
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
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 مديريت كالس معلمان یها تبیین سالمت روان بر اساس سبک

 

 1مهر يیمحمد وفا
 چکیده

مديريت كالس با سالمت روان معلمان صورت  های سبکبررسی رابطه  باهدفاين پژوهش 

گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری كلیه معلمان ابتدايی شهر خوی 

نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی  550. بر اساس جدول مورگان تعداد باشد می

پرسشنامه اب شدند. ابزارهای تحقیق پرسشنامه مديريت كالس محقق ساخته و طبقه ای انتخ

بود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. يافته ها نشان دادند  سالمت عمومی گلدبرگ

بین سبک  .كه بین سبک دانش آموز محور و سالمت جسمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

اضطراب و با بی قراری و با افسردگی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین  با دانش آموز محور

 سبک معلم محور با سالمت جسمانی رابطه منفی و معنی دار و با اضطراب با بی قراری و با افسردگی

، اضطرابسبک دانش آموز محور، متغیرهای سالمت جسمانی،  مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه

را به طور معناداری تبیین و پیش بینی می كند. همچنین سبک معلم محور،  افسردگی، یبی قرار

را به طور معناداری تبیین و پیش بینی  افسردگی، بی قراری، اضطرابمتغیرهای سالمت جسمانی، 

 می كند.

سالمت مديريت كالس، دانش آموز محور، معلم محور، سالمت روان،  سبک كلیدواژگان:

 افسردگی، بی قراری، اباضطرجسمانی، 
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نظام آموزش و پرورش يکی از نهادهای مهم اجتماعی است، آموزش و پرورش به شکوفايی 
استعدادها و افزايش توانايی ها و قابلیت های فرد كمک می كند و از طرف ديگر در خدمت نظام 

جارهای اجتماعی، جامعه اجتماعی درمی آيد و از طريق انتقال بهسازی و گاه تغییر ارزش ها و هن
از سوی ديگر مهارت های زندگی، تغذيه و بهداشت فردی و . پذيری نسل آينده را ممکن می سازد

جمعی، مدرسه شاد زمانی در مدارس عملیاتی خواهد شد كه تمامی عناصر اين مجموعه به باور الزم 
احساسی است كه زندگی را برسند و تحول و تغییر را به عنوان يک اصل در نظر بگیرند. شادمانی 

انسانی شاد است كه از زنده بودن خود احساس رضايت و خوشبختی كند،  چیزی خوب می داند.
ش نیز تا حد نسبتاً زيادی تحقق يافته باشد و يديگران از او سود ببرند، آرزوها و نیازهای فرد

رح در يادگیری و . فضای شاد و مفخوشبختی و شادمانی اش مستدام باشد نه مقطعی و زودگذر
شکوفايی استعداد های دانش آموزان موثر است و انرژی آنان را دو چندان می سازد. نشاط و شادابی 

 (.1884برنز،است )دانش آموزان در گرو وجود مدارس جذاب، مطلوب و نشاط انگیز 
توجه به سالمت روانی معلمان و ايجاد نشاط در مدارس باعث می شود كه معلمان با رغبت 

و اين امر نه تنها موفقیت بیشتر در امور تحصیلی را به همراه دارد،  بیشتری در مدرسه حضور يابند
بلکه ارزشهای مورد توجه مدرسه نیز پاس داشته می شوند و روابط صمیمانه توام با احترام در مدرسه 

خوردار باشد، ويژگی روانی مهمی كه فرد واجد سالمت می بايست از آن بر. و جامعه تقويت می شود
 (.2002و داينر, 2مايرزاست ) 1سالمت روانی

ه اصلی افراد سالم و در حال تکامل، در  ای در زندگی دارد و انگیز اهمیت عمده سالمت روانمفهوم 
افرراد   سرالمت روان برای باال برردن میرزان    ها، چگونگی دستیابی، حفظ و ارتقاء آن است. همة زمان

های ويژه آن را براال بررد و ارتقراء داد،     را شناخت و با آموزش مت روانسالبايست عوامل مؤثر بر  می
های علمی برای كامرل   ( مطرح كردند كه ما نیاز به يکسری شیوه2014همکاران )و  چنانچه بیسواس

متغیرهرای زيرادی در میرزان سرالمت      داريم. سالمت روانمان برای درك  های تحلیل كردن كوشش
اونیل و استفن كرد )مديريت كالس اشاره  های سبکاز میان آنها می توان به  روانی افراد نقش دارند.

 .(8،2011سون
 وسیله به شده ابراز های نگرانی اصلی های زمینه از يکی درس كالس مديريت ،كلی طور به

، معلمان شخصی باورهای كه دهند می نشان مطالعات از تعدادی. است سطوح تمام در آموزگاران

                                                 
1
 - Mental Health 

2
 - Myers & Diener 

3
.O'Neill & Stephenson 
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(. 2011، 1كونتیدهد ) می قرار تاثیر تحت را درس كالس مديريت رويکرد مورد در آنان انتخاب
 و اجرا طول در ارزيابی، اجرا، پیشرفته طراحی شامل كه است چرخشی فرايند يک كالس مديريت
 پیشرفت موجب و گیرد می نظر در را آنها محیط و كودكان به مربوط عوامل كه است نهايی ارزيابی

 (.2010، 2تالشود ) می كالس در كودكان عاطفی سالمت و يادگیری برای شده انجام فعالیتهای در
 شده تعريف متفاوت پارادايم و رويکرد دو با تاكنون ها مديريت ديگر مانند درس كالس مديريت

 نتیجه، ها سازی شرطی، رفتاری نظريات، مديريت كالسیک نظريات بر نیوتونی پارادايم در. است
 پست پارادايم در، مقابل در و شود می تاكید پايانی ارزشهای و مقتدرانه كنترل، سازمانی اقتدار، مداری

، سازمانی يادگیری يادگیرنده سامان، ياددهنده سازمان جامع كیفیت مديريت نظريات بر، نیوتونی
 الگوهای، اجتماعی مهارتهای، مسئله حل مهارتهای، آموزمداری دانش، پويا رهبری، كیفی كنترل

، نیوتونی رويکردهای در. شود می تاكید مستمر ارزشیابی و مطلوب نگرشهای ايجاد، تدريس عالف
 همه به توجه. است مديريت كالسیک نظريات از برگرفته درس كالس مديريت از شده ارائه تعاريف
 و معین كاركردهای و فعالیتها انجام مستلزم درس كالس مديريت كه دهد می نشان تعاريف

 را كاركردها كل ديگر برخی و كاركردها از محدودی تعداد به تعاريف از بخشی ولی، تاس مشخصی
 جمله از معلمان به مربوط های ويژگی و كالسی عوامل تاثیر پژوهشها مجموع در. اند گرفته نظر در

 الگوی و سبک بر را كالس اندازه و ويژه های آموزش، شخصیت نوع، كاری تجربه، تحصیالت سطح
 (.2008، 8آتی و آمینیازدیاند ) دانسته اهمیت حائز معلمان ديريتیم رفتار

پژوهش های انجام شده در ايران نشان می دهد كه مديريت كالس نسبت به ساير جنبه های 
، 1880، زرين آبادی، 1882رمضانی نژاد و همکاران،است )كالس كمتر مورد توجه قرار گرفته 

 (.1832لوی و سلیمانی،، ع1832، بخشايش،1830اسماعیلی انور،
 ای حرفه رشد ريزی برنامه و طراحی در آنها مرتبط با عوامل و سبکها شناخت اهمیت به توجه با

 به تا دارد نظر در حاضر پژوهش، اثربخش مهارتهای به معلمان تجهیز راههای شناخت و معلمان
 بپردازد. خویدرس با سالمت روان معلمان ابتدايی  كالس مديريت ارتباط سبکهای بررسی

 روش شناسی تحقیق
ها پژوهش حاضر ازنظر هدف، يک تحقیق كاربردی بوده و از لحاظ نحوه گردآوری داده

با توجه به اينکه اين پژوهش در نظر دارد به بررسی ارتباط ای است. میدانی، از جهت ابزار، پرسشنامه
ردازد، بنابراين روش پژوهش بپ درس با سالمت روان معلمان ابتدايی خوی كالس مديريت سبکهای

                                                 
1
.Konti 

2
.Tal 

6
.Aminyazdi & Ati 
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جامعه آماری شامل كلیه معلمان مدارس ابتدايی شهر خوی می باشد. بر  از نوع همبستگی می باشد.
 ای طبقه روش از نمونه انتخاب برای .شدند انتخاب معلم نفر 550اساس جدول مورگان تعداد 

 شد. استفاده تصادفی

 ابزارهاي تحقیق

 پرسشنامه مدیریت كالس
ور سنجش سبکهای مديريت كالس از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. به منظ

معلم محور می سنجد.  اين پرشنامه سبک مديريت كالس را به دو صورت دانش آموز محور و
 پرسش است. مقیاس پاسخها، فاصله ای و به شکل چهار گزينه ای لیکرت است. 26پرسشنامه دارای 

 

 دیریت كالسروایی و پایایی پرسشنامه م
در اين پژوهش برای بررسی روايی پرسشنامه از روش لواشی استفاده شده است. برای تک 

سی وی آر( محاسبه گرديد. لذا شاخص روايی ) يیمحتواتک سئواالت پرسشنامه ضريب روايی 
می باشد. برای بررسی پايايی پرسشنامه از تحلیل عاملی  28/0محتوايی )سی وی آر( به دست آمده 

تفاده گرديد. بر اساس ضرايب مجذور همبستگهای چندگانه محاسبه شده، پرسشنامه دو عامل اس
از واريانس عامل  28/0اين الگو  دانش آموز محوری و معلم محوری را مورد ارزيابی قرار می دهدد.

 از واريانس عامل دوم را تبیین كرد. 80/0اول، 
 (GHQعمومی )پرسشنامه سالمت 

به وسیله گلدبرگ به هدف رديابی كسانی كه  1322ه سالمت عمومی در سال متن اصلی پرسشنام
پرسشنامه "دارای يک اختالل روانی هستند طراحی و تدوين گرديد. در واقع اين پرسشنامه يک 

"غربالگری
. فرم اصلی و اولیه اين پرسشنامه مشتمل بر باشد میمبتنی بر روش خود گزارش دهی  1

سشهای اين پرسشنامه از پايین ترين سطوح نشانه های مشترك شصت سؤال است. محتوی پر
مرضی كه در اختالل های روانی وجود دارند، تشکیل شده است و بدين ترتیب می تواند بیماران روانی 
را به عنوان يک طبقه كلی از آنهايی كه خود را سالم می پندارند متمايز كند. بنابراين هدف اين 

تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماريهای روانی نیست، بلکه منظور پرسشنامه دستیابی به يک 
اصلی آن، ايجاد تمايز بین بیماری روانی و سالمت است. به تناسب شرايط فرهنگ های مختلف، 

سوالی نیز تهیه  44و  80، 28، 20، 12فرمهای كوتاه تری از پرسشنامه سالمت عمومی مشتمل بر 
زبان مختلف دنیا برگردانده  86سشنامه تاكنون دست كم به شده است. نسخه های مختلف اين پر

                                                 
1
 ) Screening Questionnaive 
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، 2، چان1چیونگ و اسپیرزاست )شده و به طور وسیعی در كشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته 
ماده ای اين پرسشنامه پس از  28و 12(. در كشور ما نیز فرمهای 1882، نقل از جعفر نژاد، 8هندرسن

وی گروههای مختلف شغلی، دانشجويان و دانش آموزان دوره های مختلف تغییر دادن گزينه ها، بر ر
ماده ای پرسشنامه سالمت عمومی كه در اين پژوهش از آن استفاده شده  28اجرا شده است. فرم 

تدوين يافته است و سؤالهای آن بر اساس روش تحلیل  1323در سال  4است توسط گلدبرگ و هیلر
ی اولیه استخراج گرديده است. اين پرسشنامه مانند فرم اولیه مشتمل عاملی بر روی فرم شصت ماده ا

. زير مقیاسهای تشکیل باشد میمقیاس است كه هر يک از آنها دارای هفت پرسش  -بر چهار زير
 عبارت است از : GHQ28دهنده 

 : مواد اين زير مقیاس شامل موادی درباره احساس افراد نسبت به وضع5الف(نشانه های جسمانی
 .باشد میسالمت خود و احساس ضعف و خستگی و نیاز به داروهای تقويتی 

: مواد اين زير مقیاس شامل موادی است كه با اضطراب، احساس 6ب( اضطراب و اختالل خواب
 فشار و تنیدگی، عصبانیت و بد خلق شدن، احساس ناتوانی در انجام كارها و بیخوابی مرتبطند.

: مواد اين زير مقیاس گستره توانايی افراد را در مواجهه با وقايع 2عیج( اختالل در كنش وری اجتما
روزمره و مسائل شغلی می سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی كنار آمدن با موقعیتهای متداول 

 زندگی آشکار می كند.
میدی، شديد: مواد اين زير مقیاس با افسردگی شديد از قبیل احساس بی ارزشی، ناا 8د( افسردگی

 افکار خود كشی و آرزوی مردن مرتبط هستند.
 مقیاس فوق الذكر به دست می آيد.-نمره كلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زير

 پايايی و روايی پرسشنامه سالمت عمومی

نفری در كشور چین با  224در مطالعه ای كه به منظور بررسی سالمت عمومی گروه  چان وچان
انجام دادند، بر اساس روش نمره گذاری طیف لیکرت،  GHQماده ای  80 استفاده از پرسشنامه

جعفر نژاد، نمودند )گزارش  85/0ضريب همسانی درونی اين مقیاس را با روش آلفای كرونباخ برابر 
(. چیونگ و اسپیرز ضريب پايايی اين پرسشنامه را در گروه كامبوجیهای ساكن نیوزلند به كمک 1882

                                                 
1
 ) Cheung & Spears 

2
 ) Chan 

3
 ) Henderson 

4
 ) Hiller 

5
 ) somatic symptoms 

6
 ) Anxiety & insomania 

7
 ) Social dysfunction 

8
 )depression 
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فاصله زمانی دو تا چهار هفته، با استفاده از فرمول ضريب همبستگی رتبه ای  روش بازآزمايی با
برآورد نمودند و ضريب همسانی درونی اين پرسشنامه را با روش نمره گذاری  55/0اسپیرمن به میزان 
( در هنجاريابی پرسشنامه سالمت 1826هومن )همان منبع(. كردند )گزارش  85/0لیکرت به میزان 

هنگی درونی را با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ برای مقیاسهای فرعی عالئم جسمانی عمومی، هما
 31/0، عالئم افسردگی شديد برابر با 23/0اجتماعی ، اختالل در كنش 82/0اضطراب ، عالئم 85/0

برآورد كرده است.  85/0گزارش نمود و برای كل مقیاس كه نشاندهنده سالمت عمومی است برابر با 
( پايايی آزمون سالمت عمومی را بر روی نمونه چهل نفری از دانشجويان پسر 1882نژاد ) جعفر

، برآورد كرده است. در تحقیق حاضر 83/0دانشگاه تربیت معلم با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ 
 /. بدست آمد.81برابر با  پايايی آزمون با استفاده از روش آلفای كرونباخ برای معلمان

آن با ساير پرسشنامه های  1روشهای تعیین روايی پرسشنامه، محاسبه ضريب همبستگی يکی از
آزمون از طريق همبستگی نمره های آن با نمره های ديگر  2مشابه است. شواهد روايی همگرايی

آزمونهايی كه همان سازه را اندازه می گیرند، جمع آوری می شود. اين شواهد نشان می دهد آزمون 
ا ساير آزمونهايی كه همان سازه را اندازه می گیرند، همبستگی دارد،)گلدبرگ و همکاران، مورد نظر ب

(. همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه 1882نقل از جعفر نژاد، 
GHQ28،SCL90 (. 1882جعفر نژاد، اند )% گزارش نموده 82آزمودنی به میزان  244را بر روی

سط گلدبرگ و هیلر انجام شد، ضريب همبستگی بین نمرات چهار مقیاس در مطالعه ديگری كه تو
ضريب  8+ گزارش شده است. گلدبرگ و بلک ول61/0+ تا 88/0پرسشنامه سالمت عمومی، بین 

همبستگی بین نمرات پرسشنامه های مذكور را با نتیجه بدست آمده از ارزيابی بالینی اختالالت، به 
% گزارش 82% و 84آن را به ترتیب  5و ويژگی 4نین حساسیت% گزارش نمودند. همچ80میزان 

نفری حساسیت و ويژگی اين  625( روی نمونه 1825يعقوبی )(. 38ص همان منبع، نمودند )
 2% گزارش نموده است. جونز و هندرسن82% و 86به ترتیب  28 6پرسشنامه را در بهترين نقطه برش

+ گزارش 0,26را در استرالیا به میزان PSEو  GHQهمبستگی بین نمرات حاصل از دو پرسشنامه 
استاندارد سازی و "( در پژوهشی كه تحت عنوان 1826هومن )(. 38ص همان منبع، نمودند )

را با  GHQپرسشنامه سالمت عمومی انجام داد، همبستگی بین دو پرسشنامه  "هنجاريابی

                                                 
1
 ) correlation coefficient 

2
 ) convergent validity 

3
 ) Black well 

4
 ) sensitivity 

5
 ) specificity 

6
 ) cat off 

7
 ) Johns & Handerson 
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SCL90 ین نمرات هفتاد آزمودنی را محاسبه كرده است. مقادير ضريب همبستگی دو متغیری ب
برابر با  SCL90و شکايات جسمانی  GHQمتعلق به گروه نمونه را به مقیاسهای عالئم جسمانی 

% و در 63برابر  SCL-90و اضطراب  GHQ% ، در مقیاسهای اضطراب و اختالل خواب 65
% و در كل دو مقیاس مذكور 21برابر  SCL-90و افسردگی  GHQمقیاسهای افسردگی شديد 

 % بوده است.26% و 88برابر با 
 

 یافته ها
 –قبل از آزمون فرضیه های تحقیق برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون كولموگروف 

 ارائه شده است: 1اسمیرنف استفاده شده است كه نتايج آن در جدول 

 نمديريت كالس و سالمت روا های سبکنمرات اسمیرنف  –نتايج آزمون كولموگروف  1جدول 

 سطح معنی داری k.s متغیرها

 284/0 25/2 سبک دانش آموز محور

 858/0 23/1 سبک معلم محور

 421/0 65/2 سالمت جسمانی

 24/0 84/1 اضطراب

 43/0 21/1 بی قراری

 82/0 55/1 افسردگی

 05/0محاسبه شرده بررای تمرام متغیرهرا در سرطح       k.sدهد كه  نشان می 1نتايج جدول شماره 

در آزمون  همبستگی پیرسوناستفاده از  ترتیب ينا  به داده ها نرمال می باشند،یست. بنابراين معنادار ن

 مقدور است. ها یهفرض

 ماتريس همبستگی متغیرها 2جدول 

سالمت  
 جسمانی

سطح 
معنی 
 داری

سطح  اضطراب
معنی 
 داری

سطح  بی قراری
معنی 
 داری

سطح  افسردگی
معنی 
 داری

 000/0 - 41/0 000/0 - 45/0 000/0 - 44/0 000/0 +46/0 سبک دانش آموز محور

 000/0 + 81/0 000/0 + 83/0 000/0 + 88/0 000/0 -83/0 سبک معلم محور

 

ماتريس همبستگی متغیرهای تحقیق را نشان می دهد، همانطور كه مالحظه می گردد  2جدول 

+(. بین 46/0دارد )ود بین سبک دانش آموز محور و سالمت جسمانی رابطه مثبت و معنی داری وج
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( رابطه -41/0افسردگی )( و با -45/0قراری )( و با بی -44/0اضطراب ) سبک دانش آموز محور با

( رابطه منفی و معنی 0-/83جسمانی )منفی و معنی دار وجود دارد. بین سبک معلم محور با سالمت 

مثبت و معنی داری  +( رابطه81/0افسردگی )+( و با 83/0قراری )+( با بی 88/0اضطراب )دار و با 

 وجود دارد.

 مدیریت كالس در تبیین سالمت روان هاي سبکسهم 

از رگرسیون چندگانه استفاده  برای بررسی سهم سبک دانش آموز محور در تبیین سالمت جسمانی

 گرديد:

 نتايج رگرسیون گام به گام برای تبیین سالمت جسمانی بر اساس سبک دانش آموز محور 8جدول 

 خطای معیار اصالح شده R R2 R لمد

 58/16 203/0 211/0 460/0 كلی

 

% تغییرات در متغیر سالمت  1/21نشان می دهد كه حدود  R2 مقدار 8با توجه به جدول شماره 

 جسمانی به دلیل متغیر سبک دانش آموز محور است.

 خالصه اطالعات تحلیل واريانس 4جدول شماره 

 F P میانگین مجذورات دیدرجه آزا مجموع مجذورات مدل

  638/8838 8 081/11681 رگرسیون كلی
18/18 

 
 28/128 546 684/34612 باقیمانده 000/0

  543 002/5222 كل

 

( بدين معنی P=  000/0باشد )نشان می دهد كه میزان رگرسیون معنی دار می  4جدول شماره 

سالمت جسمانی( را به طور معناداری مالك )ر سبک دانش آموز محور(، متغی) نیبكه متغیرهای پیش 

 تبیین و پیش بینی می كند.

 نتايج رگرسیون گام به گام برای تبیین اضطراب بر اساس سبک دانش آموز محور 5جدول 

 خطای معیار اصالح شده R R2 R متغیر مالك

 85/15 128/0 138/0 -440/0 اضطراب
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% تغییرات در متغیر اضطراب به دلیل  8/13حدود را نشان می دهد كه R2 مقدار 5جدول شماره 

 متغیر سبک دانش آموز محور است.

 خالصه اطالعات تحلیل واريانس 6جدول شماره 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

  860/8658 8 081/10325 رگرسیون
28/14 

 
 82/165 546 528/30542 باقیمانده 000/0

  543 218/6828 كل

 

( بدين معنی P=  000/0باشد )نشان می دهد كه میزان رگرسیون معنی دار می  6جدول شماره 

اضطراب( را به طور معناداری تبیین و مالك )سبک دانش آموز محور(، متغیر ) نیبكه متغیرهای پیش 

 پیش بینی می كند.

 دانش آموز محورنتايج رگرسیون گام به گام برای تبیین بی قراری بر اساس سبک  2جدول 

 خطای معیار اصالح شده R R2 R متغیر مالك

 46/15 138/0 202/0 -450/0 بی قراری

 

% تغییرات در متغیر بی قراری به دلیل  2/20را نشان می دهد كه حدود R2 مقدار 2جدول شماره 

 متغیر سبک دانش آموز محور است.

 خالصه اطالعات تحلیل واريانس 8جدول شماره 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی ذوراتمجموع مج 

  860/8663 8 081/11008 رگرسیون
34/16 

 
 83/166 546 612/31124 باقیمانده 000/0

  543 082/5418 كل

 

( بدين معنی P=  000/0باشد )نشان می دهد كه میزان رگرسیون معنی دار می  8جدول شماره 

بی قراری( را به طور معناداری تبیین مالك )ر(، متغیر سبک دانش آموز محو) نیبكه متغیرهای پیش 

 و پیش بینی می كند.
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 نتايج رگرسیون گام به گام برای تبیین افسردگی بر اساس سبک دانش آموز محور 3جدول 

 خطای معیار اصالح شده R R2 R متغیر مالك

 12/12 143/0 168/0 410/0 افسردگی

% تغییرات در متغیر افسردگی  8/16نشان می دهد كه حدود  R2 مقدار 3با توجه به جدول شماره 

 به دلیل متغیر سبک دانش آموز محور است.

 خالصه اطالعات تحلیل واريانس 10جدول شماره 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

  232/8822 8 826/3381 رگرسیون
23/18 

 
 12/120 546 528/32318 باقیمانده 000/0

  543 243/6224 كل

 

( بدين معنی P=  000/0باشد )نشان می دهد كه میزان رگرسیون معنی دار می  10جدول شماره 

افسردگی( را به طور معناداری تبیین مالك )سبک دانش آموز محور(، متغیر ) نیبكه متغیرهای پیش 

 و پیش بینی می كند.

مانی از رگرسیون چندگانه استفاده برای بررسی سهم سبک معلم محور در تبیین سالمت جس

 گرديد:

 نتايج رگرسیون گام به گام برای تبیین سالمت جسمانی بر اساس سبک معلم محور 11جدول 

 خطای معیار اصالح شده R R2 R مدل

 28/14 122/0 152/0 -830/0 كلی

یر سالمت % تغییرات در متغ 2/15نشان می دهد كه حدود  R2 مقدار 10با توجه به جدول شماره 

 جسمانی به دلیل متغیر سبک معلم محور است.

 خالصه اطالعات تحلیل واريانس سبک معلم محور و سالمت جسمانی 12جدول شماره 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

  116/1022 8 846/8081 رگرسیون
36/8 

 
 80/81 546 285/12038 باقیمانده 000/0

  543 508/1312 كل
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خالصه اطالعات تحلیل واريانس سبک معلم محور و سالمت جسمانی را نشان  12جدول شماره 

و سطح معنی داری، می توان بیان كرد كه اين رابطه  36/8به دست آمده  Fمی دهد با توجه به مقدار 

 .باشد میمعنی دار 

 ه استفاده گرديد:برای بررسی سهم سبک معلم محور در تبیین اضطراب از رگرسیون چندگان

 نتايج رگرسیون گام به گام برای تبیین اضطراب بر اساس سبک معلم محور 18جدول 

 خطای معیار اصالح شده R R2 R مدل

 12/15 113/0 144/0 880/0 كلی

 

% تغییرات در متغیر  4/14نشان می دهد كه حدود  R2 مقدار 18با توجه به جدول شماره 

 معلم محور است.اضطراب به دلیل متغیر سبک 

 

 خالصه اطالعات تحلیل واريانس سبک معلم محور و اضطراب 14جدول شماره 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

  402/661 8 228/1384 رگرسیون
16/8 

 
 04/18 546 814/3852 باقیمانده 000/0

  543 230/1218 كل

 
واريانس سبک معلم محور و اضطراب را نشان می دهد خالصه اطالعات تحلیل  14جدول شماره 

و سطح معنی داری، می توان بیان كرد كه اين رابطه معنی  16/8به دست آمده  Fبا توجه به مقدار 

 .باشد میدار 

 نتايج رگرسیون گام به گام برای تبیین بی قراری بر اساس سبک معلم محور 15جدول  

 خطای معیار اصالح شده R R2 R مدل

 02/14 123/0 152/0 830/0 كلی

 

% تغییرات در متغیر بی  2/15نشان می دهد كه حدود  R2 مقدار 15با توجه به جدول شماره 

 قراری به دلیل متغیر سبک معلم محور است.

 خالصه اطالعات تحلیل واريانس سبک معلم محور و بی قراری16جدول شماره 
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 F P تمیانگین مجذورا درجه آزادی مجموع مجذورات 

  143/838 8 443/2634 رگرسیون
25/11 

 
 88/20 546 814/11826 باقیمانده 000/0

  543 418/1013 كل

 
 

خالصه اطالعات تحلیل واريانس سبک معلم محور و بی قراری را نشان می دهد 16جدول شماره 

كه اين رابطه معنی و سطح معنی داری، می توان بیان كرد  25/11به دست آمده  Fبا توجه به مقدار 

 .باشد میدار 

 از رگرسیون چندگانه استفاده گرديد: برای بررسی سهم سبک معلم محور در تبیین افسردگی

 نتايج رگرسیون گام به گام برای تبیین افسردگی بر اساس سبک معلم محور 12جدول 

 خطای معیار اصالح شده R R2 R مدل

 88/14 028/0 036/0 810/0 كلی

 

% تغییرات در متغیر افسردگی  6/3نشان می دهد كه حدود  R2 مقدار 12به جدول شماره با توجه 

 به دلیل متغیر سبک معلم محور است.

 خالصه اطالعات تحلیل واريانس سبک معلم محور و افسردگی18جدول شماره 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

  044/215 8 182/2145 رگرسیون
65/3 

 
 223/88 546 202/18148 باقیمانده 000/0

  543 560/1888 كل

 
 

خالصه اطالعات تحلیل واريانس سبک معلم محور و افسردگی را نشان می دهد  18جدول شماره 

و سطح معنی داری، می توان بیان كرد كه اين رابطه معنی  65/3به دست آمده  Fبا توجه به مقدار 

 .باشد میدار 
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 ه گیريبحث و نتیج

تحلیل اطالعات نشان داد كه بین سبک دانش آموز محور و سالمت جسمانی رابطه مثبت و معنی 

اضطراب و با بی قراری و با افسردگی رابطه منفی و  بین سبک دانش آموز محور با .داری وجود دارد

با اضطراب معنی دار وجود دارد. بین سبک معلم محور با سالمت جسمانی رابطه منفی و معنی دار و 

سبک دانش آموز محور، متغیرهای  مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه با بی قراری و با افسردگی

را به طور معناداری تبیین و پیش بینی می كند.  افسردگی، بی قراری، اضطرابسالمت جسمانی، 

به طور را  افسردگی، بی قراری، اضطرابهمچنین سبک معلم محور، متغیرهای سالمت جسمانی، 

 معناداری تبیین و پیش بینی می كند.

سون (، اونیل و استفن 2014كالپفر )(، 2015همکاران )اين يافته ها با نتايج تحقیقات لیونز و 

(، اورتسون و 2004همکاران )(، دال و 2008كامینگز )(، دال و 2011همکاران )(، رجینا و 2011)

 .باشد می ( همسو2008همکاران )(، اوشر و 2006وينستین )

سبک های مورد استفاده معلمان در مديريت كالس معلم محور و يا دانش آموز محور بوده است. 

توضیح احتمالی پذيرش سبک معلم محوری توسط معلمان اين است كه معلمان هنوز خودشان، 

مسئولیت كامل تدريس را بر عهده می گیرند و هنگامی كه تدريس معلم محور باشد، جو كالس 

و منفعل خواهد بود. به همین دلیل در پی اجابت قطعی دانش آموزان است. وادار كردن دانش  مطیع

آموزان به اطالعت بی چون و چرا، سبب می شود كه معلمان، روزانه با مسائل مديريت كالس و 

 (.2011چامبرز،ببرند )انضباط مواجه شوند و به اعمال كنترل بیشتر در مديريت كالس پناه 

در چنین جوی، بستر مناسب برای ابتدا به افسردگی، اضطراب و بی قراری برای دانش طبیعتاً 

 آموزان فراهم می گردد و سالمت جسمانی آنان نیز تحت الشعاع قرار می گیرد.

بر اساس نظريه كانتر كه روشهای كنترل و اجبار را توجیه می كند، هدف مديريت كالس رفع نیاز 

شود كه معلم تالشی در جهت كااربرد روشهای مسالمت آمیزتر نکند.  معلم است. اين باور سبب می

انضباطی هستند و شايد در ايجاد نظم و -چرا كه اين روشها در پی رسیدن به هدف درازمدت خود

 برقراری سکوت لحظه ای كالس كارآمد نباشند.
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نیازهای  اما آنچه در مديريت كالس دانش آموز محور به عنوان يک اصل كلیدی مطرح است،

توجه به اين اصل، معلم در كاربرد هر شیوه مديريتی در كالس بايد به اين  رشد دانش آموزان است. با

 سئوال پاسخ دهد: هدف از اين شیوه رفع نیاز رشد دانش آموز است يا نیاز معلم؟

شیوه های ( در تفسیر علل تمايل معلمان به كاربرد 2002به نقل از ريتر و هانکوك ،فاولر )براون و 

كنترل و اجبار در مديريت كالس شرح می دهند كه معلمانی كه بدرفتاری دانش آموزان را در كالس 

درس به منزله تهديد و توهینی به خودد ارزيابی می كنند، اين روشها را در حفظ و حراست از خود بره  

با اين باور بعید به نظر كار می برند و بدين وسیله نظم را در كالس ايجاد و احساس رضايت می كنند. 

می رسد كه معلمان تالشی در جهت كاربرد روشهای انضباطی ديگر نداشته باشند، زيرا هردف معلرم   

 حفظ نیاز فوری ايمنی خود است.

( نیز استدالل می كند كه گرايش به استفاده از سبک های كنترل و مداخله 2002هانکوك )ريتر و 

ش آموزانی كه منکر قدرت مشروع معلرم هسرتند و بره گونره ای     ناشی از اين باور سنتی است كه دان

هستند. در حرالی كره طبرق نظرر ويلیرام       غیرمسئوالنه و نادرست عمل می كنند، سزاوار برخورد معلم

معلم نیست، بلکه اعتراض دانش آموزان به نظامی است  گلسر، بدرفتاری دانش آموزان نشانه توهین به

 دهد و معلم نماينده آن نظام است. كه به نیازهای آنها پاسخ نمی

در مديريت كالسیک سازمان و از جمله كالس درس به عنوان سیستمهای نسبتاً بسته در نظر 

شوند. ديدگاه صاحبنظران اين مکاتب اين است كه مدرسه و كالس درس همانند يک  گرفته می

خشی است، بنابراين توجه رود كه عملیات كارآمد داخلی تعیین كننده اثرب ماشین است و تصور می

شود.  اندكی به چگونگی كنش و واكنشهای مدرسه و كالس با محیطهای خارجی خود معطوف می

گیری از قوانین و دستورات را مد  های رسمی و بهره صاحبنظران مديريت كالسیک عموماً بررسی جنبه

امل كالسی توجه داشته باشد و دادند. با توجه به نظرية آنان معلم بايستی به كالس و تع نظر قرار می

گیرد. اين سبک رفتار  اثرات محیط خارج از كالس چون مدرسه و جامعه بر آن، مورد اغماض قرار می

نگری و به  كالسی با توجه به تک محور بودن رفتار يعنی تنها توجه به محتوای درسی و نیز درس

ها رفتار آمرانه و توجه به محفوظات گردد كه تن مداری از جانب معلم سبب می كارگیری سبک وظیفه

آموز و نظريات وی مورد فراموشی واقع گردد و در نتیجه رشد  مورد نظر قرار گیرد و توجه به دانش

آموزان ناديده گرفته شود و در شرايطی كه نیاز توجه به شخصیت  خالقیّت و ابتکار و نوآوری در دانش
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عاطفی مورد نظر است، مهارتهای مورد نیاز در اين  آموز و رشد مهارتهای اجتماعی، روانی و دانش

 رابطه به فراموشی سپرده شود.

مداری مورد نظر باشد، معلم در جهت دستیابی به اهدافی  گاه كه سبک وظیفه در رفتار كالسی آن

كه مورد نظر او است تالش نموده و بیشتر قوانین رسمی و مسائل ساختگرا كه نوع ارتباطات و حیطه 

گیرند. در اين نوع ارتباط كالسی عموماً بهداشت روانی در  شوند مورد توجه قرار می ا شامل میقدرت ر

آموزان و  افتد و آنچه را كه به عنوان درك نیازها، استعدادها و مشکالت دانش كالس به مخاطره می

ن كه شود. با توجه به اي كوشش برای تأمین، شکوفايی و حل آنهاست به دست فراموشی سپرده می

آموزان قابل  مسائل درسی بايستی چنان مطرح شوند كه در زمان حال نیز فوايد موضوع برای دانش

مداری قادر به تأمین اين  درك باشد و بتوانند آن را با نیازهای خود تطبیق دهند، ارتباط صرف وظیفه

كیامنش و شوند )راگ، ترجمه  باشد. اين گونه كالسها به روش قیّمی اداره می نیازها نمی

 (.1881گنجی،

ای را  نمايد كه يک وضعیت خشک و خیلی كنترل شده مدل ارتباط قیّمی، كالسی را مجسم می

آموزان بر حسب ظاهر،  سازد كه در آن حفظ نظم در كالس از اهداف عمده آن است. دانش فراهم می

گیری قیّمی  جهت شوند. معلمانی كه دارای رفتار و وضعیت اجتماعی والدين آنان يکسان فرض می

آموز معلم در نظر  هستند كالس و مدرسه را يک سازمان اتوكرات با منزلت سلسله مراتب خشک دانش

آموز يعنی رو به پايین است.  گیرند. جريان قدرت و ارتباطات يکطرفه و از معلم به سوی دانش می

چ گونه سؤالی بپذيرند. آموزان در اين گونه كالسها مجبورند كه دستورات معلم را بدون هی دانش

آموز را توهین شخصی  رفتاری دانش كنند بلکه كج آموزان تالش نمی معلمان برای درك رفتار دانش

انضباط كه بايستی از طريق اجرای تنبیهات  آموزان را افراد غیرمسؤول و بی كنند. آنان دانش تلقی می

عتماد همراه با مراقبت، در جوّ قیّمی كنند. غیرشخصی بودن، بدگمانی و عدم ا كنترل شوند تلقی می

 (.1882سیدعباس زاده،باشد ) كالس حاكم می

رفتار كالسی فوق در صورتی كه هدف رشد محفوظات و ايجاد محیطی منضبط باشد شايد قابل 

دبستانی  آموز در سنین كودكی و در مقطع پیش آموز، چنانچه دانش قبول باشد. در ارتباط معلم با دانش

ريز آموزش كودك باشد. زيرا  ان باشد به علّت ويژگیهای خاصّ اين سن، معلم بايد برنامهو يا دبست

معلم است كه به آينده كودك بها داده و به آن عنايت دارد. خود كودك به علّت نداشتن تجربه كافی و 
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م در وابستگی به معلم و عدم آگاهی از آينده بايستی زيرنظر معلم باشد. بايد توجه داشت كه معل

ای طراحی كند كه بهداشت روانی  ريزی آموزشی بايد سعی كند كه روابط كالسی را به گونه برنامه

پذيرا باشد. اين كار زمانی  آموز دستورات معلم را با جان و دل آموزان به مخاطره نیفتد و دانش دانش

آموزان با  ئل دانشگیری از روانشناسی رشد كودك و آگاهی از مسا گیرد كه معلم با بهره صورت می

آموز وی را در مسیر فعالیتهای هدفدار قرار دهد. بنابراين  شناخت كامل و با ايجاد انگیزه در دانش

بورر، باشد ) نگری محض می  مداری و يا درس ريزی در چنین كالسهايی جدا از رفتار وظیفه برنامه

2018.) 

آموزان و برقراری  تباط با دانشدر سبک معلم محوری مديريت كالس به فردنگری و ايجاد ار

شود. اين نوع سبک  آموزان را در پی دارد توجه می كانالهای باز در حدی كه بعضاً سوء استفاده دانش

گیرد، زيرا با پیچیدگی شخصیت  نگری مورد سوء استفاده قرار می رفتاری نیز همانند سبک رفتار وظیفه

زا  كنند جوّ كالسی بحران موزان بر اساس رفتار معلم میآ هايی كه بعضی از دانش انسان و سوء استفاده

و تسلط معلم بر كالس و ارائه رهنمودهای وی به سوی اهداف مورد نظر دچار تزلزل گشته و جوّی 

 (.1883)سرمدی و صیف، و سالمت روانی به مخاطره می افتد  آيد خارج از كنترل معلم به وجود می

توان عواملی  ز قابل تبیین است. عوامل بهداشتی در كالس را میهرزبرگ نیاين يافته ها با نظريه 

آموزان و رابطة  آموز با ديگر دانش مشی و مقررات كالسی، روابط دانش چون شرايط اداره كالس، خط

آموزان دچار مشکالتی بوده و روابط آنها  دانش آموز با معلم را برشمرد. اگر معلمی در ارتباط با دانش

احساس رضايت و خشنودی نخواهد كرد و از كالس درس راضی نخواهد بود و غیرحسنه باشد، 

 (.1883سرمدی و صیف،داشت )سالمت روانی قابل قبولی نخواهند 
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