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چکيده
هدف :این پژوهش با هدف تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدیریت کالس براساس تئوری انتخاب و تعیین
اثربخشی آن بر سبک مدیریت معلم و مسئولیتپذیری دانشآموزان مقطع متوسطهی اول در ساال تصیایلی -1400

مقاله پژوهشی

 1399صورت گرفت.
روششناسی پژوهش :پژوهش نیمهآزمایشی و با طرح پیشآزمون– پسآزمون با گروه آزمایش و کنتارل باود.

تاریخ دریافت:

جامعه آماری آن کلیه دانشآموزان متوسطه اول شهرستان کنارک در سال تصییلی  1399-1400باود کاه دو کاالس

1400/11/11

(دانشآموزان و معلمان دروس زیستشناسی ،ریاضی و ادبیات هر کالس) بعد از همتاساازی باهشایوه در دساترس

تاریخ پذیرش:

انتخاب و به صورت تیادفی انتخاب و در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند .بساته مادیریت راهبراناه مادیریت

1400/11/20

کالس به معلمان گروه آزمایش آموزش داده شد و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند .از پرسشنامههای سبک

صص125-146 :

مدیریت معلم و مسئولیتپذیری دانشآموزان در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگری استفاده شد .برای تجزیه و تصلیا
داده ها با کمک نرمافزار  spss18از روشهای آماری تصلی کواریانس تک متغیره ،تی زوجی و تصلی کواریانس باا
اندازهگیریهای مکرر استفاده شد.
یافتهها :مصاسبه دو شااص

 CVRو  CVIروایای مصتاوایی بساته آموزشای را ت ییاد کارد .تصلیا آنکاوا

نشاندهنده تفاوت معنیدار سبک مدیریت معلمان در پسآزمون بود ( )P<0/01و اندازه اثر بسته آموزشی بر متغیار
وابسته برابر  0/91بود .نتایج آنوا با اندازهگیری های مکرر برای متغیر مسئولیتپذیری دانشآموزان حااکی از تفااوت
معنیدار نمرات گروه آزمایش در پیشآزمون با پسآزمون و عدم تفاوت معنیدار پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش
بود ) )P<0/01, F=181/235, df=1که حااکی از تا ثیر متغیار مداصلاه بار مسائولیتپاذیری داناشآماوزان در
پسآزمون و ثبات نتایج در آزمون پیگیری بود .پیشآزمون و پسآزمون گروه گواه تفاوت معنیداری نداشت.
نتيجهگيری :بسته آموزشی سبک مدیریت کالس براسااس تئاوری انتخااب ،دارای اعتباار باوده و روی سابک
مدیریت معلمان و مسئولیتپذیری دانشآموزان ت ثیرگذار است.

کليدواژهها :مدیریت کالس؛ مدیریت راهبرانه؛ مسئولیتپذیری؛ دانشآموز.
DOR: 20.1001.1.25885162.1401.13.49.7.1

20.1001.1.22516972.1400.2
تهران ،ایران
 .1دکتری تخییی روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)،
9.53.2.8
 .2دکتری تخییی روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،تهران ،ایران
 .3دکتری تخییی روشهای تصقیق و آمار ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،تهران ،ایران
 .4نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطباایی (ره)،
تهران ،ایران
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مقدمه و بیان مسئله
کودکان و نوجوانان ارزشمندترین سرمایههای هر کشور و آیندهسازان هر جامعهای هستنند از
اینروست که تمام تالشهای سیسنم تعلیم و تربیت هتر جامعتهای در پت پترورش نستل هتر ته
آراسنهتر به ویژگ های

ون مسئولیتپذیری ،مشناق بته یتادگیری ،هدفمنتد ،بتا انزیتوه و منع تد

است مسئولیتپذیری در زمره م مترین ویژگ های انسان است و پرورش آن از اهداف تعلتیم و
تربیت است زیرا صفن است که با بسیاری از صفات مثبت همبسنز داشنه و زمینهای برای رشد و
پرورش هر ه بیشنر دانشآموزان است ،طوریکه یک از پیشبینهای ب داشت روان افراد و نیو
موفقیتهای آت او در زندگ است و با سایر جنبههای زندگ رابطه معن داری دارد بهشکل کته
پژوهشهای صورتگرفنه نشان م دهد که میانزین مسئولیتپذیری نوجوانان بوهکتار پتایینتتر از
نوجوانان غیربوهکار است (عبدال

و قدس )1397 ،؛ مسئولیتپذیری با پیشرفت تحصتیل رابطته

معن دارد (طباطبای و همکاران1390 ،؛ میکائیل منیت1388 ،،؛ حتاج محمتدی آرانت  ،تقتوای ،
1394؛ خدیوی و الل )1393 ،؛ پیشبین کننده مثبت و معن دار شادکام دانشآموزان مت باشتد
(فاطم عقدا)1397 ،؛ همچنتین مستئولیتپتذیری از منغیرهتای اررگتذار در عبتور از تالشهتای
زندگ (نظیر طتالق والتدین) استت (صتادقیان ،ف تری ،حستنزاده )1398 ،و مت توانتد باورهتای
خودکارآمتتدی تحصتتیل دانتتشآمتتوزان را پتتیشبین ت کنتتد (زارع ت  ،فر ت  )1397 ،پتتژوهش
(مارگارت اگبرگ )2018 ،نشان م دهد معلمتان نیتو مستئولیتپتذیری ،توجته و مراقبتت را بترای
ساخت یک زمینه مناسب برای یادگیری مؤرر ،اساس م داننتد جتای تردیتدی وجتود نتدارد کته
مسئولیتپذیری از ویژگ های اررگذار بر کیفیت زندگ انسانها خصوصاً دانشآموزان در سنین
است که در حال ساخنن بنای ش صیت و آینده خود و کشورشان هسنند
مسئولیتپذیری یا پذیرفنن مسئولیتهای خود ،در حد معقول ،برای دسنیاب به سالمت روان و
احستتاا ارزشتتمندی تترروی و واجتتب استتت (صتتاحب  )1398 ،مستتئولیتپتتذیری اشتتاره بتته
وظیفهشناس  ،پاسخگو بودن و تع د دارد (آلن و میننرُم )2010 ،1و شامل ویژگ های

ون تفکتر

قبل از عمل ،به تأخیر انداخنن خواسنهها ،رعایت قوانین و هنجارها و ستازماندهت و الویتتبنتدی

1. Allen, A., & Mintrom, M.
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تکالیف م شود (اسکالو-هارت ،ررو-کورنینت

و فتری )2009 ،1فترد مستئولیتپتذیر پیامتدهای

رفنار خود را م پذیرد ،قابل اعنماد و اطمینان است و نسبت بته ستاخنارهای اجنمتاع بتورگتتری
احساا تع د م کند (گراث مارنات )138۶ ،از اینرو دانشآموزان مستئولیتپتذیر بته خودشتان
منک هستند و دارای انزیتوه درونت و بیرونت بیشتنری بترای انجتام تکتالیف و متدیریت فرآینتد
تحصیل خویش م باشند (حاج محمد آران  ،تقوای  )1394 ،مسئولیتپذیری ارر نیست و در
روند صحیح رشد انسانها پدید م آید (رفعنیان ،)1385 ،دکنر گلسر 2بارها تأکید کرده استت کته
مسئولیتپذیری روی ژن های ما نیست و باید با واگذاری تکلیف و دادن اسنقالل و آزادی در فرد
ایجتتاد شتتود (صتتاحب  )1398 ،فراتحلیل ت کتته بتترای شتتناخت عوامتتل متتؤرر برمستتئولیتپتتذیری
دانشآموزان در مدرسه صورتگرفنه نشان داده است کته محتیط بیرونت شتامل محتیط ختانواده،
اجنماع  ،اقنصادی ،سیاس و فرهنز با تأریرگذاری بتر محتیط درونت (ویژگت هتای ش صت -
ورارن ) فرد ،زمینهساز بروز مسئولیتپذیری خواهد شد در این میان محیط مدرسه بهطور اخص با
دارا بودن سه فرایند «آموزش »« ،پرورش » و «سازمان »،زمینهسازمستئولیتپتذیری در مربت استت
(احمدی کرمان و همکاران )1398 ،پژوهش نشان م دهد مسئولیتپذیری را مت تتوان از طریت
برنامههای آموزش روانشناخن افوایش داد از جمله :آمتوزش م تارتهتای اجنمتاع  -ارتبتاط
(شریعت باقری و نیتکپتور)1397 ،؛ بستنه آموزشت ختودراهبری (جعفتری و همکتاران)1397 ،؛
برنامتتههتتای آمتتوزش صتتلح (کتتاظمپتتور و بابتتاپور واجتتاری )139۶ ،روش ی تادگیری مشتتارکن
(کاظمپور)1391،
مدرسه یک ن اد اجنماع محسوب مت شتود کته هتدف اصتل آن «تعلتیم دادن» و «آمتوزش
دادن» به نسل جوان و آمادهسازی دانشآموزان برای تبدیل شدن به یک «ش روند» ختوب و مفیتد
است و ب ش اعظم از این رسالت توسط معلم صورت م گیرد (ای بیباد )1395 ،3صرفنظر از
اینکه معلم با ه روش آموزش م دهد و هدفهای آموزش او ته هستنند ،مزم استت کتالا
درا را بهصورت موقعیت مناسب برای یادگیری درآورد (سیف )1390 ،متدیریت کتالا درا
به روشهای مربوط است که معلمان با کمک آنها رفنار دانشآموزان را ب بود م ب شند و راه را
1. Schulz- Hardt,S., Thurow- kroning, B., & Frey, D
2. Glasser, W
3. Y Babad, Elisha
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

127

تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدیریت کالس براساس تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سبک مدیریت…

برای یادگیری مطلوب هموار م کنند (نظری و همکاران )1393 ،مطالعه نظاممند مدیریت کتالا
اررب ش پدیده نسبناً جدیدی محسوب م شود پیش از کار یاکوب کونن ،)1970( 1پژوهشهتای
معدودی روی مدیریت کالا اررب ش صورت گرفنه بود کتونن ایتن بحتا را پتیش کشتید کته
مدیریت کنندگان اررب ش کالا ،بر خل فضای یادگیری مثبت تمرکو دارند (اگبترگ)2018 ،2
درحال که م ارت های مدیریت رفنتاری و ستازمان کالست قتوی بترای آمتوزش ترورت دارد،
کاربرد روشهای که تعامالت سازنده را ایجاد و ارتقا م دهد به محتیط کالست موفت تتری هتم
برای معلم و هم برای دانشآموزان منجر خواهد شد (کان وی و فاگت )2017 ،3پژوهشها نشتان
م دهد که مدیریت رفنار در کالا درا یک از بورگترین تالشهتای پتیشروی معلمتان در
سراستتر ج تتان استتت و از استتنرازاتتترین عوامتتل در محتتیط کتتاری معلمتتان محستتوب م ت شتتود
(لویوو ) 2009،عدم متدیریت صتحیح کتالا موجتب اختنالل در یتادگیری کلیته دانتشآمتوزان
م شود و دانشآموزان زمان بیشنری را برای یادگیری از دست م دهند بهگونهای که معلمان بیش
از  50درصد زمان کالا خود را صرف مدیریت رفنار دانتشآمتوزان و کننترل کتالا مت کننتد
(آدیمتو )2012 ،4ایتن ایتدههتا در خصتوم متدیریت کتالا تصتدی مت کنتد کته بترای اینکته
دانشآموزان یادگیرندگان موفق باشند ،آموزش و مدیریت کالا را نم توان جتدای از هتم در
نظر گرفت ،معلم هم در حوزه رفناری (عملکرد مدیریت کتالا) و هتم در حتوزه آموزشت بایتد
باهوش باشد (اگبرگ ) 2018 ،تعدادی از مطالعات در اسنرالیا ،ین ،اسرائیل به اررب ش دامنتهای
از تکنیک های مدیریت کالا و تأریر آن بر رفنار دانشآمتوزان پرداخنتهانتد دانتشآمتوزان کته
تش یص و بحا و گفنزو را تجربه کرده بودند ،مسئولیتپذیرتر ،دارای دیدگاه مثبتتر نسبت بته
معلم و کار مدرسه و کمنر پریشان بودند ،در حال پرخاشگتری و اتکتای معلتم بته خشتم و تنبیته
گروه و تحقیر با سوءرفنارهای بیشنر دانشآموز و نزرشهای منف تر دانتشآمتوز بته یتادگیری
همراه است (اگبرگ)2018 ،

1. Jacob Kounin
2. Egeberg, Helen Margaret
3. Conway, R. & Foggett, J
4. Adeyemo
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یک از سبکهای مطرح در مدیریت کالا الزوی گلتیکمن و ولفزانت
تاماشیرو )1980( 1و ولفزان

استت گلتیکمن و

( )1995ار وب برای تبیین باورهای معلتم ارائته دادنتد کته روی

پیوسناری از نوع غیرمداخلهگر (س لگیتر) ،رابطته -گتوش دادن ،کته در انن تای کمنترین از حتد
کننرل این پیوسنار قراردارد ،تا نوع مداخلهگر (اسنبدادی) قوانین /پاداشها– مجازات که در کرانه
حداکثر کننرلگری قرار دارد و نوع تعامل (مقندرانه) ،قراردادی -مواج های ،در میانه این پیوسنار
قرار م گیرد (ولفزان

و ولفزان

 ،1995 ،به نقل از اگبرگ )2018 ،بین دو کرانه ،تعاملگراها

منمرکو بر کارهای هسنند که فرد برای تغییر محیط انجام م دهد ،همتانطتور کته محتیط ،فترد را
شکل م دهد معلمان تعاملگرا (یا مقندر) با دانشآموزان با احنرام و یاریرساننده رفنار م کننتد،
در حین حفظ شأن دانشآموز و رابطه خوب دانشآموز -معلم از یادگیری دانشآمتوزان اطمینتان
پیدا م کنند (گلسر )2001 ،بنابراین ،تعاملگرایان اظ ار م کنند که دانشآموزان و معلمتان بایتد
برای کننرل کالا و ایجاد انضباط مسئولیت مشنرک داشنه باشند (اویک -آیدین ،کرت ،مدی،2
 )2009این مف وم بندی جدید ،تعدادی از وظایف را یکپار ه م کند؛ ایجاد روابط حمایتگرانته
و مراقبتگرایانه با دانشآموزان و بین دانشآموزان ازطری اننظارات بام و روشن ،سازماندهت و
کاربست آموزش که یادگیری عمی و معنادار را تس یل کند و دانتشآمتوزان را بته درگیتری در
درا تشوی کند ،ارتقای رشد م ارتهای اجنماع و خودتنظیم دانشآموزان برای کمتک بته
دانشآموز در و وح ب شیدن به الشها و حل مسائل ،و بتهکتارگیری متداخالت مناستب بترای
کمک به دانشآموزان که رفنارهای الشانزیو دارند (مک دونالد)2010 ،
گلسر ( )1395از طرفداران تعاملگرای  ،در کنتاب ختود بتا عنتوان «متدارا بتدون شکستت»
بهکارگیری سبک مدیریت راهبرانه بهجای رئیسمآبانه را پیشن اد کرده است .از نظر گلستر عامتل
اصتتل اصتتالحات در آمتتوزش و پتترورش جتتایزوین کتتردن متتدیریت راهبرانتته بتتهجتتای متتدیریت
رئیسمآبانه است (گلسر )1397 ،مدیریت رئیسمآبانه سبک از مدیریت است که تئوری پشتنیبان
آن روان شناس محرک پاسخ است و باور آن مبنن بر کننرل بیرونت استت (گلستر )1397،معلتم
رئیسمآب اصالً به نیازهای دانشآموزان توج

ندارد یا آن را تاب ،نیازهای خود م داند (گلستر،

1. Glickman and Tamashiro
2.
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 )،1397برای ایجاد دوسن با دانشآموزان هیچ تالشت نمت کنتد و انجتام تکتالیف را م تمتتر از
محیط و شرایط م داند که تکلیف باید در آن انجتام شتود معلتم رئتیسمتآب بته «دانتشآمتوز»
م پردازد نه به «سیسنم» در نین شرایط ار ای نیاز برای بسیاری از دانشآموزان بستیار دشتوار
م شود و آنها دست از تالش برم دارند (گلسر )1397 ،تئوری انن اب معنقد است هنزتام کته
افراد در ار ای نیازهای خود ناکام م شوند دست به رفنار م زند یعنت رفنتار و عمتل خاصت را
انن اب م کننتد تتا شتاید بتدانوستیله نیازشتان را بترآورده کننتد ایتن رفنتار هدفمنتد و از درون
برانزی نه م شوند و معطوف به هدف هسنند و هدف هر رفنار ار ای یک از پنج نیاز ماستت1 :
عش و احساا تعل  2 ،قدرت 3 ،تفریح 4 ،آزادی و  5بقاء و زنده ماندن نان ه فتردی بترای
ار ای نیازهتایش روشهتای متؤرر را پیتدا نکنتد دستت بته رفنارهتای گونتاگون مت زنتد کته در
روانشناس رایج به این رفنارهای ناکارآمتد و نتامورر بر ستب بیمتاری مت زننتد (گلستر)1395 ،
براساا تئوری انن اب کاری که دانشآموزان در مدرسه انجام مت دهنتد نیتو نتوع رفنتار استت
درا ن واندن یا بهعبارت تنبل کردن دانش آموزان هم نوع رفنار محسوب مت شتود گلستر در
خصوم تأریر تئوری انن اب در سیسنم مدارا معنقد است اگر معلمتان بتا تئتوری انن تاب آشتنا
باشند و بدانند دانش آموزان را و زونته رفنتار مت کننتد در آنصتورت بتا رفنتار درستت ختود
خواهند توانست انزیوه مزم را برای انجام تکالیف مدرسه با کیفیت خوب در دانشآموزان ایجتاد
کنند (گلسر )1397این شیوه مدیریت کالا درا پیامتدهای ناخوشتایندی دارد از جملته :ایجتاد
مقاومت و خصومت (گلسر ،)139۶ ،کاهش کار کیف  ،احساا عدم کننرل مؤرر ،کاهش انزیتوه،
مسئولیتگریوی و کاهش خالقیت بنابراین با در نظر گرفنن اینکه معلم کردن نیو از س تتترین
شغلهای مدیرین است معلمان هم به انتدازهی متدیران از شتیوهی متدیرین کته توانتای آنهتا را
صرفاً به کسب ننیجه بدون توجه به سایر توانمندیهایشان در قلمروهای دیزر ،محدود م کنتد بته
سنوه م آیند (گلسر)1397 ،
مدیریت راهبرانه ،سبک از مدیریت است که تئوری پشنیبان آن ،تئوری انن اب است و مبنن
بر کننرل درون است در نین شرایط مدیر راهبر پیوسنه تالش مت کنتد ملوومتات کتاری را بتا
نیازهای مدیریتشوندگان ترکیب کند (گلسر )1397 ،و قسمت اعظم وقت خود را بر شتیوهای از
مدیریت منمرکو م کند که دانشآموزان بنوانند از طری انجتام تکتالیف درست نیازهتای اساست
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خود را ار اء کنند وقن دانشآموزان این کار را انجام دهند و در فرایند کار کشف کنند کته بته
ب نرین وجه به نف ،خودشان است که کار کیف انجام دهند ،آنگاه نیازهای معلم نیو ار اء خواهتد
شد (گلسر )1399 ،دانش آموزان که با این سیستنم متدیریت مت شتوند احستاا کننترل بیشتنری
دارند ،به راحن افراد خود را ارزیاب م کنند و مسئولیتپذیری رشد م یابد ون مدرسه مکتان
است که نیازهای روان شان در آن براورده م شود ،نظراتشان شنیده م شود ،زور و اجباری وجود
ندارد ،احساا ارشتمندی آنتان بتام مت رود خبتری از مشتکالت انضتباط دیزتر ن واهتد بتود و
دانشآموزان در آن بیشنر تالش م کنند و ب نر درا م خوانند (گلسر)1397 ،
واقعیت درمان به عنوان یک روش مشاوره و مداخله درمان بر تئوری انن اب مبنن در تعلتیم
و تربیت ،پرورش فرزندان ،مدیریت و تغییر رفنار مورد آزمون قرار گرفنته و ارتر ب شت آن تأییتد
شده است در واق ،مفاهیم و روش های واقعیت درمان  ،در هر شرایط و موقعین که افراد ب واهند
طریقتته ار تتای مستتئومنه نیازهتتای ختتود را بیاموزنتتد ،متتؤرر استتت (گلستتر )1395 ،پتتژوهشهتتای
صورت گرفنه نشان دهنده تأریر آموزش واقعیت درمان بر افوایش مسئولیتپذیری استت از جملته
این پژوهشها م توان به خداب ش و عابدی ()1388؛ اسالم  ،رسنم  ،سعادت ()1397؛ شیشهفر
و شفی،آبادی ()139۶؛ کاظمیان و همکاران ( ،)1398شارف ( )2012تأکید بر تعامتل و مشتارکت
در کالا درا که موردنظر مدیریت راهبرانه است نیو موجب ایجاد یک جوّ مشارکن و حماین
م شود که پژوهشهای حوزه مسئولیتپذیری نیتو نشتان دادهانتد کته مستئولیتپتذیری تحصتیل
دانشآموزان با حمایت اجنماع از سوی همسامن و معلمان رابطه معن داری دارد (وننتول 1994،
بتتهنقتتل از جیارتنتتا)2014 ،؛ پتتژوهش لتتوئیس ( )2001در بررست ارتبتتاط میتان انضتتباط کالست و
مسئولیتپذیری در میان دانشآموزان ابندای و راهنمتای نشتاندهنتده ایتن بودنتد کته استنفاده از
شیوههای سرکوبگرایانه در برابر رفنار دانشآموزان ،مان ،رشد مسئولیتپذیری در آنان م شود و
توجهشان را از تکالیف مدرسه منحرف م کند این در حال است که بیشنر معلمان در استنفاده از
روشهای

ون بحا و مشتارکت در تصتمیمگیتری تعف دارنتد همچنتین ننتایج نشتان دادنتد

دانشآموزان که انضباط سرکوبگرایانه را در مدرسه تجربه م کننتد کمنتر مستئولیتپذیرنتد و
آنان که تکنیکهای انضباط را در کالا تجربه م کنند بیشنر مسئولیت مت پذیرنتد آنویوبتازی
( )2001در پژوهش خود دریافت دانشآموزان که در گروههای یادگیری مشارکن بته یتادگیری
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م پردازند ،نسبت به کستان کته بتهطتور انفترادی یتاد مت گیرنتد ،پیشترفت تحصتیل و احستاا
مسئولیتپذیری بیشنری دارند از این رو ارتباط صتریح بتین مباحتا اجنمتاع و تحصتیل  ،رفنتار
(مدیریت کالا) و آموزش ،را نم توان نادیده گرفت (کان وی و فاگت. )2017 ،

بهطور کل مسئولیت پذیری و فاعلیت یک از اهداف اساس تعلیم و تربیت در راسنای تربیتت
نس ت ل مستتنقل و عملزراستتت تربیتتت نستتل کتته توانتتای انن تتاب مستتنقالنه و پتتذیرش مستتئولیت
انن اب هتای ختود را دارا باشتد و نستبت بته موقعیتتهتای زمانته ختود بیتنش و توانمنتد باشتد ،از
آرمانهای توانب ش شناخن نسل آینده استت بنتابراین تتدوین بستنههتای بتوم ستازیشتده و در
راستتنای ب بتتود کارکردشتتناخن تصتتمیمگیتتری و واکتتنشپتتذیری نوجوانتتان تتروری بتتهنظتتر
م رسد همچنین با توجه به اهمیت محیط و شرایط یادگیری از یکسو ،و عدم انجام پژوهش کته
مسئولیتپذیری دانشآموزان را مرتبط با سبک مدیریت کالا درا بهصورت منستجم و مترتبط
بررس کرده باشد و نیو عدم وجود پر وتکل مبنن بر شتواهد پژوهشت بترای راهبتری و متدیریت
اررب ش کالا درا برای معلمان ،پژوهش گر بر آن شد تا با انجتام پتژوهش حا تر ،تتأریر یتک
بسنه راهبری کالا درا مبنن بر تئوری انن اب را بر مسئولیتپذیری دانشآموزان مورد مطالعته
قرار دهد از اینرو مسأله اصل این عبارت است از اینکه :آیا بسنه مدیریت راهبرانه کتالا درا
که توسط محق در این پژوهش تدوین شده است ،دارای اعنبار کاف است و م تواند روی سبک
مدیریت معلم و مسئولیتپذیری دانشآموزان مؤرر باشد؟

روش پژوهش
روش پژوهش ،نیمهآزمایش از نتوع پتیشآزمتون -پتسآزمتون بتا گتروه آزمتایش و کننترل
م باشد گروه آزمایش تحت مداخله مبنن بر تئوری انن اب قرار گرفتت امتا گتروه کننترل طت
پژوهش هیچ گونه مداخله و آموزش دریافت نکرد دو ماه پس از پایان پژوهش ،گروه آزمایش و
گواه ،مجدداً به سؤامت پسآزمون پاسخ داند (مرحله پیزیتری) کلیته دانتشآمتوزان پستر مقطت،
منوسطهی اول ش رسنان کنارک اسنان سیسنان و بلو سنان ،جامعته آمتاری ایتن پتژوهش در ستال
تحصیل  1399-400بود پس از همناسازی معلمان منوسطه اول (سه درا اصتل ادبیتات ،علتوم،
ریا
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سابقه تدریس بین  5تا  10سال) ،با روش نمونه گیری در درستنرا دو مدرسته منوستطه اول بترای
انجام پژوهش معرف شد و کالاها به صتورت تصتادف بترای گتروه آزمتایش و کننترل گماشتنه
شدند بسنه آموزش مدیریت کالا بر مبنای تئوری انن اب به معلمان پایه هفنم یکت از متدارا
(گروه آزمایش) به صورت تصتادف آمتوزش داده شتد و معلمتان کتالا دیزتر (گتروه گتواه) از
مدرسه دوم آموزش دریافت نکردند برای تحلیلهای ن ای با توجته بته متالک ورود بته تحلیتل
(حداکثر دو غیبت) و کامل بودن پرسشنامهها  18پرسشنامه از هتر کتالا در دستت بتود تعتداد
دانشآموزان که با توجه به اینکه حداقل  15نفر برای هر گروه آزمایش و گتواه در پتژوهشهتای
آزمایش توصیه شده است (دمور ،)1382 ،تعداد نمونه برای پتژوهش مناستب بتود (مزم بتهذکتر
است برای حفتظ متوازین اخالقت پتژوهش ،و نیتو عالقته گتروه گتواه بته برنامته ،پتس از اجترای
پسآزمونهای پیزیری ،متدیریت راهبرانته کتالا درا در یتک کارگتاه آموزشت دو روزه بته
معلمان گروه گواه نیتو آمتوزش داده شتد ) ج تت تجویته و تحلیتل دادههتا ،عتالوه بتر استنفاده از
شاخص های آمار توصیف

ون فراوان  ،درصد ،میانزین و انحتراف معیتار ،از روشهتای آمتاری

استتننباط تحلیتتل کواریتتانس تتتکمنغیتتره (بتترای ستتبک متتدیریت معلتتم) ،تحلیتتل واریتتانس بتتا
اندازهگیریهای مکرر (برای مسئولیتپذیری دانشآموزان) ،اسنفاده شد
ابرازهای پژوهش شامل دو پرسشنامه مسئولیتپذیری دانشآمتوزان و ستبک متدیریت معلتم
بود پرسشنامه مسئولیتپذیری شامل  50سوال است که مسئولیتپذیری نوجوانتان را مت ستنجد
این پرسشنامه اولینبار در ایران توسط نعمن ( )1387هنجاریاب شد اعنباریاب پرسشنامه توسط
نعمن ( )1387برای پرسشنامه  0/87بهدست آمد که نشان از اعنبتار مطلتوب پرستشنامته تحقیت
دارد در پتژوهش ط رانت و همکتاران ( )1397تتریب پایتتای ایتن پرستتشنامته از طریت آلفتتای
کرونبتتام محاستتبه و  0/80بتتهدستتت آمتتد پرستتشنامتته ستتبک متتدیریت کتتالا ولفزانتت

و

گلیکمن ( )198۶که در آن سه نوع سبک مداخلهگر ،سبک تعاملگرا و سبک غیرمداخلتهگتر در
نظر گرفنهشده است این پرسشنامه توسط امین یودی و عال ( )1384به فارست برگردانتده شتده
است امین یودی و عال از این پرسشنامه برای سنجش سبکهای مدیریت کالا در یک نمونته
 ۶0نفری معلمان کالا های پتنجم در متدارا ابنتدای پسترانه و دخنرانته ناحیته شتش آمتوزش و

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

133

تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدیریت کالس براساس تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سبک مدیریت…

پرورش مش د اسنفاده کردند پایای پرسشنامه از طری

ریب آلفتای کرونبتام 0/۶8 ،بتهدستت

آمد
جدول  1عناوین کل جلسات آموزش معلمان
هدف

جلسه

محتوا

معارفه و آشنایی برای هر دو گروه معلم و دانشآموزان.
پیشآزمون (دانشآموزان) .در عم این مرحله در  4جلسه
جلسه اول

جداگانه ،معلمان گروه آموزش ،معلمان گروه گواه،
دانشآموزان گروه آزمایش و دانشآموزان گروه گواه برگزار
شد .تا پرسشنامههای مربوط به هرگروه بهطور جداگانه

پرسشنامه مسئولیتپذیری
دانشآموز و سبک مدیریت
معلم.

اجرا شود.
جلسه دوم

مفاهیم پیشنیاز الزم برای مدیریت راهبرانه.
معرفی تئوری انتخاب .چگونگی عملکرد مغز انسان.

اصول کارکرد مغز ادمی در
ایجاد رفتار.
فعالیت گروهی.

مفاهیم پیشنیاز الزم برای مدیریت راهبرانه.
جلسه سوم

نیازهای اساسی انسان ،مصیط کالس بهعنوان یک مصیط

معرفی نیازها .کلیپ .کاربرگ.

برای ارضای نیازها .نیازها منبع انگیزش انسان .نیازها در

فعالیت گروهی.

مصیط کالس.
مفاهیم پیشنیاز الزم برای مدیریت راهبرانه.
اهمیت و نقش دنیای مطلوب در زندگی و رفتار
جلسه چهارم

دانش آموزان .جایگاه معلم و مدرسه در دنیای واقعی و
مطلوب دانشآموزان.رفتارهای معلم برای ورود بهدنیای

کلیپ .کاربرگ .فعالیت
گروهی.

مطلوب دانشآموزان.

جلسه چهارم

مفاهیم پیشنیاز الزم برای مدیریت راهبرانه .رفتار کلی،

کلیپ .کاربرگ .فعالیت

ماشین رفتار و اجزای چهارگانه رفتار کلی .انتخابی و

گروهی

هدفمند بودن تمام رفتارها..

چارت تئوری انتخاب.

مفاهیم پیش نیاز الزم برای مدیریت راهبرانه .رفتارها و
جلسه پنجم

صالقیت .بیانضباطی دانشآموز یا مشکالت انضباطی یک
رفتار است.
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جلسه

هدف
معرفی شیوههای مختلف مدیریت کالس درس .معرفی

جلسه ششم
جلسه هفتم

محتوا
کاربرگ .فعالیت گروهی

مدیریت مبتنی بر تئوری انتخاب.
مدیریت مبتنی بر تئوری انتخاب .برصورد با مسائ انظباطی

جلسه هشتم

بازی نقش .فعالیت گروهی.

و عدم تالش دانشآموزان .اتاق تام  .نشستهای کالسی.
رفع مشکالت اجرایی و مشاورههای موردی معلمان.

پرسش و پاسخ .فعالیت

جمعبندی.

گروهی.
پرسشنامه مسئولیتپذیری

جلسه نهم

اجرای پسآزمون روی دانشآموزان.

جلسه دهم

آزمون پیگیری دوماه بعد از پسآزمون.

دانشآموز
پرسشنامه مسئولیتپذیری
دانش آموز

در این پژوهش میوان نسبت روای محنوا ) (CVRو ) (CVIبرای تمام هدفها در بستنهی
آموزش بین  0/8تا  ،1به دست آمد و با توجه به دو شاخص مذکور روایت محنتوای متورد تأییتد
قرار گرفت

یافتهها
جدول  2میانزین و انحراف اسناندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون مسئولیتپذیری تحصیل دانشآموزان و
سبک مدیریت معلم در گروه آزمایش و کننرل
پيشآزمون
متغير وابسته
مسئولیتپذیری

سبک مدیریت معلم

گروه

ميانگين

انحراف
استاندارد

پسآزمون
ميانگين

انحراف
استاندارد

پيگيری
ميانگين

انحراف
استاندارد

آزمایش

62/50

4/60

95/39

5/30

95/44

5/31

کنترل

62/33

4/28

62/44

5/61

62/56

5/40

آزمایش

90/40

3/84

62/80

6/38

-

-

کنترل

90/60

5/77

90/20

6/38

-

-
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مطاب جدول  2مشاهده م شود ،میانزین نمرات پیشآزمون مسئولیتپذیری دانتشآمتوزان و
سبک مدیریت معلم در گروه آزمایش و کننرل تقریباً با هم برابر بوده اما ،در پسآزمتون میتانزین
نمرات گروه آزمایش منفاوت از میانزین نمرات گروه کننرل بتوده و همچنتین در جتدول مقتادیر
پیزیری در گروه آزمایش و کننرل نیو قابلمشاهده م باشد
ج ت بررس فر یه ها در ابندا فرض نرمال بودن توزی ،نمونه براساا جامعه آمتاری بتهوستیله
آزمتتون تتولز و کشتتیدگ و شتتاپیرو ویلتتک متتورد بررس ت قتترار گرفتتت بتتا توجتته بتته ننتتایج
بهدستآمده توزی ،دادهها نرمتال بتوده و آمتارهتای کشتیدگ و تولز در ستطح مناستب قترار
داشنند
برای بررس فر یه اول مبن بر اررب شت متدیریت راهبرانته متدیرت کتالا و انجتام تحلیتل
کواریانس تکمنغیره (انکوا) در این راسنا ،ابندا مفرو ته همزتون واریتانسهتا و همزنت شتیب
رگرسیون بررس شد
ب ش اول پیشفرضهای تحلیل :برای همزون واریانسها از آزمتون لتوین (بترای هتمستان
واریانسهای پیشآزمون و پسآزمون) اسنفاده شد که سطح معنت داری بتهدستتآمتده ()0/۶۶5
بیشنر از  0/05بود و مت تتوان گفتت کته پتیشفترض همزتون واریتانس در گتروههتا از تجتانس
برخوردار است ننایج مربوط به بررس همزن شیبهای رگرسیون در منغیر سبک مدیریت معلم
نشان داد که میان شیب رگرسیون منغیر کننرل وابسنه در دو گروه تفاوت معن داری ندارد بنابراین
م توان ننیجه گرفت پیشفرض همزون شیب رگرسیون رعایت شده است
جدول  3ننایج حاصل از تحلیل آنکوا بر روی سبک مدیریت معلم
منبع
پیشآزمون سبک
مدیریت معلم
تعام سبک مدیریت
معلم و گروه
صطا
ک
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مجموع

درجه

ميانگين

تحليل

معنیدار

اندازه

توان

مربعات

آزادی

مربعات

واریانس

ی

اثر

آزمون

151/625

1

151/625

61/101

0/000

0/830

1

3687/617

1

3687/617

74/504

0/000

0/914

1

173/975

7

24/854

60725/000
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با توجه به جدول  ،3مقدار تحلیل واریانس منغیر مسنقل (گروه) برابر با  328/123و برابتر حتد
مزم برای رد فرض صفر است و معن دار م باشد ،بهاینمعنا م باشد که بین دو گتروه آزمتایش و
کننرل در پسآزمون تفاوت معن داری در سبک مدیریت معلم وجود دارد که ناشت از ارتر منغیتر
مسنقل (بسنهی آموزش مدیریت راهبرانهی کالا درا مبنن بر تئوری انن تاب) مت باشتد ،کته
بهطورکل حکایت از ارر بسنهی آموزش مدیریت راهبرانهی کالا درا مبنن بر تئوری انن اب
بر سبک مدیریت معلم در دانش آموزان دارد و همچنین ارر بسنه مداخله بتر منغیتر وابستنه برابتر بتا
 0/914است
جدول  4خالصه ننایج آزمون تفاوت بین دو گروه
گروه
گروه آزمایش– گروه
کنترل

تفاوت ميانگين ها

خطای استاندارد

معنیداری

27/222

3/265

0/000

ننایج جدول  4نشان م دهد تفاوت بین نمرات سبک مدیریت معلم در گروه آزمایش– گتروه
کننرل تفاوت معن دار در سطح  0/01وجود دارد
به منظور بررس فر یه دوم پژوهش مبن بتر اررب شت بستنهی آموزشت متدیریت راهبرانتهی
کالا درا مبنن بر تئوری انن اب ،بر مسئولیتپتذیری دانتشآمتوزان در مراحتل پتیشآزمتون،
پس آزمون و پیزیری ،از روش تحلیل کوواریانس اندازهگیری مکرر اسنفاده شد مراحل ستهگانته
پتتیشآزمتتون ،پتتسآزمتتون و پیزیتتری بتتهعنتتوان عامتتل درون آزمتتودن و گتتروه بتتهعنتتوان عامتتل
بینآزمودن در نظر گرفنه شدند بهمنظور بررس تفاوت معن دار بین میانزینهای مسئولیتپذیری
دانشآموزان در سه گروه در مراحل سهگانه درمتان  ،ابنتدا مفرو تههتای همزنت واریتانسهتا و
کرویت بررس شد
ننایج جدول نشان م دهد ،با توجه به ننایج تحلیل واریتانس آزمتون لتوین ،ستطح معنت داری
بهدستآمده ) ،)0/83بیشنر از  0/05مت باشتد ،بنتابراین بتهطتورکل  ،مت تتوان گفتت پتیشفترض
همزون واریانس در گروهها از تجانس برخوردار است
با توجه به ننایج بهدستآمده از آزمون همزن واریانس (کرویت مو ل ) که  0/911بهدستت
آمده است و معن دار نیو نم باشد ( )0/142همزن واریانسها در سه نوبت مطالعه تأیید م گردد
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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خالصه ننایج تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای عوامل درونگروه و بینگروه در جدول
بعد ارائه شده است
جدول  5ننایج تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر با عوامل درونگروه
عوامل

منابع تغيير

عام درونگروهی

مراح درمان

مجموع

درجه

ميانگين

تحليل

مجذورات

آزادی

مجذورات

واریانس

582561/333

1

582561/333

8080/127

معنیداری
0/000

اندازه

توان

اثر

آزمون

0/996

1

تعام مراح
درمان

13068/000

1

13068/000

181/253

0/000

0/842

1

*پیشآزمون
صطا

2451/333

34

72/098

ننایج جدول  5نشان م دهد در رابطه با عامل درونگروه مقدار تحلیل واریانس محاسبهشده
برای ارر مراحل (پیشآزمتون ،پتسآزمتون و پیزیتری) در ستطح  0/01معنت دار استت در ننیجته
نشان دهنده اررب ش بسنه ی آموزش مدیریت راهبرانهی کالا درا مبننت بتر تئتوری انن تاب،
م تواند بر مسئولیتپذیری دانشآموزان است و بین میانزین نمترات پتیشآزمتون ،پتسآزمتون و
پیزیری نمرات مسئولیتپذیری دانشآموزان در مراحل سهگانه پیشآزمون ،پسآزمون و پیزیری
درمان تفاوت معن دار وجود دارد همچنین ارر بسنه مداخله بر منغیر وابسنه برابر بتا  0/842استت
ننایج آزمون تعقیب توک بهمنظور بررس تفاوت بین میانزینها در مراحل درمان محاسبه شد
جدول  ۶خالصه ننایج آزمون تعقیب توک ج ت تعیین تفاوت پیشآزمون ،پسآزمون و پیزیری
پیشآزمون
مسئولیتپذیری
پسآزمون

مراح

تفاوت میانگینها

صطای استاندارد

معنیداری

پسآزمون

16/500

0/514

0/000

پیگیری

16/583

0/487

0/000

پیگیری

0/083

0/124

0/505

ننایج جدول  ۶نشان م دهد بین نمرات مسئولیتپذیری دانشآموزان در مراحل پیشآزمون با
پسآزمون ،پیشآزمون با پیزیری تفاوت معن دار وجود دارد تفاوت بین پسآزمتون بتا پیزیتری
معن دار نم باشتد کته ناشت از ربتات درمتان استت مقایسته میتانزینهتای نشتان مت دهتد کته
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مسئولیتپذیری در مرحله پس آزمون و مرحله پیزیری نسبت به مرحله پیشآزمون بهطور معن دار
افوایش یافنه است

بحث و نتیجهگیری
پس از تدوین بسنه ،بهمنظور کستب اطمینتان از روایت محنتوی بستنه ،نستبت روایت محنتوا
)(CVRو مقدار  CVIبرای تمام هدفها در بسنهی آموزش محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت
بسنه آموزش مدیریت کالا درا ابندا در یک طرح پایلوت در  5جلسته بته  2معلتم (ریا ت و
علوم) یک کالا که با اجرای پیشآزمون سبک مدیریت ،سبک آنها مداخلهگر تشت یص داده
شد با تأیید ارر ب ش بسنه بر سبک مدیریت معلم و مسئولیتپذیری دانتشآمتوزان در ایتن طترح
پایلوت و انجام اصالحات و ویرایشهای مزم ،بسنه مدیریت کالا ،بهشکل ن ای خود درآمد
در راسنای تعیین اررب ش بسنه آموزش تدوینشده بر سبک مدیریت معلمان ،ابندا بین معلمان
هر دو گروه آزمایش و گواه ،پیشآزمون سبک مدیریت معلتم اجترا شتد تتا از تعامتلگترا نبتودن
سبک آنان اطمینان حاصل شود ،سپس در  8جلسته آمتوزش گروهت  -کارگتاه  3-1ستاعنه بته
معلمان (ادبیات ،علوم و ریا

مقط ،منوسطه) گروه آزمایش ،این ستبک متدیریت آمتوزش داده

شد .اما گروه کننرل ط پژوهش هیچگونه مداخله و آموزش دریافت نکرد پس از اتمام مداخلته
و اجرای پیشآزمون و پس آزمون روی معلمان دروا اصل منوسطه که بیشنرین ساعات تعامل را
با دانشآموزان داشنند (بهطور منوسط هر درا  4ساعت در هفنه)؛ بررس ننایج با آنکوا نشان داد
که که بین دو گروه آزمایش و کننرل در پسآزمون تفاوت معنت داری در ستبک متدیریت معلتم
وجود دارد که ناش از ارر منغیر مسنقل (بسنهی آموزش مدیریت راهبرانهی کالا درا مبنن بر
تئوری انن اب) م باشد ،که به طورکل حکایت از ارر بسنهی آموزش مدیریت راهبرانهی کالا
درا مبنن بر تئوری انن اب بر سبک مدیریت معلم در دانشآموزان داشت
در تبیین این یافنه باید خاطرنشان شود که تفاوت میان مدیریت راهبرانه و رئتیسمآبانته در سته
حوزه باورها و تئوری زیربنای  ،اسنراتژی بهکاررفنه در آنها و عادات رفناری مدیران استت بستنه
آموزش مدیریت کالا تدوین شده در ایتن پتژوهش ،مبننت بتر تئتوری انن تاب استت کته بتاور
زیربنای آن کننرل درون و توجه به برآورده کردن نیازهای دانشآموزان برای قرار گرفنن معلم و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

139

تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدیریت کالس براساس تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سبک مدیریت…

درا و مدرسه در دنیای مطلوب دانشآموز است که منجر به تمایل دانشآموز به تتالش کیفت و
مسئولیتپذیری بیشنر در قبال رفنارهای ختود مت شتود استنراتژی متوردنظر معلتم راهبتر شتیوهای
قان،کننده و ترغیب کننده به انجام کتار کیفت استت کته موجتب ار تای نیازهتای دانتشآمتوز و
خشنودی آنان و خود معلم م گردد و عادات رفناری مدیر راهبر ،عادات پیونددهنده رابطه استت
که ننیجه آن ب بود روابط میان معلم و دانشآموز که پیامدهای مثبتت آن در تمتام ابعتاد زنتدگ
تحصیل و اجنماع دانش آموز نمود خواهد یافت بنابراین یادگیری و تمرین این سبک متدیرین
مبنن بر تئوری م تواند روی هر سه مؤلفه باورهتا ،استنراتژی و رفنارهتای معلتم در کتالا درا
تأریرگذار باشد دکنر گلسر ( )1397تأکید م کند شغل تدریس و آموزش دادن متؤرر و کارآمتد،
دشوارترین شغل مدیرین محسوب م شود اما معلمان که تئوری انن تاب را در کنتار روشت کته
اکنون بهکار م گیرند ،بهکار ببرند ،کارشان آسانتر خواهد شد
ننایج نشان دهنده تأیید فر یه دوم پژوهش و اررب شت بستنهی آموزشت متدیریت راهبرانتهی
کالا درا مبنن بر تئوری انن اب ،بر مسئولیتپذیری دانشآموزان بود؛ این یافنه ها هتمستو بتا
پژوهش وننول ( )1994که نشان داد مسئولیتپذیری تحصیل دانشآموزان با حمایت اجنمتاع از
سوی همسامن و معلمان رابطه معن داری دارد ,لوئیس ( )2001که نشان دادند دانشآمتوزان کته
تکنیکهای انضباط را در کالا تجربه م کنند بیشنر مسئولیت م پذیرند؛ همچنین پژوهشهای
است که نشان دادهاند آموزش واقعیتدرمان بهعنوان کاربست تئوری انن اب در مداخله و درمان
بر مسئولیت پذیری مؤرر است از جمله اسالم  ،رستنم و ستعادت ()1397؛ خداب شت و عابتدی
()1385؛ کاظمیان و همکاران ()1398؛ شیشهفر و شفی،آبادی ( ،)139۶شارف ( ،2012م )22۶
عالوه بر این ،این یافنه همسو با پژوهشهای است که نشان دادهاند هر برنامه آموزشت دیزتر
در مدرسه که بر ب بود م ارتهای ارتباط  -اجنماع  ،یادگیری مشارکن تأکید دارد که در واقت،
کمتتک بتته ار تتای نیتتاز بنیتتادین عشتت و تعلتت ختتاطر دانتتشآمتتوزان استتت ،موجتتب افتتوایش
مسئولیتپذیری دانشآموزان م شود از جمله شتریعت بتاقری و نیتکپتور ()1397؛ کتاظمپتور و
باباپور واجاری ()139۶؛ آنویوبازی)2001( 1

1. Onwubuzie
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در تببین این فر یه باید خاطرنشان کرد که در کالاهای مبنن بر کننرل بیرون که قتوانین و
مقررات ،تکالیف و مسئولیتهای دانش آموزان توسط کسان غیتر از خودشتان و در بیشتنر متوارد
حن بدون مشارکت و نظرخواه از آنها ،تدوین و تنظیم م شود ،اننظار مسئولیتپتذیری بتام از
دانشآموزان یعن در نظر نزرفنن ،پایههای مزم برای شکلگیری مسئولیتپذیری دانتشآمتوزان
در یک رابطهی حمایتگرانه مبنن بر تئوری کننرل درون همانطور که زیمترمن ( )1989تأکیتد
م کند ،دانشآموزان بهجای اینکه برای کسب دانش و م ارت بر معلمان ،والدین یا دیزر عوامل
آموزش تکیه کنند ،خود مسئولیت را بر ع ده م گیرند و ش صتاً کوشتشهتای ختود را آغتاز و
هدایت م کنند (اشجاری  )1393سبک مدیریت راهبرانه با ویژگ های که توصتیف شتد؛ یعنت
مبنن بودن بر باور کننرل درون  ،اسنفاده از اسنراتژِ ترغیب و قانونمداری ،و بهکارگیری رفنارهای
پیونددهنده دیزر یک مدیر رئیس مآب نیست ،بلکه راهبری است که قصد دارد بهکمتک ار تای
مسئومنه ،اخالق و مؤرر نیازهای اساس دانشآموزان در زندگ  ،خصوصتاً در مدرسته و کتالا
درا کمک م کند ،دانشآموز اطالعات از این سبک مدیریت دریافت م کنتد مبنت بتر اینکته
این معلم م کوشد انجام کاری را از آنها ب واهد که بته نفت،شتان استت و در ایتن راه نته تن تا از
رفنارهای م رب نظیر تنبیته ،اننقتاد ،تحقیتر ،و استنفاده نمت کنتد ،بلکته تتالش دارد در ار تای
نیازهای اساس خصوصاً نیاز به ارزشمندی و احساا تعل که از دشتوارترین نیازهتا بترای ار تاء
هسنند ،به آنها کمک کند بهاینترتیب ،معلم و درا او وارد دنیای مطلوب دانشآموز م شود و
دانشآموز به احنمال زیاد نهتن ا تصمیم م گیرد کاری که معلم از او م خواهد را به انجتام دهتد،
بلکه تالش م کند آن را به ب نرین نحو انجام دهد ،ون کالا و معلم آن را دوست دارد و به او
احساا خوب ناش از ار ای نیازهای اساس اش را م دهد
در مدیریت کالا مبنن بر تئوری انن اب ،دانشآموزان در برنامهریوی و سازمانده کالا
س یم هسنند ،مسئولیت بیشنری بر ع تده دارنتد و معلتم بته دانتشآمتوزان فرصتت مت دهتد تتا بتر
فعالیت های خود نظارت و درباره رفنارشان قضاوت کنند و با این حد از مشارکت در امور مربوط،
به خود هست که مسئولیتپذیری بام نمود مت یابتد مستئولیتپتذیری در تئتوری انن تاب معتادل
سالمت روان و به معن توانای یادگیری رفنارهتای استت کته بنوانتد بتهصتورت متؤرر و اخالقت
نیازهای فرد را بترآورده ستازد و در عتین حتال بته ار تای نیازهتای دیزتران نیتو کمتک کنتد در
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این صورت اهمیت نقش معلمان ،که مدیران کالا درا ،هسنند و رفنار مسئومنه و شیوهی ستالم
و صحیح ار ای نیازهای روان را الزوسازی م کنند و به فراگیران کمک م کنند که در محیط
که ار اءکننده نیازهای اساس آنهاست ،مسئولیت انن ابهای خود را بر ع ده بزیرند
بنابراین افوایش مسئولیت پذیری به دنبال تغییر سبک مدیریت معلم از مداخلهگرا به تعامتلگترا
را به این دلیل است ،هنزام که معلم اجبار و زور و رئیسمآب را کنار م گتذارد ،دیزتر نقتش او
دس نور دادن و اسنفاده از تنبیه و تشوی برای اجرای دسنوراتش نیست ،و بهجای ایجاد معیار انجتام
صتتحیح کارهتتا آنهتتا را بتترای انجتتام کتتار کیفت

تتالش مت کشتتد ،تتتالش دارد محیطت گتترم و

حمایتگر و صمیم ایجاد کند که در آن نهتن ا برای هیچ تنبی

وجود ندارد بلکه دانشآموز در

یک فرآیند حل مشکل م آموزد برای این مشکل راهحل بیابد ،و رفنارها و فعالیتتهتای ختود را
ارزیاب کند ،مسئولیتپذیری دانشآموز به تب ،مشارکت بتامی او و اننظتارات کته از او بتهعنتوان
ب ش از سیسنم کالا و مدرسه و نیو بهعنوان ب ش از راهحل مشکالت موجتود در ایتن فضتای
ارتباط م رود ،بام خواهد رفت از نظر دکنر گلسر ( )1397هر محیط که رفنارهای ت ریبگتر
در آن نباشد ،افراد به راحن ختود را ارزیتاب کننتد ،در بستیاری از متوارد بتدون کمتک بته متدیر
م توانند مشکل خود ار حل کنند و همین امر موجب بام رفنن مسئولیتپذیری خواهد شد
با تأکید بر یک رابطه مبنن بر مدیریت راهبرانه م توان گفت که معلم مؤرر کست استت کته
قابلیت دارد نهتن ا نصف یا سه ارم دانشآموزان ،بلکه تمام دانشآموزان کالسش را منقاعد کند
در مدرسه کار کیف انجام دهند (گلسر )1397 ،اگر ه معلم (مانند هر کس دیزری) نمت توانتد
دیزری را خشنود یا ناخشنود کند اما م تواند به دانتشآمتوزان کمتک کنتد تتا نیازهتای ختود را
به طور مؤرر برآورده کند (گلسر )139۶ ،و معلمان که تحتآموزش سبک مدیرت راهبرانه قترار
گرفنند و به الزوی تعامل تغییر نزرش دادند ،توانسنند نین شرایط را برای دانشآمتوزان ختود
م یا کنند
معلم دشوارترین شغل روابط انسان است برای تدریس موفقیتآمیتو هتیچ یتو دیزتری بته
اندازه ایجاد رابطه دانشآموزان از اهمیت ویژه برخوردار نیست (گلسر )139۶ ،بایتد ایتن نکنته را
به رسمیت بشناسیم که اگر ه نمت تتوانیم دانتشآمتوزان را بته ست تکوشت مجبتور کنتیم ،امتا
مدیریت راهبرانه دانشآموزان در مدرسه و ختانواده ،دانتشآمتوزان را بته ست تکوشت بیشتنری
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ترغیب م کند (گلسر ) 1397 ،معلمان با فراگیری و کتاربرد ستبک متدیریت راهبرانته در کتالا
درا ،مج و به این دانش و م ارت مت شتوند و قادرنتد ویژگت هتای ارزشتمندی نظیتر درگیتری
تحصیل دانشآموزان را به عنوان ملوومات یادگیری اررب ش و نیو بنیتان بستیاری از دستناوردهای
مثبت دیزر در زندگ ب نر پرورش دهند
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The purpose of this study was to develop and evaluate the educational
program of parent-adolescent relationship based on the dark triangle of
military parent personality traits and the parent-child relationship on the dark
triangle of parent personality. The study sample consisted of 30 employees
working in the Army Ground Aviation Training Center in Isfahan in 2020 had
problems related to the dark personality triad who had a teenage son and by
purposeful sampling method 30 parents and their adolescent children were
chosen. To identify the dark triple parent of personality, the Machiavellian
Personality Questionnaire (Christie and Jace, 1970), the narcissistic
personality (Ruskin and Terry, 1988) and the psychopathic personality
(Levinson et al., 1995) were distributed among 450 parents and 30 had scores.
The above were selected, then 30 semi-structured interviews were conducted
with 30 of their teenage sons. Among the selected parents, 15 were randomly
assigned to the experimental group and 15 to the control group. After
extracting the three main components of emotions, mixing and
communication from the interviews and relying on the dark triple feature of
the parent personality, the educational package of the parent-adolescent
relationship was designed and performed on the experimental group in 16
sessions of 90 minutes. Multivariate analysis of covariance was used to
analyze the data. The results showed that the designed educational package is
effective on Machiavellianism, anti-socialism and narcissism of the military
parent (p <0.05.)
Keywords: Parent-Adolescent Relationship Training Program, ParentChild Relationship, Dark Personality Triangle, Adolescent, Military Parent.
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