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 به استادان زیتجه امروزه .دیآ یم شمار به رانیفراگ یریادگی و آموزش یبرا یمطلوب جو جادیا در یدیکل یریمتغ درس، کالس تیریمد هدف: و زمینه

 یها سبک یبررس ،حاضر قیتحق از انجام هدف دارد. ضرورت یپزشک آموزش ژهیو به یا حرفه یها آموزش یبرا یزیر برنامه در یتیریمد یها مهارت

 بود. کاشان یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه یاعضا درس کالس تیریمد

 قیطر از که بود (نفر 812) کاشان یپزشک علوم دانشگاه استادان همه شامل آن یآمار جامعه بود و یشیمایپ -یفیتوص از نوع پژوهش این کار: روش

 تیریمد بکس سه و یا نهیگز چهار الؤس 25 قالب در کالس تیریمد سبک استاندارد نامه پرسش از آمد. دسته ب نفر 884 ،یا طبقه یتصادف یریگ نمونه

 گر( مداخله ریغ و یتعامل گر، )مداخله کردیرو سه یمبنا بر (28-25سؤاالت ) رفتار تیریمد و (84-28سؤاالت ) افراد تیریمد (،8-89 تاالؤ)س آموزش

 12/1برابر با  Cronbachs alpha بیضر قیطر از نیز نامه پرسش ییایپا گرفت. قرار دییأت مورد ییمحتوا صورت به نامه پرسش ییروا شد. استفاده

و  t، ANOVA یها )آزمون استنباطی و( معیار انحراف و میانگین درصد،)فراوانی،  توصیفی سطح دو در ها داده تحلیل و تجزیه .دیدگر برآورد

Independent t )افزار نرم از استفاده با SPSS انجام گرفت. 

( 95/2) آموزش تیریمد سبک به مربوط نیانگیم نیباالتر به دست آمد. شتریب (5/2) یفرض نیانگیم از کالس تیریمد یها لفهؤم از کی هر نیانگیم ها: افتهی

 بود. گر مداخله کردیرو صورت به کالس تیریمد (،21/51) حاصل شده نیانگیم به توجه باو 

 .قرار دارد تیافراد در درجه دوم اهم تیریدارند و مد را توجه ینکمتر رفتار تیریمد به و توجه نیشتریب آموزش تیریمد به دانشگاه استادان :گیری نتیجه

 رانیا ،یعلم أتیه یاعضا، سبک مدیریت کالس، رویکرد مدیریت ،ی: دانشگاه علوم پزشکها کلید واژه
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 مقدمه
 و تربیتی و آموزشی های فعالیت مقدم خط درس کالس

 در جهان در زندگی برای افراد نمودن آمادهجهت  جایگاهی

 این به اشاره با Marzanoو  Marzano (.8) است تغییر حال

 ثرؤم اثربخش تدریس فرایند در متعددی عوامل که واقعیت

 این در کننده تعیین عوامل ترین مهم کههستند  معتقد باشند، می

 قالب در که گردد می مربوط اقداماتی و ها فعالیت به زمینه

 مجریان واستادان  معلمان، توسط درس کالس مدیریت

 .(2) شود می انجام درسی های برنامه

 تحصیلی پیشرفت روی بر تأثیرگذار متغیر 221 میان در

 ایفا را نقش ترین مستقیم درس کالس مدیریت فراگیران،

 از توجهی قابل کیدأت و توجه بعد به 8311 دهه از کند. می

 مهم جایگاه و نقش بررسی به آموزشی متخصصان جانب

 دیدگاه از (.9) گرفت صورت درس کالس مدیریت

 فضا، زمان، مدیریت شامل کالس مدیریت نظران، صاحب

 یاد رفتار و اجتماعی تعامالت وسایل، و مواد ها، فعالیت

 یاصل ابعاد ،کارشناسان نظر طبق بر (.4) باشد می گیرندگان

 تیحما کردن فراهم شامل درس کالس تیریمد یها مهارت

 تیریمد و کالس بر مستمر و قیدق نظارت ،یعاطف و یعلم

  .(5) باشد یم تعارض

 شامل که است چرخشی یندیفرا درس کالس تیریمد

 نهایی ارزیابی و اجرا طول در ارزیابی اجرا، پیشرفته، طراحی

 نظر در را ها آن محیط و فراگیران به مربوط عواملو  باشد می

 برای شده انجام های فعالیت در پیشرفت موجب گرفته،

 تصریح نیز یخلخال (.5) شود می کالس در فراگیران یادگیری

 نظام سیستم خرده ترین کوچک عنوان به درس کالس که کرد

 در آموزشی و اجتماعی تغییرات و تحوالت دنبال به آموزشی

 سبک واستادان  و معلمان نقشبنابراین  .باشد می تغییر حال

 گیرندگانی یاد تربیت و آموزشی اهداف تحقق در آنان مدیریتی

  .(9) است اساسی و مهم بسیار ،امروز جهان با متناسب

 جنبه سه شامل و بعدی چند مفهومی درس کالس مدیریت

 باشد. می «انضباط و نظم و تدریس شخصیت،» اساسی

 و فراگیران شخصیته دربار مدرس باورهای شامل شخصیت

 گیرندگان یاد فردی رشد به که اوست های فعالیت از دسته آن

 ناظر یهای فعالیت و اعمال تمام بر تدریس عنصر کند. می کمک

 در یادگیری های فعالیت بسط و ایجاد برای مدرس که است

 دهد. می انجام مکان و زمان مدیریت نحوه و درس کالس

 که دارد اشاره مدرسان های فعالیت از دسته آن به نیز انضباط

 کالس در رفتار مناسب استانداردهای تدوین و تعیین بر ناظر

 اهداف و انسجام دارای که درسی کالس (.1) باشد می درس

 ،نشود تعارض و نظمی بی دستخوش وباشد  روشن

 موفقیت آن تبع به و یادگیری برای بیشتری بسیار های فرصت

 (.3) آورد می فراهم خود گیرندگان یاد درسی

Walfgang و Glickman آموزش، مدیریت سبک سه 

 کالس مدیریت برای را افراد مدیریت و رفتار مدیریت

 بر نظارتمانند  هایی جنبه شامل  آموزش مدیریت .ندبرشمرد

 و درسی برنامه روزانه های فعالیت دهی ساخت کالس، محیط

 به افراد مدیریت .است فراگیران برای آموزشی مواد تخصیص

 توسعه برای وی های تالش و فراگیران درباره مدرس اعتقاد

 با تنگاتنگی ارتباط رفتار مدیریت .باشد می فراگیران با روابط

 این است. کالس  مدیریت از یمهم بخشو  دارد افراد مدیریت

 منظور بهباشد که  می انضباطی های استراتژی شامل جنبه

 یندهاییافر رود. می کار به فراگیران بدرفتاری از جلوگیری

 کردن فراهم و پاداش ساختار تعیین قوانین، تعیین چونهم

 جای  حیطه این در فراگیران خودانضباطی برای هایی فرصت

 کههستند  باور این بر Glickmanو  Walfgang .(81) دارد

 غیر رویکرد» یعنی کالس مدیریت رویکرد نوع سه توان می

 متمایز هم از و شناسایی را «یتعامل و گر مداخله گر، مداخله

  .(81)ساخت 

 گرفته شکل باور و اعتقاد این پایه بر گر مداخله غیر رویکرد

 تمایل و باشد می خود خاص نیازهای دارای فرد هر که است

 نماید. مرتفع را نیازها این خود موردنظره شیو به که دارد

 این ارضای برای الزم شرایط که است موظف مدیربنابراین 

 نماید. فراهم را مدرسان بر کنترل حداقل اعمال با همراه نیازها
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 و فراگیران به ها ولیتؤمس واگذاری گر، مداخله غیر رویکرد

 از ها آن پیروی و کالس در آزاد تعامل برای بیشتر فرصت

 این برهمواره  گر مداخله رویکرد است. خود شخصی عالیق

 از متأثر کاملبه طور  فردی هر رشد که کند می کیدأت نکته

 ،باشد می امکانات( و افراد از )مستقل خود بیرونی محیط

 کنترل و نظارت تحت را موجود شرایط باید مدرسبنابراین 

 اعمال بر تأکید رویکرد، این در دهد. قرار خود شدید و دقیق

 است فراگیران رفتار و ها فعالیت بر بیشتر نظارت و کنترل

(81.)  

 یا بینابینی رویکرد یک عنوان به یتعامل رویکرد نهایتدر 

 نماید. می کیدأت محیط و فرد متقابل تأثیر یا تعامل بر وسط حد

 مدرس بین کالسی موقعیت بر کنترل و نظارت رویکرد این در

 سایه در انضباط و کنترل و شود می تقسیم گیرندگان یاد و

 در فراگیر شدن سهیم و مدرس و فراگیر میان تعامل

  (.81) گیرد می رتصو کالس سازماندهی و ریزی برنامه

Kaykci معلمان کالس تیریمد های مهارت بین داد نشان 

 Adeyemo .(88) دارد وجود رابطه آموزان دانش یانضباط یب و

 های تکنیک و ها مهارت بینمستقیمی را  رابطه خود پژوهش در

 تحصیلی پیشرفت با معلمان اثربخش کالس مدیریت

 و انتخاب Ahmed و Ghias .(82)گزارش کرد  آموزان دانش

 های سبک زمینه در دیده آموزش و مجرب مدیران کارگیری به

 تحصیلی عملکرد ارتقای راستای در درس کالس مدیریتی

 و طراحی ضرورت و ندداد قرار تأکید مورد را آموزان دانش

 های سبک پیشبرد برای خدمت ضمن های آموزش اجرای

 .(89نمودند ) گوشزد را مدیران رهبری

Djigić و Stojiljković   و مزایاکه به این نتیجه رسیدند 

 های سبک با مقایسه در تعاملی مدیریت سبک مثبت ابعاد

استادان  همچنین است. بیشتر بسیار گر  مداخله غیر و گر مداخله

 بسیار یتعامل سبک از ناشی آموزشی فضاهای از دانشجویان و

 تعاملی سبک ازاستادان  که زمانی واقع در دارند. رضایت

 باالترین در دانشجویان درسی پیشرفت سطح ،کنند می استفاده

 فراگیرانی دارای گر مداخلهاستادان  که حالی در ؛باشد می حد

 نتایج .(84) دارند را تحصیلی عملکرد ترین پایین که هستند

 قابلتأثیر  و نقش برتأکید  ضمنو همکاران  Evrim تحقیق

 ،یلیتحص زهیانگ رشد و جادیا بر درس کالس تیریمد مالحظه

 ادی شرفتیپ سطح شیافزا و یدرس یها تیفعال در مشارکت

 یباورها نیب که داد قرار دییتأ مورد زین را نکته نیا ،رندگانیگ

 دارد وجود رابطه ها آن کالس تیریمد وهیش و سبک و معلمان

(85).  

Kukuru مدیریتبه این نتیجه رسید که  خود تحقیق در 

 کننده تضمین و کیفی و ثرؤم آموزش ساز زمینه درس، و کالس

 .(85) باشد می عیب بدون و سالم کالسی محیط یک ایجاد

 محیط به بخشیدن نظم و دهیسازمانکه  ای نشان داد مطالعه

 های آموزش هیارا و کالسی نظم ایجاد باعث درس کالس

 تحقیق نتیجه .(89) گردد می گیرندگان یاد نیازهای با منطبق

Kostis و Efthymia درس های کالس مدیریت زمینه در 

 ها کالس نوع اینه ادار خاص کالتمش فرهنگی، چند مدارس

 به مشروط را زمینه این در موفقیت و نمود مستند را

  .(81) دانست معلمان رفتاری و شخصی آموزشی، های قابلیت

 معلمان دیدگاه از که بیان نمود خود پژوهش در نژاد یرمضان

 رفتاری عمده مشکل دو نظمی بی و پرخاشگری بدنی، تربیت

 میان از همچنین باشد. می ها آن کالس مدیریت در شایع

 عاطفی مثبت ارتباط روش کالس، مدیریت گوناگون های روش

 توسط مواقع بیشتر در کالس بر کنترل و نظارت و اجتماعی و

کردند  گزارش همکاران و انیفیشر .(83) گیرد می انجام معلمان

 و درس یها کالس آگاهانه تیریمد» نهیزم دو در استادانکه 

 .هستند یبارز یها یژگیو یدارا «انیدانشجو محترمانه رفتار

 یعلم مرتبه و دانشکده حسب بر استادان عملکرد نیهمچن

 سابقه یمبنا بر عملکرد نیا اما رد،ندا یدار یمعن تفاوت

  .(21) باشد یم متفاوت سیتدر

 دانشگاه دانشجویان که ندداد نشان و همکاران یآذر ازین

 ارتباط، برقراری تدریس، زمینه در را خود استادان آزاد،

 یادگیری در فراگیران دادن مشارکت و تدریس به عالقمندی

 های رشته دانشجویان عالوه بر این، .دان کرده ارزیابی مداکار
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 مدیریت زمینه در را مرد استادان ،پایه علوم و مهندسی و فنی

 عکسر ب نمودند. ارزیابی زن استادان از مدتراکار کالس

 بهتر ارزیابی پزشکی علوم و انسانی علوم های رشته دانشجویان

 با مقایسه در زن استادان مدیریتی عملکرد از تری مثبت و

 نیانگیم، پور ییرجابر اساس مطالعه  .(28) داشتند مرد استادان

 ،یسازمانده ،یطراح یکارکردها انجام در معلمان نمره عملکرد

 نهیزم در و باشد یم متوسط حد از باالتر یکم نظارت و یرهبر

 حال، نیع در .(22) اند کرده عمل متوسط حد از کمتر یابیارزش

 طور به تیریمد یکارکردها از کدام هر که داد نشان ها افتهی

 و مثبت یهمبستگ یریادگی جو با و گریکدی با جداگانه

 .است داشته یدار یمعن

 معلمان که بود آن از یحاک و همکاران یصمد پژوهش

 و رهبری سازماندهی و یطراح یکارکردها ییراهنما دوره

 را ارزشیابی کارکرد و متوسط حد از باالتر کمی را نظارت

 مدیریت کارکردهای و برآورد کردند متوسط حد از تر پایین

 داری معنی و مثبت همبستگی یادگیری جو با درس کالس

 های سبک میان که دریافتند یزدی نیام و یعال .(29) نشان داد

 رشته و تحصیلی مدرک اساس بر معلمان کالس مدیریت

 تفاوت این که هرچند دارد. وجود داری یمعن تفاوت تحصیلی

 نبوددار  معنی جنسیت و خدمت سابقه متغیرهای زمینه در

 جهینت نیا به خود پژوهش در و همکاران اپورانیآر .(24)

 یبرا ریمتغ نیتر یقو ،یتعامل تیریمد سبککه  نددیرس

 به .باشد یم آموزان دانش یاضیر درس زشیانگ سطح ینیب شیپ

 نیتر یقو گر مداخله و یتعامل تیریمد یها سبک عالوه،

 آموزان دانش یاضیر شرفتیپ سطح ینیب شیپ یبرا رهایمتغ

 گزارش خود پژوهش در زین یاسداله و یمیرح .(25) هستند

 سبک از استفاده به انگلیسی زبان مدرسان شتریب که کردند

  .(25) دارند گرایش گر مداخله مدیریتی

 ایجاد در کلیدی متغیری درس کالس مدیریت کلی طور به

 د.رو می شمار به فراگیران یادگیری و آموزش برای یمطلوب جو

 در مدیریتی مداکار های مهارت بهاستادان  تجهیز امروزه

 پزشکی، آموزش ویژه به ای حرفه های آموزش برای ریزی برنامه

 با مرتبط عوامل شناخت بنابراین است. انکار قابل غیر ضرورتی

 در نیازی پیش منزله به کالس مدیریت اثربخش های سبک

 مدیریتی های مهارت و ها سبک توسعه های روش طراحی

 های سبک بررسی با هدف حاضر پژوهشبنابراین  دارد. اهمیت

 دانشگاه علمی تأهی اعضای واستادان  درس کالس مدیریت

 نماید بررسیدرصدد بود تا  وکاشان انجام شد  پزشکی علوم

 مدیریت رویکرد کدام سمت به دانشگاهاستادان  گرایش که

استادان  ،؟باشد می گر( مداخله غیرو  یتعامل گر، مداخله)

 )مدیریت کالس مدیریت های سبک از یک کدام به دانشگاه

 بیشتری اهمیت افراد( مدیریت و رفتار مدیریت آموزش،

 های سبک ازاستادان  استفاده بینی تفاوت آیا و دهند؟ می

 جنسیت،) دموگرافیک های ویژگی حسب بر کالس مدیریت

 مرتبه و استخدام وضعیت خدمت، سابقه تحصیلی، رشته

 دارد؟ وجود (علمی

 

 کار روش
آن  آماری جامعه و پیمایشی -توصیفی نوع از پژوهشاین 

  کاشان شهر پزشکی علوم دانشگاههمه استادان  شامل

 جامعه واریانس که جا آن از بود. 8932-39 سال در( نفر 812)

 مطالعه یک انجام بود، نامعلوم حاضر پژوهش در آماری

به  ضروری علمی تأهی اعضای از تعدادی روی بر مقدماتی

 صورت به علمی تأهی یاعضا از نفر 91بنابراین  .نظر رسید

 پسگردید.  توزیع ها آن میان ها نامه پرسش و انتخاب تصادفی

 و مقدماتی گروه های پاسخ به مربوط های داده استخراج از

 از استفاده با پژوهش آماری نمونه حجم واریانس، برآورد پیش

 از حاضر تحقیق در آمد. دست به نفر Cochran ،884 فرمول

 این بر شد. استفاده حجم با متناسب ای طبقه گیری نمونه روش

 عضو 53 از و نفر 99 مرد، علمی تأهی عضو 829 از اساس

 .دگردی انتخاب نمونه عنوان به نفر 99 زن، علمی تأهی

 وGlickman (81 ) و Walfgang استاندارد نامه پرسش از

 کنترل خصوص در معلمان باورهای نامه پرسش از الگوگیری با

یا  Attitudes and beliefs of classroom control) کالس
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ABCC) Martin   وBaldwin (1) مدیریت سبک سنجش به 

 رویکرد سه مبنای بر کالس کنترل درباره دانشگاه درس کالس

 نامه پرسش شد. پرداخته گر( مداخله غیر و یتعامل گر، مداخله)

 و عمومی های ویژگیآن  الؤس 5 که بود الؤس نوع دو دارای

 )مدیریت لفهؤم سه در ای گزینه چهاربه صورت  الؤس 25

 در نامه پرسش گذاری نمره .طرح گردید آموزش( و افراد رفتار،

 و 9 = معموالً ،2 = ای اندازه تا ،8 = )هرگز لیکرت مقیاس

، 82 ،89، 85-83، 22، 24 سؤاالت گذاری نمره و (4 = همیشه

 .به صورت معکوس انجام شد 9و  4 ،3

 (،8-89ت االؤس) آموزش مدیریت شامل نیز لفهؤم سه

سؤاالت ) رفتار مدیریت و (84-28سؤاالت ) افراد مدیریت

 باو  آموزش و افراد رفتار، مدیریت سنجش برای بود. (25-28

 میانگین بود، ای درجه چهار نامه پرسش مقیاس که این به توجه

در نظر  نامه پرسش تحلیل مبنای عنوان به 5/2برابر با  فرضی

 مدیریت رویکرد نوع تعیین برای همچنین .گرفته شد

  طیف در نمرات گر(، مداخله غیر و یتعامل گر، مداخله)

 .به دست آمد 5/52 نمرات میانگین و گرفت قرار 811-25

 نمره و گر مداخله مدیریت سبک نشانگر طیف این در باال نمره

 نقطه در یتعامل سبک و گر مداخله غیر سبک نمایانگر پایین

 بار اولین برای نامه پرسش این .داشت قرار طیف دو این میانی

 و شد اجرا معلمان روی بر یزدی نیام و یعال توسط ایران در

 صورت افراد همین توسط نیز آن اعتباریابی و هنجاریابی

 صورت به نامه پرسش روایی حاضر تحقیق در .(24) گرفت

 منظور به گردید. ییدأت کارشناسان و متخصصان توسط محتوایی

 نفر 81 اختیار در نامه پرسش محتوایی، و صوری روایی تعیین

 ،آنان نظرات دریافت از بعد و گرفت قرار متخصصان از

 شد. انجام ها نامه پرسش در ضروری اصالحات

 امین و عالی پژوهش در کالس مدیریت نامه پرسش پایایی

برابر با  Cronbachs alpha ضریب طریق از ضریب یزدی

 در نامه پرسش پایایی تعیین جهت .(24) آمد دسته ب 51/1

شد که  استفاده Cronbachs alpha ضریب از حاضر تحقیق

 آموزش مدیریت برای تفکیک به و 12/1 کالس مدیریت برای

 برآورد 11/1 رفتار مدیریت و 99/1 افراد مدیریت ،19/1

  .باشد می نامه پرسش این باالی پایایی دهنده نشان که گردید

 علوم دانشگاه والنؤمس طرف از طرح اجرای اجازه از پس

 نامه جهت رضایت کنندگان شرکت تمام از کاشان، پزشکی

 ها نامه پرسش که شد داده اطمینانآنان  به و گرفته طرح اجرای

 آنان به انتها در و است محرمانه نتایج بود، خواهد نام بدون

 نامه پرسش تکمیل برای مناسبی زمان مدت شد. خواهد اعالم

 توضیحات، این دادن با محقق شد. گرفته نظر در طرح

 آوری جمع و تکمیل هفته دو مدت در و توزیع را ها نامه پرسش

 )فراوانی، توصیفی سطح دو در ها داده تحلیل و تجزیه نمود.

 ،t های آزمون) استنباطی و معیار( انحراف و میانگین درصد،

ANOVA و Independent t) افزار نرم از استفاده با SPSS 

 انجام( version 18, SPSS Inc., Chicago, IL) 81 نسخه

 گرفت.

  

 ها یافته
درصد  99 زن و درصد 59 ،مرد علمی هیأت اعضای تعداد

 49) سال 8-81 خدمت سابقه علمی هیأت اعضایبیشتر  بود.

 (درصد 28) سال 28-91 خدمت سابقه آنان کمترین و (درصد

 51) مربی علمی مرتبه با  علمی هیأت اعضای تعداد .داشتند

 تعداد کمترین و  علمی هیأتی اعضا دیگر از بیشتر (درصد

 علمی هیأتی اعضا تعداد بود. (درصد 4) استاد مرتبه به متعلق

نسبت  یبیشتردرصد  (درصد 93) پیمانی  استخدامی وضعیت با 

را به خود  آزمایشی رسمی و قطعی رسمی های گروهبه 

 .اختصاص دادند

 یها مؤلفه از کی هر نیانگیم ،8 جدول یها داده طبق

 فرض و بود شتریب( 5/2) یفرض نیانگیم از کالس تیریمد

 مربوط نیانگیم نیباالتر. گرفت قرار دییتأ مورد پژوهشگر یادعا

 توجه با نیهمچن. آمد دست به( 95/2) آموزش تیریمد سبک به

 کالس تیریمد کردیرو مورد در شده حاصل نیانگیم به

 نییتع گر مداخله کردیرو صورت به کالس تیریمد(، 21/51)

 نیانگیم و 25-811 از یفیط در نمرات که نیا به توجه با. دیگرد
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 کردیرو نشانگر فیط نیا در باال نمره است، 5/52 نمرات

 گر مداخله ریغ کردیرو انگرینما نییپا نمره و گر مداخله تیریمد

 .ردیگ یم قرار یانیم نقطه در یتعامل کردیرو و

 

 کالس مدیریت های لفهؤم میانگین مقایسه: 8 جدول

 t P آزادی درجه میانگین حداکثر میانگین حداقل میانگین تعداد متغیر

 < 118/1 55/3 889 91/9 29/2 95/2 ± 21/1 884 آموزش مدیریت

 < 118/1 15/5 889 95/9 52/8 99/2 ± 95/1 884 افراد مدیریت

 < 118/1 31/1 889 11/4 51/8 55/2 ± 44/1 884 رفتار مدیریت

 < 118/1 51/81 889 11/14 11/55 21/51 ± 91/5 884 مدیریت رویکرد

 مرد، علمی تأهی اعضای در آموزش مدیریت سبک میانگین

 سبک و زن علمی تأهی اعضای در رفتار مدیریت سبک

جنس  از بیشتر کمی مرد علمی تأهی اعضای در رفتار مدیریت

 نبود دار یمعن آماری نظر از ها تفاوت این اما ،بود مخالف

 .(2 جدول)

 
 جنسیت حسب بر کالس مدیریت های لفهؤم میانگین مقایسه: 2 جدول

 t P میانگین تعداد جنسیت متغیر

 181/1 -25/1 94/2 99 زن آموزش مدیریت

 95/2 99 مرد

 931/1 25/1 95/2 99 زن افراد مدیریت

 99/2 99 مرد

 411/1 -15/1 58/2 99 زن رفتار مدیریت

 53/2 99 مرد

 

 میانگین نشان داده شده است، 9 جدولطور که در  همان

 تأهی اعضای در رفتار مدیریتو  آموزش مدیریت سبک

 اعضای در رفتار مدیریت سبک و سال 88-21 سابقه با علمی

 این اما ،بوددیگران  از بیشتر کمی سال 28-91 علمی تأهی

 .مشاهده نشد دار یمعن آماری نظر از ها تفاوت

 
 خدمت سابقه حسب بر کالس مدیریت های لفهؤم میانگین مقایسه :9 جدول

 F P میانگین تعداد سابقه خدمت )سال( متغیر

 191/1 831/1 94/2 54 8-81 آموزش مدیریت

21-88 95 99/2 

91-28 24 99/2 

 135/1 411/1 55/2 54 8-81 افراد مدیریت

21-88 95 19/2 

91-28 24 95/2 

 441/1 191/1 51/2 54 8-81 رفتار مدیریت

21-88 95 51/2 

91-28 24 94/2 
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 افراد آموزش، مدیریت سبک میانگین که داد نشان 4 جدول

 از بیشتر کمی آزمایشی رسمی علمی تأهی اعضای در رفتار و

 رفتار مدیریت و آموزش مدیریت برای ها تفاوت این و بودبقیه 

 نبود. دار یمعن افراد مدیریت برای، اما بود دار یمعن
 

 استخدامی وضعیت حسب بر کالس مدیریت های لفهؤم میانگین مقایسه :4 جدول

 F P میانگین تعداد استخدامی وضعیت متغیر

 129/1 921/9 91/2 44 پیمانی آموزش مدیریت

 11/2 29 آزمایشی رسمی

 92/2 49 قطعی رسمی

 891/1 111/8 59/2 44 پیمانی افراد مدیریت

 14/2 29 آزمایشی رسمی

 99/2 49 قطعی رسمی

 129/1 921/9 55/2 44 پیمانی رفتار مدیریت

 15/2 29 آزمایشی رسمی

 54/2 49 قطعی رسمی

 

 مدیریت سبک میانگین که دادنشان  5 جدولهای  داده

 مدیریت سبک مربی، مرتبه با علمی تأهی اعضای در آموزش

 مرتبه با علمی تأهی اعضای در رفتار مدیریت سبک وافراد 

بقیه  از بیشتر کمی استاد مرتبه با علمی تأهی اعضای در استاد

 دار یمعن آموزش مدیریت مورد درتنها  ها تفاوت این اما ،بود

 .مشاهده شد
 

 علمی مرتبه حسب بر کالس مدیریت های لفهؤم میانگین مقایسه: 5 جدول

 F P میانگین تعداد مرتبه علمی متغیر

 آموزش مدیریت

 18/2 55 مربی

541/4 114/1 
 94/2 95 استادیار

 49/2 3 دانشیار

 51/2 4 استاد

 افراد مدیریت

 91/2 55 مربی

139/1 951/1 
 55/2 95 استادیار

 59/2 3 دانشیار

 18/2 4 استاد

 رفتار مدیریت

 51/2 55 مربی

451/1 981/1 
 55/2 95 استادیار

 51/2 3 دانشیار

 53/2 4 استاد

 

 گیری نتیجه و بحث
 رویکردهای بهاستادان  گرایش میزان در مطالعه حاضر

 و گر( مداخلهغیر و  یتعامل گر، مداخله) کالس مدیریت

 مدیریت های سبک از یک هر به که اهمیتی میزان همچنین

 بررسی ،دادند می رفتار مدیریت و افراد مدیریت آموزش،
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 های لفهؤم از یک هر میانگین که داد نشان نتایج .گردید

 ادعای فرض و بود بیشتر فرضی میانگین از کالس مدیریت

 به مربوط میانگین باالترین گرفت. قرار ییدأت مورد پژوهشگر

 به نیز مدیریت رویکرد نوع همچنین و آموزش مدیریت سبک

 آموزش مدیریت به دانشگاهاستادان  بود. گر مداخله صورت

 دوم درجه در رفتار و افراد مدیریت و دهند می اهمیت بیشتر

 مدیریت که است این اصلی علت شاید دارد. قرار اهمیت

 کالس، محیط بر نظارت چونهم هایی جنبه شامل آموزش

 مواد تخصیص و درسی برنامه روزانه های فعالیت دهی ساخت

 (.24) باشد می فراگیران برای آموزشی

 به و ندهست عالقمند درسی مطالب و علم به بیشتراستادان 

 را شاگردان توانند می ،دارند که وسیعی علمی اطالعات سبب

 علمی نگر درساستادان  که ثیریأت کنند. جلب خود سوی به

 را خود تالش بیشتراستادان  این تربیتی. نه است تعلیمی ،دارند

 کمتر افراد، مدیریت تا دهند می اختصاص آموزش مدیریت به

 با مطلوب ارتباط اگر و کنند می توجه دانشجو نیاز و عالیق به

 موفق خود کالس مدیریت در توانند می ،باشند داشته شاگردان

 و Miller های بررسی یها افتهی با هیفرض نیا جهینت .شوند

Pedro (29) تیریمد بیشتر سبک بودن گر مداخله بر یمبن 

 و (24) یزدی نیام و یعال تحقیقات های یافته ،استادان کالس

 ایرانی معلمان بیشتر که  این بر مبنی (25) یاسداله و یمیرح

 های یافته با ونی دارد همخوا هستند، گر مداخله سبک دارای

 و Djigić و (23) یمانیسل و یعلو ،(21) شیبخشا مطالعات

Stojiljković  (84)  های  و نگرش بودن باورهامبنی بر تعاملی

 .مطابقت ندارد، معلمان

 مدیریت سبک میانگین بر اساس نتایج مطالعه حاضر،

 در رفتار مدیریت سبک مرد، علمی تأهی اعضای در آموزش

 اعضای در رفتار مدیریت سبک و زن علمی تأهی اعضای

 از ها تفاوت این اما ،بودان دیگر از بیشتر کمی مرد علمی تأهی

 و مرداستادان  کلی طور به .مشاهده نشد دار یمعن آماری نظر

 دارند گرایش یکسانی سبک به درس کالس اداره لحاظ از زن

 افتندیدر که یمانیسل و یعلو مطالعه های یافته با نتایج اینکه 

 اساس بر کالس کنترل مورد در معلمان نگرش و باورها نیب

 جیتان با و (23) ندارد وجود یدار یمعن تفاوت تیجنس

 بر مبنی (24) یزدی نیام و یعال و (21) شیبخشا قاتیتحق

 یتفاوت مرد و زن معلمان کالس مدیریت های سبک بین که این

 و Martin پژوهش های یافته با و دارد همخوانینیست، 

Baldwin (1) به نسبتمعلمان زن  بیشتر مداخله حاکی از 

 ندارد.مطابقت  ،کالس مدیریت در مرد معلمان

 مدیریت سبک و آموزش مدیریت سبک میانگین همچنین

 و سال 88-21 خدمت سابقه با علمی تأهی اعضای درافراد 

 با سابقه خدمت علمی تأهی اعضای در رفتار مدیریت سبک

 نظر از ها تفاوت این اما ،بودبقیه  از بیشتر کمی سال 91-28

 مدیریت بر خدمت سابقه بنابراین. مشاهده نشد دار یمعن آماری

 خدمت سابقه داشتن با دانشگاهاستادان  ندارد.ی ثیرأت کالس

 بایافته  این هستند. یکسانی مدیریت های سبک دارای متفاوت،

 یزدی نیام و یعال و (23) یمانیسل و یعلو مطالعات نتایج

 و Martin های پژوهش یها افتهی با و دارد همخوانی (24)

Baldwin (1) است.  ناهمخوان (21) همکارانو  انیفیشر و

 حسب بر استادان عملکرد که ندداد نشان خود پژوهش آنان در

 دارای علمی تأهی اعضای و باشد می متفاوت تدریس سابقه

 تدریس سابقه دارای افراد به  نسبت سال 8-81 تدریس سابقه

 ندردا بهتری عملکرد کالس مدیریت زمینه در سال 21-88

(21 ،1.) 

 اعضای در رفتار و افراد آموزش، مدیریت سبک میانگین

 این و بود اندیگر از بیشتر کمی آزمایشی رسمی علمی تأهی

به  دار یمعن رفتار مدیریت و آموزش مدیریت برای ها تفاوت

 ها یافته از نبود. دار یمعن افراد مدیریت برای، اما دست آمد

تأثیری  مدیریت سبک بر استخدام وضعیت که شد استدالل

 که داد نشان رفتار و افراد ،آموزش مدیریت سبک سه ندارد.

 دارد. اثر رفتار و آموزش مدیریت روی بر استخدام وضعیت

 مدیریت در قطعی رسمی و پیمانی استخدام وضعیت بااستادان 

 دارند. گر مداخله رویکرد سمت به بیشتری گرایش آموزش

 در آموزش مدیریت سبک میانگین نتایج حاکی از آن بود که
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و  رفتار مدیریت سبک مربی، مرتبه با علمی تأهی اعضای

 کمی استاد مرتبه با علمی تأهی اعضای در افراد مدیریت سبک

 مدیریت مورد در فقط ها تفاوت این اما ،بود اندیگر از بیشتر

 علمی مرتبه که شود می استدالل .مشاهده شد دار یمعن آموزش

 و افراد مدیریت رویاما  ،داردتأثیر  آموزش مدیریت بر

استادان  نتایج، به توجه با و گذارد ی نمیثیرأت رفتار مدیریت

 مدیریت در بیشتری مداخله دارای مربی علمی مرتبه دارای

 علمی مرتبه دارایاستادان  ،آموزش مدیریت در هستند. کالس

استادان  ،دیگر عبارت به یاو  ندباش می گرتر مداخله بقیه از استاد

ی بیشتر اهمیت آموزش مدیریت به باالتر علمی مرتبه با

 دارد.ی کمتر اهمیت انبرایش افراد مدیریت؛ چرا که دهند می

 

 یریگ جهینت

 سبک به مربوط ،میانگین باالترین که داد نشان نتایج

 پزشکی علوم دانشگاه در مدیریتی رویکرد و آموزش مدیریت

 ازاستادان  که دالیلی از یکی بود. گر مداخله نوع از کاشان

 مدیریتی سیستم که استآن  ،کنند می استفاده گر مداخله سبک

 برنامه واست  متمرکز معمولبه طور  ها دانشگاه آموزشی و

 که شود می دادهاستادان  به ترم ابتدای در درس طرح و درسی

 خودشان کامل طور بهاستادان  و کنند پیروی آن از باید

 در .گیرند می عهده بر را آموزش و تدریس کامل ولیتؤمس

 و کالس جو و است حاکم محور معلم رویکرد آموزشی نظام

  است. سنتی و ردیفی صورت به ها کالس فیزیکی محیط

 زمان و وقت کمبود و شلوغ های کالس وجود دیگر، دلیل

 و شود می هیارا ترم یک در درسی موضوع یک که است الزم

 وباشد  می ها درس کردن پاس و گرفتن به مجبور دانشجو

 درس برای که کوتاهی های جلسه در ندهست مجبور هماستادان 

 به که روئوسی سرفصل طبق را مطالب ،است شده گذاشته

به  ها آن آموزشی های روشو  دهند موزشآ ،شود می داده ها نآ

طور 

 اگراستادان  بنابراین است. رانینسخ سنتی روش همان، معمول

 نتایجی ،کنند استفاده تعاملی و مشارکتی های روش از بخواهند

 آورد. نخواهند دسته ب دارند انتظار کهرا 

 از صرف استفاده ،حاضر پژوهش های محدودیت جمله از

 محدود متغیرها، ارزیابی برای دهی خودگزارش های نامه پرسش

 علوم دانشگاه علمی تأهی اعضای به پژوهش نمونه شدن

 بود. ها داده مقطعی آوری جمع و بررسی و کاشان پزشکی

 که گردد می پیشنهاد تحقیق حاصل شده از نتایج اساس بر

 کافی دقت ها دانشگاه علمی تأهی اعضای جذب نحوه در

 های کارگاه طریق از آنان های مهارت و اطالعات، گیرد صورت

 و تدریس های شیوهو  تخصصی زمینه در ،شود روز به آموزشی

 آموزی مهارت آنان به مداوم یادگیری و تربیتی شناسی روان

 علمی توان تدریس، نحوه بر تکیه با استادان عملکرد از، گردد

 از، آید عمل به ارزیابی گروهی و فردی های پژوهش و

 استفاده کالس در محورانه دانشجو و تعاملی تدریس های روش

 نمایند. توجه دانشجویان اساسی نیازهای به استادان و شود

 اهمیت و کالس مدیریت پژوهشی دامنه گستردگی دلیل به

 تأثیر بررسی به که شود می پیشنهاد پژوهشگران  به ،آن

 پذیری ولیتؤمس و خودانضباطی بر کالس مدیریت های سبک

 از دانشگاهی درون عوامل تأثیر همچنین و بپردازند دانشجویان

 آموزشی برنامه ،دانشگاه قوانین ،دانشگاه مدیریت سبک جمله

 و نظارت سبک و آموزشی ارزشیابی و سنجش نظام درسی، و

 اعضای کالس مدیریت سبک بر را و... آموزشی  ارزشیابی

 نمایند. بررسی علمی تأهی

 

 سپاسگزاری

 اعضای و مدیران تمام از ننددا می زمال دخو بر ننویسندگا

 ما هشوپژ ینا در که کاشان پزشکی علوم دانشگاه علمی تأهی

 .ندآور عمل به تشکر و تقدیر ،نددنمو رییا را
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