پژوهش های تربیتی شماره  - 38بهار و تابستان 1398

نقش جو مدرسه و شیوههای مدیریت کالسی در پیشبینی اهمالکاری معلمان
جواد پورکریمی 1،وکیل آژیده 2،آیت

پذیرش نهایی1398/07/21 :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مشخص کردن نقش جو مدرسه و شیوههای مدیریت کالسی در پیش بینی اهمال کاری معلمان میباشد .این
پژوهش به جهت هدف کاریردی و به جهت نحوه گردآوری داده ها از نوع تو صیفی بوده که به صورت همب ستگی انجام شده ا ست.
جامعه آماری پژوهش م شتمل بر کلیه معلمان مرد و زن دبیر ستانهای شهر ستان دهد شت که تعداد  216نفر به عنوان نمونه و به
روش نمونهگیری طبقهای و بعه صورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامهی شیوههای مدیریت کال سی
مارتین و بالدوین( ،)1998پرسشنامه جوسازمانی هالپین و کرافت( )1963و مقیاس اهمالکاری سازمانی صفارینیا و امیرخانی()1390
بودند .یافته ها نشااان داد که بین شاایوههای مدیریت کالس درس و اهمالکاری معلمان رابطه معنیداری وجود ندارد(- 0.04 ،0.06
 ،)r=0/06،بین جو مدر سه و اهمالکاری معلمان همب ستگی منفی و معنیداری وجود دارد( ،)r= -0/29،p<0.01جو مدر سه نیز در
پیش بینی اهمالکاری معلمان نقش موثری را ایفا مینماید و ضریب بتای منفی و معناداری دارد( .)β = -0/31، p<0.001،بر اساس
یافتهها میتوان نتیجه گرفت که اهمالکاری معلمان را می توان بر اساس ادراک آنان از جو مدرسه پیشبینی کرد .منفی بودن ضریب
رگرسیون نشاندهندهی آن است که باال بودن نمرات ادراک معلمان از جو مدرسه منجر به نمرات پایین اهمالکاری آنان خواهد شد و
پایین بودن نمرات ادراک از جو مدرسه ،اهمالکاری باال را به همراه دارد.

واژههای کلیدی :شیوههای مدیریت کالس درس ،جو مدرسه ،اهمالکاری
مقدمه

هزاران سال است که تعلل بهعنوان عقب انداختن کار امروز به فردا ایجاد مشکل نموده است .باوجود این ،تنها در سالهای
اخیر به زمینههای ایجاد و چگونگی درمان آن توجه شاااده اسااات .اهمالکاری4در انجام بهموقع کارها تخطی مساااتقیز از
 1استادیار دانشگاه تهران ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 2کارشناسی ارشد وزارت آموزش و پرورش کهگلویه و بویراحمد
 3کارشناسی ارشد وزارت آموزش و پرورش کهگلویه و بویراحمد
4. Procrastination
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تاریخ دریافت1397/05/06 :

قدوسینژاد3

جواد پورکریمی ،وکیل آژیده ،ایت قدوسینژاد ،نقش جو مدرسه و شیوههای مدیریت کالسی در ...

هنجارهای مقبول انجام امور میبا شد .اگرچه همهی ان سانها تا حدودی امور را به تأخیر انداخته و طفره میروند ،ولی برخی
از افراد این خصلت را شیوهی زندگی خود ساختهاند؛ بنابراین اهمال هز در امور فردی و هز جمعی معنا و مفهوم پیدا میکند.
در واقع اهمالکاری به این معنی اساات که شااخص تصاامیز میگیرد به انجام کاری بپردازد اما انگیزهی الزم را برای انجام
فعالیت در چارچوب زمانی مورد نظر و تعیین شاااده ندارد (الی

و جیمزنال .)1375 1،یاکوب )2000(2اهمالکاری را بهعنوان

باالساات(سااولومون3و راثبلوم1984 4،؛ الی

و ناس .)1977 5،اهمالکاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفههای شااناختی ،عاطفی

و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد که شامل اهمالکاری تح صیلی (هیل ،هیل ،چابوت و بارال )1987 6،و اهمالکاری در
تصاامیزگیری (ایفرت و فراری ،)1989 7،اهمالکاری روانرنجورانه (الی

و ناس ،)1979،اهمالکاری وسااواسگونه (فراری،

 )1991و اهمالکاری شغلی و بهطور خاص اهمالکاری معلز را نیز شامل میشود.
اهمالکاری بهطور فزایندهای بهعنوان نقصان در خودنظزدهی و توانایی کنترل بیرونی افکار ،عواطف ،تکانهها و عملکرد در
مقایسه با هنجارهای پذیرفته تلقی میشود .نکتهای که باید در جریان اهمالکاری به آن توجه داشت ،این است که فرد در
مسیر اهمالکاری احساس ناراحتی و پریشانی میکند (لی و اسکوئنبرگ1993 8،؛ سولومون و راثبلوم .)1984 ،اهمال کاری
را به عنوان یک خصیصه شخصیتی و عادتی ،می توان هز معلول و هز علت ذر نظر گرفت (اسدزاده .)1396 ،هنگامی که ما
از اهمال کاری بحث می کنیز الزم است که آن را از طریق انگیزش درونی مورد بررسی قرار دهیز .بر اساس نظریه خود
تصمیز گیری ،فرد سه نیاز اساسی دارد :صالحیت ،خود کنترلی و مرتبط بودن موضوع(هان لین.)2018 9،
پژوهشهای آماری مختلفی در زمینه میزان شیوع اهمالکاری گزارش کردهاند .بهعنوان مثال ،نتایج بررسی پات ()198710
نشان میدهد که تقریباً  75درصد افراد خودشان را اهمالکار میدانند .مطالعات ناس ( )2000حدود  90درصد و اونوگبازی11
( )2000حدود  95درصد میزان اهمالکاری را برآورد کردند .هزچنین پژوهشهای دیگری در همین خصوص نشان دادند که
تقریباً  50درصد افراد بهطور پیوسته و شدید اهمالکاری میکنند (سولومون و راثبلوم1984 ،؛ هیکوک199312،؛ دی ،منسینک
و اّ سالیوان .)200013،از جمله عواملی که با اهمالکاری در ارتباط هستند میتوان به جنسیت (راثبلوم ،سولومون و موراکامی،
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اجتناب از انجام یک کار که باید به اتمام برسد میداند .پژوهشهای آماری مختلف نشان دادهاند که میزان شیوع اهمالکاری
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 ،)1986اضطراب (سولومون و راثبلوم ،)1984 ،عزت نف

(ایفرت و فراری ،)1991 ،خودکارآمدی (الی 2002 ،؛ میلگرام،

 ،)1991ارزش درونی تکلیف (فراری )2001 ،و هسته کنترل (فراری ،پارکر و وار1992 ،؛ فراری )1992 ،اشاره کرد.

دارد (استیل )2007 1،و غالباً منجر به ناخشنودی از عملکرد میشود (فراری 2،اُ کاالقان3و نیوبگین .)4اهمال کاری افراد
زیادی را تحت تاثیر قرار داده و از مشکالت گریبان گیری است که تقریبا همیشه بر بهروری و بهزیستی افراد اثر سوء
دارد(مشتاقی و مویدفر .)1396 ،اهمالکاری ،گهگاهی در معنایی مثبت به کار میرود .برخی از پژوهشگران آن را بهعنوان
تأخیر کارآمد یا اجتناب از عجله تعریف کردهاند (مثل چو و چوی2005 5،؛ فراری .)1993 ،اهمالکاری مزمن در تصمیزگیری
و انجام تکالیف باعث ایجاد واکنشهای پر استرس در فرد میشود که شامل ح

از دست دادن کنترل نسبت به زندگی خود

(احساس گرفتاری) توأم با پیامدهای ناخوشایندی در زمینه بهداشت جسمی و ذهنی میباشد (تای

و بامیستر .)19776،تأکید

این پژوهش بر فرم اصلی و منفی اهمالکاری است.
از آنجایی که شیوع اهمالکاری در بین افراد بسیار فراوان است و روند رو به رشد آن بسیار گسترده میباشد ،مطالعهی
اهمالکاری میتواند با شناسایی عوامل زمینهساز و راههای پیشگیری و درمان آن به بشر کمک زیادی کند .باوجود پیامدهای
اهمالکاری ،پژوهشهای انگشتشماری در این خصوص در داخل کشور انجام شده است .با توجه به ارزش زمان و اهمیت
آن در دنیای رقابتی امروز بررسی میزان شیوع اهمالکاری و عوامل زمینهساز این مشکل از اهمیت خاصی برخوردار است.
نکتهی دوم توجه به مباحث شیوههای مدیریتی و جو مدرسه و مطالعهی ارتباط آن با اهمالکاری است که بهنوبهی خود
مبحثی نوظهور است .از سوی دیگر از آنجا که آموزشوپرورش هر کشوری از کلیدهای اصلی رشد و پیشرفت آن کشور به
شمار میرود و معلمان نیز یکی از ارکان اساسی این نهاد محسوب میشوند ،اصالح و بهبود شیوههای آموزش و مدیریت
ضرورت دارد .امروزه آموزشوپرورش به معنای وسیع ،سعی میکند که تغییرات مطلوب شناختی ،حرکتی و عاطفی را در رفتار
فرد به وجود آورده و او را برای سازگاری با محیط طبیعی و اجتماعی آماده گرداند (شعارینژاد )1368 ،و همواره برای رسیدن
به چنین منظوری با موانع و مشکالت زیادی روبهرو بوده است .از جمله در کشور ما عدم توجه به کنش و واکنشهای موجود
در محیطهای آموزشی بین مدیران و معلمان مدارس و دانشآموزان و در نتیجه عدم شناخت جو سازمانی حاکز بر مدارس
بوده است .که خود به دلیل تأثیر بر رفتار سازمانی کارکنان ،از جمله بر روحیهی افراد باعث کاهش کارایی معلمان شده و بر
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اهمالکاری عبارت است از به تأخیر انداختن عامدانه عملی که فرد ،علیرغز آگاهی از پیامدهای منفی آن قصد انجام آن را

جواد پورکریمی ،وکیل آژیده ،ایت قدوسینژاد ،نقش جو مدرسه و شیوههای مدیریت کالسی در ...

عدم توسعه فرآیند آموزش مؤثر میباشد (دشمنزیاری .)1374 ،معلمان باید راهبردهای مناسب مدیریت کالس را بدانند تا در
جریان آموزش و یادگیری وقفه و خللی ایجاد نگردد .مشکالت شخصی دانشآموزان در مدرسه و حتی در کالس همواره
همراه آنان است؛ ازاینرو درک هنر کنار آمدن با دانشآموزان و مدیریت کالسی آنان ضروری است (تابر.)1387 ،

باالتر افسردگی و اضطراب و سطوح پایینتر اعتمادبهنف  ،بیقراری ،تأسف و پشیمانی ،نومیدی ،شرمندگی و خجالت از خود
(لی و اسکوئنبرگ1993 ،؛ لی و سیلورمن1996 ،؛ سنکال ،کوئستنر و والراند1995 1،؛ سولومون و راثبلوم1984 ،؛ لی و
اسکوئنبرگ .)1993 ،پیامدهایی مثل آسیب رساندن به پیشرفت شغلی فرد و یا از دست دادن فرصتها و یا تیره و تار شدن
روابط با دیگران نیز ممکن است گران و پرهزینه باشد .عالوه بر این ،تاثیر عامل بیرونی بر روی اهمال کاری بحث برانگیز
است .به عبارت دیگر ،پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که محیط کار آرام ممکن است اهمال کاری را کاهش دهد(سیروی
و پیشیل.)2016 2،
در زمینهی علل اهمالکاری بارکاوین ( ،)1977ذکر میکند که افرادی که با اهمالکاری مشکل جدی دارند ،عموماً تمایل
دارند مشکالتشان را به جریانات شخصیتی مانند تنبلی ،بینظمی و یا درک نکردن اینکه زمانشان را سازمان دهند اسناد
دهند .پژوهشهای تجربی (راثبلوم2000 ،؛ سولومون و راثبلوم ،)2001 ،نشان دادهاند که اهمالکاری یک مسئلهی انگیزشی
است که بیشتر شامل زمان کمتر جهت انجام دادن فعالیتها و با ویژگی تنبل میشود .سولومون و راثبلوم ( )1998نشان
دادهاند که اگرچه افراد دالیل بسیار متفاوتی را برای اهمالکاری برمیشمارند ،اما اکثر دالیل با ترس از شکست ،برای مثال
اضطراب عملکرد و فقدان اعتمادبهنف

مرتبط میباشد (نقل از هاشمی.)1391،

مهزترین عامل در تجدید سازمان نظام آموزش و پرورش ،شخص معلز است .برای اینکه آموزش و پرورش بتواند
کارکردهای واقعی خود را که همان آموزش و تربیت افراد جامعه است ،انجام دهد ،الزم است به عناصر مهز و اساسی آن
توجه داشته و با استفاده از منابع و امکانات و همچنین رفع موانع و مشکالت ،سعی در باال بردن کیفیت کارکردهای آن نماید.
موفقیت تغییرات پیشبینی شده توسط نظام تربیتی ،در حدی تعیینکننده ،به دانش و نگرش فعال و متعهدانه معلز بستگی
دارد (فرخنژاد .)1380 ،کنترل و مدیریت مسئلهای است که همهی سازمانها بهخصوص آموزش و پرورش با آن روبهرو
میباشند و کنترل دانشآموز ،یکی از شکلهای کنترل اجتماعی است که با توجه به تأثیر زیادی که بر اعضای خود دارد،
بهصورت یک مسئلهی اساسی و ضروری مطرح میشود (هوی و میسکل.)1382 ،

1. Senecal, Koestner & Vallerand
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اهمالکاری پیامدهای روانشناختی دارد و میتواند منجر به پیامدهایی شود که به سالمت روان آسیب میرساند نظیر سطوح
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از نظر راگ  1،مدیریت کالس درس شامل کارکردهای سازمانی میباشد که معلمان را ملزم به اجرای وظایف طرحریزی،
سازماندهی ،هماهنگی ،هدایت ،کنترل ارتباط ،کالسداری و پژوهش میکند (راگ .)2001 ،گوردون2و همکاران ()2007
مدیریت کالس درس را اینگونه تعریف میکنند :هنر بهکار بردن دانش تخصصی و بهرهگیری از مهارتهای کالسداری در
تالشهای معلز برای سرپرستی فعالیتهای کالس که شامل تعامالت اجتماعی ،رفتار دانشآموزان و یادگیری است (ولفگانگ
و گلیکمن ،1986 ،به نقل از مارتین و بالدوین .)1998 ،مارتین ،ین و بالدوین ( ،)1998با استناد به چارچوب مفهومی ولفگانگ
و گلیکمن ،جنبههای مدیریت کالس را در سه بعد سازماندهی کردهاند .1 :مدیریت آموزش .23مدیریت افراد .34مدیریت
رفتار5.
ولفگانگ و گلیکمن ( ،)1986با تکیه بر روانشناسی یادگیری سه نظریه یا رویکرد را برای مدیریت کالس بر روی پیوستاری
از کنترل مطرح کردهاند که عبارتاند از:
 .1نظریهی عدم مداخله :کودک انگیزه درونی برای شناخت دنیای واقعی دارد و نیازی به تحریک بیرونی ندارد .معلز
غیرمداخلهگر باور دارد که باید به دانشآموزان فرصت داد تا در انتخاب مواد مطالعه ،در تعیین روش مطالعه و حفظ نظز کالس
مشارکت داشته باشند (بیلی .)2000 ،از جمله نظریههای مبتنی بر این رویکرد میتوان به نظریه گوردون ( )1970و راجرز
( )1969اشاره کرد.
 .2نظریهی مداخلهگرا :بر اساس فرض اصلی این رویکرد؛ محیط بیرونی ،رشد را شکل میدهد و دانشآموز بر مبنای شرایط
محیطی تکامل مییابد .معلز بخشی از شرایط محیطی تلقی میشود و وظیفهاش ادارهی محیط با استفاده از اصول شرطیسازی
و تغییر دادن رفتار دانشآموز است (تابر .)1387 ،از معروفترین نظریههای مبتنی بر رویکرد مداخلهگرایان ،تئوری «انضباط
جرأتورزانه»6لی کانتر7و تئوری «انضباط مثبت»8فردریک جونز )1987(9است( .بیلی.)2000 ،
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مدیریت دانشآموزان به سوی اهداف مطلوب و مورد نیاز دانشآموزان و جامعه .سبک مدیریت کالس عبارت است از کلیهی

جواد پورکریمی ،وکیل آژیده ،ایت قدوسینژاد ،نقش جو مدرسه و شیوههای مدیریت کالسی در ...

 .3نظریهی تعاملگرا :این رویکرد بر مبنای مکتب روانشناسی اجتماعی ،هز بر فعالیتهایی تأکید دارد که فرد برای تغییر
محیط انجام میدهد؛ و هز به عوامل محیطی توجه دارد که بر فرد اثر میگذارد .اصول نظری تعاملگرایان را آلفرد آدلر1و
دریکرز 2توسعه دادهاند .نظریه انضباط قضاوتی 3گودرکول )1990( 4نمونهای از مدل مدیریت کالس مبتنی بر تفکر تعاملی
هستند (مارتین و بالدوین.)1996 ،

مدیریت کالس از جمله انضباط مشارکتی5آلبرت )1989(6و دریکرز ،واقعیتدرمانی و مدرسهی بدون شکست ویلیام گالسر،
انضباط همراه با منزلت کرت لوین ،روشهای مشارکتی و گروهی در یادگیری ،قوانین دموکراتیک کالسی و تسهیز مسئولیت
یادگیری درسی و ارزیابی از خود و رفتار خود شکل گرفته است ،بیشترین سازگاری را با فرآیند یاددهی -یادگیری فراگیران
دارد.
خصیصهی مهز دیگر معلز که به نظر میرسد میتواند با اهمالکاری وی در ارتباط باشد و بر رفتار وی تأثیر بگذارد ،ادراک
او از جو مدرسه7است .نحوهی ادراک و نگرش ،در افراد مختلف متفاوت است و معلز بسته به گونهای که ساختار مدرسه را
ادراک میکند میتواند وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد یا در انجام آنها کوتاهی کرده و بهنوعی اهمال دست زند.
بحث جو حاکز بر سازمانها و بهخصوص مدرسه از دیرباز مورد توجه محققان و اندیشمندان حوزهی تعلیز و تربیت بوده است.
بهطورکلی در زمینهی تعیین جوّ و فضای سازمانی خصوصاً در محیطهای آموزشی ،الگوهایی چون مدل سنجش جوّ سازمانی
مدرسه هالپین و کرافت )1963(8که جهت توصیف جوّ مدرسه بر دو محور رفتار معلمان و رفتار مدیران تأکید نموده ،وجود
دارد که از پرتو آن هشت بعد مربوط به روابط متقابل مدیر مدرسه و تعامل معلمان را به شرح زیر مورد شناسایی قرار میدهد.
چهار قسمت مربوط به جوانب مختلف رفتار معلمان و چهار قسمت آن جوانب مختلف رفتار مدیر را توصیف میکند در این
مدل وضعیتهای چهارگانه به وجود آمده در مدرسه مربوط به رفتار معلمان عبارتاند از .1 :روحیه گروهی  .2مزاحمت .3
بیعالقگی  .4صمیمیت .اما وضعیتهای چهارگانهی بهوجود آمده ناشی از رفتار مدیر در مدرسه عبارتاند از .1 :مالحظهگری
 .2فاصلهگیری  .3نفوذ  .4تأکید بر تولید .از ابعاد هشتگانهی فوق ،چهار نوع جوّ بهصورت یک پیوستار (باز  -متعهدانه -
بیگانه  -بسته) شناسایی میگردد.
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از میان این شیوههای مدیریت کالس ،شیوهی تعاملی که با تکیه بر اصول مکتب روانشناسی یادگیری و نظریههای
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کرت لوین1و همکاران ( )1939اصطالح جو اجتماعی را برای توصیف احساسات یا فضای حاکز بر سازمانهای مورد مطالعه
به کار بردند .لوین معتقد بود که برای درک رفتار انسان باید به کل موقعیتی که رفتار در آن اتفاق میافتد ،توجه کرد .اصطالح
کل موقعیت به معنای انسان و محیط اوست .لوین اضافه میکند که ضرورتاً موقعیت ،متشکل از عوامل و عناصر عینی و
ملموس محیطی نیست ،بلکه درک و برداشت خود فرد از آن موقعیت نیز تعیینکننده است و باید مورد توجه قرار گیرد (اونز،

 .)1986پورتر3و همکاران جو را طرز و شیوهی عمل سازمانها درک کردهاند؛ بهویژه آنرا کیفیت و سبک روابط بینفردی
کارکنان سازمان میدانند (کیز و سریواستاوا .)19984،هالپین و کرافت )1963( 5در تعریفی جامع از جو سازمانی میگویند:
ویژگیهای درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر میگذارد ،جو سازمانی نامیده
میشود .این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیفهای آنان از ویژگیهای درونی سازمان سنجیده میشود.
طبق پژوهشهای مختلف عوامل چندی با اهمالکاری در ارتباط هستند .از جمله این عوامل میتوان به جنسیت (ایفرت و
فراری1989 ،؛ راث بلوم ،سولومون و مورکامی ،)1986 ،توانایی برآورد زمان (ایتکین ،)1982 6،اضطراب (سولومون و راثبلوم،
 ،)1984عزت نف

(ایفرت و فراری ،)1989 ،خودکارآمدی (الی 1989 ،؛ میلگرام )2003 ،و ترس از شکست (فارن2004 ،؛

سادلر و بولی )1999 7،اشاره کرد (نقل از نامیان .)1388 ،نگوین ،استیل و فراری )2012( 8در پژوهشی به بررسی تأثیر
اهمالکاری در محیط کار و تأثیر محیط کار بر اهمالکاری پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که میزان اهمالکاری با
حقوق پایین و مشاغل کوتاهمدت و پارهوقت ارتباط معنیداری دارد .همچنین در کارهایی که نیاز به مهارتهای انگیزشی
سطح باال دارند کمتر احتمال دارد که اهمالکاری اتفاق بیفتد .اهمالکاران تمایل دارند شغلهایی را انتخاب کنند که دارای
پاداشهای ذاتی و درونی کمتری هستند .استیل ( )2007در فراتحلیلی به این یافتهها دست یافت که خودکارآمدی،
تکانشگری ،وظیفهشناسی و هزچنین جنبههای خودکنترلی ،حواسپرتی و انگیزش پیشرفت پیشبینی کنندههای قوی و
منسجمی برای اهمالکاری بودند .ولی متغیرهای روانرنجورخویی ،تمرد و هیجانخواهی رابطه ضعیفی با اهمالکاری داشتند.
نتایج پژوهش کورکین و همکاران ( )2014مبنی بر اینکه بین جو مدرسه و کالس با اهمالکاری همبستگی منفی معنیدار
وجود دارد ،پژوهش استیل و فراری ( )2013مبنی بر رابطهی معنیدار اهمالکاری و محیط کار نیز نمونههایی از پژوهشهای
انجام شده در این زمینه میباشند.
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لذا از دیدگاه متخصصان تربیتی فهز این نکته که چه چیزی باعث کاهش اهمالکاری میگردد بسیار حائز اهمیت است.
تحقیقات زیادی ارتباط اهمالکاری را با ویژگیهای شخصیتی همچون نگرش به یادگیری (میجلی ،آرن کومار و عردن)19961،
سبکهای اسناد (براونلو و ریسنگر ،)20002،میزان اضطراب (هایکوک و مک کارتی و اسکای )19983،منبع کنترل و کمال
گرایی (آنوبگبوزی ،)20004،خود-کارآمدی (والترز ،)2003،عزت نف

(بک ،کونز و میلگریز ،)20005،مورد تائید قرار دادهاند

روانی معلمان با سطوح اهمالکاری آنان رابطه مثبت و قویای وجود دارد .نتایج پژوهش بتسی انگ )2018( 6نشان داده
است که ارتباط مثبت و معناداری بین اهمال کاری و تعلل با ارزش و اهمیت کار ،خودکارآمدی ،اضطراب آزمون و نیز استفاده
از راهبردهای یادگیری وجود دارد .کامکاجیز ،ارسانلی وآالکوس ( )2014به این نتیجه رسیدند که اهمالکاری ،فرسودگی
شغلی و ناامیدی دارای رابطه منفی معناداری با رضایت شغلی هستند .ازنظر یازیسای و بلوت ( )2015نیز بین اهمالکاری
معلمان با ویژگیهای کمال گرایانه شخصیتی آنان ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین یافتههای محسن و ایوب ()2014
نشان میدهد که هر اندازه معلمان اهمالکاری کمتری در کارشان داشته باشند ،رضایت شغلی آنها باال رفته و با استرس
کمتری در محیط کار مواجه میشوند .از جمله پژوهشهایی که ارتباط نزدیکتری با متغیرهای پژوهش حاضر دارد ،میتوان
به پژوهشهای کورکین 7،یو ،ولتر و ویزنر ( ،)2014استیل و فراری ( ،)2013جیجیک و استوجیل کویچ )2011(8و میچل و
برادشاو )2013(9اشاره کرد .نتایج پژوهش کورکین و همکاران ( )2014نشان داد که بین جو مدرسه و کالس با اهمالکاری
همبستگی منفی وجود دارد .تمنایی فر و قاسمی ( )1396در پژوهش خود به عنوان تبیین اهمالکاری تحصیلی بر اساس ضفات
شخصیت و مهارت مدیریت زمان به این نتیجه رسیدند که بین اهمال کاری تحصیلی و صفات شخصیت رابطه معنادار وجود
دارد و همچنین بین اهمال کاری تحصیلی و مهارت مدیریت رابطه معنادار مشاهده گردید .پژوهش استیل و فراری ()2013
نیز رابطهی معنیدار اهمالکاری و محیط کار را نشان داد .در زمینه رابطه بین مدیریت کالس درس و جو مدرسه نیز نتایج
پژوهش جیگیک و استوجیل کوویچ ( )2011نشان داد که ادراک معلمان از جو مدرسه با شیوه مدیریت کالس تعاملگرایانه
رابطه مثبت و با شیوه مداخله گرایانه رابطه منفی دارد .تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش میچل و برادشاو ( )2013نیز
نشان داد که استفاده بیشتر از جو حمایتی و مثبت در مدرسه ،با ارتباط بیشتر معلز و دانشآموز همراه بود.
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(به نقل از پاال ،اکیلدیز ،بگجی .)2011،اوکسز و گیون ( )2014نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین انعطافپذیری
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از آنجایی که شیوع اهمالکاری در بین افراد بسیار فراوان است و روند رو به رشد آن بسیار گسترده میباشد ،مطالعهی
اهمالکاری میتواند با شناسایی عوامل زمینهساز و راههای پیشگیری و درمان آن به بشر کمک زیادی کند .با وجود پیامدهای
اهمالکاری ،پژوهشهای انگشتشماری در این خصوص در داخل کشور انجام شده است .با توجه به ارزش زمان و اهمیت
این عادت ،پیامدهای ناخوشایندی به همراه دارد ،اگرچه ممکن است پیامدهای منفی این عادت در زندگی روزمره نباشد اما
زیانهای برخواسته از شیوع این رفتار در بین افراد گروههای مختلف مهز و قابل مالحظه است و همین امر ضرورت جلوگیری
از چنین رفتاری را نمایان میسازد.
از سوی دیگر ،کیفیت کار بستگی زیادی به ادراک معلز از جو مدرسه و شیوه مدیریتی وی دارد و به نظر میرسد این تفاوت
در کیفیت کار ناشی از تفاوت در جنسیت و همچنین سابقه تدری

باشد ،مطالعه و شناخت در این زمینه میتواند کمک زیادی

به برنامهریزان آموزشی کند .اهمیت علمی این پژوهش زمانی برجسته میشود که طبق جستوجوهای انجامیافته ،حداقل در
داخل کشور ،هیچ پژوهشی بهطور مستقیز به بررسی رابطهی شیوههای مدیریت کالس و ادراک از جو مدرسه با اهمالکاری
نپرداخته است و پژوهش حاضر میتواند عالوه بر افزایش دانش موجود در این زمینه ،در نوع خود افق جدیدی را پیشروی
معلمان و دستاندرکاران تعلیز و تربیت قرار دهد و برخورد کارشناسانه میتواند گامی در جهت حل مسألههای آموزشی
یادگیرندگان در سطوح مختلف آموزشی باشد .همهی این اظهارنظرها تأکیدی بر ضرورت کنکاش پیرامون نقش شیوههای
مدیریتی و ادراک از جو مدرسه در پیشبینی اهمالکاری است و روشن شدن این روابط میتواند به درک درستتری از این
دو بینجامد .به این منظور با توجه با مبانی نظری و پژوهشهای پیشین ،پژوهش حاضر به بررسی رابطهی شیوههای مدیریت
کالس درس و ادراک از جو مدرسه با اهمالکاری معلمان میپردازد.

روش شناسی

روش پژوهش به جهت هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری دادهها توصیفی بوده که از روش همبستگی استفاده شده
است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهی معلمان دبیرستانی شهرستان دهدشت تشکیل میدهند که تعداد آنها  500نفر
بودند که تعداد  216نفر با توجه به جدول جر سی و مورگان و با ا ستفاده از روش نمونهگیری طبقهای به صورت ت صادفی
انتخاب شاادند .روایی ابزار از نوع محتوایی و پایایی با اسااتفاده از ضااریب آلفای کرونباخ مورد ساانجش قرار گرفت .ضااریب
بدست آمده برای ابزار اهمالکاری برابر  ،0/90شیوههای مدیریت کالس درس(غیرمداخلهگرایانه  ،0/73مداخلهگرایانه 0/81
و تعاملگرایانه  ) 0/64و جو مدرسه  0/80به دست آمد.
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آن در دنیای رقابتی امروز بررسی میزان شیوع اهمالکاری و عوامل زمینهساز این مشکل از اهمیت خاصی برخوردار است.
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ابزار پژوهش

مقیاس خودگزارشدهی اهمالکاری سازمانی صفارینیا و امیرخانی ( :)1390دارای  25ماده و  3زیرمقیاس است که میزان
اهمالکاری آزمودنی را در طیفی  5درجهای از «یک» تا «پنج» ارزیابی میکند (سؤال شماره  1معکوس نمرهگذاری میشود).
در آنها خیلی کز و کسانی که نمره آنها بین  113تا  125باشد ،شدت اهمالکاری در آنها خیلی زیاد است .در پژوهش
حاضر ضریب پایایی مقیاس مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/92برای کل آزمون و برای زیرمقیاس ناکارآمدی برابر
 ،0/90زیرمقیاس تشویش ذهنی برابر  0/71و زیرمقیاس بیزاری از تکلیف  0/61به دست آمد.
پرسشنامه نگرش و باورهای معلمان در مورد سبک مدیریت کالس مارتین و بالدوین ( :)1998دارای  26گویه است و
شیوهی پاسخدهی به گویههای آن بر اساس مقیاس چهار درجهای لیکرت به صورت هرگز ( ،)1تا اندازهای ( ،)2معموالً ( )3و
همیشه ( )4است .نمرهی فرد در این پرسشنامه از  26تا  104است .این پرسشنامه سه زیر مقیاس سبکهای مدیریت کالس
مداخلهگرا ،تعاملگرا ،غیرمداخلهگر را میسنجد .در این پژوهش نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ،پایایی کل مقیاس برابر 0/71
و برای مؤلفههای غیرمداخلهگرایانه  ،0/73مداخلهگرایانه  0/81و تعاملگرایانه  0/64بوده است.
پرسشنامه سنجش جو سازمانی هالپین و کرافت ( :)1363دارای  42سؤال است و مشتمل بر  42گویه بستهپاسخ  5گزینه
ای بر اساس مقیاس لیکرت میباشد .شاخصهای جو سازمانی مدرسه شامل فاکتورهای صمیمیت ،روحیه گروهی ،ممانعت،
عدم جوشش ،تأکید بر تولید ،کناره جویی ،مالحظهگری ،و نفوذ و پویایی میباشند که چهار بعد نخست به ویژگیهای رفتار
معلمان و چهار بعد دوم به ویژگیهای رفتار مدیران مربوط میشود .گویههای ،26 ،22 ،18 ،16 ،13 ،12 ،10 ،6 ،3 ،2
 40 ،38 ،28،30،32و  41بهصورت منفی بیان شدهاند .در این پژوهش چون نمره جو سازمانی به صورت کلی مورد نظر است
بنابراین به ابعاد جزئی آن پرداخته نمیشود .این پرسشنامه توسط دشمن زیاری ( )1374در ایران هنجاریابی شده و در
پژوهشهای متعددی استفاده شده است ،در پژوهش حاضر نیز پایایی مقیاس با اسنفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/80
به دست آمده است.
یافتهها

یافتهها ن شان داد که  63/4در صد افراد مورد مطالعه را مردان و  36/6در صدرا زنان ت شکیل میدهند .همچنین  1/9در صد
دارای مدرک تح صیلی دیپلز 6/9 ،در صد فوق دیپلز 70/4 ،در صد لی سان
لی سان

و  20/8در صد نیز دارای مدرک تح صیلی فوق

میباشند 47/2 .در صد مدارس مورد مطالعه دخترانه و  52/8در صد نیز پ سرانه بودند .میانگین سنی معلمان 35/56

سال و میانگین سابقه کاری آنها  12/09سال بود.
جدول شماره  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
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نمره این مقیاس در دامنهی بین  25تا  125قرار میگیرد .مثالً کسانی که نمرات آنها بین  25تا  37باشد شدت اهمالکاری
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متغیرها

غیر مداخلهگرایانه

216

15/27

3/71

تعاملگرایانه

216

15/15

3/40

مداخلهگرایانه

216

20/18

4/94

216

110/44

14/65

ناکارآمدی

216

46/40

8/69

تشویش ذهنی

216

12/03

2/74

مدیریت کالس

جو مدرسه

اهمالکاری
بیزاری از تکلیف

216

10/69

2/59

کل

216

66/16

11/85

جدول شماره  :2ماتری
متغیرها

کالس

3

2

4

5

6

7

8

1

جو مدرسه()1

مدیریت

1

همبستگی متغیرهای پژوهش

1

غیر مداخلهگرایانه()2

*0/17

تعاملگرایانه()3

*0/14

**0/26

مداخلهگرایانه()4

0/13

**0/20* -0/28

1

1

ناکارآمدی()5

**-0/31

0/01

0/007

-0/09

1

تشویش ذهنی()6

**-0/21

0/09

0/11

0/02

**0.576

1

*-0/16

0/04

0/05

**0.657

**0.534

1

-0/04

**0.956

**0.746

**0.792

اهمالکاری
بیزاری از تکلیف()7
کل()8

**0/04 -0/29

0/12
0/06

117

1

Downloaded from erj.khu.ac.ir at 14:26 IRST on Monday November 4th 2019

مؤلفهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

جواد پورکریمی ،وکیل آژیده ،ایت قدوسینژاد ،نقش جو مدرسه و شیوههای مدیریت کالسی در ...
P<0/05, ** P<0/01

*

در مرحله آخر برای تعیین میزان پیش بینی کنندگی اهمال کاری بر اساس متغیرهای جو مدرسه و شیوه مدیریت کالس از

جدول شماره :3خالصه مدل رگرسیون
ضریب

ضریب

مجذور رگرسیون خطای

همبستگی

تعیین

تعدیلشده

معیار

0/315

0/10

0/08

11/36

F

Sig

5.8.7

0.001

همانطور که مشاهده میشود مقدار ضریب تعیین  0/10میباشد .این مقدار نشاندهندهی رابطهی ضعیف بین نمرات اهمال
کاری و نمرات چهار متغیر ادراک از جو مدرسه ،شیوه غیرمداخلهگرایانه ،شیوه تعاملگرایانه و شیوه مداخلهگرایانه میباشد و
مقدار کمی از واریان

نمرات اهمالکاری توسط نمرات متغیرهای ادراک از جو مدرسه ،شیوه غیرمداخلهگرایانه ،شیوه

تعاملگرایانه و شیوه مداخلهگرایانه تبیین میگردد.
جدول شماره  :8جدول ضرایب رگرسیون چندگانه برای پیشبینی اهمالکاری بر اساس
جو مدرسه و مولفههای مدیریت کالس
ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استانداردشده
t

متغیرها
B

Sd

(Βبتا)

Sig

عرض از مبدأ

86/26

7/21

-

11/96

0/00001

جو مدرسه

-0/26

0/05

-0/31

-4/66

0/00001

شیوه غیرمداخلهگرایانه

0/22

0/23

0/07

0/95

0/345

شیوه تعاملگرایانه

0/30

0/25

0/08

1/2

0/232
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رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در زیر گزارش شده است.
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شیوه مداخلهگرایانه

0/006

0/003

0/17

0/04

0/97

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،مقدار  tعرض از مبدأ برابر با  11/96میباشد که از لحاظ آماری معنادار است
 ،-4/66 tمیتوان نمرات اهمالکاری را پیشبینی کرد ( .)P≤0/05ولی متغیرهای شیوه غیرمداخلهگرایانه با مقدار ضریب
استانداردشدهی  0/07و مقدار  ،0/95 tشیوه تعاملگرایانه با مقدار ضریب استانداردشدهی  0/08و مقدار  1/2 tو شیوه
مداخلهگرایانه با مقدار ضریب استانداردشدهی  0/003و مقدار  ،0/04 tقادر به پیشبینی نمرات اهمالکاری نمیباشند
(.)P≥0/05
بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش به بررسی رابطهی شیوههای مدیریت کالس درس و ادراک از جو مدرسه با اهمالکاری معلمان پرداخته شد.
در این پژوهش ،تبیین یافتهها نشان میدهد که اهمالکاری معلمان و شیوههای مدیریت کالس درس آنها رابطهی متقابل
با هز ندارند و افزایش یا کاهش یکی از آنها تأثیری در افزایش یا کاهش متغیر دیگر ندارد .به نظر میرساااد اهمالکاری
بیشاتر تحت تأثیر ویژگیهای شاخصایتی و ذاتی و عوامل انگیزشای و هیجانی ،باشاد و ارتباط کمتری با شارایط بیرونی و
ویژگیهای اکتسابی و تغییرپذیر دارد؛ زیرا مدیریت کالس درس دامنهی گستردهای از فعالیتها و تعامالت را در بر میگیرد؛
یعنی عالوه بر آموزش ،شامل کلیهی تعامالت دانشآموزان با معلز و با یکدیگر ،محیط فرهنگی ،اجتماعی و روان شناختی
کالس نیز میشااود .این پژوهش از یک سااو با نظریهی روانکاوی فروید که معتقد اساات اهمالکاری اساااس ااً در نتیجهی
اضااطراب به وجود میآید و همچنین نظریهی شااناختی که اساااس اهمالکاری را باورهای غیرمنطقی میداند هزخوان و
هز سو ا ست؛ و از سوی دیگر با نظریهی رفتارگرایان که ا ساس رفتار اهمالکارانه را محیط و تجربههای قبلی فرد میدانند،
ناهزخوان اساات .پژوهشهای تجربی متمرکز بر اهمالکاری نشااان دادند که اهمالکاری یک مساائلهی انگیزشاای اساات
(سولومون و راثبلوم.)2001 ،
نتایج بهدست آمده از تحلیل آماری همچنین نشان داد که با احتمال  0/99بین ادراک از جو مدرسهی معلمان و اهمالکاری
رابطهی معکوس معنادار وجود دارد .همانطور که یافتهها نشان داد ،هر سه زیرمقیاس ناکارآمدی ،تشویش ذهنی و بیزاری از
تکلیف دارای رابطهی منفی معناداری با ادراک از جو مدرسهی معلمان دارند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای کورکین
و همکاران ( ،)2014استیل و فراری ( ،)2013جواناقبال ( )1391و فراهانی ( )1391هزسو است.
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( .)P≤0/05همچنین مشاهده میشود که از طریق متغیر ادراک از جو مدرسه با مقدار ضریب استانداردشدهی  -0/31و مقدار
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در تشریح و تبیین یافتههای بهدست آمده این پژوهش میتوان گفت که معلمان دارای ادراک از جو مدرسهی باالی متوسط
هستند .همچنین از دیدگاه معلمان ،مدرسه جو مطلوب و «باز»ی را نشان میدهد .جو مدرسه عامل مهمی در ارتقای کیفیت
آموزشوپرورش در مدرسه است .جو سالز و مطلوب میتواند بر رفتار حرفهای معلمان اثر مثبت داشته باشد و از سهلانگاری
و تعلل آنان جلوگیری به عمل آورد .کسانی که جو مدرسه را موردمطالعه قرار دادهاند ،معتقدند که هر مدرسهای ،احساس
و جو بسته و روابط بسته منجر به افزایش اهمالکاری در آنان میشود .یافتهها بیانگر این میباشد که جو مدرسهی ناسالز و
بدون امنیت میتواند بهراحتی بر میزان اهمالکاری معلمان تأثیر بگذارد.
رویکرد شناختی -اجتماعی در تبیین آموزش و یادگیری ،بر باورها و ادراکات فرد از توانایی و عوامل محیطی ،بافتی و
زمینهای تأکید دارد .هرچند برخی پژوهشها علل اساسی اهمالکاری را ویژگیهای شخصیتی و عوامل انگیزشی میدانند و
اهمالکاری را بهعنوان یک گرایش شخصیتی تغییرناپذیر تلقی کردهاند (فراری ،جانسون و مککون1995 ،؛ اسکوئنرگ،
 ،)1995ولی چندین مدل نظری اهمالکاری را بهعنوان یک رفتار موقعیتی تلقی نمودهاند (راثبلوم )1990 ،و برخی پژوهشها
نیز تغییرپذیری موقعیتی را در اهمالکاری نشان دادهاند (بالنت و پیچیل .)1998 ،بر این اساس فراهز نمودن شرایط مناسب
برای ایجاد جو مطلوب در مدرسه میتواند منجر به ایجاد تغییرات اساسی در افراد نسبت به شغلشان شود و از اهمالکاری و
تعلل معلمان جلوگیری به عمل آورد.
نتایج حاصل از تحلیل واریان

چندمتغیری نیز نشان داد که بین معلمان مرد و زن از لحاظ شیوههای مدیریت کالس درس

تفاوت معنیدار وجود ندارد .بهعبارتدیگر ،شیوههای بهکارگیری مدیریت کالس درس معلمان مرد و زن در این پژوهش
یکسان است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای والرند ( ،)1996مارتین ،بالدوین و ین ( ،)1999بخشایش ( ،)1392کتابیان
( ،)1391صمدی و همکاران ( )1387و عالی و امینیزدی ( )1387مبنی بر اینکه تفاوت معنیداری بین سبک مدیریت کالس
معلمان زن و مرد وجود ندارد ،هزخوان است .از سوی دیگر با پژوهشهای مارتین ،ین و مایال ( ،)2007فرخنژاد (،)1380
حسینیزاده ( )1387و رحیمی خلیلالهی ،آیتی و عسگری ( )1391مبنی بر اینکه بین شیوههای مدیریت کالس مردان و
زنان تفاوت وجود دارد ،ناهزخوان بوده است .به نظر میرسد یکی از دالیل عدم تفاوت شیوههای مدیریت کالس معلمان مرد
و زن میتواند ناشی از شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مساوی 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 بین معلمان زن و مرد تفاوت
معنیداری در سطح  0/05وجود دارد و نمرهی ادراک از جو مدرسهی معلمان زن نسبت به معلمان زن در این پژوهش بیشتر
بوده است .هزچنین مقدار اندازهی اثر  0/08نشان داد که  8درصد از ادراک از جو مدرسهی معلمان به وسیلهی جنسیت تبیین
شده است.
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خاصی در بیننده به وجود میآورد .جو باز و روابط باز معلمان با مدیر و با یکدیگر با کاهش اهمالکاری معلمان همراه است
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نتایج بهدست آمده با مبانی نظری و با نتایج پژوهشهای کریستینا بنتئا ( ،)2013سیدا و سوینز ( ،)2012صادقی و فتحی
( ،)1381زارع ،فیضی و محبوبی ( )1389و امینبیدختی و پرورش ( )1387مبنی بر معنیدار بودن تفاوتهای بین دو جن

از

لحاظ جو مدرسه هزسو است .از سوی دیگر نتایجی متناقض با پژوهش حاضر به دست آمد که در آنها تفاوت معناداری بین
و مرادیپور ( )1390و امیریانزاده ( )1384مبنی بر اینکه بین جو مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنیداری مشاهده نشد،
اشاره کرد .در تبیین یافتههای این سؤال پژوهشی میتوان گفت که نوع جنسیت میتواند به تفاوتی معنیدار در ادراک از جو
مدرسه معلمان بینجامد؛ و این موضوع میتواند ناشی از تفاوت در نگرش و ویژگیهای شخصیتی مردان و زنان باشد.
در این سؤال پژوهشی ،تفاوت معلمان مرد و زن از لحاظ اهمالکاری نیز با استفاده از تحلیل واریان
شد که نتایج نشان داد بین معلمان دو جن

چندمتغیری بررسی

از لحاظ اهمالکاری تفاوت معنیداری وجود ندارد و این تفاوت بیشتر معلول

تصادف است .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش سولومون و راثبلوم ( ،)1984راثبلوم ،سولومون و موراکامی ()1986
و ایفرت و فراری ( ،)1989احمدی ( )1390و مطیعی و همکاران ( )2012هزسو بوده است .از سوی دیگر با برخی پژوهشها
ناهزسو بوده است؛ از جمله پژوهش فراری ( ،)1995والرند ( ،)1996بالنت و پیچیل ( ،)1998نامیان و حسینچاری (،)1388
تمدنی ( ،)1389مرتضایی ( )1390و فاتحی ،عبدخدایی و پورغالمی ( )1390که 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 به بک دیگر تفاوت
معنیداری ندارند .در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان گفت که بر طبق فراری ،جانسن و مککون ( )1995تعلل در اکثر
افراد شایع است و بسیار نادر هستند کسانی که دچار این مشکل نباشند .همچنین نوع جنسیت نمیتواند به تفاوتی معنیدار در
نوع اهمالکاری بینجامد .به نظر میرسد تناقض در نتایج به دست آمده در زمینه تفاوت در میزان اهمالکاری مردان و زنان،
تحت تأثیر عوامل دیگری چون فرهنگ ،انتظارات و برداشت اطرافیان از نقش مرد بودن و زن بودن و  ...میباشد ،بهطوریکه
بعضی رفتارها در برخی از فرهنگها رفتاری اهمالکارانه محسوب شده ،ولی در فرهنگی دیگر رفتاری عادی تلقی میشود.
از طرفی باالتر بودن میزان اهمالکاری مردان نسبت به زنان را از این منظر میتوان تبیین کرد که طبق گفتهی روانشناسان،
زنان در انجام کارها بهطور ذاتی برانگیخته میشوند و در مقایسه با مردان کزتر به شرایط بیرونی توجه دارند و در نتیجه
مردان بیشتر از زنان اهمالکاری میکنند (والرند1996 ،؛ به نقل از بالکی

و دورو .)2009 ،از دالیل دیگر این ناهزخوانیها

شاید تفاوت قلمرو تحقیق باشد و ممکن است که جو سازمانی مدارس در شهر دهدشت با سایر شهرها متفاوت باشد و یا شاید
به خاطر تفاوت آزمودنیها باشد که در تحقیق حاضر آزمودنیها فقط دبیران دوره متوسطه هستند ،ولی در پژوهشهای فراری،
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دو جن

از لحاظ ادراک از جو مدرسه وجود ندارد .از جمله این پژوهشها میتوان به پژوهشهای کانگو ( ،)1381حیدرینژاد

جواد پورکریمی ،وکیل آژیده ،ایت قدوسینژاد ،نقش جو مدرسه و شیوههای مدیریت کالسی در ...

والرند و نامیان و حسینچاری ،دانشآموزان مورد آزمون قرار گرفتند ،یا بهاحتمال زیاد پرسشنامههای استفاده شده در این
پژوهشها با یکدیگر متفاوت است.
در بررسی توان پیشبینی کنندگی اهمالکاری معلمان توسط ادراک از جو مدرسهی آنها یافتهها نشان داد که ضریب
آنان از جو مدرسه پیشبینی کرد .منفی بودن ضریب رگرسیون نشاندهندهی آن است که باال بودن نمرات ادراک معلمان از
جو مدرسه منجر به نمرات پایین اهمالکاری آنان خواهد شد و پایین بودن نمرات ادراک از جو مدرسه ،اهمالکاری باال را به
همراه دارد .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش کورکین و همکاران ( )2014مبنی بر اینکه جو کالس و مدرسه
میتواند اهمالکاری را بهصورت منفی پیشبینی کند ،هزخوان است .چنانچه استیل ( )2007نیز در نتایج پژوهش خود مطرح
کرده است ،بیزاری از کار و تأخیر در کار دو مورد از پیشبینیکنندههای اهمالکاری هستند .بر اساس نتایج پژوهش کجباف
( )1384کارکنانی که فرصتهای مناسب و مطلوب اندکی برای پیشرفت و ترقی دریافت میکنند ،نسبت به کار و سازمان
خود نگرش منفی دارند و چالشهایی را در کار به وجود میآورند که این یافتهها با یافتههای پژوهش حاضر در این خصوص
هزخوانی دارند .ادوان

بل

که در مطالعات خود همکاران را بهعنوان مهزترین عامل اهمالکاری در محیط کار معرفی

میکند و لونرگان ( )1998نیز که به نقش همکاران در کاهش اهمالورزی اشاره دارد ،یافتههایشان مؤید این یافته پژوهش
حاضر است که بین اهمالکاری کارکنان و ویژگیهای همکاران رابطهی معنیدار وجود دارد .بر این اساس میتوان اظهار
داشت که اگر کارکنان با همکارانی پویا و کارا معاشرت داشته باشند (جو سازمانی باز) ،احتماالً کارآیی بیشتری خواهند داشت
و اهمالکاری کاهش مییابد (خسروی .)1388 ،معادله رگرسیونی برای برآورد متغیر اهمالکاری به شرح زیر است:
ادراک از جو مدرسه ( = 86/26 + )-0/26اهمالکاری
محدودیتهای روششناسی و نظری مطالعه حاضر شامل محدود بودن جامعهی مورد مطالعه ،سوگیری پاسخها ،حساسیت
آزمودنیها به پرسشها و روش پژوهشی بوده است .
پژوهش حاضر پیشنهادهای زبر را برای پژوهشگرانی که این مسیر را دنبال مینمایند در بر دارد .1 :در پژوهشهای بعدی
از طرحهای تجربی و علی -مقایسهای نیز استفاده شود .2.انجام پژوهش در معلمان سایر مقاطع تحصیلی و همچنین در
نمونههای وسیعتر جهت تبیین و تفسیر مستحکزتر رابطهی بین متغیرها و تعمیز یافتهها ضروری است .3 .به لحاظ معنیدار
بودن رابطهی جو مدرسه با اهمالکاری معلمان پیشنهاد میشود رابطهی این متغیرها در دانشآموزان نیز مورد بررسی قرار
گیرد .4 .پیشنهاد میشود رابطهی اهمالکاری با خصیصههای شخصیتی و متغیرهای انگیزشی معلمان از قبیل جهتگیری
هدف ،عزت نف

و خودپنداره نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
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رگرسیون برابر  -0/31و از لحاظ آماری معنیدار است .پ

میتوان گفت که میتوان اهمالکاری معلمان را از روی ادراک

پژوهش های تربیتی شماره  ،38بهار و تابستان 107-127 ،1398

با توجه به اینکه اهمالکاری معلمان یکی از مهزترین موانع هز برای پیشرفت معلمان و هز برای پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان است و از طرفی میزان شیوع آن باالست ،به دست اندرکاران نظام آموزشی کشور ،مدارس و رسانههای جمعی
پیشنهاد میشود با برگزاری کالسهای آموزشی راهکارها و مهارتهای مقابله با اهمالکاری را به معلمان آموزش دهند .نظر
داشتهاند ،لذا پیشنهاد میشود در خصوص تغییر نوع جو حاکز بر مدرسه از حالت منفی و بسته به جوی مثبت و باز و وجود
نگرشی مثبت در معلمان ،تدابیر آموزشی و مدیریتی توسط مدیران مدارس و دستاندرکاران آموزش و پرورش اتخاذ شود.
همچنین با عنایت به اهمیت مدیریت کالس درس و تأثیر آن بر کیفیت آموزش و یادگیری ،برخورداری از مهارتهای مدیریت
اثربخش کالس درس به عنوان یک پیشنیاز و مالک ضروری در گزینش و ارزشیابی معلمان در نظر گرفته شود .بررسیهای
تجربی پژوهش حاضر در ارتباط با شیوههای مدیریت کالس درس و ادراک از جو مدرسه با اهمالکاری معلمان بیانگر این
موضوع است برای اینکه از اهمالکاری معلمان جلوگیری شود الزم است افرادی که در رأس هرم آموزش و پرورش فعالیت
میکنند با جنبههای علمی و مهارتی حرفه معلمی که بیشتر به مهارت مدیریت کالس اشاره دارد و با محیط و جو مدرسه به
عنوان عاملی اثربخش در عملکرد معلمان آشنایی پیدا کنند و از این طریق بتوانند در امر آموزش و دستیابی به اهداف آن
برنامهریزیهای الزم را انجام دهند .همچنین از آنجا که نتایج از رابطهی مثبت دو شیوهی مدیریت کالسی غیر مداخلهگرا
و تعاملگرای معلمان با جو مدرسه حمایت میکند ،پیشنهاد میشود این دو شیوه بهعنوان شیوههای مؤثرتر نسبت به شیوهی
مداخلهگرا در میان معلمان ترویج و از طریق آموزشهای ضمن خدمت به آنان آموزش داده شود.
منابع و مآخذ
احمدی ،زینب( ،)1390نقش جهتگیری هدف و باورهای انگیزشی در تعللورزی تحصیلی دانشآموزان سال سوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی
 ،90-1389پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلّز آذربایجان.
اسدزاده ،حسن( ،) 1396پیش بینی عملکرد درسی دانشجویان بر اساس سبک های شناختی و اهمال کاری تحصیلی ،راهبردهای آموزشی در علوم
پزشکی ،دوره  ،11شماره .1
الی  ،آلبرت  ،جیمزنال ،ویلیام( ،)1375روانشناسی اهمالکاری .ترجمه محمدعلی فرجاد ،تهران :مؤسسه امید.
امیریانزاده ،مژگان( ،)1376بررسی رابطهی بین جو سازمانی و رضایت شغلی نواحی چهارگانهی شیراز ،دانش و پژوهش در علوم تربیتی 7 ،و -114 ،8
.101

امین بیدختی ،علی اکبر  ،پرورش ،پروانه( ،)1387بررسی رابطهی جو سازمانی با سبک مدیریت و آثار آن بر معلمان مدارس ابتدایی ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز.

بخشایش ،علیرضا( .)1392رابطه سبکهای مدیریت کالس با ویژگیهای شخصیتی معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی.185 -198 ،3 ،4 ،
تابر ،تی ،روبرت( .)1387الفبای مدیریت کالس درس :راهبردهایی برای آموزش اثربخش ،ترجمهی محمدرضا سرکارآرانی ،تهران :مدرسه. .
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به اینکه یافتههای پژوهشی نشان داد که جو مدرسه نقش تعیینکننده در پیشبینی افزایش و یا کاهش اهمالکاری معلمان

جواد پورکریمی ،وکیل آژیده ،ایت قدوسینژاد ،نقش جو مدرسه و شیوههای مدیریت کالسی در ...
تمدنی ،مجتبی( .)1389اهمالکاری در دانشجویان ،روانشناسی تحولی :روانشناسان ایران.24 ، 6 ،
تمنایی فر ،محمدرضا و قاسمی ،المیرا( .)1396تبیین اهمالکاری تحصیلی بر اساس ضفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان ،دو فصلنامه رهبردهای
شناختی در یادگیری ،سال  ،5شماره .8

جوان اقبال ،حسنعلی( .)1391ارتباط بین جو و تحلیلرفتگی شغلی معلمان تربیتبدنی مدارس شهر بجنورد ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام
نور استان تهران.
واحد شیراز.

حیدرینژاد ،صدیقه  ،مرادیپور ،مهدی( .)1390رابطهی دلبستگی شغلی دبیران تربیتبدنی با جو سازمانی مدارس متوسطه شهر اهواز ،مجلهی مدیریت
ورزشی.5-21 ،8 ،
راگ ،ادوارد کنراد( .)1382مدیریت کالس در دبستان .ترجمه علیرضا کیامنش و کامران گنجی ،تهران :رشد.
رحیمی خلیل اللهی ،شهال ،عسگری ،علی  ،آیتی ،محسن( .)1391رابطه خودارزیابی مرکزی و جنسیت معلز با مدیریت کالس و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان مقطع متوسطه ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند.
زارع ،حسین ،فیضی ،آوات ،محبوبی ،طاهر( .)1389بررسی رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و خالقیت کارکنان (مرد و زن) اداری آموزش و پرورش
استان آذربایجان غربی ،تحقیقات علوم رفتاری.2 ،8 ،

صادقی ،عباس ،فتحی ،بهمن( .)1381بررسی رابطهی جوّ سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیالن .پژوهشنامهی علوم
انسانی و اجتماعی.5 ،2 ،
صمدی ،پروین ،رجائی پور ،سعید ،آقا حسینی ،تقی ،قالوندی ،حسن( .)1387تبیین جو یادگیری اثربخش بر اساس مؤلفههای مدیریت کالس درس در
مدارس راهنمایی شهر ارومیه ،اندیشههای نوین تربیتی 1 ،4 ،و .2

عالی ،آمنه ،امینیزدی ،امیر( .)1387بررسی تأثیر سبکهای مدیریت کالس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانشآموزان ،مجله مطالعات تربیتی و
روانشناسی.1 ،9 ،
عالقه بند ،علی( .)1374مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ،نشر روان ،تهران.

فرخنژاد ،نصراله( .)1380بررسی عوامل مؤثر در مدیریت اثربخش کالس از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه شهرستان بوشهر ،پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه شیراز.
مرتضایی ،زینب( .)1390بررسی شیوع اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی و رابطه آن با میزان آشنایی با راهبردهای یادگیری و
مهارتهای حل مسأله ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
مشتاقی ،سعید ،مویدفر ،همام( .)1396نقش مولفه های سرمایه روانشناختی(امید ،خوش بینی ،تاب اوری و خود کارآمدی) و جهت گیری اهداف پیشرفت
در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان ،دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.8 ،5 ،

نامیان ،سارا( .)1388پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس هستهی کنترل و باورهای مذهبی ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
هاشمی ،الدن( .)1391بررسی رابطهی علی کمالگرایی و اهمالکاری تحصیلی با واسطهگری خودتنظیمی انگیزشی ،شناختی و فراشناختی ،پایاننامه
دکتری دانشگاه شیراز.
هوی ،وین ک ،میسکل ،سیسیل .ج( .)1382تئورى ،تحقیق و عمل در مدیریت آموزشى ،ترجمهی میر محمد سید عباس زاده ،ارومیه :انتشارات دانشگاه
ارومیه.
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