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  چکیده:
تشکیل دهنده آنها از  عناصر دانشگاه ها و است. نظام آموزش عالی یکی از نهاد هاي مهم وتاثیرگذار در سرنوشت جامعه،

جمله مدرسان، دانشجویان و ویژگی هاي رفتاري این دو نیز تاثیر بسزایی در نتایج فعالیت هاي نظام آموزش عالی می 
 این تحقیق .می پردازد جویانبر رفتار انضباطی دانش مدرسانمیزان تاثیر سبک رفتار رهبري به بررسی ین مقاله اگذارند. 
انضباطی و رفتار  محقق ساختههاي .ابزار گردآوري اطالعات این تحقیق، پرسشنامهاز نوع همبستگی است و توصیفی

هاي یافته جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان دانشگاه افسري امام علی(ع) می باشد.سبک رفتار رهبري می باشد. 
همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد و باطی دانشجویان ورفتارانض مدرسانپژوهش نشان داد بین سبک رفتار رهبري 

در حوزه سبک رفتار رهبري مداخله گر قرار دارد. همچنین به لحاظ رفتار انضباطی  سانمدربیشترین سبک رفتار رهبري 
 ، تفاوتهستندگر، غیرمداخله گر وتعامل گرا)(مداخله سبک رفتار رهبريداراي  ،هاآن مدرسانکه  جویانیبین دانش

گرا  تعامل يسبک رفتار رهبر يدارا ،هاآن مدرسانکه  جویانیدانش یرفتار انضباط ازیامت  نیانگیم معناداري وجود دارد و
  .می باشد گریسبک د از دو شتریب اند بوده

  
  
  
  

  دانشگاه افسري امام علی(ع) ، سبک رفتار رهبري، انضباطیرفتار :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 روانی دانشجویاندر سالمت  دانشگاهامروزه این امر مسلم گشته که محیط (فیزیکی و روانی)  

، یک رکن بنیادي محسوب می شود مدرس در جریان آموزشنقش اساسی دارد و از آنجائی که 
در جریان یاددهی و یادگیري سبب شده است که متخصصان و صاحب  مدرسو نقش کلیدي 

مدیون بهبود  ،بود کیفیت نظام آموزشی جوامع را به میزان بسیارنظران امور آموز شی، به
ی است دانشجویان، تدریس به فرآیند آموزش و مامور یت اصلی ان بدانند.مدرسکیفیت عملکرد 

ان حول محور این فعالیت مدرستالش هاي  هکه قادر به یادگیري هستند؛ به همین دلیل، کلی
همچنین روش هایی نوین در تدریس بر مبناي نظریه ها و پژوهش هاي تربیتی . اساسی است

به سوي کسب اهداف بتواند این فرآیند را هر چه بهتر  مدرسارائه شده است تا به کمک آن ها 
راهم بودن شرایط مناسب کالسی ؛ اما موفقیت و کارایی این روشها مستلزم فآموزشی سوق دهد

 .مدرسبا  دانشجویان؛ پذیرش و همراهی مطلوبی از آرامش ی فراهم بودن حد؛ یعناست
اگر مشکالت رفتاري در کالس به طور فراوان رخ  ان،مدرس)، طبق نظر اکثر 1،2002مینجر(

نیز  دانشجویاندهد؛ برقراري ارتباط در جریان تدریس مختل می شود و آنان قادر به آموزش و 
به  ،ان از مهارت هاي تدریسمدرس، حتی اگر . مهم تر آن کهقادر به یادگیري نخواهند بود

هستند،  در کالس بیمناك دانشجویانخوبی بهره مند باشند؛ باز هم از شروع  بدرفتاري 
)1997،(2لویز ) ، نیز توضیح می دهند، که بدرفتاري 1997( 4) و مارتین1994( 3وین من 

مدرسان با تجربه در میان ان تازه کار و هم مدرس،شایع ترین نگرانی هم در میان  دانشجویان
درصد زمان کالس صرف حل مسائل انضباطی و  50، بیش از است. طبق گزارش هاي تحقیقاتی

، 8استین و وین 7، فري6، به بیان النگدلیل )؛ به همین2003، 5لویز(ه کالس می شودادار
، اولویت نخست در مسئولیت ترین محیط ممکن به منظور یادگیريمدیریت کالس براي خلق به
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هاي یکی از جنبهنیز  انضباط ).1،2003کالس به شمار می آید(مارتین و شوهو مدرسهاي 
).  پژوهشگران 2،2007است (مینگ مدرسانو  بخشی کالس درس دانشجویاندر اثربسیار مهم 

رت ي نظابرا مدرسانهاي اي از تالشبه طور کلی کنترل کالس درس را به عنوان طیف گسترده
). مدیریت رفتار 3،2007کنند (ریتر وهنکوك توصیف می بر تعامل اجتماعی و رفتار دانشجویان

و  مدرسانو آغاز کار  جویانروي دانشهاي پیشترین چالشاز پایدارترین و گسترده جویاندانش
 پیش از خدمت است که در مدرسانتجربه و هم با مدرسانهاي شایع هم در میان از نگرانی

رفتاري ها بد) ؛ چرا که آن4،2006شود(گالپیش از خدمت بیشتر مشخص می مدرسانمیان 
،5دانند (سوکال وهمکارانهاي منفی کارآموزي خود میرا به عنوان جنبهجویان دانش  2003 ،(

که باعث ایجاد اختالل  جوانضباطی را هر گونه اقدام توسط یک یا چند دانش)،  بی1986( 6دویل
داند هاي در حال اجرا میفعالیت کالس یا تهدید به خارج کردن کالس درس از برنامه در جریان

). 2009، 7اندازد (میلرکه این نیز امنیت گروه و هنجارهاي مناسب کالس درس را به خطر می
با  تالش براي اطمینان از این که دانشجوو  جوبنابراین انضباط به ساختارها و قوانین رفتار دانش

اگر چه مدیریت کالس و  .)1999اشاره دارد(مارتین و شوهو،  ،کنندوانین موافقت میاین ق
جریانات عادي و  ها، انضباط مترادف هستند؛ اما دو موضوع متفاوتند. مدیریت کالس با رویه

نترلی و مدیریت کمسئول هستند؛ اما انضباط در مورد خود مدرسانآموزش همراه است و 
                                 ).2007اي و فري،  –باشند(ام مسئول می انگیزش است و دانشجو

آیا بین شاخص هاي  ":عبارت است ازسؤال اصلی این پژوهش  با توجه به مسائل بیان شده باال،
  رفتار انضباطی دانشجویان وسبک رفتاررهبري مدرسان رابطه معناداري وجود دارد ؟

  
  
  

                                                             
Martin & Shoho.1  
Ming.2  
Ritter & Hancock.3  
Gal.4  
Sokal and et al.5  
Doyle.6  
Miller.7  



 95 پاییز، بیست و یکمسال پنجم، شماره  ی،فصلنامه مطالعات منابع انسان

 

4 /  

  : مبانی نظري پژوهش
، مطرح کرده اندپردازان و پژوهشگران ، دسته بندي هایی متفاوت از سبک ها ي رفتاري نظریه 

، می توان سبک ها را هاست ؛ با مروري اجمالی، ناشی از خاستگاه نظري آن هاتفاوت این سبک 
از لحاظ چشم انداز نظري به دو دسته تقسیم کرد : سبک هایی که بر اساس تئوري هاي 

گرفته از تئوري هاي مدیریت کالس و نظریه هاي هایی که برسبک  مدیریت طراحی شده و
یادگیري است.گروه اول، سبک هایی هستند که بر اساس تئوري هاي مدیریت طراحی شده اند؛ 
برخی از پژوهشگران حیطۀ مدیریت آموزشی، براي بررسی رفتار مدیریتی یا سبک رهبري 

ه گرفته اند؛ از جمله این سبک ها می توان به مدیریت بهر ، از نظریه هاي مطرح در رشتهمدرس
)، اشاره کرد، این سبک ها بر اساس مطالعات دانشگاه ایالتی 1998سبک هاي چهارگونه وانگ (

روي دو محور  مدرساوهایو و میشیگان طراحی شده است. با توجه به این مطالعات، رفتار 
).که عبارتند 2003شود(دولیتل  گیرد؛ در نتیجه، چهارسبک رفتاري حاصل میترسیم قرارمی

)،نیز  1971(1بامریند تفاوت. بی مدرسآزادمنش،  مدرسمقتدر،  مدرسقدرت طلب،  مدرس :از
با الهام از همین تئوري چهار نوع سبک مدیریت کالس مدرس را با توجه به دو بعد کنترل و 

 .تعامل نشان می دهد

 
 

 از دیدگاه مدرسسبک هاي چهارگانه مدیریت کالس ): 1جدول (

 تعامل کم تعامل زیاد میزان کنترل

 سبک قدرت طلب سبک مقتدر کنترل زیاد

 سبک افراطی و بخشنده سبک آسان گیر کنترل کم

  
هاي مدیریت کالس و نظریه هاي یادگیري  ایی هستند که بر اساس تئوريه گروه دوم، سبک و

به جاي کارمندان می  دانشجویانبه دلیل مواجه بودن سیستم مدیریت کالس با  .شده اندطراحی 
 و مدیریت کالس جهت مطالعه رفتارهاي هاي یادگیري، رشد تئوريتوان استنباط کرد که تکیه بر 

                                                             
Baumrind.1  



دانشجویان انضباطی رفتار بر  مدرسان رهبري رفتار سبک تاثیر بررسی   

 

5/ 

،  1وانگ( پردازانی چون؛ نظریه پژوهش در این حیطه به شمار می آید.ضرورتی براي  ان،مدرس
اند؛ در این  بندي هایی از سبک ها ارائه داده ) ، طبقه31990وایمر 2اوسیکر()،1971،بامریند()،1998

چارچوبی بسیار جامع ”حل مسائل انضباطی کالس”نام  میان ولفگانگ وگلیکمن، در کتاب خود به
اند که در آن سه رویکرد اساسی  کالس و روانشناسی یادگیري ارائه داده  هاي مدیریت براساس نظریه

  کالس مطرح شده است؛ این رویکرد در یک پیوستار کنترل به ترتیب:  ریتبه مدی
 4گرایان رویکرد تعامل  

  5گرایان رویکرد غیر مداخله   
گرایی پیش رویم،میزان کنترل کم  گرایی به سمت غیرمداخله پیوستار هرچه از مداخله  در این

   .یابد درکالس افزایش می، مشارکت ومسئولیت دانشجو ودرمقابل
 مداخله قرار دارد، بر مبناي گرا در میان دو رویکرد مداخله و غیرانضباطی تعامل سبک

شناسی اجتماعی هم بر فعالیت هایی تأکید دارد که فرد براي تغییر هاي روانفرضپیش
-گذارد. تعاملدهد و هم به عوامل محیطی توجه دارد که بر فرد اثر میمحیط انجام می

باید براي کنترل کالس و ایجاد انضباط  جویانان و دانشمدرسد که کننگرایان اظهار می
). بر اساس این رویکرد همیشه 2009مسئولیت مشترکی داشته باشند(آیدین وهمکاران، 

اي داشته باشند تا بر طبق هاي خود انگیختهخودشان فعالیت جویانضروري نیست که دانش
از  6). رادولف دریکرز1992بالدوین، هاي جدید رفتاري تقویت شوند (مارتین و الگو

گرایان و نظریه پردازان اجتماعی پیوند کند که تعاملگرا بیان میطرفداران رویکرد تعامل
ها به سمت انضباطیرفتارها به انضمام بی مشترکی با یکدیگر دارند و آن این است که همه

-کند که شروع بیریح میهاي اجتماعی هدایت شوند. ولفگانگ نیز تشدستیابی به رسمیت

در کسب مقبولیت اجتماعی موفق نیست(مارتین و  انضباطی زمانی است که دانشجو
است و برخی از جو و دانش مدرسسبک تعامل گرا به دنبال کسب رضایت  .)1998بالدوین،

                                                             
1- Wang  
2- Aussiker  
3- Emmer  
4- Iinteractionist 
5- Interventionist  
6- Dreikurs 
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)؛ 2006(مارتین وهمکاران،گیردهاي مشابه سبک مداخله و غیرمداخله را به کار میتکنیک
ط درونی افراد و آنچه را که نشانی از محیط به شکل فردي است، متمرکز است و بر محی

  ). 2007(جنسر وکاکیروگلوب، 
گرایان فرض بر این است که کودك انگیزه گرا براساس باور انسانسبک انضباطی غیرمداخله در

تحت درونی براي شناخت دنیاي واقعی دارد و نیازي به تحریک بیرونی ندارد؛ چرا که رشد 
گرا معتقد است که اصل اساسی غیر مداخله مدرس). 2010آید (مارتین وساس ، غریزه پدید می

براي انتخاب و مدیریت  هایی به دانشجویانگرایی و دادن فرصت تعلیم و تربیت، انسان
نیست؛ بلکه اجازه  ي دادن آزادي انتخاب کامل به دانشجویانشان است و این به معنایادگیري

)، با چنین 1992هاي کالسی است (مارتین و بالدوین،ها براي مشارکت در بحثه آندادن ب
کند و فرصت بیشتر براي تعامل آزاد در واگذار می جوها را به دانشمسئولیت مدرس ،ايعقیده

). 2000کند (مارتین وشوهو، ها از عالئق شخصی خود را براي آنان فراهم میکالس و پیروي آن
ان مدرسمجازند تا نفوذ قابل توجهی در کالس درس داشته باشند و  د، دانشجویاندر این رویکر

(آیدین وهمکاران ه کنندکمتر مداخل جویانهاي دانشنیز بایستی براي تعدیل و اصالح رفتار
آن نقش  مدرسمحور براي انضباط کالسی که گرا مدلی دانشجو). رویکرد غیر مداخله2009،

  ). 2009گیرد(یلماز، شد و حداقل کنترل را به کار میتسهیل کننده دارد، می با

ان حکمفرما نیست. بعضی مدرسهاي هر حال یک رویکرد انضباطی همیشه بر فعالیتبه 
ها (نوع هاي شخصیتی متفاوت آنو ویژگی هاي دانشجویانان قادر هستند بسته به نیازمدرس

اي متفاوتی استفاده کنند (الوت ، ههاي متفاوت انضباطی در زماناز رویکرد منبع کنترل)
ن در اداره و کنترل محور)، همچنا مدرس(جود این، امروزه، رویکردهاي سنتی). با و1999

هاي انضباطی ). درحالی که بدون اعمال سبک1999(مارتین و وین ، کالس پا برجاست
ود داشته محور واقعی نمی تواند وججو محور، تدریس مشارکتی یا دانش جومشارکتی یا دانش

ه ان در این پژوهش بر اساس سبک هاي سه گانمدرسباشد. سبک هاي مدیریت کالسی 
شامل متغیرهایی  دانشجویانو رفتار انضباطی  "گرمداخله گر، تعاملی و غیرمداخله "
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تنظیمی و خودرعایت قوانین وهنجارها،  عات،آراستگی ظاهر، مشارکت، مرا" همچون
   باشد.می "انجام تکالیف

 با سبک هر ) ویژگیهاي2(جدولو  نظري خاستگاه لحاظ از) مقایسه سه رویکرد 1نمودار(
  .نشان می دهد کالس را مدیریت ابعاد به توجه

 ): مقایسه اي میان سه رویکرد از لحاظ خاستگاه نظري1نمودار(
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  اهداف تحقیق: 
  هاي هر سبک با توجه به ابعاد  مدیریت کالسی ): ویژگی2جدول (

 مشخصات

 سبک هاي مدیریت

س
کال

ت 
یری

مد
 

1مداخله گر ابعاد 2تعامل گرا  3غیرمداخله گر   

ش
موز

ت آ
یری

مد
 

ت مداوم بر یادگیري رمدرس نظا -
 .دانشجویان دارد

مدرس موضوعات درسی و تالیف و  -
فعالیت هاي کالس را از قبل سازمان 

           .دهی می کند
مدرس مسول تخصیص مواد  -

  .آموزشی است

روزانه  دانشجویان فعالیت هاي -
    .تعیین می کنند را
دانشجویان مواد آموزش کالس  -

                   را انتخاب می کنند
دانشجویان مسولیت نظارت بر  -

 .دارندیادگیري خود را بر عهده 

دانشجویان فعالیت هاي روزانه راپیشنهاد  -
 می کنند

مدرس و دانشجو در تعیین اهداف   -
درسی ، برنامه کالسی و سازمان دهی مواد 

 .دارندآموزشی مشارکت 

دانشجویان یادگیري خود را ارزیابی می  -
 .کنند

راد
ت اف

یری
مد

 

  گروه ها را هدایت می کند ،مدرس  -
تعامالت کالس در حیطه ي برنامه  -  

 . درسی است

از عالیق دانشجویان در پیروي  -
 . خود آزادند

حفظ احترام و روابط دوستانه  -
 .در کالس اهمیت دارد

 

گروه ها با نظر دانش موزان سازمان  -
 .دهی می شود

حل مسائل انظباطی در یک فرایند  -
 .مذاکره انجام می گیرد

 .تعامالت گروهی اهمیت دارد -
تار

 رف
ت

یری
مد

 

قوانین کالس را تعیین می  ،مدرس -
  کند

تم پاداش را مشخص سسی ،مدرس -
   می کند

دانشجویان قوانین کالس را  -
 . مشخص می کنند

ارزیابی پیشرفت دانشجو در  -
مقلیسه با خودش صورت می 

 . گیرد

مدرس و دانشجویان در تعیین قوانین   -
 . کالس مشارکت دارند

دانشجویان در مورد رفتار خود قضاوت  -
 . می کنند
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  پیشینه پژوهش:
  :کشور تحقیقات انجام شده در داخلالف: 

» شیوه هاي موثر ایجاد مدیریت و انضباط کالس«)، در مقاله اي تحت عنوان1389پیریایی () 1
به این نتیجه رسید که به  منظور ایجاد نظم و تغییر مدیریت کالسی، سه شرط الزم است، و 

 عبارتند از :این شروط 

  اعمال روش تدریس مناسب-الف
  ویژگی هاي شخصیتی مدرس-ب
  استفاده از فنون تدریس مناسب -ج
مطالعه رفتار مدرس بر نظم پذیري در دانشجویان دانشگاه هاي شهر « )، 1382) سلیمی(2

  ، به نتایج زیر دست یافت:» تهران
رفتار دوستانه مدرس با دانشجو، عامل موثري در ترغیب دانشجویان به نظم پذیري است. -الف

  ه سازنده مدرس و شاگرد از عوامل اصلی رفتار مناسب در محیط آموزشی است.یعنی رابط
تعامل رفتاري متناسب با شخصیت آنان، در ترغیب دانشجویان به بروز رفتار هاي سازنده و -ب

هماهنگ با اهداف پرورشی تاثیر زیادي دارد و موجب گرایش آنان به نظم پذیري و توجه به 
  قانون می شود.

بت و معناداري بین عالقمندي به نظم پذیري دانشجویان با الگو بودن مدرس، رابطه مث-ج
  احترام گذاشتن و شخصیت قائل شدن به او دارد.

  بین تالش معلم و عالقمندي به نظم پذیري دانشجویان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.-د
  گذاري واحدي در نظم دانشجویان دارند.تاثیر مهارت و رفتار مدرس-ه
هاي داراي رفتار  )، در مقایسه رفتار مدرس در کالس1970( 1)، کانین1379) کدیور،(3

آن ها را در نحوه پاسخ گویی مدرسان به رفتارهاي   هاي عادي ،تفاوت نامطلوب و کالس 
داند (صفوي ,نقل از  ي آنها می گیرانه دانند بلکه آن را ناشی از اقدامات پیش نامطلوب نمی

  .)431ص1383کدیور

                                                             
Canines.1  
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کالس  مدیریت سبک برمدرس  هاي ویژگی بررسی تأثیر در )1385)عالی و امین یزدي(4
  نتایج زیر دست یافت :به  دانشجویان دانشگاه مشهد

 یعنی تحصیلی؛ مدرك اساس بر مدرسان  کالس مدیریت سبک میان تفاوت معنادار-الف
 حالی دارند در تمایل تعاملی سبک به بیشتر ارشد و دکتري کارشناسی مدرك داراي مدرسان

  دارند. گرایش مداخله گر سبک به کارشناسی مدرك داراي مدرسان که
 درسانم یعنی تحصیلی؛ رشته اساس بر مدرسان کالس مدیریت سبک تفاوت معنادار -ب

 تحصیل کرده درسانم و تعاملی سبک به بیشتر تمایل مرتبط، رشته هاي در کرده تحصیل

  دارند. مداخله گر سبک به گرایش غیرمرتبط، دررشته هاي
  :کشورخارج تحقیقات انجام شده در ب: 

 در کرد پیشنهاد و انجام داد )، 1969، 1گالسر( توسط کالس جو خصوص در اي ) مطالعه1

 و صمیمی هاي محیط ،دانشگاه و شوند می پذیرفته توانا عنوان افراد بهجو دانش که هایی محیط
  )2005آر، (گاي رسید خواهد حداقل به انضباطی مسایل کنند، می آنها فراهم براي شخصی

 مسایل آن روي تأثیر و کالس، فیزیکی محیط با )، در بررسی رابطه21981آهرنتزن شري() 2

 مورد در انضباطی جدید هاي وتکنیک سنتی هاي انضباطی شیوه مختلف به شقوق ، انضباطی

  :داد نشان نتایج که گواه پرداخت و آزمایشی گروه
. کند می شدید را جویاندانش مشکالت و ومسایل است آور ن زیا اجباري و خشک انضباط-الف
 کارهاي مسئول خودرا و بودند خود بین در نظم کننده برقرار که خود،جویانی دانش که حالی در

 تري داشته معقوالنه اي نتیجه بودند آورده وجود به را انضباط خود اراده وبا دانسته خود می

  . است
 هر به متعلق مساحت و کالس مساحت سقف، مثل بلندي کالس مکان داخلی مشخصات -ب

 باشد، بیشتر کالس فضاي قدر هر گذارد. می اثر ،انضباط دانشجویان  بر کالس، در فرد

شد  خواهد حاصل دانشگاه محیط از بیشتري رضایت و بود خواهد انضباطی کمتر مشکالت
  ).1379 (جباري،

                                                             
Glasser.1  
Sherry Ahrentzen.2  
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 مک توسط دانشجویان جدیدالورود دانشگاه در انضباط با رابطه در تحقیقی 1990 سال در )3

 که یکدیگر با همسان نفري پانزده دوگروه تحقیق این در دادند. انجام آمریکا در 2جولی و1 نامارا

 بودند، برابر غیره، و هوش میزان سواد، میزان طبقه اجتماعی، سن، مانند؛ خصوصیاتی نظر از

 گرفتند قرار مدرس جانب از شدید انضباط و کنترل معرض در گروه آزمایش .نمودند انتخاب

 دو رفتار آزمایش، تغییر دوره پایان در گرفتند. عهده به را کالس کنترل خودشان گواه ولی گروه

 گواه گروه سوي از انضباطی رعایت مسایل که داد نشان مطالعه و گردید مقایسه یکدیگر با گروه

  ). 1388است (نوروزي، بوده بیشتر آزمایشی گروه به نسبت
روي رفتار  درسان، در پژوهشی تحت عنوان تاثیر مهارت مدیریت کالس م)2009(  3) کمال4

  منتخب شهر آنتالیا انجام داد: مدرساننفر از  450که بین جویان هاي نامطلوب دانش
 جویانورفتارهاي انضباطی دانش درسانارتباط معناداري بین مهارت مدیریت کالس م -الف

  مشاهده نمود.
را به  سوي نقض  دیریت رفتار نامطلوب، دانشجویانم ،جویانبعد رفتار انضباطی دانش در –ب 

  قوانین انضباطی هدایت می کند.
تاثیر سبک  میزان با توجه به دیگر تحقیقات انجام شده به وسیله محققان مختلف در خصوص 

، می توان این میزان تاثیر را در جدولی، رفتار رهبري مدرسان  بر رفتار انضباطی دانشجویان
  خالصه کرد. 3مطابق جدول شماره 

  
  
  
  
  
  

                                                             
McNamara.1  
Joly.2  
kemal.3  
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: خالصه مطالعات انجام شده در میزان تاثیر سبک رفتار رهبري مدرسان  بر رفتار 3جدول شماره 
  انضباطی دانشجویان

 ردیف

 پژوهشگر
)سال(  نتایج تحقیق عنوان تحقیق 

1 
رئیسی 

)1386(  

بررسی عوامل بی نظمی 
 جویان دانشگاهدانش

 چهارمحال بختیاري

موثرند. یدایش مشکالت انضباطی دانشجویانعوامل جسمانی، خانوادگی، اجتماعی واقتصادي در پ-  

(مانند  (همساالن، تماشاي صحنه هاي خشونت از تلویزیون)وعوامل اقتصاديعوامل اجتماعی مثل-
فقر، بیکاري و...)وسایر عوامل(مثل مشکالت بلوغ،نداشتن برنامه ریزي واوقات فراغت)، در پیدایش 

 مشکالت انضباطی موثرند.

2 

سلیمانی 
وخاکسا

 ر
)1386(  

مطالعه جهت گیري 
کنترل دانشجویان در 

میان مدیران ومدرسان 
ورابطه آن با رفتار 

انضباطی دانشجویان 
سمناندانشگاه پیام نور   

رابطه معنا داروجود ندارد.دانشجویان بین جهت گیري کنترل ورفتار انضباطی -  
جهت گیري انسانی مربیان باالتر از حد متوسط است.-  
دار دانشجوتفاوت معنااز لحاظ جهت گیري کنترل  دانشگاه(مدیران، معاونان ومدرسانبین کنشگران -

).2005وجود ندارد( هوي ومیسکل،  
دانشجویان تاثیري در متغیرهاي رفتار انضباطی وپیشرفت تحصیلی  دانشجوجهت گیري کنترل -

 ندارد.

3 
مشایخ 

وبرزیده 
)1389(  

تاثیر سبک رفتار رهبري 
بر خالقیت  درسم

دانشجویان دانشگاه 
 شهرستان کازرون

درصدو 20 درصد و سبک رفتاررابطه مدار 37,5وظیفه مدار  مدرسان با سبک رفتاررهبري مدرس -
داراي سبک  واین بدین معناست که اکثریت مدرساندرصد را تشکیل می دهند 42,5سبک تلفیقی 

 رهبري تلفیقی بوده اند.
بین سبک رفتار رهبري وظیفه مدار ورابطه مدار از نظر میزان خالقیت تفاوت معناداري مشاهده  -

 نشد

4 
 موالیی

)1391(  

 مدرستاثیر ویژگی هاي 
بر سبک مدیریت کالس 

بزینه  دانشگاه پیام نوردر 
رود در سال تحصیلی 

)91-90(  

 بر اساس مدرك تحصیلی تفاوت معناداري وجود داردیعنی(  درسانبین سبک مدیریت کالس م -
بیشتر به سبک تعاملی تمایل دارند در حالی که ارشد و دکتري  داراي مدرك کارشناسی مدرسان

به سبک مداخله گر گرایش دارند) انسلیسداراي مدرك  درسانم  . 
؛یعنی (معلمان ساس رشته تحصیلی نیز معنادار استبر ا تفاوت میان سبک مدیریت کالس مدرسان -

ل کرده در رشته تحصی درسانتحصیل کرده در رشته هاي مرتبط، تمایل بیشتر به سبک تعاملی و م
، گرایش به سبک مداخله گر دارند.هاي غیر مرتبط  

5 
کسائیان 

)1391(  

تاثیر سبک رفتار  بررسی
بر خالقیت  رهبري مدرس

 دانشگاه آزاد دانشجویان
 سمنان

هاي تعامل گرا و مداخله گر می باشد. به ترتیب سبک  سبک غالب رهبري مدرسان-  
بین دختران و پسران از نظر میزان خالقیت تفاوت معنی داري وجود دارد. -  

6 
 ادونگو

)2012(  

سبک رهبريبررسی تاثیر   

دموکراتیک، استبدادي و 
در نظم و انضباط  آزاد

 دانشگاهیدر  جویاندانش
در استان نایروبی، کشور 

 کنیا

از: عبارتندبه ترتیب  مدرسانسبک رهبري   -  دموکراتیک، استبدادي و سبک رهبري آزاد 
نیز در نظم  همچنین این مطالعه نشان داد که عوامل دیگري مانند محیط خانه و رسانه هاي جمعی-

تاثیر گذارند. جویانو انضباط دانش  

دارند، اگر چه  دانشگاهدر ظم و انضباط دانشجویان نفوذ قابل توجهی در ن دموکراتیک سبک رهبري -
باشند. عوامل دیگر ممکن است تاثیر گذار  
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  سواالت پژوهش:
رابطه آیا بین شاخص هاي رفتار انضباطی دانشجویان وسبک رفتاررهبري مدرسان  -1

  معناداري وجود دارد ؟
وضعیت توزیع درصد سبک رفتار رهبري مدرسان(مداخله گر، غیر مداخله گروتعامل گرا)  -2

    چگونه است؟
آیا به لحاظ رفتار انضباطی، بین دانشجویانی که مدرسان آن ها داراي سبک رفتار  -3

  ود دارد یاخیر؟رهبري(مداخله گر،غیر مداخله گر وتعامل گرا) هستند ،تفاوت معناداري وج
  

  روش شناسی پژوهش:
پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کاربردي است و از نظر روش شناسی، توصیفی و  نوع و روش تحقیق:

  نوع همبستگی است.از 
در این پژوهش براي گردآوري اطالعات مورد نیاز براي ادبیات موضوع و  روش گردآوري داده ها:

از پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه اي و به منظور گردآوري داده هاي مورد نیاز تحقیق، 
پرسشنامه رفتار انضباطی(سلیمانی وخاکسار) و پرسشنامه سبک رفتار رهبري(ولفگانک کساییان)، 

نامه رفتار انضباطی از طیف پنچ گزینه اي که در پرسشزم به ذکر است استفاده شده است. ضمنا ال
نامه سبک رفتار رهبري در پرسش کم وخیلی کم و سط،متو زیاد، خیلی زیاد،;لیکرت با درجه بندي

شایان ذکر  همیشه، معموال، گاهگاهی، بندرت وهرگز استفاده گردید. ;مدرس از مقیاس درجه اي
است که این پرسشنامه ها با توجه به شرایط و نیازهاي خاص دانشگاه افسري امام علی(ع) مدل 

  است. شده 1بومیسازي و گویه هاي مناسب و متناسب با آن انتخاب و 
براي احراز اطمینان از روایی محتوایی و صوري پرسشنامه هاي پژوهش،  سنجش روایی و پایایی:

مربوط و متون تخصصی مدیریت، همچنین متخصصان نظامی براي تطابق با از نظرات متخصصان 
حجم فرهنگ نظامی بهره گرفته شده است. در پژوهش حاضر پس از تدوین پرسشنامه، نمونه اي با 

از جامعه آماري به صورت تصادفی انتخاب شد و آزمون روي آن ها اجرا گردید، سپس به  نفر 35
رسشنامه، داده هاي حاصله با استفاده از روش آلفاي کرونباخ مورد تجزیه منظور اندازه گیري پایایی پ
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و براي  %=862αبراي پرسشنامه مربوط به رفتار انضباطی، آلفاي کرونباخ   و تحلیل قرار گرفت که
بدست آمد. که این نتایج نشان  %=852αپرسشنامه مربوط به سبک رفتار رهبري، آلفاي کرونباخ  

  دهنده همبستگی درونی زیادي بین متغیر ها در دو پرسشنامه می باشد.
جامعه آماري این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل سال  :جامعه و نمونه آماري

د جدول حجم نمونه آماري در این پژوهش با توجه به جامعه آماري و با استنا ;اول، دوم و سوم است
نفر از دانشجویان دانشگاه افسري امام علی(ع) در نظر گرفته شد که به صورت  350مورگان 
 350ساده از بین دانشجویان انتخاب شده اند. با توجه به حجم نمونه آماري تعداد -تصادفی

پرسشنامه معتبر مورد تجزیه و  300پرسشنامه توزیع شد که پس از بررسی پرسشنامه ها، تعداد 
  لیل قرار گرفت.تح

 سن، سنوات ;هاداده یفیتوص لیتحل يبرا یفیپژوهش از آمار توص نیا در تجزیه و تحلیل داده ها:

 در شـده  گذرانـده  واحـدهاي  دیپلم، معدل معدل دبیرستان، تحصیلی رشتۀ تحصیل، وضعیت تاهل،

 ،والـیس -کروسـکال  رنوف،یاسم -آزمون کولموگروف قیتحق يهاهیآزمون فرض يو برادانشگاه....  دورة
  استفاده شده است. وآزمون فریدمن وآزمون خی دو(کاي دو) رمنیاسپ یهمبستگ بیضر

از آنجا که پرسشنامه اصلی مربوط به مدیریت منابع انسانی است و داراي گویه هاي کمی است،  -1
پرسشنامه لذا با مشورت گرفتن از خبرگان نظامی و استادان دانشگاهی باید گویه هاي دیگري به آن 

  .شود داده افزوده شده و در برخی گویه ها نیز تغییرات جزیی
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  یافته هاي پژوهش:
 سبک رفتار رهبري مدرسان آیا بین شاخص هاي رفتار انضباطی دانشجویان و: 1سوال 

  رابطه معناداري وجود دارد؟ در دانشگاه افسري امام علی(ع)
شود بین شاخص هاي رفتار انضباطی با سطوح  ) مشاهده می4همانطور که در جدول شماره(

 رابطه معناداري وجود دارد، به این شکل که: در دانشگاه افسري امام علی(ع) سبک رفتار رهبري

H0:  مداخله گر، ( رهبريومعناداري بین شاخص هاي رفتار انضباطی با سه سبک رفتار  مثبتهمبستگی
  ندارد.  وجود ع)(در دانشگاه افسري امام علی  وتعامل گرا) غیر مداخله گر

H1:  مداخله گر، ( رهبريهمبستگی مثبت ومعناداري بین شاخص هاي رفتار انضباطی با سه سبک رفتار
  دارد. وجود ع)(در دانشگاه افسري امام علی  وتعامل گرا) غیر مداخله گر
  رهبري مدرسانضریب همبستگی مولفه هاي رفتار انضباطی وسبک رفتار ) 3(جدول

رعایت نظم   مراعات  انجام تکلیف  مشارکت خودتنظیمی
 آراستگی  ...و

 مولفه هاي رفتار انضباطی 
 سبک هاي رفتار رهبري   

**241/0 **292/0 **201/0 072/0 **193./ 048./ 
ضریب 

  غیر   همبستگی
 مداخله گر

0 0 0 130/0 0  308/0 
سطح 

  معناداري

**334/0 **294/0 **292/0 **267/0 **297/0 **287/0 
ضریب 

 همبستگی
 مداخله گر

000. 000. 000. 000. 000.  000. 
سطح 

 معناداري

**282/0 **336/0 **216/0 **125/0 **289/0 092/0 
ضریب 

 همبستگی
 تعامل گرا

000. 000. 000. 008/0 000. 052/0 
سطح 

 معناداري

 نشان دهنده همبستگی معنادار در سطح یک درصد  **       
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) ، مقدار ضریب همبستگی (اسپیرمن) در شاخص هاي رفتار انضباطی مشارکت ، خـود  3الف) با توجه به جدول(
تـوان  تنظیمی، انجام تکالیف و رعایت نظم وانضباط با سبک رفتار رهبري غیر مداخله گر باالست. بنابراین مـی 

ارتباط مثبت ومعنادار قوي بین چهار شاخص با سبک رفتار رهبري غیر مداخله گر وجود دارد و نتیجه گرفت که 
درصد اطمینان قابل قبول اسـت.    99دست آمد، این همبستگی با به 00/0از آنجا که میزان سطح معناداري نیز 

راعات و آراستگی ) می توان نتیجه گرفت که ضریب همبستگی  شاخص هاي م3همچنین از یافته هاي جدول(
است و این بدین معناست که 0/ 05ظاهر با سبک رفتار رهبري غیر مداخله گر پایین وسطح معناداري بیشتر از 

  شاخص هاي ، آراستگی ظاهر و مراعات با سبک رفتار رهبري غیر مداخله گر ارتباط معناداري ندارند. 
درکلیـه شـاخص هـاي رفتـار انضـباطی در       )، مقـدار ضـریب همبسـتگی (اسـپیرمن)،    3ب) با توجه به جـدول( 

تـوان نتیجـه گرفـت کـه ارتبـاط معنـادار و مثبتـی بـین شـاخص هـاي           سطح مداخله گر باالست. بنابراین می
شش گانه با سـبک غیـر مداخلـه گـر وجـوددارد. همچنـین از آنجـا کـه میـزان سـطح معنـاداري نیزکمتـراز             

  قابل قبول است. درصد اطمینان 99دست آمد، این همبستگی با به 05/0
)، مقدار ضریب همبستگی (اسپیرمن) در شـاخص هـاي رفتـار انضـباطی بجـز شـاخص       3ج) با توجه به جدول(

توان نتیجـه گرفـت کـه ارتبـاط معنـادار و مثبتـی بـین        آراستگی ظاهردر سبک تعامل گرا باالست. بنابراین می
ز آنجا که میزان سطح معناداري نیزکمتراز شاخص هاي رفتار انضباطی با سبک تعامل گرا وجوددارد. همچنین ا

درصد اطمینان به جـز شـاخص آراسـتگی ظـاهر قابـل قبـول اسـت.         99دست آمد، این همبستگی با به 05/0
می باشد که با پیوستار سـبک رفتـار    334/0همچنین باالترین ضریب همبستگی مربوط به شاخص مشارکت با

سبک مداخله گرا به غیر مداخله گر تغییر می کنـد،  مشـارکت   )،  که هرچه مدیریت از 1996رهبري ولفگانگ(
  یابد مطابقت دارد. ومسئولیت دانشجودرکالس افزایش می

) ، شاخص آراستگی ظـاهر فقـط بـا سـبک رفتـار رهبـري مداخلـه گـر رابطـه معنـادار           3د) با توجه به جدول(
بـه آراسـتگی ظـاهر مـی شـود       دارد واین بدین معناست که  تنهـا عـاملی کـه باعـث رعایـت قـوانین مربـوط       

کنترل و نظارت شدید مدرسان اسـت و در غیـر ایـن صـورت دانشـجویان خـود را مقیـد بـه رعایـت آن نمـی           
  دانند.
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وضعیت توزیع درصـد سـبک رفتـار رهبـري مدرسـان(مداخله گـر، غیـر مداخلـه          :2 سوال
  چگونه است؟ در دانشگاه افسري امام علی(ع)گروتعامل گرا) 

نشان می دهدکه میانگین سبک رفتار رهبري مداخله گر بیشترین رتبه را بـه خـود اختصـاص داده    )، 4(جدول 
  است. 

، از دانشگاه افسري امام علـی(ع)  بندي) سبک رفتار رهبري مدرسانمنظور بررسی یکسان بودن اولویت (رتبهبه
  زیر تعریف شدند: صورتمنظور فرض صفر و فرض مقابل آماري بهآزمون فریدمن استفاده شد. بدین

H0:  است. ع) یکسان(در دانشگاه افسري امام علی اولویت درصد توزیع سبک رفتار رهبري مدرسان  
H1: بـا  ع) (در دانشگاه افسري امام علی سبک از سبک هاي رفتار رهبري مدرسان  دوتوزیع  دست کم اولویت

  یکدیگر متفاوت است.
بدست آمـد فرضـیه صـفر رد شـده و      05/0و کمتر از 0/ 000فریدمن از آنجا که میزان سطح معناداري آزمون  

  ) می باشد.4رتبه سبک رفتار رهبري مدرسان به شرح جدول (
  ): توزیع سبک رفتار رهبري  مدرسان (آزمون فریدمن)4جدول (

  میانگین رتبه  سبک رفتار رهبري مدرسان رتبه
 53/2 مداخله گر  1

 96/1 تعامل گرا  2

 51/1  گرغیر مداخله   3

  
) که از طریق آزمون فریدمن بدست آمده است، نشان دهنده این موضوع می باشد که بیشتر مدرسـان  4جدول (

درصد) و کمترین درصد مربوط به سبک رفتـار رهبـري غیـر مداخلـه     67داراي سبک رفتار رهبري مداخله گر،(
  درصد) می باشند. 10گر،(
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بین دانشـجویانی کـه مدرسـان آن هـا داراي سـبک      آیا به لحاظ رفتار انضباطی، : 3سوال 
غیر مداخله گر و تعامل گرا) هستند ، تفـاوت معنـاداري وجـود دارد     رفتاررهبري (مداخله گر،

  یاخیر؟
اسـتفاده   1والیس -به منظور پاسخ به این سوال با توجه به نرمال نبودن داده ها از آزمون ناپارامتریک کروسکال

  ؛ بدین منظور فرض صفر و فرض مقابل آماري به صورت زیر تعریف می شود: شد
H0:  است. ع) یکسان(در دانشگاه افسري امام علی میانگین امتیاز رفتار انضباطی هرسه گروه دانشجویان  
H1:  مـورد   ع)(در دانشـگاه افسـري امـام علـی      میانگین امتیاز رفتار انضباطی حد اقل دو گروه از دانشـجویان

  بررسی یکسان نیست.
الزم به ذکر است که دسته بندي دانشجویان در فرضیات این سوال بر حسب سبک رفتار رهبري مدرسان آن 
ها می باشد. بدیهی است که در صورت تایید فرضیه صفر این معنی حاصل می شود که به لحاظ رفتار 

(مداخله گر، غیر مداخله گر و تعامل  که مدرسان آن ها داراي سبک رفتار رهبري یانضباطی بین دانشجویان
  گرا) هستند، تفاوت معناداري وجود ندارد.

داده ها و میانگین رتبه ها را براي هرگروه (مداخله گر، غیر مداخله گر و تعامل گرا) نشان می  تعداد )5جدول(
  دهد. 

مداخله گر و غیر مداخله گر می بیشترین میانگین رتبه ها به ترتیب مربوط به سبک رفتار رهبري تعامل گرا ، 
  باشد.

  
رفتار انضباطی دانشجویان در رابطه با سبک رفتار رهبري  ): میانگین رتبه هاي5جدول (

  مدرسان

 میانگین رتبه ها تعداد داده ها سبک رهبري

 ٨/١٧٨ ۴۵ غیر مداخله گر
 ۵٩/٢٢٢ ٣٠٠ مداخله گر
 ٠٣/٢۵٠ ١٠٣ تعامل گرا

 ٠/١٠٠ ۴۴٨ جمع
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  درجه آزادي وسطح معناداري  ،): مقادیر آماره ي کاي دو6جدول(
 رفتار انضباطی آماره هاي آزمون

 378/9 آماره کاي دو

 2 درجه آزادي

 008/0 سطح معناداري

  
این فـرض صـفر رد شـده وفـرض مقابـل آمـاري       کمتر است، بنابر 05/0اري آزمون از از آنجا که سطح معناد  

مـورد بررسـی    ، میانگین امتیاز رفتار انضباطی حد اقل دو گروه از دانشجویانیعنی اینکهپذیرفته می شود و این 
بین دانشجویانی که مدرسان آن ها داراي سـبک رفتـاررهبري    ،این به لحاظ رفتار انضباطییکسان نیست ،بنابر

)  5کـه در جـدول (  (مداخله گر، غیر مداخله گر و تعامل گـرا) هسـتند، تفـاوت معنـاداري وجـود دارد. همـانطور       
دانشجویانی که مدرسـان آن هـا داراي سـبک رفتـار رهبـري       مشاهده می شود میانگین  امتیاز رفتار انضباطی

تعامل گرا بوده اند بیشتر از دوسبک دیگرمی باشد وپس از آن  سبک  مداخله  گر داراي رتبه دوم بوده وسـبک  
که مدرسان آن ها داراي سبک رفتـار رهبـري تعامـل     یانیغیر مداخله گر در مرتبه آخر قرار دارد. یعنی دانشجو

  گرا بوده اند، به لحاظ رفتار انضباطی وضعیت مطلوب تري دارند.
  و نتیجه گیري: بحث

 از بررسی نتایج سواالت تحقیق و بحث هاي مربوط به هر یک از سواالت به طور کلی می توان نتیجه گرفت
انضباطی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد و  رفتار بین سبک رفتار رهبري مدرسان و که

بیشترین سبک رفتار رهبري مدرسان در حوزه سبک رفتار رهبري مداخله گر قرار دارد. همچنین به لحاظ رفتار 
انضباطی بین دانشجویانی که مدرسان آنها، داراي سبک رفتار رهبري(مداخله گر، غیرمداخله گر وتعامل 

 يدارا ،آنها مدرسانکه دانشجویانی  یرفتار انضباط ازیامت  نیانگیم فاوت معناداري وجود دارد وگرا)هستند، ت
  .می باشد گریسبک د از دو شتریب اند گرا بوده تعامل يسبک رفتار رهبر

  تحقیق مهمترین یافته هاي پژوهش حاضر عبارتند از: دراین
در دانشگاه افسري امام علی(ع) همبستگی  دانشجوانانضباطی  رفتار بین سبک رفتار رهبري مدرسان و  -1

 دارد.                                                                            دمثبت و معناداري وجو
  بیشترین سبک رفتار رهبري مدرسان در حوزه سبک رفتار رهبري مداخله گر قرار دارد.                        - 2 
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اظ رفتار انضباطی بین دانشجوانی که مدرسان آن ها داراي سبک رفتار رهبري (مداخله گر، غیر به لح -3
  مداخله گر وتعامل گرا) هستند ، تفاوت معناداري وجود دارد.                                              

مداخله گر وغیر مداخله گر  بیشترین میانگین رتبه ها به ترتیب مربوط به سبک رفتار رهبري تعامل گرا، -4
  می باشد.                                                                                                                

تعامل گرا بوده  يسبک رفتار رهبر يکه مدرسان آن ها دارا یانیدانشجو یرفتار انضباط ازیامت  نیانگیم -5
 می باشد. گریاز دوسبک د شتریاند ب

  پیشنهاداتی به محققین و همچنین مدرسان ارایه گردید: ،در پایان با توجه به اهمیت موضوع
خانواده ها،  وضعیت اقتصادي(مدرسان ، ارتباط رفتار انضباطی با متغیرهاي دیگر مانند اعتماد به نفس، -1

  نیز می تواند مورد پژوهش قرار گیرد .) اهداف آموزشی و...
پذیري،  ومسئولیت خودانضباطی دانشجویان ازجمله؛ هاي ویژگی بر کالس مدیریت هاي تأثیرسبک بررسی -2

 .کالس مدرسان مدیریت برسبکوارزشیابی آموزشی  نظارت سبک و درسی، دانشگاه، برنامۀآموزشی قوانین
جویان انشاز توهین به شخصیت د وخودداري و برخورد توأم با متانت جویاندانش شخصیتاحترام به  -3
 آنان.رویی با  خوشو
هاي مرتب، تمیز و متناسب با  رعایت بهداشت عمومی و فردي، همراه با آراستگی ظاهري و پوشیدن لباس -4

 مدرسان.شخصیت 
شرکت در دوره هاي ضمن خدمت و ادامه تحصیل در رشته مربوطه و افزایش سطح اطالعات و آگاهی در  -5

آگاهی از نیازهاي روز دانشجویان و در مجموع بروز رسانی  زمینه سبک هاي رهبري و نیز افزایش سطح
 اطالعات.
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