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 چکيده

 ایواسطهآموزشی بر مدیریت کالس با نقش  هایسبک تأثیردر این پژوهش به بررسی 

پرداخته شد. روش تحقیق در این  راز و جرگالن خودکارآمدی معلمان متوسطه اول شهرستان

همبستگی است. جامعه آماری این  -پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی 

ی معلمان متوسطه اول شهرستان راز و جرگالن در نظر گرفته شد که تعداد پژوهش کلیه

جدول مورگان  نفر گزارش شد. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از 220برابر با  هاآن

باشد. جهت سنجش گیری به صورت تصادفی ساده مینمونه برآورد گردید و روش نمونه 140

(، جهت سنجش مدیریت کالس از 1996آموزشی از پرسشنامه گراشا و ریچمان ) هایسبک

( و جهت سنجش خودکارآمدی معلمان از پرسشنامه 1986پرسشنامه ولفگانگ و گلیكمن )

پژوهش حاضر  های( استفاده شد. نوع روایی پرسشنامه2001ولفولک هوی )موران و و –تشانن 

ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد. با توجه به باشد و پایایی پرسشنامهمحتوایی می

( 0.946) کالس(، مدیریت 0.953) آموزشی هایسبکهای که مقدار آلفای کرونباخ متغیراین

باشد، ابزار از پایایی مناسب می 0.7( بدست آمد و باالتر از 0.866) معلمانو خودکارآمدی 

 Smart PLS افزارنرمها با استفاده از های حاصل از این پرسشنامهباشد. دادهبرخوردار می

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج  تأییدی، از روش معادالت ساختاری و تحلیل عاملی 2

های آموزشی و مدیریت کالس با ضریب ز آن بود که بین سبکحاصل از فرضیه اصلی حاکی ا

های آموزشی به طور ( رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد، متغیر سبک0.200مسیر )

بر متغیر مدیریت کالس  %5ای خودکارآمدی، به میزان و از طریق متغیر واسطه غیرمستقیم

شی، سبک تخصصی، سبک مدل شخصی، های آموزهای سبکدارد. همچنین از بین مولفه تأثیر

آمدی( از طریق متغیر خودکار) غیرمستقیمگری، سبک تعاملی به طور مستقیم و سبک تسهیل

س سمی بر مدیریت کالمتغیر سبک اقتدار ر تأثیرگذار است ولی  تأثیربر مدیریت کالس 

 .معنادار نیست

 .معلمانخودکارآمدی ، مدیریت کالس، آموزشی هایسبک: واژگان کليدي
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 مقدمه
ترین عامل برای ایجاد موقعیت های آموزشی و مهمترین عناصر سازندۀ محیطمعلمان از مهم ویژهبهبدون شک نیروی انسانی، 

های درسی و کمبود امكانات آموزشی را جبران تواند حتی نقص کتابهای آموزشی است معلم است که میمطلوب در تحقق هدف

د )شعبانی، کنتبدیل  غیر جذاباش به محیطی غیرفعال و بهترین موقعیت و موضوع تدریس را به دلیل ناتوانایی برعكسکند؛ یا 

هایی است که برای تسهیل در امر آموزش، باال بردن ها و روشکالس درس، طیف وسیعی از تكنیک (. مدیریت117: 1396

 نضباطاتوانمندی، ایجاد و تداوم فضایی دلپذیر و خوشایند در کالس، ممانعت از رفتارهای نابسامان و خلل آفرین و حاکمیت نظم و 

، ست )اسماعیلی و همكاراناهای ارتباطی، مدیریتی و تدابیر آموزشی ها متضمن مهارتشود. این تكنیکبر کالس به کار برده می

های کالس تعامالت اجتماعی، های معلم برای سرپرستی فعالیتی تالشکالس عبارت است از کلیه (. سبک مدیریتی21: 1391

است که معلم برای ای نیز سبک مدیریت، شیوه هاای از تعریف(. در پاره1392پوران، و یادگیری است )آریان آموزاندانشرفتار 

سه نوع سبک مدیریت کالس وجود ( 1995) 2(. از نظر ولفكانگ2010همكاران،  و 1برد )ارشد داهاربه کار می آموزانانشدکنترل 

روی کالس و پی و فرصت بیشتر برای تعامل آزاد در آموزاندانشها به )واگذاری مسئولیت گرغیر مداخلهدارد که عبارتند از سبک 

 در آموزاندانشو معلم و سهیم شدن  آموزدانشی تعامل میان گرا )کنترل و انضباط در سایهاز عالیق شخصی خود(، تعامل هاآن

أکید بر و ت آموزاندانشها و رفتار گر )تأکید بر اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیتکالس( و مداخله دهیسازمانریزی و برنامه

های از مهارت به خوبی هاآنقوانین و انضباط کالس(. بر پایه نظر بیشتر معلمان، اگر مدیریت کالس به خوبی انجام نگیرد، حتی اگر 

 نیز قادر به آموزاندانششود و آنان قادر به آموزش و تدریس برخوردار باشند باز هم برقراری ارتباط در جریان تدریس مختل می

موجب اختالل در  (. عدم مدیریت صحیح کالس2007و همكاران،  3این بیمناک هستند )کانتری نخواهد بود و معلمان از یادگیر

ز ای که معلمان بیش ادهند به گونهزمان بیشتری را برای یادگیری از دست می آموزاندانششود و می آموزاندانشیادگیری کلیه 

(. بنابراین معلم بخشی 2012، 4کنند )آدیموکنترل کالس میو  آموزاندانشرفتار  درصد زمان کالس خود را صرف مدیریت 50

سیستم اجتماعی کالس درس است که وظیفه او اداره و کنترل کالس، ایجاد نظم و انضباط، آموزش اثربخش و ارزشیابی از  از

در  های مشخصها و برنامهانین، دستورالعملاز قو آگاهانهبینی و است که با مجموعه قابل پیش آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 

آورد و از این طریق باعث عدم بروز مشكالت رفتاری کالس، نیل به موفقیت را آسان و زندگی و تالش را در کالس به حرکت درمی

مشارکتی و  محور یا روش-آموزدانشهای نوین تدریس از جمله روش های(. امروزه، روش2009، 5شود )سانتراکمی آموزاندانش

محور، تدریس مشارکتی  آموزدانشهای مدیریت کالس مشارکتی یا شود. در حقیقت، بدون اعمال سبکگرایانه توصیه میتعامل

رگذار تواند بر مدیریت کالس تأثیداشته باشد. با این توصیف، سبک آموزشی و تدریس می دتواند وجومحور واقعی نمی آموزدانشیا 

ظر در ن آموزاندانشترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند یادگیری وش تدریس او در فرآیند اجرای تدریس، مهمنقش معلم و ر است.

، تدریس معلم و سبک آموزاندانشترین عامل در یادگیری گوید مهمکه داگالس می (. همان گونه1391شود )کردافشار، گرفته می

معلم عبارت است از  . سبک تدریس(1396برهانی و همكاران، برد )کار میبه و روشی است که او برای بیان محتوای آموزشی 

: 1388زاده، ماند )طالبپایدار میدهد و از موقعیتی به موقعیت دیگر بدون توجه به محتوا های متمایزی که معلم نشان میویژگی

یادگیری را مشخص کرده و فرآیند تدریس ای است که معلم با آن وظایف یا آموزش معلم، روش شناخته شده (. سبک تدریس109

ها، باورها ها، نگرششود و متأثر از ارزشن و تمایل به سمت رفتاری که باعث یادگیری میتوان آن را رجحاکند و میرا هدایت می
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-، بن(1200)، 7(. محققان مختلفی چون سالمن2007، 6ی فرهنگی و اجتماعی معلمان است، در نظر گرفت )کاباداییو پیشینه

برهانی و همكاران، از  لنق()2007)، 11و کاگان (1999)، 10، ریچاردسون(1992)، 9(، پاجارس1391)کردافشار، (، 2002)، 8تامس

اند که در فرآیند تدریس، گزینش سبک و روش و روش تدریس معلم، تنها ( نیز به این نكته اذعان داشته2004) 12(، کانتی1396

ه شناختی، رفتاری و ...( اوست کشود، بلكه کل شخصیت )فیزیكی، روانمعلم نیست که مؤثر واقع می های علمیتجارب و دیدگاه

 گذارد.می تأثیردر شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگردان 

 یرتأثتواند های روش تدریس و مدریت کالس معلمان میتواند در رابطه بین سبکشناختی که مییكی از متغیرهای روان

و  13توانمندی معلمان )ویسیدهد حس قوی خودکارآمدی با تحقیقات نشان می یی داشته باشد خودکارآمدی معلمان است.بسزا

اسماعیلی و همكاران، ) کالس (، سبک مدیریت2016، 14های تفكر )یالكین و اردوغانهای آموزش مهارت(، شیوه2015، همكاران

طرز تفكر افراد، چگونگی رویارویی  و در داشتهواالیی های مختلف زندگی، جایگاه ( رابطه دارد. خودکارآمدی امروزه در جنبه1396

دارای خودکارآمدی ضعیف به جای برخورد با موانع، از  (. افراد2002، 15مادوکسگیری نقش مهمی دارد )تصمیمبا مشكالت و 

شود ان میآنگزینند که منجر به شكست پیاپی معیارهای باالیی برای خود برمی بینانهغیرواقعکنند و به صورت اجتناب می هاآن

وند شرفتار توصیف میتغییر  خصوصبههای اصلی رفتار و بیشتر به عنوان مؤلفه (. باورهای خودکارآمدی1390مهر، )کارشكی و پاک

اش در ایجاد پیامدهای مدی یعنی باور فرد به توانایی( معتقد است خودکارآ2002) 17(. تیئرنی2010، 16)سانگ، والک، براک و تاندر

های چنانچه در پژوهشداند، هایشان برای انجام یک کار خاص میرا باور افراد به توانایی ( خودکارآمدی1986) 18خالق. بندورا

و گرایش مثبت به مدرسه همبسته است )میسكل و  آموزاندانشصورت گرفته خودکارآمدی ادراکی معلمان با افزایش انگیزه 

 هایهای کالسی و کوششدر فعالیت هاآنتواند عاملی برای افزایش درگیری (. خودکارآمدی معلمان همچنین می1986، دونالدمک

دهد که ز نشان میها نی(. بررسی پژوهش1986ای آنان باشد )راس، صالحیت حرفه تائیددر رویارویی با مشكالت و به نوعی  هاآن

 همكارانبرهانی و  .باشدآموزشی بر مدیریت کالس معلمان می هایسبکترین عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی یكی از مهم

علمان مهای تدریس بینی و تأثیرگذاری بر سبکطور مثبت و معنادار قدرت پیشمعلمان به که خودکارآمدی دادندنشان ( 1396)

ان دبیر گرمداخلهکه بین خودکارآمدی تحصیلی با سبک مدیریت کالس  ندنشان داد( 1394)باغبان پور آذری  و نوری زاده. دارند

 گرداخلهموجود دارد. همچنین بین خود کارآمدی تحصیلی با سبک مدیریت کالس غیر  دارمعنیمنفی و  متوسطه شهر تبریز رابطه

الس تعامل ک بین خودکارآمدی تحصیلی با سبک مدیریت همچنیندست آمد. ب دارمعنیمتوسطه شهر تبریز رابطه مثبت و  دبیران

خودکارآمدی با سبک  ، بینندنشان داد( 1395ی )گلو  . رضایتداردوجود  دارمعنیگر دبیران متوسطه شهر تبریز رابطه مثبت و 

 هایشایستگیفردی،  هایشایستگیهای خودکارآمدی ازجمله لفهمؤهمچنین  .قیم و معنادار وجود داردمدیریت کالس رابطه مست

ژوهشی با سبک پ هایشایستگیاجتماعی و شایستگی تدریس با سبک مدیریت کالس ارتباط مستقیم و معناداری داشته، ولی بین 

 .مدیریت کالس ارتباط معناداری مشاهده نشد

، نرورش جسم و رواپ دروس و مطالب فكری نیست، بلكهرورش در عصر حاضر، به عكس گذشته تنها تعلیم پش و زآموهدف 

اگرچه . گیرددر برمیرا  زامرو نهای روانی، اجتماعی و جسمانی بخش اعظم تربیت کودکازطورکلی مدنظر است. برآورد نیا به

آمده است، ولی مینه امكاناتی در مدارس فراهم ز نشده و در ای یش مقررپهای سال زدر مدارس ا آموزاندانشتربیت جسمانی 
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 نبه ای (بعد روانی تربیت)مسئله  نبه شكل صحیح مورد توجه قرار نگرفته است. لزوم توجه به ای زهنو آموزاندانش نمسئلة روا

های روانی و زشود. به عبارت دیگر توجه به نیاریزی مییپ و نوجوانی کودکی نسبب است که اساس شخصیت هر فرد در دورا

ی و ندگزدر طول  نل ایجاد شود، اثرات آالها اختزنیا نرسیدگی به ای هضروریات تربیتی است. اگر در شیو زدوره ا نعاطفی در ای

به محیط مدرسه دنیایی  آموزاندانشبا ورود . آشكار خواهد شد نبا محیط و برقراری روابط صحیح با دیگرا نوجوانانگاری ازس

ه گیرد کقرار می النو همسا نته عوامل محیطی و انسانی مؤثر مانند معلمایک رش تأثیر شود و تحتجدید در برابرش نمودار می

که نقش  هرچندمینه نقش معلم نمود بیشتری دارد، ز نروند. در ایعوامل به شمار می ترینمهم زگیری شخصیت او ادر شكل

شود که دارای اجتماعی تلقی می منزلة یک نظام س درس بهالارتباط تنگاتنگ ک ننیز دارای اهمیت است. وجود همی النهمسا

مند نوعی مدیریت زکه هر نظامی نیا طورهمان(. 142: 1396 شعبانی،)و انتظارات است  ها، نقشفاهداها، باورها، هنجارها، ایگاهج

ی اونهمند گزقاعده مستثنی نیست و در جای خود نیا نای زس درس هم االک تواند به حیات خود ادامه دهد،نمی نآ ناست که بدو

 به نظام نای مدیریت ز. اداردبرمیتربیتی خود گام  فسی به سوی اهداالمدیریت است که نظام ک نمدیریت است؛ با وجود ای زا

لة های دور نیز به منزگذشته زس در امر تعلیم و تربیت بسیار حائز اهمیت است و االک هادار. شودیاد می« سالمدیریت ک» نعنوا

س و چگونگی تدریس معلم بر رفتار، الک ههای ادارکه مهارت آمده است؛ چرامی حساببههای اساسی معلم مسئولیت زیكی ا

با  فس، مترادالها و تعاریف سنتی مدیریت کگذارد. در اغلب دیدگاهاساسی می تأثیر آموزاندانشهای احساس، تفكر و یادگیری

س درس و الح انضباط کالکنند که اصطمی وانمود( 2002) 19نجمله جرمی از بسیاری نکار رفته است. محققا انضباط به هواژ

-و مهارت نفنو زای ادرس مجموعه سالمدیریت ک( 2000) 20دیدگاه ویلیامز زا عالوهبهرسند. می فمترادر نظ س بهالمدیریت ک

 یادگیری فراهم شودی مثبت برای را کنترل نمایند تا محیط آموزاندانشدهد که بتوانند می نامكا نهایی است که به معلما

س است؛ چراکه الهای ادارۀ کجنبه زمعتقدند که کنترل فقط یكی ا 21جمله راگ زدیگر ا ولی برخی(. 143: 1396 شعبانی،)

دهی، نمازریزی کرد، انتخاب موضوعات درسی، سارا ملزم به برنامه نمانی است که معلمازس شامل کارکردهای ساالمدیریت ک

(. 28: 1384ترجمه کیامنش و گنجی،  راگ،)کند تدریس میبرای  نقضاوت، برقراری ارتباط و انتخاب راهبردهای ممكهماهنگی، 

س درس را حفظ ارتقای مستمر استانداردهای تربیتی در فضایی انسانی برای رضایت الک ، مدیریتنیوتنی پسترویكرد  نطرفدارا

بسیاری بر مدیریت  تأثیرتواند بر همین اساس سبک آموزشی معلمان می (.143: 1396 شعبانی،)دانند می آموزاندانشو  نمعلما

کالس داشته باشد. روش تدریس یكی از مباحث اساسی و بنیادی تعلم و تربیت است انتخاب روش تدریس به نوع آگاهی معلم از 

م بعد معموال معل تعلیم و تربیت بستگی دارد. انتخاب روش تدریس یكی از مراحل مهم طراحی آموزشی است. هاینگرشفلسفه و 

به  (. عدم توجه1396)شعبانی،  کندمیخود را انتخاب  ، روش مناسب تدریسمشیخطاز انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله و 

بدی بر مدیریت و نظم کالس و در نتیجه میزان یادگیری دانش آموزان  اثرات بسیار تواندمیمناسب تدریس در مدارس  هایروش

 داشته باشد.

چگونگی مدیریت رفتار خود را یاد بگیرند. تحول  آموزاندانشاست که  نمحور ای-آموزدانشس الاساسی در مدیریت ک هدف

دهی و کنترل رفتار خود، یک به خودنظم نبرای عمل به دستورات معلم تا رسید ناجبار کرد آنا از آموزاندانشرفتار  نیافت

ت، احساس مسئولی آموزاندانشکنترل خویش است که  نگفته شد در جریا که طورهمان. س استالیادگیری اساسی در مدیریت ک

شود یم مانی حاصلزگیرند. کنترل خود را یاد می نهای دیگرازحقوق و نیا نگذاشت زیرپا نهای خود بدوزنیا نیعنی توانایی برآورد

های معینی برای خود ها و ترجیحروی تصمیم و انتخاب شخصی خویش نتایج رفتار خود را قبول کند و هدف از آموزاندانشکه 

ه وظایف مهم تربیتی معلم است. با دستیابی ب زیكی ا آموزاندانشگیری مدیریت و کنترل خویش در نماید. کمک به شكل نتعیی

خواهد ندگی خود زبه  نو نظم داد نبه کسب موفقیت درسی و ایجاد روابط صحیح با دیگرا وزانآمدانشکه  هاستمهارت نای

 نمینه ایماز نبه توانایی خویش در ای بایستیمیبرسند  فهد نبدی زانآمو برای اینكه دانش(. 280: 1393 آبادی،لطف) رسید

ماید و نگیری رفتار فرد ایفا مینقشی بسیار اساسی در شكلشود که گفته می« خودکارآمدی»ح البه اصط نداشته باشند که به آ

 میالسطح خود و ترغیب کخود فرد و مشاهدۀ الگوهای متعدد موفق و ناموفق هم هایشكست، هاتوفیقمانند  نمنابع گوناگو زا

                                                           
19. Germin 
20. Williams 
21. Wragg 
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 کوشند، لذا بیشتر همیبرخوردارند بیشتر م الییسطح کارآمدی با زباور هستند و ا نگیرد. اشخاصی که دارای ایسرچشمه می

ای دهند. افرادی که دارخود نشا می زشتكار بیشتری هم اپو نسبت به کسانی که سطح کارآمدی ضعیفی دارند،  شوندموفق می

 زافراد ا آنجا که زکنند. اکمتری را تجربه می نهستند بر امور کنترل بیشتری دارند و عدم اطمینا الییکارآمدی شخصی سطح با

شخصی تصوری  هستند، افرادی که دارای کارآمدی ننامطمئ هاآن زترسند در نتیجه اکنترل ندارند می هاآنی که به رویدادهای

 هایسبکلذا با توجه به اهمیت (. 410: 1397، ترجمه سیف، 2009، 22نالسو و هرگنها)ترسند کمتر میهستند،  الییسطح با

ال این پژوهش به دنب و با توجه به مبانی نظری و پیشینه،بر مدیریت کالس معلمان داشته باشد  تواندیکه م یریو تأثآموزشی 

 .باشدمیزیر  هایفرضیهآزمون 

خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار  ایواسطههای آموزشی بر مدیریت کالس معلمان با نقش سبک فرضيه اصلی:

 است.

خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن  ایواسطهسبک تخصصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش  جزئی اول: هايفرضيه

 تأثیرگذار است.

خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن  ایواسطهسبک اقتدار رسمی بر مدیریت کالس معلمان با نقش  جزئی دوم: هايفرضيه

 تأثیرگذار است.

خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن  ایواسطهت کالس معلمان با نقش سبک مدل شخصی بر مدیری جزئی سوم: هايفرضيه

 تأثیرگذار است.

خودکارآمدی معلمان راز و  ایواسطهسبک تسهیل گری بر مدیریت کالس معلمان با نقش  جزئی چهارم: هايفرضيه

 جرگالن تأثیرگذار است.

خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن  ایواسطه نقش با معلمان کالس مدیریت بر تعاملی سبک جزئی پنجم: هايفرضيه

 تأثیرگذار است.

 

 تحقيق روش
همبستگی است.  -، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی مطالعه مورد اهداف و موضوع اساس بر

نفر  220برابر با  هاآنباشند که تعداد ی معلمان متوسطه اول شهرستان راز و جرگالن میجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه

گیری به صورت تصادفی ساده نمونه برآورد گردید و روش نمونه 140گزارش شد. نمونه آماری نیز با استفاده از جدول مورگان 

 :باشدمیبه شرح زیر  هاپرسشنامهباشد. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش می

 سؤاالت  مولفه شامل 5و در  سؤال 40(: این پرسشنامه حاوی 1996)گراشا و ریچمان،  آموزشی هايسبکپرسشنامه 

 تعاملی طراحی شده است. سبک تخصصی، سبک اقتدار رسمی، سبک مدل شخصی، سبک تسهیل گری و سبک

ی ( به فارس1384(: این پرسشنامه توسط عالی و امین یزدی )1986) ولفگانگ و گلیكمن پرسشنامه مدیریت کالس

و  رگمداخلهسبک مدیریت  گرنشاننمره باال در این طیف باشد. طبق الگوی ولفانگ، می سؤال 25برگردانده شده است که دارای 

که  طوریبهمیانی این طیف میان دو سبک دیگر جای دارد.  ینقطهنیز در  گراتعاملاست. سبک  گرمداخلهنمره پایین سبک غیر 

 است. گرمداخلهمربوط به سبک  100الی  76و  گراتعاملمربوط به  75الی  41و  گرمداخلهیر مربوط به غ 40تا  25نمرات 

ی خودکارآمدی معلم از نسخه گیریاندازه(: برای 2001موران و وولفولک هوی ) –تشانن  پرسشنامه خودکارآمدي معلمان

آموزشی،  پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس راهبردهای. شودمی( استفاده 2001موران و وولفولک هوی ) –ای تشانن گویه 12

 باشد.دانش آموزان می مدیریت کالس و درگیرکردن

روایی  و اساتید( رسید) امرمتخصصان  تائیدهمچنین به  باشندمیهر سه پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر استاندارد 

 .برای ارزیابی و سنجش روایی پرسشنامه استفاده شده است و محتوایی به عبارت دیگر روش اعتبار صوریآن سنجیده شده است. 

                                                           
22. Olson & Hergenhan 
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( و 946/0) کالسمدیریت (، 953/0) آموزشیهای سبکبه ترتیب  ،بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخبرای 

 Smart PLSو  SPSSهای افزارنرمبا استفاده از  هاپرسشنامه نیا از حاصل یهاداده ( بدست آمد.866/0) معلمانخودکارآمدی 

 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز موردبه روش معادالت ساختاری ، 2

 

 هایافته
 از مدهآبدست نتایج تعمیم و به عبارتی متغیرها بین روابط پژوهش، هایفرضیه بررسی منظور به استنباطی آمار بخش در

 شده است. استفاده ،23ساختاری معادالت سازیمدل از پژوهش، آماری جامعه به نمونه

خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار  ایواسطهآموزشی بر مدیریت کالس معلمان با نقش  هایسبکفرضيه اصلی: 

 .است
، 2.724)خودکارآمدی و  مدیریت کالسهای آموزشی، ( ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای سبک1با توجه به نمودار )

ن و همچنی مدیریت کالسهای آموزشی بر سبک تأثیربودن  دارمعنیکه این مطلب حاکی از  بیشترند 1.96( از 2.309و  2.220

و  باشدمی %95در سطح اطمینان خودکارآمدی  ایواسطهاز طریق متغیر  مدیریت کالسهای آموزشی بر سبک غیرمستقیم تأثیر

 شود.فرضیه فوق می تائیدباعث 

 های. با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر سبکدهدمیرا نشان  تأثیرات( شدت 2) نمودارهمچنین 

مدیریت درصد از تغییرات متغیر  20های آموزشی به میزان ( بیانگر این مطلب است که سبک0.200) مدیریت کالسآموزشی و 

های آموزشی دهند که متغیر سبکنیز نشان می 0.257و  0.199. از سوی دیگر دو ضریب کندمیرا به طور مستقیم تبیین  کالس

 دارد. تأثیر( بر متغیر مدیریت کالس 0.1990.257) %5ای خودکارآمدی، به میزان و از طریق متغیر واسطه غیرمستقیمبه طور 

 .دهدنتایج آزمون تی فرضیه اصلی تحقیق را نشان می( 1نمودار )

                                                           
23. SEM 

http://www.rassjournal.ir/


 100 -121  ، ص1399، تابستان 22رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 
 فرضيه اصلی تحقيق (: نتایج آزمون تی1نمودار )
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 .دهدرا نشان می فرضیه اصلی تحقیق بار عاملیضریب مسیر و ( 2نمودار )

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

 دهد.( نتایج مربوط به بررسی فرضیه اصلی تحقیق را نشان می1) جدول

 (: نتایج تحليل فرضيه اصلی1جدول )

 مسير مستقيم
ضریب 

 مسير

 عدد معناداري

 )آماره آزمون(
 نتيجه

 تائید 2.724 0.200 مدیریت کالس آموزشی  هایسبک

 تائید 2.220 0.199 خودکارآمدی آموزشی  هایسبک

 تائید 2.309 0.257 مدیریت کالس  خودکارآمدی آموزشی  هایسبک
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خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار  ایواسطهسبک تخصصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش فرضيه فرعی اول: 

 .است

، 2.671)خودکارآمدی و  مدیریت کالس سبک تخصصی،( ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای 3با توجه به نمودار )

 تأثیرن و همچنی مدیریت کالسبر سبک تخصصی  تأثیربودن  دارمعنیکه این مطلب حاکی از  بیشترند 1.96( از 2.159و  2.402

و باعث  باشدمی %95در سطح اطمینان خودکارآمدی  ایواسطهاز طریق متغیر  مدیریت کالسبر سبک تخصصی  غیرمستقیم

 شود.فرضیه فوق می تائید

صی سبک تخص. با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر دهدمیرا نشان  تأثیرات( شدت 4) نمودارهمچنین 

را به  مدیریت کالسدرصد از تغییرات متغیر  20.9به میزان سبک تخصصی ( بیانگر این مطلب است که 0.209) یریت کالسمدو 

به طور سبک تخصصی دهند که متغیر نیز نشان می 0.259و  0.184. از سوی دیگر دو ضریب کندمیطور مستقیم تبیین 

 دارد. تأثیر( بر متغیر مدیریت کالس 0.1840.259) %4.8میزان  ای خودکارآمدی، بهو از طریق متغیر واسطه غیرمستقیم

 .دهدنتایج آزمون تی فرضیه فرعی اول تحقیق را نشان می( 3نمودار )

 

 
 (: نتایج آزمون تی فرضيه فرعی اول تحقيق3نمودار )

 

 .دهدرا نشان می فرضیه فرعی اول تحقیق بار عاملیضریب مسیر و ( 4نمودار )
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 فرضيه فرعی اول تحقيق بار عاملی(: ضریب مسير و 4نمودار )

 دهد.( نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق را نشان می2) جدول

 (: نتایج تحليل فرضيه فرعی اول2جدول )

 مسير مستقيم
ضریب 

 مسير

 عدد معناداري

 )آماره آزمون(
 نتيجه

 تائید 2.672 0.209 مدیریت کالس سبک تخصصی 

 تائید 2.402 0.184 خودکارآمدی سبک تخصصی 

 تائید 2.159 0.259 مدیریت کالس  خودکارآمدی سبک تخصصی 
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خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن  ایواسطهسبک اقتدار رسمی بر مدیریت کالس معلمان با نقش فرضيه فرعی دوم: 

 تأثیرگذار است.
، 1.589)خودکارآمدی و  مدیریت کالس سبک اقتدار رسمی،( ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای 5با توجه به نمودار )

یرمستقیم و غ مدیریت کالسبر سبک اقتدار رسمی مستقیم  تأثیرنبودن  دارمعنیکه این مطلب حاکی از  کمترند 1.96( از 1.832

 شود.بنابراین فرضیه فوق رد می باشدمیخودکارآمدی  ایواسطهاز طریق متغیر  مدیریت کالسبر سبک اقتدار رسمی 

 .دهدنتایج آزمون تی فرضیه فرعی دوم تحقیق را نشان می( 5نمودار )

 

 
 (: نتایج آزمون تی فرضيه فرعی دوم تحقيق5نمودار )
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 .دهدرا نشان می فرضیه فرعی دوم تحقیق بار عاملیضریب مسیر و ( 6نمودار )

 

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

 دهد.( نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق را نشان می3) جدول

 (: نتایج تحليل فرضيه فرعی دوم3جدول )

 مسير مستقيم
ضریب 

 مسير

 عدد معناداري

 )آماره آزمون(
 نتيجه

 رد 1.589 0.143 مدیریت کالس سبک اقتدار رسمی 

 تائید 2.053 0.244 خودکارآمدی سبک اقتدار رسمی 

 رد 1.832 0.266 مدیریت کالس  خودکارآمدی سبک اقتدار رسمی 
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خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن  ایواسطهسبک مدل شخصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش فرضيه فرعی سوم: 

 .تأثیرگذار است
، 2.394)خودکارآمدی و  مدیریت کالس سبک مدل شخصی،( ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای 7با توجه به نمودار )

 أثیرتو همچنین  مدیریت کالسبر سبک مدل شخصی  تأثیربودن  دارمعنیکه این مطلب حاکی از  بیشترند 1.96( از 2.149

و باعث  باشدمی %95در سطح اطمینان خودکارآمدی  ایواسطهاز طریق متغیر  مدیریت کالسبر سبک مدل شخصی  غیرمستقیم

 شود.فرضیه فوق می تائید

سبک مدل . با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر دهدمیرا نشان  تأثیرات( شدت 8) نمودارهمچنین 

مدیریت د از تغییرات متغیر درص 19.5به میزان سبک مدل شخصی ( بیانگر این مطلب است که 0.195) مدیریت کالسو شخصی 

سبک مدل شخصی دهند که متغیر نیز نشان می 0.265و  0.160. از سوی دیگر دو ضریب کندمیرا به طور مستقیم تبیین  کالس

 دارد. تأثیربر متغیر مدیریت کالس  %4.2ای خودکارآمدی، به میزان و از طریق متغیر واسطه غیرمستقیمبه طور 

 .دهدآزمون تی فرضیه فرعی سوم تحقیق را نشان مینتایج ( 7نمودار )

 

 
 (: نتایج آزمون تی فرضيه فرعی سوم تحقيق7نمودار )
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 .دهدرا نشان می فرضیه فرعی سوم تحقیق بار عاملیضریب مسیر و ( 8نمودار )

 

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

 دهد.فرضیه فرعی سوم تحقیق را نشان می( نتایج مربوط به بررسی 4) جدول

 (: نتایج تحليل فرضيه فرعی سوم4جدول )

 مسير مستقيم
ضریب 

 مسير

 عدد معناداري

 )آماره آزمون(
 نتيجه

 تائید 2.394 0.195 مدیریت کالس سبک مدل شخصی 

 رد 1.813 0.160 خودکارآمدی سبک مدل شخصی 

 تائید 2.149 0.265 کالسمدیریت   خودکارآمدی سبک مدل شخصی 
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خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن  ایواسطهسبک تسهیل گری بر مدیریت کالس معلمان با نقش فرضيه فرعی چهارم: 

 .تأثیرگذار است

، 2.619)خودکارآمدی و  مدیریت کالس گری،سبک تسهیل( ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای 9با توجه به نمودار )

چنین و هم مدیریت کالسبر  گریسبک تسهیل تأثیربودن  دارمعنیکه این مطلب حاکی از  بیشترند 1.96( از 2.173 و 2.595

و  باشدمی %95در سطح اطمینان خودکارآمدی  ایواسطهاز طریق متغیر  مدیریت کالسبر  گریسبک تسهیل غیرمستقیم تأثیر

 شود.فرضیه فوق می تائیدباعث 

سبک . با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر دهدمیرا نشان  تأثیرات( شدت 10) نمودارهمچنین 

درصد از تغییرات متغیر  21.4به میزان  گریسبک تسهیل( بیانگر این مطلب است که 0.214) مدیریت کالسو  گریتسهیل

سبک دهند که متغیر نیز نشان می 0.251و  0.218. از سوی دیگر دو ضریب کندمیرا به طور مستقیم تبیین  مدیریت کالس

( بر متغیر مدیریت 0.2180.251) %5.5ای خودکارآمدی، به میزان و از طریق متغیر واسطه غیرمستقیمبه طور  گریتسهیل

 دارد. تأثیرکالس 

 .دهدنتایج آزمون تی فرضیه فرعی چهارم تحقیق را نشان می( 9نمودار )

 

 

 آزمون تی فرضيه فرعی چهارم تحقيق(: نتایج 9نمودار )

 

http://www.rassjournal.ir/


 100 -121  ، ص1399، تابستان 22رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 .دهدرا نشان می فرضیه فرعی چهارم تحقیق بار عاملیضریب مسیر و ( 10نمودار )

 

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

 دهد.( نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق را نشان می5) جدول

 تحليل فرضيه فرعی چهارم(: نتایج 5جدول )

 مسير مستقيم
ضریب 

 مسير

 عدد معناداري

 )آماره آزمون(
 نتيجه

 تائید 2.619 0.214 مدیریت کالس  گریسبک تسهیل

 تائید 2.595 0.218 خودکارآمدی  گریسبک تسهیل

 تائید 2.173 0.251 مدیریت کالس  خودکارآمدی  گریسبک تسهیل
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خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار  ایواسطهتعاملی بر مدیریت کالس معلمان با نقش  سبکفرضيه فرعی پنجم: 

 .است

، 2.861)خودکارآمدی و  مدیریت کالس سبک تعاملی،( ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای 11با توجه به نمودار )

 أثیرتو همچنین  مدیریت کالسبر  سبک تعاملی تأثیربودن  دارمعنیکه این مطلب حاکی از  بیشترند 1.96( از 2.055و  1.967

 تائیدو باعث  باشدمی %95در سطح اطمینان خودکارآمدی  ایواسطهاز طریق متغیر  مدیریت کالسبر  سبک تعاملی غیرمستقیم

 شود.فرضیه فوق می

 املیسبک تع. با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر دهدمیرا نشان  تأثیرات( شدت 12) نمودارهمچنین 

را به  مدیریت کالسدرصد از تغییرات متغیر  22.8به میزان  سبک تعاملی( بیانگر این مطلب است که 0.228) مدیریت کالسو 

 غیرمستقیمبه طور  سبک تعاملیتغیر دهند که منیز نشان می 0.258و  0.167. از سوی دیگر دو ضریب کندمیطور مستقیم تبیین 

 دارد. تأثیربر متغیر مدیریت کالس  %4.3ای خودکارآمدی، به میزان و از طریق متغیر واسطه

 .دهدنتایج آزمون تی فرضیه فرعی پنجم تحقیق را نشان می( 11نمودار )

 

 

 (: نتایج آزمون تی فرضيه فرعی پنجم تحقيق11نمودار )
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 .دهدرا نشان می فرضیه فرعی پنجم تحقیق بار عاملیضریب مسیر و ( 12نمودار )

 

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

 دهد.( نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی پنجم تحقیق را نشان می6) جدول

 (: نتایج تحليل فرضيه فرعی پنجم6جدول )

 مسير مستقيم
ضریب 

 مسير

 معناداريعدد 

 )آماره آزمون(
 نتيجه

 تائید 2.861 0.228 مدیریت کالس  سبک تعاملی

 تائید 1.967 0.167 خودکارآمدی  سبک تعاملی

 تائید 2.055 0.258 مدیریت کالس  خودکارآمدی  سبک تعاملی
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 گيرينتيجهبحث و 
 ایواسطهآموزشی بر مدیریت کالس معلمان با نقش  هایسبکحاصل از فرضیه اصلی نشان داد که  نتایج حاصل از

( بیانگر 0.200) مدیریت کالسهای آموزشی و . ضریب مسیر میان متغیر سبکخودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار است

 و کندمی را به طور مستقیم تبیین مدیریت کالسدرصد از تغییرات متغیر  20های آموزشی به میزان این مطلب است که سبک

 تأثیربر متغیر مدیریت کالس  %5ای خودکارآمدی، به میزان و از طریق متغیر واسطه غیرمستقیمهای آموزشی به طور متغیر سبک

رزم (، 1395)پناهی شهری و  ایوبی(، 1395ی )گلو  رضایت(، 1396) همكارانبرهانی و دارد. نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش 

همسو  (2011استوجیلیكویک )(، 1391و همكاران ) اسماعیلی(، 1394)باغبان پور آذری  و نوری زاده(، 1394) و همكاران آرا

خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن  ایواسطههمچنین نتایج نشان داد سبک تخصصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش  .باشدمی

به سبک تخصصی ( بیانگر این مطلب است که 0.209) کالسمدیریت و سبک تخصصی ضریب مسیر میان متغیر . تأثیرگذار است

 یرمستقیمغبه طور سبک تخصصی و متغیر  کندمیرا به طور مستقیم تبیین  مدیریت کالسدرصد از تغییرات متغیر  20.9میزان 

وق با نتایج پژوهش دارد. نتایج فرضیه ف تأثیربر متغیر مدیریت کالس  %4.8ای خودکارآمدی، به میزان و از طریق متغیر واسطه

 و نوری زاده(، 1394) و همكاران رزم آرا(، 1395)پناهی شهری و  ایوبی(، 1395ی )گلو  رضایت(، 1396) همكارانبرهانی و 

از دیگر نتایج پژوهش حاضر  .باشدمیهمسو  (2011استوجیلیكویک )(، 1391و همكاران ) اسماعیلی(، 1394)باغبان پور آذری 

 .خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار است ایواسطهاین است سبک مدل شخصی بر مدیریت کالس معلمان با نقش 

سبک مدل ( بیانگر این مطلب است که 0.195) مدیریت کالسو سبک مدل شخصی ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر 

به  سبک مدل شخصیو متغیر  کندمیرا به طور مستقیم تبیین  مدیریت کالساز تغییرات متغیر درصد  19.5به میزان شخصی 

دارد. نتایج فرضیه فوق با  تأثیربر متغیر مدیریت کالس  %4.2ای خودکارآمدی، به میزان و از طریق متغیر واسطه غیرمستقیمطور 

(، 1394) و همكاران رزم آرا(، 1395)پناهی شهری و  ایوبی (،1395ی )گلو  رضایت(، 1396) همكارانبرهانی و نتایج پژوهش 

همچنین نتایج  .باشدمیهمسو  (2011استوجیلیكویک )(، 1391و همكاران ) اسماعیلی(، 1394)باغبان پور آذری  و نوری زاده

 .خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار است ایواسطهنشان داد سبک تسهیل گری بر مدیریت کالس معلمان با نقش 

به میزان  گریسبک تسهیل( بیانگر این مطلب است که 0.214) مدیریت کالسو  گریسبک تسهیلضریب مسیر میان متغیر 

و  یرمستقیمغبه طور  گریسبک تسهیلو متغیر  کندمیرا به طور مستقیم تبیین  مدیریت کالسدرصد از تغییرات متغیر  21.4

دارد. نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش  تأثیربر متغیر مدیریت کالس  %5.5ای خودکارآمدی، به میزان از طریق متغیر واسطه

 و نوری زاده(، 1394) و همكاران رزم آرا(، 1395)پناهی شهری و  ایوبی(، 1395ی )گلو  رضایت(، 1396) همكارانبرهانی و 

تعاملی  نتایج نشان داد سبک .باشدمیهمسو  (2011استوجیلیكویک )(، 1391و همكاران ) اسماعیلی(، 1394)باغبان پور آذری 

بک سضریب مسیر میان متغیر . خودکارآمدی معلمان راز و جرگالن تأثیرگذار است ایواسطهبر مدیریت کالس معلمان با نقش 

 مدیریت کالسدرصد از تغییرات متغیر  22.8به میزان  تعاملیسبک ( بیانگر این مطلب است که 0.228) مدیریت کالسو  تعاملی

 %4.3ان ای خودکارآمدی، به میزو از طریق متغیر واسطه غیرمستقیمبه طور  سبک تعاملیمتغیر  کندمیرا به طور مستقیم تبیین 

 ایوبی(، 1395ی )گلو  رضایت(، 1396) همكارانبرهانی و دارد. نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش  تأثیربر متغیر مدیریت کالس 

(، 1391و همكاران ) اسماعیلی(، 1394)باغبان پور آذری  و نوری زاده(، 1394) و همكاران رزم آرا(، 1395)پناهی شهری و 

 :گرددمیو نتایج پیشنهادات زیر در این مورد ارائه  هایافتهبا توجه به  .باشدمیهمسو  (2011استوجیلیكویک )

آموزش و  گذارانسیاستبه  معلمان مدیریت کالسدر  نقش متغیرهای شخصی از قبیل خودکارآمدی،به دلیل اهمیت  -

ای هشود تا با مهم شمردن متغیرهای شخصی و الگوپذیری از کشورهای توسعه یافته، به طراحی و اجرای برنامهمی پیشنهادپرورش 

 .محوریت خودکارآمدی اقدام نمایندسازی معلمان با های آمادهای و نیز برنامهی حرفهتوسعه

 به امر آموزش (مراکز تربیت معلم)های فرهنگیان کسانی که در دانشگاه خصوصبهامر تعلیم و تربیت  اندرکاراندست -

 طورهماناقدام نمایند، زیرا  هاآنخودکارآمدی  ؛نسبت به پرورش استعدادهای نهفته این افراد از جمله ورزندمیمبادرت  انمعلم

 .گرددمی مدیریت بهتر کالسه این تحقیق هم به آن دست یافت خودکارآمدی معلم موجب ک
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های آموزشی برای تبادل ای گروههای حرفهدادن به فعالیت ای در محیط مدرسه و اهمیتهای حرفهکردن بحث فعال -

 .ای در بین معلمانها، نظرها و پیشنهادهای حرفهتجربه

 گذاریاشتراکآموزان به را با دانشمعلمان دانش و تجربه خود  -

 هاها و تجارب شخصی در کالسبه معلمان در زمینه تدریس جهت استفاده از ایده اختیارات دادن -

ان در میان معلم هاکالسدر  آموزشی گرا به عنوان مؤثرترین سبک، سبک تعاملتوسط معلمان هاکالسمدیریت بهتر برای 

 های ضمن خدمت، به معلمان آموزش داده شودوزشی و یا آموزشهای آمترویج و از طریق کارگاه
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 مراجعمنابع و 
رابطه سبک مدیریت کالس معلمان با انگیزش و پیشرفت (. 1392) حسن ،دیناروند؛ فرامرز ،عزیزی؛ سعید ،آریاپوران [1]

 .1، شماره2شناسی مدرسه، دوره ی، مجله روانریاضی دانش آموزان پنجم ابتدای

. تهرا ر (1397) اکبر سیفترجمه علی، های یادگیریای بر نظریهمقدمه(. 2009) هرگنها ، بی. آر.، متیو و نالسو [2]

 .نانتشارات دورا

رابطه ی خودکارآمدی با سبک مدیریت کالس معلمان (. 1391) خداداد، شعله و اسماعیلی، محمد رضا؛ کتابیان، شهره [3]

 .28-21، صص 1، شماره 1و رفتار سازمانی در ورزش، دوره ، مجله مدیریت تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

رسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر (. بر1396) پروین، صمدی و مرضیهی، دهقان ؛شیمانی، برها [4]

، مجله رویكردهای نوین آموزشی، شناختی مختلف در شهرستان رودبارهای جمعیتهای تدریس آنان با ویژگیسبک

 .45-25، صص1اره ، شم12دوره 

بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر (. 1396. )پروین، صمدی؛ مرضیه، دهقانی؛ شیمای، برهان [5]

(، 1)12، رویكردهای نوین آموزشی، شناختی مختلف در شهرستان رودبارهای جمعیتهای تدریس آنان با ویژگیسبک

25-45. 

 .رشد ن انتشاراتتهرا گنجی، کامران و کیامنش علیرضا  دبستان در کالس (. مدیریت1384) راگ، ادواردکنراد [6]

مدی با سبک مدیریت کالس اعضای هیئت علمی رآرابطه بین خودکا(. 1395. )حسن، غالمحسین؛ گلی، رضایت [7]

 .66-51(، 25)7ی، نشریه روانشناسی نظامی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عال

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم (، پرورشی ) روشها و فنون تدریس مهارتهای آموزشی و( 1396شعبانی، حسن ) [8]

 (.انسانی دانشگاهها )سمت

 ی، چاپ هفدهم، تهران، سمت.عالآموزش در آموزش بزرگساالن و  یریادگیو  سیتدر(، 1388زاده، محسن )طالب [9]

اجتماعی و اضطراب امتحان  (. بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، حمایت1390کارشكی، حسین و پاکمهر، حمیده ) [10]

 .187-180با سالمت روان دانشجویان علوم پزشكی، مجله حكیم، صص 
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