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 چکيده 

 

علمان ي تدريس مها�ي مديريت كالس و سبكها�هدف: اين پژوهش، بررسي تفاوت انگیزش شغلي، سبك

 مرد و زن شاغل در مقاطع راهنمايي و متوسطه است. 

 ها�در دو شهرستان پاوه و جوانرود بود؛ كه از میان آن معلمان شاغل ةآماري پژوهش، كلی ةجامع روش:

پژوهش،  اي انتخاب شدند.  گیري تصادفي طبقه زن( با روش نمونه 90مرد،  210نفر ) 300تعداد 

ي مديريت ها�(، سبك1960انگیزش شغلي هرزبرگ ) ةمك سه پرسشنامبه ك هاتوصیفي بوده و داده

آوري گرديد.  ( جمع2002( و سبك تدريس پراشینگ )1960فرنچ و راون )ة كالس درس مبتني بر نظري

ي آمار استنباطي شامل تحلیل واريانس ها�ي آمار توصیفي و روشها�، از روشها�در تجزيه و تحلیل داده

 ي مستقل استفاده گرديد. ها�براي گروه t و آزمون متغیريغیري و چندمت تك

: نتايج پژوهش نشان داد كه بین معلمان در متغیرهاي اقتدار تشويقي و سبك تدريس براساس ها�يافته

ي موفقیت، قدرداني، ماهیت، پیشرفت، ها�داري وجود دارد. همچنین بین مؤلفه يجنسیت تفاوت معن

تي معلمان، در دو مقطع تحصیلي راهنمايي و متوسطه تفاوت روابط، امنیت، حقوق و سبك تدريس سن

معناداري وجود دارد. در بعد ديگري از نتايج، در متغیرهاي اقتدار قانوني، اقتدار تشويقي، اقتدار تنبیهي و 

اقتدار مرجع در معلمان داراي سوابق كاري مختلف، و در میانگین نمرات قدرداني، سرپرست، اقتدار 

دار وجود دارد. همچنین  ي معنيها�پذير براساس مدارك تحصیلي معلمان، تفاوت انعطافتنبیهي و سبك 

ي قدرداني، حقوق و اقتدار تنبیهي براساس محل خدمت معلمان نیز ها�مشخص گرديد كه میان مؤلفه

 داري وجود دارد. يي معنها�تفاوت

 

ي جمعیت شناختي ها�ويژگي ي تدريس،ها�ي مديريت كالس، سبكها�انگیزش شغلي، سبك: ها كليدواژه

 و شغلي

 
 
                                                                                           Email: veisiomid@yahoo.comنويسنده مسئول:* 
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 و بيان مسأله مقدمه

كند تا در فراگیران  لیت ميوتربیت است كه در آن معلم دلسوزانه فعا كالس درس محور اصلي تعلیم

مديريت و اداره ي كالس، ايجاد رفتار ترين كار، توانايي   ايجاد يادگیري كند. در اين مسیر، مهم

  مديريت  سطح  اولین  كالس  مديريتبر اين اساس  است.مطلوب و پرهیز از وقوع رفتارهاي نامطلوب 

روند  و  شخصیت  و ساخت  يند تدريسآفرو   ساختار آموزش  به  دادن  در شكلكه   است  آموزشي

 . دارد  اساسي  نقش  آموزان دانش  و تربیتي  ، آموزشي ، عاطفي ذهني

جمله عوامل مهم از و تابر، برخورد معقول با نظام اجتماعي كالس، 1ي فريدمنها�بر مبناي ديدگاه    

ظم و انضباط كالس درس از نآيد. در اين میان  مي هاي تربیتي به شمار و مؤثر در رسیدن به هدف

آموزان و پیش بیني احتمالي هر تحرك و  اهمیت بسزايي برخوردار است و نظارت بر پیشرفت دانش

، 3مديريت كالس درس 2طبق تعريف ولفانگ و گلیگمن (.Tauber, 2010) شود فعالیت را شامل مي

كالس، فراهم كردن ة هاي ادار روشهدف از  و  است  يادگیري  تحقق  براي  ايجاد شرايط الزم  مفهوم  به

( و 2003) 4بورر  (.Evertson et all, 2003) تر صورت پذيرد جوي است كه در آن تدريس راحت

ي يادگیري مطلوب راه را برااند كه مديريت و سازماندهي كالس  ( دريافته1996)5برالينر

زايي از  . بخش استرس(Reimond, 2009)كاهد   مي آنها و از افت تحصیلي كردهآموزان هموار  دانش

زندگي معلمان نیز ريشه در مشكالت انضباطي فراگیران دارد و يك عامل مهم در فرسودگي شغلي 

تدريس اثربخش   (1998) 6از ديدگاه والتر و راونسلي. (Savage, 1991)گردد  محسوب مي ها�آن

است؛ بنابراين آموزان  رفتار دانشهدايت و سازماندهي منظور  ايجاد انضباط و نظم بهتوانايي  مندنیاز

 استدر برقراري نظم و انضباط عمل معلم  ةشیو آموز، هدايت رفتار دانشدر ترين عامل  مهم

(Becker, 2001). 

هايي  كه اصوالً مديريت كالس به روش ند( معتقد(Curtis and Bennett, 2009 كورتیس و بنت    

آموزان را بهبود  دانش جتماعي مثبت و مناسبرفتار ا ها�مربوط است كه معلمان به مدد آن

روابط مبتني بر محبت،  .دهند را مورد بررسي و اصالح قرار مي ها�بخشند و رفتارهاي مخرب آن مي

آموز و يادگیري او  تواند بر گرايش انگیزشي دانش آموز مي احترام و باور متقابل میان معلم و دانش

ديريت بر كالس درس و ايجاد شرايط بهینه براي يادگیري، معلم تأثیر گذارد؛ بنابراين براي اِعمال م

هاي  هاي مديريت كالس درس بهره گیرد و الزم است كه با شیوه بايد فردي كارآ باشد تا از مهارت

حسب موقعیت و فضاي كالس آن را آموز آشنا بوده، بر تباط با دانشهاي ار مديريت كالس و مهارت

                                                           
1. Friedman 

2. Wolfgang & Glickman 

3. Classroom Management 
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5. Berliner 

6. Walter & Rawnsley 
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اهمیت مديريت  ةيكي از مستندترين نظرات دربار .(Samadi, 2010) كار بندند به نحو مطلوب به

   كتاب و  179كالس و نقش آن در يادگیري مدرسه، فراتحلیلي است كه وانگ و همكارانش، روي 

متغیر  228با طراحي يك چارچوب مفهومي،  ها�يادگیري انجام داده اند. آنة معتبر در زمینة مقال

تحلیل، ااند. طبق نتايج اين فر بندي كرده مقیاس، درون شش گروه طبقه 30مؤثر در يادگیري را در 

عنوان دومین متغیر مهم و مؤثر  ، بعد از متغیر فراشناخت، به07/2متغیر مديريت كالس با میانگین 

 (.Amini and Shaianjahromi, 2007بر يادگیري مدرسه مطرح شده است )

منسجم و ة همچنین نشان مي دهد كه نبود يك برنام ي مرتبط با مديريت كالس درسها�بررسي    

 شود. آموزان مي سازماندهي متناسب با آن موجب بروز بسیاري از مشكالت رفتاري در بین دانش

 ,Toorani and Jani) ايجاد نظم و هماهنگي شرط الزم براي آموزش سودمند است، اما كافي نیست

ي اساسي و عمده در كار معلم است. ها�نقص ةندده مشكالت و مسائل انضباطي اغلب نشان (2011

اي بر رفتار و فرآيند يادگیري حاكم است، فرصت بسیار  كه شرايط مناسب كالسي و مدرسه هنگامي

آموزاني كه در حال  آيد. دانش آموزان به وجود مي توجه يا سوء رفتارهاي دانش اندكي براي عدم

 ,Tomic & Brouwers) كنند دچار اختالل مي ندرت نظم و موقعیت كالسي را اند به يادگیري

2010).  

( دريافتند كه بین (Sungar and Senler, 2010ي میداني اين حوزه، ها�در بررسي نتايج پژوهش    

تدريس و جنسیت معلمان با سبك مديريت كالس  ةي قبل از خدمت معلمان، سابقها�آموزش

طه وجود دارد. دِن بروك، بِرگِن، استال و بركلمنس با شاگردانشان راب ها�معلمان و میزان تعامل آن

(Denbrok , Bergen, Stahl and Brekelmans, 2004اشاره مي )  كنند كه دو متغیر بسیار مهم در

ي تدريس معلم، يكي توانايي تنظیم روابط بین فردي با شاگردان و ديگري ها�تعیین كیفیت مهارت

مناسب  ةتحقیق تأثیر جنسیت معلمان در اتخاذ شیو ي معلم است. در اينها�وضوح دستورالعمل

ي معلم و سبك ها�در مورد برداشت ها�آموزان و قضاوت آن دانش مديريت كالس و همچنین درك 

 كنترل معلم در كالس چشمگیر است.

مديريت كالس درس نشان مي دهد  ةي نظري و كاربردي مرتبط با مسألها�بررسيطوركلي  هب    

آموزان تقويت شده و  خوبي اِعمال شود، رفتارهاي مناسب دانش ر كالس درس بهچنانچه مديريت د

يابد و اين امر زمینه را براي آموزش و يادگیري هدفمند  رفتارهاي نامناسب آنان كاهش مي

به نظر داك و  .((Ahmadi, Rajaeepoor and Mohammadi, 2007كند  آموزان فراهم مي دانش

ترين عامل  آموزان، بزرگ دانشة جاي تعجب نیست كه رفتارهاي گسیختبراي معلمان ( 1996)1جونز

يي كه در حال حاضر ها�پژوهشطوركلي  ه؛ بفشار رواني بر معلم و احساس نارضايتي شغلي باشد

(. Saadat,2011)كند  انجام مي پذيرد، از اهمیت و نقش كلیدي مديريت كالس درس حمايت مي

                                                           
1. Duke & Jones 
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موزان و فقدان انضباط بسیار جدي هستند و تأثیر مهمي بر آ مشكالت مرتبط با بدرفتاري دانش

آموزان  ي دانشها�ي آموزشي معلم دارند. معلمان براي مقابله با بي انضباطيها�اثربخش بودن فعالیت

یط آموزشي مطلوبي در كالس در كالس درس نیاز به اقتدار دارند تا با استفاده از آن به ايجاد مح

 (.Mesrabadi,Badri,Vahedi,2010)ند بپرداز

 در مدارس و موسسات آموزشي الزم است كه تمامي كاركردها مورد تأكید قرار گیرند. عملكرد     

 كرده جلب خود به را تربیتي محققان از توجه بسیاري كه است نیز موضوعي آموزان دانش تحصیلي

 را آموزان دانش ليعملكرد تحصی مؤثر در عوامل داشته است تا آن بر را محققان اين امر. است

در سبك با كمترين لغزش و خطا دهد كه  ي بسیاري نشان ميها�نتايج پژوهش كنند شناسايي

هرگونه رفتار  در مقابل،ناپذيري بر شخصیت فراگیر وارد شده و  نخسارت جبرا، 1تدريس كالس

 Mahmoodi and Fathiazar and) مي شود صحیح و سنجیده موجب آينده اي درخشان براي فرد

Esfandyari,2009.) و الزم دارند،مي دريافت آموزاندانش كه و تربیتي تعلیم كیفیت بهبود منظوربه 

 ةبرنام از ييهابخش چه بدانیم بايد .شود دهد بررسيمي رخ درسي يهاكالس در چه آن است ضروري

 بلومبه نظر  ؛گیردمي يي در كالس صورتهانوع فعالیت چه يابد ومي راه درس كالس به واقعاً درسي

 (.Fu, 2009)كنیم  آغاز دهندانجام مي معلمان آن چه از را خود بررسي بايد نیز ما

شود و بیشترين  ناشي ميتدريس معلم در كالس ترين متغیر مؤثر در فرآيند آموزش كه از  مهم     

ي ها�از نظريه بندي مطالب درسي، استفاده ، شامل سازمانستگي را با يادگیري شاگردان داردهمب

براساس شواهد  1996، 2بروكس و باكر. مختلف يادگیري و كاربرد فنون گوناگون آموزشي است

موجود، توانايي در تدريس و ايجاد شرايط يادگیري هنگام تدريس مبتني بر تفاوت در جنسیت 

. ((Ho and Hau, 2004 معلمان و مدرك تحصیلي آنان، دو بعد اساسي در اثربخشي معلمان هستند

كارگیري سبك مطلوب تدريس امكان حق  ( معلم مي تواند با به(Walberg,1984والبرگ ة به گفت

 انتخاب را براي يادگیرندگان خود فراهم آورد. از اين منظر با كاربرد سبك تدريس مناسب، انگیزش

وزان آم يابد، مشاركت كالسي بیشتر شده و سطح پیشرفت تحصیلي دانشافزايش مي دروني فراگیر

المللي حاكي از آن است كه كیفیت  تجربیات ملي و بین(. (Khezriyazdan, 2005باال خواهد رفت 

، ابزاري معتبر براي تمیز بین ها�ي موردنظر تدريس آنها�فرآيند تدريس معلمان براساس سبك

ي معلمان كارآمد و ناكارآمد است. علیرغم اهمیت اين موضوع، نظام آموزشي كشور در تالش برا

 ,Abdekhodaei) ستي تدريس موفق نبوده اها�بخش براي تعیین سبك يافتن سیستمي رضايت

Seif, Karimi, Biabangard, 2006). 

                                                           
1. Teaching Styles 

2. Brooks & Baker 
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آموزش و پرورش به هر شكل كه انجام گیرد، بر يادگیري مبتني است. بدين لحاظ وقتي در     

دنبال آن است كه بداند  ي تدريس سخن به میان مي آيد و معلمي بهها�اي از روش آموزش مدرسه

ي آن ها�شناسي يادگیري و نظريه موضوع خاصي را چگونه بايد تدريس كند، ناگريز است به روان

آموزان را مورد مطالعه قرار دهد. اين امر از آن  يادگیري متناسب هر يك از دانش ةمراجعه كرده، نحو

ي ها�و از طرفي توفیق برنامه شود كه روش تدريس تابع روش يا شیوه يادگیري است جا ناشي مي

ي شغلي الزم ها�و مهارت ها�نظام آموزشي نیز، وابسته به وجود معلماني است كه از صالحیت

دهند و  انجام مي سبكمعلمان تدريس خود را براساس  (.(Haggani et all, 2010برخوردار باشند 

كه  باشد مي آموزان دانش  ر شخصي و اثر گذار ب ةبخشند. سبك تدريس داراي جنب آن را بهبود مي

             يافت تري دست توان به نتايج ارزنده دهي و يادگیري مي-ي يادها�با تركیب سبك در آن

(Gorbani et all, 2008). ي خود را به ها�در آموزش و تدريس، تالش معلم بر آن است كه دانسته

به خود را دارند و همین امر موجب مي ي مختص ها�فراگیران انتقال دهد اما فراگیران هريك ويژگي

بنابراين به  ، نیازهاي يادگیري كلیه ي فراگیران را برآورده نسازد؛خاصشود كه يك روش آموزش 

 پذيرفته ،ها�سال طول دري تدريس متنوعي نیاز داريم. ها�منظور انتقال دانش و يادگیري به سبك

 جريان كه دارد اي بستگيحیطه به سبك نتريمناسب اما ندارد وجود تدريس كاملي سبك كه شده

 يهاسبك اثربخشية مطالع كه است قرن نیم از افتد. بیش اتفاق مي آن در يادگیري و تدريس

 شده ارائه ي تدريسها�سبك از متفاوتي يهابنديدسته و گرفته متخصصان قرار توجه مورد تدريس

  .(Rahimzadegan, Sha`banivarki & Kohan, 2009) است

ترين  ترين و مهم ل تربیتي بر اين نظرند كه معلمان، بزرگئنظران و متفكران مسا صاحب اغلبِ    

وتربیت هستند. اگر اساس يك سیستم آموزشي موفق را معلمان تشكیل  عامل در جريان تعلیم

درك عواملي است كه بر كیفیت  اولین قدم در جهت رسیدن به كادر آموزشي موفق دهند مي

از ديدگاه بروينسما  .ن استامعلم1شغلي انگیزشيكي از اين عوامل،  علمان مؤثر است.ت مالیّفعّ

(Bruinsma, 2004)  عوامل ي ازعنوان يك ، بهآبه معلمان اثر بخش، با انگیزه و كار ي جوامعهمه در 

تي خوب، خود را در قالب سیستم تعلیم و تربیافراد تا بتوانند  استاصلي آموزش و پرورش نیاز 

 نقش معلمان هنوز جانبه، همه يهاپیشرفت وجود . بااي بهتر آماده سازند ورش داده و براي آيندهپر

دارند.  آموزان دانش تفكر و رفتار به دهيشكل و آموزشي يهااي در فعالیتكنندهتعیین و محوري

 هدايت ، واعم طور به پرورش و آموزش فرآيند مورد در معلمان منفي يا مثبت انگیزش اهمیت شناخت

 اين شناخت پرتو پوشیده نیست. در كسي بر اخص، طوربه آموزانآموزش دانش و راهنمايي و

 اطالع رو، اين شود. از مي میسر آموزش بهترينة عرض براي معلم بهترين گزينش كه ستها ويژگي

 واقع مؤثرو  مفید تربیت و تعلیم اهداف راستاي تواند در مي انگیزش معلمان از جانبه و همه دقیق

                                                           
1. Job Motivation 
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میزان و جهت انگیزش شغلي معلمان  ةدر زمین ها�ي برخي از پژوهشها�يافته .(Vitilli, 2009) شود

خدمت و تحصیالت است.  ةبیانگر دخالت عوامل مختلفي همچون جنسیت، مقطع تدريس، سابق

 (,Gharehkhani, Koozehchian & Ehsani 2008چیان و احساني ) تحقیق قره خاني، كوزه، ازجمله

براساس مدرك تحصیلي،  (Mehrabi, 2007) وجود تفاوت در عوامل انگیزشي را براساس جنسیت،

( متغیرهاي جنس، تحصیالت و مقطع تدريس معلمان Zaki, 2004زكي ) تجربه و سنوات خدمت،

نتايج تجزيه  (Shafiezadeh, 2002)زاده  شفیع ي نظري انگیزش و در تحقیقها�مدلرا با توجه به 

حاكي از آن دارد كه بین انگیزش شغلي معلمان برحسب مقطع تدريس و میزان  ها�ل يافتهوتحلی

 داري وجود دارد.  يتحصیالت تفاوت معن

( نشان داده است كه بازده كار آن دسته از معلماني كه 1985)1ي دبونوها�مشاهدات و پژوهش    

گیرند به مراتب از ساير معلمان  كار مي هرا ب ها�آن ،ي شغلي را فرا گرفته و در هنگام تدريسها�مهارت

( نیز معلم را محور اصلي تغییرات آموزشي و پیشرفت در 1987)2بیشتر است. فارنهام و ديگوري

ي نظام آموزشي وابسته به وجود ها�توان گفت كه اجراي صحیح برنامه دانند. در نهايت مي مدرسه مي

 ي شغلي الزم براي تدريس بر خوردار باشندها�و مهارت ها�معلماني است كه از انگیزش، صالحیت

(Rahalzadeh, 2007).  

 موفقیت گیري و شكل در نهايي عامل ،كند كه انسان ( اشاره ميMarlin, 2007مارلین )    

 در شاغل يها�تك افراد و گروه تك به ها�سازمان عملكرد و است؛ چرا كه كیفیت آموزشي يها�سازمان

 اصالحات از بسیاري كه است شده باعث انگیزش شغلي معلمان گرفتن ديدهنا .دارد بستگي ها�سازمان

شود. طرز فكر احساسي مثبت  رو روبه با شكست پرورش و آموزش ةحیط در حیاتي و الزم تغییرات و

شود؛ و اين بدان  كارمندان، باعث افزايش انگیزش شغلي و در نتیجه باال رفتن كارآيي آنان مي

 (.Linda, 2005و سويه میان انگیزش و رضايت شغلي برقرار است )اي د معناست كه رابطه

كالس نیز، فراهم كردن جوي  ةهاي مديريت و ادار توان گفت كه هدف از روش مي ترتیب بدين    

ترين كاركرد  عنوان اساسي به همآموزش و تدريس  تر صورت پذيرد. است كه در آن تدريس راحت

آن و فقدان  ةدهند ي تشكیلها�وجهي بودن فعالیتچند یچیدگي ودلیل پ آموزش و پرورش، نبايد به

ترين عوامل  انگیزش شغلي نیز از اساسيو استانداردهاي مورد قبول، مورد غفلت قرار گیرد.  ها�مالك

تالش براي فراهم  باشد. افراد شاغل به تدريس در نظام آموزش و پرورش مي يو نیروزادهنده جهت 

و انگیزش ي تدريس ها�سبك مديريت كالسي، ةتحقیقاتي در زمین كردن بستر مناسب علمي و

شغلي معلمان داراي تأثیري مثبت در امر آموزش و يادگیري فراگیران و معلمان خواهد داشت. با 

توجه به گسترده بودن و تأثیرگذاري جدي اين متغیرها در امر مهم تعلیم و تربیت، هدف پژوهش 

                                                           
1. Debono 

2. Farnham & Diggory 
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ي تدريس معلمان ها�ي مديريت كالس درس و سبكها�با سبكانگیزش شغلي  تفاوتحاضر بررسي 

 است.شناختي و شغلي  ي جمعیتها�اساس برخي ويژگيبر

 سؤاالت پژوهش

ي مديريت كالس و ها�ي انگیزش شغلي، سبكها�. آيا بین معلمان مرد و زن از لحاظ مؤلفه1

 ي تدريس، تفاوتي وجود دارد؟ها�سبك

ي مديريت ها�ي انگیزش شغلي، سبكها�متوسطه از لحاظ مؤلفه . آيا بین معلمان مقطع راهنمايي و2

 ي تدريس، تفاوتي وجود دارد؟ها�كالس و سبك

ي مديريت ها�ي انگیزش شغلي، سبكها�. آيا بین معلمان داراي سوابق كاري مختلف از لحاظ مؤلفه3

 ي تدريس تفاوتي وجود دارد؟ها�كالس و سبك

ي ها�ي انگیزش شغلي، سبكها�مختلف از لحاظ مؤلفه . آيا بین معلمان داراي مدارك تحصیلي4

 ي تدريس تفاوتي وجود دارد؟ها�مديريت كالس و سبك

ي تدريس معلمان از لحاظ ها�ي مديريت كالس و سبكها�ي انگیزش شغلي، سبكها�. آيا بین مؤلفه5

 ي خدمت تفاوتي وجود دارد؟ها�محل

 

 پژوهش شناسي  روش

آماري  ةبا هدف بررسي تفاوت متغیرها انجام گرفته است. جامع اين پژوهش از نوع توصیفي بوده و

ي ها�ي تحصیلي راهنمايي و متوسطه در شهرستانها�معلمان شاغل به تدريس دورهة پژوهش، كلی

نفر مي باشد كه براساس  795بود. تعداد اين معلمان  1390-91پاوه و جوانرود در سال تحصیلي 

نفر زن( تعیین شده  90نفر مرد، 210نفر ) 300تعداد  جدول كرجسي و مورگان حجم نمونه به

اي تصادفي استفاده شد؛ كه جهت  اي چند مرحله گیري طبقه است. در اين تحقیق از روش نمونه

تر منشعب  ي كوچكها�اساس حجم هر يك از گروهي آن با تقسیم حجم گروه نمونه برانتخاب اعضا

طور تصادفي  سیت و مقطع، اعضاي گروه نمونه بهمادر، برحسب شهرستان محل خدمت، جن ةاز جامع

 از هر يك و به تناسب انتخاب شده است.

منظور تجزيه و  ، بهSPSS 19افزار  در اين پژوهش پس از وارد نمودن كامل اطالعات در نرم    

ي تجزيه و ها�ي آمار توصیفي، از روشها�بر استفاده از روش آوري شده، عالوه ي جمعها�تحلیل داده

، آزمون تحلیل واريانس ANOVAمتغیري  اطي شامل آزمون تحلیل واريانس تكلیل آمار استنبتح

 ي مستقل استفاده گرديد.ها�براي گروه  tو MANOVAمتغیري چند

 

 ابزارهاي پژوهش
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ي مديريت كالس ها�سبك ةپرسشنامانگیزش شغلي هرزبرگ،  ر انجام اين پژوهش از سه پرسشنامةد

 ي تدريس پراشینگ استفاده شد. ها�سبك ةپرسشنامنچ و راون و فر ةدرس مبتني بر نظري

دو عاملي انگیزش شغلي  ةانگیزش شغلي هرزبرگ: اين پرسشنامه مبتني بر نظري ةالف( پرسشنام

 ةاصلي اين نظريه عبارتند از عوامل انگیزشي )يا برانگیزانند ةگانباشد. عوامل دو ( مي1960هرزبرگ )

ي ها�امل مربوط به محیط كار و نگهدارنده( كه در آن هر يك از عاملشغل( و عوامل بهداشتي )عو

ي فرعي مربوط به عامل انگیزشي ها�باشند. زير مؤلفه فرعي مي اصلي، خود شامل چهار زير مؤلفة

ي مربوط به عوامل بهداشتي ها�عبارتند از: موفقیت، قدرداني، ماهیت كار، رشد و پیشرفت و شاخص

بندي لیكرت با  وابط، امنیت، حقوق و پاداش. مقیاس استفاده شده در درجهعبارتند از: سرپرست، ر

اين پرسشنامه، از تحلیل عاملي به روش ة منظور بررسي روايي ساز باشد. به اي مي گزينه 5طیف 

صورت مستقیم و بدون  اساس نتايج آن، هشت عامل بي اصلي استفاده شد كه برها�تعیین مؤلفه

تريس همبستگي استخراج گرديد. به منظور تبیین حداكثر مقدار واريانس برآورد اشتراكات از ما

گويه در نظر  3 ها�ي خطي تمامي هشت مؤلفه برآورد، و براي هر كدام از آنها�متغیرها، تركیب

ي ها�مورد نظر داشتند. در نهايت با تركیب مؤلفه ة گرفته شد كه بیشترين همبستگي را با مؤلف

استخراج از پیش در نظر گرفته شده در ساختار اصلي پرسشنامه مل اصلي گانه، تعداد دو عا هشت

ي خطي متعامد ها�مجموعه تركیب . درمؤلفه يا عاملي كسر يا اضافه نگرديدبر اين اساس گرديد و 

در اين پژوهش ضريب  درصد واريانس تبیین شده رسید. 78به حداكثر مقدار  ي هشت گانهها�مؤلفه

و عوامل  89/0/.، عوامل انگیزشي 93شنامه ي انگیزش شغلي هرزبرگ آلفاي كرانباخ كل پرس

ترتیب زير محاسبه گرديد: موفقیت  به ها�مؤلفه دست آمده و براي هر كدام از  به 88/0بهداشتي 

و  64/0/، امنیت 62، روابط 80/0، سرپرست 68/0، پیشرفت 68/0، ماهیت 78/0، قدرداني 78/0

 .88/0حقوق 

 French and) فرنچ و راون ةي مديريت كالس: اين پرسشنامه مبتني بر نظريها�ب( پرسشنامه سبك

Raven, 1960) ه تهیه گرديد ي مديريت كالس درس معلمانها�منظور سنجش سبك بهباشد كه  مي

ي مديريتِ قانوني، تشويقي، تخصص، ها�مقیاس فرعي سبك 5گويه با  35. اين ابزار شامل است

رفتاري معلم را در استفاده از اين منابع اقتدار  ةيك نمون ها�ر كدام از مادهباشد. ه مرجع و تنبیهي مي

براي بررسي  باشد. اي مي درجه 7سنجد. مقیاس مورد استفاده در اين پرسشنامه، لیكرت  گانه مي پنج

از  ،(Mesrabadi, Badri, Vahedi, 2010) اين پرسشنامه، مصرآبادي، بدري و واحدية روايي ساز

ي اصلي با چرخش متعامد واريماكس استفاده كردند. در نتايج تحلیل ها�ملي به روش مؤلفهتحلیل عا

درصد  63باالتر از يك توانستند در مجموع ة عامل با ارزش ويژ 5سؤال پرسشنامه، تعداد  35بر روي 

ي فرعي پنج ها�آزمونة كنندن كنند. عوامل استخراج شده تأيیداز كل واريانس پرسشنامه را تبیی

ضريب پايايي بازآزمايي اين باشد.  فرنچ و راون مية سبك مديريتي كالس درس مبتني بر نظري
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و  86/0ابر با رب (Mesrabadi, Badri, Vahedi, 2010)پرسشنامه توسط مصرآبادي، بدري و واحدي 

مي و ي اقتدار قانوني، تشويقي، تنبیهي، علها�ضريب آلفاي كرانباخ پرسشنامه براي هر كدام از مؤلفه

محاسبه  83/0و آلفاي كرانباخ كل پرسشنامه 82/0، 71/0، 74/0، 76/0، 70/0ترتیب:  مرجع به

 گرديد.

ساخته  (Prashing, 2002)ج( پرسشنامه سبك تدريس پراشینگ: اين پرسشنامه توسط پراشینگ 

ي ها�روشة ي چهارگانها�مؤلفهة باشد كه محتواي آن در بر گیرند مي گويه  60شده است و شامل 

 0ال نمرات ؤريزي است. آزمودني در هر س تدريس، راهبردهاي مديريت، محیط كالس و فنون برنامه

موردنظر خود در پاسخ به هر سؤال انتخاب ة لیكرت با توجه به نمراي  درجه 6را براساس طیف  5تا 

در حال گذر پذير يا  ة تدريس سنتي يا تحلیلي، انعطافگان سه يها�سبك مي كند. در اين پرسشنامه

 ,Samadi)منظور تعیین روايي سازه پرسشنامه، صمدي  اند. به گرا يا فراگیرمحور تعبیه گرديده و كل

ة گان ي سهها�عامل اصلي را با عنوان سبك 3، با روش تحلیل عامل تأيیدي توانست تعداد (2010

خوبي  به ي تدريس پراشینگها�سبكة مندرج در پرسشنامة گوي 60تدريس، از مجموع تعداد 

واريانس سؤاالت پرسشنامه را در قدرت تبیین نتايج آن  80/0يابي آلفا،  استخراج كند. نتايج عامل

عامل  3نشان داد. در نهايت سؤاالت مندرج در هر سبك با روش تحلیل موازي تعیین و تعداد 

پراشینگ ة نظريصورت همسو با  به ها�مناسب اصلي، با دارا بودن بیشترين همبستگي روابط بین داده

ي تدريس ها�و براي هر كدام از سبك 83/0تأيید گرديدند. ضريب آلفاي كرانباخ كل پرسشنامه 

 دست آمد.  به 66/0و  64/0، 68/0ترتیب  پذير و سنتي به فراگیرمحور، انعطاف
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 ي پژوهشها�يافته
 

ي ها�ي مديريت كالس و سبكها�ي، سبكي انگيزش شغلها�مؤلفهكلي ميانگين و انحراف معيار  (:1)جدول 

 تدريس معلمان

 انحراف معیار میانگین مؤلفه ها متغیرها

ؤم
فه

ل
 

ي
شغل

ش 
یز

انگ
ي 

ها
 

 

 

 عوامل انگیزشي

 75/2 16/11 موفقیت

 23/3 46/9 قدرداني

 50/2 59/11 ماهیت

 75/2 13/10 پیشرفت

 

 

 عوامل بهداشتي

 24/3 85/9 سرپرست

 31/2 06/11 روابط

 51/2 77/10 امنیت

 97/3 57/8 حقوق

 

 

 

 هاي مديريت كالس سبك

 

 78/5 03/36 اقتدار قانوني

 96/5 09/35 اقتدار تشويقي

 58/6 82/21 اقتدار تنبیهي

 56/5 97/34 اقتدار علمي

 89/5 28/36 اقتدار مرجع

 

 هاي تدريس سبك

 28/9 88/61 فراگیرمحور

 12/9 38/60 پذير انعطاف

 86/8 68/62 سنتي

300 n = 
 

 59/11ماهیت با ة ي انگیزش شغلي، مؤلفها�، از میان كل مؤلفه1ي جدول ها�با توجه به يافته    

اند. بیشترين میانگین  داراي كمترين میانگین بوده 57/8حقوق با ة داراي بیشترين میانگین و مؤلف

كمترين میانگین مربوط  و 28/36دار مرجع با ي مديريت كالس، مربوط به سبك اقتها�عددي سبك

ي تدريس، سبك تدريس سنتي ها�باشد. در میان سبك مي 82/21به سبك اقتدار تنبیهي با 

 داراي كمترين میزان میانگین است. 38/60پذير  و سبك تدريس انعطاف 68/62بیشترين میانگین 

شامل همگني  MANOVAآزمون ي ها�فرض ابتدا پیش پاسخ به سؤاالت پژوهش،جهت بررسي     

به كمك آزمون لون و  ها�كوواريانس از طريق آزمون ام باكس، همگني واريانس –واريانس  ماتريس
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خطي بین متغیرهاي پیش بین و مالك توسط نمودار پراكنش بررسي گرديد كه نتايج بیانگر ة رابط

 بود.  ها�فرض عدم تخطي از پیش

ي انگیزش شغلي، ها�ال مطرح است كه آيا میان مؤلفهدر اولین بخش از پژوهش اين سؤ    

بر اين اساس ي تدريس از لحاظ جنسیت تفاوتي وجود دارد؟ ها�سبك  ي مديريت كالس وها�سبك

 ةآمار 2دست آمده از جدول  براساس نتايج بهبررسي شد كه  اي ويلكزندچند متغیري الة آمارابتدا 

دار در  يوجود تفاوت معنة دهند (، نشان= 0004/0P، )57/4معادل  F و 80/0با مقدار النداي ويلكز 

 باشد.  ي مذكور در دو جنس ميها�تركیب نمرات متغیر
 

النداي ويلکز براي بررسي تفاوت دو جنس معلمان مرد و زن از لحاظ چند متغيري ة آمار (:2) جدول

 ي تدريسها�سبك ي مديريت كالس وها�ي انگيزش شغلي، سبكها�مؤلفه

 P  ا خط df  فرضیه  F  df  ره النداي ويلكزآما مقدار

80/0  57/4  16  283  0004/0 
  

داري وجود دارد، بنابراين  جا كه بین دو جنس در تركیب نمرات اين متغیرها تفاوت معني از آن    

ي، ي انگیزش شغلي، اقتدار قانوني، تشويقي، تنبیهها�مؤلفه داري بین توان گفت كه تفاوت معني مي

پذير و سنتي در دو جنس معلمان مرد و زن وجود  محور، انعطافي، مرجع، سبك تدريس فراگیرعلم

 .ي مستقل استفاده گرديدها�براي گروه tتك متغیرها، از آزمون  تفاوت تكة دارد كه براي مشاهد
 

ي ها�كمستقل براي مقايسه دو گروه معلمان مرد و زن از لحاظ انگيزش شغلي، سب t: نتايج آزمون 3جدول 

 ي تدريسها�مديريت كالس و سبك

 t df متغیر
 میانگین

 )مرد(

 میانگین

 )زن(

تفاوت 

 ها میانگین

خطاي معیار تفاوت 

 ها میانگین
P 

 93/0 31/0 -03/0 17/11 14/11 215 -09/0 موفقیت

 052/0 38/0 -73/0 97/9 23/9 201 -95/1 قدرداني

 33/0 28/0 -27/0 77/11 50/11 232 -99/0 ماهیت

 07/0 34/0 -63/0 57/10 94/9 298 -83/1 پیشرفت

 15/0 41/0 -58/0 26/10 67/9 298 -43/1 سرپرست

 06/0 29/0 54/0 68/10 22/11 298 87/1 روابط

 76/0 34/0 11/0 69/10 80/10 243 31/0 امنیت

 13/0 50/0 -76/0 09/9 33/8 298 -52/1 حقوق

 08/0 72/0 -29/1 88/36 59/35 298 -79/1 اقتدار قانوني

 002/0 66/0 02/2 64/33 67/35 222 07/3 اقتدار تشويقي

 15/0 82/0 17/1 96/20 12/22 298 43/1 اقتدار تنبیهي

 17/0 70/0 96/0 21/34 17/35 298 37/1 اقتدار علمي
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 06/0 74/0 41/1 23/35 64/36 298 91/1 اقتدار مرجع

 08/0 16/1 06/2 38/60 43/62 298 77/1 سبك فراگیرمحور

 99/0 15/1 01/0 33/60 35/60 298 01/0 پذير سبك انعطاف

 001/0 10/1 71/3 06/60 76/63 298 38/3 سبك سنتي

300 n = 
 

مستقل نشان مي دهد كه بین معلمان مرد و زن در  t، نتايج آزمون 3ي جدول ها�با توجه به يافته    

(  = t ،001/0p=  38/3( و سبك تدريس سنتي ) = t  ، 002/0P= 07/3متغیرهاي اقتدار تشويقي )

ي انگیزش شغلي، اقتدار قانوني، ها�داري وجود دارد. بین معلمان دو جنس از لحاظ مؤلفه يتفاوت معن

 پذير تفاوتي مشاهده نشد. تنبیهي، علمي، مرجع، سبك تدريس فراگیرمحور و انعطاف

، از متوسطهبین معلمان دو مقطع راهنمايي و  آياسؤال دوم پژوهش بررسي اين نكته است كه     

 ي تدريس تفاوتي وجود دارد؟ها�ي مديريت كالس و سبكها�ي انگیزش شغلي، سبكها�لحاظ مؤلفه

 و 86/0مقدار با نشان مي دهد كه اين آماره اي ويلكز ندالة آمار آزمون نتايج ،جهت بررسي اين نكته

F  96/2معادل( ،0001/0P =نشان ) ي مذكور در ها�متغیر وت معنادار در تركیب نمراتتفاة دهند

 باشد. بین دو مقطع تحصیلي مي
 

از لحاظ  متوسطهتفاوت معلمان در دو مقطع راهنمايي و  بررسيآماره النداي ويلکز براي : (4) جدول

 ي تدريسها�ي مديريت كالس و سبكها�سبك ي انگيزش شغلي، ها�مؤلفه

 P  اخط df  فرضیه F  df  آماره النداي ويلكز مقدار

86/0  96/2  16  283  0001/0 
 

داري وجود  جا كه بین مقطع تحصیلي در تركیب نمرات متغیرهاي وابسته تفاوت معني از آن    

تك متغیرها نیز وجود دارد.  داري بین نمرات در تك توان گفت كه تفاوت معني دارد، بنابراين مي

 گرديد.ي مستقل استفاده ها�براي گروه tآزمون از  ها�تك متغیر براي مشاهده تفاوت تك
 

از لحاظ انگيزش  متوسطه مستقل براي مقايسه ي دو گروه معلمان راهنمايي و t: نتايج آزمون (5) جدول

 ي تدريسها�شغلي، مديريت كالس و سبك

 t df متغیر
میانگین 

 )راهنمايي(

میانگین 

 )متوسطه(

 تفاوت

 ها میانگین

خطاي معیار 

 تفاوت
P 
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 002/0 31/0 99/0 65/10 64/11 287 16/3 فقیتمو

 01/0 37/0 92/0 99/8 91/9 298 49/2 قدرداني

 02/0 29/0 69/0 23/11 92/11 284 40/2 ماهیت

 

 
 

 04/0 32/0 65/0 80/9 45/10 288 07/2 پیشرفت

 20/0 37/0 48/0 61/9 09/10 298 28/1 سرپرست

 02/0 26/0 63/0 74/10 37/11 298 40/2 روابط

 03/0 29/0 65/0 44/10 09/11 298 25/2 امنیت

 001/0 45/0 52/1 80/7 32/9 298 38/3 حقوق

 70/0 66/0 -26/0 11/36 85/35 271 -39/0 اقتدار قانوني

 56/0 68/0 4/0 86/34 26/35 298 59/0 اقتدار تشويقي

 33/0 75/0 -73/0 14/22 41/21 298 -98/0 اقتدار تنبیهي

 22/0 64/0 79/0 27/35 49/34 298 -23/1 ياقتدار علم

 79/0 68/0 18/0 31/36 13/36 298 -27/0 اقتدار مرجع

 16/0 07/1 49/1 07/61 56/62 289 40/1 سبك فراگیرمحور

 07/0 04/1 91/1 39/59 30/61 288 83/1 پذير سبك انعطاف

 03/0 02/1 -25/2 77/63 53/61 298 -21/2 سبك تدريس سنتي

300 n = 
 

ي موفقیت، ها�دهد كه بین مؤلفه مستقل نشان مي t، نتايج آزمون 5ي جدول ها�با توجه به يافته    

 tترتیب با مقادير  قدرداني، ماهیت، پیشرفت، روابط، امنیت، حقوق و سبك تدريس سنتي معلمان به

تر از  چكداري كو در سطوح معني -21/2، و 38/3، 25/2، 40/2، 07/2، 40/2، 49/2، 16/3معادل 

داري وجود دارد. بین ساير متغیرها  يتفاوت معن متوسطه، در دو مقطع تحصیلي راهنمايي و 05/0

 داري مشاهده نگرديد. يدر دو مقطع تحصیلي تفاوت معن

آيا بین معلمان در بخش ديگري از سؤاالت پژوهش، هدف بررسي پاسخ به اين سؤال است كه     

ي مديريت كالس و ها�ي انگیزش شغلي، سبكها�اظ مؤلفهكاري مختلف، از لح داراي سوابق

 F و، 85/0با مقدار اي ويلكز ندالة آمار ،جهت بررسي اين نكته ي تدريس تفاوتي وجود دارد؟ها�سبك

ي مذكور در ها�وجود تفاوت معنادار در تركیب نمرات متغیر ةدهند ؛ نشان = 049/0P، 47/1معادل 

 باشد.  ري ميبین معلمان داراي سوابق مختلف كا
 

تفاوت در سنوات خدمت معلمان از لحاظ  النداي ويلکز براي بررسيچند متغيري ة آمار: (6) جدول

 ي تدريسها�ي مديريت كالس و سبكها�ي انگيزش شغلي، سبكها�مؤلفه
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 P  اخط df  فرضیه F  df  آماره النداي ويلكز مقدار

85/0  47/1  32  564  049/0 
 

داري  ن سنوات مختلف كاري در تركیب نمرات متغیرهاي وابسته تفاوت معنيجا كه بی از آن    

تك متغیرها نیز وجود  داري بین نمرات در تك توان گفت كه تفاوت معني وجود دارد، بنابراين مي

استفاده   ANOVAمتغیري تحلیل واريانس تك از آزمون ها�تك متغیر تفاوت تك ة دارد. براي مشاهد

 گزارش شده است. 7دار آن در جدول  يج معنيايم كه نتا نموده
 

 براي بررسي تفاوت در سوابق كاري مختلف معلمان ANOVAآزمون ة : خالص(7)جدول 

  df  مجموع مجذورات    متغیر
میانگین 

 مجذورات

 

 
مقدار 

F 
 P 

اقتدار 

 قانوني

 

 

  27/121  2  54/242  گروهي بین
 

76/3 

 

 

 

024/0 

     28/32  297  30/9586  گروهي درون

     -  299  84/9828  كل

اقتدار 

 تشويقي

 

 

  70/112  2  39/225  گروهي بین
 

27/3 

 

 

 

039/0 

     48/34  297  53/10241  گروهي درون

     -  299  92/10466  كل

اقتدار 

 تنبیهي

 

 

  44/152  2  88/304  گروهي بین
 

70/3 

 

 

 

026/0 

     20/41  297  70/12237  گروهي درون

     -  299  59/12542  كل

اقتدار 

 مرجع

 

 

  42/152  2  84/304  گروهي بین
 

54/4 

 

 

 

011/0 

     56/33  297  08/9966  گروهي درون

     -  299  92/10270  كل

300 n =(57=n 159، 1كد سنوات=n  84، 2كد سنوات=n  3كد سنوات) 
 

(، اقتدار  = F ،024/0P  =76/3دهد كه در متغیرهاي اقتدار قانوني ) شان مين 7ي جدول ها�يافته    

رجع ــ( و اقتدار م = 70/3F =  ،026/0Pهي )ـ(، اقتدار تنبی = F ،039/0P  =27/3تشويقي )

(54/4=  F ،011/0P = در معلمان داراي سوابق كاري مختلف تفاوت معني ،)  داري وجود دارد. بر

ي موفقیت، قدرداني، پیشرفت، سرپرست، ماهیت، ها�ير متغیرها يعني مؤلفههمین اساس میان سا

پذير و سنتي، در میان معلمان داراي  امنیت، روابط، حقوق، اقتدار علمي، سبك فراگیرمحور، انعطاف

 ري وجود ندارد.سوابق كاري مختلف تفاوت معنادا
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دار در متغیرهاي اقتدار  يتفاوت معندر مورد وجود  ANOVAداري نتايج آزمون  يبا توجه به معن    

تا  11سال،  10تا 1از ةقانوني، تشويقي، تنبیهي و مرجع معلمان داراي سوابق مختلف كاري سه گان

دار میان كدام دسته از  يي معنها�منظور كسب اطالع از اين كه تفاوت سال، به 30تا  21سال و  20

 تعقیبي توكي استفاده شد. د از آزموني سنوات خدمت معلمان وجود دارها�گروه

 
 

 ي معني دار سوابق كاري مختلف معلمانها�ميانگينة : آزمون تعقيبي توكي جهت مقايس(8)جدول 

  (j)میانگین  (i)میانگین  (j)سنوات  (i)سنوات  متغیر
اختالف 

 ها میانگین
 P 

اقتدار 

 قانوني
 

10-1 

 سال
 

20-11 

 سال
 37/37  27/35  10/2  018/0 

اقتدار 

 ويقيتش

 

 

20-11 

 سال
 

30-21 

 سال
 40/34  70/36  30/2  031/0 

اقتدار 

 تنبیهي
 

20-11 

 سال
 

30-21 

 سال
 63/22  04/20  59/2  025/0 

اقتدار 

 مرجع
 

20-11 

 سال
 

30-21 

 سال
 36/35  95/37  59/2  011/0 

 

ت اقتدار قانوني در توان دريافت كه اختالف میانگین نمرا مي 8با توجه به نتايج حاصل از جدول     

سال  20تا  11سال با معلمان داراي سنوات خدمت از  10تا  1خدمت از ة مورد معلمان داراي سابق

دار است. بر همین اساس اختالف میانگین نمرات اقتدار  ، معني018/0در سطح  10/2ة با آمار

راي سنوات خدمت از سال با معلمان دا 20تا  11خدمت از ة تشويقي در مورد معلمان داراي سابق

دار است. همچنین اختالف میانگین نمرات  ، معني031/0در سطح  31/2ة سال با آمار 30تا  21

سال با معلمان داراي سنوات  20تا  11خدمت از  ة اقتدار تنبیهي در مورد معلمان داراي سابق

ت اختالف میانگین دار است. در نهاي ، معني025/0در سطح  59/2ة سال با آمار 30تا  21خدمت از 

سال با معلمان داراي سنوات  20تا  11خدمت از ة نمرات اقتدار مرجع در مورد معلمان داراي سابق

 دار است. ، معني011/0در سطح  59/2 ةسال با آمار 30تا  21خدمت از 

ي انگیزش شغلي، اقتدار قانوني، تشويقي، ها�آيا بین مؤلفهطور كلي  جهت بررسي اين نكته كه به    

ي ها�پذير و سنتي در معلمان داراي مدرك محور، انعطافي، علمي، مرجع، سبك تدريس فراگیرتنبیه

، 28/2معادل  F و 78/0با مقدار ويلكز تحصیلي مختلف، تفاوتي وجود دارد، نتايج آزمون النداي 

001/0P = ي مذكور در بین معلمان ها�تركیب نمرات متغیردار در  يوجود تفاوت معنة دهند ؛ نشان

 باشد.  داراي مدارك مختلف مي
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ي انگيزش ها�تفاوت در مدارك تحصيلي معلمان از لحاظ مؤلفه بررسيالنداي ويلکز براي ة آمار: (9)  جدول

 ي تدريسها�ي مديريت كالس و سبكها�شغلي، سبك

 P  اخط df  فرضیه F  df  آماره النداي ويلكز مقدار

78/0  28/2  32  564  0001/0 
 

جا كه بین مدرك تحصیلي در تركیب نمرات متغیرهاي وابسته تفاوت معني داري وجود  از آن    

داري بین نمرات معلمان داراي مدارك گوناگون  توان گفت كه تفاوت معني دارد، بنابراين مي

از آزمون  ها�تك متغیر تكتك متغیرها نیز وجود دارد. براي مشاهده تفاوت  تحصیلي در تك

ANOVA .استفاده گرديد 
 
 

 مدرك تحصيلي معلمان متغيرها براساسبراي بررسي تفاوت  ANOVAآزمون ة: خالص(10)جدول 

 F pمقدار  میانگین مجذورات df مجموع مجذورات  متغیر

 

 قدرداني

 03/37 2 06/74 گروهي بین
 

63/3 

 

028/0 
 20/10 297 29/3030 گروهي درون

 - 299 35/3104 كل

 

 سرپرست

 76/44 2 51/89 گروهي بین
 

36/4 

 

014/0 
 27/10 297 43/3051 گروهي درون

 - 299 95/3140 كل

 

 اقتدار تنبیهي

 61/161 2 22/323 گروهي بین
 

93/3 

 

021/0 
 14/41 297 37/12219 گروهي درون

 - 299 59/12542 كل

 

 سبك انعطاف پذير

 60/300 2 20/601 وهيگر بین
 

71/3 

 

026/0 
 10/80 297 44/24056 گروهي درون

 - 299 64/24657 كل

300 n = 
 

(، سرپرست = F ،028/0P  =63/3دهد كه در متغیرهاي قدرداني ) نشان مي 10ي جدول ها�يافته    

(36/4=  F ،014/0P =( اقتدار تنبیهي ،)93/3F =  ،021/0P=و سبك انعطاف ) 71/3ير )پذ=  F ،

026/0P = بر همین   داري وجود دارد. ( در معلمان داراي مدرك تحصیلي مختلف، تفاوت معني

منظور رعايت اصل ايجاز از آوردن  داري وجود ندارد كه به ياساس میان ساير متغیرها تفاوت معن

 در جداول خودداري شده است. ها�نمرات آن

دار در متغیرهاي قدرداني،  ين آنوا در مورد وجود تفاوت معنداري نتايج آزمو يبا توجه به معن    

ي كارداني، كارشناسي، ها�پذير معلمان داراي مدرك سرپرست، اقتدار تنبیهي و سبك انعطاف

ي معنادار میان كدام دسته از ها�منظور كسب اطالع از اين كه تفاوت ارشد و باالتر، به كارشناسي
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كه نتايج آن در  شدهود دارد، از آزمون تعقیبي توكي استفاده ي مدارك مذكور معلمان وجها�گروه

 آورده شده است. 11جدول 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 دار مدرك تحصيلي معلمان ي معنيها�ميانگينة : آزمون تعقيبي توكي جهت مقايس(11)جدول 

 (j)مدرك (i)مدرك متغیر
میانگین 

(i) 
میانگین 

(j) 

اختالف 

 ها میانگین
P 

 022/0 86/1 64/8 50/10 ارشد و باالتر رشناسيكا كارداني قدرداني

 010/0 59/1 50/8 09/10 ارشد و باالتر كارشناسي كارشناسي سرپرست

 اقتدار تنبیهي
 033/0 72/2 03/22 31/19 كارشناسي كارداني

 029/0 60/3 90/22 31/19 كارشناسي ارشد و باالتر كارداني

 019/0 13/4 65/59 79/63 كارشناسي كارداني پذير سبك انعطاف
 

توان دريافت كه اختالف میانگین نمرات قدرداني در  مي 11با توجه به نتايج حاصل از جدول     

(،  P=022/0) 86/1ارشد و باالتر با مقدار  مورد معلمان داراي مدرك كارداني با مدرك كارشناسي

رشناسي با مدرك سرپرست در مورد معلمان داراي مدرك كاة اختالف میانگین نمرات مؤلف

(، اختالف میانگین اقتدار تنبیهي معلمان داراي P= 010/0، )59/1ارشد و باالتر با مقدار  كارشناسي

، 60/3و  72/2ترتیب با مقدار  ارشد و باالتر به مدرك كارداني و كارشناسي با مدرك كارشناسي

(033/0=P و ،)   (029/0=P و اختالف میانگین سبك انعطاف ،) لمان داراي مدرك كارداني و پذير مع

 باشند. دار مي معني (،  P=019/0، )13/4كارشناسي با مقدار 

ي انگیزش شغلي، ها�آيا بین مؤلفهطوركلي  پژوهش، جهت بررسي اين نكته كه بهآخرين سؤال در     

ر پذير و سنتي د اقتدار قانوني، تشويقي، تنبیهي، علمي، مرجع، سبك تدريس فراگیر محور، انعطاف

معادل  Fو  91/0النداي ويلكز با مقدار ة آماري خدمت مختلف معلمان تفاوتي وجود دارد، ها�محل

68/1 ،050/0P = ي مذكور در بین ها�متغیر دار در تركیب نمرات يوجود تفاوت معنة دهند ؛ نشان

  .باشد ي مختلف خدمت ميها�معلمان شاغل در محل
 

ي انگيزش ها�ي خدمت معلمان از لحاظ مؤلفهها�تفاوت در محل ررسيبآماره النداي ويلکز براي : (12) جدول

 ي تدريسها�ي مديريت كالس و سبكها�شغلي، سبك

 P  اخط df  فرضیه F  df  آماره النداي ويلكز مقدار

91/0  68/1  16  283  050/0 
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شاغل در ي مذكور در بین معلمان ها�جا كه تفاوتي معنادار در تركیب نمرات متغیر از آن    

 استفاده شد.   tاز آزمون ها�متغیربراي مشاهده تفاوت ي مختلف خدمت وجود دارد بنابراين ها�محل

 

 

 

 
 

ي ها�ي پاوه و جوانرود از لحاظ مؤلفهها�معلمان شاغل در شهرستانة مستقل براي مقايس tنتايج  (:13) جدول

 ي تدريسها�مديريت كالس و سبكي ها�انگيزش شغلي، سبك

  t  Dfقدار م  متغیر
میانگین 

 )جوانرود(

 

 

میانگین 

 )پاوه(

 

 

تفاوت 

 ها�میانگین

 

 

خطاي 

 معیار

 تفاوت

 P 

 17/0  30/0  -42/0  42/11  00/11  273  -39/1  موفقیت

 009/0  39/0  -02/1  11/10  10/9  298  -63/2  قدرداني

 13/0  28/0  -43/0  86/11  43/11  256  -53/1  ماهیت

 36/0  33/0  -30/0  32/10  02/10  298  91/0  پیشرفت

 17/0  39/0  -62/0  25/10  63/9  298  -58/1  سرپرست

 87/0  28/0  -05/0  09/11  04/11  298  -16/0  روابط

 19/0  30/0  -39/0  02/11  63/10  298  -30/1  امنیت

 001/0  47/0  -62/1  61/9  99/7  298  -43/3  حقوق

 85/0  66/0  13/0  90/35  02/36  247  19/0  قانوني اقتدار

 31/0  72/0  -73/0  53/35  81/34  298  -02/1  اقتدار تشويقي

 033/0  78/0  -67/1  86/22  19/21  298  -14/2  اقتدار تنبیهي

 10/0  67/0  -12/1  61/35  49/34  298  -67/1  اقتدار علمي

 97/0  71/0  03/0  20/36  23/36  298  04/0  اقتدار مرجع

سبك فراگیر 

 محور
 61/1-  298  19/61  98/62  79/1-  12/1  11/0 

سبك انعطاف 

 پذير
 88/0  298  01/60  97/60  97/0  10/1  38/0 

 35/0  07/1  -01/1  30/63  30/62  298  -94/0  سبك سنتي

300 n =(195=n   ،105جوانرود=n )پاوه 
 

، t=  -43/3(، حقوق ) = t ،009/0p=  -63/2قدرداني )ة ، میان مؤلف13ي جدول ها�يافتهبراساس     

022/0  =p( و اقتدار تنبیهي )14/2-  =t ،033/0 =p  در بین معلمان دو شهرستان پاوه و جوانرود ،)

 د.داري مشاهده نگردي يداري وجود دارد. بین ساير متغیرها در دو شهرستان تفاوت معن يتفاوت معن

 

 گيري نتيجه و بحث
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ي ها�و سبك كالس مديريت يها�سبك، شغلي انگیزش تفاوت بررسي پژوهش، اين انجام از هدف

محل خدمت و سنوات خدمت، مدرك تحصیلي از لحاظ جنسیت، مقطع تدريس،  معلمان تدريس

ن تك ي تحلیل رگرسیوها�آزمون از ،اطالعات توصیفي بررسي بر عالوه آن انجام منظور به كه بود

منظور تجزيه و  به .گرديد استفادهي مستقل ها�براي گروه tمتغیري، تحلیل رگرسیون چندمتغیري و 

ي انگیزش ها�طوركلي بین معلمان مرد و زن از لحاظ مؤلفه هسؤال كه آيا بتحلیل پاسخ به اين 

شان داد ن  tنتايج نهايي آزمون ي مديريت كالس و سبك تدريس، تفاوتي وجود دارد؟ها�شغلي، سبك

كه معلمان مرد و زن تنها از نظر اقتدار تشويقي و سبك تدريس سنتي، داراي تفاوت معناداري 

هستند؛ كه از بعد توصیفي، میانگین اقتدار تشويقي و سبك تدريس سنتي معلمان مرد بیشتر از 

با  ها�تهزنان است. در بین دو جنس مرد و زن از لحاظ ساير متغیرها تفاوتي مشاهده نشد. اين ياف

، (,Gharehkhani, Koozehchian & Ehsani 2008)خاني، كوزه چیان و احساني  نتايج پژوهش قره

 ,zaki( زكي )Mehrabi, 2007(، مهرابي )Heidary and Rajaeepoor, 2008پور ) حیدري و رجايي

 براويرز تامیك و  (Shafiezadeh,2002)زاده  ( شفیعAmirkaveh, 2004) ( امیر كاوه2004

(Tomic, Brouwers, 2010)  كه بین عوامل انگیزشي معلمان مرد و زن، تفاوت معنادار يافته اند

 باشد. همسو نمي

اي  ي مديريت كالس، نتیجهها�سبك ةتفاوت میان معلمان مرد و زن در اقتدارهاي چهارگان عدم    

 Samadi) و همكاران( ، صمدي Naserzadeh, 2010زاده )ي ناصرها�طور ضمني با يافته هاست كه ب

Et all, 2008،) مینهارد، بركلمنس و ووبلس (Minhard and Brekelmans, And Wubbels, 

ي مديريت كالس درس معلمان مرد و زن با همديگر تفاوت دارند، ها�سبك ها�كه در آن .(2011

 باشد.  همسو نمي

ر معلمان مرد و زن، از پذي ي تدريس فراگیر محور و انعطافها�همچنین عدم تفاوت در سبك    

( همسو بوده Kasaeian and Aiatollahi, 2010ي كسايیان و آيت الهي )ها�نتايجي است كه با يافته

جا كه اقتدار تشويقي و امكان  از آن ( همسو نمي باشد.Salehi, 2006و با نتايج تحقیق صالحي )

ي است، بنابراين اختالف میان كاربست آن نیازمند در اختیار داشتن امكانات و اعطاي پاداش ماد

توان ناشي از دسترسي بیشتر معلمان مرد به امكانات و  اقتدار تشويقي معلمان مرد و زن را مي

ي مادي دانست. همچنین توسل بیشتر به اين نوع اقتدار در میان معلمان مرد را مي توان ها�پاداش

تر بودن اين سبك از مديريت نظم و  در خصوص سودمند ها�آن  وجود عقايد و انتظارات و تجربیات 

ي درس قلمداد كرد. از داليل وجود میانگین بیشتر سبك تدريس سنتي معلمان ها�انضباط در كالس

مردان بر اساس ة توان به گرايشات استبداد گون دار دو جنس در اين زمینه، مي مرد و اختالف معني

در تدريس اشاره نمود. بر اين اساس در ي سنتي تر ها�عوامل شخصیتي آنان نسبت به كاربرد روش

كالس، رعايت نظم و سكوت و تالش شخصي فراگیران بیشتر  ةمیان معلمان مرد، كنترل مقتدران
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، ها�دار میان دو جنس مرد و زن را از لحاظ ساير مؤلفه عدم وجود اختالف معني باشد. موردنظر مي

رهاي انگیزشي و آموزشي و همچنین ي داده شده و همگوني رفتاها�توان به سوگیري پاسخ مي

و فنون تدريس مورد استفاده ي معلمان مرد و زن در نمونه ي آماري  ها�، سبكها�يكنواختي روش

ي سازماني يكسان در ها�مورد بررسي نسبت داد. وجود باورهاي مشابه در خورد با فراگیران، رويه

یت در نظام ارتقاء، پاداش و ادارات آموزش و پرورش مناطق تحت بررسي، عدم توجه به جنس

ي ها�ي يكنواخت و مشابه در دورهها�پرداخت، ارزشیابي، امنیت شغلي و مديريت كاركنان، آموزش

 ها�ترين داليل نبود اختالف میان مؤلفه تواند از اصلي تحصیلي و ضمن خدمت معلمان مرد و زن، مي

 لمان مرد و زن دانست.ي تدريس معها�ي مديريت كالس و سبكها�و عوامل انگیزشي، سبك

كه آيا بین معلمان دو مقطع راهنمايي و جهت تحلیل نتايج و بررسي پاسخ به سؤال پژوهشي     

ي تدريس تفاوتي ها�ي مديريت كالس و سبكها�ي انگیزش شغلي، سبكها�دبیرستان، از لحاظ مؤلفه

بیرستان از لحاظ نمرات دو گروه معلمان راهنمايي ودة مستقل براي مقايس tاز آزمون  وجود دارد؟

ي تدريس استفاده شد. نتايج اين آزمون حاكي از وجود ها�انگیزش شغلي، مديريت كالس و سبك

ي موفقیت، قدرداني، ماهیت، پیشرفت، روابط، امنیت، حقوق و سبك تدريس ها�تفاوت میان مؤلفه

ي ها�یفي، میانگین مؤلفهسنتي معلمان دو مقطع راهنمايي و دبیرستان با يكديگر بود؛ كه از بعد توص

موفقیت، قدرداني، ماهیت، پیشرفت، روابط، امنیت و حقوق در معلمان راهنمايي بیشتر، و میانگین 

سبك تدريس سنتي معلمان دبیرستان از معلمان راهنمايي بیشتر بود. از لحاظ ساير متغیرها، 

 تفاوتي در بین معلمان دو مقطع وجود نداشت.

همسو بوده و  (Shafiezadeh,2002) زاده ي اين يافته با نتايج پژوهش شفیعاز بعد انگیزش شغل    

( غیرهمسو و با برخي ديگر از نتايج آن Zaki, 2004طور ضمني با برخي از نتايج تحقیق زكي ) هب

ي موفقیت، قدرداني، ماهیت، پیشرفت، روابط، امنیت و ها�باشد. میانگین بیشتر مؤلفه همسو مي

توان به عواملي از جمله رضايت شغلي بیشتر آنان، روابط  اهنمايي را ميحقوق در معلمان ر

ي رايج نظام سازماني در ها�تر و كمتر از رويه تر با همكاران و فراگیران، انتظارات متعادل صمیمانه

راهكارهاي ارتقاء، پیشرفت و حقوق، شرايط سختي كار كمتر، تعامالت بیشتر با فراگیران به ة زمین

ي مورد تدريس و سن كمتر فراگیران و در نتیجه انگیزش و تعادل ها�وديت تعداد پايهلحاظ محد

موارد مذكور در میان معلمان مقطع دبیرستان، احتماالً ة دروني بیشتر نسبت داد. در زمین

ي بیشتري رايج بوده و سطح انگیزش شغلي آنان به واسطه ي اين داليل كاهش يافته و ها�نارضايتي

اين كه سبك تدريس سنتي در میان معلمان دبیرستان از  كمتري گزارش گرديده است. لذا میانگین

معلمان راهنمايي بیشتر بوده و اختالف معني داري مشاهده مي شود را مي توان ناشي از سختي كار 

تر  ي استبداديها�تدريس اين مقطع در برخورد با فراگیران و در نتیجه گرايش به كاربرد سبك

ي احتمالي ها�منظور جلوگیري از سوءاستفاده هیز از ايجاد روابط صمیمانه با فراگیران بهتدريس و پر
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ي درس، حجم بسیار كتب و مطالب درسي، تالش ها�آنان نسبت داد. تعداد زياد فراگیران در كالس

سازي براي موفقیت در كنكور سراسري و نیز كمبود وقت ناشي از چنین مسائلي،  در جهت زمینه

ند از ديگر عوامل قابل ذكر در كاربرد بیشتر سبك تدريس سنتي در میان معلمان مقطع توا مي

 دبیرستان باشد. 

ي انگیزش شغلي، اقتدار قانوني، ها�كلي بین مؤلفهطور هدر يافتن پاسخ به اين مسأله كه آيا ب    

معلمان داراي  پذير و سنتي در فراگیر محور، انعطاف تشويقي، تنبیهي، علمي، مرجع، سبك تدريس 

براي بررسي تفاوت در سوابق كاري  ANOVAسوابق كاري مختلف تفاوتي وجود دارد؟ از آزمون 

نشان داد كه در متغیرهاي اقتدار قانوني، تشويقي، تنبیهي و  ها�مختلف معلمان استفاده شد. يافته

ساير متغیرها در مرجع، در معلمان داراي سوابق كاري مختلف تفاوت معني داري وجود دارد؛ میان 

 ANOVAمعلمان داراي سوابق كاري مختلف تفاوت معناداري وجود نداشت. در تكمیل نتايج آزمون 

ي سنوات خدمت ها�دار میان كدام دسته از گروه يي معنها�منظور كسب اطالع از اين كه تفاوت و به

ف میانگین نمرات اقتدار بر اين اساس، اختال معلمان وجود دارد از آزمون تعقیبي توكي استفاده شد.

تا  11سال با معلمان داراي سنوات خدمت از  10تا  1خدمت از ة قانوني در مورد معلمان داراي سابق

سال با  20تا  11خدمت از ة سال، میانگین نمرات اقتدار تشويقي در مورد معلمان داراي سابق 20

نمرات اقتدار تنبیهي در مورد سال، اختالف میانگین  30تا  21معلمان داراي سنوات خدمت از 

سال و در  30تا  21سال با معلمان داراي سنوات خدمت از  20تا  11خدمت از ة معلمان داراي سابق

سال با  20تا  11خدمت از ة نهايت اختالف میانگین نمرات اقتدار مرجع در مورد معلمان داراي سابق

تفاوت در انگیزش شغلي معلمان  عدم ود.دار ب سال معني 30تا  21معلمان داراي سنوات خدمت از 

 خاني، كوزه چیان و احساني ي قرهها�داراي سوابق مختلف كاري با يافته

(Gharehkhani,Koozehchian and Ehsani, 2008)، پور  حیدري و رجايي(Heidary and 

Rajaeepoor, 2008 ،)مهرابي (Mehrabi, 2007)  و زكي(zaki, 2004) ي ها�تههمسو نبوده و با ياف

 باشد. همسو مي (Amirkaveh, 2004) تحقیق امیركاوه

ي پژوهش محمودي، فتحي آذر و ها�شغلي با يافتهة تفاوت در سبك تدريس براساس سابق عدم    

دار  باشد. وجود تفاوت معني همسو مي  (Mahmoody, Fathiazar, Esfandiary, 2009) اسفندياري

از لحاظ چهار سبك مديريت نظم و انضباط كالس شامل  میان معلمان داراي سنوات مختلف خدمت

معلمان در ة توان ناشي از كسب تجرب اقتدار قانوني، تشويقي، تنبیهي و مرجع را در اولین نظر مي

 برخورد با فراگیران در طول سنوات تدريس دانست. 

ن در مقاطع راهنمايي اي در تعامل با فراگیرا حرفهة بدين معنا كه با افزايش سوابق خدمت و تجرب    

رفتار ة اي از باورها و عقايد جاي خود را به انتظارات ديگري داده و نحو پاره و دبیرستان، بتدريج

توان انتظار داشت كه تفكرات يك معلم داراي  مي معلمان تا حدودي تغییر خواهد كرد، بنابراين
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 سال از لحاظ 30تا 21ات خدمت ي معلمي ديگر با سنوها�سال با انديشه 20تا  11خدمت از ة سابق

 كالس و برقراري نظم و انضباط متفاوت باشد.ة برخورد با فراگیران و چگونگي ادارة نحو

تواند ناشي از تغییر در میزان  ي مديريت همچنین ميها�اين اختالف و تفاوت در میانگین سبك   

ي مختلف زماني، تغییر ها�بازهي نظام آموزشي به مرور و در ها�تحصیالت، تغییر در قوانین و رويه

ي فرهنگي و اجتماعي و ها�تحصیلي، تغییر هنجارها و ارزشة فراگیران مورد تدريس در هر سال و پاي

بسیاري عوامل ديگر باشد. بر همین مبنا، باال بودن میانگین اقتدار مرجعیت در میان معلمان داراي 

 ةيش احترام، منزلت و تواضع معلمان در اين بازتواند ناشي از افزا سال مي 30تا  21سوابق خدمت از 

نگري و تقلید از آنان ترغیب كند. پايین بودن اقتدار  خدمتي باشد كه فراگیران را به سمت الگو

 ةواسط توان به سال سنوات را مي 20تا  11سال سابقه با معلمان  30تا  21تنبیهي در میان معلمان 

و اثربخش نبودن تنبیه در برخورد با فراگیران در معلمان  كالسة ادارة بیشتر در نحوة كسب تجرب

خدمتي ة داراي سوابق بیشتر خدمت دانست. در مقابل افزايش میانگین اقتدار تشويقي در اين باز

كاربرد آن دانست. اگرچه صدور بخش  العملي در برابر اقتدار تنبیهي و سعي در عدم تواند عكس مي

تأثیر نخواهد  تنبیه در مدارس و تغییر ديد جامعه در اين زمینه بيي سازماني در ممنوعیت ها�نامه

سال با  20تا  11خدمت از ة بود. در توجیه كاهش میانگین اقتدار قانوني در معلمان داراي سابق

سال سابقه، بايد گفت كه سعي در اجراي قوانین و الزام فراگیران به رعايت آن در  10تا  1معلمان 

ي درسي در مراكز ها�دلیل ترس از نظام اداري، آموخته دمت كمتر مي تواند بهخة معلمان با سابق

ي مديريت ها�تربیت معلم و دانشگاهي و نبود تجربه در برخورد با فراگیران به كمك ساير روش

 كالس دانست. 

ي انگیزش شغلي، اقتدار قانوني، تشويقي، ها�آيا بین مؤلفهطوركلي  اين نكته كه بهررسي در ب    

ي ها�پذير و سنتي در معلمان داراي مدرك محور، انعطافي، علمي، مرجع، سبك تدريس فراگیرتنبیه

بیانگر آن بود كه در  ها�اجرا گرديد. يافته ANOVAتحصیلي مختلف، تفاوتي وجود دارد؟ آزمون 

ي پذير، در معلمان داراي مدرك تحصیل متغیرهاي قدرداني، سرپرست، اقتدار تنبیهي و سبك انعطاف

داري وجود  يداري وجود دارد. بر همین اساس میان ساير متغیرها تفاوت معن مختلف، تفاوت معني

دار در متغیرهاي مذكور  يداري نتايج آزمون آنووا در مورد وجود تفاوت معن يبا توجه به معن ندارد.

منظور كسب  ارشد و باالتر، به ي كارداني، كارشناسي، كارشناسيها�در میان معلمان داراي مدرك

ي مدارك تحصیلي معلمان وجود ها�دار میان كدام دسته از گروه يي معنها�اطالع از اين كه تفاوت

 دارد، از آزمون تعقیبي توكي استفاده شد. 

ي پژوهش ها�ي انگیزش شغلي براساس مدرك تحصیلي معلمان با يافتهها�تفاوت در میزان مؤلفه     

، حیدري و (,Gharehkhani, Koozehchian and Ehsani 2008)خاني، كوزه چیان و احساني  قره

زاده  و شفیع (Mehrabi, 2007)مهرابي (، Heidary and Rajaeepoor, 2008)پور  رجايي
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(Shafiezadeh,  2002همسو بوده و با نتايج پژوهش ) ( زكيzaki, 2004 و امیر كاوه )

(Amirkaveh, 2004) كالس درس برحسب مدرك  باشد. تفاوت در سبك مديريت همسو نمي

( همسو و تفاوت در Salimi and Mohammadi, 2004تحصیلي با نتايج تحقیق سلیمي و محمدي )

( Salehi, 2006سبك تدريس معلمان داراي مدارك تحصیلي مختلف با نتايج پژوهش صالحي )

لمان داراي با توجه به نتايج حاصل، اختالف میانگین نمرات قدرداني در مورد مع باشد. همسو مي

سرپرست در مورد ة مدرك كارداني با مدرك كارشناسي ارشد و باالتر، اختالف میانگین نمرات مؤلف

ارشد و باالتر، اختالف میانگین اقتدار تنبیهي  معلمان داراي مدرك كارشناسي با مدرك كارشناسي

اختالف میانگین ارشد و باالتر و  معلمان داراي مدرك كارداني و كارشناسي با مدرك كارشناسي

با نتايج  ها�دار بود. اين يافته سبك انعطاف پذير معلمان داراي مدرك كارداني و كارشناسي معني

ي انگیزشي و بهداشتي معلمان براساس ها�مؤلفه كه اختالف میان( Mehrabi, 2007)تحقیق مهرابي 

ي قدرداني و ها�فهمؤل باشد. میانگین دار گزارش نموده است، همسو مي يمدرك تحصیلي را معن

ارشد و باالتر از معلمان داراي مدارك كارداني و  سرپرست در میان معلمان داراي مدرك كارشناسي

كارشناسي كمتر است. در اين زمینه بايد اشاره كرد كه با افزايش سطح مدرك تحصیلي معلمان، 

اين امر ة شده و با مشاهدي اداري و شغلي بیشتر ها�محیط از مديران و سرپرستان در ها�انتظارات آن

كه از طرفي بسیاري از مديراني كه اين معلمان تحت تصدي آنان هستند داراي مدارك تحصیلي 

والن و ؤو از طرف ديگر شأن و منزلت متناسب با مدارج علمي آنان از طرف مس تري هستند پايین

اين زمینه و كاهش میانگین  گردد، لذا نارضايتي معلمان داراي مدارك باالتر در همكاران رعايت نمي

در نزد آنان دور از انتظار نیست. اين يافته توجه به جايگاه علمي و منزلت متناسب با  ها�اين مؤلفه

والن و مديران آموزش ؤارشد و باالتر را از ديدگاه مس شأن معلمان داراي مدارك تحصیلي كارشناسي

پذير در میان معلمان كارشناسي به  طافكاهش میانگین سبك تدريس انع كند. و پرورش گوشزد مي

توان به وضعیت فیزيكي و مادي محیط تدريس، عوامل  نسبت معلمان داراي مدرك كارداني را مي

كننده در  رواني و غیررواني مربوط به فراگیران و فضاي كالسي مرتبط دانست كه در معلمان شركت

میان معلمان داراي مدارك كارداني و اين پژوهش موجب تفاوت در میانگین كاربرد اين سبك در 

 كارشناسي گرديده است. 

ارشد و باالتر، اگرچه از  میانگین بیشتر اقتدار تنبیهي در میان معلمان داراي مدرك كارشناسي    

تواند ناشي از عقايد و باورهاي متفاوت  باشد، اما مي لحاظ نظري تا حدودي مغاير با انتظارات مي

 كالس دانست.ة ادارة نحوة دربار مورد پژوهش ةارج علمي در نمونمعلمان داراي اين مد

ي انگیزش شغلي، ها�آيا بین مؤلفهكلي طور به آخرين سؤال با اين مضمون كهمنظور پاسخ به  به    

پذير و سنتي در  اقتدار قانوني، تشويقي، تنبیهي، علمي، مرجع، سبك تدريس فراگیر محور، انعطاف

دو گروه معلمان ة مستقل براي مقايس tآزمون  علمان تفاوتي وجود دارد؟ي خدمت مختلف مها�محل
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ي مديريت كالس ها�ي انگیزش شغلي، سبكها�ي پاوه و جوانرود از لحاظ مؤلفهها�شاغل در شهرستان

 ي تدريس اجرا گرديد. ها�و سبك

ان دو شهرستان ي قدرداني و حقوق و اقتدار تنبیهي معلمها�، میان مؤلفهtبراساس نتايج آزمون     

داري وجود دارد. میانگین اين متغیرها در معلمان شاغل در شهرستان  يپاوه و جوانرود تفاوت معن

داري مشاهده نگرديد. تفاوت در  يپاوه بیشتر است. بین ساير متغیرها در دو شهرستان تفاوت معن

 Sungar and) ي سونگار و سنلرها�سبك مديريت كالس معلمان براساس محل خدمت با يافته

Senler, 2010) ي ها�همسو بوده و تفاوت در انگیزش شغلي معلمان براساس محل خدمت با يافته

ي قدرداني و ها�میانگین بیشتر مؤلفه همسو مي باشد. (Liua and Ramsey, 2008)رمزي  لیو و

گاه متناسب رعايت بیشتر احترام و جاية واسط تواند به  مي حقوق در معلمان شاغل در شهرستان پاوه

با شأن فرهنگیان در اين شهرستان دانست. از ديد معلمان اين شهرستان نظام پرداخت حقوق و 

خاطر كمتر بودن مشكالت و  تر بوده و يا انتظارات و توقعات معلمان در اين شهرستان به مزايا مناسب

جوانرود نیز حاكي از تر است. میانگین كمتر اقتدار تنبیهي در شهرستان  كمبودهاي اقتصادي، پايین

گیري  آمیز در تعامل با فراگیران است. سخت ي خشونتها�گرايش كمتر معلمان در كاربرد برخورد

و هنجارهاي حاكم بر مدارس و جامعه و  ها�كاربرد تنبیه، ارزش ناشي از قوانین سازماني در عدم

 مر باشد.تواند از ديگر داليل اين ا ي گوناگون شخصیتي فراگیران، ميها�خصوصیت

 و تحقیقات كمبود ازجمله داشت؛ وجود ييها�محدوديت پژوهش اين در كه است ذكر به الزم    

 تعمیم همچنین. باشد مي اهمیت حائز بسیار پژوهش مورد متغیرهاية زمین در داخلي يها�پژوهش

 جوانب رعايت با بايد ديگر تحصیلي مقاطع در شاغل معلمان و آماري جوامع ساير به پژوهش نتايج

ي مديريت ها�شغلي، سبك انگیزشة زمین در پژوهش يها�يافته به توجه با. پذيرد صورت احتیاط

 وزارت در معلمان استخدام راستاي در كه گردد مي پیشنهاد معلمان تدريس يها�سبك كالس و

 لشغ اين به نسبت افراد انگیزش چگونگي و میزان از فرهنگیان، دانشگاه طريق از پرورش و آموزش

 در و دهند قرار بررسي مورد را ها�آن فردي و سازماني شغلي، انگیزش يها�جنبه نموده، حاصل اطالع

 و مثبت جهت در آنان شغلي انگیزش تغییرات از پیوسته طور هب نیز معلمان خدمت فرآيند طول

 اتخاذ با همچنین. نمايند جلوگیري انساني منابع رفت هدر از تا نموده حاصل اطالع منفي

 صحیح و عادالنه نظام ايجاد در تالش و فرهنگیان اقتصادي و مالي تأمین در صحیح، يها�سیاست

 و محصور را فرهنگیان انگیزشي كمبودهاي و گردد جلوگیري معلمان يها�انگیزه انحراف از پرداخت،

 رد داري، كالس آيین و كالس مديريت كارآمد، مديريتي نظام استقرار با همچنین. نمايد جبران

 طول در معلمان تدريس فرآيند طي و ورورد هنگام در شغلي انگیزش تأثیرات و تغییرات به نهايت

 پژوهش نتايج همچنین. گردد فراهم آنان براي شغلي بهتر شرايط و گردد بیشتري توجه خدمت
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 .باشد پژوهشگران و محققان فراروي تدريس، و داري كالس
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