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دوره متوسطه اول دبیران داریکالس یشیوه تحلیلو  مطالعه

 
 قاسم خدادادی، طاهر امانی، جواد شیرکرمی 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی اراک تعلیم و تربیتدانشجوی دکترای فلسفه  

 ارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشیک

 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

 
 

داري کالس يشیوهبر ان آموزدانشبا هدف بررسی تأثیر جنسیت حاضر پژوهش : چكيده

ي آماري شامل معلمان مرد و هاول صورت گرفت. جامع يمتوسطه يدورهمعلمان مدارس 

به منظور بود. 1921-29زن شاغل در آموزش و پرورش شهرستان دهلران در سال تحصیلی 

ري خوشه اي چند مرحله اي ؛ از شیوة نمونه گی با استفادهمورد نظر پژوهش انتخاب نمونة 

ي گردآوري اطالعات، پرسشنامهابزار نفر از بین معلمان انتخاب شد.  84شامل اي نمونه

محورهاي مورد بررسی این پرسشنامه  .( بوده است1941ي دبیري اصفهانی )ساختهمحقق

گزینی، روش تنبیه در شغل آموزاندانشي درسی، انتظارهاي معلمان از ؛ برنامه عبارت بود از

از جنسیت خود و روش برپایی نظم در کالس. روایی این  آموزاندانشو تشویق، پندار 

برآورد شده  49/0اند و پایایی آن با روش بازآزمایی آزمون را جمعی از کارشناسان تأیید کرده

اند که انتظارهاي جامعه معلمان بازگو کرده %98/15که نشان داد  ي این پژوهشهایافته است.

اند که انتظارهاي بازگو کرده %82/59تأثیرگذار است. داري آنها ي کالساز پسران در شیوه

از معلمان باور دارند  %55/55 داري آنها تأثیرگذار است.ي کالسجامعه از دختران در شیوه

معلمان بر  %11/12حدود متناسب شود.  آموزاندانشدرسی بایستی با جنسیت  يبرنامهکه 

نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد که جنسیت اند. تأکید کرده گزینیتفاوت جنسیتی در شغل

در پایان پژوهش در راستاي مدیریت  .معلم تأثیرگذار استداري کالس يشیوهبر  آموزدانش

 بهتر و ثمربخش تر کالس درس پیشنهاداتی توسط پژوهشگر مطرح شده است. 

 

 يشیوهاول،  يمتوسطه، دوره آموزدانش، جنسیت آموزدانشتعامل معلم و : ها واژه کليد

 .داريکالس

 

 مقدمه 

گذشته یكی از اهداف مهم و سیاستی آشكار  يدههتحصیل و آموزش در طول سه  هايراههموار کردن      

به توسعه یافتگی، توجه بیشتر به مربوط هاي در کشورهاي در حال توسعه بوده است، زیرا در اغلب تئوري

آموزش و کیفیت آن به عنوان عاملی مهم در گرایش جامعه به عدالت فرهنگی است. بنابراین پردازش به ابعاد 

اجتماعی، همواره مورد توجه بوده است. اصوالً یكی از مسائل اساسی در شناخت جوامع، نابرابري اجتماعی 

-شناسان به این نتیجه رسیدهباشد که بیشتر مباحث آن بر طبقه اجتماعی متمرکز است. سالهاست که جامعهمی

ي قشربندي اجتماعی در تفكرات اند که مطالعهکه جنس نیز در ساخت نابرابري سهیم است و حتی گفتهاند 
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یند توسعه در راستاي نظریه آحضور زنان در فر(. 1241، 1جامعه شناختی جریانی مردانه بوده است )اُبرین

است و توجه شناخته شدهنظریه برابري به عنوان یكی کردن مفهوم توسعه و تساوي  ؛شودبرابري مطرح می

و اقتصادي است. فرض مهم ن در حیطه زندگی فردي، اجتماعی اولیه آن معطوف به عدم تساوي بین مرد و ز

هاي موجود در بین زنان و مردان در تقسیم منابع و منافع به این هاي برابري، این است که نابرابريدر نظریه

هاي نابرابري قرار گرفته و سازمان دارند، بلكه زنان در موقعیتهاي طبیعی مهمی دلیل نیست که آنان تفاوت

هاي زنان امكان پذیر است دگرگون ساختن موقعیت بنابراین جامعه در این نابرابري نقش اساسی دارد،

می  ذهنی تقویت و توجیه قالبهاي يوسیلهها بهمبتنی بر پیشداوري ایستارهاي جنسیتی(. 1918، 9)ریترز

اما  واقعیت هستند،همچنین قالبهاي ذهنی برگرفته ازفرهنگی وقالبهاي ذهنی شامل باورهاي مشتركشوند. 

برنامه هاي  از طریق در هر جامعهجنسیتیذهنی . قالبهايمثبت و منفی تحریف شده اند به صورت هاي

دهد  نشان می تحقیقات کنند.می تقویت راذهنی قالبهاي که خود می شوندمتون درسی منعكسآموزشی و

مثالً  ندارند؛ خود جنسیتاز منفی آید، تصویريمی دست به بزرگساالن نزد که نتایجی برعكس که بچه ها

گروه جنسی خود را بیشتر ارج خود ندارند. کودکان،منفی از جنس ساله تصویري19تا 1بچه هايدختر

تولید مواد و  هااي جنسیتی موجود در کتابهحذف کلیشه ،8پیكر (.1215، 9نهند )بودلو و استابلتمی

تهیه نیز ، عبدوس را مورد تأکید قرار داده است. آموزان و انتظارات بازار کاریادگیري مرتبط با نیازهاي دانش

متنوع  اي آموزشیهنظامبرنامه درسی متناسب براي زندگی روزمره، افزایش مشارکت جامعه و تمرکززدایی و 

 داندیثر مؤم یدختران و زنان را زمان يبرا یآموزش هايبرنامه هیته ،1هلکراهكاري مطلوب دانسته است. را 

مد نظر قرار داده و  افتهی را به عنوان عوامل نظام یو تابع ياقتصاد ،یاتخاذ شده عوامل فرهنگ يکه راهبردها

معتقد  يو نیمچن. هشوندیم یمسأله آموزش دختران طراح يبرا يدیجد هايپاسخ افتنی براي هابرنامه نیا

باشد که در  یبه سمت کسان تیانتقال اولو یآموزش يزریبرنامه يهاتیاست در بخش اولو ياست، ضرور

( بیان می کند که گاهی 1222) 5تمباناند. بودن، مذهب و زبان جزء محرومان بوده یفقر، بوم لیگذشته به دل

ها، کند، به طوري که در بسیاري از فرهنگهاي جنسی و اجتماعی ارتباط پیدا میتبعیض جنسیتی به نقش

داري باید ظاهر هنوز این اعتقاد وجود دارد که جاي زنان در خانه است و زنان فقط در نقش مادران و خانه

هاي آکادمیک و سطوح باالتر و نتایج و ترسی آنها به آموزششوند. شكست زنان در زمینه تحصیل، عدم دس

هاي عالی، همگی مؤید این نكته است که عوامل اجتماعی و فرهنگی پیامدهاي حاصل از آموزش حتی آموزش

هاي استاندارد تحقیقات در مورد آزمون(.1920در این موارد نقشی بی بدیل دارد )علی پور و همكاران، 

دهد که باورهاي جنسیتی بر آزمونهاي خواندن هاي برتیش کلمبیا و البرتا نشان میر دانشگاه( د9000) 1اونیل

                                                           
1. O’Brien 

Ritters .2 
3. Boudelot et Establet 
4. Packer 
5. Helek 
6. Temban 
7. O’neill 
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و نوشتن و در تمایل زنان به دروسی مانند ریاضیات و دروس تكنولوژیكی و کامپیوتر تأثیر دارد و در این 

د. عقاید سنتی جوامع مختلف انرابطه زنان بطور معنادار در مقایسه با مردان کارایی کمتري از خود نشان داده

به جنسیت، زنان را در مقایسه با مردان، از بسیاري دگرگونی ها مانند تغییرات فناوري دور نگه داشته است. در 

همه ي الیه هاي جامعه، به ویژه در کالس هاي درس، به وضوح احساس می شود که معلمان، حتی معلمان 

در باورهاي فرهنگی شان دارد، با دانش آموزان دختر به گونه اي زن، با نگرش هاي سنتی به جنسیت که ریشه 

متفاوت رفتار می کنند. رفتارهاي معلمان با دختران موجب می شود تا آنان شرایط و شیوه ي اداره ي کالس 

را متفاوت با کالس هاي پسران بدانند، به گونه اي که برداشت هاي سنتی از نقش زنان قابل تأیید می شود 

(. براي مثال اگر معلمان باور داشته باشند که توانایی و استعداد دانش آموز پسر و دختر یكسان 1229، 1)آلپر

نیست و پسران را براي رشته هاي ریاضی و فنی و دختران را براي رشته هاي هنر و زبان مناسب بدانند، باعث 

( در این رابطه 1229) 9انجمن زنان آمریكامی شود انتظارهاي متفاوتی از پسران نسبت به دختران داشته باشند. 

گیرند ها کمتر مورد توجه معلمان قرار میگزارشی را ارائه کرد که اشاره به این مطلب داشت که زنان در کالس

کنند و بطور ضمنی نوعی تعصب جنسیتی را در و اغلب، بازخوردهاي منفی از طرف معلمان دریافت می

توان مشاهده کرد و اغلب، هاي درسی پنهان در این رابطه میی، بویژه برنامههاي درسهاي درس، برنامهکالس

گیرد که تحصیالت خیلی مهم نبوده و همسانی باورهاي زنان در مورد تحصیالت بر این اساس شكل می

ها، سبب برچسب هاي خاص از طرف بزرگساالن بخصوص از طرف رفتارهاي آنها با مردان در کالس

توان در گرایش زنان به دروس، هاي درسی پنهان را حتی می. تاثیر برنامه(9001، 9د شد )ريمعلمانشان خواه

بویژه در آموزش عالی نیز دید، بطوري که زنان تمایل کمتري به سمت دروسی مانند ریاضیات پیشرفته، 

حصیلی نیز وجود ت رشته هاي در مورد عمیق واحدهاي تكنولوژیكی و کامپیوتر دارند. این فاصله جنسیتی

هاي هاي زنانه و مردانه تقسیم کرد که این تفاوتها را میتوان به رشتهدارد، بطوري که بسیاري از رشته

(. به هر 1229، 8تر دانست )بالیدرسی پنهان در مقاطع تحصیلی پایینهايجنسیتی را شاید بتوان حاصل برنامه

د در جامعه، بر شیوه کالس داري او اثر می گذارد. به عنوان رو، نگرش و جهان بینی معلم به خود و جایگاه فر

مثال، معلمی که توانایی دختران را کمتر از پسران می داند، همسو با باور خود، انتظارهاي کمتري از دختران 

دارد. چنین کنشی از سوي آموزگار سبب می شود وي در دادن تكلیف، و کنش ورزي هاي کالسی معطوف به 

 (.1941ان گیر شود )دبیري اصفهانی، لیف هاي درسی، آسیادگیري تك

هایی را شامل می شود که براي تسهیل در ها و روشداري، طیف وسیعی از تكنیککالس هايشیوه     

آموزش، ایجاد و تداوم فضایی دلپذیر و خوشایند در کالس، ممانعت از رفتارهاي نابسامان و مشكل آفرین، و 

شوند. براي تحقق چنین امري، ایجاد یک پل ارتباطی بین در کالس، به کار برده می حاکمیت نظم و انضباط

آموز، اغلب محور آموزان، معلم و موضوع درسی مورد تأکید است. ارتباط مناسب میان معلم و دانشدانش

وضوع اثربخشی معلم است. ارتباط مفید مستلزم آن است که معلمان از شناخت الزم و جامع هم نسبت به م
                                                           
1. Alper 
2. Association of American Women 
3. Reay 
4. Bailey 
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آموزان خویش برخوردار باشند. برعكس ارتباط سطحی و ضعیف میان معلم و درسی و هم نسبت به دانش

شود که حتی یادگیري مطالب ساده نیز میسر نباشد. بنابراین روابط مبتنی بر محبت، آموز موجب میدانش

   آموز تأثیر گذار باشد.دانشتواند بر گرایش انگیزشی آموز میاحترام و باور متقابل میان معلم و دانش

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عامل میان معلم و دانش آموز در بستر اجتماع -1نمودار 

      

همانگونه که در نمودار نمایان است، تجارب پیشین معلم و دانش آموز در بستر برخوردها و تعامالت      

درون اجتماع شكل می گیرد و افكار، نگرش ها و تصورات قالبی آنان را تشكیل می دهد، که این افكار و 

تصورات، پیش ذهنیت ها، بنابراین نگرش ها بیشترین تأثیر را بر چگونگی رفتار معلم و دانش آموز دارد. 

نحوه ي تعامل و حتی شیوه هاي کالس داري متأثر از محیط فرهنگی و اجتماعی )که شامل ابعاد ذهنی، نظري 

و عملی می شود( خواهد بود. اگر معلمی با تأثیرپذیري از عوامل عرفی و سنتی راجع به آموزش و نقش هاي 

پسران و دختران نقش و تكالیف متفاوتی دارند، در این  جنسیتی در اجتماع، به این نتیجه رسیده باشد که

صورت نوع روابط، برنامه ي درسی و حتی نوع رشته تحصیلی و شغلی متناسب با هر جنس را متفاوت می 

الزم به ذکر است، فرآیند رفتار و تأثیر محیط برآن، ماهیتی پویا و چرخشی داشته و داراي بازخورد است.  داند.

تیجه تجربیات پیشین و تصورات قالبی صورت می گیرد، در صورتی که طی تعامل و رویارویی رفتاري که در ن

 محیط ) فرهنگی و اجتماعی ( 

 تجارب معلم تجارب دانش آموز

 افكار و نگرشهاي معلم آموزدانشافكار و نگرشهاي 

 رفتار معلم رفتار دانش آموز
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معلم و شاگرد، نامطلوب قلمداد شود، تعدیل خواهد شد و این تعامل رودرروي معلم و شاگرد، خود به عنوان 

   تجربه براي رفتارهاي بعدي ایفاي نقش خواهد کرد. 

داف آموزش و پرورش، وجود شرایطی الزم می باشد. اگر در کالسی که در به منظور تدریس و نیل به اه     

آن اولین گام یادگیري که همانا نظم و انضباط، مشارکت، فعالیت و جلب توجه فعال شاگردان است، اعمال 

نگردد، یقیناً نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت. روش هاي کالس داري و نظم کالس هم در ایجاد انگیزه 

ي یادگیري دانش آموزان و هم جهت اثر بخشی و کارآیی و در نهایت بهره وري کار یک معلم بسیار مؤثر برا

از سوي دیگر توجه به مسائل روانی دانش آموزان در فرآیند تدریس و کالس داري بسیار حائز می باشد. 

اهد کرد که خود را الیق گوید به هر کس اظهار اطمینان کنید، سعی خواهمیت است. یكی از روانشناسان می

آن سازد؛ اگر شاگرد بسیار ضعیفی را به محیط مدرسه جدیدي بیاورند و در جلسه اول معرفی، او را به عنوان 

شاگرد زرنگ نشان دهند، پیرامون این معرفی هم روحیه خودش و هم برخورد کالس با وي تغییر خواهد کرد 

به فرد موفقی می گردد و سعی خواهد کرد تا الیق وضعیت  و بعد از مدتی این شاگرد ناموفق سابق، تبدیل

ها باید صمیمانه آموزان باید در نظر داشته باشیم که تشویقخوب پیش آمده باشد. در مورد تشویق کردن دانش

ترین و صادقانه و واقعی باشد. انسان ذاتاً از تملق و چاپلوسی منزجر است، بنابراین باید عادالنه از کوچک

ها همین روش است. در مورد ت آنها تمجید نمائیم زیرا بهترین طریق تغییر احوال و روحیه انسانپیشرف

بهترین روش تنبیه تعدادي از معلمان متأسفانه اعتقاد به برخورد تند از قبیل پاره کردن دفتر، اخراج از کالس، 

ها معموالً بچهخود دارند؛  کش و... بخصوص در اولین جلسهایستادن کنار سطل آشغال، استفاده از خط

کند با دفتر ما کاري ندارد، باشد. وقتی تمرین نگاه میگویند بهترین روش تنبیه کم توجهی معلم به ما میمی

گیرد و براي درس پرسی صدایمان اندازد، ورقه امتحانی ما را نمیسر کالس درس اصالً نگاهی به ما نمی

گذرانیم. برخی دیگر ابراز کرده اند بدترین نوع تنبیه معلم حظات را میآورترین لزند، در آن صورت عذابنمی

خیلی بیشتر »، «از تو توقع نداشتم»شود همان چهره ناراحت وي است که گاهی توأم با جمالتی نظیر اینها می

یشترین آموزان بتوجه به مسائل عاطفی دانش(.1929. )ترکمندي، «نا امیدم کردي»، «از اینها انتظار داشتم

آموزان به اهمیت را براي آنان دارد. شاید این موضوع تأیید کننده نقش مهم ایجاد عالقه در جلب توجه دانش

باشد. بحث روي نحوه برخورد و چگونگی اخالقیات معلم بیشترین موردي بوده است که درس می

 پرداخته اند. هاي مختلف به آن آموزان پایهدانش

تر صورت پذیرد. اداره کالس، فراهم کردن فضایی است که در آن تدریس راحت هايوهیهدف از ش     

توان گفت که برقراري کالس درس به مفهوم ایجاد شرایط الزم براي تحقق یادگیري است و بر این اساس می

م رسد معلي کالس درس، زیربناي کل موفقیت در فرآیند تدریس است. به نظر میهاي مدیریت و ادارهمهارت

براي اداره مطلوب و منظم کالس درس به دو مهارت نیاز دارد؛ نخست برقراري ارتباط مؤثر و مثبت با 

آموزان و دوم مدیریت کالس. این دو مهارت باعث تسهیل امر آموزش و کاهش رفتارهاي نامطلوب دانش

مطالعه، تحصیل و  آموزان نسبت به مدرسه،شود. جو کالس در هر شرایط بر نگرش دانشآموزان میدانش

هاي صحیح مدیریت و اداره ي کالس آندرسون، شیوه(.1949)کدیور،  گذاردحتی خودپنداري آنان تأثیر می
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آموزان را بهبود هایی می داند که معلمان به مدد آنها رفتار اجتماعی مثبت و مناسب دانشرا در کاربستن روش

 (. 1911، ترجمه امینی، 1)آندرسون دهندقرار میبخشند و رفتارهاي مخرب آنها را مورد بررسی می

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاري جنسیت دانش آموزان بر شیوه هاي کالس داري معلمان در      

دوره متوسطه اول )راهنمایی تحصیلی( شهرستان دهلران، صورت گرفته است. دوره ي متوسطه ي اول 

یی آغاز می شود. طول مدت آن سه سال است و معموالً گروه سنی )راهنمایی تحصیلی( بعد از دوره ي ابتدا

در این دوره تحصیل می کنند. کشف و شناخت استعداد و عالیق شخصی و رغبت هاي فردي  سال 19تا  11

دانش آموز و نیز آماده ساختن دانش آموزان براي ادامه تحصیل یا شروع زندگی اجتماعی و تولیدي، از طریق 

 (.1948اهداف این دوره است )صافی،  ه ها و کوشش هاي آموزشی، از جملهارائه ي برنام

کند. این هاي جنسی و اجتماعی ارتباط پیدا میهمچنان که مطرح شد، گاهی تبعیض جنسیتی به نقش     

که این  می شونددرسی منعكسمتونبرنامه هاي آموزشی و از طریق جنسیتی،ذهنی عوامل بهمراه قالب هاي

برداشت  موجب تغییرات مثبت درامید است یافته هاي این بررسی امر موجب تقویت و تداوم آنها می گردد. 

 منفی ذهنی نسبت به جنسیت دانش آموزان باشد.  ها، برخوردها و قالبهاي

 

 روش پژوهش

این ي آماري هروش توصیفی صورت گرفته است. جامع با کیفی است، که يهپژوهش نوعی مطالعاین    

ي معلمان مرد و زن شاغل به کار در آموزش و پرورش شهرستان دهلران در سال پژوهش عبارت است از کلیه

، از محدوده ي شهري شهرستان دو منطقه نمونه گیري خوشه اي چند مرحله ايبه روش . 1921-29تحصیلی 

تخاب شدند. در مرحله بعد، از و از بخش روستایی شهرستان نیز دو روستا، به طور تصادفی به عنوان خوشه ان

مدرسه دخترانه انتخاب گردید و سپس از هر مدرسه،  1مدرسه پسرانه و  1هر منطقه و روستاي انتخاب شده 

نفر از آنها  98نفر بود که تعداد  84معلم به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. بنابراین نمونه شامل  5

سال سابقه کاري و  10داشتن حداقل یگر معلم زن مدارس دخترانه بودند. نفر د 98معلم مرد مدارس پسرانه و 

سال سن، دارا بودن مدرك فوق دیپلم و یا باالتر و نیز متأهل بودن از مالك هاي ورود به نمونه  90حداقل 

 سعی شد تا از معلمانی که داراي سابقه کاري در مدارس جنس دیگردر حد امكان  ،بود. در گزینش نمونه ها

ابزار  بودند، و یا در زمان انجام پژوهش، در مدارس هر دو جنس مشغول به کار بودند، استفاده گردد.

بوده است. از جمله ( 1941) اصفهانیدبیري يساختهي محققپرسشنامهگردآوري داده هاي این پژوهش 

وزان در شغل گزینی، روش محورهاي مورد بررسی این پرسشنامه عبارت بود از؛ انتظارهاي معلمان از دانش آم

آموزش، برنامه درسی و روش پرسش و پاسخ، روش تنبیه و تشویق، پندار دانش آموزان از جنسیت خود، و 

روش برپایی نظم در کالس. روایی این آزمون را جمعی از کارشناسان تأیید کرده اند و پایایی آن با روش 

مواردي )یا پژوهش کیفی محسوب می شود؛ که پژوهش حاضر نوعی  د شده است.برآور 49/0بازآزمایی 

براي تحلیل داده هاي کیفی، از روش  دیدگاه هایی( را شامل است که از شخصی به شخص دیگر تفاوت دارد.

                                                           
1. Anderson 
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بنابراین به منظور تحلیل داده هاي این پژوهش از  (.1929)حسن زاده، آید آمار توصیفی استفاده به عمل می 

  شاخص هاي آمار توصیفی همچون فراوانی و درصد اسفاده شده است.

 

 یافته های پژوهش

از آنجایی که پرسش ها از نوع باز پاسخ بودند و در این نوع پرسشنامه، پاسخ دهنده محدودیتی در      

پاسخگویی ندارد، بنابراین با توجه به گستردگی پاسخ ها، همه ي موارد مطرح شده با دقت مورد بررسی قرار 

پرسشنامه ي مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار هاي اصلی و برجسته مطرح شده است. گرفت، یافته 

پرسش اساسی است. متعاقب دستیابی به پاسخ هاي مناسب براي این پرسش هاي اساسی، بر حسب ضرورت 

 هر یک از این پرسش ها به پرسش هاي جزئی دیگري تبدیل شده است.

 

  عه از دختران و پسران اثر پذیر آیا شیوه هاي کالس داري معلمان از انتظارهاي جام پژوهش:اول پرسش

پژوهش در راستاي دستیابی به پاسخ این سؤال اصلی طراحی شده  10-1تا  1-1پرسش هاي  ؟است

است.

 
 آیا انتظارهاي جامعه از پسران، به عنوان محور اصلی خانواده، در روش کالس داري شما تأثیر دارد؟( 1-1
معلمان بازگو کرده اند که انتظارهاي جامعه از پسران در شیوه ي کالس داري آنها تأثیرگذار  98/15%     

بیان کرده اند که انتظارهاي جامعه از پسران در شیوه ي کالس داري آنها تأثیري  %15/92است، در حالی که 

    ندارد. 

   

 شما تأثیر دارد؟آیا انتظارهاي جامعه از دختران، در روش کالس داري ( 1-9

معلمان بازگو کرده اند که انتظارهاي جامعه از دختران در شیوه ي  %82/59نشان می دهد که  داده ها     

از معلمان بیان کرده اند که انتظارهاي جامعه از دختران در شیوه ي  %82/91کالس داري آنها تأثیرگذار است و 

 کالس داري آنها تأثیري ندارد.   

   

 براي دریافت بهتر درس نمونه هایی می آورید که با جنسیت دانش آموز سازگار باشد؟ آیا( 1-9

با دقت در داده هاي مربوط به پاسخ معلمان در مورد تأثیر جنسیت بر مثال آوردن معلم براي آموزش،      

مؤثر می  از معلمان جنسیت دانش آموز را بر شیوه ي تدریس و اداره ي کالس %01/11متوجه می شویم که 

 دانند. 

 

 به نظر شما دانش آموزان چه پنداره اي درباره ي جنسیت خود دارند؟( 1-8

احساس برتري جویی، غیرتی بودن و تا حدودي از معلمان  %49/81با دقت در پاسخ ها در می یابیم که      

از معلمان  %82/91ی دهد، همچنین داده ها نشان م کله شقی را درباره ي پندار پسران از خود بیان نموده اند.
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دختران از دختر بودن خود رضایت دارند، به اطرافیان احترام می گذارند و احساس بازگو نموده اند که 

از معلمان ابراز کرده اند که دختران احساس  %82/19موفقیت و سودمند بودن دارند و به آینده امیدوارند و نیز 

یت ندارند، گوشه گیر و منزوي هستند و از تغییرات بدنی ناشی از خوبی ندارند و یا از دختر بودن خود رضا

 بلوغ اغلب احساس شرم می کنند، که این وضعیت بیشتر بخاطر برخوردهاي نامناسب اطرافیانشان بوده است. 

 
      آیا دوست داشتید که دانش آموزانتان از جنس دیگر بودند؟( 1-1

معلمان براي آموزش به دانش آموزان دو جنس، حاکی از آنست که پاسخ هاي مربوط به گرایش و تمایل      

نیز بیان کرده اند که دوست  %18/89از معلمان ترجیح می دهند که معلم دختران باشند در حالی که  82/91%

 نیز ابراز کرده اند که برایشان تفاوتی نمی کند. %18/14دارند معلم پسران باشند. 

 

     شما به سؤاالت دانش آموزان بنا به جنسیت آنان تغییر می کند؟آیا شیوه ي پاسخگویی ( 1-5

از معلمان  %11/92در زمینه تأثیر جنسیت دانش آموزان بر شیوه ي پاسخگویی معلمان به سؤاالت آنها ،      

گفته اند که نحوه ي پاسخگوئی به پرسش هاي درسی دانش آموزان بر حسب جنسیت تغییر می کند و 

ابراز کرده اند که نحوه ي پاسخگوئی به پرسش هاي دانش آموزان بر حسب جنسیت دانش آموز نیز  81/50%

 تغییري نمی کند مگر در موارد غیر درسی. 

 

 آیا روش تدریس شما بنا به جنسیت دانش آموزان تغییر می کند؟( 1-1

بررسی داده هاي مربوط به تأثیر جنسیت دانش آموزان بر شیوه ي تدریس معلمان، نشان می دهد که      

از معلمان تالش می کنند تا شیوه ي تدریس خود را با جنسیت دانش آموزان منطبق کنند در حالی که  82/59%

توان و ظرفیت دانش  از معلمان شیوه ي تدریس براي هر جنس تفاوتی نمی کند یا بستگی به %82/91براي 

آموز دارد.  

 
 بنظر شما باید برنامه ي درسی بنا به جنسیت دانش آموزان تغییر کند؟( 1-4

از معلمان باور دارند که برنامه ي درسی بایستی با جنسیت دانش آموزان متناسب شود، از جمله  55/55%     

م شود که ذوق و استعدادهاي ویژه کشف شود و باید طوري تنظیاستدالل هاي آنان این بوده که برنامه درسی 

از معلمان ابراز کرده اند که برنامه درسی  %99/99همچنین بر مباحث مورد نیاز بیشتر تأکید شود. همچنین 

 مثال هاي درسی را می توان متفاوت ساخت.   تفاوتی نمی کند یا 

 

 کند؟روش پرسش کردن شما بنا به جنسیت دانش آموزان تغییر می ( 1-2

از معلمان شیوه ي  %19/54، تأثیر جنسیت دانش آموزان بر روش پرسش و پاسخ در کالس در مورد       

پرسش کردن را با جنسیت متناسب می سازند. معلمان پسران ابراز داشته اند که آنها زود یاد می گیرند. 

ن دختران عقیده دارند که براي بنابراین نیازي نیست زمان زیادي را صرف آموزش کنیم. در حالی که معلما
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دختران نیاز است تا مطالب بیشتر تكرار شود و عالوه بر آن، در هنگام پرسش باید به مسائل عاطفی آنها نیز 

 توجه داشت.

 

  احساس شما از تدریس به دانش آموزان دختر و پسر چگونه است؟( 1-10

از معلمان به آموزش پسران عالقمند هستند و  %15/92با دقت در پاسخ هاي معلمان در می یابیم که      

نیز ترجیح می دهند که به دانش آموزان دختر آموزش دهند. از دالیل تمایل به آموزش دادن به پسران  81/50%

معلمان براي آموزش به دختران، به فعال بودن و جذاب بودن کالس آنان بوده است و از دالیل تمایل بیشتر 

 ترتیب موارد ساکت بودن و عالقمند بودن اعالم شده است.   

 

  :آیا شیوه هاي تشویق و تنبیه معلمان با جنسیت دانش آموزان متناسب است؟پرسش دوم پژوهش 

 به منظور دستیابی به پاسخ هاي مناسب براي این سؤال ساخته شده 9-9و  1-9پرسش هاي شماره ي 

اند.

 
    استفاده می کنید؟ شما از چه روش هاي تنبیهی در مورد دانش آموزان( 9-1

در بیان شیوه هاي تنبیهی، معلمان پسران به ترتیب موارد خواستن اولیا، بیان چهره اي )مانند اخم کردن و      

و نهایتاً بیرون کردن از کالس را ذکر شده اند. معلمان دختران نیز به ترتیب،  فرستادن به دفتر و توبیخ،  ...(

و جریمه کردن با تكالیف را ذکر کرده اند.  بیان چهره اي، فرستادن به دفتر و توبیخ، خواستن اولیا



 استفاده می کنید؟ شما از چه روش هایی براي تشویق دانش آموزان( 9-9 

در مورد شیوه هاي تشویقی، معلمان پسران موارد جایزه دادن بخصوص سر صف، مشارکت دادن در امور      

مدرسه و تشویق جلوي همكالسی ها را مورد تأکید قرار داده اند. همچنین معلمان دختران عالوه بر جایزه 

   را نیز ذکر کرده اند.دادن و تشویق جلوي همكالسی ها، گفتن جمالت تشویق کننده 

 

  :آیا معلمان بر اساس جنسیت دانش آموزان مشاغلی ویژه به آنان پیشنهاد می دهند؟پرسش سوم پژوهش 

طراحی شده است. 9-9و  1-9به منظور دستیابی به دیدگاه هاي معلمان در این زمینه پرسش هاي 

 

 به نظر شما چه شغلی براي دختران و پسران مناسب است؟( 9-1

براي در کل، بیشتر معلمان از معلمان بر تفاوت جنسیتی در شغل گزینی تأکید کرده اند.  %11/12حدود      

پسران رشته هاي فنی و حرفه اي، مهندسی، و مشاغل آزاد و براي دختران آموزگاري یا دبیري، پزشكی و 

 پرستاري و هنري را مناسب دانسته اند.

 
      سران باید شغلی متناسب با جنسیت خود انتخاب کنند؟به نظر شما آیا دختران و پ( 9-9
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از معلمان باور دارند که دختران و پسران باید شغلی را  %82/59با دقت در پاسخ معلمان در می یابیم که      

یرگزینند که با جنسیت آنان سازگاري بیشتري داشته باشد. براي پسران بیشتر بر مشاغل عملی و مدیریتی 

  دختران مشاغل عاطفی تر بیشتر توصیه شده است.ه است و براي تأکید شد

 

 :آیا از نظر معلمان، ایجاد نظم در کالس دختران آسان تر از کالس پسران است؟ پرسش چهارم پژوش 

پرسشنامه ساخته شده است. 1-8به منظور کسب آگاهی از دیدگاه معلمان در این مورد، سؤال 

 
 پسران راحت تر است یا دختران؟برپایی نظم در کالس ( 8-1

از دالیل از معلمان، برپایی نظم را در کالس دختران آسان تر می دانند.  %81/50داده ها نشان می دهد که      

نیز برپایی نظم  %14/18احترام و ترس نسبت به معلم ذکر شده است. همچنین  آنان منظم بودن، شلوغ نبودن،

دیگر نیز ابراز کرده اند که برپایی نظم در کالس دختران و  %22/98در کالس پسران را آسان تر می دانند. 

 پسران تفاوتی نمی کند.

 

 بحث و نتيجه گيری 

 يدورهمعلمان در مدارس داري کالس يشیوهبر ان آموزدانشاین پژوهش با هدف بررسی تأثیر جنسیت      

بنابراین به منظور دستیابی به دیدگاه هاي معلمان، پاسخ هاي اول شهرستان دهلران صورت گرفت.  يمتوسطه

آیا شیوه هاي کالس داري »  « اول »آنان به چهار پرسش اساسی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته هاي پرسش 

نشان داد که معلمان بازگو کرده اند که  «معلمان از انتظارهاي جامعه از دختران و پسران اثر پذیر است؟ 

یافته هاي تحقیق حاکی از  .انتظارهاي جامعه از پسران و دختران در شیوه ي کالس داري آنها تأثیرگذار است

نبه( معلمان بیشتر ترجیح می دهند که معلم پسران باشند. آنان آنست که )قبل از رویارویی و تعامل دو جا

همچنین گفته اند که نحوه ي پاسخگوئی به پرسش هاي درسی دانش آموزان بر حسب جنسیت تغییري نمی 

کند، مگر در موارد غیر درسی، اما در کل، معلمان تالش می کنند تا شیوه ي تدریس خود را با جنسیت دانش 

نند. معلمان باور دارند که برنامه درسی بایستی با جنسیت دانش آموزان متناسب شود، از جمله آموزان منطبق ک

باید طوري تنظیم شود که ذوق و استعدادهاي ویژه کشف شود و استدالل هاي آنان این بوده که برنامه درسی 

نسیت متناسب می سازند. همچنین بر مباحث مورد نیاز بیشتر تأکید شود. معلمان شیوه ي پرسش کردن را با ج

معلمان پسران ابراز داشته اند که آنها زود یاد می گیرند، بنابراین نیازي نیست زمان زیادي را صرف آموزش 

کنیم. در حالی که معلمان دختران گفته اند که براي دختران نیاز است تا مطالب بیشتر تكرار شود و عالوه بر 

در کل، )در حین تدریس( معلمان دانش  فی آنها نیز توجه داشت.آن، در هنگام پرسش باید به مسائل عاط

آموزان دختر از تدریس به دانش آموزان خود بیشتر رضایت دارند، آنان معتقدند که دختران نسبت به پسران 

احساس برتري جویی، غیرتی بودن و تا در زمینه ي تصور دانش آموزان از خود، بیشتر معلمان  منضبط ترند.

همچنین داده ها نشان می دهد، معلمان  ه شقی را درباره ي پندار پسران از خود بیان نموده اند.حدودي کل

دختران از دختر بودن خود رضایت دارند، به اطرافیان احترام می گذارند و احساس بازگو نموده اند که 
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ابراز کرده اند که دختران موفقیت و سودمند بودن دارند و به آینده امیدوارند و نیز درصد کمتري از معلمان 

احساس خوبی ندارند و یا از دختر بودن خود رضایت ندارند، گوشه گیر و منزوي هستند و از تغییرات بدنی 

ناشی از بلوغ اغلب احساس شرم می کنند، که این وضعیت بیشتر بخاطر برخوردهاي نامناسب اطرافیانشان 

آیا شیوه هاي تشویق و تنبیه معلمان با جنسیت دانش آموزان »  « دوم» یافته هاي مربوط به پرسش  بوده است.

نشان داد که در بیان شیوه هاي تنبیهی، معلمان پسران موارد خواستن اولیا، بیان چهره اي  «متناسب است؟ 

و نهایتاً بیرون کردن از کالس را ذکر شده اند. معلمان دختران  فرستادن به دفتر و توبیخ، حاکی از عدم رضایت

و جریمه کردن با تكالیف را ذکر کرده  بیان چهره اي، فرستادن به دفتر و توبیخ، خواستن اولیاز به ترتیب، نی

در مورد شیوه هاي تشویقی، معلمان پسران موارد جایزه دادن بخصوص سر صف، مشارکت دادن در امور اند. 

ن معلمان دختران عالوه بر جایزه مدرسه و تشویق جلوي همكالسی ها را مورد تأکید قرار داده اند. همچنی

 سوم »یافته هاي پرسش  اند. را نیز ذکر کردهدادن و تشویق جلوي همكالسی ها، گفتن جمالت تشویق کننده 

نشان می دهد  «آیا معلمان بر اساس جنسیت دانش آموزان مشاغلی ویژه به آنان پیشنهاد می دهند؟  »تحقیق  «

براي پسران رشته هاي درکل، بیشتر معلمان در شغل گزینی تأکید کرده اند.  که معلمان اکثراً بر تفاوت جنسیتی

فنی و حرفه اي، مهندسی، و مشاغل آزاد و براي دختران آموزگاري یا دبیري، پزشكی و پرستاري و هنري را 

آنان  مناسب دانسته اند. آنان همچنین باور دارند که دختران و پسران باید شغلی را برگزینند که با جنسیت

دختران سازگاري بیشتري داشته باشد. براي پسران بیشتر بر مشاغل عملی و مدیریتی تأکید شده است و براي 

آیا از نظر معلمان،  »پژوهش  « چهارم »مشاغل عاطفی تر بیشتر توصیه شده است. یافته هاي مربوط به پرسش 

ن می دهد که معلمان، برپایی نظم را در نشا «ایجاد نظم در کالس دختران آسان تر از کالس پسران است؟ 

احترام و ترس نسبت به معلم قابل  از دالیل آنان منظم بودن، شلوغ نبودن،کالس دختران آسان تر می دانند. 

 ذکر است. 

معلم به عنوان محور اصلی تعلیم و تربیت، تالش می کند تا مطالبی را به بهترین نحو به فراگیران منتقل      

ترین مؤلفه ها محسوب شیوه هاي اداره کالس و کالس داري معلم از مهم کند. بدیهی است که در این مسیر

ب کالس برخوردار نباشد، علی رغم می شود. در صورتی که معلم از مهارت هاي الزم براي اداره ي مطلو

آموز، داشتن توانایی هاي علمی، قادر به اداره ي مطلوب کالس نخواهد بود. ارتباط مناسب میان معلم و دانش

آموز موجب بروز مشكالتی در فرآیند محور اثر بخشی معلم است؛ ارتباط و تعامل ضعیف میان معلم و دانش

آموز بر گرایش وي متقابل مبتنی بر محبت و احترام میان معلم و دانشیاددهی یادگیري خواهد شد. روابط ق

ترین مسائلی است که معلم با آموز نیز تأثیر مثبت دارد. برقراري نظم و انضباط در کالس از مهمانگیزشی دانش

است که هاي متفاوتی دارد. شواهد اخیر نشان دادهآن مواجه است و هر معلمی براي موفقیت در این امر روش

ها هاي خشن تر تنبیهی نتایج آنی، ناپایدار و غیر موثر داشته اند. گاهی معلمان در بعضی از زمینهروش

کنند. براي پرهیز از دامن زدن به این گونه موارد، معلم باید تالش کند تا وظیفه ي انسانی و داوري میپیش

آموزان خود تفاوت قائل نشود. یافته هاي کلی اجتماعی خود را به بهترین وجه انجام دهد و در بین دانش

  پژوهش حاضر نشان داد که جنسیت دانش آموز بر شیوه ي کالس داري معلم تأثیرگذار است.

 در پایان پژوهش راهكارهایی به قرار زیر پیشنهاد می شود:
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بازنگري در اهداف و متون برنامه هاي درسی به منظور تأمین برابر فرصت هاي آموزشی و نیز حذف  -1     

پیشداوري ها، تعصبات و تصورات قالبی جنسیتی در زمینه ي قابلیت ها و توانمندي هاي هر جنسیت، پدیده 

موزشی به بررسی انتقادي هایی است که امروزه لزوم پرداختن به آنها احساس می شود. باید متون درسی و آ

گذاشته شود، کنش متقابل معلم و شاگرد در مورد پسران و دختران یكسان شود، و در برنامه ي درسی، متون 

 بیشتري براي دختران در نظر گرفته شود.

آموز، اغلب محور اثر بخشی معلم است. ارتباط مفید مستلزم آن است ارتباط مناسب میان معلم و دانش -9     

آموزان خویش برخوردار معلمان از شناخت الزم و جامع هم نسبت به موضوع درسی و هم نسبت به دانش که

کند. روابط مبتنی بر آموزان و موضوع درسی کمک میباشند. چنین امري بر ایجاد یک پل ارتباطی بین دانش

 آموز تأثیر گذارد. یزشی دانشتواند بر گرایش انگآموز میمحبت، احترام و باور متقابل میان معلم و دانش

آموزان از کالس و است که استفاده گسترده از شیوه ي تنبیه، محروم کردن دانش بررسی ها نشان داده -9     

... نتایج آنی و غیر موثر دارد و به جاي آن بهتر است از روش هاي مالیم تر برخورد، همچون بی توجهی 

 مورد تأیید اندیشمندان علوم تربیتی نیست. هاي خشن تنبیهی  اسفاده کرد. شیوه

کنند. معلم باید صادقانه به آنچه باور دارد اعتراف داوري میها پیشگاهی معلمان در بعضی از زمینه -8     

آموزان خود تفاوت قائل نشود. بعالوه بهتر است شیوه هاي آموزشی و رفتاري کند و تالش کند در بین دانش

 آموزان سازگار نماید.نیازهاي متفاوت دانشخود را متناسب با 

آموزان، معلم باید نشان براي اثر بخشی فرآیند آموزش و برقراري ارتباط مناسب و مطلوب بین دانش -1     

تواند با شرکت دادن دانش برد. معلم میدهد که به آنها عالقه و توجه دارد و از فعالیت با ایشان لذت می

 ي تحصیلی، عالقه خود را به آنها نشان دهد. هاآموزان در فعالیت
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