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چكيده
زمینه :مديريت کالس يکي از مهمترين چالشهای آموزشي در مدارس است .اگر مديريت
کالس به خوبي انجام نگیرد ،حتي اگر معلمان به خوبي از مهارتهای تدريس برخوردار باشند باز
هم برقراری ارتباط در جريان تدريس مختل ميشود.
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سبک مديريت کالس مبتني بر خالقیت ،با کیفیت
زندگي در مدرسه و اضطراب دانش آموزان انجام شده است.
روش :روش تحقیق پژوهش حاضر ،يک طرح توصیفي از نوع همبستگي است .جامعه آماری
تحقیق حاضر ،شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان ورامین در سال تحصیلي 95-96
است که اين تعداد برابر  7100نفر است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  364نفر تعیین شد.
جهت گردآوری داده های الزم از سه پرسشنامه مديريت کالس ولفگانگ و گلیکمن (،)1986
پرسشنامه اضطراب ( )BAIاز آيرون برگ و همکارانش ( )1990و پرسشنامه کیفیت زندگي در
مدرسه اندرسون و بروک( )2000استفاده شد .روايي پرسشنامه ها محتوايي و پايايي آنها توسط
آلفای کرونباخ محاسبه و تأيید شده است .دادهها توسط نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحلیل قرار
گرفت.
يافته ها :ضريب همبستگي بین سبک مديريت کالس تعاملگرا و اضطراب دانش آموزان برابر با
 -0/410است که در سطح  99درصد معنادار است ( .) P<0/01عالوه براين ضريب همبستگي بین
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سبک مديريت کالس تعاملگرا و کیفیت زندگي در مدرسه دانشآموزان برابر با  0/529است که
در سطح  99درصد معنادار است (.) P<0/01
نتیجه گیری :نتايج اين تحقیق نشان داد از بین سبکهای مديريت کالس ،تنها بین سبک مديريت
کالس تعاملگرا که ارتباط نزديکي با خالقیت دارد با میزان اضطراب دانشآموزان رابطه منفي و
معناداری وجود دارد .همچنین ،از بین سبک های مديريت کالس ،تنها بین سبک مديريت کالس
تعاملگرا با کیفیت زندگي در مدرسه دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کليد واژه ها :مديريت کالس مبتني بر خالقیت ،کیفیت زندگي در مدرسه ،اضطراب.

پيشگفتار
از ويژگيهای اصلي انسان که او را نسبت به ديگر خاليق برتری داده ،بهرهمندی از قوه

108

عقل و تفکر خالق است؛ زيرا يکي از مشخصههای اصلي انسان قدرت آفرينندگي و

برر

خالقیت اوست .بي ترديد پرورش خالقیت يکي از مهم ترين هدفهای تعلیم و تربیت به

سی

شمار ميرود(عظمتي و همکاران .)1395 ،از دنیای امروز به دلیل ويژگي های بسیار متغیر و

تأث

خالقي که دارد تحت عنوان عصر خالقیت و نوآوری نام برده ميشود .واژه خالقیت در واقع

یر

از سال  1350میالدی که مفهوم آن در اياالت متحده آمريکا موضوع تحقیقات مهمي قرار

عوام

گرفت معمول شد .مهمترين عامل در امر يادگیری خالق ،نقش معلم در آموزش است و اين

ل
فرد

معلمان هستند که محیطهای يادگیری خوبي مي سازند ،لذا کیفیت کار معلم و سبک

یو

مديرت کالس او در راس امور مربوط به آموزش و يادگیری خالق است .مديريت کالس،

سازم

يکي از معمولترين و مطرح ترين مسائل و مشکالت کالسهای درس است که بررسيهای

انی

اندکي در مورد آن انجام گرفته است(اوری آهي .)2009 ،1بر پايه نظر بیشتر معلمان ،اگر

بر

مديريت کالس به خوبي انجام نگیرد ،حتي اگر آنها به خوبي از مهارتهای تدريس

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Oriahi

آموزش و دانش آموزان نیز قادر به يادگیری نخواهند بود و معلمان از اين امر بیمناک هستند
(کانتر و همکاران .)2007 ،1عدم مديريت صحیح کالس موجب اختالل در يادگیری کلیه
دانشآموزان ميشود و دانش آموزان زمان بیشتری را برای يادگیری از دست ميدهند به
گونهای که معلمان بیش از 50درصد زمان کالس خود را صرف مديريت رفتار دانشآموزان
و کنترل کالس ميکنند (آديمو .)2012 ،2بنابراين معلم بخشي از سیستم اجتماعي کالس
درس است که وظیفه او اداره و کنترل کالس ،ايجاد نظم و انضباط ،آموزش اثربخش و
ارزشیابي از پیشرفت تحصیلي دانش آموزان است (اوريم و همکاران )2009 ،3که با مجموعه
قابل پیشبیني و آگاهانه از قوانین ،دستورالعملها و برنامههای مشخص در کالس ،نیل به
موفقیت را آسان و زندگي و تالش را در کالس به حرکت در ميآورد و از اين طريق باعث
عدم بروز مشکالت رفتاری دانش آموزان ميشود(سانتراک .)2009 ،4امروزه ،روشهای

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

برخوردار باشند باز هم برقراری ارتباط در جريان تدريس مختل ميشود و آنان قادر به

109

نوين تدريس از جمله روشهای دانش آموز ـ محور يا روش مشارکتي و تعامل گرايانه

برر

توصیه ميشود (ريوپرت و وودکاک)2010،5؛ در حقیقت ،بدون اعمال سبکهای مديريت

سی

کالس مشارکتي يا دانشآموز محور ،تدريس مشارکتي يا دانش آموز ـ محور واقعي نمي-
تواند وجود داشته باشد.

تأث
یر
عوام

از سويي ،زندگي بشر طي قرون متمادی دستخوش تغییرات و دگرگونيهايي بوده

ل

است که گاه در کنترل انسان و گاه خارج از کنترل او بوده است و به نحوی سازگاری و

فرد

آرامش آدمي را بر هم زده و فشار اضطراب را به دنبال داشته است .واژه " "anxietyمشتق

یو

از کلمه التین" "anxierosاست که به معني بيقراری و پريشاني به کار رفته است
(کونتي .)2011،6اضطراب نه تنها پديده ای جهان فراگیر است بلکه نشانه ای از انسان بودن
1 . Kunter, et al
2 . Adeyemo
3 . Evrim et al
4 . Santrock
5 . Reupert & Woodcock
6 . konti

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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110
برر
سی
تأث

ابناء بشری است .دهه هشتاد با توجه به میزان اضطراب و اختالالت اضطراری از سوی توماس
و ماسر )1985( 1به نام دهه اضطراب نام گذاری شده است .فراگیر شدن اثرات اضطراب بر
زندگي بشر امروزی ،فارغ از فرهنگ و قلمرو جغرافیايي است و بیانگر لزوم شیوههايي است
که بتوان در پرتو آنها سريع و مطلوب اين اثرات را مهار کرد .هیلگارد ،اضطراب را چنین
تعريف مي کند" :حالت نگراني و دلشوره که با ترس پیوند دارد" (کوشیار کريمي.)1378 ،
آموزش و پرورش عالوه بر اين که در دسته بندی مشاغل در رده بااليي قرار دارد.از نظر
پیچیدگي نیز جزء پیچیده ترين حرفههای تخصصي دسته بندی مي شود(.فنگ و هانگ،2
 )2010اشراف معلم بر موضوعات درسي ،مسائل يادگیری ،الگوها ،مهارت ها ،روش ها،
راهبردها ،فنون تدريس و خالقیت و نوآوری از عوامل عمده اثربخشي رفتار و مديريت
کالسي است .در رفتار کالسي و ارتباط معلم با دانشآموزان ،با توجه به اين که مدرسه و
کالس سازمانهای اجتماعي آموزش تربیتي است ،از نظريههای سازماني استفاده ميشود.
کالس درس يک سازمان اجتماعي آموزش است .سازمانهای اجتماعي ،آموزشي – تربیتي،
بدون پیروی محض از ارتباطات رسمي در جهت پويايي پیش مي روند .وجود نظم و
انضباط در کالس و يا به عبارتي مديريت کالسي ،جهت اثربخشي و کارآيي و در نهايت

یر

بهرهوری کار يک معلم بسیار مؤثر است بنابراين الزم است در اين خصوص فنون و ويژگي

عوام

های مورد نیاز مديريت کالس شناسايي و تبیین شود تا مورد استفاده همه کساني که با

ل

آموزش و پرورش سر و کار دارند قرار گیرد .مديريت کالس درس عبارت از رهبری کردن

فرد
یو
سازم

امور کالس درس از طريق :تنظیم برنامه درسي ،سازماندهي مراحل کار و منابع ،سازماندهي
محیط به منظور باال بردن کار نظارت بر پیشرفت دانش آموزان و پیش بیني مسائل بالقوه
3

انی

است(کايکسي و همکاران  .)2009،تعريف ديگری از سازماندهي و مديريت کالس وجود

بر

دارد که ميتوان از آنها در رهبری کالس درس با تکیه بر بعد انساني آن چنین تعريف کرد:

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Tomas & Masser
2 . Feng & Hung
3 . Kaykci et al

های کالسداری در هدايت دانشآموزان به سوی اهداف مورد نیاز و جامعه .نحوه مديريت
صحیح کالس بر ايجاد يک پل ارتباطي بین دانشآموزان و موضوع درسي کمک ميکند.
معلمان را نیز قادر ميسازد که موضوع درسي را به شاگردان خويش تفهیم کنند .برعکس،
ارتباط سطحي و ضعیف میان معلم و دانشآموز موجب ميشود که حتي يادگیری مطالب
ساده نیز میسر نباشد .بنابراين روابط مبتني بر محبت ،احترام و باور متقابل میان معلم و
دانشآموز ميتواند بر گرايش انگیزشي دانشآموز تأثیر گذارد .ولفگانگ و گلیکمن ،جنبه
های مديريت کالس را در سه بعد سازماندهي کردهاند:
الف) مديريت آموزش که شامل جنبههايي چون نظارت بر محیط کالس ،ساخت دهي
فعالیتهای روزانه برنامه درسي و تخصیص مواد آموزشي برای دانش آموزان است؛ ايجاد
خالقیت و نوآوری ،چگونگي انجام اين وظايف و میزان نقش معلم و دانشآموز در انجام
دادن آنها ،در جو عمومي کالس و سبک مديريت کالس تأثیری بسزا دارد.
ب) مديريت افراد که اين بعد به اعتقاد معلم درباره دانش آموزان و تالشهای معلم
برای توسعه روابط با دانشآموزان مرتبط است .معلمي که از انگیزه خالق برخوردار است

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

مديريت کالسي عبارت است از هنر به کار بردن دانش تخصصي و بهرهگیری از مهارت

111
برر
سی
تأث
یر

هم خور الگويي برای خالق بودن واقع مي شود و هم خالقیت را تقديت ميکند .به گزارش

عوام

پژوهشگراني چون گلسر ( )1986کیفیت رفتار معلم و شاگرد ،تأثیر بسیار بر موفقیت علمي

ل

دانشآموزان دارد .چنانکه وين آستین استدالل ميکند معلمان خوب ،زماني را صرف

فرد

شناختن دانشآموزان و عالئق آنها ميکنند و بر اساس اين شناخت ،ارتباط دوستانه در

یو

قالب يک دوست و يک بزرگسال مسئول با دانشآموزان برقرار ميکنند.
ج) مديريت رفتار که ارتباط تنگاتنگي با مديريت افراد دارد بخشي مهم از مديريت

سازم
انی
بر

کالس است .اين جنبه شامل استراتژیهای انضباطي است که بهمنظور جلوگیری از بدرفتاری

خالق

دانش آموزان به کار ميرود .فرآيندهايي چون تعیین قوانین ،تعیین ساختار پاداش و فراهم

یت

کردن فرصتهايي برای خودانضباطي دانشآموزان در اين حیطه جای دارد .مطالعه

مدیرا
ن
….
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112
برر
سی
تأث

کالسیک اندرسون و همکارانش ( )1980نشان ميدهد که تعیین قوانین و اجرای آنها عاملي
کلیدی در مديريت اثربخش کالس است؛ اما تا وقتيکه اين قوانین با همیاری دانش آموزان
شکل نگیرد نميتواند آنها را به پیروی کردن برانگیزاند (به نقل از روشن.)1392 ،
چندين بررسي نشان مي دهد که همبستگي معناداری بین رضايت و نگرش دانشآموزان
در مدرسه و روابط آنها با معلم و کیفیت ارائه کالس با کیفیت زندگي در مدرسه وجود
دارد(رامیس )2013 ،1همچنین ساير تحقیقات نیز نشان از رابطه بین کیفیت زندگي در
مدرسه با احساس تعلق به مدرسه ،مشارکت بیشتر در تکالیف و امور مدرسه ،انگیزه باالی
فراگیری مطالب درسي ،نگرش مثبت نسبت به مدرسه و رابطه صمیميتر و بهتر دانشآموز با
معلم دارد (بال و همکاران )2013 ،2در دهههای گذشته موضوع کیفیت زندگي بر جنبههای
فردی متمرکز بود اما امروزه اين بحث به يک موضوع اجتماعي عمده تبديل شده است
(حجازی و همکاران .)1392 ،کیفیت زندگي در مدرسه 3عبارت است از بهزيستي و رضايت
کلي دانشآموزان از جنبه تجارب منفي و مثبت که ريشه در فعالیت های درون مدرسهای
آنها دارد (کريمیان و همکاران .) 1394 ،اين تجارب مثبت و منفي که شکل دهنده ادراک
کلي وی از زندگي درون مدرسه است حاصل مشارکت و درگیر شدن او در فعالیت های

یر

مدرسه است و بیانگر سطح رضايت دانشآموزان از زندگي روزانه خود در مدرسه است

عوام

(آينلي .)1999،4سازمان بهداشت جهاني ( )2007به دلیل اهمیت کیفیت زندگي کودکان و

ل

نوجوانان در مدرسه ،اخیرا نیاز کشورها به ارتقا و بهبود با رفتار مدرسه و افزايش بهداشت

فرد
یو

دانش آموزان را در قالب کیفیت زندگي در مدرسه مطرح ساخته است(سازمان بهداشت

سازم

جهاني .) 2007 ،يکي از اهداف مطرح شده در برنامه بهداشت مدارس که توسط اين سازمان

انی

ارائه شده است ايجاد محیطي بهداشتي در مدرسه به منظور احترام به شأن دانش آموزان،

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Rammis
2 . Bull et al
3 . Quality of school life
4 . Ainley

موفقیت و پیشرفتشان است.
از سويي يکي از گستردهترين قلمروهای تحقیق در چند دهه اخیر ،اضطراب و
حوزههای وابسته به آن بوده است .نتايج تحقیقاتي نشان از ارتباط بین مديريت کالس و
اضطراب دانش آموزان دارد .در پژوهش ناصرزاده ( )1389نشان داده شد که معلم اقتدارگرا
که در اداره کالس بیشتر دانشآموزان را کنترل ميکند ،دانشآموزان او از اعتماد به نفس
پايیني برخوردارهستند به گونهای که حتي زماني که دانشآموزان زرنگ کالس دچار
استرس و اضطراب هستند .همچنین ،يکي از مهم ترين عوامل مؤثر بر افت عملکرد دانش
آموزان در امر تحصیل ،اضطراب است (مرادی )1394 ،انضباط و اضطراب ،نوعي پیامد شايع
فشارهای رواني و ماهیت آسیب پذيری نوجواني است که با مشکالت بنیادی ناشي از تحول
همراه مي باشد .يافتههای تويباس ( )1979داللت بر اين مطلب دارد که رفتار و اضطراب

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

سالمت بهزيستي و رفاه آنها و همچنین فراهم کردن فرصت های چندگانه برای تسهیل

113

ميتواند بر چگونگي پردازش اطالعات و بازيافت اطالعات پردازش شده تأثیر بگذارد .هگ

برر

هاوزن ( )1985در تلخیص مطالعات بیست ساله در مورد انگیزش گزارش داده ،که

سی

بيانضباطي و اضطراب باعث کاهش امید به موفقیت و اعتماد به شايستگي مي شود و

تأث
یر

افزايش میزان اضطراب در تغییر نگرش بسیار مؤثر مي باشد .اضطراب روز به روز در حال

عوام

افزايش است و اين معضل نه تنها موجب فرسايش رواني دانش آموز شده ،بلکه زمینه

ل

مشکالت تحصیلي را فراهم نموده است و از اين لحاظ خسارت فراوان مالي را به ساختار

فرد

آموزش و پرورش تحمیل نموده و کارآيي و عملکرد اين نهاد را معکوس نموده است

یو

(بخشايش.)1392 ،
در سبک های مديريت کالس چارچوبي که ولفگانگ و گلیکمن ( )1986و پس از آن به

سازم
انی
بر

طور کاملتر ولفگانگ ( )1995ترسیم کرده است بر ترکیبي از تبیینات روانشناختي و

خالق

تشريح پیوستاری از سه رويکرد غیر مداخله گرايانه تعاملگرايانه و مداخله گرايانه مبتني

یت

شده است که دارای دقت و جامعیّت است و پايه نظری پژوهش مورد نظر نیز بر اساس همین

مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

چارچوب است .سبکهای مديريت کالس ولفگانگ و گلیکمن در يک پیوستار کنترل
عبارتند از:
سبک غیر مداخله گرايانه؛ بر اساس باور انسان گرايان فرض بر اين است که کودک
انگیزه دروني برای شناخت دنیای واقعي دارد و نیازی به تحريک بیروني ندارد ،چرا که رشد
تحت غريزه پديد مي آيد (مارتین .)2003 ،1آرتور کامبز )1965( 2يکي از مدافعان ديدگاه
انسان گرايي معتقد است که معلم بايستي سعي در درک موقعیت يادگیری دانش آموزان با
آزاد گذاشتن آنان در بیان ديدگاههايشان نمايد .او بیان ميکند که وظیفه معلم ،تعیین تکلیف
کردن ،تحمیل ،ريشخند زدن و چاپلوسي نیست بلکه کمک رسان فرآيندی است که از قبل
وجود داشته و ادامه مييابد .نقش چنین معلمي دوست ،همکار ،تسهیل گر ،کمک کننده و
مشوق است .يک معلم غیرمداخله گر معتقد است که اصل اساسي تعلیم و تربیت ،انسان
گرايي و دادن فرصتهايي به دانش آموزان برای انتخاب و مديريت يادگیریشان است و
اين به معنای دادن آزادی انتخاب کامل به دانش آموزان نیست؛ بلکه اجازه دادن به آن ها
برای مشارکت در بحث هايي راجع به آن چه مطالعه مي شود و اين که چه چیزی و چگونه
مطالعه خواهد شد ،است (مارتین و بالدوين .)1998 ،3با چنین عقیدهای ،معلم مسئولیت ها را

یر

به دانش آموزان واگذار ميکند و فرصت بیشتر برای تعامل آزاد در کالس و پیروی آنها از

عوام

عالئق شخصي خود را برای آنان فراهم مي کند (مارتین .)2000 ،در اين رويکرد ،دانش

ل

آموزان مجازند تا نفوذ قابل توجهي در کالس درس داشته باشند و معلمان نیز بايستي برای

فرد
یو

تعديل و اصالح رفتارهای دانش آموزان کمتر مداخله کنند (اويک آيدين و همکاران،4

سازم

 .)2009در ديدگاه انسان گرايي کارل راجرز 5ارباب رجوع (دانش آموز) نسبت به درمانگر

انی

(معلم) بايستي تحت کنترل باشد .معلم آن چه را که اشتباه است يا آن چه را که بايستي در

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Martin
2 . Combs
3 . Martin & Baldwine
4 . Eveyik Aydin et al
5 . Rogers, C.R

دانش آموزان به طور مؤثری چگونگي کنترل رفتارهای خويش را ياد بگیرند .راجرز ادعا
مي کند که يک درمانگر (معلم) بايستي صمیمي و نگرش پذيرندهای نسبت به دانشآموز
داشته باشد و بر تفکرات و احساسات دانشآموز تأکید کند .با ايجاد چنین شرايطي دانش-
آموزان را به خويشتن پذيری و باالترين سطح آگاهي از خودشان و رفتارهايشان هدايت
نمايد .افزون بر اين ،در اين شرايط دانشآموز بدون آن که نسبت به مقررات انضباطي حالت
دفاعي داشته باشد از آزادی عمل برخوردار است (مارتین و بالدوين1998 ،؛ خداياری فرد،
 ،)1391بر مبنای سبک مديريت کالس غیر مداخله گرايانه يا دانش آموز محور ،در صورت
وجود يک محیط پرورش دهنده و غیر قضاوتي و واکنشي و يا حضور معلمي که رشد
اجتماعي و بلوع آنان را تسهیل مي کند ،خود کودکان مي توانند توانايي خود را برای رفتار
مناسب تشخیص دهند (ولفگانگ و گلیکمن .)1986 ،از ديگر تئوری های غیر مداخله گرا؛

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

مورد مسائل وجود داشته باشد به دانش آموزان نميگويد اما در عوض تقبل ميکند که

115

تئوری گوردون ( )1974با آموزش اثر بخش معلم (مارتین و بالدوين ،)1998 ،رويکردهای

برر

ارشادی همچون؛ ايده های سازنده گرايي کامي )1982-1991( 1و تئوری ها و تکنیک های

سی

حل تعارض گارترل )1998( 2مي توان اشاره کرد (عالي1387 ،؛ و اقتدار و برکت.)1395 ،

تأث
یر

سبک مديريت کالس مداخله گرايانه در مقابل سبک مديريت کالس غیرمداخله گرايانه

عوام

قرار دارد و يک سبک معلم محور است .مداخله گرايان معتقدند که دانشآموزان اصوالً

ل

رفتارهي مناسب را ياد مي گیرند اما زماني که رفتارشان به وسیله پاداشها و تنبیه هايي که

فرد

معلم به وجود مي آورد تقويت شود .بنابراين معلم بايستي کنترل بیشتری را بر فعالیت های

یو

کالس درس اعمال کند (اويک آيدين و همکاران .)2009 ،فرض اصلي اين رويکرد ،اين
است که محیط بیروني و تقويت های حاصل از آن ،رشد را شکل مي دهد .يکي از اولین
تئوری های مرسوم شده در روان شناسي مقدماتي ،مکتب تغییر رفتار يا رفتارگرايي با نظريه-

سازم
انی
بر
خالق
یت

1 . Kamii
2 . Gartrell

مدیرا
ن
….
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116
برر
سی
تأث

های اسکینر و پاولف است که پايه تئوريک اين رويکرد است .شرطي سازی کالسیک،
شرطي سازی فعال ،تنبیه ،تقويت و محرک و  ...از اصطالحات کلیدی اين مکتب هستند.
معلم رفتارگرا علت بدرفتاری دانشآموزان را تأثیر نیروهای محیط بیرون مي داند و بر اساس
اين باور سعي بر دخالت و کنترل رفتار دانش آموز جهت تغییر و بهبود دارد.
سبک مديريت کالس تعامل گرايانه يا مبتني بر خالقیت ،که در میان دو رويکرد باال قرار
دارد ،بر مبنای پیش فرض های روانشناسي اجتماعي ،هم بر فعالیت هايي تأکید دارد که فرد
برای تغییر محیط انجام مي دهد و هم به عوامل محیط توجه دارد که بر فرد اثر مي گذارد.
تعامل گرايان نه مانند مداخله گرايان معلم محور و نه مانند غیرمداخله گرايان دانش آموز
محور هستند بلکه محور کار در کالس درس و اصل اساسي آن «همکاری» بین معلم و
دانشآموز است .از ديدگاه اين رويکرد ،دانش آموزان رفتار مناسب را در نتیجه برخورد و
تعامل با دنیای بیروني افراد و اشیاء فرا ميگیرند .بنابراين تعامل گرايان اظهار مي کنند که
دانشآموزان و معلمان بايد برای کنترل کالس و ايجاد انضباط مسئولیت مشترکي داشته
باشند (اويک آيدين و همکاران .)2009 ،بر اساس اين رويکرد همیشه ضروری نیست که
دانشآموزان خودشان فعالیت های خود انگیختهای داشته باشند تا بر طبق الگوهای جديد

یر

رفتاری تقويت شوند .ويلیام گالسر ،يکي از طرفداران تعامل گرايي تأکید ميکند که

عوام

دانشآموزان برای يادگیری و داشتن رفتار مناسب مسئولیت دارند و با کمک معلم ميتوانند

ل

انتخابهای صحیحي در مورد رفتارشان در مدرسه داشته باشند و جلسات کالس درس نیز

فرد
یو

با توجه به مقررات برقرار شده در کالس ،رفتار دانش آموز و موضوعات بدرفتاری و

سازم

پیامدهای آن جذاب باشد (مارتین و بالدوين .)1998 ،رادولف دريکرز 1روانشناس اجتماعي

انی

و از ديگر طرفداران رويکرد تعامل گرايانه بیان ميکند که تعامل گرايان و نظريه پردازان

بر

اجتماعي و پیوند مشترکي با يکديگر دارند و اين پیوند اين است که همه رفتارها به انضمام

خالق

بي انضباطيها به سمت دستیابي به رسمیتهای اجتماعي هدايت شوند .ولفگانگ نیز تشريح

یت
مدیرا
ن
….

1 . Dreikurs, Rudolf

نیست .اصول نظری تعامل گرايان را آلفرد آدلر 1و دريکرز توسعه دادهاند و ويلیام گالسر،
چارچوبي نظری برای اين رويکرد به وجود آورده است .نظريه انضباط مشارکتي آلبرت
( )1989و انضباط قضاوتي گادرکول ( )1990و همچنین واقعیت درماين گالسر ()1965
نمونه هايي از مدل انضباطي مبتني بر تفکر تعاملي هستند (مارتین و بالدوين .)1998 ،بر اساس
نظريه ها و مداخالت تعاملي ،دانشآموزان بدرفتار خود مسئول رفتار نامناسب و تغییر آن
هستند و در صورتي که تغییر مورد نظر بدون نظارت معلم رخ نداد معلم بايد دانشآموز را
وادار به قبول مسئولیت کند.
معلم و سبک مديريت کالس او مي تواند از طريق چندين عملکرد ،زمینه های رشد
خالقیت را در دانش آموزان فراهم سازد(عالي و امین يزدی.)1387 ،
سبک مديريت کالس تعاملگرا يا مبتني بر خالقیت مي تواند اصالح و بهبود امور را

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

ميکند که شروع بي انضباطي زماني است که دانشآموز در کسب مقبولیت اجتماعي موفق

117

جهت و سرعت بخشد و خالقیت و نوآوری را در دانش آموزان میسر سازد .توانايي و يا عدم

برر

توانايي در مديريت کالس در خلق اوضاع و احوال مناسب تعیین کننده اصلي اثربخشي در

سی

يک مدرسه قلمداد شده است .معلمان و مديريت کالس آنها نقش مهمي در رشد کودکان

تأث
یر

خالق بازی مي کنند .عالوه بر اين ،مسائل تحصیلي دانشآموزان نیز يکي از نگرانيهای

عوام

مهم خانواده و دست اندرکاران تعلیم و تربیت است .دانشآموزان در طول روز ،ساعت های

ل

زيادی را در مدرسه سپری ميکنند که به نظر ميرسد کیفیت زندگي در مدرسه بر روی

فرد

تحصیل آنها اثرگذار باشد .عدم موفقیت تحصیلي موجب تحمیل خسارات هنگفت مادی به

یو

آموزش و پرورش و مشکالت فرهنگي و اجتماعي برای جامعه مي شود .همچنین سالمت
رواني دانش آموزان متأثر از اين مسائل تهديد شده و در فرآيندی متقابل وضعیت تحصیلي

سازم
انی
بر

آنان تحت تأثیر وضعیت رواني قرار ميگیرد .اين مشکالت موجب کاهش کارآمدی و

خالق

احساس ناتواني فرد مي شود و انگیزه های مربوط به تحصیل را تحت تأثیر قرار داده،

یت

1 . Alfred Adler

مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث
یر

مخصوصاً انگیزه پیشرفت را کاهش مي دهد(خزايي .)1392،83 ،برای پیشرفت و حرکت رو
به آينده برتر و حل انبوه مسائل ،جامعه انساني ناگزير به حرکت در جاده خالقیت و نوآوری
و ابتکار است .اين تحقیق بر آن است که به بررسي رابطه بین سبک مديريت کالس مبتني بر
خالقیت با کیفیت زندگي در مدرسه و اضطراب دانش آموزان بپردازد و در همین راستا
سؤاالت زير مطرح است:
 .1کدام سبک مديريت کالس تعامل گرا (مبتني بر خالقیت) ،مداخله گرا و غیر مداخله گرا از
نظر دانش آموزان در کالس درس غالب است؟
 .2وضعیت کیفیت زندگي مدرسه از ديدگاه دانش آموزان چگونه است؟
 .3وضعیت اضطراب دانش آموزان متوسطه شهرستان ورامین چگونه است؟
 .4آيا بین سبک مديريت کالس تعامل گرا (مبتني بر خالقیت) ،مداخله گرا و غیر مداخله گرا
با میزان اضطراب دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
 .5آيا بین سبک مديريت کالس تعامل گرا (مبتني بر خالقیت) ،مداخله گرا و غیر مداخله گرا
با کیفیت زندگي در مدرسه دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
 .6آيا میزان کیفیت زندگي در مدرسه دانش آموزان را بر اساس سبک مديريت کالس
تعاملگرا (مبتني بر خالقیت) ميتوان پیشبیني کرد؟

عوام  .7آيا میزان اضطراب دانش آموزان را بر اساس سبک مديريت کالس تعاملگرا (مبتني بر
ل
فرد

خالقیت) ميتوان پیشبیني کرد؟

یو
سازم
انی
بر

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفي از نوع همبستگي است .توصیفي به اين دلیل که به بررسي

خالق

وضعیت پارامترهای موجود پرداخته و هدف محقق توصیف واقعي و دقیق حقايق است چون

یت

با استفاده از يک گروه آزمودني ،حداقل درباره دو متغیر بدون آن که هیچ يک از آنها

مدیرا
ن
….

متغیرهای به دست آمده با هم ارتباط دارند يا نه؟ و از نظر هدف ،در زمره پژوهش های
کاربردی است؛ چرا که نتايج آن مي تواند در برنامه ريزی آموزشي مدارس به کار رود.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان ورامین در سال
تحصیلي  95-96که اين تعداد برابر  7100نفر است .با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه
 364نفر تعیین شد .روش نمونه گیری در اين تحقیق به صورت نمونه در دسترس بود .به اين
صورت بود که از میان دبیرستانهای دوره اول شهرستان ورامین  10مدرسه انتخاب شدند،
سپس از هر کدام از مدارس انتخاب شده با توجه به تعداد و حجم نمونه  36دانش آموز از
پايههای مختلف انتخاب شدند.

ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه بوده است.
پرسشنامه سبکهای مديريت کالس :در اين تحقیق سبکهای مديريت کالس نمرهای است
که دانش آموز از طريق پرسشنامه ولفگانگ و گلیکمن ( )1986که توسط عالي و امین
يزدی ( )1384به فارسي برگردانده شده است به معلم مي دهد .اين پرسشنامه دارای  25گويه

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

دستکاری يا کنترل شود اطالعاتي به دست آورده مي شود و بررسي مي شود که آيا

119
برر
سی
تأث

است .نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس فاصله ای است (هرگز= 1تااندازه = ،2معموال= 3و

یر

همیشه= )4در نتیجه نمرات در طیفي از  25تا  100قرار مي گیرند .طبق الگوی ولفانگ ،نمره

عوام

باال در اين طیف ،نشانگر سبک مديريت مداخله گر و نمره پايین سبک غیر مداخله گر

ل

است .سبک تعامل گرا (مبتني بر خالقیت) نیز در نقطه میاني اين طیف میان دو سبک ديگر

فرد

جای دارد .به طوری که نمرات  25تا  40مربوط به غیر مداخله گر و  41الي  75مربوط به
تعامل گرا و  76الي  100مربوط به سبک مداخله گر است.

یو
سازم
انی

آزمون اضطراب بک :ارزيابي عاليم اضطراب در تشخیص گذاری ها و درمان از اهمیت

بر

خاصي برخوردار است .هرچند مقیاس های زيادی تا کنون با توجه به ديدگاه های مختلف

خالق

پديد آمده است(مثل کاستلو-1967،اندلر-1991،زونگ )1965،اما بررسي اين مقیاسها

یت

نشان مي دهد که احتماال مشکالتي در مفهوم سازی نظری و ويژگي های روش شناختي آنها

مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

وجود دارد(دابسون-1985،مندلز و همکاران .)1972،با توجه به اين مشکالت آيرون برگ و
همکارانش ( .)1990پرسشنامه اضطراب بک ( )BAIرا معرفي کردند که به طور اختصاصي
عالئم شدت اضطراب بالیني را در افراد مي سنجد .پرسشنامه اضطراب بک( )BAIيک
مقیاس  21مادهای است که آزمودني در هر ماده ،يکي از چهار گزينه ای را که نشان دهنده
شدت اضطراب او است انتخاب مي کند .مقدار متوسط آزمون اضطراب  21است .حداقل
میزان نمره اضطراب صفر و حداکثر آن  63است.
آزمون کیفیت زندگي در مدرسه :پرسشنامه کیفیت زندگي در مدرسه اندرسون و بروک
( )2000که شامل  39سؤال و هدف از آن بررسي کیفیت زندگي دانش آموزان در مدرسه
از ابعاد مختلف (رضايت عمومي ،عواطف منفي ،رابطه با معلم ،فرصت ،پیشرفت،
ماجراجويي ،انسجام اجتماعي) است .اين پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ( کامال
مخالفم1،؛ مخالفم2،؛ نظری ندارم3،؛ موافقم4،؛ کامال موافقم )5،است .مقدار متوسط آزمون
کیفیت زندگي در مدرسه  117است .حداقل میزان نمره کیفیت زندگي  39و حداکثر امتیاز
آن  195است.
روايي پرسشنامه سبکهای مديريت کالس محتوايي صوری است ،همچنین پايايي اين

یر

پرسشنامه از طريق ضريب آلفای کرونباخ ./84 ،به دست آمده است .پرسشنامه اضطراب

عوام

بک از اعتبار روايي بااليي برخوردار است .ضريب همساني دروني آن (ضريب آلفا) ،0/92

ل

اعتبار آن با روش بازآزمايي به فاصله يک هفته  0/75و همبستگي مادههای آن از  0/30تا

فرد
یو

 0/76متغیر است .پنج نوع روايي محتوا ،همزمان ،سازه ،تشخیصي و عاملي برای اين آزمون

سازم

سنجیده شده است که همگي نشان دهنده کارآيي باالی اين ابزار در اندازهگیری شدت

انی

اضطراب است .برای بررسي روايي پرسشنامه کیفیت زندگي در مدرسه از روايي سازه

بر

استفاده شد (سلطاني و همکاران .)1390 ،پايايي هر يک از خرده مقیاس های فرصت،

خالق

ماجراجويي و پیشرفت ،رضايت عمومي ،عواطف منفي ،انسجام اجتماعي و مقیاس کلي

یت
مدیرا
ن
….

و  0/85به دست آمد.

یافته های پژوهش
-1کدام سبک مديريت کالس تعامل گرا (مبتني بر خالقیت) ،مداخلهگرا و غیر
مداخلهگرا از نظر دانش آموزان در کالس درس غالب است؟
جدول  .1نتايج میانگین ها در خصوص سبک مديريت غالب در کالس درس
سبک

تعداد

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

تعاملگرا

322

61/357

4/3377

321

غیر مداخله گرا

26

29/807

3/124

25

مداخله گرا

16

83/375

3/930

15

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

کیفیت زندگي در مدرسه از طريق آلفا کرونباخ به ترتیب ،0/72 ،0/71 ،0/70 ،0/76 ،0/70
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برر
سی

مطابق با اين جدول 322 ،نفر از دانش اموزان با میانگین به دست آمده  61/357معتقد

تأث

هستند که سبک مديريت غالب در کالس آنها تعاملگراست 26 ،نفر از دانشآموزان با

یر

میانگین به دست آمده  29/807اعتقاد به سبک غیر مداخله ای و  16نفر با میانگین به دست

عوام

آمده  83/375سبک مداخله گر معتقد هستند.

ل

 -2وضعیت کیفیت زندگي مدرسه از ديدگاه دانش آموزان چگونه است؟
جدول  .2نتايج آزمون  tدر خصوص وضعیت کیفیت زندگي در مدرسه
تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمونt

درجه آزادی

سطح معناداری

مقدار آزمون

364

139/87

24/461

3/741

363

0/001

117

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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122
برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

برای پاسخ به اين سؤال تحقیق از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است .مطابق با
نتايج اين آزمون t ،محاسبه شده  3/741با درجه آزادی  363در سطح معناداری  0/01قرار
دارد .همچنین میانگین محاسبه شده  139/87از میانگین نظری  117به طور معناداری بزرگتر
است .بنابراين ميتوان نتیجه گرفت میزان کیفیت زندگي در مدرسه دانش اموزان از سطح
قابل قبولي برخوردار است.
 -3وضعیت اضطراب دانش آموزان متوسطه شهرستان ورامین چگونه است؟
جدول  .3نتايج آزمون  tدر خصوص وضعیت اضطراب دانش آموزان
تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمونt

درجه آزادی

سطح معناداری

مقدار آزمون

364

14/434

5/260

-23/813

363

0/001

21

برای پاسخ به اين سؤال تحقیق از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است .مطابق با نتايج
اين آزمون t ،محاسبه شده  -23/813با درجه آزادی  363در سطح معناداری  0/01قرار
دارد .همچنین میانگین محاسبه شده  14/434از میانگین نظری  21به طور معناداری کوچکتر
است .بنابراين ميتوان نتیجه وضعیت اضطراب در بین دانش آموزان از سطح کمي برخوردار
است.
 -4آيا بین سبک مديريت کالس تعامل گرا (مبتني بر خالقیت) ،مداخله گرا و غیر
مداخله گرا با میزان اضطراب دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

ضريب پیرسون

سبک مديريت کالس تعاملگرا

ضريب پیرسون

سبک مديريت کالس مداخله گرا

ضريب پیرسون

سبک مديريت کالس غیرمداخله گرا

ضريب همبستگي

-0/410

معناداری

0/001

تعداد

322

ضريب همبستگي

0/385

معناداری

0/001

تعداد

16

ضريب همبستگي

0/312

معناداری

0/001

تعداد

26

نتیجه آزمون همبستگي پیرسون بین سبک مديريت کالس تعامـل-گـرا و اضـطراب دانـش-
آموزان در جدول  4نشان داده شده است .همان طور که اين جـدول نشـان مـيدهـد بـین سـبک
مديريت کالس تعاملگرا و اضطراب دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .بر اين

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

جدول  .4نتايج آزمون ضريب همبستگي بین انواع سبک های مديريت کالس و اضطراب

123

اساس ،ضريب همبستگي بین سبک مديريت کالس تعاملگرا و اضطراب دانشآموزان برابـر بـا
 -0/410است که در سطح 99درصد معنادار است ( ) P<0/01بنابراين فرضیه صـفر رد و فرضـیه
خالف مورد تأيید است يعني به احتمال  99درصد بین مؤلفه سبک مديريت کالس تعامـلگـرا و
اضطراب دانش آموزان رابطه منفي و معناداری وجود دارد.
 -5آيا بین سبک مديريت کالس تعامل گرا (مبتني بر خالقیت) ،مداخله گرا و غیر مداخله

برر
سی
تأث
یر
عوام

گرا با کیفیت زندگي در مدرسه دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

ل

جدول  .5نتايج آزمون ضريب همبستگي بین انواع سبک های مديريت کالس و کیفیت زندگي در مدرسه

فرد

ضريب پیرسون

سبک مديريت کالس تعاملگرا

ضريب پیرسون

سبک مديريت کالس مداخله گرا

ضريب پیرسون

سبک مديريت کالس غیرمداخله گرا

ضريب همبستگي

0/529

معناداری

0/001

تعداد

322

ضريب همبستگي

- 0/396

معناداری

0/001

تعداد

16

خالق

ضريب همبستگي

0/356

معناداری

0/001

یت

تعداد

26

یو
سازم
انی
بر

مدیرا
ن
….
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نتیجه آزمون همبسـتگي بـین سـبک مـديريت کـالس تعامـل گـرا و کیفیـت زنـدگي در
مدرسه دانشآموزان در جدول  5نشان داده شده است .همان طور که اين جدول نشـان مـي-
دهد بین سبک مديريت کالس تعاملگرا و کیفیت زندگي در مدرسه دانـش آمـوزان رابطـه
مستقیم و معناداری وجود دارد .بر اين اساس ،ضريب همبستگي بین سـبک مـديريت کـالس
تعاملگرا و کیفیت زندگي در مدرسه دانش آموزان برابـر بـا  0/529اسـت کـه در سـطح 99
درصد معنادار است ( ) P<0/01بنابراين فرضیه صفر رد و فرضیه خالف مـورد تأيیـد اسـت؛
يعني به احتمال  99درصد بین مؤلفه سبک مديريت کالس تعامـلگـرا و کیفیـت زنـدگي در
مدرسه دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 -6آيا میزان کیفیت زندگي در مدرسه دانش آموزان را بر اساس سبک مديريت کالس
تعاملگرا (مبتني بر خالقیت) ميتوان پیشبیني کرد؟

124
برر
سی

جدول  .6نتايج آزمون رگرسیون و ضريب تبیین
R

ضريب تبیین

ضريب تبیین تنظیم شده

خطای انحراف استاندارد

0/129

0/017

0/014

25/530

تأث
یر

بر اساس نتايج جدول باال  1درصد کیفیت زندگي در مدرسه دانشآموزان از طريق

عوام

سبک مديريت کالس تعاملگرا پیش بیني ميشود .برای اينکه بدانیم بین متغیر پیش بین

ل

(مستقل) و مالک (وابسته) رابطه خطي وجود دارد يا نه ،از رگرسیون استفاده مي شود .در

فرد
یو

اين جا (مطابق جدول زير)  Fبرابر با  5/430است .با توجه به اينکه سطح معناداری مشاهده

سازم

شده  0/020است مي توان گفت بین متغیر مستقل و متغیر وابسته مورد پژوهش يک رابطه

انی

کامالً خطي وجود دارد.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

F

رگرسیون

353/349

1

3539/349

5/430

باقیمانده

208580/428

320

651/814

مجموع

212119/776

321

معناداری
0/020

نتیجه نهايي آزمون رگرسیون در جدول زير آمده است.
جدول  .8نتايج آزمون رگرسیون
ضرايب غیر استاندارد
ثابت

B
83/696

Std. Error
20/206

سبک مديريت کالس تعاملگرا

0/766

0/329

ضرايب استاندارد شده

t

معناداری

4/142

0/001

2/330

0/020

بتا
0/129

در نهايت معادله رگرسیوني محاسبه شده در اين پژوهش به شرح زير است:

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

جدول  .7نتايج آزمون F
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برر
سی

(سبک مديريت کالس تعاملگرا * =83/696+)0/129کیفیت زندگي در مدرسه

تأث

 -7آيا میزان اضطراب دانش آموزان را بر اساس سبک مديريت کالس تعاملگرا (مبتني بر

یر

خالقیت) ميتوان پیشبیني کرد؟

عوام

در حقیقت در اين بخش به دنبال بررسي رابطه بین متغیر وابسته (اضطراب) و متغیر مستقل

ل

(سبک مديريت کالس تعاملگرا) هستیم.

فرد
یو

جدول  .9نتايج آزمون رگرسیون و ضريب تبیین
R

ضريب تبیین

ضريب تبیین تنظیم شده

خطای انحراف استاندارد

0/300

0/090

0/087

25/530

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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126
برر

بر اساس نتايج جدول باال  8درصد اضطراب دانشآموزان از طريق سبک مديريت کالس
تعامل گرا پیش بیني ميشود.برای اينکه بدانیم بین متغیر پیش بین (مستقل) و مالک (وابسته)
رابطه خطي وجود دارد يا نه ،از آزمون  Fکه به آن آزمون  Fرگرسیون کلي نیز مي نامند
استفاده مي شود .در اين جا (مطابق جدول زير)  Fبرابر با  31/707است .با توجه به اينکه
سطح معناداری مشاهده شده  0/001است مي توان گفت بین متغیر مستقل و متغیر وابسته
مورد پژوهش يک رابطه کامالً خطي وجود دارد.
جدول  .10نتايج آزمون F
مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

F

معناداری

رگرسیون

230/700

1

230/700

31/707

0/0001

باقیمانده

2328/294

320

7/276

مجموع

2558/994

321

نتیجه نهايي آزمون رگرسیون در جدول زير آمده است.

سی

جدول  .11نتايج آزمون رگرسیون

تأث

ضرايب غیر استاندارد

عوام

ثابت

B
1/779

2/135

ل

سبک مديريت کالس تعاملگرا

0/195

0/035

یر

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

خطا

ضرايب استاندارد شده

t

معناداری

0/833

0/405

5/631

0/001

بتا
0/300

در نهايت معادله رگرسیوني محاسبه شده در اين پژوهش به شرح زير است:
(سبک مديريت کالس تعاملگرا *  =)0/300اضطراب

هدف تحقیق حاضر ،بررسي رابطه سبک مديريت کالس مبتني بر خالقیت با کیفیت
زندگي در مدرسه و اضطراب دانش آموزان است .پس از بررسي و مطالعه مباحث و
ديدگاههای گوناگون انجام شده درباره موضوع مورد بحث فرضیات و سؤاالتي مطرح شد.
در جهت گردآوری دادههای الزم برای پژوهش و بررسي فرضیه های يادشده ،از سه
پرسشنامه سبک های مديريت کالس استاندارد ولفگانگ و گلیکمن ( )1986و پرسشنامه
اضطراب بک ( )BAIاز آيرون برگ و همکارانش ( )1990و پرسشنامه کیفیت زندگي در
مدرسه اندرسون و بروک ( )2000استفاده و اطالعات الزم گردآوری شد .در اين تحقیق
جامعه آماری مورد مطالعه دانش آموزان دوره اول مقطع متوسطه شهرستان ورامین مي باشند
که بر اساس جدول مورگان 364 ،نفر به عنوان حجم نمونه آماری تعیین مي شوند .در بخش
تحلیل داده ها ،سؤاالت پژوهش با بهره گیری از آزمون های الزم در نرم افزار  SPSSمورد
بررسي قرار گرفتند ،بر اين اساس سؤاالت تحقیق به صورت زير پاسخ داده شدند:
 .1سبک مديريت تعاملگرا (مبتني بر خالقیت) سبک غالب در مديريت کالس از ديد دانش
آموزان است.

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

بحث و نتيجه گيری
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برر
سی
تأث
یر

 .2کیفیت زندگي در مدرسه دانش آموزان از سطح خوبي برخوردار است.

عوام

 .3اضطراب در بین دانش آموزان کم است.

ل

 .4بین سبک مديريت کالس مبتني بر خالقیت(سبک تعامل گرا) با میزان اضطراب دانش

فرد

آموزان رابطه منفي و معناداری وجود دارد.
 .5بین سبک مديريت کالس مبتني بر خالقیت (سبک تعامل گرا) با کیفیت زندگي در مدرسه
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

یو
سازم
انی
بر

در اين تحقیق نشان داده شد که بین سبک مديريت کالس تعاملگرا (مبتني بر خالقیت)

خالق

با میزان اضطراب دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان ورامین ارتباط منفي و معناداری

یت

دارد .اين يافته با نتايج تحقیقات خزايي ( ،)1392روشن ( ،)1392هد کوپن و همکاران

مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

( )2005همخواني دارد .يکي ديگر از يافتههای اين تحقیق بیانگر اين است که بین سبک
مديريت کالس مداخله گرا و غیر مداخله گرا با میزان اضطراب دانشآموزان دوره اول
متوسطه شهرستان ورامین ارتباط معناداری وجود ندارد .اين نتیجه با يافتههای خزايي
( ،)1392روشن ( ،)1392سازگاری دارد .همچنین پاسخ سؤاالت تحقیق نیز نشان داد بین
سبک مديريت کالس تعاملگرا (مبتني بر خالقیت) با کیفیت زندگي در مدرسه دانشآموزان
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتايج اين بخش تحقیق ،يافته های خدابنده لو ( )1395و
ابراهیمي ( )1394را تأيید ميکند.
اداره کالسي کار آمد و مؤثر يگانه راهي است که بـه آمـوزش و يـادگیری مفیـد و مـؤثر
ختم ميشود .ايجاد نظم و هماهنگي شرط الزم برای آموزش سودمند است اما کافي نیسـت.
چنانچه مديريت درکالس درس به خوبي اعمال شود رفتارهای مناسب دانشآموزان تقويـت
شده و رفتارهای نا مناسب آنان که مسـتلزم شـیوههـای برخـورد خـاص خـود اسـت کـاهش
مييابد و اين امر زمینه را برای آموزش و يادگیری هدفمنـد دانـشآمـوزان فـراهم مـيکنـد.
مديريت کالس که با هدف آموزش اثر بخش اجرا شود ،شـیوههـای متفـاوتي مـيطلبـد .هـر
معلم بسته به شرايط کالس و دانشآموزان و روحیات خويش از دو روش نظارت کلي بهـره

یر

ميبرد .يکي نظارت بر رفتار اجتماعي دانشآموزان با عنـوان انضـباط و ديگـری نظـارت بـر

عوام

کالس از راه برنامههای آموزشي مورد نیاز .مديريت در هر کالس به دنبـال برقـراری ارتبـاط

ل

بــادانشآمــوزان میســر اســت .بــديهي اســت کــه هــر يــک از معلمــان در برقــراری ارتبــاط بــا

فرد
یو

دانشآموزان روش خاصي دارند کـه ناشـي از شخصـیت معلـم ،شخصـیت دانـشآمـوزان و

سازم

موقعیت است .با اين حال ميتوان گفت انواع روابط کـه موجـب افـزايش انگیـزه کفايـت و

انی

کنترل دانشآموزان ميشود عمومیت دارد .معلم بايد ابتدا رابطه مثبت ،حمايت کننده و قابل

بر

اعتماد با دانشآموزان برقرار کند .اين هدف هنگامي حاصل ميشود کـه معلـم بـرای کنتـرل

خالق

دانشآموزان بیش از اندازه از تنبیه استفاده نکند ،از شوخيهـای زننـده پرهیـز کنـد ،از پـیش

یت
مدیرا
ن
….

داوریهای غیر منصفانه بپرهیزد .هم چنین معلم بايد در هـر مـوقعیتي آرامـش خـود را حفـ

مديريت کالس درسي کارا و پرانگیزه داشته باشـد و دانـشآمـوزان بـرای کشـف حقـايق و
مفاهیم جديد علمي ـ آموزشي تالش کنند و در سايه چنـین رابطـه و مـديريتي ،تجربـههـايي
حاصل کنند که در هیچ کتابي نميتوان يافت.
با توجه بر نتايج اين پژوهش ها و با اهمیت يافتن نقش دانشآموز در نظام تعلیم و تربیت
معاصر که سبب توسعه روش های تدريس و اثرگذاری همزمان اين دو متغیر اساسي کالس
درس بر فرآيند يادگیری؛توجه به سبک های مشارکتي و تعامليتر در مديريت کالس مورد
نیاز است .دکارلو ( ،)2004تأثیر آموزش های رشد حرفهای را بر توسعه مهارت های
مديريتي گزارش داده است .پژوهش بورر ( ،)2003بیانگر ارتباط معنادار میان ايدئولوژی
معلم درباره کنترل و سبک مديريتي است .مارتین و همکارانش در چندين پژوهش در
سالهای ()2000( ،)1998( ،)1996و ،...با استناد به چارچوب نظری ولفگانگ از سبک ها،

رابطه سبک مدیریت کالس مبتنی بر خالقیت با کیفیت زندگی ...

کند تا رفتارش قابل پیشبیني باشد و دانشآموزان به او اعتماد کنند .چنین معلمي ميتواند با

129

عواملي چون نوع شخصیت ،پايه تحصیلي ،برخورداری از دورههای آموزشي ،سابقه خدمت

برر

کم وجمعیت کم کالس را با کاربرد سبک تعاملي مرتبط دانستهاند .در کالس تعاملي ،نه

سی

همانند مداخلهگرايان ،معلم-محور است و نه همانند غیر مداخلهگرايان ،دانشآموز محور؛

تأث
یر

بلکه اين«همکاری»است که اصل اساسي و محور کار در کالس است .در اين تحقیق نشان

عوام

داده شد که بیشتر سبک مديريتي در کالس ها ،تعامل گرا است.

ل

همچنین در اين تحقیق نشان داده شده که گرايش معلمان در بین سبک های مديريت
کالس مبتني بر خالقیت و بیشتر به سبک تعامل گرا است که با نتايج عالي ( )1387و مارتین
( )1999مطابقت دارد .در حقیقت نتايج تحقیق بیشتر پژوهشگران نشان مي دهد سبک
مديريت کالس تعامل گرا به عنوان مؤثرترين سبک مديريت کالس مي تواند در افزايش
خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي نقش مهمي ايفا کند.

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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سپاسگزاری :اين پژوهش برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد گرمسار است .نويسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از همکاری
مسئولین دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي واحد گرمسار که در اين پژوهش ما را ياری
نمودهاند ،سپاسگزاری نمايند.
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