انتفاعی غیر آموزشی مؤسسات مدرسان بین در تدریس غالب سبک که داد نشان پژوهش نتایج

 باورند این بر مدرسان غالب که است مفهوم بدین آمده بدست نتیجه. باشد می شخصی مدل سبک منتخب،

 کردن مشاهده و رفتار ، تفکر چگونگی به کمک ها نمونه بیان و مثال ذکر با مرتبط دروس مفاهیم انتقال که

 سبک این انتخاب در اینکه به توجه با. نمود خواهد فراگیر آتی ای حرفه زندگی در کاری مشابه شرایط در

 مدرس و شده تشویق فراگیر مشارکت یادگیری و تدریس فرایند در ، باشد می محور معلم سبکی که

 همچنین و کند می فراهم فراگیران دانش اثبات و پاسخگویی و نمایش جهت را زیادی های موقعیت

(. 1913همکاران، و اونشتاین)دارند باور فراگیران یادگیری راه بهترین عنوان به سبک این وجود به مدرسان

 فرایند آن در که بوده محور معلم سبکی شخصی، تدریس سبک که امر این به توجه بذل با سویی از

 و گوئی پاسخ و نمایش جهت را زیادی های موقعیت ومدرس تشویق فراگیر مشارکت یادگیری و تدریس

 گردشگری با مرتبط های رشته فراگیران اکثر که امر این به توجه با و کند می فراهم فراگیران دانش اثبات

 دوره، گواهی کسب مفاهیم، یادگیری بهبود تجارب، تکمیل شخصی، عالقه منظور به ها دوره این از

 انتخاب که است شده داده نشان پیشین عملی های پژوهش در که امر این به نگرش با و کنند می استفاده

 توسط ریزی برنامه جهت زیادی زمان اول درمرحله فراگیران تفکر برتر سطوح بهبود جهت تدریس سبک

 و بیشتر منابع بیشتر، زمان بر عالوه تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه دوم مرحله در و دارد نیاز مدرس

  (1996، اسپاراپانی،اروین) طلبد می را موجود شرایط از تر گسترده

 از منتخب انتفاعی غیر آموزشی مؤسسات فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت حاضر پژوهش در

 احتمالی بدالیل نتیجه بدین دستیابی. است تر پائین مطلوب کفایت حد از و باالتر قبول قابل کفایت حد

 سوی از شده ایجاد عوامل. 1:گیرد می قرار گیری نتیجه و بررسی مورد دسته سه تحت که بود خواهد متعدد

 انجام تحقیقات راستای در. آموزشی سیستم از ناشی عوامل.3 فراگیران سوی از موجود عوامل. 2 مدرسین

 کننده تسهیل تدریس سبک از استفاده که است نتیجه این نمایانگر پیشین تحقیقات مدرسین، مورد در شده
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 لوری،لین)اند رسانده انجام به و فراگرفته بهتر را آموزشی مطالب فراگیران ،(جو و پرس طریق از آموختن)

 است نشده داده نشان پژوهش این در مدرس توسط شده استفاده غالب سبک سبک، این که(2312، فونت

 در فراگیران در تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه که است امر این نمایانگر پیشین تحقیقات سویی از.

  ،دیوید،یوری میری)افتد می اتفاق کمتری زمان مدت در محور فراگیر تدریس سبک بکارگیری

 اساس بر. باشد می محور معلم سبک نوع از گیری بکار غالب سبک حاضر پژوهش در که(2332،

 قابل تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه جهت بهتر پیامد ،1996،  اروین و اسپاراپانی پیشین تحقیقات

 های مهارت بهبود و توسعه سبب امر این که طلبد می را تری متفاوت ارزشیابی و طراحی مناسب، و قبول

 در فراگیران و شده درگیر یادگیری و آموزش فرایند این در بیشتری فراگیران و گشته فراگیران برتر سطوح

 نقش بیشتر مدرس و دارند مدرس به کمتر وابستگی و گشته تر مسئول تر، مستقل تر، خالق یادگیری فرایند

 غالب که است حالی در این و بود نخواهند اطالعات کننده بیان تنها و کند می پیدا گر هدایت مربی

 و ها یافته ها، فراگرفته تحلیل مسأله، حل تفکر لذا و کرده استفاده سنتی آزمون طرح روشهای از مدرسین

 به نیاز افراد که است ابزاری عنوان به خالق تفکر که آنجایی از. گردد نمی تقویت فراگیر در خالقیت

 واقعیت و محیطی تر غنی تجارب به یابی دست منظور به آموزشی محیط های فرایند طول در آن تقویت

 مناسب، های پژوهش و ها پروژه ارائه عدم لذا(  2339،بواکل،2336، سیمون)است شده یاد دارند، محیطی

 مدرس توسط مختلف های کاری گردش سیستم با متنوع و متعدد شغلی های محیط با فراگیر درگیری عدم

  .گردد می مطلوب کفایت حد در خالق تفکر مهارت توسعه عدم سبب

 های دوره در کننده شرکت فراگیران غالب فراگیران، توسط شده ایجاد دوم دسته عوامل مورد در

 مفهومی دانش و کاری تجربه گاهاً لذا گردند می ها دوره این وارد مرتبط غیر تحصیلی رشته از گردشگری

 مهارت توسعه آن با مرتبط های رشته و گردشگری مدت کوتاه آموزشی های دوره در لذا و نداشته مرتبط

 فراگیران غالب سویی از. رسد می نظر به مشکل مطلوب کفایت حد در فراگیر تفکر برتر سطوح های

 بر و گشته وارد هدف و شخصی عالقه بدون گاهاً و کار بازار در شغل کسب منظور به ها دوره اینگونه

 سبک یادگیری، های سبک با تدریس های سبک ارتباط و( 1993، ریچمن و گراشا)پیشین تحقیقات اساس

 در مند عالقه غیر) گر اجتناب کننده، همکاری گری، رقابت بصورت فراگیران توسط یادگیری های

  ،(کالسی فعالیت در شرکت به مشتاق) گر مشارکت ،(آید پیش درس کالس در که امری هر درگیری

( فردی بصورت کارها انجام و مسائل در تفکر به تمایل) وابسته غیر ،(حمایت و پشتیبانی به نیاز) وابسته
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 رقابت یادگیری فرایند در فراگیران، از ای پاره در هدف و عالقه عدم اساس همین بر و است شده شناخته

 در وابسته و گر اجتناب بصورت بلکه نکرده عمل تنها نه وابسته غیر و گر مشارکت کننده، همکاری گر،

 راهبردهای و مختلف روشهای و سبک انتخاب در را مدرس امر همین و شوند می وارد یادگیری فرایند

 کاری وجدان و تدریس وظیفه انجام و درسی موارد پوشش بدنبال فقط مدرس و ساخته ناتوان تدریس

 تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه بر آن اثر و تدریس های سبک از استفاده همچنین. کند می بسنده

 فرد پیوستن و( 2332همکاران، و میری)افتد می اتفاق تدریس سالیان طی در و سنی بلوغ تدریج به فراگیران

 یا بهبود در مدرس اختیار در کافی زمان مدت، کوتاه آموزشی های دوره گونه این در یافته رشد و بالغ

  .باشد نمی ها مهارت گونه این توسعه

 کافی زمان عدم و مطالب آموزشی،گستردگی سیستم از ناشی شده ایجاد سوم دسته عوامل مورد در

 جمله از مدت کوتاه آموزشی های دوره گذاری قیمت در اعتدال رعایت جهت شده تعریف آموزشی

 جهت محدودیت و نموده فراهم مدرس جهت محدودیت که است آموزشی سیستم در دخیل عوامل

 های مهارت توسعه جهت در پروژه طراحی و ها روش ها، سبک از استفاده و مفاهیم انتقال در مدرس

 عدم دیگر سوی از و سویی از زمانی محدودیت بدلیل گاهاً.کند می ایجاد فراگیران، تفکر برتر سطوح

 بهبود منظور به ها آموزش که( پذیرایی و اقامتی ، گردشگری تأسیسات)مرتبط کاری جوامع همکاری

 متغیر های محیط با تدریس شرایط نمودن فراهم به قادر مدرس پذیرد، می صورت اماکن این کاری نیروی

 مدرس لذا و باشد نمی کاری متغیر شرایط در گیری تصمیم مسأله، حل عمل، در خالقیت مهارت توسعه و

 آزمون بصورت گردشگری های دوره های آزمون از ای پاره سویی از. کند می بسنده نمونه و مثال ذکر به

 مطالب به دادن پوشش در مدرس نگرانی و دغدغه سبب امر این و گردد می برگزار کشوری جامع های

 به دانشی و قلبی خواست بدون مدرس لذا و باشد می شده معرفی کتب و جزوات و شده مکتوب درسی

 تدریس سبک انتخاب در محدودیت با و گردد می ترغیب شخصی محور معلم و ثابت سبک انتخاب سوی

  .گردد می مواجه

 در تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه و متخصص سبک  بین رابطه وجود پژوهش، نتایج اساس بر

 به توجه با. گشت مبرهن فراگیران در مسأله حل ، انتقادی ،تفکر گیری تصمیم ، خالق تفکر بعد چهار

 مشارکت باشد، می محور مدرس سبکی آنکه وجود با مدرس توسط تدریس سبک این کاربرد مفهوم،

 برای مدرس و شود می تشویق گوئی پاسخ و نمایش جهت هایی موقعیت ایجاد با مدرس توسط فراگیران
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 تئوری براساس که است حالی در امر این که پردازد می مختلف های نمونه و مثال ذکر به مفاهیم بهتر انتقال

 ترویج و خود فردی دانش ساخت در را آنها امر این که دارند یادگیری تجارب به نیاز فراگیران ،  سازنده

 بکارگیری. گردد می همسو امر این با ای نتیجه چنین لذا( 1994همکاران، و  کاب)کند می یاری تفکرشان

 بعد چهار توسعه با دار معنا رابطه دارای نیز کننده تفویض تدریس سبک و کننده تسهیل تدریس سبک

 تدریس سبک بودن فراگیر به توجه با رابطه این مفهوم. باشد می فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت

 و مشاوره گرفتن و کاوش و پژوهش طریق از یادگیری فرایند در فراگیر شدن درگیر که است معنی بدان

 تفکر گیری، تصمیم خالق، تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه به بهتری کمک مدرس از راهنمایی

 تدریس، سبک نوع این درمورد که، است داده نشان پیشین های پژوهش در. کند می مسأله حل و انتقادی

 سبک از استفاده(. 2312همکاران، و  لوری)اند رسانده انجام به و فراگرفته بهتر را آموزشی مطالب فراگیران

 امر این و دارد رابطه فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه با تنهایی به نیز کننده تفویض تدریس

 سبب کمتری زمان مدت در محور فراگیر تدریس های سبک از استفاده که است امر این گر تأیید نیز

  .(2332، همکاران و میری)گردد می فراگیران در تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه

 دار معنا و مثبت کننده بینی پیش و تبیین قدرت بیشترین دارای کننده تفویض تدریس سبک همچنین

 می مسأله انتقادی،حل گیری،تفکر خالقیت،تصمیم بعد چهار در فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت

 است محور فراگیر سبکی که کننده تفویض تدریس سبک انتخاب که است آن مفهوم به نتیجه این. باشد

 طراحی های پروژه طی در فراگیر یادگیری، فرایند در فراگیران به بیشتر کنترل و مسئولیت واگذاری بدلیل

 سطوح های مهارت لذا و کند می پیدا را ها پاسخ کار پیشرفت روند در و تعقیب یادگیری پیچیده، شده

 محتوای در بهتر نگرش برای فراگیر سویی از و یابد می توسعه و تقویت بعد چهار در فراگیر تفکر برتر

 موجود های چهارچوب با جدید محتوای ترکیب در تر فعال فراگیر همچنین و تشویق تدریس

 امر این لذا(. 2333زایوان،)شود می مرتبط های رشته با ارتباط برقراری و رشته هر موانع فراگرفته،گسترش

 در فراگیر تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه در محور فراگیر های سبک از استفاده بر دیگر تأکیدی

 نیز گر تسهیل تدریس سبک پژوهش نتایج همچنین(. 2332، همکاران و میری)باشد می کمتر زمان مدت

 است انتقادی تفکر گیری، تصمیم خالقیت، تفکر برتر سطوح های مهارت دار معنا و مثبت کننده بینی پیش

 مفهوم بدان خود بخودی نتیجه این که کند نمی بینی معنادارپیش بطور را فراگیران مسأله حل مهارت ولی

 سه در را فراگیران تفکر برتر سطوح های مهارت محور فراگیر سبک یک بعنوان گر تسهیل سبک که است
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 چی)رفتارشناسان باور اساس بر خطا و تجربه تئوری اساس بر مسأله حل مهارت در ولی دهد می توسعه بعد

 های واحد در تجربه کسب امکان یا و نداشته عملی کافی تجربه فراگیران اینکه بدلیل( 1911همکاران، و

 لذا گردشگری، تأسیسات مسئوالن همکاری عدم یا و ندارند فعال بطور گردشگری تأسیسات در عملی کار

 سلسله تئوری اساس بر همچنین و شود نمی فراگیرسبب در مسأله حل مهارت در را الزم توسعه مهارت این

( 1912اورمرود،)شود می اعمال مراتبی سلسله فرایند یک اساس بر مسأله حل فرایند که هال پاسخی مراتب

 ترکیب ،روش استقرایی ،استدالل مغزی بارش)ها تئوری آخرین اساس بر نوین های روش از استفاده یا و

 جهت کافی زمان مدرس یا گردد نمی گیری پی و آموخته مدرس توسط مسأله حل فرایند به ودستیابی...( ،

 می را مسأله حل که شرایطی در گرفتن قرار و عملی تجربه جهت کافی زمان یا و ندارد را مهارت این انتقال

 نمی دست ذهنی پیچیده فرایند یک بعنوان مسأله حل مهارت فراگیربه لذا ندارد وجود فراگیر توسط طلبد

 .یابد

 مهارت دار معنا و مثبت کننده بینی پیش ،(رسمی اقتدار)رسمی اختیار سبک که داد نشان همچنین نتایج

 نمی مسأله حل و گیری تصمیم خالقیت، مهارت معنادار و مثبت کننده بینی پیش ولی است انتقادی تفکر

 در انتقادی تفکر مهارت تدریس سبک این بودن محور معلم به توجه با که است این آن مفهوم و باشد

 تدریس فرایند انتخاب مدرسان، شخصیت که است امر این با همسو نتیجه این و دهد می توسعه را فراگیران

 مدرسان که است این دهنده نشان لذا باشد می( 1995ریچمن، و گراشا)راند می جلو به و کرده هدایت را

 با همسو و نمایانگر همچنین و بوده انتقادی تفکر شخصیت دارای منتخب انتفاعی غیر آموزشی مؤسسات

 می کالس در مدرسان بوسیله شده نمایان رفتار و باورها نیازها، الگوی که باشد می امر این

 آنان تدریس سبک ترجیح با معلمان انتقادی تفکر رابطه عملی های پژوهش همچنین(. 1996گراشا،)باشد

 ارزشیابی و است داده نشان را تدریس سبک ترجیح و انتقادی تفکر بین دار معنا و مثبت رابطه دهنده نشان

 داشته باالتر نمره انتقادی تفکر های مؤلفه از منطقی استدالل در که معلمانی که است داده نشان مرتبط های

 ولی کند می تأیید را پژوهش این نتیجه به دستیابی که است بوده محور معلم تدریس سبک آنان ترجیح اند،

 درگیری عدم و درسی اطالعات و مفاهیم سویه یک انتقال و سبک این بودن محور معلم بدلیل سویی از

 می ایجاد را منفی رابطه و یابد نمی توسعه مسأله حل و گیری تصمیم خالقیت، مهارت ها، پروژه در فراگیر

 .کند
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 مسأله حل مهارت دار معنا و مثبت کننده بینی شخصی،پیش تدریس سبک که داد نشان پژوهش نتایج

 این که باشد نمی انتقادی تفکر و گیری تصمیم خالقیت، مهارت دار معنا و مثبت کننده بینی پیش ولی بوده

 آن بودن محور معلم بر عالوه سبک این از استفاده که باشد می بررسی و تحلیل قابل صورت بدین نتیجه

 سوی از فراگیران دانش اثبات و گویی پاسخ و نمایش جهت زیادی های موقعیت کردن فراهم بدلیل

 یادگیری، های موقعیت در فراگیر مشارکت تشویق و منتخب گردشگری انتفاعی غیر مؤسسات مدرسین

 متعدد دالیل به آنها ترکیب عدم و ها سبک دیگر از استفاده عدم بدلیل ولی یافته توسعه مسأله حل توانائی

 و عملی دانش تجربه امکان عدم فراگیران، مرتبط پایه دانش عدم فراگیران، شده درک موقعیت زمانی،

 مفاهیم درک و توجه با انتقادی تفکر گیری، تصمیم خالقیت، های مهارت گشته بیان مرتبط عوامل دیگر

 دار معنا کننده بینی پیش متخصص تدریس سبک که داد نشان همچنین نتایج. یابد نمی گسترش یک هر

 نمی فراگیران مسأله حل انتقادی، تفکر گیری، تصمیم خالقیت، بعد درچهار تفکر برتر سطوح های مهارت

 سبب فراگیران به مفاهیم سویه یک انتقال و سبک بودن محور معلم و بودن سویه یک بدلیل آن و باشد

 .شود نمی سبب را بعد چهار هر در تفکر برتر سطوح های مهارت توسعه

 با کشور کل گردشگری پژوهش و آموزش بخش گردد می پیشنهاد آمده دست به نتایج به توجه با

 جامع و بهتر ریزی برنامه مدرسان تدریس مهارت و آگاهی افزایش جهت در متناسب هایی دوره برگزاری

 برگزاری یا و مدرسان توسط تدریس مجوز کسب از قبل مناسب آموزشی دوره برگزاری)دهد انجام تری

 ترجیحی های سبک انتخاب در الزم دانش از مدرسان تا( تدریس ضمن آموزشی سمینارهای یا ها کارگاه

 برتر سطوح های مهارت توسعه سبب امر همین که شوند کوشا آن ارتقای و بهبود جهت در و آگاه تدریس

 به کمک ها دوره گونه این برگزاری همچنین و گشت خواهد مطلوب کفایت حد در فراگیران تفکر

 حاضر پژوهش نتایج ارائه. نمود خواهد آموزشی های دوره در مدرس همزمان مهارت و دانش سازماندهی

 برتر سطوح مهارت میزان بر آن گذاری اثر و تدریس سبک انتخاب نتایج از آنان آگاهی سبب مدرسان به

 مدیریت جهت در بعد چهار در را فراگیران های مهارت بتوانند تر مناسب روش با بازنگری با تا شده تفکر

 های مهارت ارزشیابی نتایج از که شود می توصیه همچنین. کنند استفاده آن توسعه و شغلی زندگی بهتر

 گذاری سرمایه تا شود استفاده مدرسان توسط آموزشی های برنامه طراحی در فراگیران تفکر برتر سطوح

 گردشگری صنعت جهت همچنین و نرود هدر به است انجام حال در گردشگری عرصه در که عظیم های

 این ارتقای و حفظ در بتوانند که داد آموزش فراگیرانی بتوان جهان در زا درآمد اول صنعت یک عنوان به


