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 چکیده
 

مدارانه هدف بررسی رابطه رهبری اخالق پژوهش حاضر با

در این تحقیق، مدیران با اشتیاق شغلی معلمان، صورت گرفت. 

است. جامعه آماری  استفاده شده روش توصیفی همبستگیاز 

شهر اصفهان به  5شامل معلمان مرد مقطع ابتدایی ناحیه 

گیری مورگان، با استفاده از جدول نمونه د کهبونفر  110تعداد 

صورت تصادفی انتخاب شدند. بهعنوان نمونه بهنفر به 86

مدارنه رهبری اخالق نامهها از دو پرسشآوری دادهمنظور جمع

 و ۹1/0( با ضریب آلفای ۲011کاران، ن و همولشو)کا

دن، شور و شوق و شغرق اشتیاق شغلی با ابعاد نامهپرسش

فای ( با ضریب آل۲00۲)شافلی و همکاران، شدن در کار وقف

/استفاده شد. با نظر متخصصان و اساتید دانشگاه، روایی و 85

نامه، مورد تأیید قرار گرفت. در تجزیه و اعتبار محتوای پرسش

نرم با استفاده ازها نیز از روش همبستگی پیرسون تحلیل داده

دست آمده، بین رهبری طبق نتایج به انجام شد. spss19افزار 

شتیاق شغلی معلمان، رابطه وجود مدارانه مدیران و ااخالق

 در کارو شور و شوق شدن بین وقفهمچنین (؛ >05/0Pدارد )

(؛ همچنین >05/0Pمدارانه رابطه وجود دارد )با رهبری اخالق

مدارانه مدیران و بُعد مشخص شد، بین رهبری اخالق

(. به p>05/0ای وجود ندارد )شدن در کار معلمان رابطهغرق

مدارانه رهبری اخالق های آموزشی،ماندر ساز صورت کلی

. براین باال ببردتواند اشتیاق شغلی معلمان را مدیران می

مدارانه، از عوامل تأثیرگذار در اساس، سبک رهبری اخالق

 شود.میزان اشتیاق شغلی شناخته می
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Abstract 
 

The present study was conducted with the aim of 
investigating the relationship between the ethical 
leadership of managers and the job enthusiasm of 
teachers. This research is correlational descriptive 
study. The statistical population included 110 
male primary school teachers in district 5 of 
Isfahan city, from among whom 86 teachers were 
randomly selected as the sample using Morgan's 
sampling table. In order to collect data Ethical 
Leadership Questionnaires (Karlshon et al., 2011) 
with alpha coefficient reliability of 0.91% and Job 
Passion with Dimensions (immersion, enthusiasm 
and dedication to work) (Shafli et al., 2002) with 
Alpha coefficient of 0.85% were used. Content 
validity of the instruments was approved by 
experts’ reviews done by some university 
professors. Data analysis was also done by 
Pearson correlation method using SPSS software 
(version 19). According to the obtained results, 
the test of the main hypothesis showed that there 
is a relationship between the ethical leadership of 
managers and the job enthusiasm of teachers 
(P<0.05). Also, there is a relationship between 
dedication to work andteachers' job enthusiasm 
with ethical leadership (P<0.05). It was also found 
that there is no relationship between the ethical 
leadership of managers and the dimension of 
immersion in work (p<0.05). In general, in 
educational organizations, the ethical leadership 
of managers can predict the job enthusiasm of 
teachers. Therefore, the ethical leadership style is 
known as one of the influential factors in the level 
of job enthusiasm. 
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 ، ایراناصفهان ،5 ناحیه پرورش و آموزش دبیر .1
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 1. high school teacher in district 5 of Isfahan, Iran 

2. high school teacher in district 2 of Isfahan, Iran 
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 مقدمه

ها و مشکالت مدلیکی از رویکردهای جدید رهبری که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و ضعف

پایانی قرن بیستم  ت که در دههاس 1های سنتی رهبری را بر طرف نموده، رویکرد رهبری اخالقی

آن، رهبر  براساس که است فرایندی طورجدی در ادبیات رهبری و مدیریت وارد شده است. رهبری،به

های مبتنی بر نظام یعنی ارزش مدار،کند، ولی رهبری اخالقدر هدایت دیگران، اخالقی عمل می

مدار طی سال(. رهبری اخالق1۳۹۲اخالقی، پذیرفته شدة رهبری است )نصراصفهانی و همکاران، 

های آغازین هزاره سوم میالدی به واسطه پیامدهای سازمانی گروهی و فردی که به همراه دارد، در 

-شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این نوع رهبری، ارزشحوزه ایجاد یک فضای کاری سالم، به

کرداری، محور ، صداقت، درستی و راستشده برای همه، نظیر عدالت، انصافپذیرفته ۲های اخالقی

رفتار  طریق از ( رهبران۲007(. به عقیده براون )1۳8۹پرور و همکاران، تمرکز و توجه است )گل

 خود زیردستان به را اهمیت اخالقیات آورند؛می دست به را پیروانشان وفاداری و اعتماد اخالقی،

 نقش الگوهای عنوانبه و گیرندمی بهره مطلوب تاررف برای تشویق تنبیه و پاداش از کنند؛می منتقل

 (. 1۳۹5کنند )به نقل از میرکمالی و کرمی، می عمل پیروان، اخالقی برای
 تعهد همچون کارکنان ۳های مثبتنگرش بر مداراخالق رهبری که است شده از سویی دیگر، ثابت

(. سبک 1۳۹4هارلو و همکاران،گذارد )بمی اثر نیز و اشتیاق شغلی 5شغلی خشنودی و 4سازمانی
گیری بر اشتیاق شغلی کارکنان دارد. اشتیاق شغلی مفهومی است که با رهبری، تأثیر چشم

سازمانی و خشنودی شغلی، رابطه –پیامدهای مثبتی چون عملکرد شغلی، تقویت رفتارهای مدنی
اشتیاق یک مفهوم . (۲005، 6)هاکن و همکارانمثبت و با قصد ترک شغل، رابطه منفی باالیی دارد 

های امروزی روانشناسی و مدیریت منابع انسانی است. سازمان نسبتاً جدید و گسترده در زمینه
خواهان آن هستند که کارمندانشان با انگیزه، خلّاق، مسئول و درگیر با کارشان باشند و از آنان 

(. اشتیاق شغلی نه تنها 1۳۹1انتظار دارند که فراتر از انجام وظایف شغلی حرکت کنند )میرحیدری،
کند، بلکه برای هدایت مدیریت منابع یک نقش حیاتی برای فهم رفتارهای سازمانی مثبت بازی می

ها نیز نقش مهمی دارد. اشتیاق، یک تفکر مثبت ای در سازمانهای بهداشت حرفهانسانی و سیاست
شود و موجبات تمایل و رضایت قدرت، فداکاری و جذابیت توصیف می و واقعی است که به وسیله

(، ۲00۲(. شافلی و همکاران )1۳۹0نماید )نعامی و پیریایی،افراد را در اشتیاق به انجام کار فراهم می
اشتیاق شغلی را حالت مثبت ذهنی برای انجام و اتمام کار تعریف نموده و آن را دارای سه بُعد شور 

 (.۲00۲، 7دانند )هارتر و همکارانکار میشدن در شدن در کار و غرقو شوق در کار، وقف

                                                           
1. Ethical leadership 

2. Ethical Values 
3. Positive Attitudes 

4. Organizational Commitment 

5. Satisfaction Job 
6. Hakanen & et al 

7. Harter, Schmidt, Hayes 
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شدن فرد در کار به میزان جذب و تمرکز اشاره دارد. در این حالت، به این دلیل، فرد غرق

بخش است. افراد برای شود که تجربه کاری برای او بسیار لذتسرسختانه درگیر کارخود می

تند. در بُعد شور و شوق درکار، فرد قرارگرفتن در چنین شرایطی، حاضر به پرداختن بهایش نیز هس

های دشوار پافشاری ای اعمال کرده و در موقعیتدر راستای انجام کار خود تالش قابل مالحظه

باشد که با درگیری شدید روانی کند. سومین بُعد اشتیاق شغلی، وقف خود در کار میبیشتری می

اشتیاق و چالش است. این بُعد با  داری،کارکن در کار، مشخص شده و ترکیبی از احساس معنی

ای که فرد از لحاظ روانی خود را مفهوم دلبستگی شغلی، وجه مشترک بسیاری دارد و به درجه

 (. ۲4: 1۳۹0شود )نعامی و پیریایی،داند، اطالق میوابسته به شغل خود می

ارکنان از رفتار شود که نحوه ادراک کها به رهبری اخالقی از آنجا ناشی میضرورت توجه سازمان

وری در سازمان تأثیر بسزایی دارد. رهبران در سطوح مدارانه، بر کیفیت خدمت و بهرهرهبری اخالق

کنند، لذا ها نقش مهمی در توسعه و تداوم فرهنگ اخالقی و رفتار اخالقی ایفا میمختلف سازمان

 آن، هایمسئولیت و وظایف امانج در توفیق یافتن و سازمان یک رهبری و مدیریت مسند بر زدنتکیه

 ویژهبه سازمان مدیریت و است. رهبری اجتماعی مسئولیت و مهارت دانش، قابلیت سه داشتن مستلزم

نمی سامان به انسانی هایمهارت کسب و تخصصی و با آگاهی عمومی آموزشی، تنها هایسازمان در

ای را فراهم کنند که امور اخالقی، ههای نهادی باید زمینسازمان (.1۳8۹همکاران،  و )سیادت رسد

های آموزشی، نهادینه شده و به باور درون تبدیل شود. برای قراردادن محوریت اخالق در سازمان

های آموزشی حفظ و نگه داشته شود)کالشون و های کار در سازمانمهم است که اقدامات و ارزش

امل درونی و بیرونی را که بر عملکرد های متوالی، محققان، عوسال(. در طول ۲011همکاران، 

اند، که این آموزان تأثیرگذار بوده است مورد بررسی قرار دادهمعلمان و به سبب آن، بر عملکرد دانش

کننده استرس و فرسودگی زیادی از معلمان بوده است؛ اما اخیراْ مفهوم روانشناسی تجارب، بیان

 بیان گردیده است. در پژوهش نعامی و پیریاییهای آن شامل اشتیاق شغلی نگر و شاخهمثبت

شده( فکنیانگیزش بیرونی، خودپذیر و درونکنندگی )( رابطه ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین1۳۹0)

شدن، شور و اشتیاق و وقف خود( در کارکنان به اثبات رسیده است. غرقبا ابعاد اشتیاق شغلی )

های شخصیتی اشتیاق شغلی دبیران، کنندهبینیپیش( در 1۳۹4نتایج پژوهش حاجلو و همکاران )

دار ها معنیبینی اشتیاق شغلی دبیران از روی صفات شخصیتی آننشان داده است که مدل پیش

داری پنج بعد شخصیتی گشودگی به تجربه، که اشتیاق شغلی تحت نفوذ معنیطوریاست؛ به

ار داشت؛ همچنین معلوم شد که زنان دبیر در گرایی، صداقت و تواضع قرشناسی، توافق، برونوظیفه

( نیز در 1۳۹5پی و همکاران )مقایسه با مردان دبیر از اشتیاق شغلی بیشتری برخوردارند. نیک

اند. تیموریان بررسی خود، رابطه سبک رهبری اخالقی با سرمایه اجتماعی معلمان را به اثبات رسانده

های های آن، با اشتیاق شغلی و مؤلفهت ارتباطی و مؤلفهنشان دادند، بین مهار (1۳۹7) و همکاران

اند که (، به این نتیجه رسیده1۳8۹پرور و همکاران ). گلآن، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
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ای باعث مدار باعث تأثیر بر انگیزش درونی در نوآوری و سپس طبق یک فرایند زنجیرهرهبری اخالق

(، معتقدند رعایت معیارهای 1۳8۹پرور و همکاران )شود. گلمیتقویت خالقیت در محیط کار 

آورد. در های کاهش تنش شغلی را فراهم میمدار، زمینهارزشی و اخالقی در قالب رهبری اخالق

 رفتارهای انجام با اخالقی رهبری سبک کارگیری( ارتباط به1۳۹4پژوهش بهارلو و همکاران )

( ارتباط بین رهبری اخالقی 1۳۹5میرکمالی و کرمی ) است.به اثبات رسیده  کارکنان فرانقش

( عنوان نمودند که ۲008) 1هارتوگدن و هوقاند. دیمدیران و عملکرد کارکنان را به اثبات رسانده

هریک از این رفتارهای اخالقی رهبران با یکدیگر متفاوتند و ممکن است تأثیرات متفاوتی داشته 

های پیشین های ارائه شده توسط براون و همکاران و پژوهشستناد به ویژگیها با ارو آنباشند؛ ازاین

شود مداری و انصاف عنوان میسه بُعد را برای رهبری اخالقی در نظر گرفتند. در بُعد اول با اخالق

کنند. کنند و در محیط کار، عدالت برپا میکه چنین رهبرانی تصمیماتی اصولی و منصفانه اتخاذ می

صورت شفاف گردد که رهبران اخالقی بهشود بیان مید دوم که شفافیت در نقش نامیده میدر بُع

کنند. نمایند و پیروان را به رفتار اخالقی ترغیب و تشویق میکنند، ارتباطات باز ایجاد میعمل می

ود ها به زیردستان خگیریباشد، رهبران اخالقی در تصمیمدر بُعد سوم که بعد تسهیم قدرت می

گرفتن رهبری در نتیجۀ درپیش دهند.ها گوش میهای آنها و نگرانیاجازه اظهار نظر داده و به ایده

گردد. درنهایت با توجه به آنچه بیان شد و اهمیت اشتیاق اخالقی، جوّ اخالقی در سازمان حاکم می

ی رابطه رهبری وری سازمانی و فردی، هدف از پژوهش حاضر بررسشغلی و نقش آن در بهبود بهره

های زیر، قابل بررسی باشد که متناظر با آن، فرضیهمدارانه مدیران با اشتیاق شغلی معلمان میاخالق

 است:

 مدارانه مدیران با اشتیاق شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.رهبری اخالق

 ری دارد.داشتن در کار معلمان، رابطه معنادامدارانه مدیران با شور و شوقرهبری اخالق

 شدن در کار معلمان، رابطه معناداری دارد.مدارانه مدیران با غرقرهبری اخالق

 شدن در کار معلمان، رابطه معناداری دارد.مدارانه مدیران با وقفرهبری اخالق
 

 شناسیروش

پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری 

نفر 110باشد که حدود کلیه آموزگاران مرد اموزش ابتدایی منطقه پنج اصفهان میپژوهش شامل 

طور نفر مشخص شد و به 86هستند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، تعداد 

نامه بازگشت پرسش 8۳توزیع شده، تعداد  نامهپرسش 86نامه توزیع شد. از بین تصادفی پرسش

 جزیه و تحلیل استفاده شدند.شده که برای ت

                                                           
1. De hoogh hartogh, and Den  
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ای و روش کتابخانه هانامهروش گردآوری اطالعات دو روش میدانی به منظور تکمیل پرسش

مدارانه نامه رهبری اخالقها پرسشبرای تدوین ادبیات پژوهش بود. ابزار اصلی برای گردآوری داده

رهنمودهای اخالقی، اشتراک گیری فردی، ( با ابعاد انصاف، جهت۲011) 1کالشوون و همکاران

با ابعاد شورو شوق در ( ۲00۲نامه اشتیاق شغلی شافلی و همکاران )قدرت، و شفافیت نقش و پرسش

مدارانه از طریق نامه رهبری اخالقشدن در کار بود. پایایی پرسششدن در کار و وقفکار، غرق

نامه اشتیاق شغلی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و پایایی پرسش ۹1/0ضریب آلفای کرونباخ 

ن اعتبار محتوای محاسبه شد. با نظر متخصصان و اساتید دانشگاه، روایی و تضمی 85/0

زیاد، زیاد، ای از )خیلیدرجه 5پاسخ سؤاالت در طیف لیکرت  .ها، مورد تأیید قرار گرفتنامهپرسش

 باشد. کم( میتاحدودی، کم، خیلی
اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع –از آزمون کولموگروف هاجهت تجزیه و تحلیل داده

روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. به منظور اجرای از  هاها، و برای آزمون فرضیهداده

 استفاده شد. SPSS19های آماری مورداشاره، از نرم افزار تخصصی روش

 

 هایافته

ها پرداخته شود. در بودن توزیع دادهها ضروری است تا ابتدا به ارزیابی نرمالقبل از آزمون فرضیه

های پارامتریک و در غیر این صورت، از آزمون ها، از آزمونبودن توزیع دادهصورت نرمال

–های مختلفی همچون آزمون کولموگروفمنظور، روششود. بدینغیرپارامتریک استفاده می

( نشان 1اسمیرنوف در جدول )–بودن کولموگروفاسمیرنوف قابل استفاده است. نتایج آزمون نرمال

 داده شده است.
 اسمیرنوف-ا استفاده از آماره کولموگروفها ببودن داده( نتیجه نرمال1جدول )

 سطح معناداری اسمیرنوف-آماره کلموگروف ابعاد متغیر

 اشتیاق شغلی
 4۳4/0 871/0 داشتن به کارشوق
 ۲4۹/0 0۲0/1 شدن در کارغرق
 055/0 ۳4۲/1 شدن در کاروقف

 مدارانهرهبری اخالق

 018/0 5۳6/1 انصاف
 10۳/0 ۲1۹/1 گیری فردیجهت

 08۹/0 ۲47/1 رهنمودهای اخالقی
 5۳4/0 806/0 اشتراک قدرت
 048/0 ۳66/1 شفافیت داشتن

 

 05/0داری، بیشتر از اسمیرنوف، در صورتی که سطح معنا–بر اساس نتایج آزمون کولموگروف

ها ها است و در غیر این صورت، توزیع غیرنرمال دادهبودن توزیع دادهدهنده نرمالدست آید، نشانبه
                                                           
1. Kalshoven 
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 05/0داری در تمامی متغیرها باالتر از دهد که سطح معنا( نشان می1گردد. جدول )تأیید می

های پارامتریک برای دهنده توزیع نرمال متغیرها و استفاده از آزموندست آمده است که نشانبه

 ها است. بررسی فرضیه

یب همبستگی پیرسون به منظور تخمین روابط بین منغیرهای موجود در مدل پژوهش، از ضر

استفاده شده است. نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق، در 

 ( ارائه شده است.۲جدول )
 معلمان مدارانه مدیران و اشتیاق شغلی( همبستگی پیرسون بین رهبری اخالق2جدول )

 متغیرها ضریب همبستگی سطح معناداری

05/0P< *41/0 مدارانه و اشتیاق شغلیهبری اخالقرابطه بین ر 

 >05/0Pضریب همبستگی در سطح*

مدارانه و اشتیاق شغلی رابطه معنادار در دهد که بین رهبری اخالق( نشان می۲نتایج جدول )

مدارتر باشد اشتیاق شغلی وجود دارد. به عبارت دیگر هر چقدر رهبری مدیران اخالق41/0حد 

مدارتر ور هر چقدر اشتیاق معلمان بیشتر باشد رهبری مدیران اخالقشود و همینطمعلمان بیشتر می

 شود.می
در کار و شدن غرقمدارانه مدیران و شور و شوق به کار، رهبری اخالق همبستگی پیرسون بین (3جدول )

 وقف درکار در معلمان

 متغیرها ضریب همبستگی سطح معناداری

05/0P< 560/0 داشتن به کارانه و شوقمداررابطه بین رهبری اخالق 

05/0P> 070/0 شدن در کارمدارانه و غرقرابطه بین رهبری اخالق 

05/0P< ۳46/0 شدن در کارمدارانه و وقفرابطه بین رهبری اخالق 

داشتن مدارانه مدیران با شور و شوقنتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد رهبری اخالق

(. به عبارت دیگر هر چقدر رهبری مدیران >05/0Pو  =560/0rری دارد )در کار معلمان رابطه معنادا

 شود و بالعکس.مدارتر باشد، شور و شوق معلمان به کار بیشتر میاخالق

شدن مدارانه مدیران با غرقهمچنین نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد رهبری اخالق

 (. <05/0Pو  =070/0rدر کار معلمان رابطه معناداری ندارد )

مدارانه مدیران با و درنهایت، نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد رهبری اخالق

(. به عبارت دیگر هر چقدر >05/0Pو  =۳46/0rشدن در کار معلمان رابطه معناداری دارد )وقف

 شود و بالعکس.شدن در کار بیشتر میمدارتر باشد، وقفرهبری مدیران اخالق
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 گیری یجهبحث و نت

دهد که این نه مدارانه به کار ِکارکنان، در راستای اهداف و مقاصد سازمانی، جهت میرهبری اخالق

رساند. برای مثال، زمانی که کارکنان نفعان و جامعه نیز سود میتنها به نفع سازمان است بلکه به ذی

ضایت خواهند داشت و ها نیز بیشتر رمدار و منصف هستند، آندرک کنند رهبرانشان اخالق

مدار یک نقش دهند. مشخصاً رهبران اخالقمقبولیت و تعهد بیشتری به سازمانشان از خود نشان می

(. هدف از پژوهش ۲01۲، 1کنند )بلوحیاتی در هموارکردن رفتار اخالقی در بین کارکنان ایفا می

لمان مرد مقطع ابتدایی ناحیه مدارانه مدیران با اشتیاق شغلی معحاضر، بررسی رابطه رهبری اخالق

مدارانه مدیران با اشتیاق شغلی معلمان، رابطه ها نشان داد رهبری اخالقشهر اصفهان بود. یافته 5

پرور ( و گل1۳۹0(، نعامی و پیریایی )1۳۹4معناداری دارد. این نتیجه با نتایج حاجیلو و همکاران )

 راستا است. ( هم1۳8۹و همکاران )

مدارانه مدیران با شور و های فرعی، مشخص گردید رهبری اخالقضیهطبق بررسی فر

( و 1۳۹7داشتن در کار معلمان، رابطه معناداری دارد. این نتیجه با نتایج تیموریان و همکاران )شوق

شود با در نظر گرفتن راستا است. در این خصوص، پیشنهاد می( هم1۳۹4حاجیلو و همکاران )

ترین معلمان در محیط کار، فضای مثبت آموزشی و رین مدیران و بااشتیاقتپاداش برای بااخالق

 گیرد. بدون استرس بر مدرسه حاکم شده و محور رفتار، رعایت اخالق قرار می

شدن در کار معلمان، رابطه معناداری مدارانه مدیران با غرقهمچنین مشخص شد رهبری اخالق

( 1۳۹7( و تیموریان و همکاران )۲005و همکاران ) ۲راونهای پژوهش بندارد. این نتیجه با یافته

توان گفت با توجه به اینکه یکی از اهداف اساسی آموزش و راستا نیست. در تبیین این نتایج میهم

است که با افزایش سابقه کار،  ها نشان دادهپرورش بهبود عملکرد معلمان است و برخی از پژوهش

شوند، پیشنهاد میدهند و دچار رکود و افسردگی میرا از دست میمعلمان انگیزه و اشتیاق خود 

شود مورد بررسی قرار داد؛ زیرا به شود علل و عواملی را که موجب اشتیاق شغلی در این گروه می

 .یابدنیز افزایش می و رفتار کارکنان عملکرد بهبود مدارانه،اخالق رسد با افزایش نقش رهبرینظر می

شدن در کار معلمان رابطه مدارانه مدیران با وقفیج تحلیل نشان داد رهبری اخالقدرنهایت، نتا 

شدن در کارِ تواند تغییرات مربوط به بُعد وقفمدارانه میای که رهبری اخالقگونهمعناداری دارد؛ به

(، ۲008) هارتوگدن و هوقبینی کند. این نتیجه با نتایج پژوهش دیاشتیاق شغلی معلمان را پیش

پرور و ( و گل1۳۹0(، نعامی و پیریایی )1۳۹4(، حاجیلو و همکاران )1۳۹5میرکمالی و کمالی )

توان گفت معلمانی که از احساس راستا است. در تبیین این نتیجه می( هم1۳8۹همکاران )

مندند، قدرت تشخیص باالتری شایستگی، اشتیاق و توانمندی در تدریس و زندگی شخصی خود بهره

کنند. احساس شایستگی به معلمان های آموزشی بهتری استفاده میها و تکنیکند و از مهارتدار

                                                           
1. Bello 

2. Brown 
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های آموزشی متنوع برای آموزان از مهارتهای فردی دانشکند تا متناسب با تفاوتکمک می

تدریس مطالب درسی بهره ببرند؛ لذا شایسته است مدیران به عنوان رهبران یک سازمان با حمایت

نگیزشی، توان شنوندگی، روحیه انتقادپذیری و تحمل تعارض را در خود و کارکنان باال ببرند و های ا

 شور و اشتیاق را در بین معلمان حفظ نمایند.
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