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 دهیچک 

  ی لیتحص  عملکرد  با  کالس  معلمان  سیتدر  یهاروش  و  ی تیریمد  یهاسبکرابطۀ بین    یبررس  با هدفحاضر  پژوهش  

هفتم  آموزاندانش تهرانآموزش  1منطقۀ    اولرۀ  دو  ۀپسران  یردولتیغ های  دبیرستان  در   پایۀ  شهر  صورت    وپرورش 

پبه  و  بوده  یفیاز نوع توص  یاربردک پژوهش  این    . گرفت   1045  تعدادبه  یآمار   ۀجامعکل    از  اجرا شد.  یشی ما یروش 

ت  ی ریمد  یهاسبکاستاندارد    ۀپرسشنام  3شدند.    انتخاب  نمونه  عنوانبه  ی اخوشهی تصادف  روشبه  نفر  291  ،ینفر

ابزار  عنوان  به  (1994)  لوریت  و  فام  یلیتحصعملکرد    و  (1996)  چمنیر و گراشاس  یتدر  یهاروش  ،(1977)  کرتیل

از  ین  هاپرسشنامه  یائیپا   است.شدهد  یتائ  یمتعدد  یهاپژوهشدر    هاآن روایی  که    استفاده شدندپژوهش   استفاده  با  ز 

گرد  یآلفا آلفای ریمدهای  پرسشنامۀ سبک  یائیپا   ؛دیکرونباخ محاسبه  با  با  یتدرهای  پرسشنامۀ روش،  0/ 920  یت  س 

  ی هاآزمون  از   اطالعات  لی وتحلهیتجز  یبرا  د.ین گردییتع  0/ 963  یبا آلفا  یلیتحصپرسشنامۀ عملکرد  و    0/ 791  یآلفا

  ن ی ب  که ندداد نشان  پژوهش جی نتا. شد  استفاده spss افزار نرم ۀلیوس به ره یون چندمتغیرسون و رگرسیپ ی همبستگب یضر

 عملکرد   با  کالس  معلمان  سیتدر  یهاروش  نی بو    آموزاندانش  یلیتحص  عملکرد  با  کالس  یتی ریمد  یهاسبک

  ی تیریمد  یهاسبکر  یدو متغ  زمانهم  ریتأث  یبررس  . همچنیندارد  وجود  یمعنادار  و  مثبت   ۀرابط  ،آموزاندانش   یلیتحص

م  آموزاندانش  یلیتحص  عملکرد  با  معلمان  سیتدر  یهاروش  و  کالس که  ینشان   راتییتغ  کل  از  درصد  15/ 2دهد 

 عملکرد  بر  سیتدر  یهاروش  ریمتغ  ازشیب  ،ت یریمد  یهاسبک  شده ونییر مستقل تبیمتغ  2  ۀلیوسبه  یلیتحص  عملکرد

 دارد. ریتأث یآمار  ۀجامع آموزاندانش  یلیتحص

 ،هفبتم  ۀیبپا  آمبوزاندانش  ،یلیعملکبرد تحصب  ،سیتبدر  یهباروش،  یتیریمبد  یهاسببک  :کلیدددیواژگان  

 تهران  1منطقۀ    وپرورشآموزش
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 مقدمه

 یکسچیه بر یاجتماع و یفرد یزندگ  ت یفیک  بهبود در یامروز در جوامع دانشو  علم و کسب  تحصیل اهمیت  و نقش

فببرد در جهببت کسببب علببم و  یهاتالش ۀیعبارت است از کل یلیعملکرد تحصکه  معقدندلور یفام و تست. ین دهیپوش

؛ 1398 ،و همکبباران ی)عباسبب  گببرددیم نیببیتع سببت یصفر تا ب ۀردر امتحانات که از نم  ت یموفق  ۀدرجرفتن  باالو  دانش  

آمببوزان و دانش  یلیتحصبب   شببرفت یپ  ،یلیعملکببرد تحصبب   ۀنبب یدر زم  یتوجهقابل  قاتیحقت  .(2017،  و همکاران  1یدیزائ

 یلیعملکببرد تحصبب  ،یعوامببل متعببدد دهند کببهاند. نتایج تحقیقات مذکور نشان میشدهانجام    هاآنمرتبط با    یرهایمتغ

باعبب   گببرید یو برخبب  یلیعوامل موجب بهبود عملکببرد تحصبب   نیاز ا  یبرخ  ؛دهندیقرار م  ریتأثآموزان را تحت  دانش

 یذاتبب  و یفنبب ات یو خصوصبب  یآموزشبب  معلمببان نقش ،مهم نیا شدندهبرآور . جهت شوندیم رانیعملکرد فراگ  فیتضع

   (.4 ؛1390،  )بهنام دنباشیم یاکنندهنییتع نقشدارای  سیت و روش تدریریمد سبک مانندها آن

ت اسببت. یریمببد  یردهاک ارک دادن  مسبتلزم انجبام  ،یو گروه  یاجتماع  یهات یموقعر  یمانند سا  «الس درسک ت  یریمد»

ردهببا در ک ارک  یتحقق تمببام . البتهشوندمیو آمبوزش  یریادگ ی یالس براک جو شدن  باع  مناسب ردها  ک ارک ن  یتحقق ا

 یبابیدست یاثربخش برا  یریادگ یط  یمح  یک  ازینشیپهمواره    آننترل  ک   اداره و  نیست؛ زیرا  یضرور  درسالس  ک ند  یفرا

 ۀادار  ،الس درسکبب   یو سببازمانده  یطراح  (.2  ؛1396  ،یربلوطیپ  یقاسم  و  یدهکرد  یریاماست )  یاهداف آموزش  ببه

فببراهم   یشببتریب  یریبادگ ی  یهافرصت   ،ق آنیطره از  ک شود    یطراح  یاگونهبهد  یت باین فعالی. اکندیم  تبرآسبانرا    آن

 . ابدی ارتقاءو رشد  آموزاندانش  یتک و مشار  یاجتماع  یهامهارتد تا شو 

د بببا اسببتفاده از یبب الس باکبب   الس درس است. معلم در نقبش رهببببرک معلم در    یضرور  یردهاک ارک از    یکی  ،«یرهبر»

 نیبب ا  در  .اسببت   ت یبب وتربمیتعل  یاساس  محور  ؛ زیرا او،نبدک را فبراهم    یتحقبق اهبداف آموزشب   ۀنیزم  ،انات موجبودکام

 یلیتحصبب  عملکببرد و شببرفت یپ در توانببدیم معلببم توسببط یتیریمببد یهاسبببک  یریکارگ بببه  و  ت یریمد  ییتوانا  ،ریمس

 ت یریمببد کو استفاده از سب  آموزاندانشبرخورد معلم با    یچگونگ.  (3  ؛1395  ،ی)محمود  شود  واقع  مؤثر  آموزاندانش

 هکبب  یصببورتبببه ؛اسببت  آمببوزاندانشمعلببم بببر   ریتببأث  ،الس درسکبب   ت یریمببد.  اسببت   یاژهیبب وبت  یاهم  دارای  مناسب 

 بدیبب با ریمببدننبببد. معلبببم در نقبببش ک الس تبببالش کبب  یتحقببق اهببداف آموزشبب   یل و عالقه بببرایم  ببا  آمبوزاندانش

 ۀانگیببز باع  ایجاد، ندک ارتباط برقرار  یخوببه هاآنبا  کند. در این راستا وی باید  ییرا شناسا  آموزاندانش  یاستعدادها

رات الزم در ییبب تغ  ،ت یبب موقع  یاقتضبباببببه  نیهمچن  .دادن کارهای گروهی تأکیبد کنبدبر انجام  و  شودمطالعه و پژوهش  

 در معلمببان یرهبببر یهاسبک که دندهیم نشانها پژوهش .ندک  جبادیارا  یادگیری  _ یاددهیند  یدادن فراانجام  یچگونگ

 نقببش ،معلمببان ت یریمببد سبک ند. همچنینکنیم فایا آموزاندانش یلیتحص شرفت یپ و  ت یموفق  در  یمهم  نقش  ،کالس

 (.3 ؛1395 ،یمحمود) داردها آن در  زهیانگ جادیا و کالس در آموزاندانش یریدرگ  در  یمهم

در امببور تحببت امببر    ی ر ی گ م ی تصببم مشببخص    ی ها راه   « ت ی ر ی مد »   ، سازمان   ۀ ادار   ی ها ک ی ت و تکن ی ر ی کرت به مد ی نگاه ل براساس  

  ، رود ی مبب کببه از کببار انت ببار    ی ا فببه ی وظ   ، مانند فرهنگ جامعه   ؛ کنند   ر یی تغ   ی بسته به عوامل   توانند ی م   ت ی ر ی است. طرق مختلف مد 

  هببای خواسببته   ه ب   ر ی از طرف مد   ت ی ر ی انتخاب روش مد ذکر است که  قابل   . ران ی مد   ی ها یی و توانا   ت ی شخص و    کار   ی رو ی تفاوت ن 

  جبباد ی ا   ر ی مببد   ی بببرا   ی ا محببدوده سببازمان    ی ها دستورالعمل   هر اندازه   دارد.   ی بستگ ...  و   ر ی مد   ت ی شخص   ، ی زمان   ت ی موقع   ، سازمان 

 
1 Zaidi 
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   (. 2019  ، همکاران   و   1ی گ و ی ا ؛ 1395  ، ی محمود ) د  شو می  ن یی تع  قبل   وی از  ت ی ر ی مد  ک سب   ؛ د ن ن ک 

 :  ( 1394  گهر، ساسان   و   نژاد ران ی )ا   باشد ی م شرح ذیل به   ی ت ی ر ی روش مد   4کرت معتقد به  ی ل 

سببت یران نیمورد قبول مببد یمیکار ت ،ردیپذیم سازمان صورت یباال ۀرددر    یریگ میتصم  :مستبدانه  ت یریمدسبک   •

 .شودیم د انجامیق ترس و تهدیاز طرادارۀ سازمان  و 

بببه کارکنببان  یاعتماد نسب، گیردمیصورت  شدهنییتعشیازپدر چارچوب  یریگ میتصم: رخواهانهیخ  ت یریمد  سبک •

ران بببا یمببدارتببباط ران همراه با ترس و یارتباط کارکنان با مد  ،شودیم  ه استفادهیپاداش و تنب  ستمیاز س  ،وجود دارد

 .همراه با ترحم است   کارکنان

توجببه و  هسببتندزه یبب جبباد انگیا ۀلیوسبب ه یبب پبباداش و تنب،  افتدیم  از باال اتفاق  یریگ میتصم:  یت مشورتیریمد  سبک •

 .شودجلب می مندندعالقهکه  یران به اطالعاتیمد

پبباداش   ،ارزشببمند اسببت   یمبب یکببار ت  ،شببودیم  ردسببتان انجببامیبا شرکت ز  یریگ میتصم  :یمشارکت  ت یریمد  سبک •

 .وجود دارد ردستانیزنان کامل به  یباشد و اطمیم  زهیانگ یعلت اصل  یاقتصاد

 کببالس  ت یریمببد  یهاسبکرابطۀ بین    یساختار  معادالت  یابی»مدل  با عنوان  یدر پژوهش  (1398)  همکاران  و  راوندیش

 کببالس  ت یریمد  یهاسبک  نیب  مثبت   یهمبستگ  «آموزاندانش  یلیتحص  عملکرد  و  یاجتماع  یهامهارت  ابعاد  با  معلمان

 سبک  ریتأثبا عنوان »  یدر پژوهش  (2020)  همکاران  و  2گبایآدد.  ند نمودیرا تائ  آموزاندانش  یلیتحص  عملکرد  با  معلمان

 مهببم ریتببأث «هیجرین در کوارا الت یا در یلیتحص عملکرد و یریادگ ی یبرا آموزاندانش ۀزیانگ  بر  معلمان  کالس  ت یریمد

 قیتشو   دیبا  معلمان  توصیه کردند  هانمودند. آند  یرا تائ  یریادگ ی  یبرا  آموزاندانش  ۀزیانگ  بر  کالس  ت یریمد  یهاسبک

. کننببد  ییراهنمببا  بهتببر  یلیتحص  عملکرد  یبرا  را  آموزاندانش  بتوانند  تا  رندیکارگ به  را  مناسب   السک   ت یریمد  هک   شوند

 . در ایببن راسببتاشود  ادغام  معلمان  آموزش  یدرسۀ  برنام  در  دیبا  یرهبر  و  کالس  ت یریمد  به  مربوط  یهادوره  نیهمچن

 یبببه بررسبب  در پژوهشببی (2020) 3یجببوت یریبب طهگببر ید .شببود قیتشببو ( خدمت  ضمن) معلمان من م یبازآموز دیبا

 در  آمببوزاندانش  یلیتحصبب   عملکببرد  و  زهیبب انگ  بببا  هبباآنۀ  رابط  و  سیتدر  یهاروش  و  کالس  ت یریمد  مؤثر  یهاسبک»

 ت یبب موفق  و  زهیبب انگ  ،یریادگ یبب   ،ت یریمدکه    دهدیم  نشانمذکور  ج پژوهش  یاز نتا  یکی  « پرداخت.مراکشهای  دبیرستان

 یبه بررسبب   یدر پژوهش(  2021)  همکاران  و  4نیراب  لیدان.  باشدیم  کالس  در  سیتدر  یهاروش  ریتأثتحت   آموزاندانش

 زمببان  در  یمجبباز  یهاکالس  زمان  در  رستانیدب  آموزاندانش  در  یلیتحص  عملکرد  و  معلمان  ت یریمدهای  رابطۀ سبک»

 سبببک نیببب  یمعنببادار و مثبببت  ۀرابطبب  کببه دندهیم نشانمذکور ج پژوهش ینتا .پرداختند «Covid-19  ریگ همه  یماریب

 آمببوزاندانش  یلیتحصبب   عملکببرد  زس ویال  فاخر  یرهبر  سبک  نیب  یو معنادار  یمنف  ۀرابط  و  معلم  نیآفرتحول  یرهبر

  .وجود دارد
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 و  ت یشخصبب   ساخت   ،سیتدر  ندیفرا  در  که  دنباشیم  ت یوتربمیتعل  نیادیبن  و  یاساس  مباح    از  یکی  «سیتدر  یالگوها»

 و توجببه مببورد یعلمبب  متون درکمتر  حالنیباا. دندار یاساس  نقش  آموزاندانش  یتیترب  و  یآموزش  ،یعاطف  ،یذهن  روند

 یهاروشاصول و    ،انسان  یجوامع و شناخت عمل  شرفت یپ  با.  (3  ؛1397  ،و همکاران  ی)محمد  است گرفته  قرار  ت یعنا

 یاسببت. اگببر محتببوا سیتدر یهاوهیتوجه به ش ،ت یوتربمیمسائل تعل نیتریاساساز  یکیامروزه    .افتندی  رییتغ  ،سیتدر

آن   یاز محتببوا  سیتببدر  یچگببونگ  کببه  رسببدیم  به ن ربود.  کارآمد نخواهد  ،نشود  سیتدر  هاروش  نیبا بهتر  یآموزش

راهبردها که    ؛ اما باید توجه کرددنشو یم  افت ی  جاهمه  در  یمتون آموزش  علت است که. مسئلۀ مذکور بدیناست   ترمهم

کببه   سببت یماننببد گذشببته ن  گریدشرایط امروز جامعه  باشد.    یریادگ ی  ۀکنندنیتضمد  نتوانیم  خوب  سیتدر  یهاوهیو ش

 شببدنبببدون تببرس از تنبیببه یحتبب  . ویکند اظهارن رتواند یم آموزدانش وحده باشد؛ بلکهمتکلممعلم در کالس درس  

باشببند تببا  آمببوزدانشترسبباندن  یبببرا ییبه فکر راهکارهببا نکهیا یجابه زیمعلمان ن .دنتواند با ن ر معلم مخالفت ک یم

 سیتببدر ،هسببتند تببا بببا اسببتفاده از آن آمببوزدانشدر  قببهعال جببادیدنبال ابه ؛رندیگ دست بهکالس را   نترلبتوانند بهتر ک 

 ریتببأث  ،هبباروشاسببتفاده از    طیو شرا  ۀو نحو   سیتدر  یهاروشدر مورد    معلمانو تسلط    یآگاه.  باشندداشته  یمؤثرتر

دروس   یو محتببوا  رانیبب فراگ   ییتواناو  شده با اهداف  انتخاب  سیاگر روش تدر.  داردها  آن  یاحرفه  ت یدر موفق  یادیز

هببا آن روش  یاجببرا  ۀنیزم  ایباشد    اوردهین  دست بهها را  استفاده از آن روش  یالزم برا  یهامهارت  معلم  ایمنطبق نباشد  

 نیبب اۀ معلببم  فبب یمناسب نخواهدبود. وظ  معلم  سیتدر  ت یفیک   ؛ لذاشودیبا شکست مواجه موی    ،در کالس فراهم نباشد

 سیتببدر  یبببرا  یمدل مناسببب  ،سیمختلف تدر  یهاوهیکاربرد ش  یاز چگونگ  یآموزان و آگاهاست که با شناخت دانش

 (.3 ؛1399، و همکاران ی)ذوالفقار انتخاب کند

از  و دهببدیم معلببم نشببان که یزیمتما یهایژگ یو از است  عبارت «معلم سیتدر سبک»که ند معتقد 1چمانیگراشا و ر

 یاشببدهشناخته روش ،معلببم آمببوزش ایبب  سیتدر . روشماندیم داریپا ،محتوا به توجهبدون گرید ت یموقع به یتیموقع

 تببوانیم . همچنببینکندیم ت یهدا را سیتدر ندیفرا و کرده مشخص را یریادگ یف یوظا آن استفاده از با وی که است 

و  باورهببا ،هببانگرش ،هبباارزش از متببأثر و شودیم یریادگ ی باع   که یرفتار سمت به لیو تما رجحان مفهوم مذکور را

 (.2018 ،همکبباران و 2موامببا؛ 1399 ،همکبباران و یذوالفقببار) ن ر گرفت  در ،است  معلمان یاجتماع و یفرهنگ ۀنیشیپ

 :(1398 )غالمی، کنندیم یبندمیتقس ذیل  صورتبهس معلمان را یچمان ابعاد روش تدریگراشا و ر

 از دارنببد و تببالشیبب بببه آن ن  رانیبب فراگ هسببتند کببه    یاتجربهو    یآگاه  یان داراین روش مربیدر امتخصص:  سبک   •

 رد.یق رقابت صورت پذیاز طر یت علمیفیک  ارتقاءکنند دانش و یم

بازخورد مثبت و به  ها  آنت هستند.  یصاحب محبوب  ،از دانش  یسبب برخورداران بهیروش مرب  نیدر ا:  سبک اقتدار •

 دارند. یادیز دیتأک و انت ارات روشن   قبولقابل یاهراه  ،نیت قوانیرعا، به اهداف  یابیدست ،یمنف

. همچنین کردن هستندچگونه فکر یمدل برا ارائهو  یشخص یهاان معتقد به مثالین روش مربیدر ا:  یشخص  سبک •

 دارد. یت جدیمستمر اهمم و یم و ن ارت مستقیکسب مهارت مستق  ،ییراهنما

 . همچنببین ارزیببابیدارنببد  دیبب تأک   ،یامشبباورهرنببده و کببار  یادگ یان بببر ارتببباط بببا  یبب ن روش مربیدر ا:  کنندهلیتسه •

 گیرد.صورت میرت یبص ۀتوسعق به یو تشو  یشنهاد منطقیپ ،دیان عقایب ،سؤالپرسش ق  یرندگان از طریادگ ی

 
1 Gerasha & Richman 
2 Muema 
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 یمرب ؛ درواقعمستقل هستند طوربه  ران در اموریت فراگ یظرف  ۀبه توسع  مندعالقهان  ین روش مربیدر ا  :یسبک تعامل •

 کنند.  یم  کارها پروژه  برمستقل  طوربهران  یفراگ همچنین مطلع و در دسترس است.  یشخص

 و تحصببیلی عملکرد بر معلمان یفراشناخت  ییافزادانش  ۀبرنام  آموزش  یاثربخش»  یدر پژوهش(  1399)اشکان    و  ینیحس

 نیببب را    بببود  کببالس  در  نیمعلمبب   سیتببدر  یهبباروش  با  ییآشنا  با  ارتباط  در  که  «ابتدایی  آموزاندانش  خالقیت   پرورش

 یببیافزادانش  ۀبرنام  آموزش  که  دندهینشان ممذکور  ج پژوهش  ینتا  دادند.قرار    آزمونمورد    کنترل  و  شیآزما  یهاگروه

 ،یخودکارآمببد شببامل) یلیتحصبب  عملکببرد شیافببزا باع   (بود کالس  در  سیتدر  یهاروش  5  که)  معلمان  یفراشناخت

 و  بسببط  ،یالیسبب   ،یریپذانعطاف  شامل)  ت یخالق  پرورش  و(  زشیانگ  و  امدیپ  کنترلفقدان  ،یجانیه  راتیتأث  ،یزیربرنامه

 یهاروش  با  سیتدر  ریتأث»  یبه بررس  یدر پژوهش  (1400)  همکاران  و  یاحمدآباد  .شودیم  ییابتدا  آموزاندانش(  ابتکار

 پببژوهش هبباییافتببه نببد.پرداخت  «ییابتببدا  ششم  ۀیپا  آموزاندانش  یریادگ ی  بر  یسخنران  و  یکاوشگر  ،یاریهم  ،معکوس

 آمببوزاندانش یریادگ یبب  در یسببخنران و یاریبب هم ،یکاوشگر ،معکوس سیتدر یهاروش نیب  که  دندهیم  نشان  مذکور

 اثببر  نیببب   کببه  نببدبود  آن  از  یحبباک   جینتا.  دارد  وجود  یمعنادار  تفاوت  ،یتجرب  علوم  یانرژ  مبح    در  ییابتدا  ششم  ۀیپا

 . دارد  وجود یمعنادار تفاوت ،هاروش  ریسا  اثر با  معکوس روش

 یتیریمد یهاسبکرابطۀ بین » یبه بررس حاضر پژوهش ،یت آموزشیفین ک یین در تعیمعلم  ۀکنندنییتعبا توجه به نقش  

 غیردولتببی  ۀپسببرانهای  دبیرسببتان  درپایببۀ هفببتم    آموزاندانش  یلیتحص  عملکرد  با  کالس  معلمان  سیتدر  یهاروش  و

 نیببب   یاچببه رابطببه»  اسببت کببه  سببؤالن  یبب به پاسخ ا  یابیدست  درصددو  پرداخته    «وپرورش شهر تهرانآموزش  1  منطقۀ

 1  منطقببۀ  پایببۀ هفببتم  آمببوزان  دانببش  یلیتحصبب   عملکببرد  بببا  کببالس  معلمببان  سیتدر  یهاروش  و  یتیریمد  یهاسبک

 «؟وجود دارد وپرورش شهر تهرانآموزش

 

 پژوهش  یشناسروش

ن پببژوهش یا یآمار ۀجامع اجرا شد. یشیمایاست که به روش پ یفیاز نوع توص یاربردک ک پژوهش ی حاضر پژوهش

 1منطقببۀ  اول ۀمقطببع متوسببط یرانتفبباعیغهای دبیرسببتانکببالس هفببتم  آمببوزاندانش نفببر 1045 عبببارت اسببت از

 300ع یبب بببا توز .دیبب ن گردیببینفببر تع 285 ،جدول مورگببانبراساس   ۀ آماریتعداد نمونکه    وپرورش شهر تهرانآموزش

مببورد اسببتفاده   وتحلیلتجزیببه  یبرا  حیصح  پرسشنامه  291  ت یدرنها  ،ین جامعه آماریدر ب  یاخوشه  روشبه  پرسشنامه

های پرسشنامۀ روش  ،(1977)  کرتیل  ت یریمد  یهاسبکاستاندارد    ۀپرسشنام  3از    هاداده  یآورجمع  یبرا  ند.قرار گرفت

های پرسشنامۀ سبببک. شد استفاده (1994) لوریت و فام یلیتحصپرسشنامۀ عملکرد  ( و1996) چمنیر و گراشا سیتدر

 سبببک  و  یمشببورت  یتیریمد  سبک  رخواهانه،یخ  ت یریمد  مستبدانه،  ت یریمد  ۀمؤلف  4  ه ویگو   20  شامل  کرتیت لیریمد

 ،یتخصصبب مؤلفۀ سبببک  5ه و یگو  25 شامل چمنیر و گراشاس یتدرهای پرسشنامۀ روش. باشدمی یمشارکت یتیریمد

که  نیز یلیتحصپرسشنامۀ عملکرد  .باشدیم یگرلیتسه سبک و یشخص  مدل  سبک  ،یتعامل  سبک  ،یرسم  اقتدار  سبک

 و کنتببرلفقببدان ،یزیربرنامببه ،یجببانیه راتیتأث ،یخودکارآمد ۀمؤلف  5ه و  یگو   24شامل    شدیطراحلور  یت  و  توسط فام

مببورد   ،متعببدد  یهامقالهشدن در  و استفاده  هاآن  بودنل استانداردیدلبه  هاپرسشنامهن  یا  ییروا  باشد.می  زشیانگ  و  امدیپ

د قببرار یبب د کببه مببورد تائیبب اسببتفاده گرد  کرونباخ  یآلفا  ب یضر  آزمون  از  زین  هاپرسشنامه  ییاین پاییتع  یبرا  .است   دیتائ
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 دهببد.یم  را نشببان  هاپرسشببنامه  ک ازیهر    یایپا  یبرا  شدهمحاسبه  یزان آلفایمشخصات و م  (1)گرفت. جدول شماره  

ل یبب تحل  افزارنرمره با  یون چندمتغیرسون و رگرسیپ  یهمبستگب  یضر  یآمار  یهاآزموناطالعات از    وتحلیلتجزیه  یبرا

 کببه شببد اسببتفاده رنوفیاسببم_کولموگروف آزمون از هاداده بودننرمال یبررس یبرا همچنین .داستفاده ش spss یآمار

 باشند.یم در سطح نرمال هاد دادهندهیم نشان

 

 مورد استفاده در پژوهش یهاپرسشنامهکرونباخ  یمشخصات و آلفا  :1جدول  

 کرونباخ  یآلفا ها مؤلفه  ه یتعداد گو نام طراح  پرسشنامهنام 

 20 کرت یل ت ی ری مد یهاسبک
 ، رخواهانهیخ  تیریمد ،ت مستبدانهیریمد

 یمشارکت یت یریمد سبک و یمشورت یتیریمد سبک 
920/0 

 25 چمن ی ر و گراشا سی تدر یهاروش
 سبک ، یرسم اقتدار سبک ،یتخصص سبک

 ی گرل یتسه سبکو  ی شخص مدل سبک ،یتعامل
791/0 

 24 لوریت و فام یلیعملکرد تحص
  ،یزی ربرنامه ،یجانیه  راتیتأث ،یخودکارآمد

 زش یامد و انگیپو  ،کنترلفقدان
963/0 

 

 هاافتهی

 عملکببرد  بببا  کببالس  معلمببان  سیتببدر  یهبباروش  و  یتیریمد  یهاسبکرابطۀ بین    یبررس  حاضر  پژوهش  یهدف اصل

ن یاسببت؛ بببد وپرورش شهر تهببرانآموزش 1 منطقۀ پایۀ هفتم  غیردولتی  ۀپسرانهای  دبیرستاندر    آموزاندانش  یلیتحص

 2 زمببانهم ۀسپس رابط گرفت. قرار آزمونپژوهش مورد    ۀر وابستیمستقل با متغ  یرهایک از متغیهر  ۀ  من ور ابتدا رابط

 ۀیفرضبب  1و  یفرع ۀیفرض 2 رونیازا گرفت؛قرار  آزمونبر آن مورد  2ن یزمان اهم  ریتأثر وابسته و  یر مستقل بر متغیمتغ

 شود.یم آزمونن پژوهش مطرح شده و یدر ا  یاصل

 ۀپسببرانهای  دبیرسببتان  درپایببۀ هفببتم    آمببوزاندانش  یلیتحص  عملکرد  با  یتیریمد  یهاسبک  نیباول:    یفرع  ۀیفرض •

 رابطه وجود دارد. ،وپرورش شهر تهرانآموزش 1 منطقۀ  غیردولتی

 آزمببوناز    یآمببارۀ  جامعبب   یلیآن با عملکرد تحصبب   یهامؤلفهت و  یریمدهای  رابطۀ سبک  یابیه و ارزیفرض  آزمون  یبرا

 یهاسبببکر یبب متغ( از نتببایج ایببن آزمببون، 2طبق اطالعات جببدول شببماره )د.  یرسون استفاده گردیپ  یب همبستگیضر

 0/ 000  معنادارین رابطه در سطح  یا  ؛رابطه دارد  0/ 365  یب همبستگیبا ضر  آموزاندانش  یلیتحص  عملکردت با  یریمد

در   0/ 384  یب همبسببتگیمسببتبدانه بببا ضببر  ت یریمببد  سبک  یهامؤلفهن  ید است. همچنیدرصد مورد تائ  99نان  یبا اطم

 سبببک ،0/ 001 معنبباداریدر سببطح  0/ 187 یب همبسببتگیرخواهانه بببا ضببریخ ت یریمد  سبک،  0/ 000  معناداریسطح  

ب یببببا ضبببر یمشبببارکت ت یریمبببدسببببک و  0/ 004معناداری در سطح  0/ 170 یهمبستگب ی با ضر یمشورت ت یریمد

 ۀپسببرانهای  دبیرسببتان  درپایببۀ هفببتم    آمببوزاندانش  یلیتحصبب   عملکببردبا    0/ 002معناداریدر سطح  0/ 182 یهمبستگ

 د.نرابطه دار وپرورش شهر تهرانآموزش 1 منطقۀ  غیردولتی
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 یلیآن با عملکرد تحص یهامؤلفه ت و ی ری مدهای رابطۀ سبکرسون یپ آزمونج ی نتا: 2  جدول

 P-Value ی زان همبستگیم ن یانگیم نام متغیر 

 000/0 384/0 540/2 مستبدانه ت ی ری مدمؤلفۀ سبک 

 001/0 187/0 300/3 رخواهانهیخت ی ری مدمؤلفۀ سبک 

 004/0 170/0 357/3 ی مشورتت ی ری مدمؤلفۀ سبک 

 002/0 182/0 386/3 یمشارکتت ی ری مدمؤلفۀ سبک 

 000/0 365/0 146/3 ت ی ری مد یهاسبکر یمتغ

 

های دبیرسببتان  درپایببۀ هفببتم    آمببوزاندانش  یلیتحصبب   عملکرد  با  معلمان  سیتدر  یهاروش  نیبدوم:    یفرع  ۀیفرض •

 رابطه وجود دارد. ،وپرورش شهر تهرانآموزش 1 منطقۀ  غیردولتی ۀپسران

جامعببۀ آمبباری از آزمببون ضببریب   یلیتحصبب   عملکرد  با  معلمان  تدریس  هایارزیابی رابطۀ روشبرای آزمون فرضیه و  

 سیتببدر  یهبباروشر  یبب متغ  ،( از نتببایج ایببن آزمببون3همبستگی پیرسون استفاده گردید. طبق اطالعات جدول شماره )

 0/ 000 معنببادارین رابطه در سببطح یا ؛رابطه دارد 0/ 307 یب همبستگیبا ضر آموزاندانش  یلیتحص  عملکردمعلمان با  

در سببطح  0/ 243 یب همبسببتگیبببا ضببر یتخصصبب   سبببک  یهامؤلفببهن  ید است. همچنیدرصد مورد تائ  99نان  یبا اطم

ب یبببا ضببر  یتعامل  سبک  ،0/ 000  معناداریدر سطح    0/ 283  یب همبستگیبا ضر  یرسم  اقتدار  سبک  ،0/ 000  معناداری

 معنبباداریدر سببطح    0/ 268  یب همبسببتگیبببا ضببر  یشخصبب   مدل  سبک  ،0/ 000  معناداریدر سطح    0/ 233  یهمبستگ

 آمببوزاندانش  یلیتحصبب   عملکببردبا    0/ 000  معناداریدر سطح    0/ 253  یب همبستگیبا ضر  یگرلیتسهسبک  و    0/ 000

 د.نرابطه دار وپرورش شهر تهرانآموزش 1 منطقۀ  غیردولتی ۀپسرانهای  دبیرستان درپایۀ هفتم 

 

 یلیآن با عملکرد تحص یهامؤلفه معلمان و   سی تدر یهاروش  ۀرسون رابطیپ آزمونج ی نتا :3  جدول

 P-Value ی زان همبستگیم ن یانگیم نام متغیر 

 000/0 243/0 934/3 یتخصص سبک

 000/0 283/0 771/3 ی رسم اقتدار سبک

 000/0 233/0 622/3 یتعامل سبک

 000/0 268/0 839/3 ی شخص مدل سبک

 000/0 253/0 714/3 یگرل یتسه سبک

 000/0 307/0 703/3 سی تدر یهاروش
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 آموزان دانش ی لیتحص عملکرد  با کالس معلمان  سیتدر یهاروش و یتیریمد یهاسبک  نیبپژوهش:  یاصل ۀیفرض •

 رابطه وجود دارد.  ،وپرورش شهر تهرانآموزش  1 منطقۀ پایۀ هفتم  غیردولتی ۀپسرانهای دبیرستاندر 

مستقل و وابسته    رینسبتاً خوب متغ  یهمبستگ  انگری ( ب397 /0)  Rکه مقدار    دهندی( نشان م4جدول شماره )اطالعات  

مجذور  باشدیم  .R  (152 /0م نشان  متغ  دهدی(  تغ  15/ 2مستقل    ریکه  کل  از  تحص  رات ییدرصد   ر ی)متغ  یلیعملکرد 

  99مستقل با    ریکه متغ  دهدیدرصد نشان م  1  ریز  یطا ( با سطح خ979 /26)  Fمقدار    نی. همچنکندیم  نییوابسته( را تب

 کند.  ینیبشیپ تواندیوابسته را م ریمتغ راتییتغ نانیدرصد اطم
 

 انسی وار زیآنال و R ری مقاد  :4  جدول

R  مجذورR R شده لی تعد F  معناداری 

397/0  158/0  152/0  979/26  000/0  

 تی ری مد سبک ،سی تدر یهاروشمستقل:  ریمتغ

 یلیتحص وابسته: عملکرد ریمتغ

 

تر یینپببا( در سببطح خطببای  26/ 979مببدل )  Fدهد که با توجه بببه میببزان  ( نشان می5های جدول شماره )بررسی داده

 عملکببرد بببا کببالس معلمببان تببدریس هببایروش و مببدیریتی های(، رابطۀ بین سبک0/ 000با سطح معناداری )  0/ 001

-مببی  دارمعنا  وپرورش شهر تهران،آموزش  1  منطقۀ  پایۀ هفتم  غیردولتی  ۀهای پسراندر دبیرستان  آموزاندانش  تحصیلی

که بسیار   70/ 669مانده  یباقتواند بخشی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند؛ اما با توجه به میزان  باشد. این رابطه می

دل از قببدرت تبیببین بسببیار ببباالیی بببرای تغییببرات متغیببر وابسببته ( هست، این مبب 13/ 240از رگرسیون مدل )  تربزرگ

 برخوردار نیست.
 

 پژوهش  ۀوابست ر یمتغر مستقل بر یمتغر یتأثرابطه و  یبررس چندگانهون یج رگرسی جدول نتا :5جدول  

ی درجه آزاد مجموع مربعات  مدل  ن مجذورات یانگیم  معناداری سطح  F مقدار   

 000/0 979/26 620/6 2 240/13 ونیرگرس

 ____  ____  245/0 288 669/70 ماندهیباق

 ____  ____  ____ 290 910/83 مجموع 

 تی ری مد سبک ،سی تدر یهاروشمستقل:  ریمتغ

 یلیتحص وابسته: عملکرد ریمتغ
 

 بتببا  ب یحاصل از ضرا  جیبراساس نتا  دهد.یوابسته را نشان م  یرهایمتغ  نیمستقل در ب  یرهایمتغ  ینسب  ت یمقدار بتا اهم

تحصببیلی   تببدریس بببر عملکببرد  هببایاز متغیببر روشبیش  0/ 284مدیریت با بتای    هایکه متغیر سبک  شودمشاهده می

متغیببر مسببتقل بببا متغیببر   2دهند که هببر  ( نشان می6آموزان جامعۀ آماری تأثیر دارد. نتایج جدول شماره شماره )دانش

 گردد.ید میتائفرضیۀ پژوهش  رونیزااوابستۀ پژوهش رابطه معناداری دارند؛ 
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 یلیتحص عملکرد با کالس معلمان سی تدر یهاروش  و یتی ری مد یهاسبک  یرهایمتغ ریتأث زانیم  :6جدول  

 مدل 
 t استانداردشده ب یضرا ب استاندارد نشده یضرا

 معناداری سطح 
B یبتا استاندارد  یخطا 

 000/0 428/10 ببببب  212/0 211/2 مقدار ثابت 

 000/0 669/4 284/0 059/0 276/0 ت ی ری مد یهاسبک

 004/0 901/2 176/0 057/0 165/0 سی تدر یهاروش

 

 تحصببیلی عملکببرد و تببدریس هببایروش و شببغل و مدیریت  هایسبک ایمجموعهبین یهمبستگ  انگریب  ذیل  سیماتر

 مببدیریت   هایسبک  لیذ  یرهایمتغ  یدودوبه  ۀرابط  انگریب  یامجموعهنیب  یهمبستگ  ب یدرواقع ضرا؛  آموزان است دانش

از  کیبب به رابطۀ بین هببر   ب یضرا  نیاست. با استفاده از ا  آموزاندانش  تحصیلی  عملکرد  معلمان با  تدریس  هایروشو  

 عملکببرد  ۀی درون مجموعبب رهببایمتغمعلمببان بببا    تببدریس  هببایروش  و  مببدیریت   هایسبک  ۀدرون مجموع  یرهایمتغ

مربوط  ۀترین رابطترین و نزدیککه قوی دهند( نشان می7شماره )پرداخته شد. اطالعات جدول    آموزاندانش  تحصیلی

 یهمبسببتگ ب یبببا ضببر)عملکببرد تحصببیلی(  پیامببد کنتببرلفقدان ۀهای مدیریت( و مؤلفسبک مدیریت )سبک  ۀبه رابط

 پیامببد  کنتببرلفقدانۀ  مؤلفبا    تدریس(  های)روش  گریمؤلفۀ سبک تسهیل  ۀترین رابطه متعلق به رابطو ضعیف  0/ 4854

 است.  -0/ 0022 یهمبستگ  ب ی( با ضرتحصیلی  عملکرد)
 

 و شغل  تی ری مد یهاسبک یامجموعهنیب یهمبستگ سی ماتر  :7جدول  

 

 مستقل متغیر

 متغیر وابسته 

 آموزاندانش  تحصیلی  عملکرد

 زشیانگ امد یپ کنترلفقدان ی زیربرنامه  یجانیه راتیتأث ی خودکارآمد
ک
سب

ها
 ی

ی ری مد
 ت 

 0.0895 0.4854 -0.0650 0.3531 0.1269 مستبدانه ت ی ری مد

 0.1973 0.0721 0.1599 0.0284 0.2284 رخواهانهیخت ی ری مد

 0.2077 -0.0033 0.2669 -0.0169 0.2130 ی مشورتت ی ری مد

 0.2543 -0.0520 0.2429 0.0307 0.2160 یمشارکتت ی ری مد

ش
رو

ها
 ی

در
ت

ی 
 س

 0.2650 -0.0086 0.2830 0.0978 0.1988 یتخصص سبک

 0.2273 0.1352 0.1852 0.1862 0.1240 ی رسم اقتدار سبک

 0.2064 0.0281 0.2784 0.0935 0.1770 یتعامل سبک

 0.2677 -0.0178 0.3623 0.1165 0.1706 ی شخص مدل سبک

 0.2392 -0.0022 0.2960 0.1221 0.1882 یگرل یتسه سبک
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 یریگجهینتبحث و  

 یلیتحصبب   عملکرد  با  کالس  معلمان  سیتدر  یهاروش  و  یتیریمد  یهاسبکرابطۀ بین    یبا هدف بررس  حاضر  پژوهش

 2ۀ کببه رابطبب  اجببرا شببد وپرورش شهر تهرانآموزش 1پسرانۀ منطقۀ  یردولتیغهای دبیرستاندر هفتم پایۀ    آموزاندانش

 عنوانبببه آمببوزاندانببش یلیتحص عملکرد ۀمتغیر وابستمعلمان با    سیتدر  یهاروش  و  یتیریمد  یهاسبکر مستقل  یمتغ

 3هببر    کببه  نببدقببرار گرفت  آزمونطرح و مورد    یاصل  ۀیک فرضیو    یفرع  ۀیفرض  2من ور  نیقرار گرفت. بد  آزمونمورد  

 یتیریمببد  یهاسبککه  د  ندهیاول نشان م  یفرع  ۀیفرض  آزموندر    حاضر  پژوهش  یهاافتهید شدند.  یتائ  ل مذکوریفرض

مثبببت و   ۀرابط  ،ریمتغ  2ن  ین ایب  0/ 365  یزان همبستگیو م  3/ 146ن  یانگیبا توجه به م  آموزاندانش  یلیتحص  عملکرد  با

 یلیت کببالس توسببط معلمببان بببه بهبببود عملکببرد تحصبب یریمد  یهاسبککه توجه به  معنا  ؛ بدینوجود دارد  معناداری

دارد   یلیرا در بهبود عملکرد تحص  ریتأثن  یشتریب  3/ 386ن  یانگیبا م  یت مشارکتیریکند. سبک مدیکمک م  آموزاندانش

جه گرفت یتوان نتیم  رخواهانهیسبک خ  3/ 300ن  یانگیقرار دارد. با توجه به م  3/ 357ن  یانگیبا م  یسبک مشورت  سپسو  

سبببک  2/ 540ن یانگیبب م  ؛ امادارد  ریتأث  آموزاندانش  یلیباالتر از سطح متوسط بر عملکرد تحص  ین سبک در سطحیاکه  

دارد. بببا  آمببوزاندانش یلین سبک در عملکرد تحصیا کمیلیخ ریتأثنشان از  ،ودن آن از سطح متوسطبنییمستبدانه و پا

شببتر بببا یسببمت مشببارکت و تعامببل بت کببالس بببهیریسبببک مببد  هرچببهجه گرفت که  یتوان نتیم  موارد مذکورتوجه  

-شپژوه  یهاافتهی  حاضر،  ن بخش از پژوهشیج ای. نتایابدیم  بهبودها  آن  یلیعملکرد تحص  ،ل باشدیمتما  آموزاندانش

همکبباران   و  نیراببب   لیبب ( و دان2020)  یجببوت  یریبب طه  ،(2020همکبباران )  و  گبببایآد  ،(1398)  همکاران  و  راوندیشهای  

 کند.یم دیرا تائ آموزاندانش یلیشرفت تحصیت کالس بر پیریمد  یهاسبک ریتأث( در رابطه با 2021)

 یلیمعلمان در کببالس بببا عملکببرد تحصبب   سیتدر  یهاروش  ۀرابط  یبه بررس  حاضر  دوم پژوهش  یفرع  ۀیفرض  آزمون

 یلیبببا عملکببرد تحصبب  3/ 703ن یانگیبب س معلمان با توجه میکه روش تدرد هندن میانش هاافتهیپردازد. یم  آموزاندانش

جببه یتببوان نتیم  رونیازادرصد رابطه دارد؛    99در سطح    0/ 307  یب همبستگیبا ضر  یآمار  ۀن جامعیدر ب  آموزاندانش

س یتببدر یهبباروش ۀنبب ین زمیبب خببود در ا  یس توجه نموده و دانش و آگاهید به بح  روش تدریگرفت که معلمان با

ن یشببتریب  3/ 934ن  یانگیبب بببا م  یس تخصصیدهد که سبک تدریم  س نشانیروش تدر  یهامؤلفه  یش دهند. بررسیافزا

 رانیبب فراگ  ازیمتناسب با ن یاتجربه و یآگاه یمعلمان دارا  ،سبک  نیا  دارد. در  آموزاندانش  یلیرا بر عملکرد تحص  ریتأث

گبباه یدر جا یشخصبب  مببدل دهند. سبببک ارتقاء آموزاندانشن یرا در ب  یعلم  ت یفیک   و  دانشتا    کنندیم  تالش  و  هستند

 و  میمسببتق  مهببارت  کسببب ،  ییراهنمببا  ایمعلمببان بببر  روش  نیا  دارد. در  آموزاندانش  یلیبر عملکرد تحص  ریتأث  یبعد

 آمببوزاندانش  یبببرا  کببردنفکر  چگونه  مدل  ارائهکه    معتقدند  هاهستند. آنقائل    یادیز  ت یاهم  مستمر  و  میمستق  ن ارت

 ؛ امبباداردها ر سبببکین سایرا در ب ریتأثن یکمتر 3/ 622ن یانگیبا توجه به م  یس تعاملیتدر  است. سبک  یالزم و ضرور

جببه یتببوان نتیم  با توجه موارد مذکور  .ن باالتر از سطح متوسط هستندیانگیم  یس دارایتدر  یهاسبک  تمام  یکل  طوربه

معلمببان بببا   . همچنینباشد  مؤثرد  نتوانیم  ،ها افرادیژگ یط و ویبا توجه به شراس  یتدر  یهاسبکاز    هر کدامگرفت که  

 نببد.یاستفاده نما آموزاندانش یلیبهبود عملکرد تحص  یبرا  هاتوانند هوشمندانه از آنیم  یهاسبکن  ینسبت به ا  ییآشنا

در   (1400همکبباران )  و  یاحمببدآباد  و  (1399)اشکان    و  ینیحسپژوهش    یهاافتهی  ،حاضر  ن بخش از پژوهشیج اینتا

 کند.یم دیرا تائ آموزاندانش یلیشرفت تحصیبر پ س معلمانیتدر یهاروش  ریتأثرابطه با 
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 یلیمعلمببان بببر عملکببرد تحصبب  سیتدر یهاروش و یتیریمد یهاسبکزمان هم ریتأث یپژوهش به بررس  یاصل  ۀیفرض

 15ش از  یدارنببد و ببب   یوابسببته همبسببتگر  یبب ر مستقل با متغیمتغ  2که هر  دهند  ن میاها نشیافتهپردازد.  یآموزان مدانش

س یتببدر  شت کببالس و رویریمببد  یهاسبببک  ۀمقولبب   2توجه به    معنی کهبدین؛  کنندیم  نییرات آن را تبییدرصد از تغ

ر یمربوط به سببا دیگر درصد 85کند و یم نییتبرا  آموزاندانش یلیعملکرد تحص راتییتغاز    درصد  15ش از  یمعلمان ب

 یلیعملکرد تحص لۀمقو  یدگ یچیمعلمان است. البته با توجه به پ  سیتدر  یهاروش  و  یتیریمد  یهاسبک  ر ازیغ  یعوامل

ن بببا یاست. همچن  یتوجهقابلو    قبولقابلمقدار    یرگذاریتأثن مقدار  یا  ،عوامل متعدد بر آن  یرگذاریتأثو    آموزاندانش

 از  شیب  0/ 284  یت با بتایریمد  یهاسبکر  یمتغ  ریتأث  که  گرفت جه  یتوان نتیم  ونیرگرس  آزمونگر  ید  یهاافتهیتوجه به  

ت کببالس یریمببد  یهاسبکتوجه به    رونیازا  ؛است   آموزاندانش  یلیتحص  س معلمان بر عملکردیتدر  یهاروشر  یمتغ

 و معلمان باشد. یستم آموزشیشتر مورد توجه سید بیبا

 شوند:پیشنهادات ذیل به توجه به مطالب مذکور مطرح می

 ،یآمببار  ۀدر جامعبب   آمببوزاندانببش  یلیتحص  عملکرد  با  کالس  معلمان  یمشورت  ت یریمد  سبک  نیب  نکهیا  به  توجه  با •

افتببد، پبباداش و تنبیببه مدیریتی از ببباال اتفبباق می  سیستم  این  در  گیرییمتصم  و  دارد  وجود  معنادار  و  میمستق  ۀرابط

 سبک  نیا  که  شودیم  شنهادی؛ پشودجلب می  مندندالقهعۀ ایجاد انگیزه هستند و توجه مدیران به اطالعاتی که  لیوس

 .ردیگ   قرار استفاده  مورد کالس یتیریمد  سبک در

ۀ رابطبب  ،یآموزان جامعه آماردانش  یلیتحص  عملکرد  با  کالس  معلمان  یمشارکت  ت یریمد  سبک  نیب  نکهیا  به  توجه  با •

 یمبب یت کببار ،شودیم انجام ردستانیز شرکت   با  مدیریتی  سیستم  این  در  یریگ میتصم  و  دارد  وجود  معنادار  و  میمستق

 شببنهادیپ  ؛دارد  وجببود  ردسببتانیز  بببه  کامببل  نببانیاطم  و  باشدیم  زهیانگ  یاصل  علت   یاقتصاد  پاداش  است،  ارزشمند

 .شود  استفاده  سبک نیا از  شتریب کالس  ت یریمد در که  شودیم

 ،یآمببار  ۀجامعبب   آمببوزاندانببش  یلیتحص  عملکرد  با  کالس  معلمان  سیتدر  روش  متخص  عدبُ  نیب  نکهیا  به  توجه  با •

یران بببه آن نیبباز فراگ ی هستند که  اتجربهدر این روش مربیان دارای آگاهی و    و  دارد  وجود  معنادار  و  میمستق  ۀرابط

 معلمببان شببود کببه؛ پیشببنهاد مببیصورت پذیردکنند دانش و ارتقاء کیفیت علمی از طریق رقابت  دارند و تالش می

 .گیرند  کار به خود سیتدر روش در  یبیترک  صورتبه را سیتدر  روش نیا کالس

 ،یآمببار ۀجامعبب  آمببوزاندانببش یلیتحص عملکرد با کالس  معلمان  سیتدر  روش  یشخص  عدبُ  نیب  نکهیا  به  توجه  با •

مببدل بببرای چگونببه   ارائببههای شخصی و  در این روش مربیان معتقد به مثال  و  دارد  وجود  معنادار  و  میمستقۀ  رابط

 شببنهادیپ؛ کردن هستند. همچنین راهنمایی، کسب مهارت مستقیم و ن ارت مستقیم و مستمر اهمیت جدی داردفکر

 .کار گیرند  به خود سیتدر روش در  یبیترک  صورتبه کالس معلمان را سیتدر روش  نیا که  شودیم
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