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آموزشی  های لسفهنقش فهدف تحقیق حاضر تعیین  چکیده:

تدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه در سال  های سبکدر 

 نوع از توصیفی، روش به اضرح تحقیقبود.  1397-98لی تحصی

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید و شد.  انجام همبستگی

) عضو هیات علمی، مامور و موظف( دانشگاه فرهنگیان مدرسین

آماری  با توجه به کوچک بودن جامعهنفر بود.  101تعداد  بهکرمانشاه 

مقیاس فلسفه از ته شد. حجم نمونه معادل کل جامعه درنظر گرف

 وپرسشنامه سبک تدریس معلمان گراشا  ( و1972آموزشی پاتریشیا )

ا بوهش استفاده گردید. داده ها ژ( به عنوان ابزار پ1996ریچمن )

ر حلیل قراضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تاستفاده 

 گرفت. براساس نتایج تحقیق حاضر فلسفه آموزشی، فلسفه تدریس

پیشرفت گرایی فلسفه غالب و سبک تدریس تعاملی سبک تدریس 

 رضیهفغالب در میان اساتید دانشگاه فرهنگیان بودند. همچنین آزمون 

سبک های  اب آموزشی و ابعاد آنفلسفه بین های تحقیق نشان داد 

ود وجی معنادار ارتباطدانشگاه فرهنگیان  اساتید و ابعاد آن در تدریس

 فه آموزشی می تواند پیش بینی کننده سبک هایهمچنین فلس دارد.

های  فلسفهبا شناخت براین اساس می توان  تدریس اساتید باشد.

ر ه کااساتید رویکردها و سازوکارهای آموزشی که توسط آنان ب آموزشی

 می رود را پیش بینی کرد.

 

فلسفه آموزشی، سبک تدریس، اساتید، دانشگاه : کلمات کلیدی

 اه.فرهنگیان کرمانش

M.Amini, Dr.N.Vakili, Dr.A.Mohebi 
Abstract: The purpose of this study was to determine 

the effects of educational philosophies on the teaching 

styles of faculty members of Kermanshah Teacher 

Training University in the academic year of 2018-2019. 

The present study was a descriptive-correlational study. 

The statistical population of the study consisted of all 

faculty members and lecturers (faculty member, official 

and duty officer) at the Teacher Training University of 

Kermanshah. Due to the small statistical population, the 
sample size was considered equal to the total population. 

The Patricia Educational Philosophy Scale (1972) and the 

Grasha and Richman Teaching styles Questionnaire 

(1996) were used as a measurement tool. The data were 

analyzed using Pearson correlation coefficient and 

regression analysis. Based on the results of this research, 

the dominant philosophy of education was the 

progressive and the dominant teaching style was 
interactive style among the professors at the Teacher 

Training University of Kermanshah. Also, the test of 

research hypotheses indicated that there is a significant 

relationship between educational philosophy and its 

dimensions with teaching styles and its dimensions in 

professors of Teacher Training University. Also, 

educational philosophy could predict the teaching styles 
of teachers. Therefore, it is possible to predict the 

educational approaches and mechanisms used by them by 

recognizing the educational philosophies of professors. 

Keywords: educational philosophy, teaching style, 

professors, Kermanshah Teacher Training University 
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 بیان مسئله
 استوار هایی فهفلس یا فلسفه بر، ناخواستهیا  خواسته ،ای جامعه هر در تربیتی های برنامه

 نظام هر تیتربی های برنامه بازنگری یا طراحی برای بنیادی های گام از رو، یکی ازاین است،

 و بررسی و تربیت های( فلسفه فلسفه)یا به توجه کلی آن، های گیری جهت یافتن نیز و آموزشی
 (. همان1393تربیتی است)سجادیه،  های برنامه در ها( آن آن)یا جایگاه و نقش کردن آشکار

ا هبرنامه  یز درهای آموزشی بر فلسفه هایی استواراست، افراد و متصدیان تربیتی ن گونه که نظام
 اتصمیمکنند. به همین خاطر ت ها پیروی می یا نوع تدریس و آموزش خود از یک سری فلسفه

 ود. تماماهد بکنند برگرفته از نوع فلسفه حاکم بر رفتارشان خو و نوع آموزشی را که اتخاذ می
مه ، برناای از آن که فلسفه تربیت است( از یک سو همه اهداف های فلسفه )خاصه شاخه شاخه

ش ت آموزدار هدای و از سوی دیگر عهدهرا مشخص می سازد  یو تربیت یها و کارکردهای آموزش
وانان جن و سفه زندگی و روش درست اندیشیدن و راه خردمندانه زیستن به کودکان و نوجوانافل

وزشی و اندرکاران آم ای که دست (. در این شرایط است که نقش فلسفه1386است)لطف آبادی، 
صی ت خامعلمان از آن بهره می برند )و فلسفه آموزشی خوانده می شود( از جایگاه و اهمی

 ود.ش برخوردار می
کنند )کاتزنمیر و  معلم ایجاد می چارچوب اعتقادیای برای  های آموزشی، پایه فلسفه

های تدریس و  روش تعیین کننده یخود،  نیز خود، این چارچوب اعتقادی(. 2001، 1مولر
د )آرنولد و بر کار میبه یادگیری است که یک معلم در داخل کالس و در محدوده  مدرسه 

 (.2010، 3نجمن بین المللی مدرسه؛ ا1998، 2استیونسون
 برای آنها در نظر گرفته می شود که معیارهایی نظر از توان می را آموزشی های فلسفه

پیشرفت  عنوان چهار تحت آموزشی های فلسفه رایج، بندی طبقه یک نظر از. کرد بندی دسته
براساس فلسفه آموزشی . دسته بندی شده اند 7و وجودگرایی 6، بنیادگرایی5، پایدار گرایی4گرایی

گرایی، بهبود و اصالح شرایط انسان و جامعه هم ممکن است و هم مطلوب. در این  پیشرفت
گیرند.  رویکرد که بر تحول گرایش دارد نه ثبات، نیازها و عالیق فراگیران در مرکز توجه قرار می

قائل است، تأمل در  ای عقالنی و روحانی گرایی که برای انسان خصیصه در فلسفه آموزشی پایدار
طبیعت انسانی بسیار اهمیت دارد در این دیدگاه طبیعت آدمی ثابت است. در فلسفه آموزشی 

                                                 
1 Katzenmeyer & Moller 
2 Arnold & Stevenson 
3 National Middle School Association 
4 progressivism 
5 Perennialism 
6 Essentialism 
7 Existentialism 
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های درسی منظم، تسلط بر دانش و مهارت های بنیادی بسیار  بنیادگرایی، بازگشت به موضوع
توده وار  اهمیت دارد. فلسفه آموزشی وجودگرایی نیز بر یگانگی و آزادی فرد در برابر جامعه

تأکید دارد. از این منظر، همه مردم در قبال معنی و مفهوم زندگی خود و ایجاد ماهیت یا تعریف 
؛ به نقل از سبحانی نژاد و همکاران، 2009هویت خویش مسئولیت کامل دارند )پاك سرشت ، 

1391 .) 
یین ای که توسط این دیدگاه ها و اعتقادات ساخته شده است، معلم را در تع فلسفه

، 1یادگیری و انتخاب یک روش ارزیابی هدایت می کند)ادیگر و آموزش زمینه یاهداف، تنظیم 
از چگونگی آن ها (. فلسفه آموزشی بر نقش معلمان و دانش آموزان در کالس، ارزیابی 2000

ها مورد استفاده توسط معلمان و باورهای آموزشی  توسعه برنامه درسی، و روش ها و تکنیک
(؛ 1995) 4( از کاگان2001) 3(. لیوینگستون2008، 2گذارد )فریتز ر جامعه تاثیر میمعلمان د

( نقل قول می کند که هر معلم کالس درس دیدگاه های 1989) 6( و باربلز1995) 5گوتک
در چارچوب امکانات آموزشی فراهم شده برای مدرسه و دانش آموزان دارد. بنابراین، هر  یمختلف

اهداف، رفتار، محتوا، یادگیری و فرایند ارزیابی باید بر »شی دارد، زیرا معلم یک فلسفه آموز
فلسفه  این، بر عالوه(. 2009، 7)سونمز« ی پذیرفته شده سازماندهی شود اساس معیارهای فلسفه

 می فراهم معلمان برای درس کالس و مدرسه محیط سازماندهی برای ای پایه و ساختار آموزشی
 ارزشمند موضوعات کدام هستند، چیزی چه برای مدارس بفهمد تا کند می به معلم کمک کند و

شود  می استفاده ها استراتژی و ها روش کدام از و گیرند می یاد چگونه آموزان دانش هستند،
 به تدریس و یادگیری فرآیند سازماندهی در کلیدی نقش تدریس های (. سبک2005، 8)دمیرل
 (.2013، 9دارند )گنسل معلم توسط شده خاذات آموزشی فلسفه از بازتابی عنوان

و  یادگیرندگان متنوع نیازهای بر نظارت با گوناگون تدریس های سبک از استفاده 
 می یادگیری-یاددهی فرایند طی در تدریس رویکردهای و ها روش در تنوع از استفاده همچنین

 همکاران، و زاده ن)حس گردد زندگی تلقی طول تمام در مدت طوالنی یادگیری مشوق تواند

 به منحصر کامال تدریس سبک معلمی هر و نیست یکسان معلمی دو روش تدریس هیچ(. 1392
 آنها به و کند می یادگیری فرآیند درگیر را آموزان دانش موثر تدریس سبک یک. فردی دارد

                                                 
1 Ediger 
2 Fritz 
3 Livingston 
4 Kagan 
5 Gutek 
6 Burbles 
7 Sönmez 
8 Demirel 
9 Gencel 
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 ظهور با تدریس سنتی های سبک. دهند گسترش را انتقادی تفکر های مهارت تا کند می کمک
 با متناسب را خود های سبک تا است داشته آن بر را معلمان و یافته تکامل متفاوت آموزش های

 تدریس سبک در معلم فلسفه که است این بر اعتقاد .کنند تنظیم آموزان دانش یادگیری نیازهای
 . (2018، 1منگینگ - یابد )یازون و انگ می تجلی آنها

 فراگیر درس کالس در تدریس در که ار اساسی تدریس سبک پنج( 1996)  2گراشا
معلم  -1کرد که براین اساس پنج نوع معلم مختلف وجود دارد که عبارتند از:  شناسایی هستند،

 مورد نیاز فراگیران که هستند تجربه ای و آگاهی دارای معلمان این :کارشناس یا متخصص خبره،
 بین رقابت طریق از دگیرندگان رایا علمی مورد نیاز کیفیت و دانش متخصص، معلمِ. می باشد

 کامل آمادگی از اطمینان و اطالعات به انتقال عالقمند آنها در اختیارشان قرار می دهد و
 نقششان به و دانش سبب به معلمان معلم با سبک تدریس آمرانه: این-2می باشد.  یادگیرندگان

 بازخورد به توجه این مربیان .برخوردارند مطلوبی محبوبیت از فراگیران بین در مربی یک عنوان
 این آموزگاران .می باشد فراگیران توسط قوانین رعایت و اهداف به دستیابی رفتار، مثبت و منفی

 قبول قابل راه های بر و میکنند را پیشنهاد امور انجام برای درست و قابل قبول استاندارد راه های
این معلمان : فردی معلم با مدل -3ید دارند. تاک شوند انجام باید که اموری در روشن انتظارات و

 کردن عمل و کردن فکر چگونه برای نمونه، مدل یک ارائه و شخصی الگوهای به معتقد
رفتار  بر کنند، دنبال را خود راه تا کند می تشویق را آموزان دانش آن ها. می باشد یادگیرندگان

 -4 کند. می مدیریت و راهنمایی را نهاآ دهند و انجام باید کاری چه که می کنند نظارت آنها
 طریق از فراگیران. دارند تاکید یادگیرنده و مربی بین تعامل بر این معلمان: کننده معلم تسهیل

می  ارزیابی انتخاب و بصیرت توسعه به آنها تشویق و پیشنهاد منطقی عقاید، بیان سوال، پرسیدن
 مسئولیت و عمل در کسب استقالل برای رانفراگی ظرفیت توسعه تاکید این رویکرد بر . شوند

 ظرفیت هستند عالقه مند مربیان این: کننده محول یا معلم با سبک وکالتی-5 .می باشد
 طرح ها روی بر مستقل به صورت فراگیران. یابد توسعه مستقل طور به امور انجام در فراگیران

باشد  )گراشا،  دسترس در مالز زمان در کاردان و آگاه شخص عنوان به مربی و کنند  کار
1996.) 

دهد فلسفه تدریس با متغیرهای عملکردی دانش  مرور نتایج تحقیقات گذشته نشان می
 3(؛ نوع ارزیابی عملکرد دانش آموزان )پرساود1390آموزان از جمله پیشرفت تحصیلی )عادلی، 

 . ( ارتباط دارد2016، 4( تفکر انتقادی دانش آموزان )عرفانی و رضائی2002

                                                 
1 Yazon, & Ang-Manaig 
2  Grasha 
3 Persaud 
4 Erfani, & Rezaei 
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آموزان ازجمله  های تدریس معلمان با متغیرهای عملکردی دانش همچنین ارتباط سبک
انضباطی، فرسودگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی  انگیزش تحصیلی، بی

؛ مصرآبادی، 2015، 1فراگیران در تحقیقات گذشته بررسی شده است )مراجعه شود به  گرین
 (. 1394ن، ؛ عزیزی نژاد و همکارا1394

 انجام آن ها تدریس های سبک و معلمان آموزشی های فلسفه مورد فراوانی در مطالعات
 روی بر ای مطالعه ترجیحی، تدریس فلسفه تعیین برای (2016) 2اویانگور و همکاران .است شده

ان نتایج نش. دادند انجام نکاتیبی و معلمان در ترکیه دانشگاه آموزش دانشکده معلمی دانشجویان
فلسفه آموزشی غالب را تشکیل می دهند. قربانعلی زاده  بازسازی گرایی، و گرایی پیشرفت که داد

 فلسفه دومین و اولین گرایی واقع و تجربه گرایی که کردند گزارش( 2014)قاضیانی و همکاران 
اد ( نشان د2013) 3بیسر. است ایران بدنی دانشگاه های تربیت استادان آموزشی غالب در میان

 حالی در پذیرفتند را اصالت وجود فلسفه آموزشی بیشتر دانشجو معلمان در یک دانشگاه ایالتی 
( 1396محمدی پویا و همکاران ) . گرایی کمترین فراوانی را در میان آنان داشت وجود فلسفه که

 شهر نظامی پزشکی علوم دانشگاه یک اساتید تدریس رویکردهای با آموزشی هایفلسفه رابطه
 گرایی ، پیشرفت با محور استاد تدریس تهران را بررسی کردند. نتایج نشان داد بین رویکرد

 فلسفه با محور دانشجو تدریس رویکرد رابطه همچنین وجودگرایی، و بنیادگرایی ، پایدارگرایی
 دار وجود داشت.معنی ارتباط گرایی پایدار آموزشی

 بخش آگاهی و نیرومحرکه عنوان به که هستند اجتماعی های نظام ازجمله ها دانشگاه

هایی که امروز نیاز به تحول  (. از جمله دانشگاه1389 همکاران، و اند)ناظم شده جوامع شناخته
ویژه در زمینة کیفیت داشته و دارد، دانشگاه فرهنگیان بوده است. در واقع، دانشگاه فرهنگیان به 

ارکنان و دارای فرآیندهای گوناگون و عنوان سیستمی که شامل استادان، دانشجومعلمان، ک
آموزان( که دارای  باشد، با ذینفعانی)دانش های متقابل با محیطش می پیچیده و دارای وابستگی

نیازهای گوناگونی هستند ارتباط دارد، و برآورده کردن نیازها و تقاضاهای آنها نیازمند داشتن 
از سوی دیگر  (.1391رد و عارف نژاد، استادان با کیفیت و شایسته است )طبرسا، حسنوند مف

 تدریس سبک و عالی اساتید آموزش آموزشی فلسفه های نشان داده است بین (2012) 4فرایز
. وجود دارد اختالف دولتی دانشگاه یک در معلم آمادگی برنامه یک در تدریس هنگام آنها

ی معلمان خود از چه بنابراین مهم است که مشخص شود که اساتید و مدرسان دوره های آموزش
فلسفه ی آموزشی تبعیت کرده و از کدام سبک تدریس در برنامه ی کالسی خود استفاده می 

                                                 
1  Green 
2 Uyangor et al. 
3 Bicer 
4 Fries 
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 های تدریس اتخاذ شده، همان معموال سبککنند. همچنین براساس نتایج تحقیقات گذشته 
 (. 1،2000اند )الژ، پالت و تراگلیا هایی هستند که معلمان به آن شیوه یادگرفته

وسط که ت ین احتماال دانشجومعلمان از همان سبک های آموزشی استفاده می کنندبنابرا
ود و شمی  معلمان گذشته و به طور خاص توسط اساتید دانشگاه فرهنگیان به آنها آموزش داده

ا ریان این امر اهمیت شناخت فلسفه های آموزشی و سبک های تدریس اساتید دانشگاه فرهنگ
 بیشتر مشخص می سازد.

 هایفلسفه کننده بینی این راستا سئواالتی که مطرح می شوند این است که پیش در
نشاه کرما فرهنگیان دانشگاه مدرسان تدریس هایسبک کدامند و نقش هر یک بر آموزشی

 ت.ه اسچیست؟ که بدین منظور از آزمون رگرسیون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد

 
 پژوهشروش 

کلیه اساتید و . هش توصیفی و از نوع همبستگی می باشدپژوهش حاضر یک پژو
-98صیلی ) عضو هیات علمی، مامور و موظف( دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه در سال تح مدرسین

ه دانشگا ده ازجامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند. این تعداد براساس آمار ارائه ش 1397
ه به نفر بود. با توج 101یی و شهید صدوقی فرهنگیان کرمانشاه در دو پردیس شهید رجا

 شارکت. بنابراین تعداد مشدمحدودیت جامعه، حجم نمونه معادل کل جامعه در نظر گرفته 
 .است 101کنندگان در پژوهش 

مقیاس فلسفه  -1 پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیق حاضر عبارت بودند از :
 فه آموزشی به بررسی فلسفه های آموزشی(: مقیاس فلس1972آموزشی پاتریشیا جرسین )

گویه  44پردازد. این مقیاس دارای  می وجودگراییپیشرفت گرایی، پایدار گرایی، بنیاد گرایی و 
سؤال )در ارتباط با؛ پایه آموزش و پرورش، ماهیت  11ها؛  بوده که سهم هرکدام از فلسفه

زش و پرورش، رسالت مدرسه، فضای یادگیرنده، تأمین نیازها، محیط آموزش و پرورش، هدف آمو
مدرسه، یادگیری مؤثر، نقش معلم، برنامه درسی و روش تدریس( می باشد که پیوستار پاسخ 

( ضریب  1391(، تنظیم شده است. سبحانی نژاد و همکاران) 6( تا خیلی زیاد)0های آن از اصالً) 
 96/0( ضریب پایایی آن را 1395و  محمدی پویا و دهقان ) 91/0آلفای کرونباخ این مقیاس را 

 89/0پژوهش  این در کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با پرسشنامه پایایی گزارش کرده اند.
( استفاده شد. این 1996پرسشنامه سبک تدریس معلمان گراشا و ریچمن ) -2محاسبه گردید. 

می، مدل سبک تدریس، تخصصی، اقتدار رس 5سؤال است و  40پرسشنامه ابزاری کیفی با 
درجه ای لیکرت  7تعاملی را بررسی می نماید. این پرسشنامه با طیف  و شخصی، تسهیل گری

                                                 
1 Lage, Platt & Treglia 
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پایایی پرسشنامه را استفاده از آلفای  2002نمره گذاری می گردد. در پژوهشی گراشا در سال 
بوده است. در پژوهش ایوبی و پناهی شهری   94/0کرونباخ محاسبه و ضریب به دست آمده 

بوده لذا از اعتبار باالیی  86/0ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب به دست آمده  (1395)
 88/0پژوهش  این در کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با پرسشنامه پایاییبرخوردار است. 
 محاسبه گردید.

دست های ب ها در سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شد. در تحلیل توصیفی داده داده
ه بین پاسخ یانگمز ابزارهای پژوهش، پس از ارائه فراوانی نتایج پاسخ های شرکت کنندگان، آمده ا

ار ر ابزهای مندرج در ه هر یک از مؤلفه های اصلی ابزارها و هم چنین میانگین کل مؤلفه
بیین هت تمحاسبه گردید. افزون بر این، از میانگین، انحراف معیار و جداول و نمودارها ج

ی ها دههای بدست آمده از جامعه پژوهش استفاده شد. در تحلیل استنباطی دا هتوصیفی داد
گرسیون رضریب همبستگی پیرسون و  ،کلموگروف اسمیرنوف های از آزمونبا استفاده پژوهش ، 

 تحلیل شد.  spss23با استفاده از نرم افزار 

 
 یافته ها

ی غالب در میان به منظور تعیین فلسفه های آموزشی و سبک های تدریس ترجیح
 اساتید، میانگین و انحراف استاندارد نمرات این دو متغیر محاسبه شد.

 (: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق1جدول)

اساتید
 

         
فلسفه 

ی
آموزش

 

 میانگین 
انحراف 

 استاندارد

 1.488 4.165 بنیادگرایی
 1.329 4.011 پایدارگرایی

 1.708 5.099 پیشرفت گرایی
 1.460 4.882 بازسازی گرایی

س
ک تدری

سب
 

 717/1 3.611 تخصصی
 614/1 3.989 گرا اقتدار

 853/1 3.371 شخصی
 478/1 3.186 گر تسهیل
 1.802 4.262 تعاملی

 
نشان داد فلسفه آموزشی غالب در میان اساتید، فلسفه  1نتایج بدست آمده از جدول 

می باشد. بعد از فلسفه آموزشی پیشرفت گرایی،  5.099یی با میانگین آموزشی پیشرفت گرا
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در رتبه دوم قرار دارد. فلسفه آموزشی  4.882فلسفه آموزشی بازسازی گرایی با میانگین 
در رتبه سوم و در نهایت فلسفه آموزشی پایدارگرایی با میانگین  4.165بنیادگرایی با میانگین 

ارد. همچنین سبک تدریس غالب در میان اساتید، سبک تدریس در رتبه چهارم قرار د 4.011
می باشد. بعد از سبک تدریس تعاملی، سبک تدریس اقتدارگرا با  4.262تعاملی با میانگین 

در رتبه سوم،  3.611در رتبه دوم قرار دارد. سبک تدریس تخصصی با میانگین  3.989میانگین 
چهارم و در نهایت سبک تدریس تسهیل گر با  در رتبه 3.371سبک تدریس شخصی با میانگین 

 در رتبه پنجم قرار دارد.   3.186میانگین 
 فاسمیرنو ها با استفاده از آزمون آماری کولموگروف نرمال بودن توزیع دادهفرض پیش
 بررسی شد.

 های اندازه گیری شدهاسمیرنف شاخص –نتایج آزمون کلموگروف  2جدول 

اساتید
 

         
فلسفه آمو

ی
زش

 

 Z Sig 

 بنیادگرایی
0.83

2 
0.492 

 0.244 1.065 پایدارگرایی

 پیشرفت گرایی
1.11

7 
0.206 

 بازسازی گرایی
0.81

5 
0.509 

س
ک تدری

سب
 

 0.408 0.861 تخصصی

 گرا اقتدار
0.81

2 
0.525 

 0.136 1.306 شخصی

 گر تسهیل
1.27

2 
0.158 

 تعاملی
0.87

3 
0.432 

 
ارای دداده های مربوط به متغیرهای تحقیق   دهنده این است که نشان 2جدولنتایج 

ی رجیحتتوزیع طبیعی می باشد. برای بررسی ارتباط فلسفه های آموزشی با سبک های تدریس 
 در میان اساتید دانشگاه فرهنگیان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
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 تدریس ترجیحی آنهارابطه بین فلسفه آموزشی اساتید و سبک  3جدول

 فلسفه آموزشی              
 سبک تدریس

 پایدارگرایی بنیادگرایی
پیشرفت 

 گرایی
 وجود گرایی

 تخصصی
r 437/0 316/0 125/0 142/0- 

P 001/0 008/0 519/0 428/0 

 گرا اقتدار
r 485/0 585/0 106/0- 103/0- 

p 001/0 001/0 619/0 644/0 

 شخصی
r 412/0 389/0 249/0 151/0 

p 001/0 001/0 105/0 336/0 

 گر تسهیل
r 015/0- 028/0- 512/0 497/0 

p 933/0 901/0 001/0 001/0 

 تعاملی
r 87/0- 107/0- 497/0 525/0 

p 001/0 614/0 001/0 001/0 

 سبک تدریس کل
r 215/0 278/0 239/0 227/0 

p 153/0 079/0 106/0 119/0 

 
 ان داد:نش 3جدولنتایج براساس 

بین فلسفه آموزشی بنیادگرایی اساتید با سبک تدریس تخصصی ضریب همبستگی 
ریس ، با سبک تد 412/0، با سبک تدریس شخصی 485/0 ، با سبک تدریس اقتدارگرا 437/0

چنین بین فلسفه آموزشی بدست آمد. هم -87/0و با سبک تدریس تعاملی  -015/0تسهیل گر 
مد. به دست آ 215/0کل سبک تدریس اساتید ضریب همبستگی بنیادگرائی اساتید با نمره 

های  کا سببنابراین با توجه به نتایج می توان عنوان کرد بین فلسفه آموزشی بنیادگرایی ب
ابطه تخصصی، اقتدارگرا و شخصی رابطه مثبت معنی دار و با سبک تدریس تعاملی رتدریس 

 رد.ارتباط معنی داری وجود ندا گر تسهیلوجود دارد و با سبک تدریس منفی معنی دار 
، با سبک 316/0بین فلسفه آموزشی پایدارگرایی اساتید با سبک تدریس تخصصی

 -028/0، با سبک تدریس تسهیل گر 389/0، با سبک تدریس شخصی  585/0تدریس اقتدار گرا
نمره  بدست آمد. همچنین بین فلسفه آموزشی پایدارگرائی با -107/0و با سبک تدریس تعاملی 
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به دست آمد. بنابراین با توجه به نتایج می توان  278/0کل سبک تدریس ضریب همبستگی 
تخصصی، اقتدارگرا و شخصی عنوان کرد بین فلسفه آموزشی پایدارگرایی با سبک های تدریس 

ارتباط معنی  تسهیل گر و تعاملیمعنی داری وجود دارد و با سبک های تدریس مثبت ارتباط 
 دارد.داری وجود ن

ک ، با سب 125/0بین فلسفه آموزشی پیشرفت گرایی اساتید با سبک تدریس تخصصی
و 512/0گر  ، با سبک تدریس تسهیل249/0، با سبک تدریس شخصی-106/0تدریس اقتدار گرا 

نمره  گرائی با بدست آمد. همچنین بین فلسفه آموزشی پیشرفت 497/0با سبک تدریس تعاملی
وان تبه دست آمد. بنابراین با توجه به نتایج می  239/0تگی کل سبک تدریس ضریب همبس

باط ارت یتسهیل گر و تعاملعنوان کرد بین فلسفه آموزشی پیشرفت گرایی با سبک های تدریس 
 معنی ارتباط تخصصی، اقتدارگرا و شخصیمعنی داری وجود دارد و با سبک های تدریس مثبت 

 داری وجود ندارد.
با سبک  ، -142/0گرایی اساتید با سبک تدریس تخصصی   بین فلسفه آموزشی وجود

 497/0گر  ، با سبک تدریس تسهیل151/0، با سبک تدریس شخصی-103/0تدریس اقتدار گرا 
ا نمره بدست آمد. همچنین بین فلسفه آموزشی وجود گرایی ب 525/0و با سبک تدریس تعاملی

وان تاین با توجه به نتایج می به دست آمد. بنابر 227/0کل سبک تدریس ضریب همبستگی 
 عاملیتسهیل گر و تعنوان کرد بین فلسفه آموزشی وجود گرایی با سبک های تدریس تدریس 

باط ارت یتخصصی، اقتدارگرا و شخصمعنی داری وجود دارد و با سبک های تدریس  مثبت ارتباط
 معنی داری وجود ندارد.

تید زشی بر سبک های تدریس اسابینی کنندگی فلسفه های آموجهت تعیین قدرت پیش
 از تحلیل رگرسیون استفاده گردید.
 های خالصه مدل رگرسیونیآماره  4جدول

 دلم
جذور م

 همبستگی

 ضریب تعیین
R( 2) 

ضریب تعیین 
 تصحیح شده

انحراف استاندارد ضریب تعیین 
 تصحیح شده

1 652/0 425/0 409/0 46721/0 

 
مشاهده  2R=  425/0یب تعیین به دست آمده با توجه به مقدار مجذور همبستگی و ضر

ی اساتید را از تغییرات سبک تدریس ترجیح %5/42می توانند فلسفه آموزشی اساتید شود می
 تعیین کنند.
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 تحلیل واریانس 5جدول

 مدل
جموع م

 مربعات
 رجه آزادید

 نگیمیان
 مجموع مربعات

آماره 
 فیشر

سطح 
 داریمعنی

 652/5 5 260/28 منبع تغییرات رگرسیونی

 218/0 83 200/38 ها(تغییرات خطا )باقیماندهمنبع 001/0 893/25

  88 461/66 جمع کل

 
( با 5و  83با درجه آزادی )، 893/25جدول تحلیل واریانس  Fبا توجه به مقدار آماره

تید بر سبک اتأثیر بودن فلسفه آموزشی اسفرض صفر مبنی بر بی =001/0Pداری سطح معنی
رای مراحل محاسبه شده ب Fبا توجه به اینکه مقادیر  و شودیس ترجیحی اساتید رد میتدر

 ون انجام شده درست است ویمختلف تحلیل رگرسیون معنا دار هستند پس معادله رگرس
 همبستگی متغیرها نیز خطی است.

 ضرایب مدل رگرسیون  6جدول 

 ابعاد
 ضرائب استاندارد نشده

ضرررررررائب 

 اسررررتاندراد

 t شده
 طحسرررر

 معناداری

 Beta خطای معیار بتا

 001/0 159/11  178/0 981/1 عدد ثابت

 001/0 146/3 306/0 052/0 168/0 تخصصی

 001/0 592/3 362/0 094/0 273/0 گرا اقتدار

 011/0 491/2 258/0 078/0 178/0 شخصی

 023/0 165/2 221/0 056/0 148/0 گر تسهیل
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 ابعاد
 ضرائب استاندارد نشده

ضرررررررائب 

 اسررررتاندراد

 t شده
 طحسرررر

 معناداری

 Beta خطای معیار بتا

 001/0 151/4 471/0 077/0 319/0 تعاملی

 
دهد سبک تدریس اساتید)تخصصی، اقتدارگرا، نشان می 12-4همان گونه که جدول 

وانند میت وقرار دارند فلسفه آموزشی اساتید  شخصی، تسهیل گر و تعاملی( تحت تأثیر نمره کل
سبک 471/0در معادلة رگرسیونی باقی بمانند که به ترتیب فلسفه آموزشی اساتید می تواند 

 سبک 258/0سبک تدریس تخصصی،  306/0، سبک تدریس اقتدارگرا 362/0، ملیتدریس تعا
 را پیش بینی کنند.گر سبک تدریس تسهیل 221/0تدریس شخصی و 

 
 نتایج تفسیر

ای برای سبک  فلسفه آموزشی در کالس درس یک عامل حیاتی است، زیرا به عنوان پایه
د که فلسفه آموزشی چشم اندازِ کن ( بیان می2008) 1آموزشی تدریس عمل می کند. وست

کند؛ به تالش های مدرّس ثبات و جهت های معلم فراهم می سازماندهی کننده را برای تالش
می دهد؛ احساسات عدم اطمینان را کاهش می دهد؛ احساس هویت حرفه ای جمعی که منجر 

 به قدرت حرفه ای در میان مدرسان می شود را افزایش می دهد.
 مطالعه نشان می دهد فلسفه آموزشی غالب در میان اساتید، پیشرفتیافته های این 

( و 2012) 4(، فرایز2010) 3(، فلوید2006) 2این یافته با نتایج تحقیقات ویلسون گرایی بود.
گرایی را فلسفه غالب مدرسان اعالم کرده بودند همسو می باشد. از  (که پیشرفت1388غفارزاده )

آموزشی غالب را در میان اساتید   ( که فلسفه2014) 5الکادر سوی دیگر با نتایج تحقیقات
( که فلسفه 2016) 6پرستاری در مینیای مصر انسان گرایانه و رادیکال بیان کرده بود؛ ساریتاش

                                                 
1 West 
2 Wilson 
3 Floyd 
4 Fries 
5 Elkader 
6 Saritaş 
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گرایی، معرفی کرده بود و نیز خزامی و  آموزشی غالب در میان معلمان ابتدایی در ترکیه را تجربه
رایی را فلسفه آموزشی غالب در میان دانشجو معلمان دانشگاه ( که پایدارگ1394همکاران )

گرایی که فلسفه غالب در میان  پیشرفت در تضاد است. تمرکز فرهنگیان اهواز گزارش کردند
کنندگان در پژوهش حاضر بود بر این مفهوم است که کودك یک موجود زنده است که  شرکت

یقت آموزش باید خود زندگی باشد، نه آمادگی برای قادر به یادگیری، با انجام دادن است و در حق
، 1زندگی. آموزش پیشرفت گرایی با فلسفه سنتی پراگماتیسم هماهنگ است )کوچاك و اگن

(. در 2004، 3می باشند)زین 2(. مربیان برجسته شامل اسپنسر، دیوی، برگیوین و لیندمن2005
اری تاکید می کنند؛ فعل و انفعاالت آزاد گرایانه، به جای رقابت، بیشتر بر همک ی پیشرفت فلسفه

های فردی در جامعه از طریق دانش عملی و مهارت های حل  ایده ها، موجب افزایش مهارت
 (. 2005؛ کوچاك و اگن، 2004گردد)زین،  مسئله می

معتقدند که فردیت، پیشرفت و تغییر برای  ییگرا پیشرفتپیروان فلسفه آموزشی 
 .آموزند بهتر می رابا زندگی خودشان  مرتبطی هامردم چیزو  تآموزش و پرورش ضروری اس

های دانش آموزان  های خود را بر نیازها، تجربیات، منافع و توانایی گرایان برنامه پیشرفت
آموز تمرکز کند، نه گرایان، معتقدند که آموزش باید بر کلیت دانش متمرکز می کنند. پیشرفت

گروهی و حل مسئله گروهی تاکید می کنند تا دانش آموزان از محتوا یا معلم. آنها بر فعالیت 
طریق راهبردهای یادگیری همکاری کنند. این فلسفه آموزشی تأکید می کند که دانش آموزان 

  (.1997، 4باید با استفاده از آزمایش های واقعی ایده ها را آزمایش کنند )آگوست و هاکوتا
ر غالب د فلسفه آموزشی گرایی، ق حاضر پیشرفتبا توجه به اینکه براساس نتایج تحقی 

 کز فرایندمر ردباید  میان اساتید است بنابراین می توان استدالل کرد که به باور آن ها فراگیر
 کنند.  ایفا فراگیر برای را راهنما نقش خود گیرد و قرار آموزش

ر دگان یافته دیگر تحقیق حاضر این بود که سبک تدریس غالب در میان شرکت کنند
گر  ( سبک تدریس غالب را تخصصی و تسهیل2014پژوهش سبک تدریس تعاملی بود. الکادر )

انشگاه علوم ( سبک تدریس غالب را در میان اساتید د1394اعالم کرد. عزیزی نژاد و همکاران )
س ( نیز سبک تدری2016پزشکی ارومیه سبک تدریس تسهیل کننده عنوان کرد. ساریتاش )

 یان معلمان سبک تسهیل کننده ارزیابی کرد.غالب را در م
سبک غالب بود، بر  مدرسان دانشگاه فرهنگیانکه در میان  تعاملیسبک تدریس 

تعامالت فراگیر و معلم تاکید دارد. فراگیران را از طریق پرسیدن سئوال، بیان عقاید؛ پیشنهاد 
ر عمل و مسئولیت اشاره منطقی و تشویق آنها به توسعه ظرفیت فراگیر برای کسب استقالل د

                                                 
1 Kauchak & Eggen 
2 Spencer, Dewey, Bergevin and Lindeman 
3 Zinn 
4 August, Hakuta 
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 نماید. انعطافای کار می کند و او را راهنمایی و دلگرم می دارد. معلم با فراگیر به صورت مشاوره
پذیری شخصی، تاکید بر نیازها و اهداف فراگیران و جلب رضایت، از مزایا این سبک می باشد 

 (.1996)گراشا و ریچمان، 
 را اظرن نقش معلم. شود می استفاده الیت هافع و گروهی کارهای برای اغلب روش این

 خالق نوشتن تیمی، مختلف پروژه های قبیل از هایی فعالیت درگیر را آموزان دانش باید و دارد
 را خود تخابان آزادی و فراگیران استقالل که است این تدریس استراتژی این مزیت. کند بحث یا

 . کنند می احساس
سبک تدریس اساتید دانشگاه  وفلسفه آموزشی  بین ود کهیافته دیگر تحقیق حاضر این ب

(، ساریتاش 2015) 1این یافته با نتایج تحقیق اشتروت دارد. وجود معناداری ارتباطفرهنگیان 
های تدریس مدرسین نشان داده اند  ( که ارتباط معناداری بین فلسفه آموزشی و سبک2016)

( که ارتباطی بین فلسفه آموزشی و سبک 2012)همسو می باشد، از سوی دیگر با تحقیق فرایز 
ی تربیت معلم اوکالهما مشاهده نکرد در تضاد می باشد. تضاد در نتایج  های تدریس در دانشکده

( با تحقیق حاضر و سایر تحقیقات ذکر شده احتماال به این دلیل است که 2012تحقیق فرایز )
 ر شده متفاوت بوده است.ابزار اندازه گیری در تحقیق فرایز با تحقیقات ذک

های تدریس دو جنبه از یادگیری هستند که بر تبادالت  فلسفه آموزشی و سبک
 (. تدریس شامل باورها، نگرش2010، 2گذارند )فلوید یادگیری در محیط های آموزشی تأثیر می

گیرد تا یادگیری و رشد  ها، ارزش ها و رفتارهایی است که توسط معلم مورد حمایت قرار می
دانش آموزان را تسهیل کند. این رفتارها با توجه به فلسفه آموزشی معلم، الگو یا مدلی را دنبال 

های آموزشی چارچوبی برای هدایت، فیلتر کردن و تالش معلم نسبت به چیزی  کنند. فلسفه می
است که او به عنوان هدف از آموزش به آن باور دارد. در رابطه، فلسفه تحصیلی، نقطه نظری 

ست که مبنای منطقی و معتبری برای تالش و معیارهای آموزشی برای انتخاب یک برنامه ا
(. اعتقادات شخصی، مفروضات و ارتباطات 1998، 3آموزشی صحیح را فراهم می کند )کالدرون

آل و بهترین  مربوط به نقش معلمان، نقش یادگیرنده، هدف آموزش، محتوای برنامه درسی ایده
. (2002، 4ریسدهد ) ی آموزشی معلم را تشکیل می جوّ یادگیری فلسفه ابزارهای موثر بر

های  های آموزشی افراد، فلسفه کننده اساسی محرك ( تأیید کرد که تعیین2006) 5رایداوت
آموزشی آنهاست. شرایط آموزشی بر اساس فلسفه آموزشی شکل گرفته است. بنابراین یک 

 . ز معلم در کالس استگرایش فلسفی شخصی یک عنصر مهم و فعال ا

                                                 
1  Strout 
2 Floyd 
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4 Reyes 
5 Rideout 
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 ک هایبراساس نتایج تحلیل رگرسیون فلسفه های آموزشی اساتید پیش بینی کننده سب
، تعاملی سبک تدریس471/0به ترتیب فلسفه آموزشی اساتید می تواند  تدریس آنان می باشد و 

سبک تدریس شخصی و  258/0سبک تدریس تخصصی،  306/0، سبک تدریس اقتدارگرا 362/0
 را پیش بینی کنند. گر سبک تدریس تسهیل 221/0

( که فلسفه های آموزشی را پیش بینی 2018) 1این یافته با نتایج آتاسوی، یانگون و تولو
 کننده سبک های تدریس عنوان کرده بودند همسو می باشد. 

 تایجن اما است، دشوار مشابه موضوعات جستجوی ادبیات پژوهشی نشان می دهد یافتن
 یحات( نشان می دهد ترج2018مطالعه و تحقیق آتاسوی و همکاران ) در این هآمد دست به

 .ردک بینی پیش آموزشی فلسفه ی رویکردهای به نگاهی با توان می را معلمان تدریس سبک
ر دمعلم  پنداره های ذهنی و اعتقادات شخصیبدین معنا که وقتی در قالب فلسفه ی آموزشی، 

رین بهت آل و گیرنده، هدف آموزش، محتوای برنامه درسی ایدهنقش معلمان، نقش یاد زمینه ی
 دمور سایلو و مدرس رفتار تدریس، به معنای ، شکل گرفت، سبکابزارهای موثر بر جوّ یادگیری

 نیز مشخص می گردد.  یادگیرندگان با تعامل خالل در وی استفاده
مبتنی بر در حقیقت می توان پیش بینی کرد پذیرفتن فلسفه های آموزشی که 

 های رویکردهای آموزشی معاصر هستند )پیشرفت گرایی و وجودگرایی( ضمن افزایش قابلیت
ای آموزشی معلمان سبب می شود این مدرسان در به کارگیری سبک های تدریس، از سبک ه

ی ه هامعاصر و مبتنی بر شاگردمحوری)سبک تدریس تعاملی( استفاده کنند، و بالعکس فلسف
ریس ر رویکردهای آموزشی سنتی، مدرسان را به استفاده از سبک های تدآموزشی مبتنی ب

 سنتی سوق می دهد.
بر  در تحقیق حاضر فلسفه ها ی آموزشی غالب در میان مدرسان، فلسفه های مبتنی

 رسان نیزن مدباورهای فراگیرمحوری بود. همین امر تاثیر خود را در انتخاب سبک تدریس در میا
ر سبک تدریس تعاملی که خود به عنوان یک سبک تدریس فراگیرمحونشان می دهد. یعنی 

می  نظر درنظر گرفته می شود، سبک تدریس غالب در میان اساتید می باشد. بر این اساس یه
ی خوانرسد هر چه مدرسان فلسفه ی آموزشی را اتخاذ کنند که با باورهای فلسفی جدید هم

ایج س نتبراسااب سبک تدریس نیز نشان می دهد. داشته باشد، این امر نمود خود را در انتخ
ینی پیش بیکی از عوامل  مدرسان،های آموزشی توان بیان کرد که فلسفه تحقیق حاضر می

 .آنان می باشدرویکردهای آموزشی و عملکردی کننده 
 می پرورش خود قبلی نسل توسط جدید نسل هر»: گوید می دورکیم امیل که همانطور

، «است پیوسته جنبش. بخشد بهبود را خود جانشین تا یابد بهبود باید سل قبلین بنابراین. یابد
 بهبود را به کار گرفته شده توسط معلمان شیوه های تدریس و اگر بخواهیم رویکردهای آموزشی

                                                 
1 Atasoy, Yangin, & Tolu 
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فرایندها و اصول آموزشی است که توسط  .ببخشیم، این امر نیازمند توجه بیشتر به رویکردها
 نگیان به معلمان آینده کشورمان آموزش داده می شود.اساتید دانشگاه فره
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