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  چکیده

 استان آذربایجان شرقی ۀدر مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطبدنی  تربیتاري معلمان دکالس شیوه مدیریت و  ۀمقایسهدف از پژوهش حاضر بررسی 
از معلمان تربیت بدنی  نفر 800 این پژوهش را آماري ۀجامعردآوري شده است. گکه به صورت میدانی  باشدمی پیمایشی - از نوع توصیفی باشد. پژوهش حاضرمی

اي چند  خوشهگیري  روش نمونه به براساس جدول کرجساي و مورگان و هانفر از آن 240که  آذربایجان شرقی تشکیل دادندن ستامدارس ا تمامی مقاطع تحصیلی
باورهاي معلمان  ۀنامبرداري از پرسش  براساس چارچوب نظري ولفگانگ وگلیکمن و با الگوۀ مورد نظر انتخاب شدند. پرسشنام براي تکمیل پرسشنامه اي مرحله

دو) جهت تجزیه و کولموگرف اسمیرنف وخیآزمون ( (میانگین، انحراف معیار، جداول) و آمار استنباطی از آمارتوصیفی .ص کنترل کالس طراحی شدخصو در
گرا گرایش  لی و غیر مداخلهگرا، تعام مداخله هاي به سبکبه ترتیب  متوسطهو راهنمایی ، ابتدایی ةکه اکثرمعلمان دور دادندنشان ها  ها استفاده شد. یافتهتحلیل داده

مختلف طع امرد در مق بین سبک مدیریت معلمان زن ودهدکه  نشان میجنسیت  سبک مدیریت کالس معلمان تربیت بدنی بر اساس ۀمقایس از سوي دیگر،دارند. 
فوق با تحصیالت معلمان  گیرند و کار می بهگر را  اخلههاي تعاملی و مد بیشتر سبک ،دیپلمفوقبا تحصیالت معلمان  همچنینوجود ندارد.  معناداري تفاوتتحصیلی 

 .تمایل دارند اگر هاي تعاملی و غیر مداخله لیسانس بیشتر به سبک
  

  .گرا سبک غیرمداخله ،سبک تعاملی ،گرا سبک مداخله ،مدیریت کالس ،معلمان تربیت بدنی :هاي کلیدي واژه
  
  
 

Comparison of class management styles among physical education teachers in elementary, guidance and secondary schools in 
East – Azerbaijan 

 
Mojtaba zarifi, Reza Faraji 

Abstract 
The aim of this study is to compare class management styles among physical education teachers in elementary, guidance and 
secondary schools in East - Azerbaijan province. Main method of this research is descriptive survey which comprises 800 physical 
education teachers from schools in the East - Azerbaijan province. The multistage cluster is used to select 240 samples according to 
kerjsay and morgan table for questionnaire completion. The aforementioned questionnaire is designed according to volfgang - 
gilkeman theoretical framework and is patterned on belief of teacher’s questionnaire for class control (ABCC). Descriptive 
statistics (mean, standard deviation, tables) and inferential statistics (KS test, chi - square test) were utilized for data analyzing. The 
results showed that most of primary school teachers tend to intervention-oriented, interaction and nonintervention-oriented styles. 
On the other hand, there is no significant difference among management styles of male/female physical education teachers. 
Moreover, Associate's degree teacher’s use intervention-oriented and interaction styles and Master's Degree teachers tend to 
interaction and nonintervention-oriented styles. 
Keywords:  Physical education teachers, classroom management, intervention-oriented style, interaction style, nonintervention 
oriented style 
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  مقدمه
هاي مدیریت کالس بسیار متنوع هستند. هر معلمی با توجه به  روش

نی که ها و فنومقتضیات محیطی و مقطع تحصیلی نوع یا انواعی از روش
ها را در انتخاب و آن ،آموزان داردرا بر روي دانش اثر به نظر او بیشترین

آشنایی معلمان تربیت بدنی با گیرد. داري به کار میامر مدیریت و کالس
هاي حرکتی و ورزشی موجب میها و فنون تدریس و آموزش مهارتروش

بدنی به طور  شود تا اهداف تعلیم و تربیت، به طور عام و اهداف تربیت
تر تحقق یابند خاص، با سهولت و اثربخشی بیشتر و در مدت زمان کوتاه

معتقد است  )1358(1دانیل دیوك )75،ص. 1372ی، معین (پویانفرد و
هاي الزم براي ایجاد وحفظ  اتخاذ شیوه مدیریت کالس تهیه تدارکات و

الس ، مدیریت ک2به بیان النگ، فري، وین استین .محیطی اثربخش است
براي خلق بهترین محیط ممکن به منظور یادگیري، اولویت نخست در 

، ص. 2003، 3(مارتین و یان هاي معلم کالس به شمار می آیدمسؤولیت
142 .(  

داري معلمان تربیت بدنی، بدون پشتوانۀ هاي مدیریتی و کالسسبک
بستن تواند موفقیتی به ارمغان آورد. چگونگی به کار علمی به تنهایی نمی

هاي معلم از اصول اطالعات نظري نیز به تجربه، عمل، آزمایش و آگاهی
سبک مدیریت معلمی  ٤مدیریت و روش تدریس بستگی دارد. به نظر ردین

 اثربخش است که با موقعیت، وضعیت کالس ونیاز فراگیران مناسب باشد
کالس درس همواره با رویکرد  ةادار .)75،ص. 1372(پویانفرد و معینی، 

آموز محوري، معلم محوري یا تلفیقی از هر دو مدیریت بوده است. دانش
آموز محوري سبک معلم محوري بیشتر بر پیشرفت تحصیلی وسبک دانش

هاي زندگی استوار بوده است. در رویکرد بر حفظ استقالل وکسب مهارت
هاي روش ).59 .، ص1377، 5(اسپالدینگ سوم به هر دو بعد توجه می شود

هاي یادگیري فردي و گروهی، به خوب عالوه بر ایجاد موقعیتتدریس 
آموزان براي شرکت فعال در تمرینات کمک می برانگیخته شدن دانش

هاي مدیریت و تدریس مناسب بهره که از روش همچنین معلمانینماید. 
-آموزان را براي تمرینات قهرمانی باال میگیرند انگیزه و اشتیاق دانشمی

ها بسیاري از کمبودها از جمله کمبود وسایل و ت تدریس آنبرند و کیفی
 ).78، ص. 1369(پویانفرد،  تجهیزات ورزشی را تحت تأثیر قرار می دهد

شود: مدیریت فضا، هاي بسیاري میمدیریت کالس درس، شامل جنبه
آموزان. این ها، مواد آموزشی، ارتباطات اجتماعی و رفتار دانشزمان، فعالیت

هاي برعهده گرفته شده به وسیلۀ معلم اي از فعالیتطیف گسترده مفهوم با
، ص. 2011، 6(دجگیک و استوجیلکوویک در کالس درس، مرتبط است
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کند که مدیریت کالس باید رابطۀ نیز بیان می )2003( 7بردون) . 83
بدیهی است که در اجتماعی مثبت و فعال در یادگیري را تشویق کند 

مناسب  و متقابل دو طرفه  آموزان رابطۀبیت دانشآموزش و تعلیم و تر
بسیار مهم است. براي انجام این کار، معلم باید بر اساس یک سبک 

آموزان است، عمل کند. مدیریتی که مبتنی بر روابط سازنده و مولد با دانش
معنا با واژه انضباظ به در اغلب تعاریف سنتی، هم» مدیریت کالس«واژة 

) مدیریت کالس را (درمان 1986ه عنوان مثال دویل (کار رفته است ب
کند. دهد) تعریف میها و اختالالتی که در محیط آموزشی رخ میبدرفتاري

به عقیده وي، هدف مدیریت کالس ایجاد و حفظ نظم اجتماعی به منظور 
 ).263، ص. 2010، 8( ریپرت و وودکاك آموزش و یادگیري بهتر است

تر از انضباط تعریف شده است؛ یت کالس، وسیعمتون علمی معاصرمدیردر
)، مفهوم انضباط را زیر مجموعۀ مدیریت به شمار 1997( 9که لویزچنان

آورد و مدیریت کالس را به مثابۀ ترکیبی از آموزش، سازماندهی مواد و می
آموزان توصیف تالش براي کاهش بدرفتاري دانش هاي درسی وفعالیت

   )78ص.  ،2002، 10(جرماین کندمی
ه ئ) تعریفی جامع و دقیق از مدیریت کالس ارا1986ولفگانگ و گلیکمن (

هاي معلم براي ها (مدیریت کالس، یعنی کلیۀ تالشاند؛ به گفتۀ آنداده
-هاي کالس که شامل تعامالت اجتماعی، رفتار دانشسرپرستی فعالیت

مدیریت  در این تعریف، چند جنبۀ اساسی براي آموزان و یادگیري است).
ها انضباط یا مدیریت رفتار است؛ کالس فرض شده است که یکی از آن

شود؛ در حالی که محدود به آن بنابراین مدیریت کالس، شامل انضباط می
با این حال در این  ).114، ص. 1998، 11وینگ(مارتین و بالدو  نیست

هاي تربیت هاي مناسب مدیریت کالسپژوهش برآنیم تا به بررسی روش
 بدنی بپردازیم.

برد تا داند که معلم به کار میمهارت هایی می مجموعۀ مدیریت را12اولیوا
درکالس محیط یادگیري فراهم شود. یک معلم تربیت بدنی می بایست از 

ها و هاي مدیریت و تدریس و نحوه کاربرد هر یک از روشهمۀ روش
داشته  هاي مختلف تحصیلی و در محیط هاي مختلف آگاهی کامل دوره

ترین و موثرترین شیوه یا هاي مختلف مناسبباشد تا بتواند در وضعیت
به عقیده  ).115 ، ص.1379(بهاري، هاي تدریس را انتخاب نماید شیوه

معلمان بر اساس عقایدشان درباره رشد و یادگیري  )2004( 13ولفگانگ
ه دهند کالگوهاي رفتاري خود را در مدیریت کالس شکل میآموزان دانش

آموزان به تواند اثرات متفاوتی بر رشد دانشهر الگو یا سبک رفتاري می
جاي گذارد. وي با تکیه بر روانشناسی یادگیري و مدیریت کالس، یک 
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چارچوب مفهومی از سه رویکرد مدیریت کالس بر روي پیوستاري از 
کنترل ترسیم کرده است که به ترتیب عبارتند از: مداخله گرایان، تعامل 

ایان و غیرمداخله گرایان. در این پیوستار هر چه از مداخله گرایی به گر
رویم، کنترل کم و در مقابل مشارکت و سمت غیر مداخله گرایی پیش می

   .یابدمسئولیت دانش آموز در کالس افزایش می 
تر ) و پس از آن به طور کامل1986( 1چارچوبی که ولفگانگ و گیلکمن

رده داراي دقت و جامعیتی است که توجه ) ترسیم ک1995ولفگانگ (
به سه رویکرد  ها در یک پیوستارکرده است. این سبک بپژوهشگران را جل
گرا که بر اساس باور انسان گرایان  رویکرد غیرمداخله - 1تقسیم می شود. 

فرض بر این است که، کودك انگیزه درونی براي شناخت دنیاي واقعی دارد 
 آید.ندارد؛ چرا که رشد تحت غریزه پدید می و نیازي به تحریک بیرونی

آموز از سوي معلم، این پذیرش و کودك از سوي مادر یا دانشپذیرش
محبت، مثبت و غیر مشروط است، یعنی مشروط به رفتارخوب یا بد کودك 

این توجه را الزمه رسیدن به رشد همه جانبه و خود  2راجرز نیست.
ن گرا، به دانش آموزان نمی گوید چه یعنی معلم انسا داند.شکوفایی می

چیز درست و چه چیز اشتباه است یا چه کاري براي حل مسأله باید انجام 
دانش آموزان، خود قادر به یادگیري وکنترل  چرا که معلم باور دارد شود؛

   ). 125، ص. 1997، 3(مارتین رفتارخویش هستند
بر  گرایان قرار دارد. رویکرد مداخله گرایان که در مقابل غیر مداخله -2

 دهد.محیط بیرونی، رشد را شکل می اساس فرض اصلی این رویکرد،
نظریه  مکتب تغییر رفتار یا رفتارگرایی پایۀ تئوریک این رویکرد است.

مقدماتی  در روانشناسی هستند کههایی اسکینر و پاولف از نخستین نظریه
، تنبیه، تقویت، شرطی سازي کالسیک، شرطی سازي فعال به وجود آمد.

معلم رفتارگرا علت  محرك و ... از اصطالحات کلیدي این مکتب هستند.
داند و بر اساس آموزان را تأثیر نیروهاي محیط بیرون میبدرفتاري دانش

آموز جهت تغییر و بهبود دارد. این باور سعی بر دخالت و کنترل رفتار دانش
-مبتنی بر رویکرد مداخلههاي مدیریت کالس  ترین نظریهیکی از معروف
به عقیدة  وي یک  است. 4لی کانتر "انضباط جرأت ورزانه"گرایان، تئوري 

کند و ورز، معلمی است که انتظاراتش را به وضوح بیان می معلم جرأت
آموزان را از پیامدهاي ناشی از برآورده کردن یا برآورده نکردن این دانش

گر، کند. معلم مداخلهپوشی نمیکند، از خطاها چشم انتظارات آگاه می
ها و رفتار کند با اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیتتالش می

آموزان و تأکید بر قوانین وانضباط کالس، به اهداف آموزشی دست  دانش
یکی دیگر از  "انضباط مثبت") نیز با تئوري 1987فردریک جونز ( یابد.

   ). 86، ص.2000، 5اردر(بیلی و ریچ گرایی استمدافعان مداخله
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گرایان که در میان دو رویکرد باال قراردارد، بر مبناي پیش رویکرد تعامل - 3
هایی تأکید دارد که فرد هاي مکتب روانشناسی اجتماعی، هم بر فعالیتفرض

دهد؛ و هم به عوامل محیطی توجه دارد که بر براي تغییر محیط انجام می
-گرایان را آلفرد آدلر و درکرز توسعه دادهتعاملگذارد. اصول نظري  فرد اثر می

نظریۀ  است.وجود آورده، چارچوبی نظري براي این رویکرد به6اند و ویلیام گلر
) هر 1990( 8) و انضباط قضاوتی گودرکول1989( 7انضباط مشارکتی آلبرت

(مارتین   ستندههایی از مدل مدیریت کالسی مبتنی بر تفکر تعاملی  دو نمونه
هاي مذکور معلمین با توجه به روش ).156، ص. 1998، 9الدووینگو ب

هاي تربیت بدنی بایستی دانش و آگاهی الزم در زمینۀ نحوة مدیریت کالس
کنند، را داشته باشند. گرچه معلمان به ندرت از یک شیوه خاص استفاده می

ها، حتی در یک جلسه به کارگیري هر روش تدریس و تلفیق این روش
به موقعیت و هدف آموزش بستگی دارد. عوامل مؤثر در استفاده از  تدریس

آموزان، مرحله یادگیري، هاي مذکور شامل سن، میزان تجربه دانش شیوه
محتواي تدریس، سطح فعالیت، منابع در دسترس، تعداد شاگردان، زمان در 

ها و نگرش معلمان است. انتخاب روش مدیریت و تدریس دسترس، ویژگی
هاي ها و تجربههاي تربیت بدنی بستگی به خصوصیتدر کالسمناسب 

دانش آموزان، نوع حرکت یا مهارت مورد آموزش، اهداف آموزشی و وسایل و 
   ).147، ص. 1371(نبوي و ذکایی،  امکانات موجود دارد

هاي هاي مختلفی در مورد سبکبا توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش
) و 1376هاي شنبدي (ها پژوهشجمله آنمدیریت انجام گرفته است؛ از 

ها نظرات دبیران را در زمینۀ عوامل مؤثر ) است که در آن1380فرخ نژاد (
رهبري، "بر مدیریت اثر بخش کالس سنجیده اند در مجموع دبیران 

را بر افزایش اثر بخشی مدیریت کالس  "انگیزش، نظارت و ارزشیابی 
 هايسبک رابطۀپژوهشی با عنوان ) در 1392بخشایش ( .اند مؤثر شمرده

به  یزد، شهر مدارس ابتدایی معلمان شخصیتی هايویژگی با کالس مدیریت
درصد معلمان مورد بررسی  6/76بررسی سبک مدیریت معلمان پرداخت  که 

یک از معلمان سبک گرا وهیچدرصد مداخله 23 داراي سبک مدیریت تعاملی،
مدیریت کالس  چنین او تفاوتی بین سبکشتند، همگر ندامدیریتی غیرمداخله

معلمان به تفکیک جنسیت مشاهده نکرد و معلمان زن و مرد مورد بررسی، از 
) 1959شامسکی (  .هاي مدیریت کالس با یکدیگر تفاوتی ندارندلحاظ سبک

با بررسی دقیق از کار معلمان به این نتیجه رسید که یادگیري زمانی توأم با 
آموزان گاه که خطاها به دانشعات الزم ارائه شود و آنموفقیت است که اطال

گیرد و ها در یک محیط فعال شکل میگوشزد شود درس تربیت بدنی آن
 سازدبه انجام برنامه می ها معلم را قادروسایل الزم و در دسترس بودن آن

)  1986(  10همچنین اسپاکمن ).148، ص. 1381(کارگرفرد و نادریان، 
مورد کار معلمان تربیت بدنی انجام داد و اعالم کرد که مدیریت  اي در مطالعه

عنصر اصلی در تدریس تربیت بدنی است، چون وسایل و ابزار کار اگر به 

                                                             
6. Weeliam Goler 
7. Albert 
9. Godercol 
 

9.Martin& Baldwin 
10. Espakman 
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هاي کارگیري نشوند ممکن است که موجب ضایعات و آسیبه درستی ب
   ).147، ص. 1371(نبوي و ذکایی، جسمانی شدید شود

د چارچوب نظري ولفگانگ و رراي کارب) ب1997عالوه بر این مارتین (
کرده و در  طراحی )ICMSاي به نام (پرسشنامهگلیکمن در پژوهش، 

پژوهشی به مقایسه سبک مدیریت کالس معلمان ابتدایی و متوسطه 
پرداخته اند. طبق نتایج این مطالعه، معلمان ابتدایی در مقایسه با معلمان 

 از طرفی دیگر مارتین و .ارندمتوسطه کمتر به سبک مداخله گرا گرایش د
کالس را بر  ةهاي آموزشی و انداز ) تأثیرمتغیرهاي دوره1998بالدوین (

 اند و نتایج بیانگر وجود رابطۀکردهسبک مدیریت کالس معلم مطالعه
هاي پر جمعیت و کاربرد سبک مداخله گر و تأثیر معنادار میان کالس

پژوهش  .به سبک تعاملی استهاي آموزشی مدیریت کالس در تمایل  دوره
) بیانگر ارتباط معنادار میان ایدئولوژي معلم درباره کنترل و 2003( 1بورر

توان به ارتباط معنادار میان سبک مدیریتی است. از دیگر نتایج آن می
ایدئولوژي معلم دربارة کنترل و سبک مدیریتی اشاره کرد. همچنین مارتین 

ۀ خدمت و سن را بر سبک مدیریت تأثیر سابق ") در پژوهشی 2003(
نشان داد معلمان با سابقه نسبت  این پژوهش بررسی کرد. تحلیل "معلمان

به معلمان کم سابقه در بعد مدیریت افراد و رفتار کنترل بیشتري اعمال 
کنند و همچنین میان سن و میزان کنترل افراد همبستگی مثبت وجود می
- ) در زمینۀ مطالعۀ میان2007( 2ینشوسان ).5، ص. 2003( مارتین،  دارد

فرهنگیِ اعتقادات معلمان شهرهاي آمریکا و سیستم مدارس کره و 
-ها، به این نتیجه رسید که ما بین سالهاي مدیریت رفتاري آناستراتژي

هاي معناداري ها تفاوتهاي تجربه آموزش معلمان ومدیریت کالس آن
آموزان در دو  تعلیمی دانش هاي مدیریتی ووجود دارد و همچنین در روش

  .گروه معلمان تفاوت معناداري نیز وجود دارد
پژوهش و با توجه به مبانی و پیشینۀ اشاره  بر اساس مسألۀ مورد توجه در

داري معلمان در این مطالعه و هاي مدیریت وکالسشده راجع به سبک
ل کدام رویکرد براعتقادات وعم اینکه سبک مدیریتی معلمان، بر اساس

 آنان مسلط است، برآن شدیم تا به بررسی مقایسۀ روش مدیریت و
داري معلمان در مقاطع تحصیلی مختلف پرداخته و روش پیشنهادي   کالس

هاي تربیت بدنی را با توجه به تجربیات و  و کاربردي تدریس در کالس
هاي  هاي معلمان ورزش معرفی نماییم. بنابراین شناخت سبک آموزه

گرا، تعاملی و مداخله"گانه هاي سه معلمان بر اساس سبک مدیریت کالسی
مرد  هاي مدیریت معلمان زن و و مطالعۀ تفاوت میان سبک "گرا غیرمداخله

و ارتباط متغیرهاي مربوط به معلمان (سابقۀ خدمت و سطح تحصیالت) با 
  شیوة مدیریت کالسی آنان از اهداف اصلی این پژوهش می باشد.

  
  پژوهشروش 
هاي آن به صورت  و دادهتوصیفی، از نوع پیمایشی ژوهش حاضر پروش 

معلمان  ۀکلیرا پژوهش  این آماري ۀ. جامعمیدانی گردآوري شده است
سه مقطع  که در تشکیل دادندتربیت بدنی استان آذربایجان شرقی 

                                                             
1. Borer 
2. Sanwoo SHin 

تدریس  1390- 91تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سال تحصیلی 
این جامعه  تعدادار کارشناسی تربیت بدنی اداره کل که طبق آم( کردند می

 را پژوهش هاي یآزمودن . براساس جدول کرجساي و مورگاننفر بود) 800
(تبریز، مراغه، مرند، عشایر، اسکو، شهرهاي بدنی تربیت معلمان از نفر 240

به علت نسبی بودن  دادند که یم این استان تشکیل خسروشهر و ایلخچی)
روش  از استفاده با نفر دیگر مرد و 120ها زن و نفر آن 120جامعۀ آماري، 

نمونه  80( شدند انتخاب ساده اي به صورت تصادفیاي چند مرحله خوشه
نمونه در مقطع  80نمونه در مقطع راهنمایی و  80در مقطع ابتدایی، 

 ۀنامهاي مدیریت کالس از پرسشجهت سنجش سبک .دبیرستان)
ه است که براساس چارچوب نظري ولفگانگ استفاده شد ،ساختهمحقق

باورهاي معلمان در خصوص کنترل  ۀبا الگوبرداري ازپرسشنام وگلیکمن و
 .) طراحی شده است1998همکاران ( ) از مارتین وABCCکالس (

کنترل کالس بر  ة) به سنجش باورهاي معلم دربارABCCنامه (پرسش
(مارتین و  پردازد گرا) می اخلهغیرمد گرا، تعاملی و مبناي سه رویکرد (مداخله

تبدیل آن به ابزاري  محقق با ترجمه و ).156، ص. 1998، 3بالدووینگ
هاي مدیریت کالسی مورد استفاده قرار داده است. سبک جهت سنجش

و تعاملی ، گراغیرمداخلهگویه در مقیاس مدیریت 25نامه داراي پرسش
ر ده نفر از کسب نظ قاز طرینامه پرسش صوري روایی .است گرامداخله

ها و هماهنگی با ابعاد  صحت گویه درباره مدیریت ورزشی متخصصان
 دربارة توضیحی از متشکل ايپرسشنامه شیوه این در یید شد.أمتغیر، ت

 اساتید اختیار در بعد، هر به مربوط هايگویه همچنین آن و ابعاد و متغیر
عالوه بر روایی  فت.قرار گر مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

نامه با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی صوري، روایی سازة پرسش
محاسبه شده براي عوامل مدیریت  KMO 4انجام شد. که ضریب 

 چنین). همKMO=774/0کالسی، از نظر آماري رضایت بخش بود (
 )df= 435 و  2χ (001/0=sig= 11333/2(5آزمون کرویت بارتلت

نامه، جهت تعیین پایایی پرسشد که از نظر آماري معنا دار بود. محاسبه ش
 SPSSر از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. طبق برونداد نرم افزا

، آموزان)(دانش تحقیق ۀنامه در نمونپرسش ۀگوی 25براي  ریب آلفاض
ن در ای نامه است.پایایی معنادار این پرسش دةدهن باشد، که نشانمی 68/0

تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی، جدول و نمودار جهت 
آزمون  و در بخش آمار استنباطی ازهاي پاسخ دهندگان  توصیف ویژگی

آزمون  ها و) جهت بررسی طبیعی بودن دادهKSکولموگرف اسمیرنف (
براي تجزیه و تحلیل  SPSS16ار افز از نرم همچنین دو استفاده شد.خی

  استفاده شد. )α=0.05سطح معناداري (و  آماري
  

  ها یافته
 هاي مختلف کنندگان بر حسب گروهفراوانی شرکت )1(مطابق جدول

هاي  است. بر اساس یافتهتحصیلی) ارائه شده مقطع(جنسیت، تحصیالت و 

                                                             
3.Martin& Baldwin 
4. kaiser- Meyer- Olkin Measure 
5. bartlett Test of Sphericity 
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درصد  50درصد مرد و  50آزمودنی مورد بررسی  240تحقیق از مجموع 
ها فوق درصد آزمودنی 2/19داد که هاي تحقیق نشان  زن بودند. یافته

ها فوق لیسانس هستند. درصد آن 2/36درصد لیسانس و  6/44دیپلم، 

ها در مقطع تحصیلی ابتدایی، هد که آزمودنید ها نشان می همچنین یافته
  درصد هستند.  3/33راهنمایی و دبیرستان به نسبت برابر 

  
 هاي مختلف نندگان بر حسب گروهتوزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکت ک . 1جدول 

 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
ها از آزمون هاي آماري، براي بررسی طبیعی بودن دادهقبل از انجام آزمون

ها داراي توزیع کولموگرف اسمیرنف استفاده شد که نشان داده شد، داده
در این پژوهش  با توجه به این توضیحات ).= 125/0Pطبیعی نبوده است (

اي، تعاملی و جا که متغیر سبک مدیریت در سه سطح (مداخلهاز آن
، در بررسی گرفتمورد بررسی قرار هاي مختلف  میان گروهاي) در  غیرمداخله

بخواهیم بیشتر از  اگرفرضیات از آزمون مجذور خی چند بعدي استفاده شد. 

اي (اسمی) با هم مقایسه دو یا چند متغیر مقوله ۀدو گروه یا متغیر را در زمین
ل نماییم، از آزمون مجذور خی چند بعدي که به آن آزمون مجذور خی مستق

هاي مدیریت  )، فراوانی سبک2در جدول( .کنیمیشود، استفاده میمنیز گفته 
 تفکیک مقطع تحصیلی ارائه شده است. به

  
  هاي مدیریت به تفکیک پایۀ تحصیلی (ابتدایی و راهنمایی)فراوانی سبک . 2جدول 

 گرمداخله تعاملی گرغیر مداخله نوع سبک
 39 37 4 ابتدایی

 15 45 20 راهنمایی
  

  دو براي بررسی استقالل متغیرهاي مورد بررسینتایج آزمون خی - 3جدول 

 

 سطح معناداري درجۀ آزادي

11.22 2 010/0  
 

دو ) با در نظر گرفتن مقادیر خی3با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول(
گزارش شده متغیرهاي مورد  )001/0( معناداري) و سطح 11/22(

مقطع تحصیلی(ابتدایی و راهنمایی) از همدیگر بررسی(سبک مدیریت) و
توان گفت سبک مدیریتی مورد استفادة مستقل نیستند.  بنابراین می

معلمان مقطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی متفاوت است. اطالعات ارائه 

هاي  ) حاکی از آن است معلمان ابتدایی بیشتر سبک2شده در جدول(
گیرند، درحالی که معلمان دوره راهنمایی  یکار م گر و تعاملی را بهمداخله

  گر تمایل دارند. هاي تعاملی و غیرمداخله بیشتر به سبک
 

  
  فراوانی سبک هاي مدیریت به تفکیک مقطع تحصیلی (ابتدایی و دبیرستان) - 4جدول 

 گرمداخله تعاملی گرغیر مداخله نوع سبک
 39 37 4 ابتدایی

 4 32 44 دبیرستان

 درصد فراوانی سطح متغیر

 جنسیت
 50 120 مرد
 50 120 زن

 سطح تحصیالت
 2.19 46 فوق دیپلم
 6.44 107 لیسانس

 2.36 87 فوق لیسانس

 مقطع تحصیلی
  3.33  80  ابتدایی

 3.33 80 راهنمایی
 3.33 80 دبیرستان
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 دو براي بررسی استقالل متغیرهاي مورد بررسیآزمون خی نتایج - 5جدول 

 

 سطح معناداري درجۀ آزادي
05.62 2 001/0 

  
دو ) با در نظر گرفتن مقادیر خی5با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول (

گزارش شده متغیرهاي مورد ) 001/0( ) وسطح معناداري05/62(
دایی و دبیرستان) از همدیگر بررسی(سبک مدیریت) و پایۀ تحصیلی (ابت

مستقل نیستند بنابراین می توان گفت سبک مدیریتی مورد استفاده معلمان 

) حاکی 4ابتدایی و دبیرستان متفاوت است. اطالعات ارائه شده در جدول (
گر و تعاملی را به کار از آن است معلمان ابتدایی بیشتر سبک هاي مداخله

ره دبیرستان بیشتر به سبک غیر مداخله گر گیرند، درحالی که معلمان دومی
 تمایل دارند. 

  
  فراوانی سبک هاي مدیریت به تفکیک مقطع تحصیلی (راهنمایی و دبیرستان) - 6جدول 

 گرمداخله تعاملی گرغیر مداخله نوع سبک
 15 45 20 راهنمایی
 4 32 44 دبیرستان

 
 

  یر هاي مورد بررسیدو براي بررسی استقالل متغنتایج آزمون خی - 7جدول 

 

 سطح معناداري درجۀ آزادي
56.17 2 001/0 

دو ) با در نظر گرفتن مقادیر خی7با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول (
گزارش شده متغیرهاي مورد  )001/0) و سطح معناداري(56/17(

بررسی(سبک مدیریت) و مقطع تحصیلی (راهنمایی و دبیرستان) از همدیگر 
توان گفت سبک مدیریتی مورد استفاده معلمان یستند. بنابراین میمستقل ن

) 6راهنمایی و دبیرستان متفاوت است. اطالعات ارائه شده در جدول (

گیرند، حاکی از آن است معلمان راهنمایی بیشتر سبک تعاملی را به کار می
گر تمایل درحالی که معلمان دورة دبیرستان بیشتر به سبک غیر مداخله

  رند.دا
 

 
  هاي مدیریت به تفکیک جنسفراوانی سبک - 8جدول 

 گرمداخله تعاملی گرغیر مداخله  نوع سبک
 34 53 33 مرد
 26 61 35 زن

 
  هاي مورد بررسیدو براي بررسی استقالل متغیرنتایج آزمون خی - 9جدول 

 

 سطح معناداري درجۀآزادي

34.2 2 31/0 

دو ) با در نظر گرفتن مقادیر خی9در جدول (با توجه به اطالعات ارائه شده 
) گزارش شده متغیرهاي مورد بررسی و 31/0) و سطح معناداري (34/2(

توان گفت بین سبک مدیریتی اند، بنابراین میجنسیت از همدیگر مستقل
 مورد استفادة زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. 

 
 

  سطح تحصیالتهاي مدیریت به تفکیک فراوانی سبک -10جدول 
 گرمداخله تعاملی گرغیر مداخله نوع سبک
 16 24 6 فوق دیپلم
 31 46 30 لیسانس

 11 44 32 فوق لیسانس
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 دو براي بررسی استقالل متغیرهاي مورد بررسینتایج آزمون خی -11جدول 

 

 سطح معناداري درجۀ آزادي
78.14 4 005/0 

 
) با در نظر گرفتن مقادیر خی 11( با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول

گزارش شده متغیرهاي مورد بررسی  )005/0) و سطح معناداري (78/14دو (
توان گفت سبک و سطح تحصیالت از همدیگر مستقل نیستند، بنابراین می

مدیریتی مورد استفاده معلمان فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس متفاوت 
) حاکی از آن است معلمان فوق 10(است. اطالعات ارائه شده در جدول 

که گیرند، درحالی گر را به کار میهاي تعاملی و مداخلهدیپلم بیشتر سبک
گر تمایل معلمان فوق لیسانس بیشتر به سبک هاي تعاملی و غیر مداخله

  دارند.
  

  گیري  بحث و نتیجه
مدیریت وکالسداري معلمان  ةشیو  ۀمقایسپژوهش حاضر با هدف بررسی 

استان  ۀدر مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطبدنی  تربیت
هر معلمی با توجه به  ،طورکه بیان شدهمان صورت گرفت. آذربایجان شرقی

ها و فنونی که به مقتضیات محیطی و مقطع تحصیلی نوع یا انواعی از روش
امر  ها را درآموزان دارد انتخاب و آننظر او بیشترین تأثیر را بر روي دانش

ها گیرد. آشنایی معلمان تربیت بدنی با روشمدیریت و کالسداري به کار می
شود تا هاي حرکتی و ورزشی موجب میو فنون تدریس و آموزش مهارت

اهداف تعلیم و تربیت، به طور عام و اهداف تربیت بدنی به طور خاص، با 
اطالعات و  تر تحقق یابند.سهولت و اثربخشی بیشتر و در مدت زمان کوتاه

تواند براي معلم تنهایی نمیهاي صرفاً نظري و بدون پشتوانۀ عملی به دانسته
کار بستن اطالعات نظري نیز به تجربه، موفقیتی به ارمغان آورد. چگونگی به

هاي معلم از اصول مدیریت و روش تدریس بستگی عمل، آزمایش و آگاهی
هاي مدیریت به بررسی سبکهمچنین در این پژوهش بر آن شدیم تا  دارد. 

و کالسداري معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی بپردازیم و به این 
-ها با توجه به مقاطع تحصیلی موضوع پی ببریم که سبک مورد استفاده آن

هایی دارد، آیا مدیریت ها و شباهتنمایند چه تفاوتها تدریس میکه آن
ن متفاوت است، آیا بین سبک مدیریتی شاها با توجه به مدرك تحصیلی آن

   از نظر جنسیت تفاوتی وجود دارد؟
 پژوهش، ۀدهد که اکثر معلمان دوره ابتدایی نمونهاي تحقیق نشان می یافته

راهنمایی به سبک تعاملی و ة گرا گرایش و معلمان دوربه سبک مداخله
این نتایج  گرا گرایش دارند.متوسطه اغلب به سبک غیر مداخله ةمعلمان دور

 با کالس مدیریت هايرابطۀ سبکبخشایش با عنوان با پژوهش 
به بررسی سبک  یزد، که شهر مدارس ابتدایی معلمان شخصیتی هاي ویژگی

درصد معلمان مورد بررسی داراي سبک  6/76مدیریت معلمان پرداخت و 
یک از معلمان سبک مدیریتی گرا و هیچدرصد مداخله23مدیریت تعاملی، 

ها که بر اساس نظر دیگر بررسیگر نداشتند همخوانی ندارد. مداخلهغیر
، 1392( بخشایش، اندولفاگانگ انجام شده، مشابه این نتیجه را گزارش داده

) روي معلمان 1998بالدوین ( هایی که مارتین وبر اساس بررسی ).87ص. 

اند سبک غالب مدیریت کالس معلمان ابتدایی و متوسطه انجام داده
  .گر است مداخله

هدف  ،کندهاي کنترل و اجبار را توجیه میکانتر که روش ۀبراساس نظری
شود معلم تالشی است. این باور سبب می» نیاز معلم«مدیریت کالس، رفع 
ها در پی چراکه این روش .هاي مسالمت آمیزتر نکنددر جهت کاربرد روش

اید در ایجاد نظم و انضباطی هستند و ش -  رسیدن به هدف دراز مدت خود
چه در مدیریت شند. اما آنبااي کالس کار آمد نبرقراري سکوت لحظه

گرا، به عنوان یک اصل کلیدي مطرح است، کالس تعاملی و غیر مداخله
آموزان است. با توجه به این اصل، معلم در کاربرد هر نیازهاي رشد دانش

، هدف از این شیوه ال پاسخ دهدؤشیوه مدیریتی در کالس باید به این س
  آموز است یا نیاز معلم؟رفع نیاز دانش

هاي ما حاکی از این است که اغلب معلمان تربیت بدنی  در این پژوهش یافته
هاي اند تا نیازابتدایی بیشتر در مدیریت کالس رفع نیاز خود را مد نظر گرفته

بال اثبات ؛ در واقع معلمان در این مقطع بیشتر به دنآموزان رارشدي دانش
، اما در مقطع راهنمایی و خود و دیکته کردن سبک مدیریتی خودشان هستند

اصلی براي  عامل آموزان رامتوسطه اغلب معلمان رفع نیازهاي رشدي دانش
همچنین نتایج حاصل از مقایسۀ سبک  اند.مدیریت کالس خود قرار داده

 نبوده است مدیریت کالس معلمان تربیت بدنی بر اساس جنسیت معنادار
)31/0 =P(  در واقع تفاوتی بین سبک مدیریت معلمان زن ومرد تربیت

بدنی در سه مقطع تحصیلی دیده نشده است. ممکن است این مسأله به 
دلیل طرز فکر مشابه معلمان زن و مرد باشد یا شرایط محیطی کالس درس 

گردد. آموزان موجب ایجاد این شرایط تربیت بدنی ویا وضعیت روانی دانش
تفاوتی بین سبک مدیریت کالس  کهنتایج این تحقیق با پژوهش بخشایش 

معلمان به تفکیک جنسیت مشاهده نکرده است و نیز به این نتیجه رسید که 
هاي مدیریت کالس با معلمان زن و مرد مورد بررسی، از لحاظ سبک

  یکدیگر تفاوتی ندارند، همخوانی دارد.
سبک مدیریت کالس معلمان تربیت  ۀمقایس نتایج حاصل ازاز طرفی دیگر 

بدین  . ،)P= 005/0( بدنی بر اساس مدرك تحصیلی معنادار بوده است
گر هاي مداخلهمعنی که معلمان فوق دیپلم (با تحصیالت کمتر) بیشتر سبک

که معلمان فوق لیسانس بیشتر به سبک حالیگیرند در و تعاملی را به کار می
ثیر مثبت أها بیانگر ت گر تمایل دارند. این یافتههاي تعاملی و غیرمداخله

هاي آکادمیک در مقاطع باالتر بر سبک مدیریت کالس معلمان آموزش
تربیت بدنی است. با اینکه این آموزش ها شاید از لحاظ برخوردار بودن از 

هاي  اما آشنایی با نظریه، غنی نباشد چندانموضوع هاي مدیریت کالس نیز 
هاي تدریس توانسته است در سبک مدیریتی معلمان و روش یادگیري و رشد

هاي اخیر ایجاد  تربیت بدنی تفاوت ایجاد کند. ناگفته نماند که در سال
تواند به ارشد نیز میگرایش تخصصی مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی

عنوان عاملی در باال بردن سطح معلومات معلمان از نحوه مدیریت و 
) نشان داده 2003هاي پژوهش مارتین و شوهو ( اشد. یافتهثر بؤکالسداري م
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کارند. در گرتر از معلمان تازهاست که معلمان سنتی به طور معنادار مداخله
هاي جدید ها معلمان تازه کار معلمانی بودند که از آموزشپژوهش آن

هاي برخوردار بودند و منظور از معلمان سنتی معلمانی بودند که آموزش
نتایج این تحقیق با تحقیق  مند نبودند.دیده و از علوم جدید بهرهسنتی 

هاي آموزشی براي معلمان  ) در مورد تأثیر دوره1998مارتین، ین و بالدوین (
(مارتین، یان و  و ایجاد تمایل به سبک تعاملی در آنها همخوانی دارد

ب و هاي آموزشی مناسدر واقع گذراندن دوره ).114، ص.1998، 1بالدوین
آشنایی با اصول مدیریت و کالسداري موجب آگاهی بیشتر معلمان از سایر 

هاي دیگر از ها را به سبکهاي مدیریت کالس نیز گشته و تمایل آنسبک
 ).96، ص. 1376دي، شنب( جمله سبک تعاملی افزایش می دهد

) در بررسی سبک مدیریت 2000( 2پژوهش اخیر با نتایج تحقیق زاکرمن
هاي آکادمیک معلمان، همگی حاکی از اثر بخشی آموزش -جوکالس دانش

سبک مدیریت معلمان  خدمت براي ضمنهاي رشد حرفه و همچنین دوره
ها باعث تعدیل معلمان و تغیر در سبک مدیریتی و یعنی این آموزش است.

هاي مفید و سودمند در مدیریت کالس به معلم یاري  پذیرش شیوه
) با 2004( 3نتایج تحقیق حاضر با پژوهش دکارلو از طرفی دیگر .رساند می

اي را عنوان تفاوت میان سبک مدیریت معلمان که دوره آموزشی وحرفه
که بودند، همخوانی دارد. بدین صورتاند و معلمانی که آموزش ندیدهگذرانده

هاي مدیریت کالس مؤثر اي در افزایش مهارتهاي آموزشی وحرفه دوره
  .هستند

) در مورد بررسی مشکالت 1382نژاد ( قیق رمضانی نژاد و همتینتایج تح
هاي تربیت بدنی نشان داد که رفتار شاگردان در کالسداري مدیریت کالس

هاي آموزشی در مدیریت کند، اما سایر عاملدبیران مشکل زیادي ایجاد نمی
 دبیران ۀمطالع کالس تأثیر بیشتري که از جمله این عوامل، عامل آموزش و

است که اثر بیشتري بر مدیریت کالس دارد. این موضوع با نتایج تحقیق ما 
در مورد سطح تحصیالت و آموزش باالي دبیران و ارتقاي مدیریت کالس 

  .داردهمخوانی 
 ۀ) اکثر معلمان به دلیل عدم آموزش در زمین1993( 4به اعتقاد آرون سون

-میدارند خوب کار کنند که اعتقاد مدیریت کالس، از سبکی استفاده می
است. » تئوري مدیریت کالس« غفلت استاي که مورد ، اما مسئلهکنند

بینند، نیاز به هاي تدریس آموزش میطورکه معلمان در مورد تئوريهمان
مدیریت کالس دارند، معلمان باید یک چشم انداز نظري کسب تئوري 

اشته سازگار و هماهنگ هم در مدیریت کالس و هم در روش تدریس د
 ).156، ص. 1998، 5(مارتین و بالدووینگ باشند

توجه به تأثیر آموزش (مدرك تحصیلی) در ایجاد تفاوت معنادار در سبک 
مدیریت کالس معلمان و باتوجه به اینکه سبک غالب مدیریتی معلمان 

براي بهبود فرآیند  ،و کنترل است رانهگ تربیت بدنی ابتدایی، مداخله
سیاست گذاران، برنامه ریزان و مجریان سیستم تعلیم  یادگیري به - یاددهی

                                                             
1. Martin,Yien& Baldwin 
2. Zacherman 
3.  Decarlo 
4. Aron soon 
5. Martin& Baldwin 

براي این  مورد نیاز در استخدام و گزینش افراد و تربیت، پیشنهاد می شود:
 شغل برخورداي از مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی را مد نظر قرار دهند.

هاي هاي آموزشی، کنگره کارگاه خدمت،هاي ضمن همچنین برگزاري دوره
سطح  لی و .... براي معلمان با تحصیالت پایین باعث افزایشاي و ممنطقه

  گردد تا در اهداف شان پیشرفتی حاصل گردد.دانش آنها می
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