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 چكیده

آمهاري  بود. جامعه هاي تدریس معلمان بینی سبكمدیریت كالس در پیش  منابع اقتدارپژوهش حاضر، بررسی نقش    هدف

 نمونه  ب  كمك جدول حجه ك  بود، نفر  800ب  تعداد معلمان شاغل ب  تدریس در دو شهرستان پاوه و جوانرود  پژوهش،

اي انتخاب شدند. روش تحقیه،، ( با روش نمون  گیري تصادفی طبق زن 90مرد،  210نفر ) 300تعداد ، مورگان و كرجسی

هاي مهدیریت سهبكمنهابع اقتهدار  ها ب  كمك دو پرسشهنام ادهاز نوع همبستگی بود. داجراي آن  توصیفی و  از نظر هدف  

ید. ب  منظهور تجيیه  و آوري گرد( جمع2002تدریس پراشینگ )هاي سبكپرسشنام  و (  1960)  فرنچ و راونكالس درس  

واریانس تك متغیري و رگرسهیون  شامل آزمون تحلیل هاي آمار استنباطیهاي آمار توصیفی و روشها، از روشتحلیل داده

هاي مهدیریت كهالس بها سهبكمنهابع اقتهدار دست آمده از پژوهش نشان داد ك  بهی   ب  گام استفاده گردید. نتایج ب   گام

ر منهابع اقتهداهاي حاكی از آن بود كه  تعهدادي از سهبكها وجود دارد. یافت  ( P ،01/0≥P≤05/0)تدریس معلمان رابط  

هاي مهدیریت علمهی، ارند. ایه  نتهایج نشهان داد كه  سهبكهاي تدریس را دبینی سبكتوانایی پیشدرس مدیریت كالس 

 هاي تدریس معلمان دارند.بینی سبكبیشتری  نقش را در پیش  و مرجع  تشویقی، تنبیهی

 
 هاي تدریسهاي مدیریت كالس، سبكسبكمنابع اقتدار،  :واژه های کلیدی
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 مهمقد. 1

 در شهده  تهدوی   تربیتهی  و  آموزشهی  هايبرنامه   اجراي  و  عاطفی  و  شناختی  كاركردهاي  ارتقاي  منظور  ب   معلمان 

 فضایی و آرام كالسی داشت . دارند آموزان دانش رفتاري هايتنش از دور ب   و  ام   فضایی   ب  نیاز  ،درس  هايكالس

 ب  خود  در  را  مثبتی  آموزشگاهی  و  تحصیلی  خودپنداره  بتوانند  تا  كندمی  ایجاد  را  نگرشی  آموزان دانش  براي  مثبت

 . كنند  تضمی   را خود اجتماعی زندگی  و تحصیلی  پیشرفت  آن   سای  در و  آورند  وجود

ههاي مهر ر مهدیریت درس و از آن میهان، راهبردكالس  (2018)  4و استرینگر  3، لووي2یان ار  ،1گراباز دیدگاه       

مهی در كهار داري در حك  شهاخ  مهگردد. در ای  راستا، كالسسوب میمح  ، جيء متغیرهاي بسیار مه 5كالس

 جریهان  ،یكالسه كنتهرل شهود. نبهودی نیهي یهاد مین ب  عنوان هنر معلمهاي است ك  از آمعلمان، فرآیند پیچیده

 درس كهالس در نظمیبی و آشفتگی ایجاد ای  فقدان، مداپی  دهد؛می  قرار  تأ یر  تحت  را  معلمان   تدریس  و  آموزش

 دور( 2009) 6بهونی و ترنر همچون  پژوهشگرانی نگاه از مسئل  ای  .(1398،  ، عيیيي و گرایلی)میرعرب رضی  است

 انضباطی مسائل حل صرف را  كالس  زمان   از  نیمی  از  بیش  معلمان   ك   كنندمی  اشاره  موضوع  ای   ب   و  است  نمانده

 شهود،می اعمال ضعیف مدیریت هاآن  در ك  یهایكالس  كنندمی  اظهار  هاآن   همچنی   كنند؛می  كالس  مدیریت  و

 (.  1398درزي و رضوي،  )غیا وندیان، شهسواري، كاظ  نژاد، گونیستند  یادگیري  و تدریس  براي مناسبی  مكان 

 مهدیریت هايسهبك طریه،  از  را  تهدریس  الگوههايحتی    كالسی پویا و فعال باید  ب   یابی  دست  براي  معلمان      

 مهدیریت( 1986) 7گلهیكم  و ولفانهگ. بخشهند تحق، را خود كالسی اهداف  بتوانند  تا  دگیرن  كار  ب   درس  كالس

 رفتهار و اجتماعی تعامالت آموزش، ك  دندانمی كالسی هايلیتفعا سرپرستی براي معل  هايتالش كلی   را  كالس

 8و ههال مینكینهگمهدیریت كهالس خصهو     در(.  1399)سید كهالن و حیهدري،    شودمی  شامل  را  آموزان دانش

 ب  آموزان  دانش یادگیري و آموزش براي  مطلوب  جو  ایجاد  در  كلیدي  متغیري  را  كالس  در  رفتار  مدیریت  (2020)

 توانهایی ها نشان می دهد ك  معلمان كارآ افرادي هستند ك  در تهأمی  نظه  و انضهبا  وپژوهش.  آورند  می  شمار

)آریها پهوران، عيیهيي و دینارونهد، دارنهد  تهدریس و آموزش امر در  بیشتري  موفقیت  آموزشی،  راهبردهاي  پیشبرد

 مهر ر مهدیریت ك  باورند ی ا بر نیي( 2006) 10اسالوی   و(  2004)  9سانتروك  همچون   تربیتی  روانشناسان (.  1392

 (.2010  ،11چیو و  كالس )دهد   افيایش را  فراگیران  یادگیري هاي  فرصت تواند  می درس كالس

 نشهان  خهاطر درس كهالس در اقتهدار برقهراري اهمیهت دربهاره (2017) 13و جهوني (2017)  12گاس و سونم      

 پیامهدهاي اسهت درس كهالس در معله  ضهعیف مدیریت از ناشی ك  آموزان   دانش  كالسی  رفتاريبد  ك   كنندمی

 رفهت ههدر معلمهان، آمهوزش در اختالل  فراگیران،  یادگیري  فرآیند  در  وقف   ایجاد  جمل ؛  آن   از  دارد،  زیادي  منفی

 استرس و از بی  رفت  حس اعتماد و مشاركت بی  معله  و ایجاد فراگیران، انرژي و انگیيه تضعیف  دگیري،ای  زمان 
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 كهافی شهر  كهالس مهدیریت چ اگردر نهایت می توان گفت ك   (.2020،   1)پورترند  دانش آموز قابل اشاره هست

 دارد مسهتقی   تهأ یري  تحصهیلی  تموفقیه  در  و  بهوده  ا هربخش  تدریس  براي  الزم  شر   اما  نیست،  یادگیري  براي

 (.1396)كمالی، یمنی و رضایی زاده، 

هاي دانش آمهوزان و ، بدرفتاريشغلی معلمان  فرسودگیو یكی از معمول تری  عوامل گيارش شده در استرس      

هاي كالسی ناشهی از سهبك انضباطی. بی(2005، 2م  و تیلوردل)آ  مشكالت انضباطی مربو  ب  كالس درس است

ي زیهادي نظهر سهنجی هها ك  در نتهایج استهاي درس هاي بسیار شایع در كالسس درس از پدیدهیریت كالمد

 (.2019،    6و جانسون  5ئو، النا4، جورجیو3)النائو فت  اندمورد تأیید قرار گر  توسط معلمان 

گهردد می بیشتر آشهكار مهی شهود كه  مشهاهدهبخش زمانی یریت كالس و نقش آن در تدریس ا راهمیت مد     

 ،)هژبهري و شهفیع زاده مدرسان و معلمان مبتدي، انرژي زیادي را صرف سازماندهی و مدیریت كالس می نماینهد

انضباطی هاي دانش آموزان در كالس درس نیاز ب  اقتدار دارند تها بها بی  ی معلمان براي مقابل  با. بطور كل (1396

 چگهونگی بی  ای  در .(1395)گل پرور و بدري، س بپردازنداستفاده از آن ب  ایجاد محیط آموزشی مطلوبی در كال

 دارد  ايویهژه  اهمیهت  مناسه   بهريره  سهبك  از  اسهتفاده  و  انضهبا   و  نظه   ایجهاد  آموزان،دانش  با  معل   برخورد

 (.  1397)مصرآبادي، یارمحمد زاده و عظی  پور، 

عوامهل  گذاران با هدف مطالع ستسیا  ان وكت جهانی در میان محققهاي اخیر، یك حراز طرف دیگر در سال     

هاي ت در سیسهت معلمان و اجراي اصهالحااي ارتقاء شی كارآمد با توج  ب  مفهوم حرف مر ر در ساخت نظام آموز

ها در ای  حهوزه نشهان مهی چ  نتایج پژوهشآن  (6201) 7سایبرراز دیدگاه    آموزش و پرورش شروع گردیده است.

تعیی  عوامل تأ یرگذار بهر . مفهوم تدریس معل  در اجراي ای  اصالحات آموزشی استدهد، ظهور ابعاد جدیدي از 

)مسهلمان،  تعلهی  و تربیهت بهوده اسهت ج  پژوهشگران حهوزهري در كانون توموفقیت معلمان در تدریس و یادگی

نهی  و همچ هاي تهدریسهاي نهوی  و مثبهت در سهبكآشنایی با روشدر ای  بی   ؛  (1399عطادخت و مهدوي،  

)رضهاپور  انددریس در كالس درس شناخت  شدهي تی از عوامل بسیار مه  در زمین هاي انسانتفاده از استراتژياس

   .(1395اران،  میرصالح و همك

توان گفهت كه  كهاركرد تهدریس به  تنههایی از یرگذار در امر تعلی  و تربیت، میبا توج  ب  گوناگونی عوامل تأ     

تواند از فاكتورهاي متعددي متهأ ر شهود هاي آموزشی است ك  میسیست چند وجهی در    اهی  پیچیده وجمل  مف

مهمی ك  تدریس در فرآیند تغییر و اصالح آموزش و پهرورش . پژوهشگران زیادي بر نقش و سه   (5201،  8هاس)

بی بهراي ایجهاد هاي درس را، منبع اطالعاتی مناساند و سبك تدریس معلمان در كالس  داشت  و دارد تأكید كرده

 .(2008،  9)ولفولك، هوي و كورز هاي آموزشی دانست  اندو تحول و تدوی  و پیشبرد برنام  تغییر
تبادل جریان یادگیري ب  نمهایش تدریس را عبارت از رفتارها یا اعمالی ك  معلمان و اساتید در   توان سبكمی     

ي آموز، محهور فرآینهد یهادگیردانشاز آن جا ك   (.  1397  )فتحی، عارفی و فتحی واجارگاه،گذارند تعریف كرد  می

 یی است كه  در عصهر تكنولهوژي وهاآل یادگیري و تدریس از چالشدههاي ایاست، لذا جستجو براي یافت  روش
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هاي تحقیقهاتی گيارش (.2009، 1هاي تعلی  و تربیت مطرح است )آكات و دونميارتباطات هنوز ه  در بیشتر نظام

هها در توانهد به  دولتكي بر سبك تدریس در مهدارس حتهی میدهد ك  انجام تحقیقات طولی و تمرمینیي نشان  

، از آمهوزش و سهبك تهدریس معتبهر(. 2010، 2)بیكهال ارس كمهك كنهدي موفقیت در بهبود عملكهرد مهدمین ز

به  نظهر  اسهت. هاي مه  در بهبود عملكرد كالس و توانایی بهراي مهدیریت رفتهار بهتهر در كهالس درسپتانسیل

تر شهده یابد، مشاركت كالسی بیش افيایش می درونی فراگیر رسد ك  با كاربرد سبك تدریس مناس ، انگیيشمی

 (.  1392)علوي لنگرودي و سلیمانی، آموزان باال خواهد رفت فت تحصیلی دانشو سطح پیشر

و اجهراي اقهدامات بهراي ااعمهال تهأ یرات  بطور كلی زمانی ك  معل  ب  ای  باور برسد ك  او قابلیت سازماندهی     

 ا ربخشی در معله  آموزان و پیشرفت تحصیلی و علمی آن ها را دارد، ب  نوب  خود یك حس قوي ازدانشمثبت بر  
تهدریس و در  . ای  جاسهت كه  نحهوه(1395)ایوبی و پناهی شهري، تبع آن در دانش آموزان ایجاد می شود   و ب 

آموزان اقدامات اساسی در كالس درس دانشجنب  اي اجتناب ناپذیر از  تبدیل ب   یس  هاي تدرتوج  ب  سبك  واقع

د قرار گیرند، زشی الزم است ك  تمامی كاركردها مورد تأكیبر همی  اساس در مدارس و موسسات آمو  خواهد شد.

نبایهد به  دلیهل  ب  عنوان اساسی تهری  كهاركرد آمهوزش و پهرورش،اهمیت بودن فرآیند تدریس لذا با توج  ب  پر

ها و استانداردهاي مورد قبهول، مهورد ي تشكیل دهنده آن و فقدان مالكالیت هاپیچیدگی و چند وجهی بودن فع

 (.1396)برهانی، دهقانی و صمدي،  ار گیرد غفلت قر

ن تهواهاي تدریس معلمان میهاي مدیریت كالس و سبكسبك   در زمین هاي انجام یافتبا مروري بر پژوهش     

غیر مه  پرداخته  ریافت ك  در حال حاضر هیچ تحقیقی را نمی توان یافت ك  بطور هميمان ب  بررسی ای  دو متد

توان مواردي را یافت ك  حداقل ب  یهك مهورد از ایه  متغیرهها هاي انجام یافت ، فقط میژوهشپ  باشد. در پیشین 

  پرداخت  باشد.

كارگیري كهاركرد دهد ك  معلمان در به ( نشان می1387)  قالوندي  احسینی وپژوهش صمدي، رجائی پور، آق     

یان مرلف  هاي مختلف جو یهادگیري كهالس نظارت و كنترل كالس درس با همدیگر تجانس دارند؛ ب  عبارتی از م

كاركردها تحقه، یافته  اسهت. ایه   دیریت كالس بیش از هم ي مكنترل وابست  ب  شیوه  درس، كاركرد نظارت و

هاي مربو  ب  جو كالس، مهدیریت نظه  و انضهبا  بیشهتری  زمهان د ای  مطل  است ك  از میان مرلف مری  یافت 

 ا  داده است.اشتغال معلمان را ب  خود اختص

مهوزان آدانش ه  خودپنداره ك  ه  پیشرفت تحصیلی و دهدمینتایج نشان ( 1388)مسگري برزيدر پژوهش       

 ط  دارد.معل  رابكالس با سبك مدیریت  

 ههايویژگی كه  اسهت شهده گهيارش( 1388) كهه  و  وركهی  شهعبانی  زادگهان،  رحهی   پژوهش  هايیافت   در     

 و وابسهت  شهناختی  هايسهبك  شخصیتی،  هايویژگی  میان   از.  است  ا رگذار  وي  ریستد  سبك  بر  معل   شخصیتی

 معلمهان . اسهت گرفته  قهرار بررسهی مهورد غیرمستقی  و مستقی  تدریس سبك با هاآن   ارتبا   و  زمین   ب   نابست 

 داراي معلمهان  و غیرمسهتقی  یها محهور شاگرد  تدریس  هايسبك  از  بیشتر  زمین   ب   نابست   شناختی  سبك  داراي

 كنند.می استفاده  محور  معل  یا  مستقی  تدریس  هايسبك از زمین   ب   وابست  شناختی سبك

( اسهت كه  در 1389احهدي )مصهرآبادي، بهدري و وانجام شهده، پهژوهش    هاي تك متغیرياز جمل  پژوهش     

له ، میهيان لهف اقتهدار از سهوي معپژوهش خود ب  ایه  نتیجه  رسهیدند كه  بها توجه  به  كاربسهت منهابع مخت

دهنهد كه  در هاي ایه  پهژوهش نشهان میتواند متفاوت باشد. همچنهی  یافته هاي دانش آموزان میانضباطیبی

هاي شاگردان بیشتری  میيان و در شرایط اقتدار مرجهع داراي انضباطیی  بیكاربست اقتدار تنبیهی میانگشرایط  

 
1 . Acat and Donmez 
2 . Beykal 
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ها ب  ترتی  اقتدار قهانونی، تشهویقی و تخصه  انضباطیهاي بعدي میيان باالي بیدر درج   كمتری  میيان است.

 قرار دارند.

اسهترس و  ایجاد كننده ،معل  اقتدارگراسبك مدیریت كالس حاكی از آن است ك  (  1389ناصر زاده )پژوهش       

 اضطراب در فراگیران بوده، كنترل معل  در ایه  سهبك زیهاد و لهذا فراگیهران زیهاد مهورد توجه  معله  نیسهتند و

اسهترس و گرا ولهی در كهالس معله  اسهتقاللدارنهد.  اعتماد ب  نفهس پهایینی  ها  در ای  گون  كالسآموزان  دانش

 اضطراب فراگیران كمتر است.

ی از عوامل متعددي از جمله  مدیریت معلمان ناشي  وهبیان گردیده است ك  نح(  1392بخشایش )در تحقی،       

 دهد.ریت وي را تحت تا یر قرار میمدی هاي شخصیتی معل  است ك  سبكویژگی

 از آگهاهی میهيان  و متعادل زندگی سبك بی  ك  داد نشان  (1396پژوهش فتحی زاده و كریمی  انی ) نتایج     

 و دارد وجود معنادار و مثبت رابط  معلمان، گرغیرمداخل  كالسی  مدیریت سبك با رفتار تغییر و اصالح هايروش

 قابهل رفتهار، تغییهر و اصهالح ههايروش از آگاهی میيان  و زندگی سبك اساس بر معلمان  كالسی مدیریت سبك

 .باشد میپیش بینی 

 سهاختار بعهد و خودمختاري درگیري، ابعاد بی  ؛ داد ( نشان 1397هاي تحقی، كیخا، مرزی  و جناآبادي )یافت      
 .دارد وجود معنادار و مثبت رابط  آموزان دانش تحصیلی انگیيش با تدریس سبك

ههاي مربهو  به  ي خهود، تها یر عوامهل كالسهی و ویژگیهاي گسهتردهدر نتایج پژوهش(  2003)  1مازانو و مارزانو

ههاي ویهژه و انهدازه كهالس را بهر سهبك و یت، آموزشكاري، نوع شخصهمعلمان از جمل  سطح تحصیالت، تجرب   

 الگوي مدیریتی معلمان حائي اهمیت دانست  اند.

( اشاره شده است ك  بهر اسهاس شهواهد موجهود، توانهایی در تهدریس و ایجهاد 2004)  2و هائودر پژوهش هو       

آمهوز محهور، دو بعهد اساسهی در ا ربخشهی ي دانشتدریس مبتنی بر سبك مورد استفادهشرایط یادگیري هنگام  

ریس به  معلمان هستند. ب  عبارت دیگر ا ربخشی در سبك تدریس شخصهی و توانهایی معلمهان در مهدیریت تهد

 شاگردان، جيئی از عنصر آموزش مر ر است.

ي تنبیهی و ( نشان دهنده ي نارضایتی فراگیران از كاربرد سبك ها2007)  3و كولر  بامرت،  كانترنتایج تحقی،       

 كنترل شدید است.

 دو سبك تدریس مورد بررسی قرار گرفت  است: آمهوزش به  سهبك دیكتهاتوري یها (2009بیكال )در پژوهش      

اقتدارگرا یا سبك كنترل شده ك  در آن فراگیران مطیع قوانی  دیكت  شهده معله  هسهتند و آمهوزش به  سهبك 

 ادهنتهایج ایه  مطالعه  بیهانگر اسهتفعنوان محور آموزش است.  دانشجو محوري یا سبك آزاد ك  متوج  فراگیر ب 

 موزان است.آان بهتری  راه براي یادگیري دانشهاي تدریس ب  عنوتركیبی از سبك

آمهوزان را رههاي مهدیریتی معله  رفتارههاي دانش( آمده است كه  باو2009)  4در تحقی، اوری ، گوك و انیسا     

آمهوزان ایجهاد بر روابط سازنده و مولهد بها دانش  درس مبتنی  ك مدیریتی كالسبر ای  اساس سب  كند.تقویت می

 ي جو یادگیري مناس  كالس درس است.كننده

 

 
1. Marzano & Marzano 
2. Ho & Hau 
3. Kunter, Baumert.and Koller 
4 . Evrim, Gökçe & Enisa 



     1400مستانز/   25شماره    نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                                  18

اشاره می كند ك  معلمان باید سبك تدریس و مدیریت كالس درس خود را   وهش خوددر پژ  (2011)  1كونتی     

خودشان را تنظی  می كنهد  رزهاي هویت معلمیهاي شخصی اي ك  مخصیتشان ب  عنوان نقا  قوت و ضعفبا ش

 انطباق دهند.

 روش بها معلمان  آمیي توهی  اقدامات ك  كنندمی خود بیان  پژوهش در( 2011) 2ووبلس  و  بركلمنس  مینهارد،     

 در توانهدمی و دارد یهادگیري بهر منفهی تهأ یري درس، كهالس در عهاطفی و  گهرم  حمایهت  بدون   اجبار  و  تنبیهی

 از انضهباطی رفتارههاي كنترل ك  است آن  تحقی، ای  هايیافت  دیگر  از  نماید؛  ایجاد  اضطراب  و  ترسسا  فراگیران 

 .دانند  می  معل   ب  نسبت  شاگردان  منفی هاي اساحس يكننده ایجاد را  معل   سوي

ا ( یافت  ها نشان دهنده ي كاهش پیشرفت تحصیلی فراگیهران داراي معلمهان به2011)  3در پژوهش كاكماك     

 یر محور نشان داده است.سبك محتوا محور بوده و ا ربخشی را جيئی از مرلف  هاي معلمانا با سبك فراگ

( ب  ای  نتیجه  رسهیدند كه  دو متغیهر بسهیار مهه  در 2014)  4، استال و بركلمنسپژوهش دان بروك، برگ      

ي بها شهاگردان و دیگهري وضهوح تعیی  كیفیت مهارت هاي تدریس معل ، یكی توانایی تنظهی  روابهط بهی  فهرد

 دستورالعمل هاي معل  است.

ههاي تهوان گفهت كه  فقهر پژوهشبحث شده می و تجربی با عنایت ب  مطال  پیشتر ذكر شده و مبانی نظري     

هاي تهدریس هاي مدیریت كالس و سهبكزمین  ي ارتبا  دو متغیر مه  سبككشور در  و خارج  مرتبط در داخل  

ااعمال صحیح اقتهدار و  ردي باعث ناآگاهی معلمان در نحوهتواند در سطح كارب  ای  امر میت كاس معلمان تا جایی

مناسه  علمهی و  بدون شك تالش براي فراه  كردن بسهتر  ا آن باشد.مدیریت كالسی و سبك تدریس متناس  ب

دگیري فراگیهران و تأ یري مثبهت در امهر آمهوزش و یهاهاي تدریس،  مدیریت كالسی و سبك  تحقیقاتی در زمین 

داري امهر كهالس هها دانهش نظهري در حهوزهداشت؛ چرا ك  با كشف روابط بی  ای  متغیرها نه  تن  معلمان خواهد

 .بهره نخواهند بودهایی بیدر كاربرد نتایج عملی چنی  پژوهشدا خواهد نمود بلك  معلمان و مربیان نیي توسع  پی

 ی  پژوهشی است كه  به  بررسهی رابطه پژوهش حاضر در نوع خود اول ك  شودمی استناج ای  گون  در نهایت     

ای  اساس و با توج  ب  گسهترده بهودن  می پردازد و بر مدیریت نظ  و انضبا  كالس درس و متغیر سبك تدریس

 پاسخ ب  دو سوال مه  زیر است:، هدف پژوهش حاضر  داريكالسو تأ یرگذاري جدي ای  متغیرها در امر مه   

 هاي تدریس معلمان رابط  وجود دارد؟مدیریت كالس درس در پیش بینی سبكنابع اقتدار بی  م آیا  -1

هاي تهدریس معلمهان را س، توانایی پیش بینهی و تبیهی  سهبكالس درهاي مدیریت كآیا منابع اقتدار سبك  -2

 دارند؟

 روش پژوهش .1-1

در ي معلمان شهاغل به  تهدریس كلی  هش،پژوای  ي آماري جامع است.    همبستگیو از نوع    توصیفیای  مطالع   

جسهی و مورگهان نفر می باشد ك  بر اساس جدول كر  800. تعداد ای  معلمان  ندهاي پاوه و جوانرود بودشهرستان 

اسهت. در ایه  تحقیه، از روش   نفهر زن( در نظهر گرفته  شهده90نفهر مهرد،210نفهر )  300حج  نمون  ب  تعداد  

نمونه  دفی استفاده شد؛ ك  جهت انتخاب اعضاي آن با تقسی  حج  گهروه تصااي اي چند مرحل گیري طبق نمون 

حس  شهرستان محل خدمت، جنسهیت مادر، بر يتر منشع  از جامع هاي كوچكبر اساس حج  هر یك از گروه

 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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 1فهرنچ و راون  مدیریت كالس درس مبتنی بر نظری  هايمنابع اقتدار سبك از پرسشنام  در انجام ای  پژوهش     

 استفاده شد. (  2002) 2گهاي تدریس پراشیني سبكو پرسشنام   (1960)

فهرنچ   گان ي منابع اقتدار پنچبتنی بر نظری مدیریت كالس: ای  پرسشنام  در اصل م  منابع اقتدار( پرسشنام   الف

هاي مدیریت كالس درس معلمان تهی  گردیهده اسهت. ایه  ( می باشد ك  ب  منظور سنجش سبك1960و راون )

باشد. هر تشویقی، تخص ، مرجع و تنبیهی می  هاي مدیریتا قانونی،مقیاس فرعی سبك  5گوی  با    35امل  ابيار ش

سهنجد. مقیهاس مهورد گانه  میجاسهتفاده از ایه  منهابع اقتهدار پني رفتاري معل  را در ون ها یك نمكدام از ماده

دي، بهدري ای  پرسشنام ، مصرآبا  باشد. براي بررسی روایی سازهاي میدرج   7ه در ای  پرسشنام ، لیكرت  استفاد

هاي اصلی با چهرخش متعامهد واریمهاكس اسهتفاده كردنهد. در (، از تحلیل عاملی ب  روش مرلف 1389و واحدي )

ي باالتر از یهك توانسهتند در عامل با ارزش ویژه 5نام ، تعداد  ندرج در پرسشسرال م  35نتایج ای  تحلیل بر روي  

 د. درصد از كل واریانس پرسشنام  را تبیی  كنن  63مجموع  

دیریتی كهالس درس مهمنهابع اقتهدار هاي فرعی پنج سهبك ي تعداد آزمون عوامل استخراج شده تأیید كننده     

پایایی بازآزمایی ای  پرسشنام  توسط مصهرآبادي، بهدري و واحهدي   ضری   باشد.فرنچ و راون می  مبتنی بر نظری 

هاي اقتهدار قهانونی، تشهویقی، مرلفه  ههر كهدام ازو ضری  آلفاي كرانباخ پرسشهنام  بهراي  86/0( برابر با 1389)

حاسهب  م 83/0و آلفاي كرانباخ كل پرسشهنام  82/0، 71/0، 74/0، 76/0، 70/0تنبیهی، علمی و مرجع ب  ترتی :  

 گردید.

 60( سهاخت  شهده اسهت و شهامل 2002( پرسشنام  سبك تدریس پراشینگ: ای  پرسشنام  توسط پراشینگ )ب

هاي تدریس، راهبردهاي مهدیریت، محهیط ي روشهاي چهارگان مرلف   گیرندهواي آن در برباشد ك  محتگوی  می

اي لیكهرت بها توجه  درج  6اساس طیف بر را 5ا ت 0ات ریيي است. آزمودنی در هر سوال نمربرنام   كالس و فنون 

ي تهدریس گان هاي سه كند. در ایه  پرسشهنام  سهبكود در پاسخ ب  هر سرال انتخاب میي مورد نظر خب  نمره

 محور تعبی  گردیده اند.رگرا یا فراگیانعطاف پذیر یا در حال گذر و كل  سنتی یا تحلیلی،

عامهل  3داد ش تحلیل عامل تأییدي توانست تع(، با رو1389رسشنام ، صمدي )ب  منظور تعیی  روایی سازه پ     

هاي سهبك نام ي منهدرج در پرسشهگویه  60داد ي تهدریس، از مجمهوع تعهگان هاي سه اصلی را با عنوان سبك

ت واریهانس سهراالت پرسشهنام  را در قهدر  80/0خوبی استخراج كند. نتایج عامل یابی آلفها،  تدریس پراشینگ ب 

عامهل  3در نهایت سراالت مندرج در هر سبك با روش تحلیل مهوازي تعیهی  و تعهداد   تبیی  نتایج آن نشان داد.

پراشهینگ تأییهد   ها به  صهورت همسهو بها نظریه بی  دادهودن بیشتری  همبستگی روابط  مناس  اصلی، با دارا ب

ر، هاي تهدریس فراگیهر محهوز سهبكو بهراي ههر كهدام ا  83/0نام   گردیدند. ضری  آلفهاي كرانبهاخ كهل پرسشه

 دست آمد. ب   66/0و   64/0،  68/0ی ب  ترتی   پذیر و سنتانعطاف
 

 ی پژوهشیافته ها. 2

س، میهانگی  و انحهراف معیهار سی شاخ  هاي توصیفی متغیرهاي مهدیریت كهالس و سهبك تهدریبررب  منظور  

 آورده شده است.    1ها در جدول مولف 

 

 

 

 
1 . French & Ravn 

2 . Prashing 
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 هاي تدریس معلمانمدیریت كالس و سبك منابع اقتداراف معیار . میانگی  و انحر1جدول 

 انحراف معیار میانگی  متغیر 

ك 
هب
سه

ت 
ری
دی
ههه
ي م

ههها
ه

س
كال

 

 73/5 98/35 اقتدار قانونی

 92/5 06/35 اقتدار تشویقی

 48/6 77/21 اقتدار تنبیهی

 55/5 88/34 اقتدار علمی

 86/5 22/36 اقتدار مرجع

ك
ههب
هه
هه
س

ي 
ها

س
دری

ت
 

 24/9 82/61 محوررفراگی

 08/9 34/60 انعطاف پذیر

 86/8 65/62 سنتی
300 n = 

مدیریت كالس، مربو  ب  سبك اقتدار مرجع بها  بع اقتدارمنابیشتری  میانگی  ، 1هاي جدول  با توج  ب  یافت      

سهبك ریس، تهد هايمی باشد. در میان سبك 77/21و كمتری  میانگی  مربو  ب  سبك اقتدار تنبیهی با   22/36

 داراي كمتری  میيان میانگی  است.  34/60پذیر  و سبك تدریس انعطاف  65/62تدریس سنتی بیشتری  میانگی  

 

هاي تدریس معلمان رابطه  وجهود ي مدیریت كالس درس با سبكهاآیا بی  منابع اقتدار سبك  ژوهشی:پ  1سوال  

 دارد؟
 

 هاي تدریس كالس درسو سبككالس درس مدیریت ار اقتد منابعهاي : نتایج آزمون همبستگی میان سبك2جدول 

 هاي تدریسسبك 

 سنتی پذیرانعطاف محورفراگیر متغیر 
ك

ههب
هه
س

ت 
ری
دی
ههه
مه
ي 

ها

س
كال

 
 39/0** 35/0** 41/0** قتدار قانونیا

 35/0** 37/0** 45/0** اقتدار تشویقی

 - 07/0 08/0 07/0 اقتدار تنبیهی

 49/0** 47/0** 57/0** اقتدار علمی

 50/0** 39/0** 52/0** اقتدار مرجع
*05/0≥P      **01/0≥P         300= n  

هاي تهدریس معلمهان، مهاتریس سهبك بهامدیریت كالس   اقتدار  منابعمیان  ب  منظور تعی  میيان همبستگی       

 مهدیریتار اقتد  منابع  پیرسون   همبستگی  نتایج  2  شماره  همبستگی تمام متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. جدول

و مثبهت  متغیهر 57/0  تها  35/0  از  معنهادار  روابهط  دامنه .  دههد  مهی  نشان را    معلمان   تدریس  هايسبك  با  كالس

 مقهادیر كهاهشافهيایش یها  توانهدمی ،مهدیریت كهالسمنابع اقتهدار   مقادیر  كاهش  یا  و  افيایش  برای بنا  باشد.می

علمی بها سهبك  اقتدار  سبكمیان    معنادار،  همبستگی  دارقم  بیشتری .  باشد  داشت   همراه  ب   را  تدریس  هايسبك

پذیر و اقتهدار انونی با سبك انعطافاقتدار ق میان  ،35/0 با آن  مقدار كمتری  و  57/0  میيان   با  محور  فراگیرتدریس  

 اقتهدار منهابع میهان  معنهاداري  ههاي  همبسهتگی  كه   گفت  توان می  مجموع  در  تشویقی با سبك سنتی می باشد.

 .دارد  وجود ي تدریسهاسبك با  كالسی

هاي تهدریس بینی و تبیی  سهبكاي مدیریت كالس درس، توانایی پیشهپژوهشی: آیا منابع اقتدار سبك  2  سوال

 علمان را دارند؟م
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در  تواننهدمی مهدیریت كهالسمنابع اقتهدار هاي سبكای  نكت  ك  كدام یك از  هتربر ای  اساس براي درك ب     

براي ههر سه  رگرسیون گام ب  گام  بارس  بینی و تبیی  كنند از تدریس معلمان را پیش هايسطح بیشتري سبك

 استفاده شد.سبك تدریس  
 

 مدیریت كالس منابع اقتدار هاي هاي تدریس بر اساس سبكهاي نهایی سبكي مدلرگرسیون چندگان : نتایج تحلیل 3 جدول

 R 2R SE متغیرهاي پیش بی  بی  وارد شده  سبك تدریس

 06/7 42/0 65/0 علمی، تشویقی، تنبیهی، مرجع رمحورفراگی

 75/7 28/0 53/0 علمی، تشویقی، تنبیهی انعطاف پذیر

 49/7 29/0 54/0 مرجع، علمی سنتی

 

هاي تهدریس، بینی سهبكمورد رگرسیون گام ب  گام در پیش  با توج  ب  گستردگی نتایج حاصل از اجراي س      

 تحلیهل نتهایج مهورد در 3 جهدول هايیافته  اسهاسبرگيارش قهرار گرفتنهد.   و  مورد بررسیهاي نهایی  فقط مدل

 گانه پنج هايمرلفه  میهان  از كه  گفهت تهوان می آن  از هآمهد دسهت نههایی به  هايمهدل و گام ب  گام  رگرسیون 

علمهی،   اقتهدارمنهابع    ،سبك فراگیهر محهور  هايكننده  بینیپیش  بهتری كالس،    مدیریت  منابع اقتدار  هايسبك

 واریهانس تغییهرات كهل از %42 مجموع در اندتوانست  یسبك مدیریت چهار  ای .  تشویقی، تنبیهی و مرجع هستند

 .كنند بینیپیش  و تبیی  را  محوراگیرسبك تدریس فر

سهبك تهدریس  واریانس كل از %28 ،نهایی مدل در مدیریتی علمی، تشویقی و تنبیهیمنابع اقتدار س  سبك       

 تدریس سهنتی سبك واریانس تغییرات كل از %29در مجموع  توانستند مرجع و علمی منابع اقتدار و  نعطاف پذیرا

 كهدام هیچ بینی پیش و تبیی  درسبك مدیریتی اقتدار قانونی  ،براساس نتایج حاصل  .كنند  بینیپیش  و  تبیی   را

  .نداشت  است دخالتی  كالسی تدریس  هايسبك از
 

 ANOVA واریهانس تحلیهل آزمهون نهایی به  دسهت آمهده،   رگرسیون   هايمدل  معناداري  رسیرب  منظور  ب      

 .است آمده  4  جدول در هاي تدریسسبك بینی پیش در  آزمون  ای  معنادار نتایج. گرفت نجاما
 

 هاي تدریسهاي مورد پیش بینی سبكزمون تحلیل واریانس معناداري مدل: آ4جدول 

 F Sig نهایی مدل بی پیش  هاي متغیر متغیر مالك

 002/0 38/54 4 علمی، تشویقی، تنبیهی، مرجع فراگیر محور

 008/0 02/38 3 علمی، تشویقی، تنبیهی انعطاف پذیر

 009/0 38/60 2 مرجع، علمی سنتی

 

 بها 4 شماره مدل ،محورسبك تدریس فراگیر  مورد  در  واریانس  تحلیل  آزمون   يآمده  دست  ب   نتایج  ب   توج   با     

 مهدل در پهذیرسبك تدریس انعطاف براي آزمون  ای  ينتیج . باشدمی معنادار 002/0  سطح  در  F=  38/54  مقدار

 مهدل بهراي واریانس تحلیل آزمون  ينتیج  همچنی . است معنادار  008/0  سطح  در  F=  02/38  مقدار  با  3  شماره

 تحلیهل آزمهون   ينتیجه   .است  نادارعم  009/0  سطح  در  F=  38/60  مقدار  با  سبك تدریس سنتی  متغیر  2  شماره

 سطح رد F=  56/19  مقدار  با  محورفراگیر  سبك  براي  دو  شماره  دهد ك  مدلهاي تدریس نشان میسبك  واریانس

 سهطح در F= 67/14 مقهدار با  پذیر  انعطاف  تدریس  سبك  در  دو  شماره  مدل  براي  واریانس  تحلیل  آزمون   ،001/0

 F= 42/16 مقهدار با سنتی تدریس سبك براي  دو  شماره  مدل  واریانس  للیتح  آزمون   ينتیج   نهایت  در  و  008/0

 .است معنادار  002/0  سطح در
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هاي تهدریس و سهبكمنهابع اقتهدار  هاي مهدیریت  كي سببینی كنندهپیش  هايب  منظور تعیی  سه  مرلف      

ف  هاي پیش بهی  بها ههدف رلم  استاندارد شده و استاندارد نشده  هاي رگرسیون، ضرای  رگرسیون كالس در مدل

مورد بررسی كالس(  هاي مدیریت منابع اقتداراساس سبك) برهاي تدریس  رآورد معادالت رگرسیونی براي سبكب

 قرار گرفت.

 
  كالس مدیریتمنابع اقتدار  هايسبك بی  پیش هايمرلف  اساسبر هاي تدریس معلمانرسیون سبكرگ ضرای : 5 جدول

 مقدار  ابت B SE β t sig هابی   پیش متغیر

 

سههبك تههدریس فراگیههر 

 محور

   006/0 09/5 32/0 10/0 53/0 اقتدار علمی

06/10 

 
 001/0 79/3 26/0 11/0 41/0 اقتدار مرجع

 005/0 12/5 25/0 07/0 35/0 اقتدار تنبیهی

 007/0 40/3 20/0 09/0 30/0 اقتدار تشویقی

 

سههبك تههدریس انعطههاف 

 پذیر

  005/0 4/6 37/0 09/0 60/0 اقتدار علمی

51/20 

 
 007/0 01/4 24/0 09/0 37/0 اقتدار تشویقی

 002/0 75/3 19/0 07/0 27/0 اقتدار تنبیهی

 39/30 004/0 69/4 32/0 10/0 48/0 اقتدار مرجع سبك تدریس سنتی

 008/0 99/3 27/0 11/0 43/0 اقتدار علمی

 

 كهالس تهدریس گان سه  هايسهبك كننده بینیپیش متغیرهاي بهتری  و  تریقوي ،5 جدول نتایج اساس  بر     

 بها اقتهدار علمهی متغیهر:  باشهند  می  زیر  شرح   ب(  شده  استاندارد  رگرسیون   ضری )  β  آماره  مقدار  اساس  بر  درس

 بتاي آماره مقدار با اقتدار علمی  متغیر،  محورفراگیر  سبك  بینیپیش  براي  بیشتري  سه   از  32/0  بتاي  آماره  مقدار

 32/0 بتاي آماره مقدار با اقتدار مرجع متغیر نهایت درو  پذیرانعطاف  سبك  بینیپیش  براي  بیشتري  سه   از  37/0

  .هستند  برخوردار سنتی تدریس سبك بینیپیش در بیشتري  ه س از

 كمهك  به   رسهاي تدریس كهالس دسبك  برآورد  منظور  ب   نشده  استاندارد  ضرای   اساس  بر  رگرسیونی  معادالت

 :است  زیر  شرح  ب  متغیرها

 ورمحفراگیرتدریس   سبك=   06/10+    53/0(  علمی)  +41/0(  مرجع+ )  35/0( تنبیهی)  +30/0(  تشویقی) 

 پذیرانعطاف تدریس  سبك=   51/20+    60/0  (علمی)  +  37/0(  تشویقی)+    27/0 (تنبیهی)

 سنتی تدریس سبك=    39/30 +  48/0(  مرجع+ )  43/0(  علمی)
 

 گیری نتیجه و ثبح. 3

 هاي تهدریسسهبك بینیپیشدر  كالس مدیریتمنابع اقتدار    هايسبك  نقش  بررسی  پژوهش،  ای   انجام  از  هدف

 رگرسهیون  تحلیهل و  پیرسهون   همبستگی  از  ،اطالعات  توصیفی  بررسی  بر  عالوه  آن   انجام  منظور  ب    ك  بود  معلمان 

هاي پیشی  حهاكی از آن بهود كه  ج  ب  آن ك  مرور یافت با تو.  گردید  استفاده  گام  ب   گام  اصلی  روش  با  چندگان 

ر بحهث از بنهابرای  د ؛جهود نهداردپژوهشی مشاب  با ای  تحقی، ك  دو متغیر را هميمان مورد بررسی قهرار دههد و

و یها ههاي تهك متغیهري پژوهش ب  تنهایی و یا در بیشتری  تطبی، بها  آمده  دستب   نتایج  ،هاي ای  پژوهشیافت 

گیري اره قرار گرفت  و در نهایت نتیجه ها مرتبط می باشند مورد اشیی ك  بطور ضمنی با محتواي یافت اهپژوهش

 خواهد شد. 

هاي منهابع اقتهدار مهدیریت سهبك  همبستگی پیرسون نشان داد ك  میان   ها نتایج اولی ل از یافت در بخش او     

كه  میهيان، سهطح و  اسهت آن   بیهانگر  یافته   ای .  اردد  وجود  داريمعنی  روابط  تدریس كالس  هايسبك  كالس با
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تهدریس مهورد  سهبك ابه فهردي و سهازمانی مهه  متغیهر یهك عنوان   ب   اقتدار و برقراري نظ  و انضبا   چگونگی

و ارتبها  میهان برقهراري نظه  و انضهبا  بها تهدریس .  اسهت  مهرتبط  درس  كالس  هايفرآیند  در  ي معل استفاده

صهمدي، رجهائی پهور، آقاحسهینی و ههاي نتهایج پژوهش بهاالس درس بطور ضمنی در كفرآیندهاي مرتبط با آن  

مسهلمان، عطادخهت و  ،(1389و واحهدي ) مصهرآبادي، بهدري ،(1388مسگري برزي )پژوهش    ،(1387قالوندي )

 و بهركلمنس مینههارد، و (2011كهونتی ) ،(2004) پژوهش ههو و ههائو ،(2003مازانو و مارزانو )  (،1399مهدوي )

نتهایج و  هاي مورد اشارهضمنی و محتوایی بسیاري از پژوهش نابر نتایجدر ارتبا  و همسو است. ب(  2011)  ووبلس

ي كهالس درس خهویش گونگی ادارهاهداف، باورها، نگرش و عالئ، معل  در مورد چ  ،پژوهش حاضربدست آمده از  

تكنیك هاي معل  در انتقال اطالعات ك  ریيي، تصمیمات و تالش، برنام ك  همان سبك مدیریتی او خواهد بود با  

ي معلمهی رف دي و سازمانی معل  در ایفاي حنگرش فردر ارتبا  است.  با مفهوم سبك تدریس شناخت  می شود،  

  .تواند بسیاري از رفتارهاي آتی وي را تعیی  و تحت تأ یر قرار دهدمی

گونگی برقراري نظ  و انضبا  در كهالس اسهت. هاي شخصیتی معلمان، نگرش آنان در مورد چاز جمل  ویژگی     

اسهترس و دان، هاي شهاگرانضهباطیبی ،تحصیلیو انگیيش پیشرفت  هاي مختلف جو یادگیري كالس درس،مرلف 

همگی از عناصهر مهه  كهالس درس  درس كالس در عاطفی و گرم حمایت یا  اجبار  و  تنبی   ،اضطراب در فراگیران 

بر ایه  اسهاس اتنگ هستند. گدر ارتبا  تن ي مدیریت كالس معلمان نحوه با ه  هستند ك  ه  با سبك تدریس و

بها همكهاران، امنیهت شهغلی پایهدار، سرپرسهتان و هاي علمی، روابط مناس   باید اشاره كرد ك  تجارب و تخص 

ی ها و زحمات معلمان، حقوق و ميایاي شهغلی مناسه ، همگهی از عوامهل مهدیریت ر، قدردانی از تالشمدیران مر

در طی فرآیند تهدریس  تواند عملكرد و رفتار مناس  و یا مخرب معلمان د ك  تأمی  و فراه  شدن آن ها میهستن

 ز آن سبك تدریس است( را ب  دنبال داشت  باشند.ي مه  ا)ك  یك جنب 

هاي كهاي تهدریس را بهر اسهاس سهبتوان سبكاي پژوهش در ای  زمین  ك  آیا میهاز یافت قسمت دوم  در       

ي گان هاي سه رسیونا متناس  با ههر كهدام از سهبكمنابع اقتدار مدیریت كالس پیش بینی كرد؟ س  تحلیل رگ

محهور، منهابع اقتهدار ریس فراگیردر سهبك تهد  ي پراشینگ بطور جداگان  انجام پذیرفت؛ی مبتنی بر نظرتدریس  

نتهایج  بینهی مهدل دخالهت داشهتند.بیهی  و پیشتدار تشویقی در قدرت تعلمی، اقتدارتنبیهی و اق  مرجع، اقتدار

شهویقی و تنبیههی در تی علمهی، تمهدیریاقتهدار ي توانایی منابع ل رگرسیون گام ب  گام نشان دهندهدومی  تحلی

اقتدار مرجعیت و علمهی بهتهری  در آخری  بخش از تحلیل رگرسیون،   بینی سبك تدریس انعطاف پذیر بود.پیش

 تدریس سنتی بودند. هاي سبك بینی كنندهپیش

ي سهبك تهدریس قتدار كالسی معل  می تواند پیش بینی كنندهدیدگاه ابر اساس نتایج حاصل باید اشاره كرد ك  

 باشد. ،مجموع  اي رفتارهاي متنوع معل  در ارائ  ي مطال  درسی ب  فراگیران استك   

، بیكهال (2007) ، بهامرت و كهولركهانتر(، 2004ههو و ههائو )با نتایج پهژوهش در محتواي اصلی خود    هاای  یافت 

دگههان، پهژوهش رحهی  زا ،(2014پهژوهش دان بهروك، بهرگ ، اسهتال و بهركلمنس ) (،2011(، كاكمهاك )2009)

و  (1396تحقی، فتحی زاده و كریمی  هانی )،  (1389مصرآبادي، بدري و واحدي )،  (1388شعبانی وركی و كه  )

 در ارتبا  است. و    ( همسو1397ظی  پور )مصرآبادي، یارمحمد زاده و عپژوهش  با 

حهور، بایهد اشهاره مبینی سبك تهدریس فراگیرولی  تحلیل رگرسیون با عنوان پیشهاي حاصل از ادر توضیح داده

تر در مهدیریت كهالس درس هاي سهل انگاران شهاي انسان گرایان  در معلمان آنان را ب  كاربرد رودیدگاه  كرد ك 

 به  معنهاي كهاربرد سهبك اقتهدار مرجعیهت یجاد قوانی  و مقررات روش  و شهفاف،ف دیگر اسوق می دهد. از طر

سهبك حهاكی از آن اسهت كه  ها یافته  باشهد.داشت  آموزان   ی بر تجربیات و عالی، دانشممك  است ا رات مثبت

در ای  سبك زیاد ي استرس و اضطراب در فراگیران بوده، كنترل معل  ایجاد كنندهمعل  اقتدارگرا  مدیریت كالس  
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دارنهد. اعتماد به  نفهس پهایینی ها در ای  گون  كالسآموزان  دانش  و لذا فراگیران زیاد مورد توج  معل  نیستند و

همچنی  بی  دو متغیر برخهورد مناسه    استرس و اضطراب فراگیران كمتر است.گرا  ولی در كالس معل  استقالل

به  عبهارتی اي دانش آمهوزان رابطه  وجهود دارد رفتارهاي مقابل  ل  در سبك مدیریت كالسی وي و میيان بروزمع

آموزان و رفتارهاي مخهل و انضباطی دانش  رفتاري و مشكالتتواند ب  میيان زیاد در كاهش بد  برخورد مناس  می

  اقتداري آنان مر ر باشد.ضد
میهيان در شهیوع و سهوي معله ،    كاربست منابع مختلف اقتهدار ازدر ای  پژوهش ب  ای  نتیج  می رسی  ك        

ار تنبیههی كاربسهت اقتهددر شهرایط  هاطب، ای  یافت باشد.  و ر و متفاوتتواند مآموزان میهاي دانشانضباطیبی

هاي شاگردان بیشتری  میهيان و در شهرایط اقتهدار مرجهع داراي كمتهری  میهيان اسهت. در انضباطیمیانگی  بی

  ها ب  ترتی  اقتدار قانونی، تشویقی و تخص  قرار دارند.ضباطیانهاي بعدي میيان باالي بیرج د
 رويباشهد كه  در آن معله  محهور میگیرس از دیهدگاه فراگیهران سهبك فرااز آن جا ك  بهتری  سبك تدری     

 كننهد كشهف خهود را مسائل و حقای، ك  دهداجازه می فراگیران  ب  و كندتأكید می فراگیران  نیازهاي یادگیري

 شخصهی تجربیهات كسه  بهراي یهادگیري با محتهواي ارتبا  در كالس در اجتماعی تعامل برقراري را ب  هاوآن 

یمهی از ههاي تها در قال  گروهانجام فعالیت  ات فعال و عملی، آرامش فراگیران واستفاده از تمرین  .كندتشوی، می

مرجعیت و علمی ن داراي سبك مدیریتی دیگر خصوصیات ای  سبك است؛ بنابرای  دور از انتظار نیست ك  معلما

ر اسهتفاده فرهمندي و مهارت، تجرب  و دانش ویژه هستند از ای  سبك تهدریس بیشهت جذابیت یا نوعی دارايك  

كنند. معلمان داراي سبك اقتدار مرجعیت ك  پیرو اصل پژوهش و برنام  ریيي در انجام امور و روابهط بها سهایری  

دارند مربو    نظارت ب  كمتري احتیاج ك  كارهایی ماهیت ب  و ندارد شخصی يجنب  تخص  ك  هستند و قدرت

السی، آرامش و انجام فعالیت و تأكید بر نیازههاي فراگیهران تري در برقراري روابط اجتماعی كاست، دیدگاه آزادان 

 و ب  عبارتی كاربرد سبك فراگیر محور در تدریس كالس خواهند داشت.

نظریهات توانهد ناشهی از اصهل تشهوی، در محور میقی در پیش بینی سبك تدریس فراگیرشویتوانایی قدرت ت     

فراگیهران در اقتهدار  مقاومهت عدم شخصی باشد. تجربیات كس اجتماعی و  تعامل برقراريمحور در سبك فراگیر

معله  بیشهتر  یستهدري طبی، ای  سبك را با شهیوهشود، تمی باز نسبتاً فضایی آمدن  وجود ب  ك  باعث تشویقی

ها و نظریهات بیههی در تبیهی  ایه  سهبك بها دیهدگاهرسد توانایی اقتدار تنتوان گفت ك  بنظر میاما می كند.می

اگرچ  ای  امكان وجود دارد ك  معلمان داراي چنی  سبك مهدیریتی، از ایه  نهوع   در تضاد و تناقض است.مربو   

 كارگیرند.هاي مدیریت كالس را ب در اصل تركیبی از روشاده كنند و حل استفآخری  راه اقتدار ب  عنوان 

نشهان داد كه  در ایه   پذیر طافانع سبك تدریسدومی  تحلیل رگرسیون نتایج حاصل از پیش بینی و تبیی   در

 انتخهاب فراگیهران در نقهش و دههدمی فراگیهران  به  گروهی براي یادگیري را هاییفرصت معل  سبك از تدریس

 پهیش درس نهاموف، كه  زمهانی دارد، پهذیرانعطاف تدریس سبك معلمی ك  یابد.می افيایش يیادگیر موضوعات

ها و از رسهان  .كنهدجله  می آن  به  را فراگیهران  توجه  و عالقه  و دیشهدانمتفاوتی می كارهايراه ب  فوراً رود،می

ا داراي اهمیت دانست  و به  ابيارهاي مختلفی در تدریس استفاده نموده، وضعیت فیيیكی و مادي محیط تدریس ر

  دهد.اگیران و فضاي كالس توج  نشان میعوامل روانی و غیر روانی مربو  ب  فر

هاي مدیریت علمی و تشویقی متناس  است؛ چراك  ای  دو نهوع سبك از تدریس با دیدگاه  بانی ای اصول و م     

ها را در كهانون توجه  خهود ابيارههاي علمهی و رسهان  ستفاده ازها و ایران و نقش آن منابع اقتدار نیي توج  ب  فراگ

وضوعات مختلهف و استفاده از مكارهاي مختلف، خالقیت مدیریت تخص  توانایی توج  ب  راهدارند. معلمان داراي 

اي از ر نتهایج پهارهجها كه  عوامهل شخصهیتی داز آن ي خهود دارنهد. ي دارا بودن دانش ویژهدر تدریس را بواسط 

بنهابرای   ؛هاي مهدیریت كالسهی معلمهان بودنهدهاي تهدریس و سهبكسهبك ي انواعی ازبیی  كنندهها تپژوهش
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ظر از سبك تدریسی ك  دارد از منهابع اقتهداري متفهاوتی در برقهراري نتوان گفت ك  یك معل  می تواند صرفمی

دیریتی هاي مهرد سهبكاي به  كهاربخهی از معلمهان عالقه رسهد برنظر میبه نظ  و انضبا  كالسی بهره گیهرد.  

و پهذیر دیگر اگرچه  در تهدریس خهود انعطاف  عبارتی  گرا ندارند، ب هاي تدریس انعطافآزادگرایان  همراه با سبك

 كنند.تر و معل  محورتر استفاده میهاي جديد اما در مدیریت كالس خود از سبكگرا هستنانعطاف

 در یها سهنتی محهض تحلیلی سبك از ك  معلمیریس سنتی، در تبیی  سبك تد هااز یافت  در آخری  بخش     

 رساندمی پایان  ب  دیگر گام عشرو قبل را هرگامی باشد. می گام ب  گام روش داراي كندمی خود استفاده تدریس

كنتهرل  .دههدمی نوشهتاري و كالمهی مرته  بازخوردههاي فراگیهران  ب  و كندمی تأكید حقای، و و روي جيئیات

هاي غیر فعال، توج  ب  رعایت سكوت و نظ  كالسی و انجهام تكهالیف، تأكیهد بهر دانهش ه از روشكالسی، استفاد

همانطور ك  از اصول ای  سبك   هاي اصلی ای  سبك از تدریس است.، و تالش شخصی فراگیران از مشخص حقای

سهد كه  معلمهان داراي رنظر میتهر اسهت. به   چیهي مه می آید تالش فراگیران در یادگیري از هم  از تدریس بر

ي ههاي فهرد، درسهی، بازخوردههاي كالسهی و تالشتخص  مرجعیت و علمی تأكید بیشتري بر جيییات و حقای

ي بعدي اهمیت براي آنان قرار دارد. كاربرد سبك تدریس سهنتی بهراي چنهی  یت كالسی در مرحل دارند و مدیر

هاي تههدریس توسههط شهه  آزادانهه  تههری  سههبكنمههود كهه  همی تههوان اشههارهامهها میاسههت معلمههانی دور از ذههه  

و داشهت  دانهش و   شوند. تأ یرگذاري و دارا بودن احتهرام معلمهان مرجهعكارگرفت  نمیتری  معلمان ب آزاداندیش

تر در تهدریس تر و قدیمیهاي سنتیتواند دلیلی بر عدم كاربرد سبكنمی ،مدرك تحصیلی براي معلمان متخص 

تر تر و راضهیتر با كهاربرد ایه  سهبك تهدریس راحهتبیشتر و تخص  باال ن داراي وج رسد معلمابنظر می  باشد.

 خواهند بود. 

 و تحقیقههات كمبههود جملهه  از داشههت؛ وجههود هاییمحههدودیت پههژوهش ایهه  در كهه  اسههت ذكههر بهه  الزم          

 نتهایج  تعمهی    همچنهی.  باشهد  مهی  اهمیهت  حائي  بسیار  پژوهش  مورد  متغیرهاي  يزمین   در  داخلی  هايپژوهش

 احتیها  جوان  رعایت  با  باید  دیگراي  و منطق   تحصیلی  مقاطع  در  شاغل  معلمان   و  آماري  جوامع  سایر  ب   پژوهش

 . یردپذ  صورت

 تهدریس هايسهبك هاي مهدیریت كهالس وسهبكي رابط  يزمین   در  پژوهش  هايیافت   ب   توج   بادر پایان       

 پیشهنهاد  ،هاي تهدریسبینهی سهبكمهدیریت كهالس در پیشاقتهدار    منهابعهاي  سبك  توان   همچنی   و  معلمان 

 و میهيان  از فرهنگیهان، دانشهگاه  ،طریه  از  پهرورش  و  آمهوزش  وزارت  در  معلمان   استخدام  راستاي  در  ك   گرددمی

 فهردي و سهازمانیی، انگیيشه هايجنبه  نموده، حاصل اطالع  شغل  ای   ب   نسبت  افرادمدیریتی    انگیيش  چگونگی

 مثبت جهت در آنان  تغییرات از پیوست  بطور نیي  معلمان   خدمت  فرآیند  طول  در  و  دهند  قرار  بررسی  وردم  را  هاآن 

 و صحیح هايسیاست اتخاذ با همچنی . نمایند جلوگیري انسانی  منابع  رفت  هدر  زا  تا  نموده  حاصل  اطالع  منفی  و

 آیهی  و كهالس مهدیریت ،شهی و پرورشهیههاي آموز، ادارات و مجتمعدر مدارس كارآمد مدیریتی  نظام  استقرار  با

 ن معلمها بهرايبر اساس سهطح مههارت، تجربه  و تخصه     شغلی  بهتر  شرایط  و  گردد  بیشتري  توج   داري،كالس

توج  ب  ابعاد شخصیتی و مدیریتی معلمان شاغل ب  تدریس در كالس هاي درس ب  منظور آمهوزش .  گردد  فراه 

امكانهات و  ههاي كالسهی و مهدیریت كهالس، تهیه  در محیطسانی و كمك ب  آنان در كس  مهارت هاي روابط ان

 رتر تهدریس، آمهوزش هاي بهتر و مرسبكتر ب  منظور یاري رساندن ب  معلمان در اتخاذ فضاهاي آموزشی مناس 

 ها و مراكهي ذیهربط ومهان در دانشهگاهمعل و تهدریس مهدیریت كهالس ي متون درسهی در زمینه   تخصصی و تهی 

ي آموزش انگیيش شغلی، مدیریت كالس و آیی  كالس هاي عمومی و تخصصی در زمین راي كارگاهبرگياري و اج

ههاي ها و آگاهیارتقاي مهارتل از خدمت و ضم  خدمت، ب  منظور  هاي تدریس قبها، فنون و روشسبك  داري،

 هاي پژوهش می باشند.از دیگر پیشنهادات حاصل از یافت ها  معلمان در ای  زمین 
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 و تعلی  فرآیند ب  وابست  مه  موضوعات  بعد  در  ايتازه  باب  يگشاینده  تواندحاضر می  پژوهش  نتایج  همچنی      

 .باشد  پژوهشگران   و  محققان   رويفرا  تدریس، و  اريكالسد  آیی   و تربیت
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