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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to
investigate the relationship between self-efficacy
members of universities and higher education
institutions with their classroom management style.
Method: The study objective in terms of applied
research and based on the nature and method is a
correlation. Statistical research, professors and
faculty members of the armed forces was one of the
centers of higher education. It randomly sampling
method and sample size was 100 people.
Results: The results of this study indicated a
significant correlation between self-efficacy and
classroom management style, there are also factors
such as the Individual competencies, social
competencies and teaching competencies with
classroom management style have a direct and
significant correlation, however, between Research
competencies no significant relationship with
classroom management style.
Discussion: With regard to the relationship between
self-efficacy and classroom management style should
be effective for the classroom in universities and
higher education institutions to improve the efficacy
of faculty planning was necessary.
Keywords: Self-efficacy; Classroom management
style; members Faculty universities
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 حسن گلی،1غالمحسین رضایت

چکيده
 هدف کلی اینن تقیینب رری نی یارخند اردکای مندا ا ناا:مقدمه
هیئت لمی دانشگاهها و مؤ سات مرزش الی را بک مدیریت کالس
.نان ررد
 تقیییی کایرردا و رر مبناا ماهیت و، این پژوهش ازنظر هدف:روش
 جامعند منایا تقیینب ا ناتید و. نر ی تقییب همبستگی ا نت،یوش
 یوش.ا اا هیئت لمی یكی از مراکز مرزش الی نیروهاا مسلح ررد
. نفر ررد100  تصادفی اده و حجم نمرند،نمرندگیرا
 رین اردکای مدا را بک، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد:نتايج
مدیریت کالس یارخد مستییم و معنادای وجرد داید همچنین مؤلفدهناا
 شایستگیهناا اجتمنا ی و،اردکای مدا ازجملد شایستگیهاا فردا
شایستگی تدییس را بک مدیریت کالس ایتباط مسنتییم و معننادایا
 ولی رین شایستگیهاا پژوهشی را بک مدیریت کالس ایتباط،داشتد
.معنادایا مشاهده نشد
 را ترجد رد یارخد اردکای مدا را بک مدیریت کالس ا ناا: بحث
 رایستی رراا اثررخش نمنردن کنالسهنا دی دانشنگاههنا و،هیئت لمی
مر سات مرزش الی رراا ایتیاا اردکای مدا ا اا هیئنت لمنی
.ررنامدییزا الزم یا انجام داد
 ا اا هیئت لمی، بک مدیریت کالس، اردکای مدا:کليد واژهها
دانشگاهها

 ایران، تهران، ) دانشگاه جامع امام حسین(ع-1
 ایران، تهران،) دانشگاه جامع امام حسین(ع
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را ترجد رد ترضیقات فرق ،اردکای مدا یكی از رامل

مقدمه
دی یوانشنا ی «اردکای مندا» رند راویهناا افنراد دی
مرید تراناییها و قارلیتهاا فردا شان دی مراجهد رنا
مرقعیتهاا چالشی و تنشزا گفتد میشرد کند نینش
مهمی دی زندگی فنردا ،اجتمنا ی و ملكنرد شنللی
نان داید .این راویها و دی اصخالح امیاند راوی رد اینكد
«من میترانم» و یا دی شكل اجتما ی ن راوی رند «منا
میترانیم» تعبیر میشنرد .رند نظنر هنسنرن)2001( 1
اردکای مدا ا تادان/مدی ان یكی از رامنل منؤثرا
ا ت کد معمرالً رنا یفتنای متبنت مرزشنی و مرفیینت
2

فراگیننران ایتبنناط داید .همچنننین از نظننر هننیكس

( )2012یكننی از نینناط کننانرنی تقیییننات جدینند
دیاصرص مرفییت مدی ان دی کالس دیس ،ترجد رند
اردکای مدا نان ا ت.
یكی از نهادهاا مهم اجتما ی دانشگاه ا ت کد نیشی
مهم و حیاتی دی پیشرفت اقتصادا ،اجتما ی ،یا ی
و فرهنگی جرامع ،همچنین ترریت نسل االق و ننر وی
رراا کشریها یا رر هده داید .اگر این یا رپذیریم کد از
مجمرع نهادهاا اجتمنا ی ،نهناد دانشنگاه ،از ایزش و
اهمیت ریشترا دی تر عد جرامع و کشریها ررانریدای
ا ت ،حال این پر ش مخنرح منی شنرد کند دی مینان
ناصر تشكیل دهنده این نهاد کندام نصنر اهمینت و

مؤثر رر ملكرد فنردا و حرفنداا ا نتادان ا نت کند
میتراند ،رنر ارعناد مختلنغ شنللی و حرفنداا ننان از
جملد رر چگرنگی ادایه کالس و بک مدیریت کنالس
نان اثرگذای راشد .ادایه کنالس دیس همیشند یكنی از
مدهترین مسائل ا تادان و معلمان ررده ا نت ،چنرن
ادایه و کنتننرل کننالس دیس همننرایه پ نیشنی ناز یننک
مقیط یادگیرا اثنررخش رنراا د نتیاری رند اهنداف
مرزشننی ا ننت (یجنناییپننری ،کنناومی و قاحسننینی،
 .)1387لذا این اثررخشی رند نبک مندیریت کنالس
ا تادان رستگی زینادا داید ،نبک مندیریت کنالس
یكی از ازههاا مهنم دی مندیریت منرزش و یكنی از
مده ترین دغدغد ها و نگراننیهناا ا نتادان دی تمنام
خرح ،رداصرص دی خح ا تادان تازهکای ا ت.
ازمان هاا مرزشنی همنرایه اقنداماتی یا رند منظنری
رهبرد مستمر فعالینت هناا انرد ،پنیش ریننی و اجنرا
مینمایند تا رترانند ،رر فرایند یاددهی -یادگیرا تنأثیر
رگذایند .از نجاکد ا اا هیئت لمنی دانشنگاههنا رند
نران تأثیرگنذایان اصنلی دی اینن فراینند رند حسنا
می ینند ،لنذا هرگرنند پنژوهش کند رترانند دی جهنت
شناات ارعاد و مؤلفد هناا تأثیرگنذای رنر اینن حیخند
راشد ،ضرویا رد نظر میی د.

تأثیرگذایا ریشترا داید ،ری تردید می تران ،گفت کد

را ترجد رند اینكند کنالس دیس ،مرکنزا رنراا نظنام

ا ننتادان دی یأس ایکننان و ناصننر ایننن نهنناد قننرای

پریاا تعامل انسان ا ت و هر یوز هزایان یفتای کالمی

میگیرند؛ زیرا نان کایگزایان اصلی تعلیم و ترریت رند

و غیرکالمی ،ردطری فنردا و جمعنی ،دی کنالس دیس

شمای مده و اهداف نظام مرزش الی ،را ح نری و رند

اتفاق میافتد کد دی جاا ارد قارل تأمل ا ت ،لذا این

وا خد نان تقیب می پذیرد .دی این میان تأثیرا کند

فعالیت راید ردگرنداا طراحنی شنرد کند از طرینب ن

ا تادان اردکای مد دی ایفاا این نیش رر هندهداینند،

فرصت هاا یادگیرا ریشترا فراهم شرد و مهایتهاا

ازجملد مرضر ات مهمی ا ت کند همنرایه مریدترجند

اجتما ی و مشایکتی فراگیران تر عد یارد .ولفگانن

و

صاحبنظران تعلیم و ترریت قرای داشتد ا ت.

گلیكمن 1986،تعریفی جامع از مدیریت کنالس ایائند
دادهاند؛ رد گفتد نها «مندیریت کنالس ،یعننی کلیند
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تالش هاا معلم رراا رپر تی فعالیتهاا کالس کد

کنناومی و شننفیی ( )1390معتیدننند”:اردکای منندا

شامل تعامالت اجتما ی ،یفتنای فراگینران و ینادگیرا

مفهرمی ا نت کند رند احسناس شایسنتگی و کفاینت

ا ت» (نیل از مایتین و رالدوین.)1996،3

شخصی دی مرید خح ترانایی فرد داللت داشنتد و رنر

نتایج مخالعات انجامشده( ،شهیدا ،را زت و حندادنیا،

نقره میارلد فرد را زندگی تأثیر منیگنذاید“ .همچننین

1393؛ و ا نما یلی ،کتاریننان و اننداداد )1391نشننان

مسننعردا ،اف ننلی ،ا تمننادافننر و مید ننی ()1387

میدهد ،ویژگیهاا فردا ا تادان و مدی ان یكنی از

اردکای مدا یا رد ننران دیجنداا از احسناس تسنلط

رامل تأثیرگذای رنر مندیریت کنالس ننان ا نت .لنذا

فرد دی مرید تراناییاش رراا انجام فعالیتهناا اناص

مسئلد این پنژوهش ن ا نت کند رنین اردکای مندا

دانستد اند .رد نظر اثرزاده ،رجنانی و ملكنینینا ()1390

ا اا هیئنت لمنی و نبک مندیریت کنالس نهنا

نیز اردکای مدا ،راوی فرد دیرایه ترانایی و قندیت الزم

یارخد وجرد داید؟

رراا انجام وویفد ااص ا ت.

یوانشنا ننان از جملنند رننندویا ( )1997معتیدننند کنند

النِنبنننر  )2011( 3اردکای مننندا یا ا تیننناد رننند

رامل مختلفی از جملد راویهاا افراد رر ملكرد ننان

ترانمنننداهنناا اننرد رننراا تقیننب وویفننداا انناص
4

مؤثر ا ت .یكنی از اینن راویهنا ،اردکای مندا ا نت.

میداند .گاالگر ( )2012نیز اردکای مدا یا رد ننران

اردکای منندا رنند نننران یننک امننل یوانشنننااتی

ادیاک افراد از تراناییشنان رنراا انجنام اقندامات الزم

میترانند ،افنراد یا دی کسنب مرفیینت کمنک کنرده و

رراا ی یدن رد نتایج مخلر تعرینغ کنرده ا نت .رنا

مسیر ی نیدن رند مرفیینت یا ررایشنان همنرای نازد؛

جمع رندا تعناییغ فنرق و تلخنی

نهنا ،منظنری از

رنارراین شناات این امل و یاههناا تیرینت ن رنراا

اردکای مدا دی این تقییب احسا ی پایدای و راثبنات

پیشبرد اهداف دی زنندگی افنراد اهمینت فراواننی داید

از شایستگی ،رسندگی و قارلیتهاا فردا دی مراجهند

(ترکایدالنی.)1389،

را تمام یویدادهاا زندگی ا ت.

اردکای منندا از نظرینند شنننااتی -اجتمننا ی رننندویا

اردکای مدا دی رسیایا از حرزه هاا ملكردا انسان

( )1997مشتب شده ا ت کد رد راویها یا ق اوتهناا

ازجملد یفتای شخصی و حرفنداا وجنرد داید .رندطنری

فرد رد تراناییهاا ارد دی انجام ووایغ و مسئرلیتها

اننناص دی زمینننندهننناا مرزشنننی ،اردکای مننندا

اشایه داید .نظرید شناات اجتما ی مبتننی رنر الگنرا

ا تاد/مدیس ،راوی او دی ترانایی ررنامدییزا مرزشنی و

لّی دجانبد یفتای ،مقیط و فرد ا نت .اینن الگنر رند

د تیاری رد اهداف مرزشی ا ت و این امر دی صنریتی

ایتباط متیارل رین یفتای ،اثرات مقیخی و رامل فردا

مقیب می شرد کد ا نتاد/مدیس رند تراننایی انرد دی

( رامل شنااتی ،ناطفی و ریرلرژینک) کند رند ادیاک

مرزش فراگیران رند صنریت اثنررخش و کای مند رناوی

فرد رراا ترصیغ کایکردهاا یوانشنااتی اشایه داید،

داشتد راشد .رراا یوشن شندن مخلنب رایسنتی مینان
5

تأکید میکند .ررا اس این نظرید ،افراد دی ینک نظنام

اردکای مدا و «صالحیت» ا تاد/مدیس تمایز قائنل

لّیت د جانبد رر انگیزش و یفتای ارد اثر میگذاینند

شریم .اردکای مدا مفهرمی گسنتردهتنر از صنالحیت

(رد نیل از بدالهی.)1385،

ا ت و را ن منیشنرد کند ا نتاد/مدیس از داننش و
مهایت هاا ارد ا تفاده مرفییت میزا داشنتد راشند.
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رند بنایتی اردکای مندا ا نتاد/مدیس ینک ویژگنی

تیریت کنند .مدلی کد نان رراا اردکای مدا ا اا

اردتنظیمی قرا ا ت کد ا تادان و مدی ان یا قنادی

هیئت لمی نران کردهاند شامل چهنای مؤلفند اصنلی

می ازد از ورفیت هاا انرد رنراا رناال رنردن مینزان

شایسننتگیهنناا فننردا ،شایسننتگیهنناا تنندییس،

یادگیرا فراگیران ا تفاده نمایند (گاوویا.)2010،6

شایستگیهاا پژوهشی و شایستگیهاا اجتما ی ررد.

یمری و همكنایان ،)1976( 7اردکای مندا ا نتادان و

دی ایننن تقییننب منظننری از اردکای منندا ا ننتادان و

مدی ان یا راوی نها رد تراناییشان رنراا تأثیرگنذایا

مدی ان ،راوی نان رد داشتن تراناییهنا و مهنایتهناا

رر فرایند یادگیرا فراگیران نران کنرده انند .دلینگنر،

الزم رنند منظننری تأثیرگننذایا رننر فر یننند ینناددهی-

رارِننت ،اولیننری و اِلیننت )2008( 8نیننز اردکای منندا

یادگیرا و انجام مرفییت مینز وونایغ حرفنداا انرد

ا تادان و مدی ان یا راویهاا فردا ننان رنراا انجنام

یعنی تررینت و منرزش فراگینران ،رنراا ی نیدن رند

مرفییت میز ووایغ مرزشی مرررطند دی کنالس دیس

اهداف تعیینشده ا ت.

تعریغ کرده اند .جعفنرا ،کرمنی و نلیمانی ()2012

منارع اردکای مدا:

نیز اردکای مدا ا تاد /مندیس یا رناوی او رند داشنتن

گاالگر ( )2012پنج ازوکای تیرینت اردکای مندا یا

تراناییهاا الزم رنراا کمنک رند ینادگیرا فراگینران

شامل تجرریات مرفب ،11مدل نازا/تجای نینارتی،12

تعریغ کردهاند.

تجای مصری (تصریا) ، 13اقنناع اجتمنا ی ،14حناالت

شانن -منریان ،هنرا و هنرا )1998( 9اردکای مندا

فیزیرلننرژیكی و هیجننانی 15معرفنی مننینماینند .میننزان

ا تادان یا رد نران ”راوی ا تاد/مدیس رند ترانناییهنا و

تأثیرگذایا هر یک از منراید منذکری متفناوت ا نت و

مهننایتهنناا اننرد رننراا ننازماندهننی و اجننراا

همچننین افننراد ترکیبنی از مننراید یا ممكنن ا ننت دی

فعالینتهنناا الزم رننراا انجننام مرفیینت مینز فر یننند

جهت ی یدن رد اهدافشان مرید ا تفاده قرای دهند.

ینناددهی و یننادگیرا دی زمینننداا انناص“ تعریننغ
میکنند .رد نظر فایر )2003( 10اردکای مندا مندیس
رد ننران رناویا ا نت کند انتظنای منییود ،یفتایهنا،
تصمیمها و انگیزه ا نتادان و مدی نان یا دی اصنرص
تدییس هدایت نمایند؛ رند بنایتدیگنر اردکای مندا
ییشنند دی ترانننایی ا ننتادان و مدی ننان رننراا هنندایت
تصمیمهاا نان دی ایفاا نیش ارد داید.
شاویان ،یجناییپنری ،کناومی و زمنانی ( )1391رینان
میکنند ا تادانی کند احسناس اردکای مندا داینند،
احتماالً را تالش و مداومت ریشنترا کنای منیکننند و
دی ین حنال کند از انجنام دادن کایهناا لمنی لنذت
میررند ،از تقنرک و انگینزش ریشنترا رراریداینند و
مادگی ریشترا دایند تا مهنایتهناا دیوننی انرد یا
فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،25بهار 1395

تجرریات مرفب :تجررینات مرفیینت مینز قبلنی افنراد،
مهم ترین امل رروز و تر عد اردکای مدا ا نت .اینن
نرع تجای را
را

افزایش ا تمادردنفس افراد و دینتیجد

تیریت اردکای مدا نهنا منیگنردد .رنر كس،

تجررد شكست دی افراد رنر مینزان اردکای مندا ننان
تأثیر منفی داید.
مدل ازا /تجای نیارتی :رر ا اس مشاهده تجررینات
مرفننب دیگننران و الگننر قننرای دادن افننراد مرفننب دی
زمیندهاا مختلغ زندگی ،رر اردکای مدا افراد تنأثیر
میگذاید.
تجای مصری :یكی از یوش هایی ا ت کد اایراً رند ن
پردااتد شده و ن بایت ا ت از اینكد افراد را تجسنم
اننرد رنند مرفییننت و یننا قهرمننان رننردن رننر میننزان
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اردکای مدیشان تأثیر میگذایند .را اینكد دی این حالت

رد اهداف مخلر و مریدنظر فراهم میکنند“(ص .)13

تجررد واقعی مرفییت ،وجرد نداید رااینحنال دیرع نی

اولیرا ( )1379معتید ا ت :رد مجمر د مهایتهایی کد

مراقع رر اردکای مدا افراد رد اصنرص ویزشنكایان و

مدی ان رراا ایجاد مقیط مرزشی جنذا  ،نازنده و

دیمان افراد دایاا ترسهاا ااص تأثیر میگذاید.

اثررخش رند نهنا نیازمندنند ،مندیریت کنالس گفتند

اقناع اجتما ی :رند ننران ینک امنل اجتمنا ی و رند

میشرد( ،رد نیل از یجاییپنری ،کناومی و قاحسنینی

صریت ترغیب یا دلسرد کردن فرد تر ط دیگران ا نم

.)1387

از دو تان و یا افراد اانراده و یا فامیل را

تلیینر دی

از نظننر مننایتین ،یننن و رالنندوین )1998( 16منندیریت

میزان اردکای مدا میگردد.

کالس رد تالشهاا مدی ان رراا رپر تی و نظنایت

حاالت فیزیرلرژیكی و هیجانی :یا رد بایتی نشاندهناا

رر فعالیتهاا کالس شامل یادگیرا ،تعامل اجتمنا ی

جسمانی و اطفی هم یكی از مرایدا ا ت کد هرچند

و یفتای فراگیر اشایه داید .همچنین از نظر قررنانیزاده،

کم ولی رر مینزان اردکای مندا تنأثیر داید .راویهناا

حمدالهی و یوحی الخالی ”مدیریت کالس یا میتران

اردکای مندا افنراد دی هنگنام تجررند دید ،اسننتگی،

ایجنناد مننرقعیتی دانسننت کنند دی ن مجمر ننداا از

ا ترس ،افسردگی و دیگر حناالت منرتبط و ینا حتنی

ررنامدییزاها و اقداماتی ااص رراا اثررخشی و کایایی

رر كس این حاالت از جملد شادا ،ممكن ا ت تلیینر
داشتد راشد.
مدیریت کالس:
ریگمنان حرفند معلمنی یكنی از دشنرایترین مشناغل
مقسر میگردد؛ چد نكد الوه رنر گناهی از داننش
تخصصی ،هر معلمی راید از هنر و تجررد تندییس نینز
رراریدای راشد .معلمانِ مرفب رند شنیرههناا متفناوتی
مل میکنند ،اما دغدغد مشترک همد نهنا ،مهنایت
ادایه مؤثر و کای مد کالس رد نران یكی از مهایتهاا
مهم و ضرویا رراا ا تادان و معلمنان ا نت .ازایننیو
مدیریت کالس یكنی از منؤثرترین رامنل و هسنتدا
اصلی تدییس ا ت کند هنم معلمنان تنازهکنای و هنم
معلمان راتجررد راید همرایه ن یا رهبرد رخشند.
مرت رازاده ( )1387معتید ا ت ”منظری از مندیریت
کالس ایجاد مرقعیت و شرایخی ا ت کد مدیس رنراا
ررقننرایا نظننم و یامننش ،جلننبترجنند فراگیننران،
ننازماندهنی فعالی نتهنناا کننالس و مشننایکت دادن
فراگیران دی فرایند یاددهی -یادگیرا ،رراا د نتیاری

تعلیم و ترریت انجام میپذیرد “( ،1390ص  .)89اِمِر و
17

اِ تاو ( )2001معتیدند کد مندیریت کنالس شنامل
اقداماتی ا ت کد تر ط مدیس رد منظری ایجناد نظنم،
دیگیرکردن فراگیران و جلب همكنایا نهنا رند کنای
گرفتد میشرد.
دی ایننن تقییننب منندیریت کننالس رنند مجمر ننداا از
الگرهاا یفتایا ا تاد/مدیس اطالق میگردد کد رراا
هدایت ،یاهنمایی و تأثیرگذایا رر فعالیتهاا منرتبط
رننا ینناددهی  -یننادگیرا ،تعننامالت اجتمننا ی و یفتننای
فراگیران دی کالس رروز و وهری مییارد.
 3-1بکهاا مدیریت کالس:
مایتین ،ین و مایال( )2006معتیدنند نبک مندیریت
کالس ،شیره ملكرد معلم دی مدیریت کننالس ا نت
کند متأثر از راویهنا و یایند معلمنین دیرنایه ماهینت
یفتنای فراگیران ا نت (رند نینل از جبنایا و حسنینی
 .)1392از میان ناصر کالس دیس ،نیش ا نننناتید و
مدی ننننان و بک مدیریتی نننننان دی تقیب اهداف
مرزشی و ترریت فراگیران رسیای مهم و ا ا نی ا نت.
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ا اتید و مدی ان را بک مدیریتی منا ب دی کنالس

کالس ،کنترل و زیر نظنر قنرای دادن فراگینران ،تنبیند

دیس ،رد شكلدهی و ایجاد یویدهاا مرزشی مخلنر

کرتاه مدت و طنرالنیمندت ینا نادینده گنرفتن ررانی

و کای مد کمک کرده و مقیخی یا رد وجنرد منی وینند

یفتایهاا فراگیر ا تفاده میکنند .نبک دوم ،نبک

کد دی ن فراگیران ردصریت فعال و راانگیزه رد فعالیت

حمایتی ا ت کد ا تفاده از ایتباطات منؤثر کالمننی و

میپردازند تا زمیند تقیب اهنداف ترریتنی و مرزشنی

یوارنط متبت اجتما ی را شناگردان یا دی ررمنیگینرد؛

فراهم گردد.

رد این ترتیب رد فراگیر الیا میشرد کند تقنت حماینت

نتیجنند تقیییننات انجننامشننده تر ننط وانن  ،هرتننل و

ناطفی ن اجتمنا ی معلننم قنرای داید .ننرمین شنیره

والبر  )1993( 18نیز نشان میدهد ،یكی از مهمتنرین

مدیریت کالس نبک هناا اصنالحی ا نت .دی ایننن

رامل مؤثر دی یادگیرا بک مدیریت کنالس ا نت.

بک ،گناهی اوقنات معلنم ترجیح میدهند ،رنا رینان

بک مندیریت کنالس منیترانند ،نینش مندهاا دی

یوشن و صنریح نظنرات انرد ،یاهنمناییهناا الزم یا

نبک

رنراا شنكای کنردن انتظایات انرد از فراگینران ایائند

فرایند تندییس ایفنا نمایند .همچننین انتخنا

مندیریت کنالس منا نب مننیترانند ،تنأثیر جندا رننر

دهند( .یم انینژاد ،همتینژاد و همتینژاد.)1390،

پیشرفت تقصنیلی فراگینران داشنتد راشند .انتخنا و

هرا 2001،دو شیره مندیریت کنالس شنامل « نبک

رد کایگیرا این بکها رند رامنل متعنددا ازجملند

مراند یا معلم ن مقری » و « نبک زادانند ینا فراگیرنن

ویژگیهناا فنردا و شخصنیتی ا نتادان و مدی نان

مقری» یا ریان نمرد .بک مرانند ،رند یویكنرد ننتی

رستگی داید.

ررمنیگنردد کند معلمنان گنرایش داینند ،فراگیننران یا

منندیریت کننالس دیس دایاا ننبکهنناا متفننناوتی
ا نت ،معلنم را گناهی از اهنداف مرزشنی و شنرایط
مقیخنی ن ناطفی متفناوت ،بکهاا منا نب یا دی
کنالس دیس رند اجننرا دیمنی وید و رننا رهنرهگیننرا از
تجای ارد رهترین و منا بترین بک یا را ترجد رد
هدفها و انتظنایات ررمیگزینند .معلنم مرفنب کسنی
ا ت کد رتراند ،مرقعیت یا رد دی تی ایزیناری کنرده و
پس نبک مندیریت کنالس منا نب یا ركنای گینرد
(جبایا و حسینی .)1392،
مک کریماک 1997،بکهناا مندیریت کنالسهناا
ترریتردنی یا رد د د تد شامل « نبک پیشنگیراند»
« بک حمایتی» و « نبک اصنالحی» تیسنیمرنندا
کرده ا نت .دی نبک هناا پیشنگیراند ،معلنم رننراا
جلنننرگیرا ینننا پیشنننگیرا از یفتایهنناا ناهنجننای
فراگیران از شیرههنا و نبکهنایی ماننند نظنایت رنر
فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،25بهار 1395

رد نران غیرمسئرل و نیازمند ان باط ،ربینند .رنر اینن
ا اس ،انتظای مییود فراگینران تصنمیمات معلمنان یا
ردون چرن وچرا رپذیرند؛ اما دی بک زاداند ،فراگینران
از طریننب تعامننل و تشننریکمسننا ی دی فعالی نتهنناا
کال ی ،می مرزند کد یوارط رین فردا مینان ن هنا و
معلمان ،نزدیک و انسان دو تاند ا ت و ارد ان باطی
و اردگردانی رد جاا کنترل اشک معلم ،مرید تأکیند
قرای میگیرد ( نر زاده ،کندیری ،فنرزاد ،کاوو نیان و
نیكدل.)1390،
الی و امینیزدا ( )1387مینریسند :نظریدپنردازان و
پژوهشگران این حیخند ،د نتدرننداهناا متفناوت از
بکهاا مدیریت کالس مخرح کردهاند ،تفناوت اینن
بکها ،ناشی از اا تگاه نظرا نها ت؛ رنا منرویا
اجمالی ،میتران بکها یا رد لقاظ مبنانی نظنرا رند
دو د ننتد تیسننیم کننرد :ننبکهننایی کنند رننر ا نناس
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نظرید هاا مندیریت طراحنیشنده و نبکهنایی کند

نر فراگیننران و نندم مشننایکت دادن فراگیننران دی

ررگرفتد از نظرید هاا مدیریت کالس و یادگیرا ا ت.

تصمیمگیراهاا کال نی؛ مسنئرلیت ادایه کنالس و

بک هناا ننرع اول دی نتیجند نبک یفتنایا معلنم

نظایت رر یفتای فراگیران یا ارد رر هده میگیرد .دی

حاصل شده و مدتاً چهای بک یا رد وجنرد منی وید.

چنین جرا فراگیران هیچ ننرع ااتینای و مسنئرلیتی

از این نرع رد بک رامریند 19میتران اشایه کرد کد رنا

دی فرایند یادگیرا احساس نكرده؛ و رر اینن راوینند،

ترجد رد دو رعد کنترل و تعامنل چهنای نبک حاصنل

کد فیط معلم میتراند ،یفتای نها یا کنترل ،نظنایت

میشرد.

و اصالح کند (امین یزدا و الی.)1387،

گروه دوم ،بک هایی هستند کد رر ا اس نظرید هناا

سبک غيرمداخلهگرانه :بک مدیریتی کند دی ن

مدیریت کالس و نظریدهاا یادگیرا طراحی شدهانند.

معلم رر این راوی ا نت کند رایند مسنئرلیتهنا یا رند

رند دلیننل مراجنند رننردن یسننتم منندیریت کننالس رننا

فراگیران واگذای کرد تا نان فرصت ریشتر رراا تعامل

فراگیران رد جاا کایمندان ،میتران ا تنباط کرد کند

زاد دی کالس داشتد راشند و از الیب شخصی انرد

تكید رر نظرید هاا یادگیرا ،یشند و مندیریت کنالس

پیروا کنند ( ییاپریان ،زیزا و دینایوند.)1392 ،

جهت مخالعد بکهاا یفتایا معلمان ،ضرویتی رراا

سبک تعاملگرایانه :این یویكرد کد حد وا نط دو

پژوهش دی این حیخد رد شمای می ید.

بک فرق ا ت ،رر مبناا پنیشفنر هناا مكتنب

رد ییده ولفگان  ،معلمان رر ا اس یایدشان دیرنایه

یوانشنا ی اجتما ی ،هم رد فعالیتهایی تأکیند داید

یشد و یادگیرا فراگیران ،الگنرا یفتنایا انرد یا دی

کد فرد رراا تلییر مقیط انجنام منیدهند و هنم رند

مدیریت کالس شكل میدهند کد هنر الگنر ینا نبک

رامل مقیخی ترجد داید کد رر فرد اثر میگذاید .دی

یفتایا میتراند اثرات متفاوتی رنر یشند فراگینران رند

کالسهاا تعاملی «همكایا» اصل ا ا نی و مقنری

جاا گذاید .وا رنا تكیند رنر یوانشنا نی ینادگیرا و

کای دی کالس ا ت ( الی و امینیزدا .)1387 ،طبب

مدیریت کالس ،یک چایچر مفهنرمی از ند نبک

یویكرد تعاملگرایاند ،معلم تعاملی کسنی ا نت کند

مدیریت کالس شامل « بک مداالد گرایاند» « نبک

مسائل کالس یا از طریب مذاکره و ا تدالل منخینی

تعاملگرایاند» و « بک غیر مداالندگرایانند» رنر یوا

را فراگیران حل میکند .را ترجد رد نظریند ینادگیرا

پیر تایا از کنترل تر یم نمرد .دی این پیر نتای هنر

اجتما ی کد ایتباط دوطرفد رین فرد و مقیط و تأثیر

چند از مداالندگراینی رنند نمت غینر مداالندگرایننی

و تأثر ن ها یا فر

میکند ،عی رر کمک رد فراگیر

پیشیویم ،میزان کنتنرل کنم و دی میارنل مشنایکت و

دی پذیرش مسئرلیت یفتنای ،ینادگیرا و یشند انرد

مسئرلیت فراگیران دی کالس افزایش مییارند( .امنین-

داید (امین یزدا و الی.)1387،

یزدا و نالی .)1387 ،رنا ترجند رند کنایررد گسنترده

ه نیكس ( )2012دی ی ننالد دکتننرا اننرد رننا نننران

بکهاا فرق ،دی تقیییات قبلی ،دی ادامد رد تشنریح

«اردکای مدا و مدیریت کنالس دیس :ینک مخالعند

این د بک میپردازیم.

همبستگی را ترجد رد رامل مؤثر رنر مندیریت کنالس

سبک مداخلهگرایانه :معلم مداالدگنر ،رنا تعینین

دیس» دییافت کد رنین اردکای مندا معلنم و ادیاک

قرانین ان باطی و اجراا ن رراا کناهش یفتایهناا

یفتای فراگیران یارخد مستییم وجنرد داید؛ رند بنایتی
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معلمان را اردکای مدا رناال ،یفتنای فراگینران یا رهتنر

شنناویان و همكننایان ( )1391دی تقیییننی رننا نننران

دیک کننرده و دینتیجنند ملكننرد کال ننی یا رهبننرد

«تعیین یوارط چندگاند مینان ا تمناد ،اردکای مندا

میرخشند .اما نتایج و یافتدهاا وا نشان داد کد رنین

فنردا و جمعنی ا ناا هیئنت لمنی دانشنگاههناا

ایر رامل ازجملد ن ،جنسنیت ،مندیک تقصنیلی،

منتخب دولتی شهر اصفهان» دییافتنند کند ا تمناد و

وجرد یا دم وجرد ینک ررنامند نظنایتی دی نال اول

اردکای مدا

ر هیئت لمی رر اردکای مدا جمعی

تنندییس و تعننداد کننالسهنناا واگذایشننده دی ررنامنند

تأثیر داید و میان مؤلفدهناا ا تمناد و اردکای مندا

مرزشی ایتباط معنادایا وجرد نداید.

نر هیئنت لمنی یارخند پنهنان؛ مینان ا تمناد و

دی زمیند اردکای مدا و بکهناا مندیریت کنالس

اردکای مدا جمعی و اردکای مدا

مخالعات متعددا صریت گرفتد ا ت کد دی ادامند رند

را اردکای مدا جمعی یوارط متبت و معننادای وجنرد

ررای از نها اشایه اراهد شد:

داید.

شننهیدا و همك نایان ( )1393دی تقیییننی رننا نننران

ا ننما یلی و همكننایان ( )1391رننا رری ننی یارخنند

«ایائد الگریی نااتایا رنراا یارخند اردکای مندا و

اردکای منندا رننا ننبک منندیریت کننالس معلمننان

شایستگیهناا ا نتادان رنا مندیریت کنالس ننان دی

ترریت ردنی مرزشوپرویش شهر تهنران دییافتنند کند

منخینند یننک دانشننگاه زاد ا ننالمی» دییافتننند کنند

متلیر اردکای مدا از قدیت پیش رینی معتبرا رنراا

اردکای منندا و شایسننتگیهنناا ا ننتادان رنندصننریت

تبیین بک مدیریتی معلمان تررینترندنی ررانریدای

مستییم ،متبت و معنادایا را مندیریت کنالس یارخند

ا ت.

دایند و رین اردکای مدا و شایسنتگیهنا نینز ایتبناط

یم انینژاد و همكایان ( )1390دی تقیییی رنا ننران

متیارننل متبننت و معنننادایا وجننرد داشننت .همچنننین

«یارخد اردکای مدا معلمان ترریتردنی و بکهناا

راویهاا اردکای مدا ا تادان را ن منیشنرد ن هنا

مدیریت کالسهاا تررینترندنی» دییافتنند کند رنین

تراناییهاا ارد یا رهتر رشنا ند و رد و یلد ن هنا رنر

اردکای مدا معلمان و بک مدیریت پیشگیراند ن ها

یادگیرا دانشجریان تأثیر گذاشتد و از هنده وونایفی

یارخنند منفنننی و معنننادایا وجننرد داید ولننی یارخنند

کد مرجنب رهبنرد مندیریت کنالس منیشنرند ماننند

اردکای منندا معلمنننان رنننا مننندیریت حمنننایتی و

ررقرایا ایتباط دی کنالس ،انگینزش ،یهبنرا کنالس،

مدیریت اصالحی معنادای نیسنت .همچننین رنین ُرعند

ان باط کالس و دیگیر کردن دانشجریان دی ینادگیرا

یفتای فراگیران دی اردکای مدا و د نبک مندیریت

رد ارری رر ینند .نتیجند دیگنر اینكند شایسنتگیهناا

پیشگیراند ،حمایتی و اصالحی معلمان یارخند متبنت و

ا تادان میتراند پیش رینیکننده ارری رراا مندیریت

معنادایا مشاهده می شرد ،دیحالی کد رین ُرعند ف ننا

کالس نان راشد .دیمجمرع میتران چننین گفنت کند

رنا بک منندیریت اصننالحی و مندیریت پیشنگیراند

متلیرهاا اردکای مدا و شایستگیهناا ا نتادان دی

معلمان یارخد معنادایا وجرد نداید .همچننین ،نتنایج

دانشننگاه هننم رنندصننریت مسننتییم و هننم رنندصننریت

پژوهش نشان می دهد رین رُعد ف ا و نبک مندیریت

غیرمستییم و از طریب تأثیر متیارل رر متلیرهاا دیگر

حمایتی معلمان ،رعد زمان و همد بک هاا مندیریت

تأثیر متبتی رر مدیریت کالس نان داید.

معلمان و رُعند نازمان و بک مندیریت پیشننگیراند
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یارخد منفی و معنادای وجرد داید .دینهایت ،یافتند هناا

منخید یک دانشگاه زاد ا المی» نتیجند گرفتنند کند

پنژوهش نشننان منی دهند رننین ارعناد اردکای مندا

اردکای مدا و تعهد نازمانی رند صنریت مسنتییم و

معلمان ترریت ردنی (یفتنای فراگینران ،زمننان ،ف ننا و

معنادایا را کیفیت تندییس یارخند داینند .هنمچننین

نازمان) و همچننین نبک هناا مندیریت ن هنا دی

ایتباط متبت و معننادایا رنین اردکای مندا و تعهند

کالس هاا ترریت رندنی ( نبک منندیریت اصننالحی،

ازمانی نان وجرد داید.

پیشنننگیراند و حمنننایتی) دی دو میخنننع یاهنمنننایی و

رراا د تیاری رد مدل مفهنرمی تقیینب اقندامات زینر

متر خد تفاوت معنادایا وجرد نداید.

صریت گرفت:

جعفننرا ،قریچیننان ،رهبردیننان و شننهیدا ( )1391دی

رراا شنا نایی ارعناد اردکای مندا از نتنایج تقیینب

تقیییی را نران «ایائد الگریی ااتایا رنراا یارخند

شاویان و همكنایان ( )1391ا نتفاده شند .ننان طنی

اردکای مدا ،شایستگیها و تعهد ازمانی را کیفینت

تقیییی ،اردکای مدا ا اا هیئت لمی دانشگاه هنا

تدییس ا اا هیئت لمی منخیند ینک دانشنگاه زاد

یا دی چهای رعد شایستگی فنردا ،شایسنتگی تندییس،

ا المی» رد این نتیجد ی یدند کد اردکای مدا ،تعهد

شایسننتگی پژوهشننی و شایسننتگی اجتمننا ی ریننان

ازمانی و شایستگی ا تادان ردصریت مستییم یارخد

کردهاند .را ترجد رد مبانی نظرا و همچنین را ترجد رد

متبت و معنادایا را کیفیت تندییس داینند .دی ضنمن

جامع رردن و همچنین انجام تقییب مذکری دی میناطع

این متلیرها را ایتباط متیارل رناهم و تیرینت یكندیگر

دانشگاهی ،مدل شاویان و همكایان رد نران یک مدل

افزایش کیفینت تندییس شنرند؛ اینن

رراا اردکای مدا ا تادان و مدی ان دی اینن تقیینب

میترانند ،را

ردان معنا ت کد راویهاا اردکای مدا ا تادان را

انتخا گردید کد همند فعالینتهناا مرررطند ا نم از

میشرد ،ن ها ترانناییهناا انرد یا رهتنر رشنا نند و

تدییس و پژوهش و همكایا را دیگران یا دی رر داید.

ردو یلد نها رر یادگیرا دانشنجریان تنأثیر رگذاینند،

رننا ترجنند رنند ارعنناد و مؤلفنندهنناا ذکرشننده دی رنناال

همچنین رر چگرنگی تدییس نهنا رند ننران یكنی از

دیاصرص مندیریت کنالس و همچننین رنا ترجند رند

مهم ترین ووایغ ا تادان دانشگاه تأثیر متبتی رگنذاید

تقیییاتی کد دی این اصرص دی پیشیند تقییب منده

و از پس ووایفی کد مرجب افنزایش کیفینت تندییس

ا ت ،چایچر نظرا ولفگان

و گلیكمن را ترجند رند

میشرند ،مانند ررنامدییزا منرزش ،مندیریت کنالس،

کامل رنردن و ا نتفاده از ن دی تقییینات مختلنغ از

انجننام دادن مسننئرلیتهنناا حرفننداا و ایزشننیاری و

جملد مایتین و رالندوین( ،)1998نالی و امنینینزدا

مشایکت ردانرری ررریاینند .دی جنایی کند ا نتادان از

( ،)1387جبننایا و حسننینی( )1392و ییننانپننری و

اردکای مدا راالیی رراریدای راشند ،منیتنران انتظنای

همكایان( )1392رد نران مدل بک مندیرت کنالس

داشت کد کیفیت تدییس دی ن دانشنگاه هنم دی حند

دی این تقییب مدنظر قرای میگیرد .لذا دی این تقیینب

مخلرری راشد.

بک مدیریت کالس شنامل ند نبک مداالندگنر،

شننهیدا ،جعفننرا ،قریچیننان و رهبردیننان( )1392دی

تعامل گر و غیرمداالدگر ا نت .شنكل 1نشناندهننده

تقیییی را نران «یارخد رنین اردکای مندا و تعهند

مدل مفهرمی تقییب ا ت.

ازمانی را کیفیت تندییس ا ناا هیئنت لمنی دی
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شایستگی تدریس

سبک مداخلهگر

شایستگی فردی

شایستگی پژوهشی

خودکارآمدی

سبک مدیریت
کالس

شایستگی اجتماعی

سبک تعاملگر

سبک غیرمداخلهگر

شکل -1مدل مفهومی تحقيق

روش

رننا ا ننتفاده از مبننانی نظننرا تقییننب و مؤلفنندهنناا

تقییب حاضر را ترجد رد هدف ن رد نران یک تقییب

شایسننتگی فننردا ،شایسننتگی تنندییس ،شایسننتگی

کننایرردا و از نظنننر یوش و ماهیننت ینننک تقیینننب

پژوهشی و شایستگی اجتما ی طراحی شند .همچننین

همبستگی ا نت .جامعند ا منایا تقیینب ا ناتید و

رراا تائیند ا تبنای (یواینی) مقتنرایی و صنریا ن از

ا نناا هیئننت لم نی یكننی از مراکننز مننرزش ننالی

نظرات ا ناتید یاهنمنا و مشناوی ،همچننین  10نفنر از

نیروهنناا مسننلح رننرد .یوش نمرننندگیننرا ن یوش

ا اتید و صاحبنظران این حرزه ا تفاده شد.

تصادفی اده و حجنم نمرنند ن  100نفنر رنرد .ارنزای

دی پر شنامد بک مدیریت کالس نمرات دی طیفی از

گرد ویا دادههاا اینن تقیینب دو پر شننامد شنامل

نمره  23تا  92قرای میگیرند؛ رد این ترتیب کند نمنره

پر شنامد ا تانداید بک مندیریت کنالس منایتین و

 23-46نشانگر بک مدیریت کنالس غیرمداالندگنر،

رالدوین ( )1998شامل  25ؤال را طیغ  4گزینداا و

نمره  46-69نشانگر بک مندیریت کنالس تعناملی و

پر شنننامد مقیننب ننااتد اردکای منندا شننامل 33

نمره  69-92نشانگر بک مدیریت کالس مداالندگنر

ؤال را طیغ  5گزینداا لیكرت و ضریب پایایی لفاا

ررد کد دی جدول  3-3نشان داده شده ا ت.

کرونباخ  0/9ررد .ؤال هاا پر شننامد اردکای مندا
جدول - 1نمرهگذاری پرسشنامه سبک مديريت کالس
نرع بک مدیرت کالس

غیرمداالدگر

تعاملی

مداالدگر

نمرهگذایا

23- 46

46- 69

69-92

رراا تقلیل دادههاا این تقیینب از هنر دو ننرع منای

یارخنند اردکای منندا و ننبک منندیریت کننالس و

ترصیفی و ا تنباطی ا تفاده شند .دی اینن پنژوهش از

یگر یرن گامردگام ا تفاده گردید.

زمرن کرلمرگروف– ا میرنرف رنراا میایسند ترزینع
نمرات هر یک از مؤلفدهاا پنژوهش رنا ترزینع نرمنال
ا تفاده شند و پنس از ن رنا ترجند رند نرمنال رنردن
داده ها ،از زمنرن همبسنتگی پیر نرن جهنت تعینین
فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،25بهار 1395
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جدول  -2همبستگی بين مؤلفه شايستگی فردی و سبک مديريت کالس
متغير

شایستگی فردی

بک مدیریت کالس

r =0/319
p =0/001
n =100

نتنننایج زمنننرن همبسنننتگی پیر نننرن (جننندول

ا اا هیئت لمنی رنا نبک مندیریت کنالس ننان

شمایه )2نشان منیدهند کند رنین شایسنتگی فنردا

یارخد متبت و معنادایا وجرد داید.

جدول  -3همبستگی بين مؤلفه شايستگی تدريس و سبک مديريت کالس
متغير

شایستگی تدریس

بک مدیریت کالس

r =0/491
p =0/001
n =100

نتایج زمرن همبسنتگی پیر نرن (جندول شنمایه ،)3
نشان منیدهند کند رنین شایسنتگی تندییس ا ناا

هیئت لمی را بک مدیریت کالس نان یارخد متبنت
و معنادایا وجرد داید.

جدول  -4همبستگی بين مؤلفه شايستگی پژوهشی و سبک مديريت کالس
متغير

شایستگی پژوهشی

بک مدیریت کالس

r =0/125
p =0/214
n =100

نتایج زمرن همبستگی پیر رن (جدول شمایه )4
نشان میدهد کد رین شایستگی پژوهشی ا اا
هیئت لمی را بک مدیریت کالس نان یارخد متبت

و معنادایا وجرد نداید ،لذا این فرضید مرید تائید قرای
نگرفت.

جدول  -5همبستگی بين شايستگی اجتماعی و سبک مديريت کالس

متغير

شایستگی اجتماعی

بک مدیریت کالس

r =0/26
p =0/009
n =100

نتایج زمرن همبسنتگی پیر نرن (جندول شنمایه )5

و معنادایا وجرد داید ،لذا این فرضید مرید تائید قنرای

نشان میدهد کند رنین شایسنتگی اجتمنا ی ا ناا

گرفت.

هیئت لمی را بک مدیریت کالس نان یارخد متبنت
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جدول  -6ضريب همبستگی بين خودکارآمدی و سبک مديريت کالس

متغير

خودکارآمدی

بک مدیریت کالس

r =0/391
p =0/001
n =100

رد منظری رری ی یارخد اردکای مدا و ارعاد ن

ا اا هیئت لمی و بک مدیریت کالس نان تائیند

را بک مدیریت کالس از زمرن همبستگی پیر رن و

می شرد ،همچنین ضنریب همبسنتگی رندد نت منده

تقلیننل یگر ننیرن گننامرنندگننام ا ننتفادهشننده ا ننت.

 r=0/391نشان دهنده یارخد متر ط رین اردکای مدا

رد این ترتیب کد ارتندا رنر ا ناس همبسنتگی پیر نرن

و بک مدیریت کالس ا ت .نتایج زمرن همبسنتگی

یارخد نها مخرحشده و پس ردمنظری رری نی نهم

پیر رن (جدول شنمایه  )5نشنان منیدهند کند رنین

هرکدام از متلیرها دی تبیین بک مندیریت کنالس از

ا اا هیئت لمی را بک مدیریت کالس نان یارخد

شیره مایا یگر یرن ا تفادهشده ا ت .رنا ترجند رند

متبت و معنادایا وجنرد داید ،لنذا اینن فرضنید منرید

نتایج ایائد شده دی جدول  6کند دی نخح p ≥ 0/01

تائید قرای گرفت .دی ادامد جدول مناتریس همبسنتگی

معنادای ررد ،میتران ،نتیجد گرفت کند فنر

ویده شده ا ت.

 Hoید و

فرضید تقییب مبنی رر وجرد یارخد رین اردکای مندا
جدول  -7ماتريس همبستگی بين متغيرها و مؤلفههای خودکارآمدی با سبک مديريت کالس

مییاس

اردکای مدا

بک
مدیریت
کالس

شایستگی
فردا

شایستگی
تدییس

شایستگی
پژوهشی

شایستگی
اجتما ی

اردکای مدا

1

-

-

-

-

-

بک مدیریت

**0/391

1

-

-

-

-

کالسفردا
شایستگی

**0/838

**0/319

1

-

-

شایستگی تدییس

**0/888

**0/491

**0/665

1

-

-

شایستگی

**0/677

0/125

**0/322

**0/486

1

-

شایستگی
پژوهشی

**0/761

**./260

**0/576

**0/613

**0/390

1

اجتما ی
همان طنری کند دی جندول شنمایه  7مناتریس

اجتما ی رنا نبک مندیریت کنالس ایتبناط متبنت و

همبسننتگی مشنناهده مننیشننرد ،همنند مؤلفنندهنناا

معنادای داشتد ولی رنین مؤلفند شایسنتگی پژوهشنی و

اردکای مدا را همدیگر ایتباط متبت و معنادای داینند؛

بک مدیریت کالس ایتباط معنادایا وجنرد نداشنت.

دی ینحال متلیر اردکای مدا و د مؤلفند ن یعننی

دی ادامد نتایج یگر یرن گام ردگام (جندول شنمایه )8

شایسننتگی فننردا ،شایسننتگی تنندییس و شایسننتگی

رراا مؤلفدهاا تقییب شرح داده شده ا ت.
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جدول  - 8نتايج کلی مدل رگرسيون گامبهگام

مدل

ضریب همبستگی

ضریب تبیین

ضریب همبستگی تعدیلشده

1

0/491

0/241

0/233

نتایج جدول  8نشنان منیدهند کند متلیرهناا

کد نتیجد زمرن رعدا نشاندهنده این ا ت کند تنهنا

پیشرینی کننده دی کل قادی رند تبینین  24دیصند از

متلیر شایستگی تندییس رنا ضنریب ا نتانداید رتناا

تلییرات متلیر مالک ( بک مدیریت کالس) هسنتند

 0/491تران پیشرینی متلیر مالک یا داید.

جدول  -9نتايج مربوط به ضرايب رگرسيون
مؤلفد

B
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ا تانداید

Beta

t

خح
معنادایا

دد ثارت
شایستگی تدییس

35/419
0/661

4/924
0/119

0/491

7/193
5/575

0/001
0/001

نتایج جدول  9نشان میدهند کند از رنین پننج

مداالد گر گرایش پیدا میکند؛ گرایش رد مت بک

متلیر ،تنهنا مؤلفند شایسنتگی تندییس رند معننادایا

مداالدگر دی ا اا نمرند یا میتران ،رد نظامی رنردن

مایا ی یده ا ت و رد بایتی تنها متلیرا ا ت کند

ماهیننت رراننی از کننالسهنناا ایننن دانشننگاه مننرتبط

تران پیشرینی متلیر مالک ( بک مدیریت کالس) یا

دانست .این دی حالی ا ت کد اغلنب پا نخگریان اینن

داید ،شایستگی تدییس ا نت ،لنذا معادلند یگر نیرن

تقییب را ترجند رند مینانگین نمنرات نبک مندیریت

بایت اراهد ررد از:

کالس و پراکنندگی نمنرات دی اطنراف نیخند تعناملی،

 + 35/42شایستگی تدییس ×  =0/66بک مدیریت کالس

دایاا بک مدیریت کالس تعاملی رردند .این یافتدهنا

نتيجهگيری

رننا یافتنندهنناا تقییننب ننالی و ام نینیننزدا ()1387

نتایج حاصل از دادههاا تقییب نشنان داد کند
رین متلیرهاا اصنلی پنژوهش یعننی اردکای مندا و
بک مدیریت کنالس یارخند متبنت و معننادای وجنرد
داید .از رین چهای مؤلفد اردکای مندا ند مؤلفند ن
شننامل (شایسننتگی فننردا ،شایسننتگی تنندییس و
شایسننتگی اجتمننا ی) دایاا یارخنند متبننت و معنننادای
رردند و تنها دی یكی از مؤلفدها (شایسنتگی پژوهشنی)
ایتباط معنادای مشاهده نشد.
یافتنندهننا حنناکی از ن ا ننت کنند رننا افننزایش
اردکای منندا ،ننبک منندیریت کننالس ا ننتادان و
مدی ان از بک غیرمداالدگر رد بکهاا تعناملی و

همسریی داشت .همچنین یافتدهاا این تقییب مبننی
رر یارخند اردکای مندا و نبک مندیریت کنالس رنا
یافتد هاا شنهیدا و همكنایان ( ،)1392ا نما یلی و
همكنننایان ( ،)1391جعفنننرا و همكنننایان (،)1391
اررتیند ،اساوند و االیلند )2011( 20و یم نانیننژاد و
همكایان ( )1390همسر ررد؛ لیكن را تقیینب هنیكس
( )2012ناهمسر ا ت.
الوه رر این یافتد هاا تقییب نشان میدهد کد
اغلنننب ا نننتادان و مدی نننان از لقننناظ راویهننناا
اردکای مدا دایاا میانگین نمرات رناالیی (حندود )4
رردند کد را ترجد رد میانگین طیغ لیكنرت ( ،)3نشنان
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از اردکای مدا منا ب و امیدوایکنننده رنراا ا ناا
نمرند ررد .همچنین کمترین حد اردکای مدا مررنرط
رد مؤلفد شایستگی پژوهشی ( )3/45ررد کد ریانگر این
مخلب ا ت کد ا اا نمرند نیاز رند تیرینت راویهنا و
نگرشهاا پژوهشی ارد دایند کد پیشنهاد میشرد رنا
ررنامدییزا منا ب نسبت رد تیریت ن اقدام نمرد.
همچنین یافتد ها ریان منیکننند کند رناالترین
میانگین نمره مرررط رد مؤلفند شایسنتگی تندییس رنا
میانگین  4/13ررد و این امنر نشناند انرری از رناوی رند
ترانمندا تندییس دی ا ناا نمرنند رنرده کند را ن
شكرفایی امر تعلیم و ترریت از رعد حرفداا و تخصصی
دی فراگیران اراهد گردید.
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16- Martin, Yin, & Baldwin
17- Emmer & Stough
18- Wang, Haertel & Walberg
19- Baumrind
20- Abu-Tineh,Khasawneh and Khalaileh
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