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لحاظ ادراک از جو مدرسه تفاوت معنیدار وجود دارد ولی از لحاظ شیوههای مدیریت کالس درس و اهمالکاری بین

آنها تفاوت معنیداری مشاهده نشد .در تبیین این نتایج ،میتوان گفت عواملی چون شرایط اقتصادی ،فرهنگی و
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یهای شخصیتی مردان و زنان میتواند مؤثر باشد.
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کلید واژهها :جنسیت ،شیوههای مدیریت کالس درس ،ادراک از جو مدرسه ،اهما 

دریافت مقاله3931/4/ 18 :

پذیرش مقاله3931/6/7 :

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسئول)

arminabdolmaleki@gmail. com
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ayatghodoosi@gmail. com
3دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

n_mirzakhani89@yahoo. com
 -3دانشجوی کارشناسی رشته مطالعات زنان و خانواده دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
yaldashahri@yahoo. com

84

مقدمه

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره چهارم /زمستان 3931
فص 

1

هزاران سال است که اهمالکاري میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار داده و از مشکالت

گریبانگیري است که تقریبًاًا همیشه بر عملکرد انسان اثر سوء دارد .اهمالکاري به معنی مسامحه

قانداختن کارها به روز
تالفظی آن بهتعوی 
کردن ،طفره رفتن و تعللورزیدن است که معنی تح 
دیگر است (کرمی .) 88 31 ،اهمالکاری بهطور فزایندهای بهعنوان نقصان در خودنظمدهی و

توانایی کنترل بیرونی افکار ،عواطف ،تکانهها و عملکرد در مقایسه با هنجارهای پذیرفته تلقی

یشود (واس و بامیستر .)4002 ،2بهنظر میرسد اهمالکاری یک پدیدهی مشکلزا و جدی
م 

است .از نظر آماری ،این عادت نزد بیشتر مردم رایج است و بسیار نادر هستند کسانی که دچار

طهای آموزشی و هم در بین مردم عادی دیده
این عارضه نباشند .این پدیدهی پیچیده هم در محی 

یشود (فراری ،جانسن و مک کون .) 1995 ،3نکتهای که باید در جریان اهمالکاری به آن
م 

توجه داشت ،این است که فرد در مسیر اهمالکاری احساس ناراحتی و پریشانی میکند (لی و
شهای آماری مختلفی در زمینه میزان
اسکوئنبرگ 1993 ،4؛ سولومون و راثبلوم .) 1984 ،پژوه 

شیوع اهمالکاری گزارش کردهاند .به عنوان مثال ،نتایج بررسی پاتس ) 1987 ( 5نشان میدهد که
تقریبا  75درصد افراد خودشان را اهمالکار میدانند .مطالعات ناس(  ) 1998حدود  90درصد و

شهای
مچنین پژوه 
اونوگبازي )0002( 6حدود  95درصد ميزان اهمالكاري را برآورد كردند .ه 

شهای دیگری در همین خصوص نشان دادند که تقریبا  50درصد افراد به طور پیوسته و
پژوه 

شدید اهمالکاری میکنند (میک2 198 ،7؛ سولومون و راثبلوم 1984 ،8؛ هیکوک 1993 ،9؛ دی،

دی ،منسینک و ّاّا سالیوان .)0002 ،10از جمله عواملی که با اهمالکاری در ارتباط هستند میتوان

ثبلوم،) 1984 ،
به جنسیت (راثبلوم ،سولومون و موراکامی ،) 1986 ،11اضطراب (سولومون و را 
1
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ترس از شکست (فارن ،)4002 ،1عزت نفس (ایفرت و فراری ،) 1991 ،2خودکارآمدی (الیس،3

(الیس 1979 ،3؛ میلگرام ،)3002 ،4ارزش درونی تکلیف (فراری ،)1002 ،5و هسته کنترل
(فراری ،پارکر و وار2 199 ،6؛ فراری )2 199 ،اشاره کرد.

اینکه چه عواملی در پیدایش اهمالکاري مؤثرند بایستی گفت که اهمالکاري از عوامل

گوناگونی مانند اعتماد به نفس پایین ،نداشتن طرح و برنامهی کاري ،عدم توانایی در مدیریت

زمان ،ترس از عدم موفقیت ،احساس حقارت ،مشکل در شروع کار ،اضطراب و افسردگی تأثیر

میپذیرد (سواري .)0931 ،براساس نظریهی روانکاوی فروید اهمالکاری اساسًاًا در نتیجهی

اضطراب بهوجود میآید .ازآنجایی که اهمالکاری پیامدهای مهم عینی (مانند از دست دادن
باالجلها ،فرصتها ،درآمد ،زمان) و عاطفی (مانند تضعیف روحیه ،افزایش استرس و
ضر 

اضطراب ،ترس و عصبانیت و انگیزهی پایین) در افراد به وجود میآورد ،توانسته فضای جدیدی

شها ایجاد کند (سپهریان .)0931 ،اهمالکاران دارای ویژگیهایی هستند
را برای انجام پژوه 

مترین ویژگیهای این افراد ،ضعف در اداره و مدیریت وظایف خود و دیگران است
یکی از مه 
(آقاتهرانی .)2831 ،کنترل و مدیریت مسألهای است که همهی سازمانها بهخصوص آموزش و

لهای کنترل اجتماعی است که
شآموز ،یکی از شک 
پرورش با آن روبهرو میباشند و کنترل دان 

با توجه به تأثیر زیادی که بر اعضای خود دارد ،بهصورت یک مسألهی اساسی و ضروری مطرح

میشود (هوی و میسکل .) 1371 ،و باید توجه داشت که این کنترل بهطور محسوس آزادی افراد
لگیری رفتارها در مراحل مختلف زندگی خود،
را محدود نمیکند؛ زیرا انسان همواره در شک 
تهای مختلفی
تمداری .) 1373 ،معلمان مهار 
تحت تأثیر کنترل اجتماعی قرار دارد (شریع 

دارند ،مدیریت کالس یکی از همین مهارتهاست که از اهمیت زیادی برخوردار است .بدون

تهای معلمی ممکن است مؤثر واقع نشوند (راگ،
توانایی ادارهی مؤثر یک گروه ،سایر کیفی 

 .)8391نقش اولیهی معلم هنگام انجام فعالیت آموزشی ،نقش مدیریتی است .از آنجاییکه

شآموزان دبستان ممکن است پایدارتر و
مشکالت دانشآموزان دبیرستانی نسبت به مشکالت دان 
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عمیقتر باشد و همچنین در دبیرستانها مسائل انضباطی و تنبیهی شدیدتر است ،اصالح آنها نیز

ممکن است دشوارتر باشد و معلمان دبیرستانی با دامنهی وسیعتری از مشکالت در مدیریت

کالس مواجه میشوند (بیابانگرد.)0931 ،

مدیریت کالس درس ،دارای شیوههای مختلفی است که معلم آگاه نسبت به اهداف آموزشی

و شرایط محیطی -عاطفی متفاوت ،شیوههای مناسب را در کالس تجربه میکند و با بهرهگیری

ک را با توجه به انتظارات برمیگزیند .در اصل شیوهی
بترین سب 
از تجارب خود بهترین و مناس 

مدیریتی معلم ،مجموعهای از دیدگاهها و رفتارهایی است که وی برای بهوجود آمدن بهترین
وضعیت ممکن طبق این دیدگاهها و ادراکات خود از محیط پیرامون برای انجام آموزش بهکار

یگیرد (ویسی .)1931 ،یک کالس خوب مدیریت شده نه تنها یادگیری معنیدار و مطلوب را
م 

یدهد ،بلکه به پیشگیری از ایجاد مشکالت تحصیلی و عاطفی نیز کمک میکند و
پرورش م 

یکند .کالس خوب اداره شده،
شانگیز م 
شآموزان را مشغول تکالیف فعال و چال 
همچنین دان 

تها جذب یادگیری شده و برای آن برانگیخته
شآموزان در آن فعالی 
تهایی دارد که دان 
فعالی 
شآموزان مشکالت تحصیلی
سهایی احتمال کمتری وجود دارد که دان 
یشوند .در چنین کال 
م 

یا عاطفی ایجاد نمایند (بیابانگرد .)0931 ،بحث جو حاکم بر سازمانها و بهخصوص مدرسه از
دیرباز مورد توجه محققان و اندیشمندان حوزهی تعلیم وتربیت بوده است .مدارس اگر چه

داراي چارچوبي از قوانين و ارزشها هستند ولي بايد گفت كه اين سازمانها به عنوان يك

جامعهی كوچك با ايجاد هنجارهايي رفتار را رهبري ميبخشند در اين ميان واحدهاي آموزشي

به مثابه يك شخصيت ،داراي ويژگي مختص بهخود و نيز داراي عامل كليدي يعني مديريت

مسوكردن و هدايت نمودن نيروي انساني و
میباشند كه با ارائهي تدابير و استراتژيها بهمنظور ه 
امكانات ،ناگزير به انتخاب سبك و شيوههاي خاص و متناسب هستند و درپي اين فرآيند جّوّو و

يشود (همت.) 84 31 ،
فضاي سازماني نيز ترسيم م 

ينمايد  :جّوّو مدرسه به ادراك
نگونه تعريف م 
عباسزادگان (  ) 1373ادراک از جّوّو مدرسه 1را اي 

معلمان از محيط عمومي كار در مدرسه اطالق شده كه متأثر از سازمان رسمي و غير رسمي و

شخصيت افراد و مديريت سازماني خواهد بود .بهطور كلي در زمينهی تع يي ن جّوّو و فضاي

perceptions of school climate
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سازماني خصوصا در محيطهاي آموزشي ،الگوهايي چون مدل سنجش جّوّو سازماني مدرسه
هالپين و كرافت ) 1963 ( 1كه جهت توصيف جّوّو مدرسه بر دو محور رفتار معلمان و رفتار مديران

تا يك د نموده ،وجود دارد كه از پرتو آن هشت بعد مربوط به روابط متقابل مدير مدرسه و تعامل

يدهد .چهار قسمت مربوط به جوانب مختلف رفتار
معلمان را به شرح زير مورد شناسايي قرار م 
يكند در اين مدل
معلمان و چهار قسمت آن جوانب مختلف رفتار مدير را توصيف م 
تهاي چهارگانه بوجود آمده در مدرسه مربوط به رفتار معلمان عبارتند از .1 :روحيه
وضعي 

تهاي چهارگانهی بهوجود آمده
يعالقهگي  .4صميميت .اما وضعي 
گروهي  .2مزاحمت  .3ب 
ناشي از رفتار مدير در مدرسه عبارتند از .1 :مالحظهگري .2 .فاصلهگيري  .3نفوذ  .4تأ يك د بر

نحوهی كار .از ابعاد هشتگانهی فوق ،چهار نوع جّوّو بهصورت يك پيوستار (باز  -متعهدانه -
يگردد (همت .) 84 31 ،در بررسی تفاوتهای جنسیتی میان زنان و
بيگانه  -بسته) شناسايي م 

شها
شها گزارش شده است .برخی پژوه 
مردان به لحاظ اهمالکاری ،نتایج متناقضی در پژوه 

تفاوتهای جنسیتی معناداری را در میزان بروز اهمالکاری گزارش نکردهاند (موسر ،مکینلی،

دراکوپ و چانگ9002 ،؛ ایفرت و فراری 1989 ،؛ راثبلوم ،سولومون و موراکامی 1986 ،؛

شهای متناقض در زمینهی رابطه
سولومون و راثبلوم 1984 ،؛ رضائیان .)1931 ،با توجه به پژوه 

ندختی و پرورش 87 31 ،؛ امیریانزاده،
جنسیت با جو سازمانی و شیوههای مدیریت کالس (امی 

 ) 1376و از آنجايي كه جّوّو مدرسه تأثير عمدهاي در رفتار سازماني آموزشگاهها دارد و ازآن

يتوانند تأثير مهم و مثبتي در توسعه شخصيت و جّوّو سازماني
جهت كه شيوههاي مديريتي م 

كهاي مديريتي بهكار گرفته
مدارس و حفظ آن داشته باشند ،توضيح و تحليل جّوّو مدارس و سب 

شده و ارتباط متقابل بين اين دو از جهات مختلف حائز اهميت است .لذا باتوجه به اهمیت نقش

میانجی گر جنسیت در رابطه شیوههای مدیریت کالس درس و ادراک از جو مدرسه و همچنین
مقولهی مهم اهمالکاری ،مسألهی اصلی پژوهش حاضر آیا تفاوتهای جنسیتی معلمان در

شیوههای مدیریت کالس درس آنها ،ادراک از جو مدرسه آنان و اهمالکاری آنان نقش دارند

یا خیر؟

. Halpin. W & Croft B.
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رو ش

در این پژوهش با توجه به ماهيت موضوع و اهداف پژوهش و همچنین امکانات اجرایی آن از

روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي استفاده شد .جامعهی آماري اين پژوهش شامل تمامي

قالتدریس و سربازمعلم) شاغل در مدارس
معلمان زن و مرد (اعم از رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،ح 
متوسطه (دوره دوم) نظری دولتی شهرستان دهدشت در سال تحصیلی  2931-39بود .حجم

جامعهی مورد نظر بر اساس آمار دریافتی از اداره کل آموزش و پرورش شهرستان دهدشت 611

نفر میباشد كه از اين تعداد  394نفر مرد و  217نفر زن میباشند که در  54دبیرستان شهری و

روستایی مشغول بهکار بودند .نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای انجام شد .برای

انتخاب نمونه پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونهای با حجم  23 8نفر انتخاب

شنامههای اهمالکاری سازمانی
گردید .در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از پرس 

صفارینیا و امیرخانی ( ،)0931پرسشنامه نگرش و باورهاي معلمان در مورد سبک مدیریت

کالس مارتين و بالدوين (  ) 1998و پرسشنامه جو سازماني هالپين و كرافت (  ) 1363استفاده شده
شدهی اهمالکاری سازمانی توسط صفارینیا و
است .الف) پرسشنامه اهمالکاری :مقیاس خودگزار 

امیرخانی ( )0931ساخته شده است .این فرم دارای  52ماده و  3زیرمقیاس است که میزان

اهمالکاری آزمودنی را در طیفی  5درجهای از «یک» تا «پنج» ارزیابی میکند (سؤال شماره 1

معکوس نمرهگذاری میشود) .نمره این مقیاس در دامنهی بین  52تا  521قرار میگیرد .ضریب

پایایی این مقیاس توسط صفارینیا و امیرخانی ( )0931با استفاده از دو روش بازآزمایی و آلفای

کرونباخ به ترتیب  0/ 75و  0/ 89برای کل آزمون و برای زیرمقیاس ناکارآمدی برابر ،0/ 64

زیرمقیاس تشویش ذهنی برابر  0/ 73و زیرمقیاس بیزاری از تکلیف  0/ 64به دست آمد .در
پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی مقیاس مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/ 92محاسبه
شد .ب) پرسشنامه شیوههای مدیریت کالس درس :پرسشنامهی نگرش و باورهاي معلمان در مورد

سبک مدیریت کالس ساختهی مارتين و بالدوين (  ) 1998میباشد .این پرسشنامه داراي 62

گويه است و شيوهي پاسخدهي به گويههاي آن بر اساس مقياس چهار درجهاي ل كي رت به

صورت اص ًالًال مرا توصیف نمیکند ( ،)1تا حدی مرا توصیف میکند ( ،)2تقریبًاًا مرا توصیف

شنامه از  62تا
یکند )3( ،و خیلی خوب مرا توصیف میکند ( )4است .نمرهي فرد در اين پرس 
م 

كهاي مديريت كالس مداخلهگر ،تعاملگرا،
 401است .اين پرسشنامه سه زير مقياس سب 
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غيرمداخلهگر را ميسنجد .در مطالعهی مارتين و بالدوين(  ) 1998ضريب اعتبار و پايايي اين

پرسشنامه مناسب ارزيابي شده است .عالي و امين يزدي ( ) 87 31در پژوهشي در استفاده از اين

شنامه برابر با  0/ 68بوده
پرسشنامه نشان دادند كه ضريب آلفاي كرونباخ براي سؤاالت اين پرس 

است و همبستگي ابعاد آن نيز مورد تأييد قرار گرفته است .در این پژوهش نیز با استفاده از آلفای

کرونباخ ،پایایی کل مقیاس برابر  0/ 71و برای مؤلفههای غیرمداخلهگرایانه  ،0/ 73مداخلهگرایانه
 0/ 81و تعاملگرایانه  0/ 64بوده است .پ) پرسشنامه ادراک از جو مدرسه :بهمنظور سنجش ادراک از

جو سازماني دبيران از پرسشنامه استاندارد سنجش جو سازماني هالپين و كرافت (  ) 1363استفاده
شده است .این پرسشنامه مشتمل بر  42گویه بستهپاسخ  5گزینهای بر اساس مقیاس لیکرت می

باشد .شاخصهای جو سازماني مدرسه شامل فاکتورهاي صميميت ،روحیه گروهی ،ممانعت،

عدم جوشش ،تا يك د بر توليد ،كناره جويي ،مالحظهگري ،و نفوذ و پویایی میباشند كه چهار

بعد نخست به ويژگ 
يهاي رفتار مديران مربوط
يهاي رفتار معلمان و چهار بعد دوم به ويژگ 

يشود .نحوه نمرهدهي به اين صورت است كه گويههاي با مضمون مثبت براي گزينههاي
م 

يگيرند و براي بقيه گويهها كه با
هرگز ،به ندرت ،گاهي ،غالبًاًا و هميشه به ترتيب  0تا  4نمره م 

مضمون منفي ميباشند نحوهی نمرهدهي به صورت برعكس خواهد بود .در اين پژوهش چون

نمره جو سازماني به صورت كلي مورد نظر است بنابراين به ابعاد جزئي آن پرداخته نمیشود .این

پرسشنامه توسط دشمن زياري (  ) 1374در ايران هنجاريابي شده و در تحقيقات متعددي استفاده

شده است .به بیان علیخانی ( ) 83 31اعتبار آن براساس آلفای کرونباخ برابر با  ./ 88بوده و روایی

محتوایی آن به تأیید  8نفر از متخصصان تعلیم و تربیت رسیده است .در پژوهش حاضر نیز پایایی

مقیاس سنجش جو سازمانی با اسنفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/ 80به دست آمده است.

یافتهها

به منظور پاسخگویی به این سؤال ،از روش تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد .ابتدا بعضی

از پیشفرضهای تحلیل واریانس چند متغیری بررسی شده است.

جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
آماره

سطح معناداری

متغیرها

تعداد

میانگین

اهمالکاری

16 2

110 /44

1/93

0/240

مدیریت کالس درس

16 2

66 / 16

0/ 86

0/44

ادراک از جو مدرسه

16 2

50 / 60

0/26

0/ 84
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جدول  ،1نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنف جهت بررسی پیش فرض نرمال بودن متغیرهای
یدهد .همانگونه که مشاهده میشود مقدار سطح معناداری برای متغیر
پژوهش را نشان م 
یباشد که تخطی از فرض نرمال بودن دادههای این متغیر را
کتر از  0/ 05م 
اهمالکاری کوچ 
یدهد که در نمونههای بزرگ این قضیه تقریبًاًا معمول است .لیکن در دو متغیر شیوههای
نشان م 

مدیریت کالس درس و ادراک از جو مدرسه آزمون کلموگروف -اسمیرنف معنادار نشده و
گویای آن است که فرض نرمال بودن دادههای این دو متغیر رعایت شده است.

جدول  .2آزمون امباکس برای بررسی یکسانی واریانس -کوواریانس بین متغیرهای وابسته
آمارهی ام باکس

F

سطح معناداری

5/ 53

0/ 91

0/ 49

جدول  ،2آزمون امباکس برای بررسی یکسانی واریانس -کوواریانس بین متغیرهای وابسته را

نشان میدهد .همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد ،مقدار آماره ام باکس برابر  5/ 53و

مقدار  0/ 91 Fمیباشد .نتایج نشاندهندهی یکسانی ماتریس واریانس -کواریانس است
( .)P>0/ 05

جدول  .3آزمون بارتلت برای بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش
آمارهی خیدو

df

سطح معناداری

119 / 48

5

0/10000

جدول  ،3آزمون بارتلت برای بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نمایش میدهد .با

یدو برابر  119 / 48میباشد و همبستگی کافی بین
بررسی این آزمون مشخص شد که مقدار خ 

متغیرهای وابسته وجود دارد ( .)P˂0/ 05

جدول  .4آمارههای توصیفی نمرات معلمان مرد و زن در متغیرهای پژوهش
متغیرها

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

تعداد

اهمالکاری

مرد

65 / 34

21/ 29

11 / 56

79

مدیریت کالس

مرد

50 / 53

6/38

137

ادراک از جو

مرد

113 / 56

13 / 79

13 7

درس

مدرسه

زن
زن
زن

67 / 58
50 / 73
501/ 01

8/ 08

14 / 59

137

79
79

جدول  ،4آمارههای توصیفی نمرات معلمان مرد و زن در متغیرهای اهمالکاری ،مدیریت کالس

درس و ادراک از جو مدرسه را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،در دو متغیر

مدیریت کالس درس و اهمالکاری ،میانگین نمرات معلمان زن بیشتر بوده است .ولی در نمرات
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گتری میباشند .برای آنکه نشان داده شود
ادراک از جو مدرسه معلمان مرد دارای میانگین بزر 

که آیا این تفاوت معنادار است یا نه ،از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده میشود.
جدول  .5آزمونهای چندگانه برای بررسی تفاوت معلمان مرد و زن از لحاظ متغیرهای پژوهش
F
یداری
م عن 
ارزش
آزمونهای چندگانه
0/ 91

المبدای ویلکز

* 0/10000

6/ 68

جدول  ،5آزمونهای چندگانه برای بررسی تفاوت معلمان مرد و زن از لحاظ اهمالکاری،

یشود،
مدیریت کالس درس و ادراک از جو مدرسه را نشان میدهد .همانطور که مشاهده م 
یداری را بین معلمان مرد و
یباشد .نتایج آزمون المبدای ویلکز ،تفاوت معن 
مقدار  Fبرابر  6/ 68م 

یدهند
زن در متغیرهای ادراک از جو مدرسه ،مدیریت کالس درس و اهمالکاری نشان م 
( .)P˂0/ 05

جدول  .6نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانسهای تفاوت معلمان مرد و زن از لحاظ متغیرهای پژوهش
F

درجه آزادی

درونگروهی

درجه آزادی

معنیداری

اهمالکاری

0/300

1

214

0/ 96

مدیریت کالس درس

1/ 67

1

214

0/ 20

ادراک از جو مدرسه

0/ 06

1

214

0/ 81

نگروهی
بی 

متغیرها

سط ح

سهای نمرات بین دو گروه مرد و
جدول  ،6نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریان 

یدهد.
زن در متغیرهای اهمالکاری ،مدیریت کالس درس و ادراک از جو مدرسه را نشان م 

یدار آزمون لون برای اهمالکاری با مقدار آماره  F=0/300و مدیریت کالس
نتایج غیرمعن 

درس با مقدار آماره  F=1/ 67و برای ادراک از جو مدرسه با مقدار آماره  F=0/ 06نشان از
همگني واریانس آنها در دو جنس میباشد ( .)P>0/ 05

جدول  .7آزمون تحلیل واریانس عاملی برای مقایسه معلمان مرد و زن از لحاظ متغیرهای پژوهش
متغیرها

منبع تغییرات

اهمالکاری

مجموع

مجذورات

درجه ی
آزادی

میانگین

بین گروهی

51 2/ 24

1

51 2/ 24

درون گروهی

2 996 2/1

214

041/ 01

کل

13 2 30 / 33

15 2

مدیریت

بین گروهی

2/ 18

1

کالس درس

درون گروهی

37 4 11 / 58

214

53 / 45

ادراک از

1/ 79

0/ 18

0/ 08

مجذورات

2/ 18

جو مدرسه

F

یداری
معن 

اندازه اثر

کل

39 4 11 / 76

15 2

بین گروهی

3662 /83

1

3662 /83

درون گروهی

78 4 42 / 71

214

198 / 50

کل

46141 / 09

15 2

0/ 04

18 / 45

0/ 84

0/20000

0/700

0/1000
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نهای نمرات معلمان مرد و
جدول  ،7آزمون تحلیل واریانس عاملی برای بررسی تفاوت میانگی 

یدهد.
زن در متغیرهای اهمالکاری ،مدیریت کالس درس و ادراک از جو مدرسه را نشان م 

همانگونه که مشاهده م 
یشود F ،به دست آمدهی حاصل از تقسیم میانگین مجذورها برای متغیر

اهمالکاری برابر  ،1/ 79مدیریت کالس درس برابر  0/ 04و ادراک از جو مدرسه برابر با 18 / 45

است .که برای متغیرهای اهمالکاری و مدیریت کالس درس نتایج غیرمعنادار (  ،)P>0/ 05و

برای متغیر ادراک از جو مدرسه معنادار است (  .)P˂0/ 05پس میتوان نتیجه گرفت که بین

معلمان مرد و زن از لحاظ متغیرهای اهمالکاری و مدیریت کالس درس تفاوت معنادار وجود

ندارد .ولی بین آنها از لحاظ متغیر ادراک از جو مدرسه تفاوت معنادار وجود دارد و با توجه به

یتوان گفت که ادراک از جو مدرسه معلمان زن از معلمان مرد بیشتر است.
نتایج جدول  ،4م 

یتوان گفت که تنها 8
همچنین ،بر اساس مقدار اندازهی اثر (مجذور اتای تفکیکی)  ،0/ 08م 

درصد ادراک از جو مدرسه به وسیلهی جنسیت تبیین شده است.
بحث و نتیجهگیری

این پژوهش به مقایسهی شیوههای مدیریت کالس درس ،ادراک از جو مدرسه و اهمالکاری

بین دو گروه معلمان مرد و زن پرداخت .با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری به
بررسی متغیرهای پژوهشی پرداخته شد .نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که

بین معلمان مرد و زن از لحاظ شیوههای مدیریت کالس درس تفاوت معنیدار وجود ندارد .به

عبارت دیگر ،شیوههای بهکارگیری مدیریت کالس درس معلمان مرد و زن در این پژوهش
یکسان است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای والرند (  ،) 1996مارتین ،بالدوین و ین،) 1999 ( 1

بخشایش ( ،)2931نیازآذری ،فتاح و عمویی ( ،) 87 31صمدی و همکاران ( ،) 87 31رجاییپور و

یداری
نیزدی ( ) 87 31و کتابیان ( )1931مبنیبر این که تفاوت معن 
همکاران ( ،) 87 31عالی و امی 

مخوان است .از سوی دیگر با
بین سبک مدیریت کالس معلمان زن و مرد وجود ندارد ،ه 

یزاده ( ) 87 31و رحیمی
شهای مارتین ،ین و مایال ( ،)6002فرخنژاد ( ،) 80 31حسین 
پژوه 

نکه بین شیوههای مدیریت کالس مردان و زنان
خلیلالهی ،آیتی و عسگری ( )1931مبنی بر ای 
یرسد یکی از دالیل عدم تفاوت شیوههای
مخوان بوده است .به نظر م 
تفاوت وجود دارد ،ناه 

Martin, Baldwin & Yin

1
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یتواند ناشی از شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مساوی
مدیریت کالس معلمان مرد و زن م 
و بهخصوص دریافت دورههای آموزشی یکسان باشد که با وجود تفاوتهای شخصیتی زنان و

مردان ،آنها را از لحاظ شیوههای مدیریت کالس درس در یک رده قرار داده است.

در خصوص بررسی تفاوت معلمان مرد و زن از لحاظ ادراک از جو مدرسه ،نتایج نشان داد که

یداری در سطح  0/ 05وجود دارد و نمرهی ادراک از جو
بین معلمان زن و مرد تفاوت معن 

مچنین مقدار
مدرسهی معلمان زن نسبت به معلمان مزد در این پژوهش بیشتر بوده است .ه 

اندازهی اثر  0/ 08نشان داد که  8درصد از ادراک از جو مدرسهی معلمان به وسیلهی جنسیت
شهای سیدا و سوینز
تبیین شده است .نتایج بهدست آمده با مبانی نظری و با نتایج پژوه 

1

( ،)2 01 2صادقی و فتحی ( ) 81 31و زارع ،فیضی و محبوبی ( ) 89 31مبنی بر معنیدار بودن
مسو است .یافتههای کریستینا بنتئا
تفاوتهای بین دو جنس از لحاظ جو سازمانی مدرسه ه 

2

تتری نسبت به معلمان مرد دارند .از دیگر
مچنین نشان داد که معلمان زن ادراک مثب 
(  ) 2013ه 

مخوان است میتوان به یافنههای نوروزی ( ) 81 31و امین
شهایی که با پژوهش حاضر ه 
پژوه 

بیدختی و پرورش ( ) 87 31اشاره کرد که نشان داد بین جو سازمانی مدارس دخترانه و پسرانه
یطبا (  ) 1378که با اطمینان  99درصد دریافتهاند
یدار وجود دارد .نتایج پژوهش توکل 
تفاوت معن 

که بین جنسیت معلمان با جو سازمانی حاکم بر مدارس آنها رابطهی معنیداری وجود دارد و
یدانند ،نیز نتایج پژوهش حاضر را تأیید کرده است .از
معلمان زن جو سازمانی خود را باالتر م 

سوی دیگر نتایجی متناقض با پژوهش حاضر به دست آمد که در آنها تفاوت معناداری بین دو

یتوان به
شها م 
جنس از لحاظ ادراک از جو مدرسه وجود ندارد .از جمله این پژوه 

یپور ( )0931مبنی بر اینکه بین جو سازمانی
ینژاد و مراد 
شهای امینپور ( ) 81 31و حیدر 
پژوه 

یداری مشاهده نشد ،اشاره کرد .پژوهش امیریانزاده
مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معن 

( ) 84 31نیز در همین راستا نشان داد که بین ادراک معلمان مرد و زن از جو سازمانی تفاوت

یتواند به
یتوان گفت که نوع جنسیت م 
یداری وجود ندارد .در تبیین یافتههای این پژوهش م 
معن 

یتواند ناشی از تفاوت
یدار در ادراک از جو مدرسه معلمان بینجامد .و این موضوع م 
تفاوتی معن 

در نگرش و ویژگیهای شخصیتی مردان و زنان باشد.

Ceyda,& Sevinc
Bentea

1
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در این سؤال پژوهشی ،تفاوت معلمان مرد و زن از لحاظ اهمالکاری نیز با استفاده از تحلیل

واریانس چند متغیری بررسی شد که نتایج نشان داد بین معلمان دو جنس از لحاظ اهمالکاری

یداری وجود ندارد و این تفاوت بیشتر معلول تصادف است .یافتههای پژوهش حاضر
تفاوت معن 
ثبلوم ،سولومون و موراکامی (  ) 1986و
با یافتههای پژوهش سولومون و راثبلوم (  ،) 1984را 
یدار بین جنسیت و اهمالکاری ،نتایج موسر و
ایفرت و فراری (  ) 1989مبنی بر عدم رابطه معن 

یدار بین زنان و مردان از لحاظ اهمالکاری ،و
همکاران ( )9002مبنی بر عدم تفاوت معن 

مسو بوده است .از سوی
مچنین نتایج پژوهش احمدی ( )0931و مطیعی و همکاران ( )0931ه 
ه

مسو بوده است؛ از جمله پژوهش فراری (  ،) 1995والرند ( ،) 1996
شها ناه 
دیگر با برخی پژوه 
نچاری ( ،) 88 31تمدنی ( ،) 89 31مرتضایی ( )0931و
بالنت و پیچیل (  ،) 1998نامیان و حسی 

فاتحی ،عبدخدایی و پورغالمی ( )0931که در همهی آنها مردان در مقایسه با زنان دارای
اهمالکاری بیشتری بودهاند.

با توجه به یافتههای بهدست آمده میتوان گفت که معلمان مرد و زن از لحاظ اهمالکاری نسبت

یتوان گفت که بر طبق
یداری ندارند .در تبیین یافتههای این پژوهش م 
کدیگر تفاوت معن 
به ب 

ککون ) 1995 ( 1تعلل در اکثر افراد شایع است و بسیار نادر هستند کسانی
فراری ،جانسن و م 

یتواند به تفاوتی معنیدار در نوع
که دچار این مشکل نباشند .همچنین نوع جنسیت نم 

يرسد تناقض در نتايج به دست آمده در زمينه تفاوت در ميزان
اهمالکاری بینجامد .به نظر م 

اهمالكاري مردان و زنان ،تحت تأثير عوامل ديگري چون فرهنگ ،انتظارات و برداشت

اطرافيان از نقش مرد بودن و زن بودن و ...میباشد ،به طوري كه بعضي رفتارها در برخي از

فرهنگها رفتاري اهمالكارانه محسوب شده ،ولي در فرهنگي ديگر رفتاري عادي تلقي

يتوان تب يي ن
ميشود .از طرفي باالتر بودن ميزان اهمالكاري مردان نسبت به زنان را از اين منظر م 

يشوند و در
كرد كه طبق گفتهی روانشناسان ،زنان در انجام كارها به طور ذاتي برانگيخته م 

متر به شرايط بيروني توجه دارند و در نتيجه مردان بيشتر از زنان اهمالكاري
مقايسه با مردان ك 
مخوانيها
يكنند (والرند 1996 ،؛ به نقل از بال يك س و دورو .)9002 ،از داليل دیگر اين ناه 
م 

شايد تفاوت قلمرو تحقيق باشد و ممكن است كه جو سازماني مدارس در شهر دهدشت با سایر

McCown, & Johnson
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يها باشد كه در تحقيق حاضر آزمودنيها
شهرها متفاوت باشد و يا شايد به خاطر تفاوت آزمودن 

شهای فراری ،والرند و نامیان و حسینچاری،
فقط دبيران دوره متوسطه هستند ،ولي در پژوه 

شنامههاي استفاده شده در اين
شآموزان مورد آزمون قرار گرفتند ،يا به احتمال زیاد پرس 
دان 
شها با یکدیگر متفاوت است .باید توجه داشت از آنجا که دادهها از طریق پرسشنامههای
پژوه 

شدهی جمعآوری شدند ،چنین روشی ممکن است موجب سوگیری و بیدقتی
خود گزار 

معلمان در پاسخدادن به سؤالها شده باشد و به طور ناخواسته در اعتبار یافتهها خدشه وارد کند.

همچنین باید درنظر گرفت که نمونهی پژوهش حاضر معلمان مقطع دبیرستان شهرستان دهدشت
بودند .بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی متفاوت ،تعمیم نتایج به معلمان سایر مقاطع

تحصیلی و همچنین معلمان سایر مناطق کشور باید با احتیاط صورت گیرد .بهعالوه با توجه به

اینکه روش پژوهش از نوع همبستگی بوده ،به همین جهت نمیتوان استنباط علی از نتایج آن
حهای تجربی و علی -مقایسهای نیز
شهای بعدی از طر 
نمود .لذا پیشنهاد میشود در پژوه 

یشود رابطهی اهمالکاری با خصیصههای
استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود پیشنهاد م 

تگیری هدف ،عزت نفس و خودپنداره نیز
شخصیتی و متغیرهای انگیزشی معلمان از قبیل جه 

نکه اهمالکاری معلمان یکی از
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .در مجموع با توجه به ای 

شآموزان است و از
مهمترین موانع هم برای پیشرفت معلمان و هم برای پیشرفت تحصیلی دان 

تاندرکاران نظام آموزشی کشور ،مدارس و رسانههای
طرفی میزان شیوع آن باالست ،به دس 

تهای مقابله با
یشود با برگزاری کالسهای آموزشی راهکارها و مهار 
جمعی پیشنهاد م 

اهمالکاری را به معلمان آموزش دهند .زیرا اهمالکاری رفتاری ناسازگارانه و یک راهبرد

شآموزان به همراه ندارد.
دفاعی غیر مؤثر است و پیامدهای مفیدی برای معلم و دان 
منابع

تگیري هدف و باورهاي انگیزشی در تعللورزي
احمدي ،زینب .)0931( .نقش جه 

شآموزان سال سوم متوسطه شهر تبریز درسال تحصیلی . 1389 - 90
تحصیلی دان 

پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مع ّلّلم آذربایجان.

آقاتهراني ،مرتضي .) 85 31( .اهمالكاري (بررسي علل و راهكارهاي درمان) .قم :مركز انتشارات
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
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اميريانزاده ،مژگان .) 1376 ( .بررسي رابطهی بين جو سازماني و رضايت شغلي نواحي چهارگانهی شيراز.
دانش و پژوهش در علوم تربیتی 7 ،و .101- 114 ،8

اميريانزاده ،مژگان .) 1376 ( .بررسي رابطهی بين جو سازماني و رضايت شغلي نواحي چهارگانهی شيراز.
دانش و پژوهش در علوم تربیتی 7 ،و .101- 114 ،8

امين بيدختي ،علي اكبر و پرورش ،پروانه .) 87 31( .بررسي رابطهي جو سازماني با سبك

مديريت و آثار آن بر معلمان مدارس ابتدا يي  .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد

اسالمي واحد شيراز.

امينپور ،فاطمه .) 81 31( .بررسي تاثير فرهنگ و جو سازماني بر بهرهوري نيروي انساني.
پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران.

کهای مدیریت کالس با ویژگیهای شخصیتی معلمان مدارس
بخشایش ،علیرضا .)2931( .رابطه سب 
ابتدایی شهر یزد .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 185 - 198 ،3 ،4 ،

نشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیري) .تهران :نشر
بیابانگرد ،اسماعیل .) 13 90 ( .روا 
ویرایش.

حسینیزاده ،مریم .) 1378 ( .بررسی شیوههای مدیریت کالسهای مدارس متوسطه شهرستان
رفسنجان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز.

تبدني با جو
حیدرینژاد ،صدیقه و مرادیپور ،مهدی .)0931( .رابطهی دلبستگي شغلي دبيران تربي 
سازماني مدارس متوسطه شهر اهواز .مجلهی مدیریت ورزشی.5-12 ،8 ،

یرضا کیامنش و کامران
راگ ،ادوارد کنراد .)2831( .مدیریت کالس در دبستان (ترجمه عل 
گنجی) .تهران :رشد.)1002( .

رجاييپور ،سعيد؛ کاظمی ،ایرج و آقاحسینی ،تقی .) 87 31( .بررسی رابطهی بین مؤلفههای مدیریت
شهای تربیتی
کالس درس و جو یادگیری در مدارس راهنمایی شهر اصفهان .پژوه 

نشناختی. 23 - 40 ،1 ،4 ،
روا 

رحیمی خلیل اللهی ،شهال؛ عسگری ،علی و آیتی ،محسن .)1931( .رابطه خودارزیابی مرکزی و

شآموزان مقطع متوسطه .پايان
جنسیت معلم با مدیریت کالس و پیشرفت تحصیلی دان 

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند.

یکنندهی آن .مجلهی مطالعات
سپهریان ،فیروزه .)0931( .اهمالکاری تحصیلی و عوامل پیشبین 
روانشناختی.4 ،7 ،
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سواري ،كريم .)0931( .ساخت و اعتباريابي آزمون اهمالكاري تحصيلي .فصلنامه اندازهگيري
تربيتي. 97 - 110 ،5 ،

شریعتمداری ،علی .) 1373 ( .رسالت تربیتی مدرسه را فراموش نکنیم .سال دوم3 .و .4

صمدي ،پروین ،رجائی پور ،سعید ،آقا حسینی ،تقی ،قالوندي ،حسن .) 87 31( .تبیین جو یادگیري
اثربخش بر اساس مؤلفههاي مدیریت کالس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه .اندیشههاي

نشناسی دانشگاه الزهرا (س)1 ،4 ،و .2
نوین تربیتی و روا 

تهای
عالی ،آمنه و امینیزدی ،امیر .) 87 31( .بررسی تأثیر سبکهای مدیریت کالس بر رشد مهار 

فراشناختی دانشآموزان .مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد،9 ،
.1

عباسزادگان ،ميرمحمد .) 1373 ( .تئوري تحقيق و عمل در مديريت آموزشي ،جلد دوم.
انتشارات دانشگاه اروميه.

فاتحی ،یونس؛ عبدخدایی ،محمد سعید و پورغالمی ،فرزاد .)1931( .بررسي رابطهی كمالگرايي و
شهاي
خودكارآمدي با اهمالكاري در كاركنان بيمارستان دولتي شهر فراشبند .پژوه 
نشناسي اجتماعي.6 ،2 ،
روا 

فتحي ،بهمن؛ صادقي ،عباس ) 81 31( .بررسي رابطهی جّوّو سازماني و رضايت شغلي معلمان در شهرستان
ماسال در استان گيالن .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

خنژاد ،نصراله .) 80 31( .بررسی عوامل مؤثر در مدیریت اثربخش کالس از دیدگاه دبیران
فر 
مقطع متوسطه شهرستان بوشهر .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

شجويان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگي.
كرمي ،داود .) 88 31( .ميزان شيوع اهمالكاري در دان 
انديشه و رفتار.52- 34 ، 13 ،4 ،

شبینی اهمالکاري تحصیلی
مطیعی ،حورا؛ حیدري ،محمود؛ و صادقی ،منصوره السادات .)0931( .پی 
شآموزان پایهي اول دبیرستانهاي شهر تهران .فصلنامه
براساس مؤلفههاي خودتنظیمی در دان 
روانشناسیتربیتی. 49 - 70 ، 24 ،

شبینی اهمالکاری تحصیلی براساس هستهی کنترل و باورهای
نامیان ،سارا .) 88 31( .پی 
مذهبی .پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

همت ،محمدرضا .) 84 31( .رابطهی جو مدرسه با سبک مدیریت مدارس شهرستان شهرضا .اندیشههای
نو 18 .و . 19
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 تحقيق و عمل درمديريت آموزشى، تئورى.) 2831 ( . ج. سیسیل، وین ک؛ میسکل،هوی
. انتشارات دانشگاه ارومیه: ارومیه.)(ترجمهی میر محمد سید عباس زاده

 بررسی رابطهی انگیزش شغلی با سبکهای مدیریت کالس و.)1931( . امید،ویسی
.کهای تدریس معلمان راهنمایی و دبیرستان شهرستانهای پاوه و جوانرود
 سب

.پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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