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رابطۀ ابعاد مختلف خودکارآمدي معلمان تربیتبدنی مقطع ابتدایی و روشهاي مدیریت کالس

محمد کرمی کبیر1، مجید سلیمانی*2
1. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی همدان ،

 2.استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی مالیر

مقدمه 
 از دیدگاه باندورا، خودکارآمدي میزان باور فرد به توانایي خود در سازماندهي و ادارۀ منابع مورد نیاز عمل براي 
تولید دستاوردهاي تعیین شده است )1(. این باورها بر آرزوها و تعهد به آنها، کیفیت تفكر تحلیلي و استراتژیكي، 
و  شكست  یا  موفقیت  براي  عّلي  اسنادهاي  مصیبت،  از  گریز  سختیها،  با  رویارویي  در  پشتكار  و  انگیزش  سطح 
دربارۀ سطح خودکارآمدي  افراد  است قضاوت  معتقد  باندورا  است.   تأثیرگذار  افسردگي  و  استرس  از  آسیبپذیري 
مبتني بر چهار منبع اطالعاتي است که عبارتند از:  دستیابي به عملكرد، تجربههاي جانشیني، متقاعدسازي کالمي، و 
سایر انواع نفوذ اجتماعي و در نهایت انگیختگي فیزیولوژیكي )2(. با توجه به نقش حساس معلمان تربیت بدنی در 
این قشر ضروری میباشد.   افزایش خودکارآمدی  ابتدایی بررسی عوامل مختلف جهت  تربیت جسمانی دانشآموزان 
آموزشي،  دانشآموز، عامل فضاي  بعد  تقسیم میشود:  بعد  به چهار  بدني  تربیت  معلمان  به طور کلي، خودکارآمدي 
بعد زمان و بعد چهارم به سازمان یا همان مدرسه میباشد.  مک کورماک در سال 1997 روشهاي مدیریت کالسهاي 
تربیت بدني را در سه دسته تقسیمبندي کرده است: روشهاي پیشگیرانه، روش حمایتي،  روشهاي اصالحي )3(. از 
آنجایی که احساس خودکارآمدي معلمان تربیت بدني تا حدي به ویژگیهاي خاص کالس تربیت بدني مانند فضاي 
ابعاد  رابطه  بررسی  دلیل  به همین  آموزان وابسته است )4(.  دانش  آموزشي، زمان کافي، حمایت مدرسه و نگرش 
میباشد.  تحصیلی ضروری  مختلف  مقاطع  در  مدیریت کالس  روشهای  با  تربیتبدنی  معلمان  مختلف خودکارآمدی 
مطالعات پیشین گزارش کردهاند که بیشترین همبستگی بین ابعاد خودکارآمدی معلمان تربیتبدنی مقاطع راهنمایی و 
متوسطه با روشهای مدیریت کالس در دو بعد فضا و دانشآموز وجو دارد )4(، با وجود این پژوهشگر مطالعهای را 
که به بررسی ابعاد خودکارآمدی معلمان تربیتبدنی مقطع ابتدایی با روشهای مدیریت کالس انجام شده باشد توسط 
پژوهشگر مشاهده نشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة ابعاد مختلف خودکارآمدي معلمان تربیتبدنی مقطع ابتدایی 

و روشهاي مدیریت کالس میباشد.
روش شناسي تحقیق

نمونه آماري این تحقیق را 63 نفر از معلمان مرد تربیتبدنی مقطع ابتدایی تشكیل دادند. در این پژوهش از دو 
بعد دانشآموز، فضا، زمان و سازمان  استفاده شد. پرسشنامة 16 سؤالي جفري جي مارتین )5( در چهار  پرسشنامه 
استفاده شد. پرسشنامة دوم، پرسشنامة روشهاي مدیریت کالسهاي تربیت بدني مككوراک بود )3(. جهت تحلیل آماری 
از نرمافزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگراف-اسمینوف 
توزیع  نبودن  نرمال  صورت  )در  اسپیرمن  و  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  همبستگی  محاسبه  جهت  شد،  استفاده 

دادهها( استفاده شد. سطح معناداری برابر 0/05 بود. 
یافته ها

مختلف  ابعاد  و  حمایتی(  و  اصالحی  )پیشگیرانه،  کالس  مدیریت  روشهای  بین  پیرسون  همبستگی  ضریب 
خودکارآمدی در جدول 1 آورده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمام ابعاد خودکارآمدی معلمان تربیت 
بدنی با روش مدیریت پیشگیرانه در کالس ارتباط معناداری وجود دارد )P>0/05(. روش حمایتی تنها با بعد رفتار 
ارتباط  دانشآموزان  رفتار  و  زمان  بعد  دو  با  معناداری داشت )P=0/031( و روش اصالحی  دانشآموز همبستگی 

.)P>0/05( معنیداری را داشت
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جدول 1(. ضریب همبستگی پیرسون بین روشهای مدیریت کالس و ابعاد مختلف خودکارآمدی

روش اصالحیروش حمایتیروش پیشگیرانهروشهای مدیریت کالس

ابعاد مختلف 
خودکارآمدی

18/0*31/0*26/0*رفتار دانشآموزان
08/0-16/004/0-*فضا
15/0-*07/0-32/0-*زمان

03/0-65/003/0-*سازمان
*0,05<P

بحث و نتیجه گیري
ارتباط معنیداری را  ابعاد مختلف خودکارآمدی  با تمام  نتایج پژوهش نشان داد که تنها روش خودکارآمدی که 
دارا میباشد، روش مدیریتی پیشگیرانه است. در روشهاي پیشگیرانه، معلم تربیت بدني براي جلوگیري یا پیشگیري از 
رفتارهاي ناهنجار دانشآموزان از شیوهها و روشهایي مانند نظارت بر کالس، کنترل و زیر نظر قرار دادن شاگردان، 
نتایج  به  با توجه  میكند )3(.  استفاده  دانشآموز  رفتارهاي  نادیده گرفتن برخي  یا  تنبیه کوتاه مدت و طوالني مدت 
حاصله، این شیوه مدیریتی کالس تربیتبدنی ارتباط زیادی را با ابعاد خودکارآمدی معلمان تربیتبدنی دارا میباشد. نتایج 
پژوهش حاضر نشان میدهد که همچون معلمان تربیتبدنی مقاطع راهنمایی و متوسطه )4(، معلمان تربیتبدنی مقاطع 
ابتدایی نیز در دو بعد فضا و رفتار دانشآموز ارتباط باالیی را با روشهای مدیریت کالس دارا میباشد، که رمضانی و 
همكاران )4( علت این امر را توانایي معلمان تربیت بدنی  بر تسلط بیشتر بر دانشآموزان، فضا و امكانات آموزشي 
مدرسه که مستقیما زیر نظر هستند، ذکر نمودند. این نكته را باید در نظر داشت که روشهای مدیریت کالس تحت تاثیر 

عوامل زیادی قرار میگیرند و نیاز به انجام پژوهشهای گستردهتر در این زمینه میباشد.
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