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ارتباط خودکارآمدی با مدیریت کالس در بین دبیران
نسیم سعید
استادیار ،علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران
چکیده

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط خودکارآمدی با مدیریت کالس در بین دبیران شهر کرمان انجام
شد .جامعه آماری شامل کلیه دبیران شهر کرمان بود( 666دبیر)که با استفاده از روش نمونه گیری تصاادیی
ساده 622 ،نفربر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .به منظور جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه های سبک مدیریت کالس عالی و امین یاددی( )7831باا پایاایی  ،0/67خودکارآمادی عماومی
شرر( )7111با پایایی  0/16که روایی صوری و سازه هار دو ماورد تاییاد اارار گریتاه اسات ،اساتفاده شاد.
اطالعات پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی (یراوانی ،درصد ،میاانگین) و آماار استنباطی(ضاری
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) تحلیل شدند .نتایج نشاان داد کاه باین خودکارآمادی باا سابک
مدیریت کالس ارتباط وجود دارد و خودکارآمدی در پایش بینای مادیریت کاالس نقاش دارد و دو درصاد
واریانس تغییرات آن را تبیین می نماید.
کلمات کلیدی:

سبک مدیریت کالس ،خودکارآمدی ، ،دبیران
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بیان مسله
واژه مدیریت کالس در اغل

تعاریف سانتی هام معناا باا واژه ان اباط بفاار ریتاه اسات .باه عناوان م اال

دویل)7136(7مدیریت کالس را " درمان بدریتاری ها و اختالالتی که در محیط آموزشای ر

مای دهاد"

تعریف می کند .به عقیده وی هدف مدیریت کالس ایجاد و حفظ نظم اجتماعی به منظور آموزش و یادگیری
بهتر است(زاکرمن .)6070 ،6چنانچه لوید )7111(8مفهوم ان باط را زیر مجموعه مادیریت باه حسااب مای
آورد و مدیریت کالس را به م ابه ترکیبی از آموزش ،ساازماندهی ماواد و یعالیتهاای درسای و تاالش بارای
کاهش بدریتاری دانش آموزان تعریف می کند(جرمین .)6006 ،2ولفانگ 5و گلیفمن )7136(6تعریفی جامع
و دایق از مدیریت کالس ارایه دادهاند .به گفته آنها مادیریت کاالس یعنای کلیاه تاالشهاای معلام بارای
سرپرستی یعالیتهای کالس که شامل تعامالت اجتماعی ،ریتار دانش آموزان و یادگیری است .در این تعریف
چند جنبه اساسی برای مدیرت کالس تعریف شده است که یفی از آنهاا ان اباط یاا مادیریت ریتاار اسات.
بنابراین مدیریت کالس شامل ان باط می شاود ،در حاالی کاه محادود باه آن نیسات(مارتین و بالادوین،1
.)7113
آنچه در بحث مدیریت کالس توجه پژوهشگران را جل کرده است ،تفاوت در ریتار مدیریتی معلمان اسات.
به عقیده ولفگانگ تفاوت در الگوی ریتار مدیریت کالس معلمان ناشی از باورهایشان است .نظریاه پردازانای
چون وانگ ،)7113(3ولفگانگ ( ،)6002طبقه بندیهایی از سبکها ارایاه داده اناد .در ایان میاان ولفاناگ و
گلیفمن ،)6008(1در کتاب خود به نام "حل مسایل ان باطی کاالس" ،چاارچوبی بسایار جاامع بار اسااس
نظریه های مدیریت کالس و روانشناسی یادگیری ارایه دادهاند که در آن ساه رویفارد اساسای باه مادیریت
کالس مطرح شده است :این رویفرد در یک پیوستار کنترل به ترتیا  :رویفارد مداخلاه گرایاان ،70رویفارد
تعامل گرایان 77و رویفرد غیر مداخله گرایان 76هستند .در این پیوستار هر چه از مداخله گرایی به سمت غیر

1

Doyle
Zacherman
3
Lewis
4
Germine
5
Wolfgang
6
Glickman
7
Martin & Baldwin
8
Wang
9
Glymn
10
Interventionist
11
Interactions
12
Non- interventionist
2

www.SID.ir

Archive of SID

مداخله گرایی پیش می رویم ،میدان کنترل کم و در مقابال مشاارکت و مسایولیت داناش آماوز در کاالس
ایدایش می یابد(عالی و امین یددی.)7831 ،
بر مبنای این نظریهها پژوهشهای بسیاری در این حیطه انجام شده است که هدف اغل آنها شناخت سبک
اثربخش در یرآیند یادگیری و بررسی عوامل موثر بر آن است .با توجه به نتایج این پژوهشهاا و باا اهمیات
یایتن نقش دانش آموز در نظام تعلیم و تربیت معاصر که سب توسعه روش های تدریس و اثرگذاری این دو
متغیر اساسی کالس درس بر یرآیند یادگیری است ،توجه به سبفهای مشاارکتی و تعااملی تار در مادیریت
کالس مورد نیاز است  .مدیریت مستلدم پدید آوردن و نگه داری محیطی است که در آن ایراد باا هام و باه
صورت گروهی در دستیابی به هدیهای مشترک همفاری می کنند .برای چنین مدیریتی انگیدش الزم است.
مفهوم دیگری که در سالهای اخیر در حوزه تبیین ریتار انسان ،پژوهش های یراوانی را دامن زده است و می
تواند با بسیاری از جنبه های عملفردی رابطه دوسویه داشته باشاد ،اعتقااد شاخه باه اابلیتهاای خاود در
سازماندهی و انجام یعالیتهای مورد نیاز برای مدیریت شرایط و وضعیت های مختلف است .مفهومی که بطور
خالصه از آن تحت عنوان خودکارآمدی 7یاد شده است .خودکارآمدی اعتقاد یرد به توانایی خود جهت مویق
شدن در یک وضعیت خاص است .این اعتقاد عامل تعیین کننده تففر ،احساس و ریتاار خاود اسات(بندورا،
 .)6002پینتریچ و شانگ )6006(6خودکارآمدی را به عنوان یک متغیر اساسای در یاادگیری ،عملفردهاای
اجتماعی – شناختی ،مهارتهای حرکتی ،انتخاب راهبردهاا و ریتارهاا باه شامار آوردهاناد .چنانچاه طباق
پژوهش بتورت )6006(8معلمان دارای سطوح باالی خودکارآمدی منابع سازش یایتگی بیشاتری نسابت باه
تنیدگی دارند و از نارضایتی کمتری در شغل خود برخوردارند.
العه سری ( )7818درپایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عناوان "بررسای رابطاه شایوه هاای مادیریت
کالس با یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان "به بررسی رابطهی بین شایوه هاای
مدیریت کالس معلم با یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پرداخته است .درایان
پژوهش در رابطه با مدیریت کالس ،سه بعد مدیریت آموزش ،مدیریت ایراد و مادیریت ریتاار و ساه سابک
مداخله گر ،تعاملی و غیرمداخله گر در نظر گریته شد .یایتههای این تحقیق بیانگر این است که معلماان باا
سابقه در مقایسه با معلمان کم تجربه و جوان تر از روشهای مدیریتی تعاملی و معتدلتری استفاده میکنند.
،بعد مدیریت آموزشی و سپس سابقه کاری معلم ارتباط معناداری با یادگیری خاودتنظیمی و خودکارآمادی
تحصیلی دانش آموزان دارد و پیش بین ادرتمندی برای این دو است ،سبک مدیریت تعااملی و مداخلاهگر،
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بهترتی

ارتباط م بت و معفوسی با یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دارندو بین

یادگیری خود تنظیمی و خودکارآمادی تحصایلی دانشآماوزان رابطاه معنااداری وجاود دارد .حساین زاده
( )7818در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "بررسی رابطه ی باورهای خودکارآمدی باا سابک
های مدیریت تعارض معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه " به بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی با سبک
های مدیریت تعارض معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه پرداخته است .نتاایج ایان پاژوهش بیاانگر ایان
است که بین باورهای خودکارآمدی(مدیریت کالسی و ایجاد انگیدش و جو م بت کالسای) باا سابک هاای
مدیریت تعارض (همراهانه ،اجتنابی ،مصالحه گرانه ،مهربانانه) رابطه معناداری وجود دارد .معلمان در برخورد
با تعارض به ترتی

از سبک های همراهانه ،مصالحه گرانه ،مهربانانه ،سلطه گرانه ،اجتنابی استفاده کرده اند.

بین باورهای خودکارآمدی با میدان تحصیالت در دو مؤلفه مدیریت کالسای و ایجااد انگیادش و ایجااد جاو
م بت کالسی تفاوت معناداری دیده شد .ولی بین سبک های مدیریت تعارض باا میادان تحصایالت تفااوت
معناداری دیده نشد.
ویا و همفاران( )7816در پژوهشی با عنوان" رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانشآموز ازجو
کالس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان ومقایسه آن در دانشآموزان دختر پایه اول متوسطه
مدارس تیدهوشان وعادی شهر تهران" به بررسی رابطه بین خودکارآمادی معلام و ادراک دانشآماوز از جاو
کااالس بااا راهبردهااای خااودتنظیمی یااادگیری دانشآمااوزان دختاار پایااه اول متوسااطه و مقایسااه آن در
دانشآموزان مدارس تیدهوشان وعادی شهر تهران پرداخته اند .تحلیل یایتههای پاژوهش بیاانگر ایان اسات
بین خودکارآمدی معلم و ادراک دانشآموز از جو کالس با راهبردهای خاودتنظیمی یاادگیری دانشآماوزان
مدارس تیدهوشان رابطه م بت و معنادار وجود داشت .همچنین رابطه م بات و معناادار باین خودکارآمادی
معلم و ادراک از جو کالس با راهبردهای خودتنظیمی دانشآموزان عادی نشان داده شد .امین یددی و عالی
( )7818در تحقیقی تحت عنوان "بررسی تاثیر سبک های مدیریت کالس بر رشد مهارت های یراشاناختی
دانش آموزان" به مطالعه تاثیر سبک های مدیریت کالس معلم ،بر رشد مهاارت هاای یراشاناختی داناش
آموزان پرداخته است .در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کالس (سبک مداخلاه گار ،سابک تعااملی و
سبک غیرمداخله گر) در نظر گریته شده است .براساس نتایج به دست آمده از تحلیال داده هاا ،نشاان داده
شد ،دانش آموزان معلمین تعامل گرا در مقایساه باا داناش آماوزان معلماین مداخلاه گار از مهاارت هاای
یراشناختی باالتری برخوردارند .همچنین یایته ها نشان می دهد ،مهارت نظارت یراشناختی دانش آماوزان
پسر بطور معناداری باالتر از دختران است و بین یراشناخت دانش آموزان و نمره پیشریت تحصیلی (معادل)
آنان ،رابطه م بت و معنادار وجود دارد .اسماعیلی( )7816در تحقیقی تحت عنوان "رابطۀ خودکارآمادی باا
سبک مدیریت کالس معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران" به بررسی نقش هاوش هیجاانی و
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خودکارآمدی برسبک مدیریت کالس درس معلمان تربیتبدنی پرداخته است .نتایج این بررسی بیاانگر ایان
است که هر سه یرضیه پژوهش که در مورد پیشبینی سبکهای مدیریتی حماایتی ،اصاالحی و پیشاگیرانه
معلمان بودند مورد تأیید ارار گریته و متغیرهای هوش هیجانی و خودکارآمدی از ادرت پیشبینی معتبری
برای تبیین سبک مدیریتی معلمان تربیتبدنی برخوردارند .همچنین بین معلمان زن و مرد در هر سه سبک
مدیریتی (حمایتی ،اصالحی و پیشگیرانه) تفاوت معناداری وجود نداشت .اما در برخی ابعاد هوش هیجانی و
خودکارآمدی تفاوت معنادار مشاهده شد.
رم انی نژاد و همفاران( )7810در مطالعه ای با عنوان" بررسی عوامل آموزشی اثرگذار بر مادیریت کاالس
های تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امفانات آموزشی" نشان دادند که امفانات ،عوامل اجتماعی
و وضعیت همفاری و دانش آموزان بر مدیریت کالس های تربیت بدنی تأثیر گذار هستند.
عالی و امین یددی( )7831در پژوهش خود با عنوان" تأثیر ویژگیهای معلم بر سبک مدیریت کالس" نشاان
دادند که بین سبک مدیریت کالسی معلمان از لحاظ مدرک تحصیلی و رشاته تحصایلی تفااوت معنااداری
وجود دارد ،معلمان با مدرک باالتر و رشته های مرتبط با آموزش و پرورش تمایل بیشتری با سابک تعااملی
دارند .بین سبک مدیریت معلمان از لحاظ جنسیت و سابقه خدمت تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.
مسعودنیا( )7831در پژوهش خود با عنوان "خودکارآمدی ادراک شده و راهبردهای مقابلاه ای در مواعیات
استرس زا" نشان داد ایراد با خودکارآمدی باال از راهبردهای مقابله ای مسیله مدار استفاده مای کنناد و در
عوض ایراد با خودکارآمدی پایین از راهبردهای مقابله ای هیجان مدار ،اجتناابی و خویشاتن داری اساتفاده
می نمایند .اعرابیان و همفاران()7838در پژوهش خود با عنوان" بررسای رابطاه باورهاای خودکارآمادی باا
سالمت روان و مویقیت تحصایلی دانشاجویان" نشاان دادناد کاه باورهاای خودکارآمادی باا ساالمت روان
دانشجویان رابطهای م بت داشته در حالی که با مویقیت تحصیلی رابطه معناداری ندارند .یر نژاد ()7835
به بررسی عوامل موثر در مدیریت اثربخش کالس ازدیدگاه دبیران مقطع متوسطه شهرستان بوشهر پرداخته
است .هدف از این پژوهش بررسی نظرات دبیران در مورد عوامل موثر بر مدیریت اثربخش کالس درس است.
سیواالت اساسی تحقیق شامل بررسی میدان تاثیر عوامال چهارگاناه  - 7:تهیاه و اجارای طارح درساهای
تدریس -6سازماندهی و تعیین راهبردهای تادریس -8رهبار ،ترغیا و انگیادش  - 2نظاارت و ارزشایابی
دانش آموزان از نظردبیران بود .ضمنا تفاوت میان نظرات دبیران باا توجاه باه متغیرهاای جنسایت ،ساابقه
تدریس ،رشته و نوع مدرک آنها نید بررسی شد .نتایج نشانگر آن بود که  :عوامل چهارگاناه « تهیاه واجارای
طرح درس» « ،سازماندهی و تعیین راهبردهای تدریس» « ،رهبری ،ترغی

و ایجاد انگیدش » « ،نظاارت و

ارزشیابی مستمر بر یعالیتهای دانشآموزان » به ترتی به میدان  33 ،16 ،10/1 ،10/1درصد در سطح زیاد
و خیلی زیاد برایدایش اثر بخشی مدیریت کالس موثرند .بر اساس نظرات پاسخگویان عوامل نظارت ،رهبری،
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تهیه و اجرای درس و سازماندهی به ترتی بیشترین تأثیر را در ایدایش اثر بخشی مادیریت کاالس دارناد.
بین نظرات دبیران بر اساس متغیرهای سابقه تدریس ،رشته تحصیلی ،و نوع مدرک (دبیری و غیار دبیاری)
درمورد عوامل چهارگانه موثر بر ایدایش اثربخشی مدیریت کالس تفاوت معناداری مشاهده نشد ،اماا دبیاران
زن بیشتر از دبیران مرد « رهبری ،ترغی و ایجاد انگیدش و نظارت وارزشیابی مستمر بر یعالیتهای یراگیران
» را در ایدایش اثر بخشی مدیریت کالس مؤثر دانستهاند .نتایج به دست آمده از الویت بندی میدان اهمیات
عوامل مطرح شده در پرسشنامه نشان داد که براساس نظرات پاسخگویان « ایجاد ان باط موثر در کالس » و
انتخاب روشها وینون تدریس مناس بیشترین تأثیر و پاسخ ساریع ویاوری باه بای ان اباطی دانشآماوزان
کمترین تأثیر را در اثربخشی مدیریت کالس دارند .غالمی ( )7811در پژوهش خود باه بررسای" سابفهای
مدیریت کالس ازدیدگاه معلمان و رابطه آن با پیشریت تحصیلی دانشآموزان پایه پنجم ابتادایی شهرساتان
خرم آباد" پرداخته است .یرضیههای تحقیق عبارتند از  -7:بیشتر معلماان دارای نگارش مادیریت کالسای
شاگرد نگر هستند -6 .بین نگرش به سبفهای مدیریت کالسی معلماان و پیشاریت تحصایلی دانشآماوزان
رابطه وجود دارد– 8 .پیشریت تحصیلی دانشآموزانی کاه دارای معلماانی باا نگارش شااگردنگر بودهاناد از
پیشریت تحصیلی دانشآموزانی که معلمانشان نگرش درس نگر داشتهاند بیشتر است .نتایج حاصل از تحلیل
دادهها هر سه یرضیه را تأیید کرده است .شنبدی( )7816در پژوهشی باا عناوان" بررسای عوامال ماؤثر در
مدیریت اثربخش کالس درس بر اساس نظارات دبیاران" نشاان دادناد کاه دبیاران " نظاارت ،ارزشایابی و
انگیدش" را بر ایدایش اثربخشی مدیریت کالس مؤثر شمرده اند .صفری (")7816رابطه بین سابک رهباری
در مدیریت کالس و اثربخشی تدریس مدرسین دانشگاه علاوم پدشافی کرمانشااه "را بررسای کارده اسات.
یایتههای تحقیق نشان داد ،بین سبک رهبری مدیریت کالس و اثربخشی تدریس مدرساین دانشاگاه علاوم
پدشفی کرمانشاه رابطه وجود دارد ،بین سبک رهبری رابطه مادار ااوی و وفیفاه مادار ااوی و اثربخشای
تدریس مدرسین رابطه وجود دارد ،بین سبک رهبری رابطه مدار ضعیف و وفیفه مدار ضاعیف و اثربخشای
تدریس مدرسین رابطه وجود دارد .مارتین )6072(7در پژوهشی به بررسی " تأثیر ویژگیهای معلم بر سابک
مدیریت کالس" پرداخته است .دراین پژوهش از پرسشنامه  ABCCبر اساس چهارچوب نظاری ولفگاناگ
درباره باورهای مدیریت کالس معلم ،استفاده شده است .هدف تحقیق بررسی تفاوت باین معلماان آماوزش
دیده سنتی و دانشجو معلمان تازه کار از لحاظ سبک مدیریت کالس است .آنها نشان دادند کاه معلماان باا
تجربه نسبت به تازه کارها در دوبعد مدیریت ایراد و ریتاراز تفنیفهای کنترل بیشتر استفاده میکنند .هدف
دوم ،بررسی رابطه بین سن معلمان و سبک مدیریت کالس میباشد؛ که نتایج نشانگر رابطه معنادار و م بت
بین این دو متغیر است؛ یعنی با ایدایش سن ،میدان استفاده از کنترل بر اساس این پرسشنامه بیشتر اسات.
Martin
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یرناندز )6072( 1طبق نظریه بامریند ( )7117درباره تأثیر سبفهای چهارگانه مدیریت کالس(سبک مقتادر،
ادرت طل  ،آسان گیر و بخشنده یا ایراطی) بر ویژگیهای ریتاری دانشآموزان به آزمون این نظریه پرداخته
است .تحقیق نشان داده است که هر سبک ویژگیهای ریتاری خاصی را در دانشآموزان ایجاد میفند و بطاور
کلی هر چه معلمان در بعد کنترل و تعامل در سطح باالتری ریتاار کنناد نتاایج مطلاوبی چاون مسایولیت
پذیری ،شایستگیهای اجتماعی و ...در دانشآموزان به جای میگذارند و هرچه این دو بعد کمرنگ تر شاود
ایراد کم تجربه و بی مسیولیت می شوند .در نتیجه سبک معلم مقتدر سب ایدایش اابلیتها و شایستگیهای
اجتماعی و مسیولیت پذیری دانشآموزان میشود و در مقابل دانشآموزان معلم اادرت طلا  ،در تعاامالت
اجتماعی بی اثر وادری غیریعالند و دانشآموزان معلمان دوسبک آسان گیار و ایراطای ،ناباال و در مهاارت
رهبری و خویشتنداری ،ضعیف میباشاند .نیاامی)6078(2در تحقیقای تحات عناوان "متغیرهاای ماوثر بار
مدیریت کالس" به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت کالس پرداخته است .نتایج این تحقیق بیانگر ایان اسات
که که تفاوت معناداری در مقیاس یرعی مادیریت آماوزش از لحااظ آماوزش مادیریت کاالس وجاود دارد.
همچنین همبستگی م بت معنادار بین جمعیت کالس و نمره معلمان در مقیاسهای مادیریت ایاراد و ریتاار
وجود دارد .بنابراین معلمانی که در کالسهای پر جمعیت تر تدریس میکنناد ،کنتارل بیشاتری در دو بعاد
مدیریت ایراد و ریتار اعمال می کنند و تفاوت معناداری بین معلمانی که دوره ذکر شده را طی کرده بودند و
دیگر معلمان نیاد مشااهده شاده کاه بیاانگر تااثیر ایان دورههاا در کااربرد سابفهای تعااملی ترمیباشاد.
دکارلو )6002(8در مقاله خود با عنوان" مدیریت کالس در مقطع راهنمایی" تأثیر آموزش های رشد حریاه
ای را بر توسعه مهارتهای مدیریتی گدارش داده است و نشان میدهد معلمان ابتدایی بطور معناداری نسبت
به معلمان متوسطه کمتر سبک مداخله گر را بفار میبرند .سوو ( )6008به مطالعه "عوامل موثر بر مدیریت
کالس معلم" پرداخته است .این مطالعه که در بین معلمان دوره راهنمایی صورت گریتاه ،مشاخه میفناد
سه عامل؛ محیط ییدیفی کالس ،میدان آمادگی معلم و روشی که درس ارایه میشود بر مادیریت کاالس باه
معنای ریتار تحت وفیفه دانشآموزان تأثیر دارد.
مارتین و نانسی )6008(2در پژوهش خود با عنوان" مدیریت کالس و ارتباط آن با ایادیولوژی معلام دربااره
کنترل دانش آموزان " نشان داد که ارتباط معناداری بین ایدیولوژی معلم درباره کنترل و سبک مدیریتی او
وجود دارد .مارتین و همفارانش()6000در مطالعه خود با عنوان "تاثیر ویژگی معلم بار مادیریت کاالس در
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مدارس " عواملی چون نوع شخصیت ،پایه تحصیلی ،برخورداری از دوره های آموزشی ،سابقه خادمت کام و
جمعیت کم کالس را با کاربرد سبک تعاملی مرتبط دانسته است.
حال با توجه به اهمیت شناخت سبک ها و عوامل موثر بر آنها در طراحی و برنامه ریدی رشد حریه ای
معلمان و شناخت راه های تجهید معلمان به مهارتهای اثربخش ،پژوهش حاضر بر مبنای هدف زیر طراحی
شده است:
تعیین رابطه خودکارآمدی با مدیریت کالس دبیرانتوان پیش بینی مدیریت کالس از طریق خودکارامدی دبیرانروش تحقیق :
پژوهش از بعد هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها یاک تحقیاق توصایفی از ناوع
همبستگی است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران شهر کرمان( تعداد  666دبیر )تشفیل مای دهناد کاه باا اساتفاده از
جدول مورگان تعداد  622معلم زن و مرد ( 726زن و  706مرد) با استفاده از روش نموناه گیاری تصاادیی
ساده ،برای نمونه انتخاب شد.
ابزار گرد آوری اطالعات
پرسشنامه سبک مدیریت کالس :این پرسشنامه توسط عالی و اماین یاددی در ساال  ،7831بار اسااس
چارچوب نظری ولفگانگ و گلیفمن و با الگوگیری از پرسشنامه باورهای معلماین در زمیناه کنتارل کاالس
( )ABCCاز مارتین و همفاران( )7133طراحی شده است که به سانجش باورهاای معلماین دربااره کنتارل
کالس بر مبنای سه رویفرد(مداخله گرا ،تعاملی و غیرمداخله گرا) می پردازد .محققین ماذکور باا ترجماه و
تبدیل از آن به عنوان ابداری برای سبک های مدیریت کالس استفاده نموده اند .پرسش نامه دارای  65سوال
در سه مقیاس ،مدیریت ریتار ،ایراد و آموزش است(مدیریت ایراد =  78پرسش ،مدیریت ریتار=  3پرسش و
مدیریت آموزش=  2پرسش) .مقیاس پاساخ هاا چهارگدیناه ای(هرگاد=  ،7تاا انادازه ای=  ،6معماوال = 8و
همیشه=  )2است .نمره گاذاری پرساش هاای 66 ،71 ،73 ،71 ،76 ،75 ،78 ،76 ،1 ،2 ،8و  62معفاوس
است .نمرات در طیفی از  65تا  700ارار می گیرند .نمرات باال نشان دهنده سبک مداخل گر ،نمرات پاایین
غیر مداخله گر و نمرات میانی نشان دهنده سبک تعاملی است( محقاق نمارات مادیریت  88 - 0را سابک
مدیریت غیرمداخله گر 61 -88 ،را سبک تعاملی و  700-61را سبک مداخله گار اارار داده اسات) .روایای
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پرسشنامه مذکور به روش صوری و سازه(تحلیل عاملی) تایید شده است .پایاایی پرسشانامه باا روش آلفاای
کرونبا محاسبه و برابر با  0663بوده است .در این پژوهش پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونبا محاسبه
و برابر با  0/67می باشد.
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر( :)1111این مقیاس دارای  71سوال است که هر سوال بر اسااس
مقیاس لیفرت ا ز دامنه کامال مخالفم تا کامال موایقم تنظیم می شود .نمره گذاری مقیااس باه ایان صاورت
است که به هر ماده از  7تا  5امتیاز تعلق می گیرد .سوال های  78 ،1 ،3 ،8 ،7و  75از راست به چپ و بقیه
سوال ها به صورت معفوس یعنی از چپ به راست نمره گذاری می شوند .بنابراین حداک ر نمره ای کاه یارد
می تواند از این مقیاس به دست آورد نمره  35و حداال نمره  71است .این مقیااس توساط براتای ()7815
ترجمه و اعتباریابی شده است .براتی( )7816برای سنجش روایی سازه ای مقیااس خودکارآمادی عماومی،
نمرات بدست آمده از این مقیاس را با اندازه های چندین ویژگی شخصیتی (مقیاس کنترل درونی و بیرونای
راتر ،خرده مقیاس کنترل شخصی ،مقیاس درجه اجتماعی مارلو و کاران و مقیااس شایساتگی باین یاردی
روزنبرگ) همبسته کرد که همبستگی پیش بینی شده بین مقیاس خودکارآمدی و اندازه هاای خصوصایات
شخصیتی متوسط ( 0667و در سطح  0605معنادار) و در جهت تایید سازه مورد نظر بود(به نقل از کرامتی و
شهرآرای .)7836 ،در پژوهش گنجی و یراهانی ( )7833به روش آلفای کرونبا ضری پایایی  0637بدسات
آمده است .در این پژوهش پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونبا برابر با  0/16می باشد.
یافته ها:
براساس اطالعات جدول  7توزیع نمره های آزمودنی های مورد مطالعه در خودکارآمدی ،و مدیریت کالس بر
اساس شاخه های مختلف توصیفی اعم از میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نماره را نشاان مای
دهد .نتایج نشان داد شاخه های کجی و کشیدگی متغیرها بین  ±6است که نشان دهناده مطلاوب باودن
وضعیت متغیرها برای انجام تحلیل های پارامتری است.
جدول :1خالصه شاخص های توصیفی نمره های شرکت کنندگان در متغیرهای پژوهش()N =222
متغیر
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میانگین انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی حداقل نمره حداکثر نمره

خودکارآمدی

11/58

3/58

-5/575

-5/257

21

52

مدیریت کالس

11/78

3/58

-5/181

5/551

83

75

مدیریت افراد

31/8

2/52

-5/517

5/521

25

38

مدیریت رفتار

21

3 /3

-5/152

5/582

11

23

مدیریت آموزش

1 /3

2/8

-5/552

5/1

1
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مدیریت کالس
7
-0/706
سطوح
بررسی
در ادامه محقق به
sig
0/051
معلمین پرداخته است.
مدیریت کالس در بین
همانطور که در جدول  6می بینیم 38/06 .درصد معلمین دارای سبک مدیریت تعاملی و  76/12درصد
دارای سبک مدیریت مداخله گر می باشند و هیچ یک از معلمین سبک مدیریتی غیر مداخله گر نداشتند. .
جدول :2توزیع فراوانی سبک های مدیریتی در بین معلمین( )N =222
سبک مدیریت

فراوانی

فراوانی تراکمی

درصد

تعاملی

251

251

53/51

مداخله گر

22

225

11/12

جمع کل

225

155

فرضیه :1بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کالس ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  8نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای خودکارآمدی با سبک مدیریت کالس را نشان می دهد.
طبق اطالعات موجود در جدول بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کالس( )r=-0/726،P<0/05رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول : 3
خودکارآمدی و

متغیر
خودکارآمدی
sig
مدیریت کالس
sig

خودکارآمدی

مدیریت کالس

همبستگی بین

7

-0/726
0/086

مدیریت کالس

-0/726
0/086

7

 بین خودکارآمدی با مدیریت ایراد ارتباط معناداری وجود دارد.در جدول  2نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای خودکارآمدی با مدیریت ایراد آمده است .طبق اطالعات
موجود در جدول بین خودکارآمدی با مدیریت ایراد ( )r= -0/76،P<0/05رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  : 2همبستگی بین خودکارآمدی و مدیریت افراد
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متغیر
خودکارآمدی
sig
مدیریت افراد
sig

خودکارآمدی

مدیریت افراد

7

-0/76
0/026

-0/76
0/026

7

 بین خودکارآمدی با مدیریت ریتار ارتباط معناداری وجود دارد.در جدول  5نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای خودکارآمدی با مدیریت ریتار آمده است .طبق
اطالعات جدول ،بین خودکارآمدی با مدیریت ریتار ( )r= -0/77،P<0/05رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  : 8همبستگی بین خودکارآمدی و مدیریت رفتار
متغیر

خودکارآمدی

مدیریت افراد

خودکارآمدی
sig

7

-0/77
0/025

-0/77
0/025

7

مدیریت رفتار
sig

بین خودکارآمدی با مدیریت آموزش ارتباط معناداری وجود دارد.جدول  6نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای خودکارآمدی با مدیریت آموزش را نشان می دهد .طبق
اطالعات موجود در جدول بین خودکارآمدی با مدیریت آموزش ( )r= -0/7،P>0/05رابطه معناداری وجود
ندارد .بنابراین یرض صفر تایید می شود.
جدول  : 1همبستگی بین خودکارآمدی و مدیریت آموزش
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متغیر

خودکارآمدی

مدیریت آموزش

خودکارآمدی
sig

7

-0/7
0/051

مدیریت آموزش
sig

-0/7
0/051

7
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یرضیه دوم:خودکارآمدی پیش بینی کننده مدیریت کالس معلمین می باشند.
از تحلیل رگرسیون چند گانه جهت پیش بینی مدیریت کالس بر حس خودکارآمدی اساتفاده شاد .نتاایج
جدول()1خالصه مدل را نشان می دهد .مقدار ضری همبستگی( )Rبین متغیرها برابر با  -0/767می باشاد
که نشان می دهد بین مجموعه متغیر مستقل و متغیر وابسته مادیریت کاالس همبساتگی نسابتا ضاعیفی
وجود دارد .مقدار ضری تعیین تعدیل شده ( )R6=0/066می باشد که نشان می دهاد  6درصاد واریاانس
مدیریت کالس توسط متغیر پیش بین تبیین می گردد.
جدول  :7خالصه تحلیل رگرسیون چندگانه
مدل

R

R2

𝐣𝐝𝐚𝟐𝐑

1

-5/111

5/5272

5/521

خطای استاندارد برآورد
2/52

با توجه به معناداری مقدار آزمون ( Fجدول  )3در سطح خطای کوچفتر از  0/07می توان نتیجه گریت که
مدل رگرسیون تحقیق یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مدل خوبی بوده و متغیر مستقل اادراست
تغییرات مدیریت کالس را تبیین نمایند.
جدول  : 5نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون
مدل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

f

Sig

رگرسیون

2512/821

1

2512/821

212/11

5/555

باقیمانده

2351/58

221

1/37

کل

2325/811

227

در جدول ( ) 1ضرای

تاثیر رگرسیونی متغیر مستقل بر متغیر وابسته نشان داده شده است .همانطور که در

جدول آمده است ،خودکارآمدی پیش بینی کننده مدیریت کالس می باشاد (-0/761 ،t=-7/11 ،p>0/05
= )βاست وآن تبیین می کند .
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جدول  : 1خالصه تحلیل رگرسیون چندگانه
مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد

t

Sig

شده
B

خطای استاندارد

ثابت

-11/11

5/51

خودکارآمدی

-5/131

5/537

Beta

-5/121

-13/72

5/555

-1/11

5/5321

بحث و نتیجه گیری:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین خودکارآمدی با مدیریت کالس در بین دبیران شهر کرمان انجام
گریت .در بررسی یرضیه اول :بین خودکارآمدی با مدیریت کالس رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج نشان
داده است که بین خودکارآمدی با مدیریت کالس رابطه معناداری وجود دارد .نفته اابل توجه در این بخش
این است که نمرات مدیریت کالس معلمین ،در دامنه  50تا  15است .بدین ترتی

سبک غال

مدیریت

کالس معلمین ابتدایی ،تعاملی می باشد .بنابراین معلمینی که خودکارآمدی باال دارند ،سبک مدیریت
کالسشان تعاملی می باشد .این یایته با یایته درکارلو( )7116همخوان است .او نید در پژوهش خود نشان
داده است که معلمین ابتدایی کمتر سبک مداخله گر استفاده می نمایند .در خصوص ارتباط خودکارآمدی با
مدیریت کالس ،نتایج این پژوهش با یایته های حسین زاده( )7818و اسماعیلی و همفاران( )7816همخوان
می باشد .هر کدام از این محققین در پژوهش خود نشان داده اند که هرچه معلمان خودکارآمدتر باشند
سبک مدیریتی آنها تعاملی تر است .نتایج بدست آمده نشان داد که هر چه خودکارآمدی معلمان بیشتر
باشد ،معلمان در مدیریت ایراد سبک تعاملی را استفاده می نمایند و کمتر از سبک مداخله گرانه استفاده
می کنند .مدیریت ایراد به اعتقاد معلم درباره دانش آموزان و تالش های معلم برای توسعه روابط با دانش
آموزان مرتبط است .این یایته گویای این مطل است که معلمان با خودکارآمدی باال ،درصدد براراری روابط
با دانش آموزان هستند ،آنان را در یعالیت ها مشارکت می دهند و بطور کلی دیدگاه م بتی در مورد دانش
آموزان دارند .این یایته با نتایج مسعودنیا( )7831که در تحقیقات خود نشان داده است ،خودکارآمدی باال،
راهفار مسیله مدار را پیش بینی می نماید تا هیجان مدار و اجتنابی و مارتین و همفارانش( )6000که
ارتباط م بت بین نوع شخصیت و سبک مدیریت را تایید نموده بودند ،همخوان است.
یایته های پژوهش حاضر نشان دادند که بین خودکارآمدی با مدیریت ریتار ،ارتباط معنی داری وجاود دارد.
به این شفل که هر چه خودکارآمدی بیشتر باشد ،نمرات سبک مدیریت ریتار معلمان از مداخله گرانه یاصله
می گیرد و تعاملی تر خواهد بود .مدیریت ریتار شامل استراتژی های ان باطی است که به منظور جلوگیری
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از بدریتاری دانش آموزان بفار می رود .نتیجه این پژوهش گویای این نفته است که معلمان با خودکارآمدی
باال کمتر از شیوه های اهرآمید استفاده می نمایند .این یایته با نتایج پژوهش مساعودنیا( )7831کاه نشاان
داده است ،معلمان با خودکارآمدی باال راهفار مسیله مدار را در امور مختلف بفار می برناد ،درکاارلو()6000
که نشان داده اسات ،معلماان ابتادایی کمتار سابک مداخلاه گراناه را اساتفاده مای نمایناد و

حساین

زاده( )7818که در پژوهش خود دریایته است ،خودکارامدی با مدیریت تعاارض رابطاه دارد ،همخاوان مای
باشد .نتایج تحقیق نشان داده اند که بین خودکارآمدی با مدیریت آموزش ارتباطی وجاود نادارد .مادیریت
کالس شامل جنبه هایی چون نظارت بر کالس ،ساخت دهی برنامه هاای روزاناه درسای و تخصایه ماواد
آموزشی برای دانش آموزان می باشد .یایته های پژوهش گویای این مطل بودند که خودکارآمدی معلام در
این امور نقشی ندارد.
همانطور که نتایج نشان داده است ،خودکارآمدی پیش بینی کننده مادیریت کاالس باوده اسات از آن ساو
خودکارآمدی تنها دو درصد واریانس مدیریت کالس را تبیین می نماید .این نشان می دهد که  %13واریانس
را سایر عوامل تبیین می نماید که این پژوهش به آنها نپرداخته است .این یایته با نتایج پژوهش اسماعیلی و
همفاران ()7816و حسین زاده ( )7818نا همخوان می باشد .هر کدام بطور جداگانه در پژوهش هاای خاود
ارتباط خودکارآمدی را با سبک مدیریت تایید نموده اند اما از نقش پایش بینای کننادگی خودکارآمادی در
کنار سایر متغیرها بر مدیریت کالس بحث نفرده اند .این در حالی است که در پژوهش حاضر نتاایج گویاای
این امر بودند که خودکارآمدی نقش اصلی را در پیش بینی مدیریت کالس داشته است.
در خصوص ارتباط خودکارآمدی با مدیریت کالس می بینیم که خودکارآمدی با سبک تعاملی ارتباط دارد و
هر چه سبک مدیریتی به سمت غیر مداخله گر سوق می کند ،نمرات خودکارآمدی معلمین پایین می آید.
بدین معنی که معلمین دارای خودکارآمدی پایین محیط کالسشان بیشتر ی ای یک طریه داشته و معلم
محور هستند .یک معلم توانمند ،این احساس را دارد که با استفاده از مهارت های خود می تواند کنترل
کالس را در ابعاد ان باطی و آموزشی در دست گیرد .نفته اابل توجه در این پژوهش این است که هر چه
معلمان از سابقه یعالیت و کار بیشتری برخوردارند ،سبک مدیریتی آنان تعاملی است .به عبارتی در طی سال
ها مهارت بیشتری کس نموده اند و بدین ترتی به جای استفاده از نیروهای بیرونی از ادرت و توان درونی
خود بهره می برند .در سبک مدیرت تعاملی ،دانش آموزان مسیول یادگیری خود هستند و معلم کارآمد او را
حمایت می کند تا ریتار خوب را انتخاب کند .اواعد کالس را معلم با مشارکت دانش آموزان تعیین می
نماید .کنترل ان باط در محیطی تعاملی انجام می شود .دانش آموزان در برنامه ریدی های کالس شرکت
دارند و معلم کارآمد ،به دانش آموزان این یرصت را می دهد که بر یعالیت های خود نظارت و در خصوص
ریتارشان ا اوت کنند.
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ریاضی .یصلنامه نوآوری های آموزشی.770-708 .)70(8 .
 .61کرباسی ،محمد( .)1375بررسی رابطهی برخی از شاخههای طبقهی اجتماعی با پیشریت تحصیلی
در گروهی از دانشآموزان ،مجلهی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز .دورهی  ،76ش.6صفحات .13-56
 .80کریم زاده ،منصوره( .)1315بررسی رابطه مفهوم خود و خود کارآمدی تحصیلی با پیشریت تحصیلی

در دانشآموزان .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران.
 .87گنجی ،علی اکبر؛ حق شناس ،حسن؛ علیشاهی ،محمدجواد؛ نجمی ،بدرالدین(.)1355

اضطراب امتحان و برخی عوامل یردی -اجتماعی مرتبط به آن در دانشآموزان دبیرستانی شهر شیراز .مجله
تحقیقات علوم ریتاری .دوره  ،6شماره .7صه .65-71
 .86محمدخانی ،علی( .)1311رابطه خشنودی شغلی ،انگیده پیشریت با سالمت روان و مسیولیت پذیری

مربیان مرد .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشفده روان شناسی و علوم تربیتی .دانشگاه شهید چمران اهواز.
 .88مسعودنیا ،غالمرضا( .)1357خودکارآمدی ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در مواعیت استرس
زا .مجله روانپدشفی و روانشناسی بالینی ایران(اندیشه و ریتار) .شماره  .57صفحات .82-63
 .82ملکی ،رضا( .)1311مطالعه رابطه یراشناخت و ادراک یادگیری با عملفرد زبان انگلیسی دانشآموزان

پیش دانشگاهی شهرستان یدد .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم ،دانشفده
مرکد
روانشناسی وعلوم تربیتی.
 .85منصور ،مرتضی( .)1352بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی (الگوی جیک ساو)بر یادگیری
خودتنظیم ،و پیشریت یادگیری در درس تاریخ سال سوم دوره متوسطه شهرستان نجف آباد .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشفده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .86وفا ،شیما؛ ابراهیمی قوام ،صغری و اسدزاده ،حسن( .)1312رابطه بین باورهای خودکارآمدی
معلم و ادراک دانشآموز ازجو کالس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان ومقایسه آن در
دانشآموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیدهوشان وعادی شهر تهران .یصل نامه روانشناسی ایراد
است نایی ،شمار  .1صه .51-25
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