
 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                     141تا  33، صفحه: از1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science-journals.ir    

       

 83                                                                                    هیام جرفی                  مدارس        های شخصیتی معلّمانپراشنیگ و تیپ الگویبررسی رابطه بین مدیریت و 

 

 

های شخصیتی معلّمان مدارس ابتدایی پراشنیگ و تیپ الگویبررسی رابطه بین مدیریت و 

 شهرستان دشت آزادگان 

  1هیام جرفی

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

 چکیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رایی، گهای شخصیتی )برونآموز محور(، تیپدانش پذیر،محور، انعطافهای تدریس )معلّمسبکواژگان کلیدی: 

 رنجوری(، معلّمان مقطع ابتداییروان گرایی،پذیری، وجدانگرایی، توافقتجربه

 

 

 

 

 

 

 

جامعره مترتل م پویرایی ن رام آموزشری آن جامعره اسرو، و تحرول در ن رام آموزشری در گررو ب برود  مل ررد              رشد و توسعه هرر  
شرود او مجرری   باشرد  معلرم بره  نروان ی ری از ارکران م رم تعلریم و تربیرو در همره جوامرع شرنا ته مری             تدریس معلمان مری 

باشرد  بره همریل د یر  هرر نروف پیشررفو        امعره مری  های آموزشی در مدارس و تربیو کننرده نیرروی انترانی مرورد نیراز ج     برنامه
،  لمری وا الیری سررآمد    مادی و معنوی جامعه وابتته بره کیییرو کرار معلمران آن جامعره اسرو  معلرم بایرد از ن رر شخصریتی          

 صر  ود بوده و همیشه در پی تقویو آن ا باشرد  برا توجره بره نقرش و جایگراه معلرم بره  صروک در  صرر کنرونی  زم اسرو             
آمرروزان هررای  زم در امرر تربیررو همرره جانبره دانررش  ز برریل ب ترریل افررراد تحصرری  کررده انتخرراز شرروند و از آمروز    معلمران ا 

 (1931)امیری،  بر وردار شوند

ش رسررتان ابترردایی مرران مرردارس هررای شخصرریتی معلّترردریس و تیررپهررای رابطرره برریل سرربکهرردف از ایررل پررروهش بررسرری 
(  107و مرررد  109معلررم مقطررع ابترردایی)زن  702نمونرره پررروهش شررام  اسررو   31-39دشررو آزادگرران در سررال تحصرریلی  

همبتررتگی بررود کرره در آن معلمرران برره پرسشررنامه   -ش رسررتان دشررو آزادگرران انجررام شررد  رو  پررروهش از نرروف تو ررییی  

( فرررم کوترراه پاسررد دادنررد  کرره بررر اسرراس رو      NEOسرربک ترردریس پراشررینس و پرسشررنامه پررنص  رراملی شخصرریو )    
گرایری،  هرای تردریس برا بررون    هرا نشران داد رابطره معنراداری بریل سربک      ای انتخراز شردند  یافتره   فی طبقره گیری تصراد نمونه
 های تدریس با روان رنجوری معنادار نبود گرایی وجود دارد  اما رابطه سبکپذیری و وجدانگرایی، توافقتجربه

 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                     141تا  33، صفحه: از1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science-journals.ir    

       

 84                                                                                    هیام جرفی                  مدارس        های شخصیتی معلّمانپراشنیگ و تیپ الگویبررسی رابطه بین مدیریت و 

 

 مقدمه -1

بخشرری اهررداف آن در هرر ن ررام آموزشرری، از میران  نا ررر آن معلمرران برره  نروان  ررح مقرردم و  امر  تحقررق    
تواننررد بررا وجررود کمبررود ام انررام و فصررای آموزشرری بتررتر  زم را برررای مرریشرروند  معلمرران ن ررام تلقرری مرری

هررا وا گوهررای مناسررس ترردریس، یررادگیری و رشررد فراگیررران تترر ی  و فررراهم کننررد و بررا برره کررارگیری شرریوه 
بر وردهررا و روابررح انتررانی بررا فراگیررران موجررس رشررد ف ررری، اجتمررا ی،  رراطیی، ا الیرری و  الییررو آنرران  

(  معلمران بیشررتریل نقررش را در ب برود کیییررو آمرروز ، پرروهش و  رردمام اجتمررا ی    1939-31شروند )نقیرره،  
توانرد کرارایی  روبی داشرته     کننرد و بردی ی اسرو کره دانرش تخصصری معلمران هنگرامی مری         مدارس اییا می
بررداری مخاطبران یررار گیررد  در آمروز  ترال  معلرم ایرل اسرو          هرای مناسرس مرورد ب رره    باشد که با سبک

هرای تردریس و تیرپ شخصریتی را     آمروزان انتقرال دهرد  تناسرس بریل سربک      های  رود را بره دانرش   که دانتته
شران،  هرا و تررجیس سربک تردریس    تروان بره دسرو آورد کره معلمران از نیازهرا، اسرتعددها، پتانتری         زمانی مری 

، شررنا و دییررق نیررروی انتررانی شررا   در ن ررام آموزشرری  برررای برررآورده کررردن نیازهررا آگرراهی داشررته باشررند
گویررد  ( مرری1330) 1(  دان1937ریرر ی در آمرروز  و پرررور  اسررو )یربررانی،     امررری  زم برررای برنامرره  

 ریر ان آموزشری بروده اسرو     به  نوان یک وظییه پیچیرده و پرمترلو یو از دیربراز مرورد توجره برنامره       7تدریس
اسرو و بعاری دیگرر     آمروزان در مدرسره  روز   ایم کره رررا  مل ررد بعاری از دانرش     آیا تاکنون از  ود پرسیده

 ( 7007، 9شوند )پراشنیس مل رد  وبی در مدرسه ندارند، یا کامالً با ش تو روبرو می

اگر بیل مدّرس و فراگیر پیوند  راطیی وجرود نداشرته باشرد فعر  و انیعرا م آمروز  بره تردریص دررار ا رتالل            
س اثررر متیرراوتی از جملرره را داریررم  سرربک ترردری 1ای برره نررام سرربک ترردریسشررود  در حرروزه ترردریس وا همرری

انرد کره هرر سربک تردریس      گرذارد  حتری محققران معلروم کررده     آموزان مری پیشرفو و رضایو را بر رفتار دانش
دادهررای آمرروز  و پرررور  تناسررس دارد  سرربک ترردریس نشرران دهنررده کیییررو بیشررتر بررا کرردام یررک از برررون

؛بره نقر  از درویرش یردیمی،      1331، 9بررد )گراشرا  رفتارهایی اسو که مردرّس در رهبرری کرالس بره کرار مری      
(  برره  بررارتی سرربک ترردریس اشرراره برره رفتارهررایی دارد کرره معلّررم در تعررامالتش بررا فراگیررران از  ررود   1933

 ( 7007، 1کند )هایملیچهای مختلف یاددهی اییا میدهد و نقش م می در جنبهنشان می

هررای ترردریس و  برریل سرربک پررذیری در سرربک ترردریس، ی رری از متهیرهررای م ررم برررای کتررس     انعطرراف
( معتقرد اسرو کره در حقیقرو معلّمران ی ری از       7007باشرند، در ایرل رابطره پراشرنیس )    های یادگیری میسبک

داننرد،  دهنرد کره در حرد آنچره کره مری      هرای شرهلی هترتند و تررجیس مری     پذیرتریل افرراد در گرروه  کم انعطاف
دهنررد  معلّمرران و  ررود مقاومررو نشرران مرری همچنرران بررایی بماننررد و برره طررور کلرری آنرران در مقابرر  تهییررر از 

                                                           
1 .Dunn 
2 .teaching 
3 .Prashnig 
4 .teaching style 
5 .Grasha 
6 .Heimlich  
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هرای شخصریتی برا شره      مدیران برای آن ه بتوانند در سمو  رود کارآمرد و موفرق باشرند بایرد از ن رر ویرگری       
هرا در وظرایف محو ره  واهرد      ود انطباق داشرته باشرند، زیررا کره ایرل  ردم انطبراق با رف  ردم موفقیّرو آن          

دهنرد، متوجره  واهنرد شرد     ای باشرند کره انجرام مری    شره  و حرفره  شد  اگر افراد از ن ر شخصیو متناسرس برا   
هرای  زم بر وردارنرد واز ایرل رو    هرا محرول شرده، از اسرتعداد و توانرایی     ای کره بره آن  که برای انجرام وظییره  

 (  1923؛ ترجمه پارسائیان و ا رابی، 1333، 2تر  واهند شد )رابین موفّق

روهش و ارزیرابی یررار گرفتره اسرو  ماهیرو رشرد و سرالمو،        هرای مختلرف مرورد پر    موضوف شخصیو از جنبه
(  برررای رویررارویی 1930هاسررو )جال رری، تررریل ایررل جنبرره هررای شخصرریو از جملرره م ررم بیمرراری و تیررپ

آمی  با رویدادهای زنردگی، آگراهی از  وامر  شخصریتی بتریار مرتثر اسرو، زیررا  وامر  شخصریتی برا            موفقیّو
زا پاسرد  هرای اسرترس  کنرد و رگونره بره  وامر  و مویعیرو     را مشراهده مری  ایل متأ ه که یک فرد رگونه دنیرا  

 ( 1932؛ ترجمه گودرزی، 7001، 3دهد، ارتباط دارد )کلینکمی

هرا  توانرد شررایح را ج رو جرذز و نگ رداری آن     هرای شخصریتی معلّمران مری    ها و تیپدر وایع شنا و ویرگی
هرای  ا مرال گونراگون و مناسرس برا نروف ویرگری      هرای آموزشری برا    ترر کنرد و از سروی دیگرر، سرازمان     مناسس

دهنررد، بنررابرایل انتخرراز و انتصرراز افررراد در  هررا را افرر ایش مرریشخصرریتی معلّمرران، کررارایی و اثربخشرری آن 
هرای شخصریتی همرراه باشرد )یربرانی،      مشا لی ویره همچرون معلّمری بایرد برا شرنا و کامر  از ن رر ویرگری        

هرای شخصریتی معلّرم    برر مردیریو کرالس،  صو ریام و ویرگری     ترریل  امر  مرتثر    (  در وایرع مترداول  1937
اسو زیرا کارایی معلّم  رالوه برر اسرتیاده از دانرش معلّمری، شرام  نگرر  و نیرام و شخصریو او در راسرتای           

 ( 1933؛ به نق  از یااوی، 1921باشد )شنبدی، آموزان میاداره کالس و توانمندسازی دانش

هرای شخصریتی وی باشرد  همچنریل     بینری کننرده تهییررام در تیرپ    شتوانرد پری  های تردریس معلّرم مری   سبک
هرای تردریس او باشرد  رابطره بریل      بینری کننرده تهییررام در سربک    توانرد پریش  های شخصریتی معلّرم مری   تیپ

آمرروزان و افرر ایش بررازدهی در سرربک ترردریس معلّمرران و تیررپ شخصرریتی آنرران نقررش مررتثر در رضررایو دانررش
هررای ترردریس دو  امرر  م ررم در ب بررود هررای شخصرریتی و سرربکتیررپ ت یررهمکنررد  یررادگیری آنرران اییررا مرری

 آموزان اسو  مل رد معلّمان و موفقیو دانش

در کشررورهای در حررال توسررعه، انتخرراز سرربک ترردریس از سرروی معلررم، توجرره برره  وامرر  احتاسرری،  رراطیی  
ایجراد انگیر ه فراگیرران    توانرد نقرش یابر  تروج ی در     یادگیرندگان و نیر  توفیرق در ایجراد روابرح انترانی مری      

اییررا کنررد  در ا لررس کشررورهای در حررال توسررعه، یاگیرنرردگان برره محترروای دروس انتخررابی در ن ررام انتخرراز   
کننررد  امررا مالح رره واحررد، نگررر  م بترری ندارنررد و آن ررا را مطررابق میرر  و  الیرره برراطنی  ررود ارزیررابی نمرری 

فراگیرنردگان پرس از گذشرو مردتی برر       شود که به دنبرال انتخراز سربک تردریس مناسرس از سروی معلرم،       می
کننررد  ایررل امررر نقررش دروس را در ایجرراد  الیرره و انگیرر ه در    بر رری از دروس مرروردن ر،  الیرره پیرردا مرری  

                                                           
7 .Robins 
8 .Kleinke 
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؛ بره نقر  از   1331، 3سرازد )هرار   هرای آموزشری کشرورهای در حرال توسرعه بیشرتر نمایران مری        فراگیران ن ام
 ( 1931رسو ی نراد و رسو ی نراد، 

 ی تدریس از ن ر پراشنیس هاانواف سبک

-نامره  بارتنرد از  سربک تردریس تحلیلری محرن یرا سرنتی و یرا معلرم          های تردریس برر طبرق پرسرش    سبک
گررا یرا دانرش    پرذیر، سربک تردریس کر     محور )سبک تدریس  یرر فعرال یرا رسرمی(،  سربک تردرس انعطراف       

 محور )سبک تدریس فعال یا  یررسمی( -آموز

 (سبک تدریس تحلیلی محض )سنتی -

کنررد  سررمو رررپ مهرر  ( هررر یتررمو از مهرر  سرربک  ا رری را پرررداز  مرری7007بررر طبررق ن ررر پراشررنیس )
کنررد و ای کرره هنرروز تررا برره امررروز بررر آمرروز  رسررمی  لبرره مرری و  لمرری اسررو  شرریوه 10منطقرری و تحلیلرری

برره هررای منطقرری تحلیلرری هتررتند، امررا امررروزه کننررد، دارای سرربککرره از سررمو رررپ مهرر   ررود اسررتیاده مرری
معلمانی نیاز اسو که دارای سب ی باشند کره هرر دو نیم رره مهر  را بره مشرارکو متراوی برا ی ردیگر د روم           

برنرد  او معتقرد اسرو کره     های  رالق سرمو راسرو مهر   رود مری      کنند  در ایل  ورم، ب ره ب تری از م ارم
کتررانی هتررتند کرره برره  معلمررانی کرره در پررذیرفتل اسررتانداردهای موجررود، رونررد و انت ررارام، مشرر لی ندارنررد، 

هرا هرم بررر   هررای تردریس آن شروند و شریوه  هرای تحلیلرری و منطقری سرمو ررپ راهنمررایی مری     وسریله سربک  
 اساس ترجیحام تحلیلی بوده اسو 

کنرد  هرر گرامی را یبر  از شرروف      معلّمی که سبک تحلیلی دارد، از رو  گرام بره گرام در تردریس اسرتیاده مری      
شروند   یرر ایرل  رورم،  ترتگی، اسرترس، و گیجری برر کرالس حراکم مری          رسراند، در   گام دیگر به پایان می

رنرریل معلمررانی انت ررار دارنررد تمررام فراگیررران دارای سرربک یررادگیری ی ترران باشررند  امررا تمررام فراگیررران برره  
توانررد مطا ررس را یرراد بگیرنررد  فراگیررران نرراموفق، ایررل رو  را در سرربک ترردریس   رو  گررام برره گررام، نمرری 

تواننرد در یرک زمران بره راحتری روی یرک       داننرد  بره د یر  ایرل کره، فراگیرران نمری       یتحلیلی،  تته کننده م
هررا دهنررد و توضرریحام مرحلرره برره مرحلرره برررای آنریرر  تمرکرر  داشررته باشررند و تمرکرر   ررود را از دسررو مرری

  تته کننده اسو 

 پذیرسبک تدریس انعطاف -

کارهررای رود فرروراً برره راهق پرریش مرریپررذیر دارد زمررانی کرره درسرری نرراموفمعلّمرری کرره سرربک ترردریس انعطرراف
اندیشررد کره  الیرره و توجره فراگیرران را برره آن جلرس کنررد  رنریل معلمرانی، گرراهی یرک سرربک        متیراوتی مری  

هرا بررای اهرداف    ای از سربک پذیرنرد، گراهی دامنره   هرای دیگرر مری   ویره تدریس را تقریباً با کنار گذاشتل سبک
کنرد  زمرانی بره  لرو این ره فراگیرران       برای هریرک از این را فررق مری    روند  د ی  ارائه شده گوناگون ب ار می

                                                           
9 . Harp 
10 . analytical & logic 
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-تنوف را تجربه کنند، زمانی بره  لرو تررجیس  رود معلرم و گراهی بره  لرو ا  امرام انرواف گونراگون کرار مری             

 باشد 

 گرا سبک تدریس ک 

کننررد  او فراگیررران را برره گرررا دارد از نیم ررره راسررو مهرر   ررود اسررتیاده مرریمرری کرره سرربک ترردریس کرر معلّ
بریراری تعادل اجتمرا ی در کرالس در ارتبراط برا محتروای یرادگیری بررای کترس تجربیرام شخصری تشرویق            

کنرد  سر س برر اسراس سربک یرادگیری آن را،        کند  همچنریل روی نیازهرای یرادگیری فراگیرران تأکیرد مری      می
هررا زیرراد  ررودداری کنررد و از دادن ج ییررام و دسررتورا عم ی برررای فراگیررران فررراهم مرریاول یررک تصررویر کلرر

 کند  می

کننرد و  ردم موفقیرو  رود را در     هرای نامتناسرس کرار مری    ( معتقد اسو که بیشتر معلمان برا سربک  1339دان )
س بریل سربک   کننرد  در وایرع، ایرل  ردم توانرایی ناشری از  ردم تناسر        تدریس ناشی از  ردم توانرایی  رود مری    
باشرد  معلمران بیشرتریل سرعی  رود را در ارتبراط برا دانرش و         آمروزان مری  تدریس معلم و سبک یادگیری دانرش 

باشرد  آمروز    آورنرد  آن را در سیترتمی کره مترتل م ی نروا تی مری       تج ی اتی که در ا تیار دارند، به  م  مری 
یررو و تأکیررد بررر تنرروف در کررالس انررد و هرگرر  برررای شررنا و نیازهررای یررادگیری فررردی و پررذیر  فرد دیررده

گرررا هتررتند  آن ررا روال کنررد کرره اک ررر معلمرران دارای سرربک ترردریس تحلیرر انررد  او بیرران مرریآمرروز  ندیررده
آمروزان را آرام پشرو میر  مری نشرانند، مطا رس را انردد انردد در         کننرد  دانرش  معمول تردریس را ت بیرو مری   

برنرد  در حرا ی کره،     ران در وجرود آنران از بریل مری     ا مدهنرد و احتراس فردیرو را حتری    ها رسوخ مری مه  آن
آموزانی سروکار دارنرد کره بره تنروف، تحررد و محریح کرار  یرر رسرمی بیشرتر نیراز            معلمان در مدارس با دانش

آمروزان  رود را تشرخید ندهنرد، ایرل      دارند  اگر معلمران ترجیحرام سربک تردریس و سربک یرادگیری دانرش       
شرود  در  ی، ناکرامی و نارضرایتی هرر دو )معلرم و دانرش آمروز( مری        دم تناسس سب ی، موجس اسرترس،  ترتگ  

هرای تردریس و یرادگیری در  مر  بتریار اهمیرو دارد  در حقیقرو،        توان دریافرو کره تناسرس سربک    نتیجه می
 شود ن یر میوری بیها در تدریس منجر به  مل رد با  و ب رهتناسس سبک

 های سبک تدریس پراشنیس مت یه

هررای ترردریس،  باشررد کرره  بارتنررد از  رو   ( شررام  ر ررار مت یرره مرری  7007اشررینس )سرربک ترردریس پر 
 ری یراهبردهای مدیریو، محیح کالس، فنون برنامه

 های تدریس رو 

هرایی کره هرر فراگیرر     های یادگیری متیراوم دارد، یرک معلرم بایرد از سیترتم سربک      کالس فراگیرانی با سبک
هرای  فراگیرران، رو   11باشرد برا مشرخد کرردن نیمررخ اسرتعدادی       برد، اطرالف داشرته  برای یادگیری ب ار می

گیررد  معلرم بایرد، ارزیرابی کنرد کره کردام رو  تردریس بره نیرع           تدریس معلم اش ال گونراگونی بره  رود مری    
باشررد  هررای ترردریس معلررم شررام  ر ررار مت یرره زیررر مرری  یررادگیری فراگیررر و کرردامیک ماررر هتررتند  رو  

                                                           
11 . intelligence profile 
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ای ) مررس، شررنیداری )شررنوایی، گویررایی، گیتگررو بررا  ررود(، دیررداری ) وانرردن، بصررری تجتررمی(،  مترره     
 کاری با اشیاء(، جنبشی )ترجیحام، احتاسی و فی ی ی( دسو

 راهبردهای مدیریو 

آینررد، راهبردهررای مرردیریو ا لررس بررر اسرراس ترجیحررام شخصرری معلررم کرره در طرری ترردریس برره دسررو مرری 
دهرد   م را نتربو بره نیازهرای یرادگیری اجتمرا ی و فی ی ری فراگیرران نشران مری         علّر هتتند، رگونه مدیریو م

فردگرررا باشررند، معلررم از نیازهررای یررادگیری فررردی    -گررراهررا کرر زمررانی کرره راهبردهررای مرردیریو کررالس 
را در کرالس دارد و   17محرور  -هرای مردیریو فراگیرر   فراگیران آگراه اسرو  معلرم گررایش بره اسرتیاده از فنرون       

توانرد، تهییراتری را در زمینره مترلو یو انگیر ه یرادگیری و هوشریاری فراگیرران مشراهده کنرد  او           مری  به راحتی
کنررد و از ایررل امررر آگرراه اسررو کرره برررای ررره کترری از ایررل  هررای گونرراگون را در کررالس اسررتیاده مرریرو 
 ها استیاده کند رو 

 ری یفنون برنامه

آمروزان بتریار م رم اسرو،     حرداک ر رسراندن  الیره دانرش    ری ی مطا س درسی و فنون تدریس بررای بره   برنامه
هررای مناسررس (  قیررده دارد کرره بخررش م مرری از وظییرره معلّررم در یررادگیری، اسررتیاده از فنررون 1333) 19هررس
هررا را بررا  صو رریام فررردی کنررد، فنررونباشررد  در ایررل  ررورم معلررم سررعی مرریریرر ی در کررالس مرریبرنامرره
هررای و هماهنررس سررازد  در وایررع،  رردم تناسررس برریل فنررون  آمرروزان و سرربک یررادگیری آنرران منطبررق دانررش
آمروزان در یرادگیری   ری ی معلّم برا سربک طبیعری یرادگیری شراگردان، با رف  ردم  الیره بیشرتر دانرش          برنامه
ریر ی کرالس بترتگی بره رو  بیران کرردن محتروای  راک و         کنرد کره برنامره   شود  او همچنیل بیان مری می

آمرروزان دارد  او معلمرران را برره ارزیررابی کالسرری اهررداف بررا اهررداف دانررشاهررداف م ررارتی معلررم و ارتبرراط آن 
 کند شان استیاده میآموزان به اهدافکند و از فنون یادگیری جمعی برای رسیدن دانشتشویق می

 محیح کالس 

بخرش و متناسرس برا ترجیحرام     آمروزان در محریح راحرو،  رذم    ( معتقد اسرو زمرانی کره دانرش    1330) 11پا مر
آمی شران احتراس رضرایو کننرد، دیگرر نیراز نیترو کره بره سررا  پیردا            ، نتبو به یادگیری موفقیوسبک  ود
کنرد کره ت یره    ( بیران مری  7007آمروزان بررویم  پراشرینس )   هایی برر حر  مشر الم یرادگیری دانرش     کردن راه

برا  هرایی طراحری کررد کره     هرا، محریح  آمروزان  قیرده  روبی اسرو  بایرد بررای آن      محیح آموزشی برای دانرش 
هرای آموزشری،  وانردن و  یرره  هرر محریح       هرای تاریرک بررای دیردن فریلم     های ساکو، آرام و گوشره یتمو

آمرروزان بره طرور  یررسررمی بتواننرد در آن یراد بگیرنررد و     آموزشری بایرد م رران راحتری داشرته باشررد کره دانرش      
و کره شررایح   آمروزان، متناسرس باشرد  ایرل م رم اسر      محیح تدریس باید با ترجیحرام سربک یرادگیری دانرش    

فی ی ی محیح یراددهی از ن رر نرور، دمرا،  ردا و وسرای  آموزشری برا ترجیحرام یرادگیری فراگیرران متناسرس             

                                                           
12 . learner-centered 
13 . Hess 
14 . Palmer 
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، نگرر  م برو بره مدرسره و     19باشد  نتیجه ایرل تناسرس، ایجراد یرک محریح یرادگیری، تصرور م برو از  رود         
 باشد مراک  آموزشی و اشتیاق هرره بیشتر به یادگیری برای فراگیران می

  وم شخصیو و تیپ شخصیتیمی

آورد محریح اجتمرا ی ماسرو، کره بره مرا       شرود  زبران مرا ره   از آ از تو ّد، تأثیرپذیری ما از ج ان  ارج آ راز مری  
دهرد   ری ل فردیرو مرا     آموزد که رگونه رفتار کنیم و  نصر  شرق و محبرو را نیر  در ا تیرار مرا یررار مری       می

هرای درونری   پرردازد  در درون محریح  هرای درونری  رود مری    حای نیوذ ناپذیر اسرو کره بره  لرق محری     به گونه
هرای اول زنردگی   گیرردو ایرل هویرو و شخصریو کره از سرال      )ج ان درون( هویو هرر یرک از مرا شر   مری     

(  در 1930هررای بعررد اسررتمرار دارد )جررویس و هم رراران، یابررد، برره شرر   یابرر  ترروج ی در سررالت ررویل مرری
هرای شرما دربراره    شرود  اسرتنباط  افرراد نمایران یرا مرنع س مری      شخصیو  صو یتی ن یته اسو که در ا مرال 

دهنرد، مبتنری اسرو  شخصریو     هرای مختلرف انجرام مری    هرا در زمران  شخصیو افراد تا حدودی بر آنچه کره آن 
دهنرد یعنری سرب ی کره     تا حدودی نیر  موضرو ی اسرو در ایرل مرورد کره افرراد کراری را رگونره انجرام مری           

؛ ترجمرره رضرروانی، 7002، 11یررربخشررد )کررارور و شرریهررا مرریرفتررار آنرنگرری منحصررر برره فرررد و شخصرری برره 
1932 ) 

 NEOن ریه پنص  ام  ب رگ شخصیو 

اسرو  در ایررل   NEOبنردی پرنص  امر  برر رگ شخصریو     هررای  ریام شخصریو، طبقرره  بنردی ی ری از طبقره  
امررانی، ، برره نقرر  از امررانی و  1333) 12شررود میشرر  و شررودا ا گررو پررنص  امرر  برررای شخصرریو معرفرری مرری  

هررای شررنا تی  رراطیی اساسرری ( معتقدنررد کرره ایررل  وامرر  در وایررع بازترراز ن ررام1939،  ررداپناهی و حیرردری
ایری  شرود کره از واحردهای واسرطه    شخصیو اسو  ن رام شرنا تی یرا  راطیی بره  نروان ن رامی تعریرف مری         

یعیررو ماننررد انت ررارام، اهررداف و پرررداز ، شررنا تی تشرر ی  شررده اسررو کرره هشرریارانه و ناهشرریارانه، بررا مو  
هررای هررا، برنامررههررا شررام  رم گشررایی، انت ررارام، باورهررا،  واطررف، اهررداف، ارز  تعامرر  دارنررد  ایررل ن ررام

و سرربک معلررم اسررو  شرریوه ا ررلی برررای تعیرریل  وامرر  ایررل برروده اسررو کرره افررراد،  ررود یررا   13 ررودتن یمی
گانره  ابعراد پرنص  بنردی کررده و سر س نترایص، تحلیر   راملی شرده و وجرود         دیگران را در  یام مختلرف درجره  

(  برردیل ترتیررس مرردل پررنص 1931 ؛ ترجمرره جرروادی و کرردیور،7000ا ررلی تأییررد شررده اسررو )پرررویل و جرران، 
-پوشری  ریام شخصریو اسرو  ایرل پرنص  امر  هرم در مقیراس رتبره           املی شخصیو حا ر  بررسری هرم   

ا رتالل شخصریو   هرا و طبقرام   هرای نیازهرا و انگیر ه   هرای شخصریو، پرسشرنامه   سنجیسا ن و همبندی هم
بنرردی پررنص  امرر  برر رگ (  طبقرره1933؛ برره نقرر  از نیلیروشرران، 1333، 13کرررا و کاسررتاشررود )مررکیافررو مرری

                                                           
15 . self-image 
16 . Karor & Shiyer 
17 .Mishel & Shoda 
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-هرای مختلرف تو ریف شخصریو را در یرک ررارروز مشرترد ارائره مری          مل رد ا حایی دارد  زیررا سیترتم  

بره تعبیرو و بازسرازی     پرردازی باشرد کره حتری    توانرد نقطره شررو ی بررای پرروهش و ن ریره      کند  بنابرایل می
کررا  مرک  ( 1333، 70شرود )جران و سریواسرتاوا   هرایی شخصریو منجرر مری    بندی تو رییی  لرو و پویرایی   طبقه

( معتقدنررد مرردل پررنص  رراملی شخصرریو، دیررد جررامعی نترربو برره انترران دارد و تقریبرراً تمررام    1339و کاسررتا )
مردل پرنص  راملی    گیررد   ر برر مری  هرای  لمری شخصریو را د    یام مورد اشاره در میان  امره مرردم و ن ریره   

گانره در طری   هرای ن ریره  ریام را نیر  اتخراذ کررده اسرو   وامر  پرنص         نه تن ا یک ن ریه اسو بل ه فرضریه 
-انرد  همچنریل مردل پرنص  امر  بر رگ اشراره مری        های مختلف  مومراً ثابرو  مدم زمان طو نی و در فرهنس

هرای هرر   هرای  راک )رویره   پرنص  امر ( بره سرازه    هرای کلری )  کند که  یام به طور سلترله مراتبری از سرازه   
شرود  برر اسراس ایرل مردل،  ریام بره  رورم سلترله مراتبری سرازماندهی            دهری مری  یک از  وام ( سازمان

رود  هرای بنیرادیل وسریع و کلری پریش مری      هرای محردود و  راک بره گررایش     اند بره طوری ره از گررایش   شده
گروسرری برره نقرر  از ؛ 1333کرررا و کاسررتا، هتررتند )مررکایررل پررنص  امرر  در بررا تریل سررطس سلتررله مراتررس  

، پررنص  امرر  ا ررلی شخصرریو و شررش  صو رریو در هررر  1339کرررا در سررال کاسررتا و مررک ( 1922فرشرری، 
رنجرروری، انررد  در مرردل پررنص  رراملی، شخصرریو ب نجررار هریررک از پررنص بعررد روان   امرر  را مشررخد نمرروده

 یی اسو گراپذیری و وجدانگرایی، توافقگرایی، تجربهبرون

 رنجوری روان

؛ بره نقر  از   1333بعدی اسو که زیر بنای تجربره فرره هیجانرام ناراحرو کننرده اسرو )برو ارد و هم راران،         
کنررد متمررای  مرری 71 ررواهی منیرریرنجرروری، ثبررام هیجررانی و آرامررش را از هیجرران (  روان1933نیلیروشرران، 

هیجرانی، طیرف وسریعی از احتاسرام منیری از جملره       (  ایرل  امر  در مقابر  ثبرام     1333)جان و سریواسرتاوا،  
گیررد )پررویل   کیرایتی و  صربیو را در برر مری    اطمینران، بری  پرذیری،  ردم  اضطراز،  مگینی، بد لقی، تحریک

هررای شخصرریو رنجرروری مررتثرتریل یلمررروی مقیرراسروان ( 1931 ؛ ترجمرره جرروادی و کرردیور،7000و جرران، 
باشرد  تمایر  بره تجربره  واطرف منیری       رنجروری مری  اری یرا روان تقاب  سازگاری یا ثبرام  راطیی برا ناسرازگ    

 ( 7001، 77رون ترس و  م )شائو و وبر

 گرایی برون

گرایری، فعا یرو،   به  نوان روی رد فعال به دنیای اجتمرا ی و مرادی تعریرف شرده و شرام   ریاتی ررون جمرع        
و م ربرانی اسرو )پررویل    مشرربی  بینری،  رو    رواهی م برو،  رونگرمی، پرحرفری،  رو      جرأتمندی، هیجان

گرررا بررودن، دوسررو داشررتل مررردم،  گرایرری  جامعرره( در برررون1931 ؛ ترجمرره جرروادی و کرردیور،7000و جرران، 
 ( 7001برانگیختگی جنتی با   یام ایل افراد اسو )شائو و وبر، 

                                                           
20. Jan & Seriv Astava 
21 . negative emotionality 
22 .Shao & Webber 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                     141تا  33، صفحه: از1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science-journals.ir    

       

 91                                                                                    هیام جرفی                  مدارس        های شخصیتی معلّمانپراشنیگ و تیپ الگویبررسی رابطه بین مدیریت و 

 

 گرایی تجربه

پیچیردگی ذهرل تجرارم    گرایی یا پندپرذیر برودن نتربو بره تجرارز نشران دهنرده گترتردگی،  میرق و          تجربه
هرای  ( و بریردرم تخیر ، کنج راوی،  الئرق متنروف، ابت رار و نگرر        1931زندگی فرد اسو )پررویل و جران،   
طلبرری، پررذیری، تصررورفعال، احترراس زیباپتررندی، تنرروف  (  در تجربرره7009روشررنی رانه د  ررو دارد )بررو ارد،  

 ( 7001، براستقالل در یااوم از  صو یام ایل افراد اسو )شائو و و

 پذیری توافق

گیرری ارتبراطی و تمایر  نتربو بره دیگرران و  صرومو و مخا یرو تمرای  یائر  شرده            پذیری بیل ج رو توافق
(  7009( و بیررانگر ا تمرراد، همرردردی و هم رراری اسررو )بررو ارد و هم رراران،      1333)جرران و سریواسررتاوا،  

کننرد   ی ردیگر و بررای ی ردیگر رره مری     دهرد کره افرراد برا     گیرد که نشان مری پذیری  یاتی را در بر میتوافق
 لقری، یابلیرو ا تمراد، حرس هم راری، گذشرو و  رو  براوری از  ریاتی هترتند کره در            یلبی،  رو   و 

یررک فرررد  ( 1931 ؛ ترجمرره جرروادی و کرردیور،7000رونررد )پرررویل و جرران، پررذیری ب ررار مرریتعریررف توافررق
دردی کررده و مشرتاق اسرو کره کمرک کنرد و       دوسرو اسرو  او نتربتاً بره دیگرری همر      پذیر اساسراً نروف  توافق

جرو،  ودمردار،   پرذیر، سرتی ه  کننرده هترتند، در مقابر  فررد  یرتوافرق     باور دارد کره دیگرران نیر  متقرابالً کمرک     
 ( 7001، 79جو اسو )وایو، هندریک و هندریکش اد نتبو به دیگران و ریابو

 گرایی وجدان

مردار  دهنرده رفترار وظییره   کررده اسرو را در برر گرفتره و نشران     هایی که جامعه معریل  گرایی کنترل ت انهوجدان
وییره، و مقردم شرمردن    ریر ی، ن رارم بری   مدار ماننرد تی رر یبر  از ایردام، پیرروی از هنجارهرا، برنامره       و هدف

شناسرری و نیرراز برره پیشرررفو و  ( و شررام  حررس کیایررو، وظییرره 1333وظررایف اسررو )جرران و سریواسررتاوا،  
ا تمرراد، سررخو کوشرری،  ررود  ( و  رریاتی ماننررد ن ررم، یابلیررو 1333هم رراران، سررازماندهی اسررو )بررو ارد و 

(  در وجرردان 1931شررود )پرررویل و جرران، شناسرری، دیررو، تمیرر ی و اسررتقامو را شررام  مرری تن یمرری، ویررو
برررای هریررک از  ( 7001پررذیر، هدفمنررد، بررا اراده، مصررمم و دییررق اسررو )شررائو و وبررر،  گرایرری، فرررد متررت یو

رویرری، رنجرروری شررام  اضررطراز، افتررردگی،  صررومو، کررمخد شررده اسررو  روان وامرر ، شررش رویرره مشرر
 ررواهی و گرایرری، یاطعیررو، فعا یررو، هیجررانگرایرری توسررح گرمرری، جمررعگررری و آسرریس اسررو  برررونت ررانش
گرایری شرام  تخیر ، زیباپترندی، احتاسرام، ا مرال،  قایرد و        شرود  تجربره  های م برو مشرخد مری   هیجان

پررذیری شررام  ا تمرراد،  ررراحو و سررادگی، نرروف دوسررتی، پیررروی و   هررای توافررقهررا اسررو  رویررهآرا و ارز 
گرایری شرام  کیایرو، ن رم و ترتیرس، وظییره       رحمری اسرو  وجردان    رویی و دل موافقو، تواضع و فروتنی، نرم

، 1337کررا،  گرایری یرا ترال  بررای موفقیرو، پشرت ار و محتراط برودن اسرو )کاسرتا و مرک           شناسی، پیشرفو
 ( 7001ن، وایو و هم ارا

                                                           
23.White & Hendrick & Hendrick 
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ترریل  امر  بررای ایجراد     هرای شخصریتی و  لمری معلرم اسرو  اساسری      ی ی از  وام  م م در تدریس ویرگی
توانررد نقررد هررای آموزشرری، معلررم اسررو  شررخد معلررم اسررو کرره مرری  مویعیررو مطلرروز در تحقررق هرردف

ریس های درسی وکمبرود ام انرام آموزشری را جبرران کنرد یرا برر  س، ب ترریل مویعیرو و موضروف ترد           کتاز
را با  دم توانایی در ایجاد ارتبراط  راطیی مطلروز، بره محریح  یرفعرال و  یرر جرذاز تبردی  کنرد  در فرآینرد            

شرود، بل ره کر  شخصریو اوسرو      های  لمری معلرم نیترو کره مرتثر وایرع مری       تدریس، تن ا تجارز و دیدگاه
هرای کرم و   لمران ویرگری  گرذارد  مع که در ایجاد شرایح یرادگیری و تهییرر و تحرول شراگرد ترأثیر شردیدی مری       

بیش مشترکی دارنرد، کره  زم اسرو همره جرا داشرته باشرند  برا توجره بره اهمیرو ارتبراط سربک تردریس برا                 
هرای نجرام   های شخصیتی معلمران بررای آمروز  و یرادگیری مروثر و همچنریل ناکرافی برودن پرروهش         ویرگی

هرای زیرر اسرتخراج    و فرضریه شده در ایل زمینره، ایرل بررسری، برا هردف بررسری ایرل رابطره  رورم گرفرو           
 شدند 

 رنجرروری در معلّمرران مرردارس ابترردایی ش رسررتان دشررو آزادگرران  هررای ترردریس و روانبرریل سرربک

 .رابطه وجود دارد

 گرایرری در معلّمرران مرردارس ابترردایی ش رسررتان دشررو آزادگرران  هررای ترردریس و برررونبرریل سرربک
 رابطه وجود دارد 

 معلّمرران مرردارس ابترردایی ش رسررتان دشررو آزادگرران گرایرری در هررای ترردریس و تجربررهبرریل سرربک
 رابطه وجود دارد 

 پررذیری در معلّمرران مرردارس ابترردایی ش رسررتان دشررو آزادگرران  هررای ترردریس و توافررقبرریل سرربک
 رابطه وجود دارد 

 گرایرری در معلّمرران مرردارس ابترردایی ش رسررتان دشررو آزادگرران هررای ترردریس و وجرردانبرریل سرربک
 رابطه وجود دارد 

 

 ناسی پژوهش روش ش -2

همبتررتگی اسررو، از آنجررا کرره در ایررل پررروهش، دسررت اری آزمایشرری  ررورم  -رو  ایررل پررروهش، تو ررییی
هررای تو ررییی و از ن ررر هرردف، در دسررته پروهشرر ای کرراربردی  گیرررد، طرررو پروهشرری در زمررره طرررو نمرری

ز طریررق  اسرو  جامعرره ایرل پررروهش معلمران زن و مرررد مقطررع ابتردایی ش رسررتان دشرو آزادگرران بونرد کرره ا      
 نیر نمود  702ای پروهشگر ایدام به انتخاز گیری طبقهنمونه

هررا از میررانگیل، انحررراف اسررتاندارد، و آزمررون  رری دو اسررتیاده گردیررد  برررای برره من ررور تج یرره و تحلیرر  داده
 های ا گوی پراشنیس از پرسشنامه استاندار آن و فرم کوتاه نلو استیاده شد گیری مو یهاندازه

 های پژوهش یافته -3
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هرای شخصریو معلمران بره  نروان متهیرهرای پرروهش در جرداول زیرر          های ا گروی پراشرنیس و ویرگری   مو یه
 نشان داده شده اسو 

 های توصیفی متغیرهای تحقیقآماره -1جدول 

هرای سربک تردریس و    مت یه
 های شخصیتیویرگی

 انحراف معیار میانگیل حداک ر حدای  تعداد

 91/0 10/9 11/1 11/1 702 های تدریسرو 

 11/0 29/7 02/1 29/0 702 راهبردهای مدیریو

 29/0 21/7 79/1 79/0 702 کالسمحیح

 19/0 17/9 30/1 90/0 702 ری یفنون برنامه

 93/0 22/7 12/1 39/1 702 رنجوریروان

 91/0 91/9 12/1 99/7 702 گراییبرون

 90/0 91/9 79/1 7 702 گراییتجربه

 92/0 79/9 99/1 7 702 پذیریتوافق

 99/0 99/9 17/1 99/7 702 گراییوجدان

 

-تردریس بیشرتریل میرانگیل مربروط بره فنرون برنامره        هرای سربک  دهد کره از بریل مت یره   ( نشان می1جدول )

کرررالس و ( و کمترررریل میرررانگیل مربررروط بررره محررریح10/9هرررای تررردریس )(، سررر س رو 17/9ریررر ی )
گرایرری هررای شخصرریتی وجرردانهمچنرریل بیشررتریل میررانگیل از برریل ویرگرری باشررد راهبردهررای مرردیریو مرری

 باشد ( می22/7رنجوری )( و کمتریل میانگیل مربوط به روان99/9)

 اهداده استنباطی حلیلت -4

دو اسرتیاده شرده اسرو کره نترایص      های تحقیق از ضرریس همبترتگی پیرسرون، آزمرون  ری     برای آزمون فرضیه
 آن در جداول زیر آورده شده اسو  

رنجييوری در معلّمييان مييدارس ابتييدایی   هييای تييدریس و روان فرضييیه اول: بييین سييبک 

 شهرستان دشت آزادگان رابطه وجود دارد.

 رنجوریهای تدریس و روانسبک  2χهای توصیفی آزمون آماره -2جدول 
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 روان رنجوری 
 ک 

 با  متوسح پاییل 

هررررای سرررربک
 تدریس

 13 1 11 1 محور معلم سبک

 73 1 79 0 پذیرانعطاف سبک

 110 93 119 1 محور آموزدانش سبک

 702 13 191 2 ک 

 

آمرروز هررای ترردریس دانررشرنجرروری معلّمررانی کرره سرربکدهررد کرره فراوانرری میرر ان روان( نشرران مرری7جرردول )
رنجروری در معلمران بره    دارنرد ی تران اسرو  بره  برارم دیگرر روان      آمروز محرور   پرذیر و دانرش  محور، انعطاف

 یک اندازه بر سبک تدریس تأثیر دارد 

 رنجوریهای تدریس و روانسبک  2χهای آزمون آماره -3جدول 

 داریسطس معنی درجه آزادی مقدار 

 909/1 1 911/0 (2χ)دو ی

   702 ک 

 

رنجروری رابطره معنراداری در سرطس     ویرگری شخصریتی روان  هرای تردریس برا    ( سربک 9بر اساس نتایص جدول )

p<0.05  2نرردارد  مشرراهده مقرردارχ هررای ترردریس متررتق  از ویرگرری شخصرریتی دهررد کرره سرربکنشرران مرری
 باشد رنجوری معلمان میروان

گرایری در معلّمرران مرردارس ابترردایی ش رسررتان دشررو آزادگرران  هررای ترردریس و برررونفرضریه دوم  برریل سرربک 
 رد رابطه وجود دا

 

 

 گراییهای تدریس و برونسبک  2χهای توصیفی آزمون آماره -4جدول 

 گراییبرون 
 ک 

 با  متوسح 
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 های تدریسسبک

 13 11 2 محور معلم سبک

 73 79 1 پذیر انعطاف سبک

 110 119 12 محور آموز دانش سبک

 702 122 90 ک 

 

گرایری بیشرتری دارنرد    آموزمحرور دارنرد بررون   دانرش دهد کره معلمرانی کره سربک تردریس      نشان می -1جدول 
گرایری برا سربک تردریس     پرذیر و معلرم محرور دارنرد   بره  برارم دیگرر بررون        تا معلمرانی کره سربک انعطراف    

 آموز محور هماهنگی بیشتری دارد دانش

 گراییهای تدریس و برونسبک  2χهای آزمون آماره-5جدول 

 داریسطس معنی درجه آزادی مقدار 

 129/11 7 009/0 (2χ)دو ی

   702 کل

 

گرایری رابطره معنراداری در سرطس     هرای تردریس برا ویرگری شخصریتی بررون      ( سربک 9بر اساس نتایص جردول ) 

p<0.01  2دارد  مشرراهده مقرردارχ هررای ترردریس تحررو تررأثیر ویرگرری شخصرریتی دهررد کرره سرربکنشرران مرری
 گرایی معلمان یرار دارد برون

گرایری در معلّمران مردارس ابتردایی ش رسرتان دشرو آزادگران        تردریس و تجربره  هرای  فرضیه سوم  بیل سربک 
 رابطه وجود دارد 

 

 

 

 های تدریس و تجربه گراییسبک  2χآماره های توصیفی آزمون  _6جدول 

 ک  گراییتجربه 
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 با  متوسح پاییل 

 های تدریسسبک

 

 13 19 9 0 محور معلم سبک

 73 71 7 1 پذیر انعطاف سبک

 110 111 13 0 محور آموزسبک دانش

 702 130 71 1  ک 

 

گرایری بیشرتری   آمروز محرور دارنرد تجربره    دهرد کره معلمرانی کره سربک تردریس دانرش       ( نشران مری  1جدول )
 پذیر و سبک تدریس معلم محور دارند دارند تا معلّمانی که سبک تدریس انعطاف

 گراییتجربههای تدریس و سبک  2χهای آزمون آماره  -7جدول 

 داریسطس معنی درجه آزادی مقدار 

 291/10 1 073/0 (2χ)دو ی

   702 ک 

 

گرایری رابطره معنراداری در سرطس     هرای تردریس برا ویرگری شخصریتی تجربره      ( سربک 2بر اساس نتایص جدول )

p<0.05  2دارد  مشرراهده مقرردارχ هررای ترردریس تحررو تررأثیر ویرگرری شخصرریتی دهررد کرره سرربکنشرران مرری
 گرایی معلمان یرار دارد تجربه

پررذیری در معلّمرران مرردارس ابترردایی ش رسررتان دشررو   هررای ترردریس و توافررق فرضرریه ر ررارم  برریل سرربک 
 آزادگان رابطه وجود دارد 

 پذیریهای تدریس و توافقسبک  2χهای توصیفی آزمون آماره-8جدول 

 پذیریتوافق 
 ک 

 با  متوسح پاییل 

هررررای سرررربک
 تدریس

 

 13 11 2 0 محور معلم سبک

 73 11 19 0 پذیرانعطاف سبک

 110 190 73 1 محور آموزدانش سبک
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 702 192 13 1  ک 

 

گرایری بیشرتری دارنرد    آمروز محرور دارنرد توافرق    دهد که معلمانی که سربک تردریس دانرش   ( نشان می3جدول )
 پذیر و سبک تدریس معلم محور دارند تا معلمانی که سبک تدریس انعطاف

 پذیریهای تدریس و توافقسبک  2χهای آزمون آماره-9جدول 

 داریسطس معنی درجه آزادی مقدار 

 939/17 1 019/0 (2χ)دو ی

   702 ک 

 

پرذیری رابطره معنراداری در سرطس     هرای تردریس برا ویرگری شخصریتی توافرق      ( سربک 3بر اساس نتایص جدول )

p<0.05  2دارد  مشرراهده مقرردارχ هررای ترردریس تحررو تررأثیر ویرگرری شخصرریتی دهررد کرره سرربکنشرران مرری
 پذیری معلمان یرار دارد   توافق

گرایرری در معلّمرران مرردارس ابترردایی ش رسررتان دشررو   هررای ترردریس و وجرردان فرضرریه پررنجم  برریل سرربک 
 آزادگان رابطه وجود دارد 

 گراییهای تدریس و وجدانسبک  2χهای توصیفی آزمون آماره-11دول ج

  گراییوجدان 

 ک  با  متوسح 

 

 های تدریسسبک

 

 13 17 1 محور معلم سبک

 73 72 7 پذیرانعطاف سبک

 110 191 1 محور آموزدانش سبک

 702 139 11  کل

گرایری بیشرتری   آمروز محرور دارنرد وجردان    دهرد کره معلمرانی کره سربک تردریس دانرش       ( نشان می10جدول )
 پذیر و سبک تدریس معلم محور دارند تدریس انعطافدارند تا معلمانی که سبک 

 گراییهای تدریس وجدانسبک  2χهای آزمون آماره -11جدول 
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 داریسطس معنی درجه آزادی مقدار 

 191/77 7 0001/0 (2χ)دو ی

   702 ک 

 

گرایرری رابطرره معنرراداری در هررای ترردریس بررا ویرگرری شخصرریتی وجرردان( سرربک11بررر اسرراس نتررایص جرردول )

هررای ترردریس تحررو ترراثیر ویرگرری  دهررد کرره سرربک نشرران مرری 2χ دارد  مشرراهده مقرردار p<0.01سررطس 
 شخصیتی وجدان گرایی معلمان یرار دارد 

 بحث و نتیجه گیری -5

هررا نشرران داد آزمررون  رری دو برره من ررور بررسرری فرضرریه اول پررروهش از آزمررون  رری دو اسررتیاده شررد  یافترره

دهرد  (  ایرل یافتره نشران مری     <P 91/0رنجروری معنرادار نیترو )   هرای تردریس و روان  ه بیل سربک برای رابط
آمرروز محررور بررا ویرگرری شخصرریتی   پررذیر و دانررش هررای ترردریس معلّررم محررور، انعطرراف  کرره برریل سرربک 

از آنجرا  رنجور ویی ارتبراطی وجرود نردارد  در تبیریل ایرل یافتره توجره بره رنرد ن تره ضرروری اسرو اوً              روان
تروان  انرد، پرس مری   در رد از معلمران میر ان روان رنجور رویی  رود را متوسرح ارزیرابی کررده         20که بیش از 

رنجور ررویی در ایرل معلّمرران  لبره رنرردانی نردارد و بیشررتر آن را از ایررل     نتیجره گرفرو ویرگرری شخصریتی روان   
ایرد توجره داشرو کره بریش      باشرند  همچنریل ب  ن ر بر وردار از سطحی طبیعری از ایرل ویرگری شخصریتی مری     

انررد، طبیعرری اسررو در ررد از معلّمرران پررروهش حاضررر دارای سرربک ترردریس دانررش آمرروز محررور برروده   22از 
تواننررد سرربک ترردریس دانررش آموزمحررور  معلّمررانی کرره دارای  رریو شخصرریتی روان رنجرروری هتررتند نمرری 

گرایرری، برررونداشررته باشررند ررررا کرره ایررل سرربک ترردریس متررتل م وجررود  رریام شخصرریتی م بترری همچررون 
بایرد توجره داشرو کره معمروً  معلّمران هرم بره  رورم شخصری و هرم            آمی ی، گرمی و     اسرو  ن ایتراً   مردم

هرا و  ریام روان رنجرور حتراس هترتند  بره  برارم دیگرر، در         توسح سیترتم مردیریتی مدرسره بره واکرنش     
م سیترتم مردیریتی مدرسره     ورتی که معلّمان از ن رر روان رنجروری در سرطس برا یی یررار داشرته باشرند هر        

جرویی و درمران  واهنرد برود و اگرر معلّمری از ایرل ن رر در محردوده شردیدی یررار            و هم  ودشان به ف ر راره
 داشته باشد در  مل رد تدریس وی ایل متأ ه نمودی برجتته  واهد داشو 

هررای ترردریس و  هررا نشرران داد آزمررون  رری دو برررای رابطرره برریل سرربک     در فرضرریه دوم پررروهش یافترره 
هرای تردریس معلّرم محرور،     دهرد کره بریل سربک    ایرل یافتره نشران مری     >P 009/0گرایی معنادار اسرو ) برون

افتره بایرد   در تبیریل ایرل ی  گرایری ارتبراط وجرود دارد     آموز محور با ویرگری شخصریتی بررون   پذیر و دانشانعطاف
آمرروز یررا برره ن ترره توجرره داشررو کرره فرآینررد ترردریس اساسرراً یررک فرآینررد تعامرر  دوسررویه برریل معلّررم و دانررش

هررای ترردریس ا ررم از معلّررم محررور،  یاددهنررده و یادگیرنررده اسررو  بنررابرایل معلّمرران دارای هررر یررک از رو   
ی از تعامرر  و ارتبرراط بررا  آمرروز محررور برررای موفقیررو در فرآینررد ترردریس برره درجررات  پررذیر یررا دانررشانعطرراف
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گرررا اسررو  از همرریل رو برریل  یادگیرنرردگان نیازمنررد هتررتند کرره  زمرره آن داشررتل تیررپ شخصرریتی برررون    
پررروهش حاضررر نشرران داد گرررا رابطرره معنرراداری وجررود دارد   هررای ترردریس و تیررپ شخصرریتی برررون سرربک

ا معلّمررانی کرره سرربک گرایرری بیشررتری دارنررد ترر آموزمحررور دارنررد برررونمعلّمررانی کرره سرربک ترردریس دانررش 
آمروز محرور همراهنگی    گرایری برا سربک تردریس دانرش     پذیر و معلّم محور دارند   به  بارم دیگرر بررون  انعطاف

در رد از معلّمران پرروهش     22بیشتری دارد  در ن ایرو ایرل ن تره را نیر  بایرد مرد ن رر یررار داد کره بریش از           
هررای بررارز آن تعامرر  دو سررویه بررا ء ویرگرریانررد کرره جرر آمرروز محررور بررودهحاضررر دارای سرربک ترردریس دانررش

 آموزان و ارتباط گرم و  میمانه با آن اسو  دانش

گرایرری معنررادار اسررو هررای ترردریس و تجربره هررا نشرران داد رابطرره بریل سرربک در فرضریه سرروم پررروهش یافتره  

(07/0 P<   به  بارتی بریل سربک  )     یرگری  آمروز محرور برا و   پرذیر و دانرش  هرای تردریس معلّرم محرور، انعطراف
در رد از معلّمران پرروهش حاضرر میر ان       31 زم بره ذکرر اسرو    گرایری ارتبراط وجرود دارد     شخصیتی تجربره 

 گرایی شان را با  گ ار  کرده بودند  یو تجربه

پرذیری معنرادار اسرو    هرای تردریس و توافرق   هرا نشران داد رابطره بریل سربک     در فرضیه ر ارم پرروهش یافتره  

(01/0 P< یعنرری برریل سرربک  )آمرروز محررور بررا ویرگرری  پررذیر و دانررشی ترردریس معلّررم محررور، انعطررافهررا
هرایی کره   تبیریل در تبیریل ایرل یافتره ن تره زیرر یابر  توجره اسرو          پذیری ارتباط وجرود دارد   شخصیتی توافق

گرایری ذکرر شرد نیر  در اینجرا یابر  اسرتناد اسرو رررا کره           هرای تردریس برا بررون    در  صوک رابطره سربک  
 گرایی اسو  یادی همتو و مرتبح با  یو شخصیتی برونپذیری تا حد زتوافق

پرذیری معنرادار اسرو    هرای تردریس و توافرق   هرا نشران داد رابطره بریل سربک     در فرضیه پرنجم پرروهش یافتره   

(001/0 P<  به  بارتی بیل سربک  )     آمروز محرور برا ویرگری     پرذیر و دانرش  هرای تردریس معلّرم محرور، انعطراف
دهرد کره معلّمران دارای سربک     هرا نشران مری   در اینجرا هرم یافتره   ود دارد  شخصیتی وجدان گرایری ارتبراط وجر   
پرذیر کرره تعرداد بتریار زیرادی از معلّمرران     آمروز محرور و همرریل طرور انعطراف    تردریس شراگرد محرور یررا دانرش    
شناسرری بررا یی دارنررد  از گرایرری یررا وظییررههررای ترردریس هتررتند، وجرردانپررروهش حاضررر دارای ایررل سرربک

هرای آمروز  یلمرداد    هرای تردریس و هردف   آمروزان را محرور فعا یرو   های تدریس دانرش آنجایی که ایل سبک
هررای مرررتبح بررا آن  ررود را متع ررد برره توجرره برره نیازهررای  شناسرری و مت یررهکننررد، پررس معلّررم بررا وظییررهمرری

ترروان نتیجرره گرفررو کرره سرربک ترردریس   دانررد  در مجمرروف مرری آمرروزان مرریشخصرریتی و آموزشرری دانررش 
گرایری رابطره   گرایری و تجربره  پرذیری، بررون  گرایری، توافرق  هرای شخصریتی وجردان   ویرگری آموز محور با دانش

تروان بیران کررد ایرل اسرو کره  زمره        رنجوری رابطه ندارد  د یلری کره بررای ایرل رابطره مری      دارد و ی با روان
گرایری، توافرق و همراهنگی برا دیگرران،      آمروز محرور روابرح اجتمرا ی سرطس برا ،  مر        سبک تردریس دانرش  

هررا را داشررته باشررند از سرربک باشررد  بنررابرایل معلّمررانی کرره ایررل ویرگرریپررذیری در یبررال گررروه مرریمتررلو یو
بنردی ایرل نترایص ایرل     نماینرد  موضروف م رم و یابر  بحرف در جمرع      آموز محور بیشتر استیاده میدانش تدریس

اسرو برا هرر نروف      اسو که وایعًا ریر ی بره نرام سربک تردریس  روز و برد وجرود نردارد، و موفقیرو مم رل           
تروان بره   هرای تردریس و تیرپ شخصریتی را زمرانی مری      سبک تدریتی وجود داشته باشرد  تناسرس بریل سربک    
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شرران، برررای برررآورده هررا و ترررجیس ویرگرری شخصرریتیدسررو آورد کرره معلّمرران از نیازهررا، اسررتعدادها، پتانترری  
وزشری ایرل اسرو کره آگراهی کراملی       کردن نیازها آگاهی داشرته باشرند  وظییره معلّمران و مربیران و مراکر  آم      

هررای تردریس و ویرگری شخصریو  ررود داشرته باشرند  برا توجرره بره این ره معلّمران سررطوو          نتربو بره سربک   
آموز محروری را در سربک تردریس  رود نشران دادنرد، ضرروری اسرو، سیترتم آموزشری کشرور            با یی از دانش

آمروز محرور کره سربک تردریس      شباید برای پیشبرد هر ره بیشرتر ایرل هردف، بره سرمو سربک تردریس دانر        
 باشد، حرکو کند آموزان میترجیحی بیشتر دانش

 مراجع
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