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رابطة ابعاد مختلف خودكارآمدي معلمان تربیتبدنی مقطع ابتدایی و روشهاي مديريت كالس
محمد کرمی کبیر ،1مجید سلیمانی*2
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی همدان ،
.2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی مالیر
مقدمه

از ديدگاه باندورا ،خودكارآمدي ميزان باور فرد به توانايي خود در سازماندهي و ادارة منابع مورد نياز عمل براي
توليد دستاوردهاي تعيين شده است ( .)1اين باورها بر آرزوها و تعهد به آنها ،كيفيت تفكر تحليلي و استراتژيكي،
سطح انگيزش و پشتكار در رويارويي با سختيها ،گريز از مصيبت ،اسنادهاي ع ّلي براي موفقيت يا شكست و
آسيبپذيري از استرس و افسردگي تأثيرگذار است .باندورا معتقد است قضاوت افراد دربارة سطح خودكارآمدي
مبتني بر چهار منبع اطالعاتي است كه عبارتند از :دستيابي به عملكرد ،تجربههاي جانشيني ،متقاعدسازي كالمي ،و
ساير انواع نفوذ اجتماعي و در نهايت انگيختگي فيزيولوژيكي ( .)2با توجه به نقش حساس معلمان تربیت بدنی در
تربیت جسمانی دانشآموزان ابتدایی بررسی عوامل مختلف جهت افزایش خودکارآمدی این قشر ضروری میباشد.
به طور كلي ،خودكارآمدي معلمان تربيت بدني به چهار بعد تقسيم ميشود :بعد دانشآموز ،عامل فضاي آموزشي،
بعد زمان و بعد چهارم به سازمان یا همان مدرسه میباشد .مك كورماك در سال  1997روشهاي مديريت كالسهاي
تربيت بدني را در سه دسته تقسيمبندي كرده است :روشهاي پيشگيرانه ،روش حمايتي ،روشهاي اصالحي ( .)3از
آنجایی که احساس خودكارآمدي معلمان تربيت بدني تا حدي به ويژگيهاي خاص كالس تربيت بدني مانند فضاي
آموزشي ،زمان كافي ،حمايت مدرسه و نگرش دانش آموزان وابسته است ( .)4به همین دلیل بررسی رابطه ابعاد
مختلف خودکارآمدی معلمان تربیتبدنی با روشهای مدیریت کالس در مقاطع مختلف تحصیلی ضروری میباشد.
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 ( ،)4با 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 خودكارآمدي معلمان تربیتبدنی مقطع ابتدایی
و روشهاي مديريت كالس میباشد.
روششناسي تحقيق
نمونه آماري اين تحقيق را  63نفر از معلمان مرد تربیتبدنی مقطع ابتدایی تشکیل دادند .در اين پژوهش از دو
پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامة  16سؤالي جفري جي مارتين ( )5در چهار بعد دانشآموز ،فضا ،زمان و سازمان
استفاده شد .پرسشنامة دوم ،پرسشنامة روشهاي مديريت كالسهاي تربيت بدني مککوراک بود ( .)3جهت تحلیل آماری
از نرمافزار  SPSSنسخه  18استفاده شد .جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگراف-اسمینوف
استفاده شد ،جهت محاسبه همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن (در صورت نرمال نبودن توزیع
دادهها) استفاده شد .سطح معناداری برابر  0/05بود.
يافتهها
ضریب همبستگی پیرسون بین روشهای مدیریت کالس (پیشگیرانه ،اصالحی و حمایتی) و ابعاد مختلف
خودکارآمدی در جدول  1آورده 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>0/05روش حمایتی تنها با بعد رفتار
دانشآموز همبستگی معناداری داشت ( )P=0/031و روش اصالحی با دو بعد زمان و رفتار دانشآموزان ارتباط
معنیداری را داشت (.)P>0/05
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سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

جدول  .)1ضریب همبستگی پیرسون بین روشهای مدیریت کالس و ابعاد مختلف خودکارآمدی

ابعاد مختلف
خودکارآمدی

روشهای مدیریت کالس
رفتار دانشآموزان
فضا
زمان
سازمان

بحث و نتيجهگيري

روش پیشگیرانه
*26/0
*-16/0
*-32/0
*-65/0

*0.05<P

روش حمایتی
*31/0
04/0
-07/0
03/0

روش اصالحی
*18/0
-08/0
*-15/0
-03/0

نتایج پژوهش نشان داد که تنها روش خودکارآمدی که با تمام ابعاد مختلف خودکارآمدی ارتباط معنیداری را
دارا میباشد ،روش مدیریتی پیشگیرانه است .در روشهاي پيشگيرانه ،معلم تربيت بدني براي جلوگيري يا پيشگيري از
رفتارهاي ناهنجار دانشآموزان از شيوهها و روشهايي مانند نظارت بر كالس ،كنترل و زير نظر قرار دادن شاگردان،
تنبيه كوتاه مدت و طوالني مدت يا ناديده گرفتن برخي رفتارهاي دانشآموز استفاده ميكند ( .)3با توجه به نتایج
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 ( ،)4معلمان تربیتبدنی مقاطع
ابتدایی نیز در دو بعد فضا و رفتار دانشآموز ارتباط باالیی را با روشهای مدیریت کالس دارا میباشد ،که رمضانی و
همکاران ( )4علت این امر را توانايي معلمان تربیت بدنی بر تسلط بیشتر بر دانشآموزان ،فضا و امكانات آموزشي
مدرسه که مستقیما زیر نظر هستند ،ذکر نمودند .این نکته 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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