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Abstract 
Introduction: The engagement of learning and academic achievement is the expectation of instructors and 
students of the teaching-learning process, which can be influenced by various factors, such as the 
characteristics of the teacher and his management style in the classroom. Determining which classroom 
management styles are more relevant to students' engagement and academic achievement can help the 
instructor in choosing a better classroom management approach. The aim of this study was to determine 
the relationship between classroom management style and engagement to learning and academic 
achievement in nursing students. 
Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted in 1394 at Nursing and 
Midwifery School of Tehran University of Medical Sciences. The sample consisted of 23 teachers and 177 
students who selected by counting all method. Data collection tools included modified PCMSA and 
UWES-S questionnaires and demographic data forms. After translating and redefining, both of their factual 
validity tools were confirmed by 4 experienced teaching nurses. In order to calculate the reliability of the 
classroom management practices questionnaire, the Kappa computational formula was used 
simultaneously for two observers, which was at least 0.92. The reliability of the desire to learning 
questionnaire by calculating the Cronbach's alpha coefficient was 0.87. The data was analyzed using spss16 
software and analyzed by descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) and inferential 
statistics (ANOVA and Gabriel, Spearman and Chi-square correlation coefficient). 
Results: Most teachers use 65.2% non-interactive, 13% intermediate and 21.7% interactive in classroom 
management. There was no significant relationship between classroom management practices and students 
engagement to learning (P = 0.331), but there was a significant relationship between classroom 
management practices and students' academic achievement (P < 0.001). There was also a significant, but 
weak, relationship between the engagement to learning and academic achievement in the interactive 
classroom management (r = 0.33, P < 0.001). 
Conclusions: According to the results, considering that the interactive management method has a 
significant relationship with the academic success of the students and has a meaningful but weak 
relationship with enthusiasm for studying, it is therefore proposed to use as a selective method with caution 
(due to the low volume Sample) to be used. 
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مقدمه

مکان جهت تدریس موضوعات علمی دشوار است  نیترکالس درس مهم

و درآموزش علوم پزشکی به دلیل تدریس مداخالت بهداشتی و درمانی 

 کالس. [1] برخوردار است یاژهیمؤثر بر سالمت انسان، از جایگاه و

 درک و دانشجویان تجربیات مدرسان به انتقال برای مناسبی محل درس

 چکیده

تحت  واندتیاست که م یریادگی -سیتدر ندیاز فرا انیو دانشجو نیاز انتظارات مدرس یلیتحص تیبه مطالعه و موفق اقیاشت :مقدمه

کالس  تیریمد وهیکدام ش نکهیا نیی. تعردیاو در کالس درس قرار گ تیریمد وهیمدرس و ش یهایژگیاز جمله و یعوامل مختلف ریتأث

بهتر  تیریمد وهیمدرس را در انتخاب ش تواندیدارد م یشتریارتباط ب انیدانشجو یلیتحص تیوفقبه مطالعه و م اقیدرس مدرس با اشت

 انیشجودر دان یلیتحص تیبه مطالعه و موفق اقیکالس با اشت تیریمد وهیارتباط ش نییمطالعه با هدف تع نی. ادینما یاریکالس 

 انجام شد. یپرستار

 یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یدر دانشکده پرستار 1334است که در سال  یو مقطع یلیتحل-یفیمطالعه حاضر توص :روش کار

انتخاب شدند. ابزار جمع  یبودند که به روش تمام شمار یپرستار یدانشجو 111مدرس و  23تهران انجام شد. جامعه پژوهش شامل 

 تیموفق یبود، برا کیاطالعات دموگراف ی، و فرم جمع آورUWES-S، پرسشنامه PCMSA شدهلیها شامل پرسشنامه تعدداده یآور

تن از  4آنها توسط  یصور ییمحاسبه شد. پس از ترجمه و بازترجمه هر دو ابزار روا یصاصمعدل دروس اخت ان،یدانشجو یلیتحص

و د طیکالس درس در شرا تیریمد یهاوهیپرسشنامه ش ییایشد. جهت محاسبه پا دییباتجربه در امر آموزش تأ یپرستار دیاسات

با  یریادگیبه  اقیپرسشنامه اشت ییای. پادیبرآورد گرد 32/6کاپا استفاده شد که حداقل  یگر همزمان از فرمول محاسباتمشاهده

 ،ی)فراوان یفیتوص آمارشد و با استفاده از  زیآنال SPSS 16ها با استفاده از نرم افزار بدست آمد. داده 71/6کرونباخ  یالفا بیمحاسبه ضر

 قرارگرفت. لیاسکوئر( مورد تحل یو کا رمنیاسپ یهمبستگ بی( ضرGabrielو  ANOVA) ی( و آمار استنباطاریو انحراف مع نیانگیم

را در مدیریت کالس درس  تعاملی شیوه %1/21 و یامداخله شیوه از %13 ای، غیرمداخله شیوه %2/05مدرسین با  بیشتر ها:یافته

( ولی بین P=  331/6نبود ) یداریدر دانشجویان معن. ارتباط بین شیوه مدیریت کالس درس و اشتیاق به یادگیری گرفتندیبکار م

همچنین بین اشتیاق به  (.P<661/6وجود داشت ) یداریشیوه مدیریت کالس درس و موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معن

 .(r ،661/6 > P=  33/6) یادگیری و موفقیت تحصیلی در شیوه تعاملی مدیریت کالس درس رابطه معنی دار اما ضعیفی وجود داشت

و ارتباط  انیشجودان یلیتحص تیبا موفق یقو یدار یارتباط معن یتعامل تیریمد وهیش نکهیبا توجه به ا هاافتهیبراساس  نتیجه گیری:

جم )به علت کم بودن ح اطیبا احت یانتخاب وهیبه عنوان ش شودیم شنهادیرو پ نیبه مطالعه دارد، از ا اقیبا اشت یفیدار اما ضع یمعن

 .ردیگنمونه( مورد استفاده قرار 

 یبه مطالعه، آموزش پرستار اقیاشت ،یلیتحص تیکالس درس، موفق تیریمد وهیش واژگان کلیدی:
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. دانشجویان پرستاری در کالس درس با [2] است درسی بهتر مطالب

کم کم آماده  و شوندیم آشنا کلیدی علم پرستاریپایه و  مفاهیم

 دروسمواجه شوند.  بالینی طیمح یهایدگیچیپبا  بتوانندتا  شوندیم

بنابراین الزم  است بالینی کارعملی و راهنمای، از آن جهت که نظری

مدیریتی . چنین محیطی نیازمند [3] شایسته فرا گرفته شوداست بطور 

کارامد است تا بتوان با بهره گیری از آن تا حد امکان به اهداف آموزش 

دست یافت. اگر چه عوامل متعددی در مؤثر بودن مدیریت  یاحرفه

مدرس نقش بسیار مهمی را برای کالس درس، نقش دارند ولیکن 

هداف مدیریت کالس درس یعنی ایجاد بهترین محیط دستیابی به ا

ارتقاء حس مسئولیت و خودکنترلی دانشجویان، بر  برای یادگیری و

در صورتیکه مدرس از مهارتهای مدیریت کالس درس  .[4] عهده دارد

برخوردار نباشد، علیرغم تواناییهای علمی، قادر نخواهد بود کالس را به 

درستی مدیریت نماید و تحقق تدریس اثربخش در کالسی که فاقد 

مدیریت  .[5]شود یمدیریتی صحیح است با اشکال روبرو م یهاهیرو

 که برای ایجاد و شودیمدرس گفته م یهاتیکالس درس به کلیه فعال

یادگیری، درگیرکردن همه دانشجویان در  یهاتیحفظ فعال

یری، تحریک و رشد شخصیت فردی و بهبود یادگ یهاتیفعال

از  یا. بنابراین این مفهوم با دامنه گستردهرودیرفتارفراگیران، بکار م

شده توسط مدرس در کالس درس همراه است و با انجام یهاتیفعال

مدرس  یهاو مهارت هایستگیو شا هاییشخصیتی، توانا یهایژگیو

مارتین و بالدوین نیز شخصیت، تدریس و نظم و  .[0]سروکار دارد 

 .[1] کنندیانضباط را به عنوان ابعاد مدیریت کالس درس مطرح م

مختلف ارائه شده است و  یهاهیردر زمینه مدیریت کالس درس، نظ

قه در طبمتعددی برای توضیح رفتار معلمان وجود دارد.  یهایبندطبقه

، یابندی گلیکمن و تاماشیرو، مدیریت کالس درس به سه شیوه مداخله

، یارمداخلهیدر شیوه غ طبقه بندی شده است. یارمداخلهیتعاملی و غ

و  ییگرااز مکاتب انسان، دانشجویانعقاید موجود در مورد رفتار 

ه ها معتقدند کدر روانشناسی تربیتی گرفته شده است. آن یکاوروان

نشده درونی است. مدرسان نباید قوانین تضادهای حل جهیسوء رفتار نت

اجازه دهند که برای خودشان  دانشجویانخود را تحمیل کنند و باید به 

 .[7]استدالل کنند 

ل که معتقدند عم شودیاز روانشناسی تجربی گرفته م یاشیوه مداخله

 رندیگییاد م دانشجویانبیرونی است.  یسازیانسان یک موضوع شرط

متناسب با عکس العملی که در مقابل رفتارهایشان با آنها شده است، 

سب امناپاداش و جزای ن جهینت دانشجورفتارکنند مثالً سوءرفتار یک 

است. دنیای متقابل یا درونی مهم نیست. مهارت مدرس، کنترل باال بر 

 .[7]است  دانشجو

به مکاتبی چون آثار  دانشجویاندر شیوه تعاملی برای درک اعمال 

 ها. آنشودیاجتماعی و رشد و تکامل درروانشناسی تربیتی توجه م

(، ها و اشیاءدرمواجهه با دنیای بیرونی )انسان دانشجویانمعتقدند که 

گران باید بیاموزند که با دی دانشجویانچگونه رفتار کنند.  رندیگییاد م

ی با آنها سازگار رندیگیسازش داشته باشند همانطور که دیگران یاد م

. [3] دکنترل همسانی برهمدیگر دارن دانشجوکنند هم مدرس وهم 

 دانشجویانمسئولیت اصلی نظارت وکنترل کالس بر عهده مدرس و 

 .شودیاست. قوانین و مقررات توسط هر دو تدوین م

وقتی کالسی دارای مدیریت خوب و مطلوب باشد، فراگیران در 

 چه انتظاراتی دانندیکالسی مشارکت زیادی دارند، افراد م یهاتیفعال

شده ناچیز از آنان وجود دارد و درعملکرد خود موفق هستند، زمان تلف

کمی وجود دارد، جو کالس درس فعالیت  ینظمیاست و اختالل و ب

. با توجه به اینکه در [16] محور و در عین حال راحت و خوشایند است

یادگیری، مدرسان همواره باید به دنبال تولید انگیزه  -فرایند آموزش

ذکرشده در مورد کالسی با  یهایژگیدر فراگیران باشند، کلیه و

 و فراگیرگردد یسازمنجر به فعال تواندیمدیریت خوب و مطلوب، م

ه اند کمطالعات نشان دادهاشتیاق به مطالعه را در دانشجو باال ببرد. 

 تر عمل نماید و به مطالعه بپردازد،هرچه دانشجو در کالس درس فعال

 .[11] بیشتر خواهد بودنیز موفقیت تحصیلی وی یادگیری و 

و  فاکتور در یادگیری نیتراشتیاق به یادگیری و مطالعه دردانشجو مهم

پیشرفت دانشجو در آموزش عالی است و کیفیت تالشی است که 

 دهندیآموزشی هدفمند از خود نشان م یهاتیدانشجویان در فعال

. در پداگوژی معاصر نیز به دانشجو به عنوان عضو فعال و مهم در [12]

و در صورتی که دانشجو نقش خود را به  شودیامر یادگیری، نگریسته م

. اشتیاق به [13] گرددیدرستی ایفا نکند، اهداف آموزشی محقق نم

یادگیری و مطالعه هدفمند از نظر آموزشی، نتایج و فواید و 

و منجر به تکامل  دینمایمتعدد تولید م یهاطهیدستاوردهایی را در ح

دانشکده، تکامل اخالقی هوشی و شناختی، تطابق دانشجو با  یهامهارت

ها، بدست و وجدانی، شایستگی عملی و توانایی برای انتقال مهارت

آوردن سرمایه اجتماعی، تکامل روانی، شکل گیری هویت جنسی و 

نژادی، ایجاد تصویر ذهنی مثبت و بدست آوردن معدل تحصیلی باالتر 

 .[14] گرددیم

 یهاهمچنین موفقیت تحصیلی دانشجویان از اهداف اساسی برنامه

 یتیتربنظران علومآموزشی است و یکی از موضوعات مورد عالقه صاحب

یافتن شرایط و امکانات الزم و مؤثر در جهت تحصیل موفق و پیشرفت 

تحصیلی آنان است، چون دانشجویان به واسطه موفقیت در تحصیل به 

که از حداکثر نیروی درونی و بیرونی خود برای  ابندییموقعیتی دست م

استفاده نموده و شرایط الزم برای  یعاله اهداف آموزشدستیابی ب

. موفقیت و پیشرفت [15] ندینمایزندگی اجتماعی موفق را کسب م

موجب خودشکوفایی و افزایش اعتماد به نفس و ایجاد  تواندیتحصیلی م

درسلسله  .تردرزندگی آینده فراگیران گرددکاری بیش تیانگیزه و موفق

را به خود  یاژهیمراتب نیازهای مازلو نیز نیاز به موفقیت، جایگاه و

انجام شده نشان داد که در  ؛ جستجوی[10] اختصاص داده است

مطالعات متعددی رابطه مثبتی بین شیوه مدیریت کالس درس و 

یوسفی و همکاران نشلن داد  [11] موفقیت تحصیلی بدست آمده است

پیشرفت تحصیلی دانشجویان مستلزم هماهنگی و تعامل بین ابعاد 

 استفاده از سبک مدیریت کالس [17]مختلف انگیزش تحصیلی است 

. [13] تعامل گرا در تقویت انگیزه و ایجاد جو مثبت در کالس مؤثر است

کیفیت تدریس یکی از توضیحات ممکنه برای اختالف در موفقیت 

تحصیلی همچنین توسط کارکرد  تفاوت در موفقیت .تحصیلی است

رحیمی و همکاران نتیجه گرفت  [26] شودیمعلمین توضیح داده م

 [21]بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی رابطه معنی دار وجود ندارد 

و مطالعه پروکس و همکاران نشان داد که اشتیاق به مطالعه و فعال 

بودن در امر یادگیری دانشجویان پرستاری در مقایسه با دانشجویان 

. مطالعه کاسوسو و هلگادو رابطه قوی بین [12]غیرپرستاری کمتر بود 

اشتیاق و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم سالمت نیافتند در این 

مطالعه شیوه مدیریت کالس درس به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار 
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ست ه ادر ایجاد انگیزه برای باالبردن اشتیاق به مطالعه پیشنهاد شد

. در مطالعه وترز و همکاران نیز ارتباط معنی داری باالیی بین [16]

اشتیاق به مشارکت در انتخاب بخش و کیفیت عملکرد بهتر در 

پزشکی سال اول و چهارم مشاهده کارآموزی و کارورزی دانشجویان 

شد. اما بین این شیوه مشارکت در کیفیت عملکرد با شیوه پذیرش بر 

. [22]اساس قرعه کشی اختالف معنی داری به لحاظ آماری یافت نشد 

( نشان داد بین سبک مدیریتی زمان 2613دی گازمان و همکاران )

ت تحصیلی دانشجویان ارتباط وجود دارد ولی صرف شده و پیشرف

که  کنندیضعیف عمل م یادانشجویان در رسیدن به اهداف حرفه

. نتایج نسبتاً [23] احنماالً علل دیگری برای آن باید وجود داشته باشد

متفاوت در مطالعات یکی از علل لزوم انجام مطالعات بیشتر در زمینه 

اثربخش مدیریت  یهاوهی. شناخت دستاوردهای شباشدیاین متغیرها م

توسعه  یهاکالس درس به منزله پیش نیازی برای طراحی روش

از اینرو شناسایی . [13]مدیریتی اهمیت دارد  یهاها و مهارتسبک

موفقیت تحصیلی  اشتیاق به یادگیری و مطالعه وعوامل مؤثر بر 

ها همواره مورد توجه آن و یا تقویتدانشجویان و در صورت نیاز اصالح 

قبل از  یهاس درس به دورهدر مطالعات موجود به مدیریت کال است.

در آموزش عالی کمتر  هاوهیدانشگاه توجه شده و به تعیین این ش

پرداخته شده است و همراهی بین اشتیاق و موفقیت در دانشجویان 

پرستاری نیز قبالً مطالعه نشده است. لذا پژوهشگران برآن شدند تا 

دراین پژوهش ضمن تعیین شیوه مدیریت کالس درس مدرسین 

رستاری، ارتباط آن را با اشتیاق و موفقیت تحصیلی دانشجویان پ

 پرستاری بررسی کنند.

 روش کار

تحلیلی است. جمعیت -پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی

مدرسین دروس تخصصی پرستاری و  هیمورد مطالعه را کل

دانشجویان سال دوم و سوم کارشناسی پیوسته پرستاری در زمان 

(، در دانشکده پرستاری و مامایی علوم 1334انجام مطالعه )سال 

 اند.پزشکی تهران تشکیل داده

انجام شد. با مراجعه مستقیم به  یشمارنمونه گیری به روش تمام

، در مورد مطالعه و اهداف و روش هر یک از مدرسین واجد شرایط

کار، توضیح داده شد و در صورت اعالم تمایل برای شرکت در 

ترم پژوهش، به مطالعه وارد شده و برنامه کالسی ایشان در طول

مدرس مشغول به تدریس درترم اول  31. از شدیجاری، گرفته م

نفر در مطالعه  23و دارای شرایط مطالعه،  1333سال تحصیلی 

ت کردند. معیارهای ورود مدرسین عبارت بود از: داشتن تمایل شرک

درس و رضایت برای شرکت در پژوهش، داشتن حداقل دو کالس

یا هردو،  3یا  2با دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری سال  ینظر

 -داخلی جراحی -تدریس هریک از دروس تخصصی پرستاری )ویژه

 -بهداشت روان -یاخالق و مدیریت خدمات پرستار -کودکان

 ونوزادان(.بهداشت مادران -بهداشت جامعه 

. دیگرداستفاده یشماردر مورد تعداد دانشجویان نیز از روش تمام

درنظرگرفته شد و در مورد  یاقهیدق 16برای هر کالس یک جلسه 

هدف مطالعه و نحوه انجام آن توضیح داده شد سپس پرسشنامه 

تکمیل شد و در همان جلسه  ویاندانشج، توسط مطالعهاشتیاق به 

ترم تحصیلی با هماهنگی قبلی با از آنان تحویل گرفته شد. در طول

حضور مدرس، به پر بدون دقیقه اول کالس و  26مدرس مربوطه، 

کردن پرسشنامه اشتیاق به مطالعه در دانشجویان، اختصاص داده 

د نفر در مطالعه شرکت کردن 176دانشجوی پرستاری،  316از شد 

 111 تاًینفر به دلیل نقص، حذف شد و نها 3که پرسشنامه 

پرسشنامه مورد بررسی نهایی قرار گرفت. معیارهای ورود 

دانشجویان عبارت بود از: داشتن تمایل و رضایت برای شرکت در 

مقطع کارشناسی  0و  5و  4 یهاپژوهش، مشغول به تحصیل در ترم

مشغول به  3یی درترم )در زمان انجام مطالعه، دانشجو یپرستار

جهت دروس  یتحصیل نبود(، داشتن حداقل دو جلسه نظر

 .شدنییتخصصی پرستاری با مدرسین تع

 هپرسشنام ،مدیریتی کالس درس وهیبرای تعیین ش ابزارپژوهش:

 PCMS: Protocol for classroom) \شدهلیتعد

management styles assessment)  مورد استفاده قرار گرفت

گویه  5زیرمقیاس است:  3گویه و  26. این پرسشنامه شامل [5]

اقدامات معلم که باورهای او درباره شخصیت )شخصیت  در مورد

. اقدامات معلم که در تحول شخصی دهندیا نشان مشاگردان ر

گویه در  16، کلی کالس نقش دارند( یشناختشاگردان و جو روان

اقدامات معلم که شرایط خوبی را برای یادگیری مهیا ) سیمورد تدر

در کالس، آرایش فضایی و  هاتی، برقراری و حفظ فعالکنندیم

اقدامات معلم مربوط به نظم و انضباط ) گویه در مورد 5و زمانی( 

ر د برقراری و حفظ استانداردهای معین رفتار(. -برقراری انضباط 

هر مورد سه توضیح متفاوت از رفتار معلم در شرایط یکسان 

پیشنهاد شده است که هر توضیح به یکی از سه شیوه مدیریتی 

توسط اشاره دارد. این پرسشنامه  یارمداخلهی، تعاملی، غیامداخله

درس هر اهده گر، بصورت مشاهده همزمان برای دو کالسدو مش

، دهیدگران آموزشدر هر مورد، مشاهدهمدرس تکمیل گردید. 

توضیحی را انتخاب کردند که بهترین تناسب را با رفتار معلم در 

داده و در مجموع  4از هر مدرس  تاًیو نهاطی کالس درس داشت 

 یانهیشمرده شد، گز هانهیتعداد هر کدام از گز .داده بدست آمد 32

که بیشترین تعداد را داشت، به عنوان سبک غالب مدرس محسوب 

 گردید.

گر، ابتدا با دادن آموزش، برای پیشگیری از هر نوع خطای مشاهده

 شیوه تکمیل پرسشنامه توسط مشاهده گران یکسان سازی گردید.

ا اپگر از ضریب محاسباتی کدو مشاهدهجهت محاسبه میزان توافق 

 .یعنی توافق عالی بدست آمد 32/6استفاده شد که 

 پرسشنامه ،برای بررسی متغیر اشتیاق به مطالعه دانشجویان

(UWES-S: Utrecht Work Engagement Scale for 

Students)  است  هیگو 14که دارای  [24]مورد استفاده قرار گرفت

گویه، فداکاری  5و به سه بعد اشتیاق به مطالعه در دانشجو، قدرت با 

. هر مورد دارای محدوده پردازدیگویه م 4گویه و جذب با  5با 

ست . صفرحداقل نمره بدباشدی)همیشه( م 0)هرگز( تا  6 یانمره

که  74آمده که بیانگر اشتیاق پایین و حداکثر نمره بدست آمده 

بیانگر اشتیاق باال به مطالعه است. این پرسشنامه به چندین زبان 

که از نسخه انگلیسی آن استفاده شده است.  باشدیدر دسترس م

رای لفای کرونباخ ببرای تعیین پایایی پرسشنامه، آدرمطالعه حاضر، 

، 75/6کاری و جذب محاسبه گردید که به ترتیب سه بعد قدرت، فدا

 بدست آمده است. 71/6و  71/6
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باتوجه به اینکه هر دو پرسشنامه به زبان انگلیسی بوده و تا به حال 

ها نمونه فارسی آن در کشور ما بکاربرده نشده بود، ابتدا پرسشنامه

توسط یک مترجم به فارسی ترجمه گردید، سپس این ترجمه 

مترجم دیگری به انگلیسی برگردانده شد. این  فارسی توسط

ها و متن اصلی توسط چهار تن از اساتید دانشکده پرستاری ترجمه

 تاًیبررسی گردید. اصالحات توصیه شده توسط ایشان، اجرا شد و نها

 گردید. دییها تأروایی آن

در پژوهش حاضر مالحظات اخالقی از جمله کسب مجوزهای الزم 

یافت کد اخالق در پژوهش به شماره از دانشگاه و در

IR.TUMS.REC.1394.665  و اجازه استفاده از ابزار از دکتر

Djigic  و دکترShaufeli  و نیز کسب رضایت آگاهانه از واحدهای

همچنین موفقیت پژوهش جهت شرکت در مطالعه رعایت شد. 

دروس اختصاصی پرستاری  معدلتحصیلی دانشجویان، بر اساس 

طالعه انجام شد، از اداره آموزش دانشکده دریافت شد. که م یدرترم

باال )مساوی و  تحصیلی موفقیت: گردید تقسیم گروه سه به معدل

)مساوی و  نیی(، پا14از  شتریوب 11متوسط )کمتراز ، (11باالتراز 

 SPSS 16اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار (. 14کمتراز 

و با اجرای روشهای آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و 

درصد فراوانی و تحلیلی مانند آزمونهای همبستگی پیرسون، 

مورد تجزیه و تحلیل  ANOVA,Gabrielکای اسکوئر، اسپیرمن

 در نظر گرفته شد. P<65/6قرارگرفت و 

 هاافتهی

جویان این پژوهش شامل دو گروه مدرسین و دانش یهانمونه

 %0/72که مدرس در این مطالعه شرکت کردند  23پرستاری بودند. 

 111از تعداد  داشتند. 12/0±5/40و میانگین سنی  زن بودند

مرد  %7/56دانشجوی پرستاری که در این مطالعه شرکت کردند

داشتند. بین جنسیت و  71/21 ± 33/1میانگین سنی بودند و 

یعنی  (P=  663/6)موفقیت تحصیلی ارتباط آماری معنی دار بود 

دختران موفقیت تحصیلی باالتری داشتند. همچنین بین میانگین 

 سنی و معدل دیپلم با موفقیت تحصیلی ارتباط معنی دار بود

(661/6 > P)تحصیلی و موفقیت رابطه معنی دار و  ترمنی. ب

د یعنی دانشجویان ترمهای باالتر نمره موفقیت کمتری معکوس بو

 کسب نمودند. بین موفقیت با وضعیت تأهل ارتباط معنی دار بود

(666/6 > P) بین فعالیت خارج از کالس و انتخاب رشته از روی .

عالقه با موفقیت تحصیلی رابطه معنی دار نبود. بین اشتیاق به 

و دختران ( P < 623/6) مطالعه و جنسیت تفاوت معنی دار بود

نمره اشتیاق بیشتری داشتند. همچنین نمره اشتیاق به مطالعه 

 .(P < 631/6) باالتر بود 0و  5نسبت به ترمهای  4درترم 

مدیریت کالس درس  وهیتعیین ش"در رابطه با هدف اول پژوهش 

از مدرسین  %13، نشان داد که هاافتهی "مدرسین دانشکده پرستاری

 یارمداخلهیغ وهیش %2/05تعاملی و  وهیش %1/21، یامداخله وهیش

پژوهش  و سومف دوم اهدا. اطالعات مربوط به رندیگیرا بکار م

 اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی دانشجویان تعیین"

 آورده شده است. 1جدول در  "پرستاری

 عه و موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاریتوزیع فراوانی اشتیاق به مطال :1جدول 

 درصد تعداد 

   اشتیاق به مطالعه

 3/26 30 باال

 4/04 114 متوسط

 3/15 21 پایین

   موفقیت تحصیلی

 1/1 2 باال

 0/31 50 متوسط

 2/01 113 پایین

 

بین میانگین اشتیاق به مطالعه  ANOVAدر این مطالعه، طبق آزمون 

اختالف  (P=  331/6) مدیریت کالس، با وهیدر بین سطوح مختلف ش

بین میانگین موفقیت تحصیلی در بین سطوح  اما ،وجود نداشتمعنادار 

 اختالف معنادار( P< 661/6) مدیریت کالس درس با وهیمختلف ش

چندگانه گابریل نشان داد که در بدست  سهیمقا (.2جدول ) وجود داشت

ار و تعاملی اختالف معناد یایلی، بین سبک مداخلهآوردن موفقیت تحص

اختالف  یارمداخلهیو غ یاولی بین سبک مداخله (P=  61/6) است

 یارمداخلهیهمچنین بین سبک تعاملی و غ (P=  040/6) ستیمعنادار ن

همچنین بین اشتیاق و موفقیت  .(P < 661/6) اختالف معنادار است

در شیوه مدیریت تعاملی همبستگی آماری معنادار اما ضعیفی وجود 

 .(r ،661/6 > P=  33/6) داشت

 بحث

بررسی ارتباط شیوه مدیریت کالس درس  هدف از انجام این مطالعه

مدرسین پرستاری با اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی دانشجویان 

بیشتر مدرسین این پژوهش نشان داد که  پرستاری است. نتایج

 و یامداخله شیوه از %13 ای، غیرمداخله شیوه %2/05پرستاری با 

. در رندیگیم بکار درس کالس مدیریت در را تعاملی شیوه 1/21%

مینی در بررسی سبک و نیز مطالعه ا [15]در سنگاپور  Langمطالعه 

مدیریت کالس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 

ایج که مغایر با نت کردندیاستفاده م یامدیریت مداخله وهیاکثریت از ش

 بدلیل تفاوت تواندی. احتماالً تفاوت در نتایج م[10]مطالعه حاضر است 

در مقطع تحصیلی، گروه سنی، ماهیت رشته و تفاوت فرهنگی باشد. 

همچنین بین موفقیت تحصیلی و اشتیاق در شیوه تعاملی رابطه مثبت 

و معنی داری وجود داشت که با افزایش اشتیاق نمره دانشجو باالتر 

همکاران  و Djigicی موفقیت او بیشتر بود که همسو با نتایج مطالعه یعن

، یارمداخلهیغ وهیاز سه ش کدامچی. در مطالعه حاضر بین ه[5]بود 

مدیریت کالس درس با اشتیاق به مطالعه در  یاتعاملی و مداخله

نبود و بیشترین میزان اشتیاق در سطح  ارتباط معناداردانشجویان، 

متوسط و کم بود و نزدیک به نیمی از دانشجویان در هیچ گونه فعالیت 

 دهدیجانبی مشارکت نداشتند این در حالی است که مطالعات نشان م

مختلف جانبی عالوه بر کسب دانش، تکامل  یهانهیعال بودن در زمف

مهارتها و حفظ دانشجوی بیشتر در رشته، و افزایش اعتماد بنفس 

افراد  دکننی، با آینده شغلی فرد مرتبط است و پیشگویی م[11] ریفراگ

 .[11] کنندیتر عمل مفعال در دوران دانشجویی در دوران کار فعاالنه
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 مدیریت کالس درس مدرسین وهیش دراشتیاق به مطالعه دانشجویان پرستاری میانگین و انحراف معیار موفقیت تحصیلی و  :2جدول 

استفاده از  که دهدیبدست آمده از برخی مطالعات نشان منتایج 

حمایتی و تشویقی در مدیریت کالس درس منجر به  یهاوهیش

، سبک [25]گردد یم فراگیرافزایش اشتیاق به مطالعه در 

 [20]با ایجاد جو مناسب  تواندیمدیریت کالس درس تعامل گرا م

و بهبود تعامالت و ارتباطات موجب تقویت انگیزش در دانشجویان 

 کالس . همچنین بکارگیری رویکرد رهبری حمایتی در[21]گردد 

درس توسط مدرسین، منجر به افزایش مشارکت دانشجویان در 

. [27]گردد یم یادرون کالسی و تجارب دانشکده یهاتیفعال

ق به مطالعه در دانشجویان نقش عوامل متعددی در تکمیل اشتیا

. [21]دارندکه یکی از آنها نقش مدرس در راهبری آموزشی است 

درونی و بیرونی اساس مطالعات اشتیاق  یهازهیتحقیق بر روی انگ

و شیوه مدیریت  [27] دهدیبه مطالعه دانشجویان را تشکیل م

در نظر  بیرونی یهاکالس درس به عنوان یکی از انگیزه دهنده

در تئوری یادگیری جوانان گرفته شده است این در حالی است که 

 ریبیان شده است که انگیزش یادگیری در جوانان بیشتر تحت تأث

عوامل درونی است تا عوامل بیرونی پس الزم است در مورد این 

ا مطالعه درسی باشتیاق به حقیقت بیندیشیم که محتمل است 

، عقاید [23] یرضایت اززندگ متغیرهای کیفی دیگری همچون

کیفیت  [23]، مدیریت زمان توسط مدرس [36, 21]خودکارآمد 

داشته باشد که در این مطالعه مورد  یتریارتباط قو [31]تدریس 

مدیریت  وهیدر این مطالعه همچنین بین شسنجش نبوده است. 

ارتباط دانشجویان پرستاری  کالس درس و موفقیت تحصیلی

 وهیموفقیت تحصیلی حاصل از سه ش سهیمقا وجود داشت. معنادار

 یاهرمداخلیو غ یابین سبک تعاملی با مداخلهمدیریتی نشان داد 

 یارمداخلهیبا غ یاالف معنادار است ولی بین سبک مداخلهاخت

 وهیاختالف معنادار نیست. این بدان معناست که به کارگیری ش

مدیریتی تعاملی در کالس درس با کسب موفقیت تحصیلی بهتر 

 یهاافتهی. [32]و یادگیری بیشتردر دانشجویان ارتباط دارد 

داد که سبک مدیریت تعاملی  نشانو همکاران  Djigic مطالعه

بیشترین شیوه مدیریتی بکارگرفته شده بوده است و باعث 

. همچنین استفاده از [5]شود یپیشرفت تحصیلی فراگیران م

سبک مدیریتی تعاملی در کالس درس یکی از راههای بهبود 

اید . نب[33]انگیزه و ارتباط در دانشجویان بی انگیزه است 

، دیآیفراموش کرد که وقتی سخن از موفقیت تحصیلی به میان م

کنند ی، آموزشی و فردی نقش مهمی را ایفا میانهیمتغیرهای زم

. در مطالعه حاضر نتایج نشان داد که بین موفقیت تحصیلی، [34]

جنس، معدل دیپلم، وضعیت تأهل و ترم تحصیلی ارتباط معنی 

داری وجود دارد همچنین بین اشتیاق به مطالعه با جنس، ترم 

تحصیلی، معدل ترم قبل، انتخاب رشته از روی عالقه ارتباط معنی 

 Parkmanنتایج مطالعه و  Kim & Saxداری وجود دارد. مطالعه 

حاکی از آن است که خصوصیات فردی بترتیب نقش مهمی در 

. به [34, 11, 11]موفقیت تحصیلی و اشتیاق به مطالعه دارد 

برای موفقیت دانشجو باید فاکتور چند  شودیهمین دلیل گفته م

متغیره درنظر گرفت و جدا کردن متغیرهایی که بتوانند تغییرات 

ف مطالعه حاضر بزرگ را توضیح دهند، کاری دشوار است که هد

 نیز نبوده است.

 یریگجهینت

، نتایج مطالعه ما نشان داد که بین ییهایدگیچیبا وجود چنین پ

مدیریت کالس درس با موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه  وهیش

معنی داری وجود دارد. این نتیجه بدین معنی است که با بکارگیری 

مدیریت تعاملی دانشجویان به موفقیت تحصیلی باالتری دست  وهیش

. همچنین در شیوه مدیریت تعاملی بین موفقیت تحصیلی ابندییم

و اشتیاق به مطالعه ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد و هر چه 

. از ودشینمره درسی دانشجو بیشتر م شودینمره اشتیاق بیشتر م

ن به عنوا شودیوهش حاضر پیشنهاد مپژ یهاافتهیاین رو بر اساس 

انتخابی با احتیاط )به علت کم بودن حجم نمونه( مورد  وهیش

آموزش مداوم و کارگاههای مهارت  یهااستفاده قرار گیرد. برنامه

مدیریت کالسی بویژه تعاملی و روشهای  یهاوهیآموزی در زمینه ش

جلب مشارکت دانشجو جهت مدرسین پرستاری برگزار شود. 

ها و عوامل مؤثر در باال مدیران و برنامه ریزان به شناسایی مؤلفه

بردن میزان مشارکت در فعالیتهای جانبی یا اشتیاق در دانشجویان 

با رفع محدودیتهای مطالعه  شودیتوجه نمایند. همچنین پیشنهاد م

ها با حجم نمونه بیشتر و در سایر رشته یاسهیحاضر پژوهشی مقا

متفاوتی مانند عملکرد و پیشرفت تحصیلی و انگیزش  و با برایندهای

 طراحی و انجام شود.

 هویبودن پرسشنامه تعیین ش یاازنقاط قوت این مطالعه مشاهده

آموزش پرستاری  نهیدر زم. همچنین باشدیمدیریت کالس درس م

 یهادر ایران، ارتباط بین شیوه مدیریت کالس درس و مولفه

موفقیت و اشتیاق به مطالعه دانشجویان تاکنون مورد مطالعه قرار 

 عدادت کم بودنبه  توانیاز نقاط ضعف این مطالعه منگرفته است. 

با  مقایسه عدم و مطالعه مورد یهارشتهکم  تعداد ها ونمونه

 اشاره کرد. مشابه یهارشته

طعی مطالعات مقنیز در این مطالعه وجود داشت:  ییهاتیمحدود

 توانندیبهترین روش برای یافتن روابط علت و معلولی نیستند، اما م

ارتباطاتی را روشن کنند که ما را به سمت مطالعات بیشتر رهنمون 

مدیریت  هویتعیین ش نهیبا توجه به اینکه ابزار تخصصی در زم نماید.

کالس درس در مقطع دانشگاهی وجود ندارد، در این مطالعه از ابزار 

 هویاستفاده شده است. برای پرکردن پروتکل تعیین ش عمومی

گران در جلسه اول که مدیریت کالس درس الزم است که مشاهده

جلسه آشنایی مدرس با دانشجویان کالس است، نیز حضور داشته 

نمایند،  تعیین ترقیپروتکل را دق یهانهیباشند تا بتوانند برخی گز

 P-value ANOVA یارمداخلهیغ تعاملی یامداخله مدیریت کالس درس وهیش

  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 331/6 34/15 21/44 10 10/43 64/14 53/41 اشتیاق به مطالعه

 661/6 < 07/2 56/12 13/2 31/13 33/2 74/12 موفقیت تحصیلی



و همکاران انیاثوندیغ  

05 

 

مدرس  23در کالس درس  ستیبایگر مبا توجه به اینکه دو مشاهده

، همزمانی برنامه کالسی شدندیحاضر م ترمکیدر بازه زمانی 

گران، از طرح درسی چندین مدرس مانع از این کار گردید و مشاهده

که مدرسین به دانشجویان خود داده بودند، برای رفع این محدودیت 

 اند.استفاده کرده

 سپاسگزاری

 1334مورخ  3111130641 یبا کد ثبتاین مقاله حاصل پایان نامه 

مدرسین و همکاران و دانشجویان پرستاری  هیاز کل است. بدین وسیله

دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران که در اجرای این 

 کمال تشکر و سپاس را داریم. اندکردهپژوهش مارا یاری 

References 

1. Madarshahian F, Hassanabadi M, Khazaei S. Comparison 
of Attitude toward Attendance in Class Sessions and 
Grades of Courses for Students with and Without 
Absence. Iran J Med Educ. 2014;13(1):840-50.  

2. Azmoudeh E, Dolati M, Farzadmanesh E, Khosro Abadi 
A, Rakhshani M. Survey of Student Views about Factors 
Affecting Students' Attendance in Classrooms in Sabzevar 
University of Medical Sciences, Iran. Strides Dev Med 
Educ. 2013;10(2):23-30.  

3. Elahi N, Alhani F, Ahmadi F. Iranian Nursing Instructors' 
Perceived Experiences of Challenges of Effective 
Education: A Qualitative Content Analysis. J Qual Res 
Health Sci. 2012;1(3):229-39.  

4. Aliakbari M, Darabi R. On The Relationship between 
Efficacy of Classroom Management, Transformational 
Leadership Style, and Teachers’ Personality. Proc Soc 
Behav Sci. 2013;93:1716-21. doi: 
10.1016/j.sbspro.2013.10.105  

5. Djigić G, Stojiljković S. Protocol for Classroom 
Management Styles Assessment Designing. Proc Soc 
Behav Sci. 2012;45:65-74. doi: 
10.1016/j.sbspro.2012.06.543  

6. Egeberg H, McConney A, Price A. Classroom 
Management and National Professional Standards for 
Teachers: A Review of the Literature on Theory and 
Practice. Austr J Teach Educ. 2016:1-18. doi: 
10.14221/ajte.2016v41n7.1  

7. Abu-Tineh AM, Khasawneh SA, Khalaileh HA. Teacher 
self-efficacy and classroom management styles in 
Jordanian schools. Manage Educ. 2011;25(4):175-81. 
doi: 10.1177/0892020611420597  

8. Rezaei H, Haghani F. Classroom management 
Techniques: Tips for managing classroom. Iran J Med 
Educ. 2015;15(15):192-200.  

9. Isik U, Wouters A, Ter Wee MM, Croiset G, Kusurkar RA. 
Motivation and academic performance of medical 
students from ethnic minorities and majority: a 
comparative study. BMC Med Educ. 2017;17(1):233. 
doi: 10.1186/s12909-017-1079-9 pmid: 29183363 

10. Casuso-Holgado MJ, Cuesta-Vargas AI, Moreno-Morales 
N, Labajos-Manzanares MT, Baron-Lopez FJ, Vega-
Cuesta M. The association between academic 
engagement and achievement in health sciences students. 
BMC Med Educ. 2013;13:33. doi: 10.1186/1472-6920-
13-33 pmid: 23446005 

11. Perkmann M, Tartari V, McKelvey M, Autio E, Broström 
A, D’Este P, et al. Academic engagement and 
commercialisation: A review of the literature on 
university–industry relations. Research Policy. 
2013;42(2):423-42. doi: 10.1016/j.respol.2012.09.007  

12. Popkess AM, McDaniel A. Are nursing students engaged 
in learning? A secondary analysis of data from the 
National Survey of Student Engagement. Nurs Educ 
Perspect. 2011;32(2):89-94. pmid: 21667789 

13. Horsfall J, Cleary M, Hunt GE. Developing a pedagogy for 
nursing teaching-learning. Nurse Educ Today. 
2012;32(8):930-3. doi: 10.1016/j.nedt.2011.10.022 
pmid: 22100421 

14. Ghorbani A, Noroozi K, Jahani-Hashemi H, Sarichlou M, 
Falahatpisheh F. Correlation between type of personality 
and academic achievement of nursing students in 
university of medica sciences Qazvin. Iran J Nurs Res. 
2013;8(1):68-75.  

15. Lang Q. Exploring Beginning Teachers' Attitudes and 
Beliefs on Classroom Management. New Horiz Educ. 

2013;61(2).  
16. Amini M, Rahimi H, Gholamian Z. The Study of 

Classroom Management Styles of Faculty Members in 
Kashan University of Medical Sciences, Iran. Strides Dev 
Med Educ. 2015;12(1):38-48.  

17. Kim YK, Sax LJ. The Effects of Student–Faculty 
Interaction on Academic Self-Concept: Does Academic 
Major Matter? Res High Educ. 2014;55(8):780-809. doi: 
10.1007/s11162-014-9335-x  

18. Yousefy A, Ghassemi G, Firouznia S. Motivation and 
academic achievement in medical students. J Educ Health 
Promot. 2012;1:4. doi: 10.4103/2277-9531.94412 pmid: 
23555107 

19. Hamid B, Faroukh A, Mohammadhosein B. Nursing 
students' perceptions of their educational environment 
based on DREEM model in an Iranian university. Malays 
J Med Sci. 2013;4(56).  

20. Kazemi S, Mohammadi Y, Raeisoon MR. Study of 
Classroom Management in Birjand University of Medical 
Sciences from Students’ Viewpoint. Res Med Educ. 
2016;7(4):31-8. doi: 10.18869/acadpub.rme.7.4.31  

21. Rahimi F, Seyed Mirnasab HS, Alamdar E, Kamali K, 
Khoushemehr G. Relationship Between Self-efficacy and 
Academic Achievements in the Students of Tehran 
University of Medical Sciences. Iran J Nurs Res. 
2018;13(2):59-66.  

22. Wouters A, Croiset G, Schripsema NR, Cohen-Schotanus 
J, Spaai GWG, Hulsman RL, et al. A multi-site study on 
medical school selection, performance, motivation and 
engagement. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 
2017;22(2):447-62. doi: 10.1007/s10459-016-9745-y 
pmid: 28054158 

23. De Guzman R, Guy I. Teacher's Time Management and 
Student's Academic Achievement in LPU College of 
Nursing: Basis for an Enhanced Classroom Management. 
E-Int Sci Res J. 2013;5(3):225-36.  

24. Schaufeli WB, Salanova M, González-Romá V, Bakker AB. 
Utrecht work engagement scale: Preliminary manual. 
Occupational Health Psychology Unit. Utrecht Utrecht 
University; 2011. 

25. Jang H, Reeve J, Deci EL. Engaging students in learning 
activities: It is not autonomy support or structure but 
autonomy support and structure. J Educ Psychol. 
2010;102(3):588-600. doi: 10.1037/a0019682  

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.105
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.105
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.543
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.543
http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2016v41n7.1
http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2016v41n7.1
http://dx.doi.org/10.1177/0892020611420597
http://dx.doi.org/10.1186/s12909-017-1079-9
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29183363
http://dx.doi.org/10.1186/1472-6920-13-33
http://dx.doi.org/10.1186/1472-6920-13-33
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23446005
http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2012.09.007
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21667789
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.10.022
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22100421
http://dx.doi.org/10.1007/s11162-014-9335-x
http://dx.doi.org/10.1007/s11162-014-9335-x
http://dx.doi.org/10.4103/2277-9531.94412
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23555107
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23555107
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rme.7.4.31
http://dx.doi.org/10.1007/s10459-016-9745-y
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28054158
http://dx.doi.org/10.1037/a0019682


 8931خرداد و تیر  ،2 شماره ،81 دوره ،پژوهش پرستاری ایران نشریه

 

00 

 

26. Ryder AJ, Reason RD, Mitchell JJ, Gillon K, Hemer KM. 
Climate for learning and students’ openness to diversity 
and challenge: A critical role for faculty. J Divers High 
Educ. 2016;9(4):339-52. doi: 10.1037/a0039766  

27. Firouznia S, Yousefi A, Ghassemi G. The Relationship 
between Academic Motivation and Academic 
Achievement in Medical Students of Isfahan University of 
Medical sciences. Iran J Med Educ. 2009;9(1):79-84.  

28. Soheili F, Alizadeh H, Murphy JM, Bajestani HS, 
Ferguson ED. Teachers as Leaders: The Impact of Adler-
Dreikurs Classroom Management Techniques on 
Students’ Perceptions of the Classroom Environment and 
on Academic Achievement. J Individ Psychol. 
2015;71(4):440-61. doi: 10.1353/jip.2015.0037  

29. Lewis AD, Huebner ES, Malone PS, Valois RF. Life 
satisfaction and student engagement in adolescents. J 
Youth Adolesc. 2011;40(3):249-62. doi: 
10.1007/s10964-010-9517-6 pmid: 20204687 

30. Bresó E, Schaufeli WB, Salanova M. Can a self-efficacy-
based intervention decrease burnout, increase 

engagement, and enhance performance? A quasi-
experimental study. High Educ. 2010;61(4):339-55. doi: 
10.1007/s10734-010-9334-6  

31. van de Grift WJCM, Chun S, Maulana R, Lee O, Helms-
Lorenz M. Measuring teaching quality and student 
engagement in South Korea and The Netherlands. Sch 
Effect Sch Improv. 2016;28(3):337-49. doi: 
10.1080/09243453.2016.1263215  

32. Baepler P, Walker JD. Active Learning Classrooms and 
Educational Alliances: Changing Relationships to 
Improve Learning. New Dir Teach Learn. 
2014;2014(137):27-40. doi: 10.1002/tl.20083  

33. Ghiasvandian S, Varaei S, Yadeghari M, Pourrahimi A, 
Aghajanloo A. Classroom management for unmotivated 
students. J Med Edu Dev. 2017;12(1-2):13-26.  

34. Kyriakides L, Creemers B, Charalambous E. The Impact 
of Student Characteristics on Student Achievement: A 
Review of the Literature. Equity Qual Dimens Educ 
Effect. 2018:23-49. doi: 10.1007/978-3-319-72066-1_2 

 
 

http://dx.doi.org/10.1037/a0039766
http://dx.doi.org/10.1353/jip.2015.0037
http://dx.doi.org/10.1007/s10964-010-9517-6
http://dx.doi.org/10.1007/s10964-010-9517-6
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20204687
http://dx.doi.org/10.1007/s10734-010-9334-6
http://dx.doi.org/10.1007/s10734-010-9334-6
http://dx.doi.org/10.1080/09243453.2016.1263215
http://dx.doi.org/10.1080/09243453.2016.1263215
http://dx.doi.org/10.1002/tl.20083
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-72066-1_2

	IJNR-14-2-9-EN
	IJNR-14-2-9-PE

