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یحيی بهزادي
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد بجنورد.
نام نویسنده مسئول:
یحيی بهزادي

چکيده

تاریخ دریافت1399/3/8 :
تاریخ پذیرش1399/5/1 :

در این پژوهش به بررسی تأثیر سبکهای آموزشی بر مدیریت کالس با نقش واسطهای
خودکارآمدی معلمان متوسطه اول شهرستان راز و جرگالن پرداخته شد .روش تحقیق در این
پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماری این
پژوهش کلیه ی معلمان متوسطه اول شهرستان راز و جرگالن در نظر گرفته شد که تعداد
آنها برابر با  220نفر گزارش شد .نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان
 140نمونه برآورد گردید و روش نمونهگیری به صورت تصادفی ساده میباشد .جهت سنجش
سبکهای آموزشی از پرسشنامه گراشا و ریچمان ( ،)1996جهت سنجش مدیریت کالس از
پرسشنامه ولفگانگ و گلیكمن ( )1986و جهت سنجش خودکارآمدی معلمان از پرسشنامه
تشانن – موران و وولفولک هوی ( )2001استفاده شد .نوع روایی پرسشنامههای پژوهش حاضر
محتوایی میباشد و پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد .با توجه به
اینکه مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای سبکهای آموزشی ( ،)0.953مدیریت کالس ()0.946
و خودکارآمدی معلمان ( )0.866بدست آمد و باالتر از  0.7میباشد ،ابزار از پایایی مناسب
برخوردار میباشد .دادههای حاصل از این پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار Smart PLS
 ،2از روش معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
حاصل از فرضیه اصلی حاکی از آن بود که بین سبکهای آموزشی و مدیریت کالس با ضریب
مسیر ( )0.200رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد ،متغیر سبکهای آموزشی به طور
غیرمستقیم و از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان  %5بر متغیر مدیریت کالس
تأثیر دارد .همچنین از بین مولفههای سبکهای آموزشی ،سبک تخصصی ،سبک مدل شخصی،
سبک تسهیلگری ،سبک تعاملی به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق متغیر خودکارآمدی)
بر مدیریت کالس تأثیر گذار است ولی تأثیر متغیر سبک اقتدار رسمی بر مدیریت کالس
معنادار نیست.
واژگان کليدي :سبکهای آموزشی ،مدیریت کالس ،خودکارآمدی معلمان.
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خودکارآمدي معلمان متوسطه اول شهرستان راز و جرگالن
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مقدمه
بدون شک نیروی انسانی ،بهویژه معلمان از مهمترین عناصر سازندۀ محیطهای آموزشی و مهمترین عامل برای ایجاد موقعیت
مطلوب در تحقق هدفهای آموزشی است معلم است که میتواند حتی نقص کتابهای درسی و کمبود امكانات آموزشی را جبران
کند؛ یا برعكس بهترین موقعیت و موضوع تدریس را به دلیل ناتواناییاش به محیطی غیرفعال و غیر جذاب تبدیل کند (شعبانی،
 .)117 :1396مدیریت کالس درس ،طیف وسیعی از تكنیکها و روشهایی است که برای تسهیل در امر آموزش ،باال بردن
توانمندی ،ایجاد و تداوم فضایی دلپذیر و خوشایند در کالس ،ممانعت از رفتارهای نابسامان و خلل آفرین و حاکمیت نظم و انضباط
بر کالس به کار برده میشود .این تكنیکها متضمن مهارتهای ارتباطی ،مدیریتی و تدابیر آموزشی است (اسماعیلی و همكاران،
 .)21 :1391سبک مدیریتی کالس عبارت است از کلیهی تالشهای معلم برای سرپرستی فعالیتهای کالس تعامالت اجتماعی،
رفتار دانشآموزان و یادگیری است (آریانپوران .)1392 ،در پارهای از تعریفها نیز سبک مدیریت ،شیوهای است که معلم برای
کنترل دانشآموزان به کار میبرد (ارشد داهار 1و همكاران .)2010 ،از نظر ولفكانگ )1995( 2سه نوع سبک مدیریت کالس وجود
دارد که عبارتند از سبک غیر مداخلهگر (واگذاری مسئولیتها به دانشآموزان و فرصت بیشتر برای تعامل آزاد در کالس و پیروی
آنها از عالیق شخصی خود) ،تعاملگرا (کنترل و انضباط در سایهی تعامل میان دانشآموز و معلم و سهیم شدن دانشآموزان در
برنامهریزی و سازماندهی کالس) و مداخلهگر (تأکید بر اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیتها و رفتار دانشآموزان و تأکید بر
قوانین و انضباط کالس) .بر پایه نظر بیشتر معلمان ،اگر مدیریت کالس به خوبی انجام نگیرد ،حتی اگر آنها به خوبی از مهارتهای
تدریس برخوردار باشند باز هم برقراری ارتباط در جریان تدریس مختل میشود و آنان قادر به آموزش و دانشآموزان نیز قادر به
یادگیری نخواهد بود و معلمان از این بیمناک هستند (کانتر 3و همكاران .)2007 ،عدم مدیریت صحیح کالس موجب اختالل در
یادگیری کلیه دانشآموزان میشود و دانشآموزان زمان بیشتری را برای یادگیری از دست میدهند به گونهای که معلمان بیش از
 50درصد زمان کالس خود را صرف مدیریت رفتار دانشآموزان و کنترل کالس میکنند (آدیمو .)2012 ،4بنابراین معلم بخشی
از سیستم اجتماعی کالس درس است که وظیفه او اداره و کنترل کالس ،ایجاد نظم و انضباط ،آموزش اثربخش و ارزشیابی از
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است که با مجموعه قابل پیشبینی و آگاهانه از قوانین ،دستورالعملها و برنامههای مشخص در
کالس ،نیل به موفقیت را آسان و زندگی و تالش را در کالس به حرکت درمیآورد و از این طریق باعث عدم بروز مشكالت رفتاری
دانشآموزان میشود (سانتراک .)2009 ،5امروزه ،روشهای نوین تدریس از جمله روشهای دانشآموز-محور یا روش مشارکتی و
تعاملگرایانه توصیه میشود .در حقیقت ،بدون اعمال سبکهای مدیریت کالس مشارکتی یا دانشآموز محور ،تدریس مشارکتی
یا دانشآموز محور واقعی نمیتواند وجود داشته باشد .با این توصیف ،سبک آموزشی و تدریس میتواند بر مدیریت کالس تأثیرگذار
است .نقش معلم و روش تدریس او در فرآیند اجرای تدریس ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند یادگیری دانشآموزان در نظر
گرفته میشود (کردافشار .)1391 ،همان گونه که داگالس میگوید مهمترین عامل در یادگیری دانشآموزان ،تدریس معلم و سبک
و روشی است که او برای بیان محتوای آموزشی به کار میبرد (برهانی و همكاران .)1396 ،سبک تدریس معلم عبارت است از
ویژگیهای متمایزی که معلم نشان میدهد و از موقعیتی به موقعیت دیگر بدون توجه به محتوا پایدار میماند (طالبزاده:1388 ،
 .)109سبک تدریس یا آموزش معلم ،روش شناخته شدهای است که معلم با آن وظایف یادگیری را مشخص کرده و فرآیند تدریس
را هدایت میکند و میتوان آن را رجحان و تمایل به سمت رفتاری که باعث یادگیری میشود و متأثر از ارزشها ،نگرشها ،باورها
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و پیشینه ی فرهنگی و اجتماعی معلمان است ،در نظر گرفت (کابادایی .)2007 ،6محققان مختلفی چون سالمن ،)2001( ،7بن-
تامس ،)2002( ،8کردافشار ،)1391( ،پاجارس ،)1992( ،9ریچاردسون )1999( ،10و کاگان()2007( ،11نقل از برهانی و همكاران،
 ،)1396کانتی )2004( 12نیز به این نكته اذعان داشتهاند که در فرآیند تدریس ،گزینش سبک و روش و روش تدریس معلم ،تنها
تجارب و دیدگاههای علمی معلم نیست که مؤثر واقع میشود ،بلكه کل شخصیت (فیزیكی ،روانشناختی ،رفتاری و  )...اوست که
در شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگردان تأثیر میگذارد.
یكی از متغیرهای روانشناختی که میتواند در رابطه بین سبکهای روش تدریس و مدریت کالس معلمان میتواند تأثیر
بسزایی داشته باشد خودکارآمدی معلمان است .تحقیقات نشان میدهد حس قوی خودکارآمدی با توانمندی معلمان (ویسی 13و
همكاران ،)2015 ،شیوههای آموزش مهارتهای تفكر (یالكین و اردوغان ،)2016 ،14سبک مدیریت کالس (اسماعیلی و همكاران،
 )1396رابطه دارد .خودکارآمدی امروزه در جنبههای مختلف زندگی ،جایگاه واالیی داشته و در طرز تفكر افراد ،چگونگی رویارویی
با مشكالت و تصمیمگیری نقش مهمی دارد (مادوکس .)2002 ،15افراد دارای خودکارآمدی ضعیف به جای برخورد با موانع ،از
آنها اجتناب میکنند و به صورت غیرواقعبینانه معیارهای باالیی برای خود برمیگزینند که منجر به شكست پیاپی آنان میشود
(کارشكی و پاکمهر .)1390 ،باورهای خودکارآمدی بیشتر به عنوان مؤلفههای اصلی رفتار و بهخصوص تغییر رفتار توصیف میشوند
(سانگ ،والک ،براک و تاندر .)2010 ،16تیئرنی )2002( 17معتقد است خودکارآمدی یعنی باور فرد به تواناییاش در ایجاد پیامدهای
خالق .بندورا )1986( 18خودکارآمدی را باور افراد به تواناییهایشان برای انجام یک کار خاص میداند ،چنانچه در پژوهشهای
صورت گرفته خودکارآمدی ادراکی معلمان با افزایش انگیزه دانشآموزان و گرایش مثبت به مدرسه همبسته است (میسكل و
مکدونالد .)1986 ،خودکارآمدی معلمان همچنین میتواند عاملی برای افزایش درگیری آنها در فعالیتهای کالسی و کوششهای
آنها در رویارویی با مشكالت و به نوعی تائید صالحیت حرفهای آنان باشد (راس .)1986 ،بررسی پژوهشها نیز نشان میدهد که
خودکارآمدی یكی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سبکهای آموزشی بر مدیریت کالس معلمان میباشد .برهانی و همكاران
( )1396نشان دادند که خودکارآمدی معلمان بهطور مثبت و معنادار قدرت پیشبینی و تأثیرگذاری بر سبکهای تدریس معلمان
دارند .نوری زاده و باغبان پور آذری ( )1394نشان دادند که بین خودکارآمدی تحصیلی با سبک مدیریت کالس مداخلهگر دبیران
متوسطه شهر تبریز رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .همچنین بین خود کارآمدی تحصیلی با سبک مدیریت کالس غیر مداخلهگر
دبیران متوسطه شهر تبریز رابطه مثبت و معنیدار بدست آمد .همچنین بین خودکارآمدی تحصیلی با سبک مدیریت کالس تعامل
گر دبیران متوسطه شهر تبریز رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .رضایت و گلی ( )1395نشان دادند ،بین خودکارآمدی با سبک
مدیریت کالس رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .همچنین مؤلفههای خودکارآمدی ازجمله شایستگیهای فردی ،شایستگیهای
اجتماعی و شایستگی تدریس با سبک مدیریت کالس ارتباط مستقیم و معناداری داشته ،ولی بین شایستگیهای پژوهشی با سبک
مدیریت کالس ارتباط معناداری مشاهده نشد.
هدف آموزش و پرورش در عصر حاضر ،به عكس گذشته تنها تعلیم دروس و مطالب فكری نیست ،بلكه پرورش جسم و روان،
به طورکلی مدنظر است .برآورد نیازهای روانی ،اجتماعی و جسمانی بخش اعظم تربیت کودکان امروز را در برمیگیرد .اگرچه
تربیت جسمانی دانشآموزان در مدارس از سالهای پیش مقرر شده و در این زمینه امكاناتی در مدارس فراهم آمده است ،ولی
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مسئلة روان دانشآموزان هنوز به شكل صحیح مورد توجه قرار نگرفته است .لزوم توجه به این مسئله (بعد روانی تربیت) به این
سبب است که اساس شخصیت هر فرد در دوران کودکی و نوجوانی پیریزی میشود .به عبارت دیگر توجه به نیازهای روانی و
عاطفی در این دوره از ضروریات تربیتی است .اگر در شیوه رسیدگی به این نیازها اختالل ایجاد شود ،اثرات آن در طول زندگی و
سازگاری نوجوانان با محیط و برقراری روابط صحیح با دیگران آشكار خواهد شد .با ورود دانشآموزان به محیط مدرسه دنیایی
جدید در برابرش نمودار میشود و تحت تأثیر یک رشته عوامل محیطی و انسانی مؤثر مانند معلمان و همساالن قرار میگیرد که
در شكلگیری شخصیت او از مهمترین عوامل به شمار میروند .در این زمینه نقش معلم نمود بیشتری دارد ،هرچند که نقش
همساالن نیز دارای اهمیت است .وجود همین ارتباط تنگاتنگ کالس درس به منزلة یک نظام اجتماعی تلقی میشود که دارای
جایگاهها ،باورها ،هنجارها ،اهداف ،نقشها و انتظارات است (شعبانی .)142 :1396 ،همانطور که هر نظامی نیازمند نوعی مدیریت
است که بدون آن نمیتواند به حیات خود ادامه دهد ،کالس درس هم از این قاعده مستثنی نیست و در جای خود نیازمند گونهای
از مدیریت است؛ با وجود این مدیریت است که نظام کالسی به سوی اهداف تربیتی خود گام برمیدارد .از مدیریت این نظام به
عنوان «مدیریت کالس» یاد میشود .اداره کال س در امر تعلیم و تربیت بسیار حائز اهمیت است و از گذشتههای دور نیز به منزلة
یكی از مسئولیتهای اساسی معلم بهحساب میآمده است؛ چرا که مهارتهای اداره کالس و چگونگی تدریس معلم بر رفتار،
احساس ،تفكر و یادگیریهای دانشآموزان تأثیر اساسی میگذارد .در اغلب دیدگاهها و تعاریف سنتی مدیریت کالس ،مترادف با
واژه انضباط به کار رفته است .محققان بسیاری از جمله جرمین )2002( 19وانمود میکنند که اصطالح انضباط کالس درس و
مدیریت کالس به نظر مترادف میرسند .بهعالوه از دیدگاه ویلیامز )2000( 20مدیریت کالس درس مجموعهای از فنون و مهارت-
هایی است که به معلمان امكان میدهد که بتوانند دانشآموزان را کنترل نمایند تا محیطی مثبت برای یادگیری فراهم شود
(شعبانی .)143 :1396 ،ولی برخی دیگر از جمله راگ 21معتقدند که کنترل فقط یكی از جنبههای ادارۀ کالس است؛ چراکه
مدیریت کالس شامل کارکردهای سازمانی است که معلمان را ملزم به برنامهریزی کرد ،انتخاب موضوعات درسی ،سازماندهی،
هماهنگی ،قضاوت ،برقراری ارتباط و انتخاب راهبردهای ممكن برای تدریس میکند (راگ ،ترجمه کیامنش و گنجی.)28 :1384 ،
طرفداران رویكرد پست نیوتنی ،مدیریت کال س درس را حفظ ارتقای مستمر استانداردهای تربیتی در فضایی انسانی برای رضایت
معلمان و دانشآموزان میدانند (شعبانی .)143 :1396 ،بر همین اساس سبک آموزشی معلمان میتواند تأثیر بسیاری بر مدیریت
کالس داشته باشد .روش تدریس یكی از مباحث اساسی و بنیادی تعلم و تربیت است انتخاب روش تدریس به نوع آگاهی معلم از
فلسفه و نگرشهای تعلیم و تربیت بستگی دارد .انتخاب روش تدریس یكی از مراحل مهم طراحی آموزشی است .معموال معلم بعد
از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله و خطمشی ،روش مناسب تدریس خود را انتخاب میکند (شعبانی .)1396 ،عدم توجه به
روشهای مناسب تدریس در مدارس میتواند اثرات بسیار بدی بر مدیریت و نظم کالس و در نتیجه میزان یادگیری دانش آموزان
داشته باشد.
هدف اساسی در مدیریت کالس دانشآموز-محور این است که دانشآموزان چگونگی مدیریت رفتار خود را یاد بگیرند .تحول
یافتن رفتار دانشآموزان از اجبار کرد آنان برای عمل به دستورات معلم تا رسیدن به خودنظمدهی و کنترل رفتار خود ،یک
یادگیری اساسی در مدیریت کالس است .همانطور که گفته شد در جریان کنترل خویش است که دانشآموزان احساس مسئولیت،
یعنی توانایی برآوردن نیازهای خود بدون زیرپا گذاشتن حقوق و نیازهای دیگران را یاد میگیرند .کنترل خود زمانی حاصل میشود
که دانشآموزان از روی تصمیم و انتخاب شخصی خویش نتایج رفتار خود را قبول کند و هدفها و ترجیحهای معینی برای خود
تعیین نماید .کمک به شكلگیری مدیریت و کنترل خویش در دانشآموزان یكی از وظایف مهم تربیتی معلم است .با دستیابی به
این مهارتهاست که دانشآموزان به کسب موفقیت درسی و ایجاد روابط صحیح با دیگران و نظم دادن به زندگی خود خواهد
رسید (لطفآبادی .)280 :1393 ،برای اینكه دانش آموزان بدین هدف برسند میبایستی به توانایی خویش در این زمینه ایمان
داشته باشند که به آن به اصطالح «خودکارآمدی» گفته میشود که نقشی بسیار اساسی در شكلگیری رفتار فرد ایفا مینماید و
از منابع گوناگون مانند توفیقها ،شكستهای خود فرد و مشاهدۀ الگوهای متعدد موفق و ناموفق همسطح خود و ترغیب کالمی
19
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سرچشمه میگیرد .اشخاصی که دارای این باور هستند و از سطح کارآمدی باالیی برخوردارند بیشتر میکوشند ،لذا بیشتر هم
موفق میشوند و نسبت به کسانی که سطح کارآمدی ضعیفی دارند ،پشتكار بیشتری هم از خود نشا میدهند .افرادی که دارای
کارآمدی شخصی سطح باالیی هستند بر امور کنترل بیشتری دارند و عدم اطمینان کمتری را تجربه میکنند .از آنجا که افراد از
رویدادهایی که به آنها کنترل ندارند میترسند در نتیجه از آنها نامطمئن هستند ،افرادی که دارای کارآمدی شخصی تصوری
سطح باالیی هستند ،کمتر میترسند (السو و هرگنهان ،2009 ،22ترجمه سیف .)410 :1397 ،لذا با توجه به اهمیت سبکهای
آموزشی و تأثیری که میتواند بر مدیریت کالس معلمان داشته باشد و با توجه به مبانی نظری و پیشینه ،این پژوهش به دنبال
آزمون فرضیههای زیر میباشد.
فرضيه اصلی :سبکهای آموزشی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار
است.
فرضيههاي جزئی اول :سبک تخصصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن
تأثیرگذار است.
فرضيههاي جزئی دوم :سبک اقتدار رسمی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن
تأثیرگذار است.
فرضيههاي جزئی سوم :سبک مدل شخصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن
تأثیرگذار است.
فرضيههاي جزئی چهارم :سبک تسهیل گری بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و
جرگالن تأثیرگذار است.
فرضيههاي جزئی پنجم :سبک تعاملی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن
تأثیرگذار است.

روش تحقيق
بر اساس موضوع و اهداف مورد مطالعه ،این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی  -همبستگی است.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی معلمان متوسطه اول شهرستان راز و جرگالن میباشند که تعداد آنها برابر با  220نفر
گزارش شد .نمونه آماری نیز با استفاده از جدول مورگان  140نمونه برآورد گردید و روش نمونهگیری به صورت تصادفی ساده
میباشد .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامهها به شرح زیر میباشد:
پرسشنامه سبکهاي آموزشی (گراشا و ریچمان :)1996 ،این پرسشنامه حاوی  40سؤال و در  5مولفه شامل سؤاالت
سبک تخصصی ،سبک اقتدار رسمی ،سبک مدل شخصی ،سبک تسهیل گری و سبک تعاملی طراحی شده است.
پرسشنامه مدیریت کالس ولفگانگ و گلیكمن ( :)1986این پرسشنامه توسط عالی و امین یزدی ( )1384به فارسی
برگردانده شده است که دارای  25سؤال میباشد .طبق الگوی ولفانگ ،نمره باال در این طیف نشانگر سبک مدیریت مداخلهگر و
نمره پایین سبک غیر مداخلهگر است .سبک تعاملگرا نیز در نقطهی میانی این طیف میان دو سبک دیگر جای دارد .بهطوری که
نمرات  25تا  40مربوط به غیر مداخلهگر و  41الی  75مربوط به تعاملگرا و  76الی  100مربوط به سبک مداخلهگر است.
پرسشنامه خودکارآمدي معلمان تشانن – موران و وولفولک هوی ( :)2001برای اندازهگیری خودکارآمدی معلم از نسخهی
 12گویهای تشانن – موران و وولفولک هوی ( )2001استفاده میشود .پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس راهبردهای آموزشی،
مدیریت کالس و درگیرکردن دانش آموزان میباشد.
هر سه پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر استاندارد میباشند همچنین به تائید متخصصان امر (اساتید) رسید و روایی
آن سنجیده شده است .به عبارت دیگر روش اعتبار صوری و محتوایی برای ارزیابی و سنجش روایی پرسشنامه استفاده شده است.
. Olson & Hergenhan
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برای بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،به ترتیب سبکهای آموزشی ( ،)0/953مدیریت کالس ( )0/946و
خودکارآمدی معلمان ( )0/866بدست آمد .دادههای حاصل از این پرسشنامهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو Smart PLS
 ،2به روش معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیههای پژوهش ،روابط بین متغیرها و به عبارتی تعمیم نتایج بدستآمده از
نمونه به جامعه آماری پژوهش ،از مدلسازی معادالت ساختاری ،23استفاده شده است.
فرضيه اصلی :سبکهای آموزشی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار
است.
با توجه به نمودار ( )1ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای سبکهای آموزشی ،مدیریت کالس و خودکارآمدی (،2.724
 2.220و  )2.309از  1.96بیشترند که این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر سبکهای آموزشی بر مدیریت کالس و همچنین
تأثیر غیرمستقیم سبکهای آموزشی بر مدیریت کالس از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی در سطح اطمینان  %95میباشد و
باعث تائید فرضیه فوق میشود.
همچنین نمودار ( )2شدت تأثیرات را نشان میدهد  .با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر سبکهای
آموزشی و مدیریت کالس ( )0.200بیانگر این مطلب است که سبکهای آموزشی به میزان  20درصد از تغییرات متغیر مدیریت
کالس را به طور مستقیم تبیین میکند .از سوی دیگر دو ضریب  0.199و  0.257نیز نشان میدهند که متغیر سبکهای آموزشی
به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان  )0.2570.199( %5بر متغیر مدیریت کالس تأثیر دارد.
نمودار ( )1نتایج آزمون تی فرضیه اصلی تحقیق را نشان میدهد.

SEM
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نمودار ( :)1نتایج آزمون تی فرضيه اصلی تحقيق
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نمودار ( )2ضریب مسیر و بار عاملی فرضیه اصلی تحقیق را نشان میدهد.

نمودار ( :)2ضریب مسير و بار عاملی فرضيه اصلی تحقيق

جدول ( )1نتایج مربوط به بررسی فرضیه اصلی تحقیق را نشان میدهد.
جدول ( :)1نتایج تحليل فرضيه اصلی

ضریب

عدد معناداري

مسير

(آماره آزمون)

سبکهای آموزشی  مدیریت کالس

0.200

2.724

تائید

سبکهای آموزشی  خودکارآمدی

0.199

2.220

تائید

سبکهای آموزشی  خودکارآمدی مدیریت کالس

0.257

2.309

تائید

مسير مستقيم

نتيجه
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فرضيه فرعی اول :سبک تخصصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار
است.
با توجه به نمودار ( )3ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای سبک تخصصی ،مدیریت کالس و خودکارآمدی (،2.671
 2.402و  )2.159از  1.96بیشترند که این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر سبک تخصصی بر مدیریت کالس و همچنین تأثیر
غیرمستقیم سبک تخصصی بر مدیریت کالس از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی در سطح اطمینان  %95میباشد و باعث
تائید فرضیه فوق میشود.
همچنین نمودار ( )4شدت تأثیرات را نشان میدهد .با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر سبک تخصصی
و مدیریت کالس ( )0.209بیانگر این مطلب است که سبک تخصصی به میزان  20.9درصد از تغییرات متغیر مدیریت کالس را به
طور مستقیم تبیین میکند .از سوی دیگر دو ضریب  0.184و  0.259نیز نشان میدهند که متغیر سبک تخصصی به طور
غیرمستقیم و از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان  )0.2590.184( %4.8بر متغیر مدیریت کالس تأثیر دارد.
نمودار ( )3نتایج آزمون تی فرضیه فرعی اول تحقیق را نشان میدهد.

نمودار ( :)3نتایج آزمون تی فرضيه فرعی اول تحقيق

نمودار ( )4ضریب مسیر و بار عاملی فرضیه فرعی اول تحقیق را نشان میدهد.

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،22تابستان  ،1399ص 100 -121
ISSN: 2476-3675

http://www. RassJournal. ir

نمودار ( :)4ضریب مسير و بار عاملی فرضيه فرعی اول تحقيق

جدول ( )2نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق را نشان میدهد.
جدول ( :)2نتایج تحليل فرضيه فرعی اول

ضریب

عدد معناداري

مسير

(آماره آزمون)

سبک تخصصی  مدیریت کالس

0.209

2.672

تائید

سبک تخصصی  خودکارآمدی

0.184

2.402

تائید

سبک تخصصی  خودکارآمدی مدیریت کالس

0.259

2.159

تائید

مسير مستقيم

نتيجه
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فرضيه فرعی دوم :سبک اقتدار رسمی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن
تأثیرگذار است.
با توجه به نمودار ( )5ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای سبک اقتدار رسمی ،مدیریت کالس و خودکارآمدی (،1.589
 )1.832از  1.96کمترند که این مطلب حاکی از معنیدار نبودن تأثیر مستقیم سبک اقتدار رسمی بر مدیریت کالس و غیرمستقیم
سبک اقتدار رسمی بر مدیریت کالس از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی میباشد بنابراین فرضیه فوق رد میشود.
نمودار ( )5نتایج آزمون تی فرضیه فرعی دوم تحقیق را نشان میدهد.

نمودار ( :)5نتایج آزمون تی فرضيه فرعی دوم تحقيق
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نمودار ( )6ضریب مسیر و بار عاملی فرضیه فرعی دوم تحقیق را نشان میدهد.

نمودار ( :)6ضریب مسير و بار عاملی فرضيه فرعی دوم تحقيق

جدول ( )3نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق را نشان میدهد.
جدول ( :)3نتایج تحليل فرضيه فرعی دوم

ضریب

عدد معناداري

مسير

(آماره آزمون)

سبک اقتدار رسمی  مدیریت کالس

0.143

1.589

رد

سبک اقتدار رسمی  خودکارآمدی

0.244

2.053

تائید

سبک اقتدار رسمی  خودکارآمدی مدیریت کالس

0.266

1.832

رد

مسير مستقيم

نتيجه
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فرضيه فرعی سوم :سبک مدل شخصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن
تأثیرگذار است.
با توجه به نمودار ( )7ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای سبک مدل شخصی ،مدیریت کالس و خودکارآمدی (،2.394
 )2.149از  1.96بیشترند که این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر سبک مدل شخصی بر مدیریت کالس و همچنین تأثیر
غیرمستقیم سبک مدل شخصی بر مدیریت کالس از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی در سطح اطمینان  %95میباشد و باعث
تائید فرضیه فوق میشود.
همچنین نمودار ( )8شدت تأثیرات را نشان میدهد .با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر سبک مدل
شخصی و مدیریت کالس ( )0.195بیانگر این مطلب است که سبک مدل شخصی به میزان  19.5درصد از تغییرات متغیر مدیریت
کالس را به طور مستقیم تبیین میکند .از سوی دیگر دو ضریب  0.160و  0.265نیز نشان میدهند که متغیر سبک مدل شخصی
به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان  %4.2بر متغیر مدیریت کالس تأثیر دارد.
نمودار ( )7نتایج آزمون تی فرضیه فرعی سوم تحقیق را نشان میدهد.

نمودار ( :)7نتایج آزمون تی فرضيه فرعی سوم تحقيق
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نمودار ( )8ضریب مسیر و بار عاملی فرضیه فرعی سوم تحقیق را نشان میدهد.

نمودار ( :)8ضریب مسير و بار عاملی فرضيه فرعی سوم تحقيق

جدول ( )4نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق را نشان میدهد.
جدول ( :)4نتایج تحليل فرضيه فرعی سوم

ضریب

عدد معناداري

مسير

(آماره آزمون)

سبک مدل شخصی  مدیریت کالس

0.195

2.394

تائید

سبک مدل شخصی  خودکارآمدی

0.160

1.813

رد

سبک مدل شخصی  خودکارآمدی مدیریت کالس

0.265

2.149

تائید

مسير مستقيم

نتيجه
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فرضيه فرعی چهارم :سبک تسهیل گری بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن
تأثیرگذار است.
با توجه به نمودار ( )9ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای سبک تسهیلگری ،مدیریت کالس و خودکارآمدی (،2.619
 2.595و  )2.173از  1.96بیشترند که این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر سبک تسهیلگری بر مدیریت کالس و همچنین
تأثیر غیرمستقیم سبک تسهیلگری بر مدیریت کالس از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی در سطح اطمینان  %95میباشد و
باعث تائید فرضیه فوق میشود.
همچنین نمودار ( )10شدت تأثیرات را نشان میدهد .با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر سبک
تسهیلگری و مدیریت کالس ( )0.214بیانگر این مطلب است که سبک تسهیلگری به میزان  21.4درصد از تغییرات متغیر
مدیریت کالس را به طور مستقیم تبیین میکند .از سوی دیگر دو ضریب  0.218و  0.251نیز نشان میدهند که متغیر سبک
تسهیلگری به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان  )0.2510.218( %5.5بر متغیر مدیریت
کالس تأثیر دارد.
نمودار ( )9نتایج آزمون تی فرضیه فرعی چهارم تحقیق را نشان میدهد.

نمودار ( :)9نتایج آزمون تی فرضيه فرعی چهارم تحقيق
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نمودار ( )10ضریب مسیر و بار عاملی فرضیه فرعی چهارم تحقیق را نشان میدهد.

نمودار ( :)10ضریب مسير و بار عاملی فرضيه فرعی چهارم تحقيق

جدول ( )5نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق را نشان میدهد.
جدول ( :)5نتایج تحليل فرضيه فرعی چهارم

ضریب

عدد معناداري

مسير

(آماره آزمون)

سبک تسهیلگری مدیریت کالس

0.214

2.619

تائید

سبک تسهیلگری خودکارآمدی

0.218

2.595

تائید

سبک تسهیلگری خودکارآمدی مدیریت کالس

0.251

2.173

تائید

مسير مستقيم

نتيجه
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فرضيه فرعی پنجم :سبک تعاملی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار
است.
با توجه به نمودار ( )11ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای سبک تعاملی ،مدیریت کالس و خودکارآمدی (،2.861
 1.967و  )2.055از  1.96بیشترند که این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر سبک تعاملی بر مدیریت کالس و همچنین تأثیر
غیرمستقیم سبک تعاملی بر مدیریت کالس از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی در سطح اطمینان  %95میباشد و باعث تائید
فرضیه فوق میشود.
همچنین نمودار ( )12شدت تأثیرات را نشان میدهد .با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر سبک تعاملی
و مدیریت کالس ( )0.228بیانگر این مطلب است که سبک تعاملی به میزان  22.8درصد از تغییرات متغیر مدیریت کالس را به
طور مستقیم تبیین میکند .از سوی دیگر دو ضریب  0.167و  0.258نیز نشان میدهند که متغیر سبک تعاملی به طور غیرمستقیم
و از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان  %4.3بر متغیر مدیریت کالس تأثیر دارد.
نمودار ( )11نتایج آزمون تی فرضیه فرعی پنجم تحقیق را نشان میدهد.

نمودار ( :)11نتایج آزمون تی فرضيه فرعی پنجم تحقيق
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نمودار ( )12ضریب مسیر و بار عاملی فرضیه فرعی پنجم تحقیق را نشان میدهد.

نمودار ( :)12ضریب مسير و بار عاملی فرضيه فرعی پنجم تحقيق

جدول ( ) 6نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی پنجم تحقیق را نشان میدهد.
جدول ( :)6نتایج تحليل فرضيه فرعی پنجم

ضریب

عدد معناداري

مسير

(آماره آزمون)

سبک تعاملی مدیریت کالس

0.228

2.861

تائید

سبک تعاملی خودکارآمدی

0.167

1.967

تائید

سبک تعاملی خودکارآمدی مدیریت کالس

0.258

2.055

تائید

مسير مستقيم

نتيجه
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بحث و نتيجهگيري
نتایج حاصل از حاصل از فرضیه اصلی نشان داد که سبکهای آموزشی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای
خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار است .ضریب مسیر میان متغیر سبکهای آموزشی و مدیریت کالس ( )0.200بیانگر
این مطلب است که سبکهای آموزشی به میزان  20درصد از تغییرات متغیر مدیریت کالس را به طور مستقیم تبیین میکند و
متغیر سبکهای آموزشی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان  %5بر متغیر مدیریت کالس تأثیر
دارد .نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش برهانی و همكاران ( ،)1396رضایت و گلی ( ،)1395ایوبی و پناهی شهری ( ،)1395رزم
آرا و همكاران ( ،)1394نوری زاده و باغبان پور آذری ( ،)1394اسماعیلی و همكاران ( ،)1391استوجیلیكویک ( )2011همسو
میباشد .همچنین نتایج نشان داد سبک تخصصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن
تأثیرگذار است .ضریب مسیر میان متغیر سبک تخصصی و مدیریت کالس ( )0.209بیانگر این مطلب است که سبک تخصصی به
میزان  20.9درصد از تغییرات متغیر مدیریت کالس را به طور مستقیم تبیین میکند و متغیر سبک تخصصی به طور غیرمستقیم
و از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان  %4.8بر متغیر مدیریت کالس تأثیر دارد .نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش
برهانی و همكاران ( ،)1396رضایت و گلی ( ،)1395ایوبی و پناهی شهری ( ،)1395رزم آرا و همكاران ( ،)1394نوری زاده و
باغبان پور آذری ( ،)1394اسماعیلی و همكاران ( ،)1391استوجیلیكویک ( )2011همسو میباشد .از دیگر نتایج پژوهش حاضر
این است سبک مدل شخصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار است.
ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر سبک مدل شخصی و مدیریت کالس ( )0.195بیانگر این مطلب است که سبک مدل
شخصی به میزان  19.5درصد از تغییرات متغیر مدیریت کالس را به طور مستقیم تبیین میکند و متغیر سبک مدل شخصی به
طور غیرمستقیم و از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان  %4.2بر متغیر مدیریت کالس تأثیر دارد .نتایج فرضیه فوق با
نتایج پژوهش برهانی و همكاران ( ،)1396رضایت و گلی ( ،)1395ایوبی و پناهی شهری ( ،)1395رزم آرا و همكاران (،)1394
نوری زاده و باغبان پور آذری ( ،)1394اسماعیلی و همكاران ( ،)1391استوجیلیكویک ( )2011همسو میباشد .همچنین نتایج
نشان داد سبک تسهیل گری بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار است.
ضریب مسیر میان متغیر سبک تسهیلگری و مدیریت کالس ( )0.214بیانگر این مطلب است که سبک تسهیلگری به میزان
 21.4درصد از تغییرات متغیر مدیریت کالس را به طور مستقیم تبیین میکند و متغیر سبک تسهیلگری به طور غیرمستقیم و
از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان  %5.5بر متغیر مدیریت کالس تأثیر دارد .نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش
برهانی و همكاران ( ،)1396رضایت و گلی ( ،)1395ایوبی و پناهی شهری ( ،)1395رزم آرا و همكاران ( ،)1394نوری زاده و
باغبان پور آذری ( ،)1394اسماعیلی و همكاران ( ،)1391استوجیلیكویک ( )2011همسو میباشد .نتایج نشان داد سبک تعاملی
بر مدیریت کالس معلمان با نقش واسطهای خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار است .ضریب مسیر میان متغیر سبک
تعاملی و مدیریت کالس ( )0.228بیانگر این مطلب است که سبک تعاملی به میزان  22.8درصد از تغییرات متغیر مدیریت کالس
را به طور مستقیم تبیین میکند متغیر سبک تعاملی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی ،به میزان %4.3
بر متغیر مدیریت کالس تأثیر دارد .نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش برهانی و همكاران ( ،)1396رضایت و گلی ( ،)1395ایوبی
و پناهی شهری ( ،)1395رزم آرا و همكاران ( ،)1394نوری زاده و باغبان پور آذری ( ،)1394اسماعیلی و همكاران (،)1391
استوجیلیكویک ( )2011همسو میباشد .با توجه به یافتهها و نتایج پیشنهادات زیر در این مورد ارائه میگردد:
 به دلیل اهمیت نقش متغیرهای شخصی از قبیل خودکارآمدی ،در مدیریت کالس معلمان به سیاستگذاران آموزش وپرورش پیشنهاد می شود تا با مهم شمردن متغیرهای شخصی و الگوپذیری از کشورهای توسعه یافته ،به طراحی و اجرای برنامههای
توسعهی حرفهای و نیز برنامههای آمادهسازی معلمان با محوریت خودکارآمدی اقدام نمایند.
 دستاندرکاران امر تعلیم و تربیت بهخصوص کسانی که در دانشگاههای فرهنگیان (مراکز تربیت معلم) به امر آموزشمعلمان مبادرت میورزند نسبت به پرورش استعدادهای نهفته این افراد از جمله؛ خودکارآمدی آنها اقدام نمایند ،زیرا همانطور
که این تحقیق هم به آن دست یافت خودکارآمدی معلم موجب مدیریت بهتر کالس میگردد.
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 فعال کردن بحثهای حرفهای در محیط مدرسه و اهمیت دادن به فعالیتهای حرفهای گروههای آموزشی برای تبادلتجربهها ،نظرها و پیشنهادهای حرفهای در بین معلمان.
 معلمان دانش و تجربه خود را با دانشآموزان به اشتراکگذاری دادن اختیارات به معلمان در زمینه تدریس جهت استفاده از ایدهها و تجارب شخصی در کالسهابرای مدیریت بهتر کالسها توسط معلمان ،سبک تعاملگرا به عنوان مؤثرترین سبک آموزشی در کالسها در میان معلمان
ترویج و از طریق کارگاههای آموزشی و یا آموزشهای ضمن خدمت ،به معلمان آموزش داده شود
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آریاپوران ،سعید؛ عزیزی ،فرامرز؛ دیناروند ،حسن ( .)1392رابطه سبک مدیریت کالس معلمان با انگیزش و پیشرفت
ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی ،مجله روانشناسی مدرسه ،دوره  ،2شماره.1
السون ،متیو و هرگنها  ،بی .آر .)2009( .مقدمهای بر نظریههای یادگیری ،ترجمه علیاکبر سیف ( .)1397تهرا ر
انتشارات دوران.
اسماعیلی ،محمد رضا؛ کتابیان ،شهره و خداداد ،شعله ( .)1391رابطه ی خودکارآمدی با سبک مدیریت کالس معلمان
تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران ،مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش ،دوره  ،1شماره  ،1صص .28-21
برهانی ،شیما؛ دهقانی ،مرضیه و صمدی ،پروین ( .)1396بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر
سبکهای تدریس آنان با ویژگیهای جمعیتشناختی مختلف در شهرستان رودبار ،مجله رویكردهای نوین آموزشی،
دوره  ،12شماره  ،1صص.45-25
برهانی ،شیما؛ دهقانی ،مرضیه؛ صمدی ،پروین .)1396( .بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر
سبکهای تدریس آنان با ویژگیهای جمعیتشناختی مختلف در شهرستان رودبار ،رویكردهای نوین آموزشی،)1(12 ،
.45-25
راگ ،ادواردکنراد ( .)1384مدیریت کالس در دبستان علیرضا کیامنش و کامران گنجی ،تهران انتشارات رشد.
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