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چكیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش منابع اقتدار مدیریت كالس در پیشبینی سبكهاي تدریس معلمان بود .جامعه آمهاري
پژوهش ،معلمان شاغل ب تدریس در دو شهرستان پاوه و جوانرود ب تعداد  800نفر بود ،ك ب كمك جدول حجه نمونه
كرجسی و مورگان ،تعداد  300نفر ( 210مرد 90 ،زن) با روش نمون گیري تصادفی طبق اي انتخاب شدند .روش تحقیه،،
از نظر هدف توصیفی و اجراي آن از نوع همبستگی بود .دادهها ب كمك دو پرسشهنام منهابع اقتهدار سهبكهاي مهدیریت
كالس درس فرنچ و راون ( )1960و پرسشنام سبكهاي تدریس پراشینگ ( )2002جمعآوري گردید .ب منظهور تجيیه و
تحلیل دادهها ،از روشهاي آمار توصیفی و روشهاي آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس تك متغیري و رگرسهیون
گام ب گام استفاده گردید .نتایج ب دست آمده از پژوهش نشان داد ك بهی منهابع اقتهدار مهدیریت كهالس بها سهبكهاي
تدریس معلمان رابط ( ) P≥0/01 ،P≥0/05وجود دارد .یافت ها حاكی از آن بود كه تعهدادي از سهبكهاي منهابع اقتهدار
مدیریت كالس درس توانایی پیشبینی سبكهاي تدریس را دارند .ایه نتهایج نشهان داد كه سهبكهاي مهدیریت علمهی،
تشویقی ،تنبیهی و مرجع بیشتری نقش را در پیشبینی سبكهاي تدریس معلمان دارند.
واژه های کلیدی :منابع اقتدار ،سبكهاي مدیریت كالس ،سبكهاي تدریس

تأیید نهایی1400/07/19 :
 .1تاریخ وصول1400/04/25 :
 . 2كارشناس ارشد روا نشناسی تربیتی .مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جوانرود .كرمانشاه .ایران( .نویسنده مسئول)
)veisiomid@yahoo.com
 - 3دانشجوي دكتراي روانشناسی تربیتی .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان .تبریي .ایران.
 - 4كارشناس ارشد روانشناسی تربیتی .مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جوانرود.
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 .1مقدمه
معلمان ب منظور ارتقاي كاركردهاي شناختی و عاطفی و اجراي برنامه هاي آموزشهی و تربیتهی تهدوی شهده در
كالسهاي درس ،نیاز ب فضایی ام و ب دور از تنشهاي رفتاري دانشآموزان دارند .داشت كالسی آرام و فضایی
مثبت براي دانشآموزان نگرشی را ایجاد میكند تا بتوانند خودپنداره تحصیلی و آموزشگاهی مثبتی را در خود ب
وجود آورند و در سای آن پیشرفت تحصیلی و زندگی اجتماعی خود را تضمی كنند.
از دیدگاه گراب ،1رایان ،2لووي 3و استرینگر )2018( 4كالس درس و از آن میهان ،راهبردههاي مهر ر مهدیریت
كالس ،5جيء متغیرهاي بسیار مه محسوب میگردد .در ای راستا ،كالسداري در حك شهاخ مهمهی در كهار
معلمان ،فرآیند پیچیدهاي است ك از آن ب عنوان هنر معلمهی نیهي یهاد میشهود .نبهود كنتهرل كالسهی ،جریهان
آموزش و تدریس معلمان را تحت تأ یر قرار میدهد؛ پیامد ای فقدان ،ایجاد آشفتگی و بینظمی در كهالس درس
است (میرعرب رضی ،عيیيي و گرایلی .)1398 ،ای مسئل از نگاه پژوهشگرانی همچون ترنر و بهونی )2009( 6دور
نمانده است و ب ای موضوع اشاره میكنند ك معلمان بیش از نیمی از زمان كالس را صرف حل مسائل انضباطی
و مدیریت كالس میكنند؛ همچنی آنها اظهار میكنند كالسهایی ك در آنها مدیریت ضعیف اعمال میشهود،
مكان مناسبی براي تدریس و یادگیري نیستند (غیا وندیان ،شهسواري ،كاظ نژاد ،گودرزي و رضوي.)1398 ،
معلمان براي دست یابی ب كالسی پویا و فعال باید حتی الگوههاي تهدریس را از طریه ،سهبكهاي مهدیریت
كالس درس ب كار گیرند تا بتوانند اهداف كالسی خود را تحق ،بخشهند .ولفانهگ و گلهیكم  )1986( 7مهدیریت
كالس را كلی تالشهاي معل براي سرپرستی فعالیتهاي كالسی میدانند ك آموزش ،تعامالت اجتماعی و رفتهار
8
دانشآموزان را شامل میشود (سید كهالن و حیهدري .)1399 ،در خصهو مهدیریت كهالس مینكینهگ و ههال
( )2020مدیریت رفتار در كالس را متغیري كلیدي در ایجاد جو مطلوب براي آموزش و یادگیري دانش آموزان ب
شمار می آورند .پژوهشها نشان می دهد ك معلمان كارآ افرادي هستند ك در تهأمی نظه و انضهبا و توانهایی
پیشبرد راهبردهاي آموزشی ،موفقیت بیشتري در امر آموزش و تهدریس دارنهد (آریها پهوران ،عيیهيي و دینارونهد،
 .)1392روانشناسان تربیتی همچون سانتروك )2004( 9و اسالوی  )2006( 10نیي بر ای باورند ك مهدیریت مهر ر
كالس درس می تواند فرصت هاي یادگیري فراگیران را افيایش دهد (كالس و چیو.)2010 ،11
گاس و سونم  )2017( 12و جهوني )2017( 13دربهاره اهمیهت برقهراري اقتهدار در كهالس درس خهاطر نشهان
میكنند ك بدرفتاري كالسی دانش آموزان ك ناشی از مدیریت ضهعیف معله در كهالس درس اسهت پیامهدهاي
منفی زیادي دارد ،از آن جمل ؛ ایجاد وقف در فرآیند یادگیري فراگیران ،اختالل در آمهوزش معلمهان ،ههدر رفهت
زمان یادگیري ،تضعیف انگیيه و انرژي فراگیران ،ایجاد استرس و از بی رفت حس اعتماد و مشاركت بی معله و

1.Grube
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4. Stringer
5. Classroom Management
6. Turner & Bouni
7. Wolfgang & Glickman
8 . Meinking& Hall
9. Santrock
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دانش آموز قابل اشاره هستند (پورتر .)2020 ، 1در نهایت می توان گفت ك اگرچ مهدیریت كهالس شهر كهافی
براي یادگیري نیست ،اما شر الزم براي تدریس ا هربخش بهوده و در موفقیهت تحصهیلی تهأ یري مسهتقی دارد
(كمالی ،یمنی و رضایی زاده.)1396 ،
یكی از معمول تری عوامل گيارش شده در استرس و فرسودگی شغلی معلمان ،بدرفتاريهاي دانش آمهوزان و
مشكالت انضباطی مربو ب كالس درس است (آدلم و تیلور .)2005 ،2بیانضباطیهاي كالسی ناشهی از سهبك
مدیریت كالس درس از پدیدههاي بسیار شایع در كالسهاي درس است ك در نتهایج نظهر سهنجی ههاي زیهادي
توسط معلمان مورد تأیید قرار گرفت اند (النائو ،3جورجیو ،4النائو 5و جانسون.)2019 ، 6
اهمیت مدیریت كالس و نقش آن در تدریس ا ربخش زمانی بیشتر آشهكار مهی شهود كه مشهاهده میگهردد
مدرسان و معلمان مبتدي ،انرژي زیادي را صرف سازماندهی و مدیریت كالس می نماینهد (هژبهري و شهفیع زاده،
 .)1396بطور كلی معلمان براي مقابل با بی انضباطی هاي دانش آموزان در كالس درس نیاز ب اقتدار دارند تها بها
استفاده از آن ب ایجاد محیط آموزشی مطلوبی در كالس بپردازند(گل پرور و بدري .)1395 ،در ای بی چگهونگی
برخورد معل با دانشآموزان ،ایجهاد نظه و انضهبا و اسهتفاده از سهبك رهبهري مناسه اهمیهت ویهژهاي دارد
(مصرآبادي ،یارمحمد زاده و عظی پور.)1397 ،
از طرف دیگر در سالهاي اخیر ،یك حركت جهانی در میان محققان و سیاستگذاران با هدف مطالع عوامهل
مر ر در ساخت نظام آموزشی كارآمد با توج ب مفهوم حرف اي ارتقاء معلمان و اجراي اصهالحات در سیسهت هاي
آموزش و پرورش شروع گردیده است .از دیدگاه سایبرر )2016( 7آنچ نتایج پژوهشها در ای حهوزه نشهان مهی
دهد ،ظهور ابعاد جدیدي از مفهوم تدریس معل در اجراي ای اصالحات آموزشی است .تعیی عوامل تأ یرگذار بهر
موفقیت معلمان در تدریس و یادگیري در كانون توج پژوهشگران حهوزه تعلهی و تربیهت بهوده اسهت (مسهلمان،
عطادخت و مهدوي)1399 ،؛ در ای بی آشنایی با روشهاي نهوی و مثبهت در سهبكهاي تهدریس و همچنهی
استفاده از استراتژيهاي انسانی از عوامل بسیار مه در زمین ي تدریس در كالس درس شناخت شدهاند (رضهاپور
میرصالح و همكاران.)1395 ،
با توج ب گوناگونی عوامل تأ یرگذار در امر تعلی و تربیت ،میتوان گفهت كه كهاركرد تهدریس به تنههایی از
جمل مفاهی پیچیده و چند وجهی در سیست هاي آموزشی است ك میتواند از فاكتورهاي متعددي متهأ ر شهود
(هاس .)2015 ،8پژوهشگران زیادي بر نقش و سه مهمی ك تدریس در فرآیند تغییر و اصالح آموزش و پهرورش
داشت و دارد تأكید كرده اند و سبك تدریس معلمان در كالسهاي درس را ،منبع اطالعاتی مناسبی بهراي ایجهاد
تغییر و تحول و تدوی و پیشبرد برنام هاي آموزشی دانست اند (ولفولك ،هوي و كورز.)2008 ،9
میتوان سبك تدریس را عبارت از رفتارها یا اعمالی ك معلمان و اساتید در تبادل جریان یادگیري ب نمهایش
میگذارند تعریف كرد (فتحی ،عارفی و فتحی واجارگاه .)1397 ،از آن جا ك دانشآموز ،محهور فرآینهد یهادگیري
است ،لذا جستجو براي یافت روشهاي ایدهآل یادگیري و تدریس از چالشهایی است كه در عصهر تكنولهوژي و
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ارتباطات هنوز ه در بیشتر نظامهاي تعلی و تربیت مطرح است (آكات و دونمي .)2009 ،1گيارشهاي تحقیقهاتی
نیي نشان میدهد ك انجام تحقیقات طولی و تمركي بر سبك تدریس در مهدارس حتهی میتوانهد به دولتهها در
زمین ي موفقیت در بهبود عملكهرد مهدارس كمهك كنهد (بیكهال .)2010 ،2آمهوزش و سهبك تهدریس معتبهر ،از
پتانسیل هاي مه در بهبود عملكرد كالس و توانایی بهراي مهدیریت رفتهار بهتهر در كهالس درس اسهت .به نظهر
میرسد ك با كاربرد سبك تدریس مناس  ،انگیيش درونی فراگیر افيایش می یابد ،مشاركت كالسی بیشتر شهده
و سطح پیشرفت تحصیلی دانشآموزان باال خواهد رفت (علوي لنگرودي و سلیمانی.)1392 ،
بطور كلی زمانی ك معل ب ای باور برسد ك او قابلیت سازماندهی و اجهراي اقهدامات بهراي ااعمهال تهأ یرات
مثبت بر دانشآموزان و پیشرفت تحصیلی و علمی آن ها را دارد ،ب نوب خود یك حس قوي از ا ربخشی در معله
و ب تبع آن در دانش آموزان ایجاد می شود (ایوبی و پناهی شهري .)1395 ،ای جاسهت كه نحهوه تهدریس و در
واقع توج ب سبكهاي تدریس تبدیل ب جنب اي اجتناب ناپذیر از اقدامات اساسی در كالس درس دانشآموزان
خواهد شد .بر همی اساس در مدارس و موسسات آموزشی الزم است ك تمامی كاركردها مورد تأكید قرار گیرند،
لذا با توج ب پراهمیت بودن فرآیند تدریس ب عنوان اساسی تهری كهاركرد آمهوزش و پهرورش ،نبایهد به دلیهل
پیچیدگی و چند وجهی بودن فعالیت هاي تشكیل دهنده آن و فقدان مالكها و استانداردهاي مورد قبهول ،مهورد
غفلت قرار گیرد (برهانی ،دهقانی و صمدي.)1396 ،
با مروري بر پژوهشهاي انجام یافت در زمین سبكهاي مدیریت كالس و سبكهاي تدریس معلمان میتهوان
د ریافت ك در حال حاضر هیچ تحقیقی را نمی توان یافت ك بطور هميمان ب بررسی ای دو متغیر مه پرداخته
باشد .در پیشین پژوهشهاي انجام یافت  ،فقط میتوان مواردي را یافت ك حداقل ب یهك مهورد از ایه متغیرهها
پرداخت باشد.
پژوهش صمدي ،رجائی پور ،آقاحسینی و قالوندي ( )1387نشان میدهد ك معلمان در به كارگیري كهاركرد
نظارت و كنترل كالس درس با همدیگر تجانس دارند؛ ب عبارتی از میان مرلف هاي مختلف جو یهادگیري كهالس
درس ،كاركرد نظارت و كنترل وابست ب شیوهي مدیریت كالس بیش از هم كاركردها تحقه ،یافته اسهت .ایه
یافت مرید ای مطل است ك از میان مرلف هاي مربو ب جو كالس ،مهدیریت نظه و انضهبا بیشهتری زمهان
اشتغال معلمان را ب خود اختصا داده است.
در پژوهش مسگري برزي( )1388نتایج نشان میدهد ك ه پیشرفت تحصیلی و ه خودپنداره دانشآمهوزان
با سبك مدیریت كالس معل رابط دارد.
در یافت هاي پژوهش رحهی زادگهان ،شهعبانی وركهی و كهه ( )1388گهيارش شهده اسهت كه ویژگیههاي
شخصیتی معل بر سبك تدریس وي ا رگذار است .از میان ویژگیهاي شخصیتی ،سهبكهاي شهناختی وابسهت و
نابست ب زمین و ارتبا آنها با سبك تدریس مستقی و غیرمستقی مهورد بررسهی قهرار گرفته اسهت .معلمهان
داراي سبك شناختی نابست ب زمین بیشتر از سبكهاي تدریس شاگرد محهور یها غیرمسهتقی و معلمهان داراي
سبك شناختی وابست ب زمین از سبكهاي تدریس مستقی یا معل محور استفاده میكنند.
از جمل پژوهشهاي تك متغیري انجام شهده ،پهژوهش مصهرآبادي ،بهدري و واحهدي ( )1389اسهت كه در
پژوهش خود ب ایه نتیجه رسهیدند كه بها توجه به كاربسهت منهابع مختلهف اقتهدار از سهوي معله  ،میهيان
بیانضباطیهاي دانش آموزان میتواند متفاوت باشد .همچنهی یافته هاي ایه پهژوهش نشهان میدهنهد كه در
شرایط كاربست اقتدار تنبیهی میانگی بیانضباطیهاي شاگردان بیشتری میيان و در شرایط اقتدار مرجهع داراي
1 . Acat and Donmez
2 . Beykal
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كمتری میيان است .در درج هاي بعدي میيان باالي بیانضباطیها ب ترتی اقتدار قهانونی ،تشهویقی و تخصه
قرار دارند.
پژوهش ناصر زاده ( )1389حاكی از آن است ك سبك مدیریت كالس معل اقتدارگرا ،ایجاد كننده اسهترس و
اضطراب در فراگیران بوده ،كنترل معل در ایه سهبك زیهاد و لهذا فراگیهران زیهاد مهورد توجه معله نیسهتند و
دانشآموزان در ای گون كالسها اعتماد ب نفهس پهایینی دارنهد .ولهی در كهالس معله اسهتقاللگرا اسهترس و
اضطراب فراگیران كمتر است.
در تحقی ،بخشایش ( )1392بیان گردیده است ك نحوهي مدیریت معلمان ناشی از عوامل متعددي از جمله
ویژگیهاي شخصیتی معل است ك سبك مدیریت وي را تحت تا یر قرار میدهد.
نتایج پژوهش فتحی زاده و كریمی انی ( )1396نشان داد ك بی سبك زندگی متعادل و میهيان آگهاهی از
روشهاي اصالح و تغییر رفتار با سبك مدیریت كالسی غیرمداخل گر معلمان ،رابط مثبت و معنادار وجود دارد و
سبك مدیریت كالسی معلمان بر اساس سبك زندگی و میيان آگاهی از روشههاي اصهالح و تغییهر رفتهار ،قابهل
پیش بینی می باشد.
یافت هاي تحقی ،كیخا ،مرزی و جناآبادي ( )1397نشان داد ؛ بی ابعاد درگیري ،خودمختاري و بعهد سهاختار
سبك تدریس با انگیيش تحصیلی دانشآموزان رابط مثبت و معنادار وجود دارد.
مازانو و مارزانو )2003( 1در نتایج پژوهشهاي گسهتردهي خهود ،تها یر عوامهل كالسهی و ویژگیههاي مربهو به
معلمان از جمل سطح تحصیالت ،تجرب كاري ،نوع شخصهیت ،آموزشههاي ویهژه و انهدازه كهالس را بهر سهبك و
الگوي مدیریتی معلمان حائي اهمیت دانست اند.
در پژوهش هو و هائو )2004( 2اشاره شده است ك بهر اسهاس شهواهد موجهود ،توانهایی در تهدریس و ایجهاد
شرایط یادگیري هنگام تدریس مبتنی بر سبك مورد استفادهي دانشآمهوز محهور ،دو بعهد اساسهی در ا ربخشهی
معلمان هستند .ب عبارت دیگر ا ربخشی در سبك تدریس شخصهی و توانهایی معلمهان در مهدیریت تهدریس به
شاگردان ،جيئی از عنصر آموزش مر ر است.
نتایج تحقی ،كانتر ،بامرت و كولر )2007( 3نشان دهنده ي نارضایتی فراگیران از كاربرد سبك هاي تنبیهی و
كنترل شدید است.
در پژوهش بیكال ( )2009دو سبك تدریس مورد بررسی قرار گرفت است :آمهوزش به سهبك دیكتهاتوري یها
اقتدارگرا یا سبك كنترل شده ك در آن فراگیران مطیع قوانی دیكت شهده معله هسهتند و آمهوزش به سهبك
دانشجو محوري یا سبك آزاد ك متوج فراگیر ب عنوان محور آموزش است .نتهایج ایه مطالعه بیهانگر اسهتفاده
تركیبی از سبكهاي تدریس ب عنوان بهتری راه براي یادگیري دانشآموزان است.
در تحقی ،اوری  ،گوك و انیسا )2009( 4آمده است كه باورههاي مهدیریتی معله رفتارههاي دانشآمهوزان را
تقویت میكند .بر ای اساس سبك مدیریتی كالس درس مبتنی بر روابط سازنده و مولهد بها دانشآمهوزان ایجهاد
كنندهي جو یادگیري مناس كالس درس است.

1. Marzano & Marzano
2. Ho & Hau
3. Kunter, Baumert.and Koller
4 . Evrim, Gökçe & Enisa
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كونتی )2011( 1در پژوهش خود اشاره می كند ك معلمان باید سبك تدریس و مدیریت كالس درس خود را
با شخصیتشان ب عنوان نقا قوت و ضعفهاي شخصی اي ك مرزهاي هویت معلمی خودشان را تنظی می كنهد
انطباق دهند.
2
مینهارد ،بركلمنس و ووبلس ( )2011در پژوهش خود بیان میكنند ك اقدامات توهی آمیي معلمان بها روش
تنبیهی و اجبار بدون حمایهت گهرم و عهاطفی در كهالس درس ،تهأ یري منفهی بهر یهادگیري دارد و میتوانهد در
فراگیران استرس و اضطراب ایجاد نماید؛ از دیگر یافت هاي ای تحقی ،آن است ك كنترل رفتارههاي انضهباطی از
سوي معل را ایجاد كنندهي احساس هاي منفی شاگردان نسبت ب معل می دانند.
در پژوهش كاكماك ) 2011( 3یافت ها نشان دهنده ي كاهش پیشرفت تحصیلی فراگیهران داراي معلمهان بها
ن با سبك فراگیر محور نشان داده است.
سبك محتوا محور بوده و ا ربخشی را جيئی از مرلف هاي معلما ا
پژوهش دان بروك ،برگ  ،استال و بركلمنس )2014( 4ب ای نتیجه رسهیدند كه دو متغیهر بسهیار مهه در
تعیی كیفیت مهارت هاي تدریس معل  ،یكی توانایی تنظهی روابهط بهی فهردي بها شهاگردان و دیگهري وضهوح
دستورالعمل هاي معل است.
با عنایت ب مطال پیشتر ذكر شده و مبانی نظري و تجربی بحث شده میتهوان گفهت كه فقهر پژوهشههاي
مرتبط در داخل و خارج كشور در زمین ي ارتبا دو متغیر مه سبكهاي مدیریت كالس و سهبكهاي تهدریس
معلمان تا جایی است ك ای امر میتواند در سطح كاربردي باعث ناآگاهی معلمان در نحوه ااعمال صحیح اقتهدار و
مدیریت كالسی و سبك تدریس متناس با آن باشد .بدون شك تالش براي فراه كردن بسهتر مناسه علمهی و
تحقیقاتی در زمین مدیریت كالسی و سبكهاي تدریس ،تأ یري مثبهت در امهر آمهوزش و یهادگیري فراگیهران و
معلمان خواهد داشت؛ چرا ك با كشف روابط بی ای متغیرها نه تنهها دانهش نظهري در حهوزه امهر كهالسداري
توسع پیدا خواهد نمود بلك معلمان و مربیان نیي در كاربرد نتایج عملی چنی پژوهشهایی بیبهره نخواهند بود.
در نهایت ای گون استناج میشود ك پژوهش حاضر در نوع خود اولی پژوهشی است كه به بررسهی رابطه
مدیریت نظ و انضبا كالس درس و متغیر سبك تدریس می پردازد و بر ای اساس و با توج ب گسهترده بهودن
و تأ یرگذاري جدي ای متغیرها در امر مه كالسداري ،هدف پژوهش حاضر پاسخ ب دو سوال مه زیر است:
 -1آیا بی منابع اقتدار مدیریت كالس درس در پیش بینی سبكهاي تدریس معلمان رابط وجود دارد؟
 -2آیا منابع اقتدار سبكهاي مدیریت كالس درس ،توانایی پیش بینهی و تبیهی سهبكهاي تهدریس معلمهان را
دارند؟
.1-1

روش پژوهش

ای مطالع توصیفی و از نوع همبستگی است .جامع ي آماري ای پژوهش ،كلی ي معلمان شهاغل به تهدریس در
شهرستانهاي پاوه و جوانرود بودند .تعداد ای معلمان  800نفر می باشد ك بر اساس جدول كرجسهی و مورگهان
حج نمون ب تعداد  300نفهر (210نفهر مهرد90،نفهر زن) در نظهر گرفته شهده اسهت .در ایه تحقیه ،از روش
نمون گیري طبق اي چند مرحل اي تصادفی استفاده شد؛ ك جهت انتخاب اعضاي آن با تقسی حج گهروه نمونه
بر اساس حج هر یك از گروههاي كوچكتر منشع از جامع ي مادر ،برحس شهرستان محل خدمت ،جنسهیت
و مقطع ،اعضاي گروه نمون ب طور تصادفی از هر یك و ب تناس انتخاب شده است.

1. Konti
2 . Minhard & Brekelmans & Wubbels
3 . Cakmak
4 . Denbrok, Bergen, Stahl, and Brekelmans
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در انجام ای پژوهش از پرسشنام منابع اقتدار سبكهاي مدیریت كالس درس مبتنی بر نظری فهرنچ و راون
( )1960و پرسشنام ي سبكهاي تدریس پراشینگ )2002( 2استفاده شد.
الف) پرسشنام منابع اقتدار مدیریت كالس :ای پرسشنام در اصل مبتنی بر نظری ي منابع اقتدار پنچگان فهرنچ
و راون ( )1960می باشد ك ب منظور سنجش سبكهاي مدیریت كالس درس معلمان تهی گردیهده اسهت .ایه
ابيار شامل  35گوی با  5مقیاس فرعی سبكهاي مدیریتا قانونی ،تشویقی ،تخص  ،مرجع و تنبیهی میباشد .هر
كدام از مادهها یك نمون ي رفتاري معل را در اسهتفاده از ایه منهابع اقتهدار پنجگانه میسهنجد .مقیهاس مهورد
استفاده در ای پرسشنام  ،لیكرت  7درج اي میباشد .براي بررسی روایی سازه ای پرسشنام  ،مصرآبادي ،بهدري

و واحدي ( ،)1389از تحلیل عاملی ب روش مرلف هاي اصلی با چهرخش متعامهد واریمهاكس اسهتفاده كردنهد .در
نتایج ای تحلیل بر روي  35سرال مندرج در پرسشنام  ،تعداد  5عامل با ارزش ویژهي باالتر از یهك توانسهتند در
مجموع  63درصد از كل واریانس پرسشنام را تبیی كنند.
عوامل استخراج شده تأیید كنندهي تعداد آزمونهاي فرعی پنج سهبك منهابع اقتهدار مهدیریتی كهالس درس
مبتنی بر نظری فرنچ و راون میباشد .ضری پایایی بازآزمایی ای پرسشنام توسط مصهرآبادي ،بهدري و واحهدي
( )1389برابر با  0/86و ضری آلفاي كرانباخ پرسشهنام بهراي ههر كهدام از مرلفه هاي اقتهدار قهانونی ،تشهویقی،
تنبیهی ،علمی و مرجع ب ترتی 0/82 ،0/71 ،0/74 ،0/76 ،0/70 :و آلفاي كرانباخ كل پرسشهنام  0/83محاسهب
گردید.
ب) پرسشنام سبك تدریس پراشینگ :ای پرسشنام توسط پراشینگ ( )2002سهاخت شهده اسهت و شهامل 60
گوی میباشد ك محتواي آن در برگیرنده مرلف هاي چهارگان ي روشهاي تدریس ،راهبردهاي مهدیریت ،محهیط
كالس و فنون برنام ریيي است .آزمودنی در هر سوال نمرات  0تا  5را براساس طیف  6درج اي لیكهرت بها توجه
ب نمرهي مورد نظر خود در پاسخ ب هر سرال انتخاب میكند .در ایه پرسشهنام سهبكهاي سه گان ي تهدریس
سنتی یا تحلیلی ،انعطاف پذیر یا در حال گذر و كلگرا یا فراگیرمحور تعبی گردیده اند.
ب منظور تعیی روایی سازه پرسشنام  ،صمدي ( ،)1389با روش تحلیل عامل تأییدي توانست تعداد  3عامهل
اصلی را با عنوان سبكهاي سه گان ي تهدریس ،از مجمهوع تعهداد  60گویه ي منهدرج در پرسشهنام سهبكهاي
تدریس پراشینگ ب خوبی استخراج كند .نتایج عامل یابی آلفها 0/80 ،واریهانس سهراالت پرسشهنام را در قهدرت
تبیی نتایج آن نشان داد .در نهایت سراالت مندرج در هر سبك با روش تحلیل مهوازي تعیهی و تعهداد  3عامهل
مناس اصلی ،با دارا بودن بیشتری همبستگی روابط بی دادهها به صهورت همسهو بها نظریه پراشهینگ تأییهد
گردیدند .ضری آلفهاي كرانبهاخ كهل پرسشهنام  0/83و بهراي ههر كهدام از سهبكهاي تهدریس فراگیهر محهور،
انعطافپذیر و سنتی ب ترتی  0/64 ،0/68و  0/66ب دست آمد.
 .2یافته های پژوهش
ب منظور بررسی شاخ هاي توصیفی متغیرهاي مهدیریت كهالس و سهبك تهدریس ،میهانگی و انحهراف معیهار
مولف ها در جدول  1آورده شده است.

1 . French & Ravn
. Prashing2
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جدول  .1میانگی و انحراف معیار منابع اقتدار مدیریت كالس و سبكهاي تدریس معلمان
كالس
تدریس

سههبك ههههاي مهههدیریت سههههههبكهاي

متغیر

میانگی

انحراف معیار

اقتدار قانونی

35/98

5/73

اقتدار تشویقی

35/06

5/92

اقتدار تنبیهی

21/77

6/48

اقتدار علمی

34/88

5/55

اقتدار مرجع

36/22

5/86

فراگیرمحور

61/82

9/24

انعطاف پذیر

60/34

9/08

سنتی

62/65

8/86

n =300

با توج ب یافت هاي جدول  ،1بیشتری میانگی منابع اقتدار مدیریت كالس ،مربو ب سبك اقتدار مرجع بها
 36/22و كمتری میانگی مربو ب سبك اقتدار تنبیهی با  21/77می باشد .در میان سبكهاي تهدریس ،سهبك
تدریس سنتی بیشتری میانگی  62/65و سبك تدریس انعطافپذیر  60/34داراي كمتری میيان میانگی است.
سوال  1پژوهشی :آیا بی منابع اقتدار سبكهاي مدیریت كالس درس با سبكهاي تدریس معلمان رابطه وجهود
دارد؟
جدول  :2نتایج آزمون همبستگی میان سبكهاي منابع اقتدار مدیریت كالس درس و سبكهاي تدریس كالس درس
سبكهاي تدریس
كالس

سههههبكهاي مههههدیریت

*P≥0/05

**P≥0/01

متغیر

فراگیرمحور

انعطافپذیر

سنتی

اقتدار قانونی

**

0/41

**

0/35

**

0/39

اقتدار تشویقی

**

0/45

**

0/37

**

0/35

اقتدار تنبیهی

0/07

0/08

- 0/07

اقتدار علمی

**

0/57

**

0/47

**

0/49

اقتدار مرجع

**

0/52

**

0/39

**

0/50

n =300

ب منظور تعی میيان همبستگی میان منابع اقتدار مدیریت كالس بها سهبكهاي تهدریس معلمهان ،مهاتریس
همبستگی تمام متغیرها مورد بررسی قرار گرفت .جدول شماره  2نتایج همبستگی پیرسون منابع اقتدار مهدیریت
كالس با سبكهاي تدریس معلمان را نشان مهی دههد .دامنه روابهط معنهادار از  0/35تها  0/57متغیهر و مثبهت
میباشد .بنابرای افيایش و یا كاهش مقادیر منابع اقتهدار مهدیریت كهالس ،میتوانهد افهيایش یها كهاهش مقهادیر
سبكهاي تدریس را ب همراه داشت باشد .بیشتری مقدار همبستگی معنادار ،میان سبك اقتدار علمی بها سهبك
تدریس فراگیر محور با میيان  0/57و كمتری مقدار آن با  ،0/35میان اقتدار قانونی با سبك انعطافپذیر و اقتهدار
تشویقی با سبك سنتی می باشد .در مجموع میتوان گفت كه همبسهتگی ههاي معنهاداري میهان منهابع اقتهدار
كالسی با سبكهاي تدریس وجود دارد.
سوال  2پژوهشی :آیا منابع اقتدار سبكهاي مدیریت كالس درس ،توانایی پیشبینی و تبیی سهبكهاي تهدریس
معلمان را دارند؟
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بر ای اساس براي درك بهتر ای نكت ك كدام یك از سبكهاي منابع اقتهدار مهدیریت كهالس میتواننهد در
سطح بیشتري سبكهاي تدریس معلمان را پیشبینی و تبیی كنند از س بار رگرسیون گام ب گام براي ههر سه
سبك تدریس استفاده شد.
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون چندگان ي مدلهاي نهایی سبكهاي تدریس بر اساس سبكهاي منابع اقتدار مدیریت كالس
SE
R2
R
متغیرهاي پیش بی بی وارد شده
سبك تدریس
فراگیرمحور

علمی ،تشویقی ،تنبیهی ،مرجع

0/65

0/42

7/06

انعطاف پذیر

علمی ،تشویقی ،تنبیهی

0/53

0/28

7/75

سنتی

مرجع ،علمی

0/54

0/29

7/49

با توج ب گستردگی نتایج حاصل از اجراي س مورد رگرسیون گام ب گام در پیشبینی سهبكهاي تهدریس،
فقط مدلهاي نهایی مورد بررسی و گيارش قهرار گرفتنهد .براسهاس یافته هاي جهدول  3در مهورد نتهایج تحلیهل
رگرسیون گام ب گام و مهدلهاي نههایی به دسهت آمهده از آن میتهوان گفهت كه از میهان مرلفه هاي پنجگانه
سبكهاي منابع اقتدار مدیریت كالس ،بهتری پیشبینی كنندههاي سبك فراگیهر محهور ،منهابع اقتهدار علمهی،
تشویقی ،تنبیهی و مرجع هستند .ای چهار سبك مدیریتی توانست اند در مجموع  %42از كهل تغییهرات واریهانس
سبك تدریس فراگیرمحور را تبیی و پیشبینی كنند.
س سبك منابع اقتدار مدیریتی علمی ،تشویقی و تنبیهی در مدل نهایی %28 ،از كل واریانس سهبك تهدریس
انعطاف پذیر و منابع اقتدار مرجع و علمی توانستند در مجموع  %29از كل تغییرات واریانس سبك تدریس سهنتی
را تبیی و پیشبینی كنند .براساس نتایج حاصل ،سبك مدیریتی اقتدار قانونی در تبیی و پیش بینی هیچ كهدام
از سبكهاي تدریس كالسی دخالتی نداشت است.
ب منظور بررسی معناداري مدلهاي رگرسیون نهایی به دسهت آمهده ،آزمهون تحلیهل واریهانس ANOVA
انجام گرفت .نتایج معنادار ای آزمون در پیش بینی سبكهاي تدریس در جدول  4آمده است.
جدول  :4آ زمون تحلیل واریانس معناداري مدلهاي مورد پیش بینی سبكهاي تدریس
متغیر مالك

متغیرهاي پیش بی

مدل نهایی

F

Sig

فراگیر محور

علمی ،تشویقی ،تنبیهی ،مرجع

4

54/38

0/002

انعطاف پذیر

علمی ،تشویقی ،تنبیهی

3

38/02

0/008

سنتی

مرجع ،علمی

2

60/38

0/009

با توج ب نتایج ب دست آمدهي آزمون تحلیل واریانس در مورد سبك تدریس فراگیرمحور ،مدل شماره  4بها
مقدار  F= 54/38در سطح  0/002معنادار میباشد .نتیج ي ای آزمون براي سبك تدریس انعطافپهذیر در مهدل
شماره  3با مقدار  F= 38/02در سطح  0/008معنادار است .همچنی نتیج ي آزمون تحلیل واریانس بهراي مهدل
شماره  2متغیر سبك تدریس سنتی با مقدار  F= 60/38در سطح  0/009معنادار است .نتیجه ي آزمهون تحلیهل
واریانس سبكهاي تدریس نشان میدهد ك مدل شماره دو براي سبك فراگیرمحور با مقدار  F= 19/56در سطح
 ،0/001آزمون تحلیل واریانس براي مدل شماره دو در سبك تدریس انعطاف پذیر با مقهدار  F= 14/67در سهطح
 0/008و در نهایت نتیج ي آزمون تحلیل واریانس مدل شماره دو براي سبك تدریس سنتی با مقهدار F= 16/42
در سطح  0/002معنادار است.
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ب منظور تعیی سه مرلف هاي پیشبینی كنندهي سبكهاي مهدیریت منهابع اقتهدار و سهبكهاي تهدریس
كالس در مدلهاي رگرسیون ،ضرای رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده مرلف هاي پیش بهی بها ههدف
برآورد معادالت رگرسیونی براي سبكهاي تدریس ( براساس سبكهاي مدیریت منابع اقتدار كالس) مورد بررسی
قرار گرفت.
جدول  :5ضرای رگرسیون سبكهاي تدریس معلمان براساس مرلف هاي پیش بی سبكهاي منابع اقتدار مدیریت كالس
sig
t
β
SE
B
مقدار ابت
پیش بی ها
متغیر
0/53

0/10

0/32

5/09

0/006

اقتدار علمی
سههبك تههدریس فراگیههر اقتدار مرجع
محور
اقتدار تنبیهی

0/41

0/11

0/26

3/79

0/001

0/35

0/07

0/25

5/12

0/005

اقتدار تشویقی

0/30

0/09

0/20

3/40

0/007

اقتدار علمی

0/60

0/09

0/37

6/ 4

0/005

0/37

0/09

0/24

4/01

0/007

0/27

0/07

0/19

3/75

0/002

اقتدار مرجع

0/48

0/10

0/32

4/69

0/004

اقتدار علمی

0/43

0/11

0/27

3/99

0/008

سههبك تههدریس انعطههاف اقتدار تشویقی
پذیر
اقتدار تنبیهی
سبك تدریس سنتی

10/06

20/51
30/39

بر اساس نتایج جدول  ،5قويتری و بهتری متغیرهاي پیشبینی كننده سهبكهاي سه گان تهدریس كهالس
درس بر اساس مقدار آماره ( βضری رگرسیون استاندارد شده) ب شرح زیر می باشهند :متغیهر اقتهدار علمهی بها
مقدار آماره بتاي  0/32از سه بیشتري براي پیشبینی سبك فراگیرمحور ،متغیر اقتدار علمی با مقدار آماره بتاي
 0/37از سه بیشتري براي پیشبینی سبك انعطافپذیر و در نهایت متغیر اقتدار مرجع با مقدار آماره بتاي 0/32
از سه بیشتري در پیشبینی سبك تدریس سنتی برخوردار هستند.
معادالت رگرسیونی بر اساس ضرای استاندارد نشده ب منظور برآورد سبكهاي تدریس كهالس درس به كمهك
متغیرها ب شرح زیر است:
(تشویقی) ( +0/30تنبیهی) ( + 0/35مرجع) ( +0/41علمی)  = 10/06 + 0/53سبك تدریس فراگیرمحور
(تنبیهی) ( + 0/27تشویقی) ( + 0/37علمی)  = 20/51 + 0/60سبك تدریس انعطافپذیر
(علمی) ( + 0/43مرجع)  = 30/39 + 0/48سبك تدریس سنتی
 .3بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام ای پژوهش ،بررسی نقش سبكهاي منابع اقتدار مدیریت كالس در پیشبینی سهبكهاي تهدریس
معلمان بود ك ب منظور انجام آن عالوه بر بررسی توصیفی اطالعات ،از همبستگی پیرسهون و تحلیهل رگرسهیون
چندگان با روش اصلی گام ب گام استفاده گردید .با توج ب آن ك مرور یافت هاي پیشی حهاكی از آن بهود كه
پژوهشی مشاب با ای تحقی ،ك دو متغیر را هميمان مورد بررسی قهرار دههد وجهود نهدارد؛ بنهابرای در بحهث از
یافت هاي ای پژوهش ،نتایج ب دست آمده ب تنهایی و یا در بیشتری تطبی ،بها پژوهشههاي تهك متغیهري و یها
پژوهشهایی ك بطور ضمنی با محتواي یافت ها مرتبط می باشند مورد اشاره قرار گرفت و در نهایت نتیجه گیري
خواهد شد.
در بخش اول از یافت ها نتایج اولی همبستگی پیرسون نشان داد ك میان سهبكهاي منهابع اقتهدار مهدیریت
كالس با سبكهاي تدریس كالس روابط معنیداري وجود دارد .ای یافته بیهانگر آن اسهت كه میهيان ،سهطح و

نقش منابع اقتدار مدیریت کالس درس در پیشبینی سبک های تدریس معلمان  /امید اویسی و....

23

چگونگی اقتدار و برقراري نظ و انضبا ب عنوان یهك متغیهر مهه سهازمانی و فهردي بها سهبك تهدریس مهورد
استفادهي معل در فرآیندهاي كالس درس مهرتبط اسهت .ارتبها میهان برقهراري نظه و انضهبا بها تهدریس و
فرآیندهاي مرتبط با آن در كالس درس بطور ضمنی بها نتهایج پژوهشههاي صهمدي ،رجهائی پهور ،آقاحسهینی و
قالوندي ( ،)1387پژوهش مسگري برزي ( ،)1388مصهرآبادي ،بهدري و واحهدي ( ،)1389مسهلمان ،عطادخهت و
مهدوي ( ،)1399مازانو و مارزانو ( ،)2003پژوهش ههو و ههائو ( ،)2004كهونتی ( )2011و مینههارد ،بهركلمنس و
ووبلس ( )2011در ارتبا و همسو است .بنابر نتایج ضمنی و محتوایی بسیاري از پژوهشهاي مورد اشاره و نتهایج
بدست آمده از پژوهش حاضر ،اهداف ،باورها ،نگرش و عالئ ،معل در مورد چگونگی ادارهي كهالس درس خهویش
ك همان سبك مدیریتی او خواهد بود با تالش ،برنام ریيي ،تصمیمات و تكنیك هاي معل در انتقال اطالعات ك
با مفهوم سبك تدریس شناخت می شود ،در ارتبا است .نگرش فردي و سازمانی معل در ایفاي حرف ي معلمهی
میتواند بسیاري از رفتارهاي آتی وي را تعیی و تحت تأ یر قرار دهد.
از جمل ویژگیهاي شخصیتی معلمان ،نگرش آنان در مورد چگونگی برقراري نظ و انضبا در كهالس اسهت.
مرلف هاي مختلف جو یادگیري كالس درس ،پیشرفت و انگیيش تحصیلی ،بیانضهباطیهاي شهاگردان ،اسهترس و
اضطراب در فراگیران ،تنبی و اجبار یا حمایت گرم و عاطفی در كالس درس همگی از عناصهر مهه كهالس درس
هستند ك ه با سبك تدریس و ه با نحوهي مدیریت كالس معلمان در ارتبا تنگاتنگ هستند .بر ایه اسهاس
باید اشاره كرد ك تجارب و تخص هاي علمی ،روابط مناس بها همكهاران ،امنیهت شهغلی پایهدار ،سرپرسهتان و
مدیران مر ر ،قدردانی از تالشها و زحمات معلمان ،حقوق و ميایاي شهغلی مناسه  ،همگهی از عوامهل مهدیریتی
هستند ك تأمی و فراه شدن آن ها میتواند عملكرد و رفتار مناس و یا مخرب معلمان در طی فرآیند تهدریس
(ك یك جنب ي مه از آن سبك تدریس است) را ب دنبال داشت باشند.
در قسمت دوم از یافت هاي پژوهش در ای زمین ك آیا میتوان سبكهاي تهدریس را بهر اسهاس سهبكهاي
ن متناس با ههر كهدام از سهبكهاي سه گان ي
منابع اقتدار مدیریت كالس پیش بینی كرد؟ س تحلیل رگرسیو ا
تدریس مبتنی بر نظری ي پراشینگ بطور جداگان انجام پذیرفت؛ در سهبك تهدریس فراگیرمحهور ،منهابع اقتهدار
مرجع ،اقتدار علمی ،اقتدارتنبیهی و اقتدار تشویقی در قدرت تبیهی و پیشبینهی مهدل دخالهت داشهتند .نتهایج
دومی تحلیل رگرسیون گام ب گام نشان دهندهي توانایی منابع اقتهدار مهدیریتی علمهی ،تشهویقی و تنبیههی در
پیشبینی سبك تدریس انعطاف پذیر بود .در آخری بخش از تحلیل رگرسیون ،اقتدار مرجعیت و علمهی بهتهری
پیشبینی كنندههاي سبك تدریس سنتی بودند.
بر اساس نتایج حاصل باید اشاره كرد ك دیدگاه اقتدار كالسی معل می تواند پیش بینی كنندهي سهبك تهدریس
ك مجموع اي رفتارهاي متنوع معل در ارائ ي مطال درسی ب فراگیران است ،باشد.
ای یافت ها در محتواي اصلی خود با نتایج پهژوهش ههو و ههائو ( ،)2004كهانتر ،بهامرت و كهولر ( ،)2007بیكهال
( ،)2009كاكمهاك ( ،)2011پهژوهش دان بهروك ،بهرگ  ،اسهتال و بهركلمنس ( ،)2014پهژوهش رحهی زادگههان،
شعبانی وركی و كه ( ،)1388مصرآبادي ،بدري و واحدي ( ،)1389تحقی ،فتحی زاده و كریمی هانی ( )1396و
با پژوهش مصرآبادي ،یارمحمد زاده و عظی پور ( )1397همسو و در ارتبا است.
در توضیح دادههاي حاصل از اولی تحلیل رگرسیون با عنوان پیشبینی سبك تهدریس فراگیرمحهور ،بایهد اشهاره
كرد ك دیدگاههاي انسان گرایان در معلمان آنان را ب كاربرد روشهاي سهل انگاران تر در مهدیریت كهالس درس
سوق می دهد .از طرف دیگر ایجاد قوانی و مقررات روش و شهفاف ،به معنهاي كهاربرد سهبك اقتهدار مرجعیهت
ممك است ا رات مثبتی بر تجربیات و عالی ،دانش آموزان داشت باشهد .یافته ها حهاكی از آن اسهت كه سهبك
مدیریت كالس معل اقتدارگرا ایجاد كنندهي استرس و اضطراب در فراگیران بوده ،كنترل معل در ای سبك زیاد
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و لذا فراگیران زیاد مورد توج معل نیستند و دانشآموزان در ای گون كالسها اعتماد به نفهس پهایینی دارنهد.
ولی در كالس معل استقاللگرا استرس و اضطراب فراگیران كمتر است .همچنی بی دو متغیر برخهورد مناسه
معل در سبك مدیریت كالسی وي و میيان بروز رفتارهاي مقابل اي دانش آمهوزان رابطه وجهود دارد به عبهارتی
برخورد مناس می تواند ب میيان زیاد در كاهش بدرفتاري و مشكالت انضباطی دانشآموزان و رفتارهاي مخهل و
ضداقتداري آنان مر ر باشد.
در ای پژوهش ب ای نتیج می رسی ك كاربست منابع مختلف اقتهدار از سهوي معله  ،در شهیوع و میهيان
بیانضباطیهاي دانشآموزان میتواند مو ر و متفاوت باشد .طب ،ای یافت ها در شهرایط كاربسهت اقتهدار تنبیههی
میانگی بیانضباطی هاي شاگردان بیشتری میهيان و در شهرایط اقتهدار مرجهع داراي كمتهری میهيان اسهت .در
درج هاي بعدي میيان باالي بیانضباطیها ب ترتی اقتدار قانونی ،تشویقی و تخص قرار دارند.
از آن جا ك بهتری سبك تدریس از دیهدگاه فراگیهران سهبك فراگیرمحهور میباشهد كه در آن معله روي
نیازهاي یادگیري فراگیران تأكید میكند و ب فراگیران اجازه میدهد ك حقای ،و مسائل را خهود كشهف كننهد
وآنها را ب برقراري تعامل اجتماعی در كالس در ارتبا با محتهواي یهادگیري بهراي كسه تجربیهات شخصهی
تشوی ،میكند .استفاده از تمرینات فعال و عملی ،آرامش فراگیران و انجام فعالیتها در قال گروهههاي تیمهی از
دیگر خصوصیات ای سبك است؛ بنابرای دور از انتظار نیست ك معلمان داراي سبك مدیریتی مرجعیت و علمی
ك داراي نوعی جذابیت یا فرهمندي و مهارت ،تجرب و دانش ویژه هستند از ای سبك تهدریس بیشهتر اسهتفاده
كنند .معلمان داراي سبك اقتدار مرجعیت ك پیرو اصل پژوهش و برنام ریيي در انجام امور و روابهط بها سهایری
هستند و قدرت تخص ك جنب ي شخصی ندارد و ب ماهیت كارهایی ك احتیاج كمتري ب نظارت دارند مربو
است ،دیدگاه آزادان تري در برقراري روابط اجتماعی كالسی ،آرامش و انجام فعالیت و تأكید بر نیازههاي فراگیهران
و ب عبارتی كاربرد سبك فراگیر محور در تدریس كالس خواهند داشت.
توانایی قدرت تشویقی در پیش بینی سبك تدریس فراگیرمحور میتوانهد ناشهی از اصهل تشهوی ،در نظریهات
سبك فراگیرمحور در برقراري تعامل اجتماعی و كس تجربیات شخصی باشد .عدم مقاومهت فراگیهران در اقتهدار
تشویقی ك باعث ب وجود آمدن فضایی نسبتاً باز میشود ،تطبی ،ای سبك را با شهیوهي تهدریس معله بیشهتر
میكند .اما میتوان گفت ك بنظر میرسد توانایی اقتدار تنبیههی در تبیهی ایه سهبك بها دیهدگاهها و نظریهات
مربو در تضاد و تناقض است .اگرچ ای امكان وجود دارد ك معلمان داراي چنی سبك مهدیریتی ،از ایه نهوع
اقتدار ب عنوان آخری راهحل استفاده كنند و در اصل تركیبی از روشهاي مدیریت كالس را ب كارگیرند.
در دومی تحلیل رگرسیون نتایج حاصل از پیش بینی و تبیی سبك تدریس انعطاف پذیر نشهان داد كه در ایه
سبك از تدریس معل فرصتهایی را براي یادگیري گروهی به فراگیهران میدههد و نقهش فراگیهران در انتخهاب
موضوعات یادگیري افيایش مییابد .معلمی ك سبك تدریس انعطافپهذیر دارد ،زمهانی كه درس نهاموف ،پهیش
میرود ،فوراً ب راهكارهاي متفاوتی میاندیشهد و عالقه و توجه فراگیهران را به آن جله میكنهد .از رسهان ها و
ابيارهاي مختلفی در تدریس استفاده نموده ،وضعیت فیيیكی و مادي محیط تدریس را داراي اهمیت دانست و به
عوامل روانی و غیر روانی مربو ب فراگیران و فضاي كالس توج نشان میدهد.
اصول و مبانی ای سبك از تدریس با دیدگاههاي مدیریت علمی و تشویقی متناس است؛ چراك ای دو نهوع
منابع اقتدار نیي توج ب فراگیران و نقش آنها و استفاده از ابيارههاي علمهی و رسهان ها را در كهانون توجه خهود
دارند .معلمان داراي مدیریت تخص توانایی توج ب راهكارهاي مختلف ،خالقیت و استفاده از موضوعات مختلهف
در تدریس را بواسط ي دارا بودن دانش ویژهي خهود دارنهد .از آنجها كه عوامهل شخصهیتی در نتهایج پهارهاي از
پژوهشها تبیی كنندهي انواعی از سهبكهاي تهدریس و سهبكهاي مهدیریت كالسهی معلمهان بودنهد؛ بنهابرای
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میتوان گفت ك یك معل می تواند صرفن ظر از سبك تدریسی ك دارد از منهابع اقتهداري متفهاوتی در برقهراري
نظ و انضبا كالسی بهره گیهرد .به نظر میرسهد برخهی از معلمهان عالقه اي به كهاربرد سهبكهاي مهدیریتی
آزادگرایان همراه با سبكهاي تدریس انعطافگرا ندارند ،ب عبارتی دیگر اگرچه در تهدریس خهود انعطافپهذیر و
انعطافگرا هستند اما در مدیریت كالس خود از سبكهاي جديتر و معل محورتر استفاده میكنند.
در آخری بخش از یافت ها در تبیی سبك تدریس سنتی ،معلمی ك از سبك تحلیلی یها سهنتی محهض در
تدریس خود استفاده میكند داراي روش گام ب گام می باشد .هرگامی را قبل شروع گام دیگر ب پایان میرساند
و روي جيئیات و حقای ،تأكید میكند و ب فراگیهران مرته بازخوردههاي كالمهی و نوشهتاري میدههد .كنتهرل
كالسی ،استفاده از روش هاي غیر فعال ،توج ب رعایت سكوت و نظ كالسی و انجهام تكهالیف ،تأكیهد بهر دانهش
حقای ،و تالش شخصی فراگیران از مشخص هاي اصلی ای سبك از تدریس است .همانطور ك از اصول ای سبك
از تدریس بر می آید تالش فراگیران در یادگیري از هم چیهي مه تهر اسهت .به نظر میرسهد كه معلمهان داراي
تخص مرجعیت و علمی تأكید بیشتري بر جيییات و حقای ،درسهی ،بازخوردههاي كالسهی و تالشههاي فهردي
دارند و مدیریت كالسی در مرحل ي بعدي اهمیت براي آنان قرار دارد .كاربرد سبك تدریس سهنتی بهراي چنهی
معلمههانی دور از ذه ه اسههت امهها میتههوان اشههاره نمههود ك ه همیش ه آزادان ه تههری سههبكهاي تههدریس توسههط
آزاداندیشتری معلمان ب كارگرفت نمیشوند .تأ یرگذاري و دارا بودن احتهرام معلمهان مرجهع و داشهت دانهش و
مدرك تحصیلی براي معلمان متخص  ،نمیتواند دلیلی بر عدم كاربرد سبكهاي سنتیتر و قدیمیتر در تهدریس
باشد .بنظر میرسد معلمان داراي وج بیشتر و تخص باالتر با كهاربرد ایه سهبك تهدریس راحهتتر و راضهیتر
خواهند بود.
الزم به ذكههر اسههت ك ه در ایه پههژوهش محههدودیتهایی وجههود داشههت؛ از جمله كمبههود تحقیقههات و
پژوهشهاي داخلی در زمین ي متغیرهاي مورد پژوهش بسیار حائي اهمیهت مهی باشهد .همچنهی تعمهی نتهایج
پژوهش ب سایر جوامع آماري و معلمان شاغل در مقاطع تحصیلی و منطق اي دیگر باید با رعایت جوان احتیها
صورت پذیرد.
در پایان با توج ب یافت هاي پژوهش در زمین ي رابط ي سهبكهاي مهدیریت كهالس و سهبكهاي تهدریس
معلمان و همچنی توان سبكهاي منهابع اقتهدار مهدیریت كهالس در پیشبینهی سهبكهاي تهدریس ،پیشهنهاد
میگردد ك در راستاي استخدام معلمان در وزارت آمهوزش و پهرورش از طریه ،دانشهگاه فرهنگیهان ،از میهيان و
چگونگی انگیيش مدیریتی افراد نسبت ب ای شغل اطالع حاصل نموده ،جنبه هاي انگیيشهی ،سهازمانی و فهردي
آنها را مورد بررسی قرار دهند و در طول فرآیند خدمت معلمان نیي بطور پیوست از تغییرات آنان در جهت مثبت
و منفی اطالع حاصل نموده تا از هدر رفت منابع انسانی جلوگیري نمایند .همچنی با اتخاذ سیاستهاي صحیح و
با استقرار نظام مدیریتی كارآمد در مدارس ،ادارات و مجتمعههاي آموزشهی و پرورشهی ،مهدیریت كهالس و آیهی
كالسداري ،توج بیشتري گردد و شرایط بهتر شغلی بر اساس سهطح مههارت ،تجربه و تخصه بهراي معلمهان
فراه گردد .توج ب ابعاد شخصیتی و مدیریتی معلمان شاغل ب تدریس در كالس هاي درس ب منظور آمهوزش
و كمك ب آنان در كس مهارت هاي روابط انسانی در محیط ههاي كالسهی و مهدیریت كهالس ،تهیه امكانهات و
فضاهاي آموزشی مناس تر ب منظور یاري رساندن ب معلمان در اتخاذ سبكهاي بهتر و مر رتر تهدریس ،آمهوزش
تخصصی و تهی متون درسهی در زمینه ي مهدیریت كهالس و تهدریس معلمهان در دانشهگاهها و مراكهي ذیهربط و
برگياري و اجراي كارگاههاي عمومی و تخصصی در زمین ي آموزش انگیيش شغلی ،مدیریت كالس و آیی كالس
داري ،سبكها ،فنون و روشهاي تدریس قبل از خدمت و ضم خدمت ،ب منظور ارتقاي مهارتها و آگاهیههاي
معلمان در ای زمین ها از دیگر پیشنهادات حاصل از یافت هاي پژوهش می باشند.
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همچنی نتایج پژوهش حاضر میتواند گشایندهي باب تازهاي در بعد موضوعات مه وابست ب فرآیند تعلی و
تربیت و آیی كالسداري و تدریس ،فراروي محققان و پژوهشگران باشد.
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