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معلم ،محور اصلي نظام اجتماعي کالس درس است که با برقراري ارتباط با دانشآموواا
خودکارآمدي دانشآمواا است که با برقراري ایت رابطه شکل مويگیورد .هود ژوهوهش
حاضر ،بررسي رابطة مدیریت کالس معلما با خودکارآمدي دانشآمواا بوده است .روش
ژهوهش اا نوع توصیفي -همبستگي است .براي دستیابي به ایت هد اا میا معلما ناحیه
 2شهرستا همدا که شمار آنا  232نفر بوود 88 ،نفور و اا میوا دانوشآموواا معلموا
انتخاب شده در هر کالس چهار نفر بهعنوا نمونة ژهوهشي انتخاب شدند .مدیریت کالس
با ژرسشنامهاي که الوواني ( )2381طراحوي کورده بوود و خودکارآمودي دانوشآموواا بوا
ژرسشنامة خودکارآمدي ویلر و لد ( )2882مورد ارایابي قرار گرفت .ژایایي ژرسشنامهها بوا
روش آلفايکرونباخ محاسبه شد که ژایایي ژرسشنامة مدیریت کالس  0/82و خودکارآمدي
کودکا نیز 0/88بهدست آمد .نتایج ژهوهش نشوا داد کوهر رابطوة میوا مودیریت کوالس
مدرسه-محور معلما و خودکارآمدي دانشآمواا معنادار نیسوت .میوا مودیریت کوالس
دانشآموا-محور معلما و خودکارآمدي رابطة معنادار وجود ندارد .میا مودیریت کوالس
معلما برحسب ا و مرد تفاوت معنادار بوهدسوت نیامود .میوا خودکارآمودي ژسورا و
دخترا تفاوت معنادار وجود دارد و دخترا اا سطح خودکارآمدي باالیي نسبت به ژسورا
برخوردار بودند.
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مقدمه
هد

آمواش و ژرورش در عصر حاضر ،به عکس گذشته تنها تعلیم دروس و مطالب فکري

نیست ،بلکه ژرورش جسم و روا  ،بهطورکلي مدنظر است .برآورد نیااهاي رواني ،اجتماعي و
جسماني بخش اعظم تربیت کودکا امروا را دربرميگیرد.
اگرچه تربیت جسماني دانشآموا در مدارس اا سالهاي ژیش مقرر شده و در ایت امینه
امکاناتي در مدارس فراهم آمده است ،ولي مسئلة روا ِ دانشآمواا هنوا به شکل صحیح مورد
شخصیت هر فرد در دورا کودکي ژيریزي ميشود .به عبارت دیگر توجه به نیااهاي رواني و
عاطفي در ایت دوره اا ضروریات تربیتي است .اگر در شیوة رسیدگي به ایت نیااها اختالل ایجاد
شود ،اثرات آ در طول اندگي و سااگاري کودک با محیط و برقراري روابط صحیح با دیگرا
آشکار خواهد شد.
با ورود دانشآموا به محیط مدرسه دنیایي جدید در برابرش نمودار ميشود و تحتتأثیر یک
رشته عوامل محیطي و انساني مؤثر مانند معلما و همساال قرار ميگیرد که در شکلگیري
شخصیت او اا مهمتریت عوامل به شمار ميروند .در ایت امینه نقش معلم نمود بیشتري دارد ،هر
چند که نقش همساال نیز داراي اهمیت است .وجود همیت ارتباط تنگاتنگ کالس درس بهمنزلة
یک نظام اجتماعي تلقي ميشود که داراي ژایگاهها ،باورها ،هنجارها ،اهدا  ،نقشها ،و انتظارات
است (شعباني ،2380،ص.)242
هما طورکه هر نظامي نیاامند نوعي مدیریت است که بدو آ نميتواند به حیات خود ادامه
دهد،کالس درس هم اا ایت قاعده مستثني نیست و در جاي خود نیاامند گونهاي اا مدیریت است؛
با وجودِ ایت مدیریت است که نظام کالسي به سوي اهدا

تربیتي خود گام برمي دارد .اا مدیریت

ایت نظام بهعنوا «مدیریت کالس »2یاد ميشود.
ادارة کالس در امر تعلیم و تربیت بسیار حائز اهمیت است و اا گذشتههاي دور نیز به منزلة
یکي اا مسئولیتهاي اساسي معلم بهحساب ميآمده است؛ چراکه مهارتهاي ادارة کالس و چگونگي
تدریس معلم بر رفتار ،احساس ،تفکر و یادگیریهاي دانشآمواا تأثیر اساسي ميگذارد .در اغلب
دیدگاهها و تعاریف سنتي مدیریت کالس ،متراد

با واژة انضباط بهکار رفته است .محققا بسیاري

اا جمله جرمیت )2002( 2وانمود ميکنند که اصطالح انضباط کالس درس و مدیریت کالس بهنظر
1. Classroom management
2. Germin
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ميرسند .بهعالوه اا دیدگاه ویلیامز )2000( 2مدیریت کالس درس مجموعهاي اا فنو و

مهارتهایي است که به معلما امکا ميدهد که بتوانند دانشآمواا را کنترل نمایند تا محیطي مثبت
براي یادگیري فراهم شود (نقل در شعباني،2380،ص .)243ولي برخي دیگر اا جمله راگ 2معتقدند
که کنترل فقط یکي اا جنبههاي ادارة کالس است؛ چراکه مدیریت کالس شامل کارکردهاي
سااماني است که معلما را ملزم به برنامهریزي کرد  ،انتخاب موضوعات درسي ،سااما دهي،
هماهنگي ،قضاوت ،برقراري ارتباط و انتخاب راهبردهاي ممکت براي تدریس ميکند
استانداردهاي تربیتي در فضایي انساني براي رضایت معلما

ميدانند

و دانشآمواا

(شعباني،2380،ص.)243
تعاریفي که ذکر شد تعاریفي است که بیشتر به حواة دانش مدیریت تعلق دارند .درست است
که ایت حواه با مدیریت به معناي عام آ در برخي اا کارکردها قرابت دارد ولي تفاوت شایا ایت
دو گستره در ایت است که در مدیریت کالس روابط انساني نمود بیشتري دارد ولي ممکت است در
مدیریتِ ساامانهاي دیگر ،جنبههاي دیگر مدیریت داراي اهمیت بیشتر باشند .تعاریف ایر بیشتر به
برداشتي که ما اا مدیریت کالس داریم نزدیک استر
«مدیریت کالس عبارت اند اا هنر به کار برد دانش تخصصي و بهرهگیري اا مهارتهاي
کالسداري در هدایت دانشآمواا به سوي اهدا

مطلوب و مورد نیاا دانشآموا و جامعه»

(رئوفي ،2384،ص .)21دویل 3نیز مدیریت کالس را چنیت تعریف ميکندر«مدیریت کالس طیف
وسیعي اا وظایف معلم در تأمیت منابع دانشآمواا  ،رسیدگي به حضور دانشآموا ،داراییهاي
مدرسه ،ژیشبرد مطلوب قوانیت ،قواعد و رویههاي آمواش گروهي دانشآمواا است» (سرمدي و
صیف،2380،ص .)244بهطورکلي تعاریف مدیریت کالس را ميتوا در سه گروه قرار دادر
.2

مدیریت کالس متراد

با ایجاد نظم و انضباط تلقي ميشودر در ایت دیدگاه مدیریت

کالس یعني کلیة تالشهاي معلم براي سرژرستي فعالیتهاي کالس که شامل تعامالت اجتماعي ،رفتار
دانشآموا و یادگیري است (امیتیزدي و عالي.)2384 ،
.2

نظارت و کنترل که یکي اا وظایف و کارکردهاي مدیریت کالس است بهعنوا مدیریت

کالس تلقي ميشود که برداشتي ناقص است .مثالً ایت تعریف که در آ مدیریت کالس مجموعهاي
1. Williams
2. Wragg
3. Doyle
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اا تکنیکها و مهارتهایي فرض شده که به معلما امکا ميدهد دانشآمواا را بهطور اثربخش
کنترل کنند تا محیطي مثبت براي یادگیري فراهم شود (ویلیامز و استرنبرگ2000،2؛ نقل در
کاظمي.)2388،
.3

مدیریت کالس یک نظام اجتماعي تلقي ميشود که کارکردي فراتر اا کارکردهاي

مدیریت سنتي دارد و تمامي جوانب کالس را مدنظر قرار ميدهد .تعریفي که اا دیدگاه راگ ذکر
شد اا ایت گروه است.
مسئله ژرداختهاند .اا میا ایت نظریات ،نظریة لویت و نوال  )2888( 2که مدیریت کالس را بهمثابة
طیفي اا عدممداخله ،تعاملگرا و مداخلهگرا ميدانند و شهرت بیشتري دارد.
مفهوم نظریة عدممداخله در مدیریت کالس مبتني بر نظام اعتقادي ،فلسفي و رواني خاصي
است که به مشترکات انساني و دانشآموا-محوري اشاره دارند .ایدة اساسي ایت دیدگاه ایت است
که دانشآموا باید مسئولیت اصلي کنترل رفتار خویش را عهدهدار شود .حامیا ایت دیدگاه برایت
باورند که دانشآموا توانایي کنترل رفتار خود را دارد و اگر براي ایت امر فرصتي به او داده شود ،اا
عهدة ایت کار برخواهد آمد .نقش معلم بهعنوا مدیر کالس آ است که ساختار کالس را بهگونهاي
هماهنگ و سااما دهي کند که کنترل رفتار دانشآمواا

تسهیل شود (سرمدي،

صیف،2380،ص .)241عالوهبرایت ،در نظام کالسي دانشآموامحور ،توسعه استقالل ،خودانضباطي
و یادگیري مداوم ضروري است و ایت نظام اماني شکل ميگیرد که محور آمواش و مدیریت
کالس ،توجه به نیااهاي اساسي دانشآمواا باشد نه فقط کنترل آ ها (مارتیت2003،3؛ نقل در
حسینيفر .)2388،معلما در ایت نوع اا مدیریت کمتر احتمال دارد که دستور دهند یا اا توبیخ و
تنبیه استفاده کنند .دانشآمواا آاادي بیشتري براي حرکت کرد در کالس دارند .مهمتر اا ایت،
مسئولیتژذیري دانشآمواا در قبال رفتارهاي خود بیشتر مورد تأکید قرار ميگیرد .در ایت صورت
دانشآمواا بیشتر ميتوانند رفتار معقوالنهاي اا خود نشا دهند؛ چراکه دخالتهاي بيمورد معلم
آاادي دانشآمواا را که عاملي اساسي براي رشد خودرهبري آنا است کاهش خواهد داد
(راگ،2384،ص.)48

1. Strenberg
2. Levin & Nolan
3. Martin
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الگوي تعاملي در مدیریت کالس ،بر ژایة ایت ایدة اساسي استوار است که کنترل رفتار دانش-
آمواا مسئولیت مشترک معلما و فراگیرا است و تنها نميتوا مسئولیت آ را به معلما واگذار
کرد .طرفدارا ایت نظریه بسیاري اا یافتههاي روا شناختي مدیریت دانشآموا-محور را قبول دارند
اما معتقدند که ماهیت گروهي کالس مستلزم ایت است که معلم نیااهاي گروه را بهعنوا یک کل
بر نیااهاي فردي دانشآمواا ترجیح دهد و اا راهبردهاي گروهي آمواش بهجاي راهبردهاي
صرفاً فردي استفاده کند (سرمدي و صیف ،2380،ص.)248
کنترل رفتار دانشآموا ،نخستیت مسئولیت معلم است .همچنیت معتقدند که دانشآمواا ميخواهند
معلم متصدي کالس باشد و انتظار دارند معلم مراقب رفتار فراگیرا باشد؛ چراکه مبناي انضباط
مثبت کالسي ،ایجاد محیطي است که معلم ميآفریند و دانشآمواا را برميانگیزد تا رفتار مناسب
اا خود نشا دهند (فرخنهاد،2380،ص .)18راگ نیز دربارة ایت نظریه مينویسدر «در ایت دیدگاه
باور برایت است که وقتي رفتار مثبت اغلب به وسیلة ژاداش یا تأییدکرد  ،تقویت شود بهتر یاد
گرفته ميشود .نقش معلم نیز ایت است که کودکا را براي یادگیري رفتار اجتماعي مطلوب مدد
رساند» (،2384ص .)10نقطه اتکاي ایت دیدگاه معلم و قوانیت مدرسه است که در حواة مدیریت
کالس به آ مدیریت معلم-محور یا مدرسه-محور ميگویند .در تعریفي که اا قول دویل ذکر
کردیم بیانگر همیت دیدگاه است که در آ مرکز توجه ،قوانیت و مقررات تعییت شده اا طر
مدرسه است و دانشآموا با توجه به ایت عوامل هدایت ميشود و هد

معلم نیز در ایت امینه

برقراري هرچه بیشتر نظم و انضباط در کالس درس است تا دانشآمواا اا ایت قوانیت تخطي
نکنند.
دیدگاه دیگري نیز در عرصة مدیریت کالس وجود دارد که راجرا 2ژایهریزي کرده است.
براساس ایت دیدگاه یادگیري اماني رخ ميدهد که میا معلم و دانشآمواا روابط مثبت شکل
گیرد؛ اا طرفي نیز نقش معلم ایت است که در درو کالس جو سالمي ایجاد کند تا یادگیري بهطور
خودکار انجام ژذیرد .اا آنجا که هد

مطلوب نظام اجتماعي مدرسه یادگیري است ،ميتوا گفت

برداشتي که ایت دیدگاه اا مدیریت کالس دارد بسیار اثربخش و مطلوب است .طرفدارا ایت
دیدگاه روابط فردي را یکي اا مسائل مهم براي تمام جوامع انساني ميدانند و استدالل ميکنند که
کودکا باید اا نخستیت سالهاي اندگي خود بیامواند که با همساال خود و بزرگساال روابط مثبتي
1. Rogers
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برقرار سااند .آنها خاطر نشا ميکنند که موقعیتها و رویدادهاي مشابه در کالسهایي که ایت روابط
در آنها ضعیف است موجب بروا مشکالت جدي ميشود .منتقدا ابراا ميکنند که اغراق در مورد
روابط خوب ميتواند به آساني موجب کماهمیت شد کسب مهارتها و دانش شود ،کالسهایي
هستند که روابط خوب موجب ميشود تا مطلب فراگرفته شده اندک باشد (راگ،2384،ص.)13
هد

اساسي در مدیریت کالس دانشآموا-محور ایت است که دانشآمواا چگونگي مدیریت

رفتار خود را یاد بگیرند .تحول یافتت رفتار دانشآموا اا اجبار کرد آنا براي عمل به دستورات
هما طورکه گفته شد در جریا کنترل خویش است که دانشآمواا احساس مسئولیت ،یعني
توانایي برآورد نیااهاي خود بدو ایرژا گذاشتت حقوق و نیااهاي دیگرا را یاد ميگیرند .کنترل
خود اماني حاصل ميشود که دانشآموا اا روي تصمیم و انتخاب شخصي خویش نتایج رفتار
خود را قبول کند و هدفها و ترجیحهاي معیني براي خود تعییت نماید .کمک به شکلگیري مدیریت
و کنترل خویش در دانشآمواا یکي اا وظایف مهم تربیتي معلم است .با دستیابي به ایت
مهارتهاست که دانشآموا به کسب موفقیت درسي و ایجاد روابط صحیح با دیگرا و نظم داد به
اندگي خود خواهد رسید (لطفآبادي،2388،ص .)280براي اینکه دانشآمواا بدیت هد

برسند

ميبایستي به توانایي خویش در ایت امینه ایما داشته باشند که به آ به اصطالح «خودکارآمدي»2
گفته ميشود که نقشي بسیار اساسي در شکلگیري رفتار فرد ایفا مينماید و اا منابع گوناگو مانند
توفیقها ،شکستهاي خود فرد و مشاهدة الگوهاي متعدد موفق و ناموفق همسطح خود و ترغیب
کالمي سرچشمه ميگیرد .اشخاصي که داراي ایت باور هستند و اا سطح کارآمدي باال برخوردارند
بیشتر ميکوشند ،لذا بیشتر هم موفق ميشوند ،و نسبت به کساني که سطح کارآمدي ضعیفي دارند،
ژشتکار بیشتري هم اا خود نشا ميدهند .افرادي که داراي کارآمدي شخصي سطح باال هستند بر
امور کنترل بیشتري دارند و عدم اطمینا کمتري را تجربه ميکنند .اا آنجا که افراد اا رویدادهایي
که به آنها کنترل ندارند ميترسند در نتیجه اا آنها نامطمئت هستند ،افرادي که داراي کارآمدي
شخصي تصوري سطح باالیي هستند ،کمتر ميترسند (السو و هرگنها ،2388،2ص.)420
برایت اساس ميتوا گفت «خود» مرکز هشیاري ،بخشي اا روا است که با درککرد  ،تفکر،
احساسکرد و یادآوري ارتباط دارد .خود ،آگاهي ما اا خودما است و مسئولیت انجام داد
1. Self-efficacy
2. Olson & Hergenhan

Downloaded from qjoe.ir at 1:31 +0330 on Saturday March 6th 2021

معلم تا رسید به خودنظمدهي و کنترل رفتار خود ،یک یادگیري اساسي در مدیریت کالس است.

رابطه مديريت كالس معلمان با خودكارآمدي ...

161

فعالیتهاي عادي در اما بیداري را برعهده دارد .خود به صورت گزینشي عمل ميکند ،به ایت
صورت که فقط بخشي اا محرکهایي را که با آنها روبهرو ميشویم در بخش آگاهي هشیار مي-
ژذیرد (شولتز،2388،2ص .)228عالوهبرایت ،کومبز و اسنیگ( 2نقل اا یاري،2388،ص )1معتقدند که
«خود ،قالب اساسي مراجعات شخص و هسته مرکزي ادراک است که بقیة منطقه ادراک نیز در
اطرا

آ سااما ميیابد .در ایت مفهوم ،خود هم محصول تجربیات گذشته است و هم سااندة

تجربیاتي جدید که توانایيهاي آ را دارد ».ایت بدا معني است که هر چیز برمبناي مراجعات فرد
آگاهي دارد .اینکه دانشآمواا چه تصوري دربارة خود و استعدادها و تواناییها و کارآمدي خویش
دارند در تعییت هد

و میزا موفقیت و شکست آنا مؤثر است .به گونهاي که ،افرادي که فکر

ميکنند توانایي آنا ثابت و تغییرناژذیر است نميتوانند اهدا

بزرگتري را براي خود در نظر

بگیرند .به عکس ،آ هایي که توانایي خود را تغییرژذیر و افزایش یابنده ميدانند اهدا

بزرگتري

ژیشرو دارند.
خودکارآمدي در کالس درس را باید در ارتباط با دامنة وسیعتري اا متغیرهاي کالس درس
بررسي نمود .کمیت یا کیفیت تعامالت دانشآمواا با یکدیگر و با معلم ،شیوههایي که معلم براي
کنترل رفتارهاي دانشآمواا مورد استفاده قرار ميدهد همچنیت آمواش ،که در مجموع بدانها
«مدیریت کالس» گفته ميشود شکلدهندة محیط روا شناختي -اجتماعي کالس هستند و ميتوانند
اثرات گوناگوني بر خودکارآمدي دانشآمواا بگذارد .معلم باید دانشآموااني را که به او سپردهاند،
همیشه درنظر آورد و شرایط یادگیري را براي آنا فراهم کند.
ویلر و لد2882( 3؛ نقل اا چاري ،)2381،ضمت تحقیقي خودکارآمدي کودکا را در دو
موقعیت تعارض و عدمتعارض مورد ارایابي قرار دادند که ایت تحقیق به ابداع مقیاسي براي
سنجش میزا خودکارآمدي کودکا دورة ابتدایي منتهي شده است .در موقعیت تعارض ،هد
مورد رغبت کودک ،در مخالفت مستقیم با اهدا
تعارض ،میا اهدا

همساال خود است درحاليکه در موقعیت عدم-

کودک و همساال او تعارضي دیده نميشود .دانشآمواا با خودکارآمدي

باال ،در مقایسه با دانشآمواا ِ داراي خودکارآمدي ژاییت احتماالً در تالش براي یک تکلیف
یادگیري مقاومت بیشتري بهخرج ميدهند .ژهوهشگرا دریافتهاند که خودکارآمدي و ژیشرفت
1. Shultz
2. Combs & Snig
3 .Wheeler & Ladd
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هنگامي که دانشآمواا اهدافي تعییت ميکنند که اختصاصي ،چالشانگیز و دستیافتني هستند،
بهبود ميیابد (بندورا20022،؛ نقل اا بیابانگرد .)2381،اگر اهدا

بهطور غیرواقعگرایانه باال باشند،

نتیجه آ  ،شکستهاي مکرر خواهد بود که خودکارآمدي دانشآمواا را کاهش ميدهد .همچنیت
خودکارآمدي معلم نیز بر کیفیت یادگیري دانشآمواا تأثیري اساسي ميگذارد ،به ایت ترتیب که
معلما با خودکارآمدي ژاییت ،اغلب گرفتار مسائل کالسي ميشوند ،و به توانایي خود براي ادارة
کالس اطمینا ندارند ،با بدرفتاري دانشآمواا دچار استرس (فشار رواني) و عصبانیت ميشوند،
دارند ،اغلب به شیوههاي محدودکننده و تنبیهي متوسل ميشوند و ميگویندر اگر فرصت دیگري
براي انتخاب داشته باشند ،هیچ وقت معلمي را انتخاب نخواهند کرد (بیابانگرد.)2381،
بندورا ( )2883نیز چهار عامل را در خودکارآمدي ادراکشده مؤثر ميداند که شامل؛ شناختي،
انگیزشي ،عاطفي و فرایند گزینش است .او ایت عوامل را در ژیشرفت تحصیلي دانشآمواا مؤثر
ميداند و ميافزاید که دانشآمواا معتقدند خودکارآمدي براساس ساختدهي به یادگیري شخصي
خود ،فعالیت تسلطآمواي ،سطح انگیزش و ژیشرفت تحصیلي آنا شکل ميگیرد .افرادي که داراي
میزا خودکارآمدي باالیي هستند ،بیش اا افرادي که داراي خودکارآمدي ژاییت هستند در انجام
داد تکالیف کوشش اا خود نشا ميدهند ،در نتیجه عملکرد آنا در انجام داد تکلیف بهتر
است .خودکارآمدي ميتواند بر انتخاب تکالیف دانشآموا ،گسترش تالش ،ژایداري و ژیشرفت وي
اثر گذارد .بندورا ( )2002و ژنتریچ و شانک2002( 2؛ نقل اا بیابانگرد ،)2381،برایت باورند که
دانشآمواا با خودکارآمدي باال ،در مقایسه با دانشآموااني که نسبت به تواناییهاي یادگیري
خویش شک دارند ،براي کسب یک مهارت یا انجام داد یک تکلیف ،با سرعتي بیشتر شرکت مي-
کنند و بیشتر ژیشرفت ميکنند .خودکارآمدي باال هنگامي که دانش و مهارت الام وجود ندارد،
منجربه عملکرد شایسته نميشود .تبحري و عملکردي بود

ساختار کالس درس نیز بر

خودکارآمدي تأثیر ميگذارد به صورتي که براساس یافتههاي ژهوهشي ،ادراک دانشآمواا اا
تبحري بود ساختار کالس با ژیامدهاي مثبت تحصیلي ااجمله باور به خودکارآمدي ایاد و ادراک
اا عملکردي بود ساختار کالس با ژیامدهاي منفي مرتبط است (میگلي و اردا 2002 ،3؛ نقل اا
حجااي و نقش.)2388،
1. Bandura
2. Shunk
3. Miglly & Erdan
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در سالهاي اخیر ،روا شناسا اا ایت واقعیّت که احساس خودکارآمدي فرد و نگرش و ادراک
وي اا خودش ،رابطهاي بسیار نزدیک با چگونگي یادگیري و رفتار وي دارد ،به خوبي آگاه شدهاند
(تال .)2022،2باورهاي خودکارآمدي ،یکي اا مهمتریت هستههاي مرکزي در نظریة شناختي -
اجتماعي هستند (بندورا ،نقل اا شوارار و هالوم )2008،2که «در انگیزش ،بهزیستي و دستاوردهاي
انساني بسیار اثرگذارند و منبعي کلیدي در ژیشرفت و سااش موفقیّتآمیز با موقعیّتهاي چالش بر-
انگیز به شمار ميروند» (بندورا.)2001،
اهدا

کمک مينماید (دایکمت و همکارا  .)2003،3بندورا معتقد است که انتظار کارآمدي ميتواند

روي افراد در دو حیطه اثر بگذارد )2 .میزا تالشي که فرد ميکند؛ )2فعالیتهایي که براي انجام داد
انتخاب ميکند (لیاو.)2008،4
ساعتچي ( )2381نیز عوامل گوناگو فرهنگي ،وضعیت تربیتي ،منزلتاجتماعي و اقتصادي
دانشآمواا  ،تجارب قبلي معلم ،مهارتهاي دانشآمواا کالس او و نیز هدفهاي یادگیري مورد
توافق معلم و دانشآموا را در نوع مدیریت کالس مؤثر ميداند و معتقد است که چگونگي
مدیریت کالس بستگي به موقعیت کالس درس دارد .تحقیقات ایورتسو  1و همکارا (2003؛ نقل
در لطفآبادي )2388،نشا داده است که عملکرد دانشآموااني که معلما آنا توانستهاند کالس را
بهدرستي اداره کنند با عملکرد دانشآموااني که معلما در ادارة کالس آنا کمتوا بودهاند به کلي
متفاوت است .یکي اا عملکردهاي مهمي که باید در دانشآمواا ایجاد شود باور خودکارآمدي
است .ایت امر در امینة مدیریت کالس درس به معلماني اطالق ميشود که بر توانایي خویش در
تأثیر بر ژیشرفتتحصیلي دانشآمواا ایما دارند (جرمیت.)2002،
احساس کارآیي با توجه ست و جنسیت متفاوت است .ژهوهشي که الگمت 1در مورد کودکا و
بزرگساال انجام داده است ،نشا ميدهد که مردا به طور متوسط در احساس کارآمدي نمرات
باالتري اا انا ميگیرند .ایت تفاوت جنسیت در  20تا  30سالگي به اوج ميرسد و در سالهاي بعد
افت ميکند .احساس خودکارآمدي در هر دو جنس ،در طول دورا کودکي و جواني افزایش مي-
یابد ،و در میانسالي به اوج ميرسد ،و بعد اا  10سالگي افت ميکند (یاري،2388،ص.)10
1. Tella
2. Schwarzer & Hallum
3. Dykeman et al.
4 .Liaw
5. Evertson
6. Lagman
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یافتههاي قنبراادهعلمداري نشا ميدهد که دخترا و ژسرا در متغیرهاي نگرش ریاضي،
باورهاي خودکارآمدي ریاضي ،انتظار عملکرد ریاضي با یکدیگر تفاوت دارند ،و به ایت نتیجه
رسید که در متغیرهاي مربوط به ریاضي (نگرش ،باور خودکارآمدي و انتظار ریاضي) و عملکرد
ریاضي دخترا بهتر اا ژسرا هستند و میانگیت نمرات در همة ایت متغیرها بهجز باور جنسیتي
ریاضي باالتر اا ژسرا است (نقل اا یاري،2388،ص.)82
با توجه به مباحث و ژهوهشهاي انجام شده به نظر ميرسد ،نخستیت و مهمتریت هد

معلم

میا معلم و دانشآموا حاصل ميشود؛ و اا آنجا که در دورة ابتدایي اساس شخصیت دانشآمواا
شکل ميگیرد میزا ایت رابطه باید نسبت به دورههاي دیگر بیشتر باشد .لذا با توجه به اینکه
ژهوهشهاي اندکي در امینة مدیریت کالس در ایرا انجام شده است و قریب به اتفاق آنها اا لحاظ
نظري متکي بر سبکهاي مدیریتي برگرفته اا تئوریهاي مدیریت هستند تا بر اساس نظریههاي
مدیریت کالس و روا شناسي یادگیري؛ همچنیت به دلیل اهمیت شناخت چگونگي مدیریت کالس
و میزا اثربخشي آ در رشد و توانایي دانشآمواا  ،ژهوهش حاضر برآ است تا رابطة مدیریت
کالس را با یکي اا جنبههاي رشد شخصي و اجتماعي دانشآمواا یعني خودکارآمدي مورد
بررسي قرار دهد تا دریابد که چه رابطهاي میا شیوة مدیریت کالس درس معلما و باورهاي
خودکارآمدي دانشآمواا وجود دارد؟
هدف پژوهش
ژهوهش حاضر به منظور بررسي رابطة میا مدیریت کالس درس و خودکارآمدي دانشآمواا
صورت گرفته است.
روش پژوهش
ایت ژهوهش اا نظر نحوة گردآوري دادهها اا نوع ژهوهشهاي همبستگي است .در ژهوهشهاي اا
نوع همبستگي ،ژهوهشگر با بهرهگیري اا یک گروه آامودني دربارة دو متغیر ،بدو آنکه هیچ یک
اا آنها را دستکاري یا کنترل کند ،اطالعاتي بهدست ميآورد (هومت،2383،ص .)212اا نظر هد
اا نوع کاربردي است؛ چراکه اا نتایج آ ميتوا در برنامهریزي آمواشي معلما بهره گرفت.
جامعه آماري
 .2جامعه معلما ر معلما ژایة ژنجم ابتدایي ( 232نفر) که در سالتحصیلي  88-80در مدارس
عادي دولتي ناحیه  2شهرستا همدا مشغول به تدریس بودند.
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 .2جامعه دانش آمواا ر دانشآمواا دختر و ژسر ژایة ژنجم ابتدایي ( 3281نفر) که در سال-
تحصیلي  88-80در مدارس عادي دولتي ناحیه  2شهرستا همدا مشغول به تحصیل بودند.
نمونه آماري
براي انجام داد ژهوهش ،ابتدا اا میا  3ناحیة آمواش و ژرورش ،ناحیه  2بهصورت تصادفي
انتخاب شد ،ژس اا آ تعداد مدارس ایت ناحیه و کالسهاي ژنجم هر مدرسه مشخص شدند .اا
آنجا که معلما ایت ناحیه 232نفر بودند ،با استفاده اا جدول مورگا  88معلم بهعنوا نمونة آماري
کالس نیز یک معلم مشغول تدریس بود) .اا میا دانشآمواا ایت معلما در هر کالس  4نفر
(2به )4به صورت تصادفي بهعنوا نمونة دانشآمواا انتخاب شدند .بنابرایت نمونه آماري
دانشآمواا مورد ژهوهش  312نفر بودند.
ابزار پژوهش
ابزار مورد استفاده در ایت ژهوهش ژرسشنامه بود .ژرسشنامههاي مورد استفاده در ایت ژهوهش
عبارت اند اار
 .2ژرسشنامه مدیریت کالسر ایت ژرسشنامه  28گویه دارد که به شیوة خودگزارشدهي است و
الواني ( )2381آنرا طراحي کرده است .روش نمرهگذاري ایت ژرسشنامه بدیت صورت است که
براي گزینة هیچگاه نمرة  ،2براي گزینة بهندرت نمرة  ،2براي گزینة گاهي نمرة  ،3براي گزینة
اغلب نمرة  4و براي گزینة همیشه نمرة  1درنظر گرفته ميشود .یادآوري ميشود که سؤاالت
 2،4،1،1،8،20،24،21،28نشانگر مدیریت دانشآموا-محور است؛ یعني اگر معلمي اا ایت سؤاالت
نمره باال کسب کرد ،آ معلم دانشآموا-محور شناخته ميشود .و سؤاالت ،2،3،8،8،22،22،23،21
 28نشانگر مدیریت معلم-محور است؛ یعني اگر معلم اا سؤاالت ایت مؤلفه نمره باال بهدست آورد،
آ معلم مدرسه-محور شناخته ميشود.
در ارتباط با ویهگي روا سنجي ژرسشنامه مدیریت کالس باید گفت که در ژهوهش حاضر با
استفاده اا دادههاي گردآوري شده اا  88معلم که در ژایة ژنجم ابتدایي تدریس ميکردند ،روي
گویههاي ژرسشنامه مزبور به روش بیشینه احتمال ،تحلیل عامل مشترک انجام شد .در ایت تحلیل
مقدار ضریب ( )Kmoبرابر با  0/81بود ،آامو کرویت بارتلت با کاي اسکویر تقریبي  81/14و
درجه آاادي  88در سطح 0/002معنادار بود .همچنیت براي بررسي ژایایي ژرسشنامه اا آلفاي
کرونباخ استفاده شده و ژایایي ژرسشنامه 0/82بهدست آمده که گویاي اعتبار باالي ژرسشنامه است.
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 .2ژرسشنامة خودکارآمدير در ژهوهش حاضر ،اا ترجمه فارسي مقیاس خودکارآمدي کودکا
ویلر و لد ( )2882استفاده شده است .ایت ژرسشنامه داراي  22گویه است که به صورت جمله
ناقص نوشته شده و بعد اا آ چهار گزینه مشتمل بر خیليآسا  ،آسا  ،سخت و خیليسخت ارائه
گردیدهاند .اا کودک خواسته ميشود تا جاي خالي گویهها را با انتخاب یکي اا گزینهها تکمیل
کند .انتخاب گزینة خیليآسا نمره  ،4گزینة آسا نمره  ،3گزینة سخت نمره  2و گزینة خیلي-
سخت نمره  2را کسب مي کند .برایت اساس دامنه نمرة کل در ایت مقیاس ميتواند اا ( 22حداقل
دهندة خودکارآمدي بیشتر است.
در ارتباط با ویهگي روا سنجي ژرسشنامه خودکارآمدي باید گفت که چاري ( )2381روایي-
سااه مقیاس خودکارآمدي کودکا را مورد بررسي قرار داده است .براي ایت امر ،اا تحلیل عوامل با
استفاده اا روش مؤلفههاي اصلي بهره برده و نتایج ایر را گزارش نموده استر مقدار ضریب
( )kmoبرابر با  0/80و آامو کرویت بارتلت با کاي اسکویر تقریبي برابر با 3/2422بوده که سطح
 0/002معنادار است .اا ایت گذشته براي محاسبة ضریب ژایایي ایت مقیاس اا ضریب آلفاي
کرونباخ استفاده نموده و مقدار ایت ضریب را براي ژرسشنامه مزبور برابر با  0/88گزارش کردهاند.
همچنیت درایت ژهوهش ژایایي ژرسشنامه با آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفته و با حجم نمونه
 200نفر 0/88بهدست آمده که گویاي اعتبار باالي ژرسشنامه است.
یافتههاي پژوهش
روش آماري در ایت ژهوهش با توجه به فرضیات تحقیق ،در بخش آمار توصیفي ،میانگیت،
انحرا معیار ،واریانس و روش همبستگي و در آمار استنباطي آامو  tبوده است .یافتههاي ژهوهش
در دو بخش ارائه ميشود .ابتدا طي جدولهاي شماره 2و  2دادههاي جمعیتشناختي نمونة ژهوهش
ارائه ميشود ،سپس دادههاي مربوط به فرضیهها مورد بررسي قرار ميگیرند.
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 .1اطالعات جمعيتشناختی
جدول شماره  .1توزيع فراوانی درصد معلم و دانشآموز نمونه پژوهش به تفکيک جنسيت
جنسیت
مرد

28

28/2

28/2

ا

12

80/8

200

دختر

214

14/01

14/01

ژسر

280

41/22

200

معلم

88

200

-

دانشآموا

334

200

-

معلم

دانشآموا
مجموع

جدول شماره  2نشا ميدهد که بیشتر معلما مورد بررسي با درصد فراواني  %80/8ا بودهاند و
جمعیت دانشآمواا نیز با درصد فراواني 280( %14/01نفر) ژسر بودهاند .شایا ذکر است که 28
نفر اا دانشآمواا اطالعات مربوط به جنس خود را بدو ژاسخ گذاشته بودند.
ج ن س يت م ع لمان

مذک ر
مون ث

نمودار شماره .1توزيع فراوانی معلمان براساس جنسيت
ج ن س يت دان ش آموزان

پ سر
دخ تر

نمودار شماره .1توزيع فراوانی دانشآموزان براساس جنسيت
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جدول شماره  .1توزيع فراوانی و درصد سابقه كاري معلمان
سابقه شغلي
کمتر اا  20سال
 20تا  20سال
بیشتر اا  20سال

تعداد

3

2

1

درصد فراواني

3/11

2/42

1/02

تعداد

8

28

31

درصد فراواني

8/14

33/83

43/38

تعداد

24

28

42

درصد فراواني

21/88

33/83

10/10

تعداد

21

18

83
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مجموع

مرد

ا

مجموع

نتایج جدول فوق عبارت است اار
21/88 .2درصد اا معلما  ،مردا با سابقة بیشتر اا  20سال هستند.
 .2جمعیت انا با 20تا 20سال سابقه و انا با بیشتر اا  20سال برابر است با33./83
 1نفر اا معلما اطالعات مربوط به سابقه تحصیالت خود را بدو ژاسخ گذاشته بودند.

ج ن س يت م ع لمان

40

مرد
زن

30

ت عداد

20

10

0
ب

ي ش تراز 02سال

10-20

ک م تراز 01سال

ساب قه ش غ لي

نمودار شماره .1توزيع درصد فراوانی شركتكنندگان براساس جنسيت و سابقه شغلی

 .1آمار استنباطی
فرضیة اول) میا مدیریت کالس مدرسه-محور وخودکارآمدي دانشآمواا رابطه وجود دارد.
جدول شماره  .1ميانگين ،انحرافمعيار و ضريب همبستگی دادههاي فرضيۀ اول
شاخصهاي آماري

میانگیت

انحرا

معیار

ضریب همبستگي

تعداد

P=0/48

متغیرها
مدیریت مدرسه-محور معلما

38/23

3/43

خودکارآمدي دانشآمواا

18/83

1/34

0/088

18
284
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با توجه به جدول فوق ،میانگیت نمرات مدیریت مدرسه-محور معلما و خودکارآمدي دانوش-
آمووواا بووه ترتیووب برابوور بووا 38/23و  18/83اسووت .براسوواس سووطح معنوواداري ذکوور شووده
( )P Value =0/48و اینکه  P Value >0/01است ،بنابرایت ميتوا نتیجه گرفت که میوا مودیریت
مدرسه-محور معلما و خودکارآمدي دانشآمواا جامعه مورد ژهوهش رابطه معنادار وجود ندارد.
فرضیة دوم) میا مدیریت کالس دانشآموا-محور و خودکارآمدي دانشآمواا رابطه وجود دارد.
جدول شماره  .1ميانگين ،انحرافمعيار و ضريب همبستگی دادههاي فرضيۀ دوم
شاخصهاي آماري

معیار

P=0/83

متغیرها
مدیریت دانشآموا-محور معلما

34/42

2/28

خودکارآمدي دانشآمواا

12/81

4/84

28

-0/02

81

با توجه به جدول فوق ،میانگیت نمرات مدیریت دانوشآمووا-محوور معلموا و خودکارآمودي
دانووشآمووواا بووه ترتیووب برابوور بووا 34/42و 12/81اسووت .براسوواس سووطح معنوواداري ذکوور شووده
( )P Value =0/83و اینکه  P Value >0/01است .بنابرایت ميتوا نتیجه گرفت که میوا مودیریت
دانشآموا -محور معلما و خودکارآمدي دانشآمواا جامعه مورد ژهوهش رابطوه معنوادار وجوود
ندارد.
فرضیة سوم) میا مدیریت کالس درس معلما برحسب ا و مرد تفاوت وجود دارد.
جدول شماره  .5ميانگين و انحرافمعيار مديريت معلمان برحسب جنسيت
سبک مدیریت
دانشآموا-محور

مدرسه-محور

میانگیت

انحرا معیار

جنسیت
ا

22

34/14

2/82

مرد

8

34/22

2/18

ا

10

31/81

3/20

مرد

28

38/84

3/48

با توجه به اطالعات جدول 1سبک مدیریت معلم-محور در معلما ا داراي میانگیت نمرة بیشتري
است .همچنیت در سبک مدیریت دانشآموا-محور میا معلما ا و مرد تفاوت ناچیز وجود دارد.
جدول شماره  .6نتايج آزمون  tمديريت كالس برحسب جنسيت
مدیریت کالس

مقدارt

df

سطح معناداري

دانشآموا-محور

-0/10

28

0/13

مدرسه-محور

2/31

18

0/28

سطح اطمینا %81
حد باال

حد ژاییت

2/11

2/18

2/84

-0/18
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با توجه به سطح معناداري ذکر شده که بیشتر اا  0/01است ،ميتوا نتیجه گرفت که میا مدیریت
معلما برحسب ا و مرد تفاوتي وجود ندارد .بنابرایت فرضیه صفر تأیید و فرضیه ژهوهش رد مي-
شود.
فرضیة چهارم) میا خودکارآمدي دانشآمواا برحسب دختر و ژسر تفاوت وجود دارد.
جدول شماره  .1ميانگين و انحرافمعيار نمرات دانشآموزان
شاخصهاي آماري

میانگیت

انحرا

تعداد

معیار

جنسیت
دختر

12/20

8/11

214

اا جدول باال ميتوا نتیجه گرفت که میانگیت نمرات مربوط به خودکارآمدي دانشآمواا دختر
بیشتر اا دانشآمواا ژسر است .حال براي اطالع اا ایت موضوع که آیا ایت تفاوتي که در میزا
خودکارآمدي دخترا و ژسرا وجود دارد ناشي اا خطاي نمونهگیري و شانس است یا ناشي اا
تفاوت واقعي میا میزا خودکارآمدي در دانشآمواا است ،بعد اا بررسي ژیشفرضهاي الام اا
آامو  tمستقل استفاده شد .نتایج ایت آامو در جدول ایر ارائه شده است.
جدول شماره  .1نتايج آزمون  tخودكارآمدي برحسب جنسيت
مقدارt

df

سطح معناداري

-2/80

333

0/08

سطح اطمینا %81
حدباال

حدژاییت

-3/11

0/212

نتیجه
رد فرضیه

با توجه به سطح معناداري ذکر شده که بیشتر اا  0/01است ،ميتوا نتیجه گرفت که میا
خودکارآمدي دانش آمواا برحسب دختر و ژسر تفاوت معنادار وجود ندارد و با توجه به جدول
شمارة  8دخترا خودکارآمدي بیشتري نسبت به ژسرا اا خود نشا دادهاند .بنابرایت فرضیه صفر
تأیید و فرضیه ژهوهش رد ميشود.
بحث و نتیجهگیري
نتایج حاصل اا بررسي فرضیههاي اول و دوم نشا ميدهد که شیوة مدیریت کالس درس ،تأثیري
بر خودکارآمدي دانشآمواا ندارد .در ایت مورد ميتوا چنیت استدالل نمود که اا یک طر ،
تعییت قوانیت انضباطي و اجراي آ اا سوي معلم (مدیریت مدرسه-محور) براي ادارة کالس درس
و مشارکت نداد دانشآمواا در تصمیمگیریهاي کالسي ،موجب ميشود که دانشآمواا هیچ نوع
اختیار و مسئولیتي در فرایند یادگیري نداشته باشند .ونینگ2004( 2؛ نقل اا امیتیزدي و عالي،
1. Wening
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 )2384در ژهوهش خود گزارش ميدهد که هرچه بعد کنترل در مدیریت کالس درس ژررنگتر
باشد و تعامل معلم و دانشآموا کاهش یابد ،دانشآموا کمتجربه و در تعامالت اجتماعي بياثر و
غیرفعال ميشود .بنابر نظر گود و برافي2881( 2؛ نقل اا آقاااده )2388،در چنیت حالتي دانشآمواا
خود را مطیع قوانیت مدرسه ميدانند و اا تواناییهایي که دارند ،بهره نميگیرند؛ لذا خودکارآمدي که
حکایت اا ارایابي میزا توانایي فرد در انجام داد تکالیف دارد با تعییت تکلیف و اهدا

اا طر

معلم تحتالشعاع قرار ميگیرد و دانشآمواا نیز اا انجام تکالیفي که مستلزم خودکارآمدي است،
اندگي اجتماعي و توجه به الگوهاي اجتماعي در دانشآمواا مقطع ابتدایي بسیار شدید است ،به
گونهاي که براي ژسرا ایت سنیت دورة رفاقت است و دخترا نیز احتیاج سیريناژذیري به دوستا
همجنس خود دارند ،و ایت روابط تنها بهصورت رابطة میا دو فرد نیست ،بلکه دانشآمواا تمایل
دارند در فعالیتهاي مشترک با همساال خویش مشارکت کنند .کودکا وقتي که وارد مدرسه و
جامعه ميشوند براي کسب اطالعات دربارة خویش به اطرافیا خود دقت بیشتري ميکنند؛ به-
صورتي که در  8تا  21سالگي ،همساال در شکلدهي خودژندارة کودکا اهمیت بسیار دارند و به
مرور اما  ،ایت انگاره اا خویش به بااخورد دریافتي اا دوستا

نزدیک وابسته ميشود

(برک .)2382،2برایت اساس با توجه به یافتههاي ایت ژهوهش و ژهوهشهاي مشابه نظیر ویلر و لد
( )2882و چاري ( )2381ميتوا چنیت استنباط کرد که خودکارآمدي کودکا نتیجة تأثیر عواملي
چو شرکت در فعالیتهاي تفریحي ،ژذیرش مسئولیت در انجام امور شخصي و دوستيها (به ایت
دلیل که حمایت عاطفي و وسیلة خودانگاره براي کودکا فراهم ميکنند) است که همة ایت عوامل
خارج اا کالس درس ،خودکارآمدي دانشآمواا را شکل ميدهند.
یافتههاي فرضیة سوم که میا معلما برحسب جنیست در چگونگي مدیریت کالس تفاوت وجود
دارد ،نشا داد که معلما اا لحاظ نوع مدیریت تفاوتي ندارند .ایت یافته با یافتههاي مارتیت و
همکارا (2888؛ نقل اا امیتیزدي و عالي )2384،و حسینيفر ( )2388همخواني دارد.
یافتههاي ژهوهش ژیرامو فرضیة چهارم نیز نشا داد که میا دخترا و ژسرا اا لحاظ
خودکارآمدي تفاوتي وجود ندارد .تحقیقات بست ،استنفورد و قنبريااده (نقل اا یاري)2388،
عکس ایت نتیجه را نشا ميدهد .اما تحقیقات الشک نشا داد اا نظر باور خودکارآمدي در دو
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جنس دختر و ژسر تفاوتي وجود ندارد .ژهوهش حاضر نیز مؤید ایت یافته است .بهگونهاي که
مشخص شد میا باور خودکارآمدي دخترا و ژسرا تفاوت معنادار وجود ندارد .ایت یافته آنچه را
در تحقیق ویلر و لد ( )2882مبني بر عدم وجود تفاوت معنادار میا دخترا و ژسرا اا لحاظ
خودکارآمدي گزارش شده است ،تأیید ميکند .همچنیت همسو با یافتههاي ژهوهشي ژهوهشگراني
نظیر مککوبي و ژاکلیت2884(2؛ نقل اا چاري )2381،است که معتقدند در دورا کودکي ،میا
دختر و ژسر اا نظر مفهوم اعتماد به نفس ،تفاوت معناداري وجود ندارد .در مورد ایت فرضیه یافته-
( )2888و ژاجاریس و همکارا ( )2881که در آ ها میزا خودکارآمدي ژسرا بیشتر اا دخترا
است .همچنیت ژهوهش چاري ( )2381مبني بر اینکه ژسرا نسبت به دخترا اا خودکارآمدي
بیشتر برخوردارند و مرتضوي و خاکساربلداچي (نقل اا بلداچي )2384،که نشا دادهاند که
خودکارآمدي دخترا نسبت به ژسرا بیشتر است.
پیشنهادها
 .2معلما به روابط دانشآمواا با همساال توجه خاصي داشته باشند .همچنیت والدیت و دست-
اندرکارا تربیت و تعلیم با ایجاد تجربههاي موفق ،الگوهاي موفق و با تشویق کالمي دانشآموااني
که ميتوانند با دیگرا روابط اجتماعي برقرار کنند ،خودکارآمدي آنا را افزایش دهند.
 .2موضوع مدیریت کالس موضوعي جدید است و تحقیقات اندکي در مورد آ در کشور انجام
شده است ،لذا به ژهوهشگرا توصیه ميشود که با درنظر گرفتت ایت مسئله ،مدیریت کالس را با
متغیرهاي دیگر مورد بررسي قرار دهند.
محدودیتها
 .2در ایت ژهوهش فقط ژایة ژنجم ابتدایي و آ هم در یک ناحیة معیت مورد بررسي قرار گرفته
است ،لذا تعمیم نتایج آ به مقاطع و نواحي دیگر خالي اا اشکال نیست.
 .2در ژهوهش حاضر دانشآمواا مدارس دولتي مورد مطالعه بودهاند و مدارس غیردولتي در نمونة
ژهوهشي مدنظر نبوده است ،بنابرایت تعمیم نتایج بر کل دانشآمواا باید با احتیاط انجام شود.
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