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رابطۀ خودکارآمدي معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی و روشهاي مدیریت کالس

جعفر سهیلی مهد1، مجید سلیمانی*2
1. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی همدان، 

2. استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی مالیر

مقدمه 
مقطع ابتدایی یكی از دوران مهم و تعیینكننده در سالمت جسمانی کودکان میباشد. از آنجایی که معلمان تربیت 
بدني نقش مهمی در سالمت جسمانی و تندرستی دانشآموزان ایفا مینمایند )1(، باید از سطح توانایی و خودکارآمدی 
کافی برای ایفای وظایف خود دارا باشند. عالوه بر خودکارآمدی یكی از پایههای اساسی آموزش نحوهی اداره کالس 
درس میباشد. با توجه به ویژگیهای درس تربیتبدنی که در فضای باز انجام شده و دانشآموزان تحرک باال و درگیریهای 
جسمانی را با یكدیگر خواهند داشت، به همین دلیل نحوهی اداره کالس تربیتبدنی )2( به ویژه در مقطع ابتدایی که 
دانشآموزان به تكامل جسمانی نرسیدهاند، بسیار مهم و ضروری میباشد. به طور کلي، خودکارآمدي معلمان تربیت 
بدني به چهار بعد تقسیم میشود: بعد دانشآموز، عامل فضاي آموزشي، بعد زمان و بعد چهارم به سازمان یا همان 
مدرسه میباشد )3(.  مک کورماک در سال 1997 روشهاي مدیریت کالسهاي تربیت بدني را در سه دسته تقسیمبندي 
کرده است: روشهاي پیشگیرانه، روش حمایتي،  روشهاي اصالحي. تحقیقات کمی به بررسي رابطة بین خودکارآمدي 
معلمان تربیتبدني و روشهاي مدیریتي آنان در ادارۀ کالس پرداختهاند، به عنوان مثال؛ رمضانینژاد و همكاران در سال 
1390 گزارش کردند )4( که نتایج نشان میدهد بین خودکارآمدي معلمان تربیت بدنی مقاطع راهنمایی و متوسطه 
با مدیریت  معلمان  رابطة خودکارآمدي  دارد، ولي  معنیداري وجود  منفي و  رابطة  آنها  پیشگیرانة  و روش مدیریت 
حمایتي و مدیریت اصالحي معنیدار نیست. با وجود این پژوهشگر مطالعهای را که به بررسی رابطه بین خودکارآمدی 
معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی با روشهای مدیریتی آنان پرداخته باشد، مشاهده نكرد. با توجه به ویژگیهای متفاوت 
دانشآموزان مقطع ابتدایی و در نتیجه روش مدیریتی مورد استفاده پرداختن به این موضوع ضروری میباشد که در 

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداخته شده است. 
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 )2( در چهار  پرسشنامه 
استفاده شد. پرسشنامة دوم، پرسشنامة روشهاي مدیریت کالسهاي تربیت بدني مككوراک بود )5(. 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

ضریب همبستگی پیرسون بین روشهای مدیریت کالس )پیشگیرانه، اصالحی و حمایتی( و خودکارآمدی در جدول 
1 آورده شده است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که میزان همبستگی در بین روش مدیریت کالس پیشگیرانه با 
خودکارآمدی به لحاظ آماری منفی و معنادار میباشد و تنها رابطه بین روش مدیریت حمایتی با خودکارآمدی مثبت 

میباشد.
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جدول 1(. ضریب همبستگی پیرسون بین روشهای مدیریت کالس و خودکارآمدی
روش مدیریت کالس اصالحیروش مدیریت کالس حمایتیروش مدیریت کالس پیشگیرانه

0/90-0/620/11-*خودکارآمدی
*0.05<P

بحث و نتیجه گیري
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة خودکارآمدي معلمان تربیتبدنی مقطع ابتدایی و روشهاي مدیریت کالس میباشد. 
نتایج نشان داد که میزان همبستگی بین خودکارآمدی و روش مدیریت کالس به شیوه پیشگیرانه همبستگی منفی و 
معناداری وجود دارد. در حالی که بین شیوه مدیریت کالسی حمایتی و اصالحی معلمان تربیتبدنی با خودکارآمدی 
ارتباط معنیداری وجود ندارد. با توجه به نتایج پژوهش هرچقدر میزان خودکارآمدی معلمان تربیتبدنی باالتر بوده کمتر 
از روش مدیریت پیشگیرانه استفاده کردهاند. نتایج نشان داد که تنها همبستگی بین خودکارآمدی با روش مدیریت 
حمایتی مثبت میباشد. به این معنی که با افزایش خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی بیشتر از روش مدیریت 
کالسی حمایتی استفاده میكنند. در روش حمایتي استفاده از ارتباطات مؤثر کالمي و روابط مثبت اجتماعي با شاگردان 
را در بر میگیرد، ابزارهاي این روش نیز تقویت و تشویق دانش آموز، تعیین و تنظیم مقررات خاص و یا قراردادهاي 
موقتي مثل تعیین سرگروه است )5(. نتایج پژوهش حاضر در ارتباط با همبستگی خودکارآمدی با روش پیشگرانه با 
پژوهش رمضانینژاد و همكاران در سال 1390 همسو میباشد. بر خالف پژوهش رمضانینژاد و همكاران در پژوهش 
حاضر همبستگی بین خودکارآمدی و روش مدیریتی حمایتی ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان 
داد هر چقدر خودکارآمدی باالتر باشد معلمان تربیت بدنی کمتر از روش مدیریت پیشگیرانه استفاده کرده و بیشتر از 

روش مدیریت حمایتی استفاده میكنند. 
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