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چکيده
این پژوهش با هدف تعيين تأثير منبع کنترل معلم ،خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم و خودکارآمدی در تدریس بر
جوّ محيطی کالس در معلمان دوره ابتدایی شهرستانهای اردکان و ميبد انجام شد .این پژوهش ،مطالعهای توصيفی از نوع
همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش را کليه معلمان دوره اول و دوم ابتدایی شهرستانهای اردکان و ميبد در سال
تحصيلی  32-35تشکيل میدادند که بالغ بر  531نفر بودند .از این ميان ،با استفاده از نمونهگيری تصادفی ساده  213نفر برای
شرکت در پژوهش انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه کالسِ من فریزر ( ،)1383خودکارآمدی مدیریت کالس
ایمر و هيکمن ( ،)1331مقياس کارآمدی تدریس گيبسون و دمبو ( ،)1385و منبع کنترل معلم رز و ميدوی ( ،)1383جمع
آوری و با استفاده از تحليل معادالت ساختاری تجزیه و تحليل شدند .نتایج نشان داد که تمامی مقادیر وزنهای رگرسيونی
(بتا) بجز مقدار بتای بين منبع کنترل و احساس کارآمدی در تدریس معنی دار و مدل پيشفرض ارتباط بين متغيرها از
برازش خوبی برخوردار است .نتایج تحليل مسير نشان داد که منبع کنترل درونی معلم بهطور غيرمستقيم از راه افزایش
خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم بر جوّ محيطی کالس تأثير مثبتی میگذارد .خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم نيز
هم بهطور مستقيم ،و هم بهطور غيرمستقيم با تأثيرگذاشتن بر احساس کارآمدی معلم در تدریس ،بر جوّ محيطی کالس تأثير
معنیداری دارد .بر اساس این یافتهها می توان نتيجه گرفت که با افزایش منبع کنترل درونی در معلمان ،خصوصاً با تأکيد بر
مهارتهای مدیریت کالس و نظم میتوان هم زمينه های افزایش خودکارآمدی در تدریس و کنترل کالس را بهوجود آورد و هم
جوّ محيطی کالس را بهبود بخشيد.
واژههای کليدی :منبع کنترل معلم ،خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم ،خودکارآمدی در تدریس ،جوّ محيطی
کالس ،معلمان دوره ابتدایی.
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مقدمه
جوکالس ،محيطی است که توسط استادان و معلمان ،همکالسیها و سایر عوامل مدارس یا
دانشگاهی خلق می شود و زمانی که کالس به لحاظ فيزیکی ،عاطفی ،هيجانی ،احساسی و تحصيلی
به هرعلت ،نامطبوع و نامساعد باشد ،دارای جوی منفی است (آندرسون ،هميلتون و هاتی )3115 ،1و
این شرایط بر رشد شناختی ،اجتماعی و عاطفی (زدان )3111 ،3و یادگيری دانشآموزان (شينا وفا،
ابراهيمی قوام ،اسدزاده )1232 ،تأثير زیانباری میگذارد .پژوهشها نشان دادهاند که ادراک دانش
آموزان از کالس خود بر انگيزش تحصيلی (پاتریک ،کاپالن و ریان ،)3111 ،2راهبردهای
یادگيری ،واردشدن به فعاليتهای یادگيری و کالسی (کمپبل ،)3118 ،5مشارکت والدین در
کمک به دانشآموز و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان (آدامسکی ،فریزر و پيرو ،)3112 ،1تأثير
میگذارد .جوّ محيطی کالس میتواند هيجانهای تحصيلی را در دانشآموزان برانگيزاند؛ اما
هيجانهای دانشآموزان نيز ممکن است بر محيط کالس و رفتارهای کالسی آنها تأثيرگذار باشد
(هانگ و همکاران .)3115 ،محيط و فضای آزاد کالس ،ميل به حرکت و فعاليت زیاد در شاگردان،
وابستگی شدید برنامه به ابزارها و امکانات آموزشی خاص و جوّ کالسی ،شرایطی را برای معلمان
بهوجود میآورد که آنها را تشویق میکند در بهبود جوّ محيطی کالس توجه خاصی داشته باشند .از
این رو ،یک معلم باید عوامل مؤثر بر ایجاد جوّ محيطی مطلوب در کالس درس را بشناسد و با
ایجاد آنها برای بهبود جو کالس بکوشد.
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر جو کالس ،ساختار نظم و توانایی معلم در ایجاد نظم در کالس
است .به احساس معلم نسبت به توانایی خود در ایجاد و کنترل نظم در کالس ،خودکارآمدی
مدیریت نظم کالس گفته میشود (ایمر و هيکمن .)1331 ،6اردوگان 3و همکاران ( )3111معتقدند
که رفتار همراه با احساس احترام و توجه معلم ،در اصالح رفتار دانشآموزان مؤثر است و برعکس
ارجاع دانشآموزان به مدیر مدرسه ،فرستادن آنان به بيرون از کالس ،و ماندن در راهرو بدون
نظارت ،بیتوجهی نسبت به مشکالت دانشآموزان و شکایت کردن از آنان؛ از جمله رفتارهای
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منفی معلمان بهشمار میرود که تأثيری نامطلوب بر دانشآموزان میگذارد .بیانضباطی مشکالت
متعددی را برای دانشآموزان بهوجود آورده ،زمينه ناکامی آنان را فراهم میآورد .این ناکامی را
حتی میتوان در عملکرد معلمان و ميزان پرخاشگری در آنها مشاهده کرد .بنابراین ،خودکارآمدی
معلم در مدیریت نظم کالس میتواند از بروز این مسائل جلوگيری کرده ،جوّ بهتری را برای کالس
بهوجود آورد (ميشل و برادشاو .)3112 ،1معلمانی که در مدیریت نظم کالس خودکارآمدی باالیی
دارند ،چهار اصل را در برخورد با دانشآموزان درنظرمیگيرند .نخستين اصل این است که رفتار
دانشآموز را بهطور دقيق شناسایی و علتیابی میکنند ،سپس اهداف و انگيزههای بدرفتاری
دانشآموز را در رویارویی با یک موقعيت کالسی و یا انجام یک رفتار خاص شناسایی می کنند.
در مرحله بعد ،بهمنظور اصالح رفتار دانشآموز میکوشند راهبردی مناسب داشتهباشند و در نهایت،
از همکاران مدرسه یا والدین دانشآموز برای اجرای بهتر راهبرد خود کمک میگيرند (ادورادز و
واتز .)3111 ،3هنگامی که معلم ،خودکارآمدی مدیریت نظم باالیی داشته باشد ،فضای کالس از
حالت خشک و انعطافناپذیر خارج میشود ،مشارکت دانشآموزان در فعاليتهای کالسی بيشتر
میشود ،دانشآموزان در مباحث کالسی بيشتر بههم کمک میکنند و در نتيجه ،جوّ صميمانهتری
در کالس بهوجود میآید (لویس 2و همکاران .)3118 ،نتایج دو مطالعه در ایران نيز نشان داد که
مدیریت کالس درس پيشبينیکننده معنیداری برای جو یادگيری در کالس درس است
(رجاییپور ،کاظمی و آقاحسينی1283 ،؛ صمدی و همکاران .)1283 ،بنابراین ،با توجه به این
مباحث میتوان گفت که خودکارآمدی مدیریت نظم کالس بهطور مستقيم بر جوّ کالس تأثيرگذار
است.
خودکارآمدی مدیریت نظم کالس عالوه بر اینکه بهطور مستقيم میتواند با جو محيطی کالس
ارتباط داشته باشد ،بهطور غيرمستقيم با افزایش بهرهوری شيوههای تدریس معلم و احساس معلم در
خودکارآمدی در تدریس نيز میتواند کيفيت جو کالس را افزایش دهد .معلمی که دارای
خودکارآمدی باالیی در مدیریت نظم کالس است ،باعث میشود در کالس محيطی بهوجود آورد
که بهتر بتواند شيوههای تدریس مؤثر خود را تحقق بخشد (ليندبلوم-یاالنی و همکاران .)3116 ،5در
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بسياری از مواقع ،ما شاهد هستيم که معلمان از شيوههای بسيار مناسب و خالقانهای برای تدریس
مطالب کالسی استفاده میکنند؛ اما این شيوهها اثرگذاری الزم را ندارند و معلم پس از مدتی چون
کارایی آنها را در عمل نمیبيند ،نااميد شده ،از آنها استفاده نمیکند .بررسی دالیل احتمالی این
موضوع نشان میدهد ،احتماالً یکی از دالیل مهم این مسأله این است که معلم در کنار شيوههای
تدریس ،در کنترل جو کالس و نظم حاکم بر آن ناتوان بوده و بهعلت از هم پاشيدگی نظم و قوانين
حاکم بر کالس ،دانشآموزان در دریافت مطالب ناتوان عمل کرده ،شيوه تدریس اثربخشی خود را
از دست می دهد (مارش و روچی .)1333 ،1به عبارتی دیگر ،وقتی یک معلم در مدیریت نظم
کالس احساس میکند خودکارآمدی باالتری دارد و دست به انجام راهبردهایی میزند که نظم
کالس را بخوبی مدیریت میکند ،پيرو آن ،شيوههایی که از آنها برای تدریس استفاده میکند نيز
بيشتر مؤثر افتاده و در نتيجه ،معلم در انجام آنها احساس میکند دارای خودکارآمدی باالتری در
تدریس است (ریم-کافمن و ساویر .) 3115 ،3زمانی که خودکارآمدی تدریس در معلم نيز افزایش
پيدا کرد ،در نتيجه آن شاهد کيفيت بيشتر تدریس معلم ،مشارکت بيشتر دانشآموزان در فرایند
تدریس معلم ،یادگيری بهتر دانشآموزان و افزایش همکاری آنها با یکدیگر در مباحث کالسی
خواهيم بود (گيبز )3113 ،2و همه اینها بهنوبه خود باعث بهبود جو محيطی حاکم بر کالس میشوند
(کولی 5و همکاران .)3113 ،اسماعيلی ،کتابيان و خداداد ( )1231نيز در پژوهشی نشان دادند که
شيوههای مدیریت کالس معلمان تربيت بدنی با خودکارآمدی آنها ارتباط معنیداری دارد .نتایج
یک مطالعه دیگر نيز نشان داد که خودکارآمدی معلم در تدریس و مدیریت کالس با پيشرفت
تحصيلی دانشآموزان ارتباط معنیداری دارد (سرمدی و همکاران.)1283 ،
+

+
جو محيطی کالس

+

کارآمدی در تدریس

+

خودکارآمدی مدیریت نظم

+

منبع کنترل معلم

شکل  :1مدل پيشفرض ارتباط بين متغيرهای مورد مطالعه
1- Marsh & Roche
2- Rimm-Kaufman & Sawyer
3- Gibbs
4- Collie
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اما یکی از متغيرهایی که بر خودکارآمدی معلم در مدیریت نظم کالس نقش دارد ،منبع کنترل
شخصی معلم است .منبع کنترل در چهارچوب نظریه راتر ( )1366مطرح میشود .منبع کنترل به
ميزان اعتقاد فرد در مورد کسب پاداش از طریق کوشش شخصی اطالق میشود .افرادی که از منبع
کنترل درونی برخوردارند ،بر این باورند که کنترل کافی بر زندگی خود و رویدادهای آن دارند و
مطابق همين باور نيز رفتار میکنند .آنها در تکاليف خود عملکرد بهتری دارند ،کمتر تحت نفوذ
دیگران قرار میگيرند و برای مهارتها و پيشرفتهای خود ارزش باالتری قائل هستند .افرادی که
دارای منبع کنترل بيرونی هستند ،بر این باورند که بر آنچه بر ایشان روی میدهد ،کنترل ندارند و
رویدادها را به منابع بيرونی از خود مثل شانس ،سرنوشت و صاحبان قدرت نسبت میدهند .در واقع،
این افراد فکر میکنند که دریافت تقویت آنها به لطف دیگران و یا شانس وابسته است .افراد دارای
منبع کنترل بيرونی معتقدند که تقویت توسط افراد دیگر کنترل شده و آنها مقابل این نيروهای
بيرونی ناتوانند (لفکورت .)3115 ،1با توجه به این تعریف ،معلمانی که از منبع کنترل درونی
برخوردارند ،معتقدند که علت آنچه در کالس درس رخ میدهد (چه چيزهای مثبت و چه چيزهای
منفی) ،ناشی از فعاليتها و ویژگیهای شخصی خودشان است و بنابراین ،خود نيز میتوانند آن را
تحت کنترل بگيرند؛ اما برعکس ،معلمانی که دارای منبع کنترل بيرونی هستند ،معتقدند که وضعيت
تحصيلی دانشآموزان و آنچه در کالس درس اتفاق میافتد ،ناشی از عوامل مختلفی هستند که
بسياری از این عوامل از کنترل آنها خارجند (بتورت .)3112 ،3معلمانی که دارای منبع کنترل درونی
هستند ،خودکارآمدی تدریس باالتری دارند (پارکی 2و همکاران ،)1388 ،با فرسودگی شغلی
کمتری مواجه میشوند (خاکزادان )1381 ،و رضایت شغلی بيشتری دارند (برزگر و اربابی.)1235 ،
معلمانی که از منبع کنترل درونی برخوردارند ،از هم پاشيدگی نظم کالس را ناشی از عوامل دورنی
و ویژگیهای فردی خود میدانند و معتقدند روی این عوامل کنترل دارند و میتوانند با تغيير آنها،
نظم بهتری را در کالس بهوجود آورند (مپلز .)1385 ،5بنابراین ،میتوان انتظار داشت ،منبع کنترل
رفتار معلم بر احساس خودکارآمدی او بر مدیریت نظم کالس تأثير گذارد .منبع کنترل درونی
موجب می شود یک معلم احساس کند نظم کالس تحت تأثير عواملی است که وی روی آنها
1- Lefcourt
2- Betoret
3- Parkay
4- Maples
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کنترل دارد؛ در حالی که منبع کنترل بيرونی معلم موجب میشود او احساس کند نظم کالس بيشتر
تحتتأثير عواملی چون تربيت خانوادگی و وضعيت فرهنگی دانشآموز است و وی روی آنها
کنترلی ندارد (کوک .)3113 ،1الگوی تأثير متغيرهای منبع کنترل معلم ،خودکارآمدی مدیریت نظم
کالس ،خودکارآمدی معلم در تدریس بر جوّ محيطی کالس را میتوان به صورت مدل پيشفرضی
که در شکل  1آورده شده است ،نشان داد.
بررسی پيشينه پژوهش نشان می دهد که در ایران پژوهش زیادی درباره این موضوع انجام نشده
است .برزگر و اربابی ( )1235و خاکزادگان ( )1281بهترتيب رابطه منبع کنترل معلمان را با رضایت
شغلی و فرسودگی شغلی بررسی کردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که منبع کنترل درونی با رضایت
شغلی رابطه معنیدار مثبت و با فرسودگی شغلی رابطه معنیدار منفی دارد .وفا ،ابراهيمی و اسدزاده
( )1232در مطالعه خود نشان دادند که هرچه خودکارآمدی معلمان باالتر میرفت ،ادراک
دانشآموزان از جو کالس نيز بهبود مییافت .اسپری )3113( 3در مطالعهای ،بهبررسی نقش جوّ
انگيزشی کالس بر ميزان پذیرش نظم از سوی دانشجویان پرداخت .نتایج مطالعه وی نشان داد که
هرچه یک معلم بتواند جو انگيزشی بهتری را در کالس بهوجود بياورد ،دانشجویان نظم کالسی را
بيشتر رعایت خواهند کرد .مورسيا )3111( 2نيز گزارش کرد که جو کالس با جهتگيری هدف
دانشآموزان و نظم کالسی ارتباط دارد .کولی و همکاران ( )3113ارتباط بين جو مدرسه ،یادگيری
دانشآموزان ،کارآمدی معلمان و رضایت شغلی آنها را بررسی کردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد
که جو مدرسه ،رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان را افزایش میدهد و از این طریق ،یادگيری
بهتر دانشآموزان را درپی دارد .کوک ( )3113نشان داد که منبع کنترل معلم تعيينکننده نحوه
فعاليتهای کالسی دانشآموزان است .وی گزارش کرد که منبع کنترل دورنی معلمان با مدیریت
بهتر کالس درس و ارتباط بهتر بين دانشآموزان با یکدیگر ،و بين معلم و دانشآموزان ارتباط دارد
و موجب عملکرد بهتر دانشآموزان در کالس میشود .مهاجری ،شریف و مهاجری ( )1231نيز
نشان دادند که قابليت های حرفهای معلمان که توانایی آنها در تدریس مؤثر را نيز شامل میشد ،با
عملکرد تحصيلی دانشآموزان ارتباط معنیداری دارد .با توجه به اهميت جو کالس در عملکرد

1- Cook
2- Spray
3- Murcia
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تحصيلی دانشآموزان ،هدف از پژوهش حاضر تعيين تأثير منبع کنترل معلم ،خودکارآمدی
مدیریت کالس و نظم و خودکارآمدی در تدریس بر جو محيطی کالس در معلمان دوره ابتدایی با
استفاده از تحليل معادالت ساختاری است .فرضيههای پژوهش بر اساس مدل پيشفرض ارائه شده
در باال عبارتند از:
 )1منبع کنترل معلم بر خودکارآمدی مدیریت کالس و منظم تأثيری مستقيم دارد.
 )3خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم بر کارآمدی تدریس معلمان تأثيری مستقيم دارد.
 )2کارآمدی تدریس معلم بر جو کالس تأثيری مستقيم دارد.
 )5خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم بر جو محيطی کالس تأثيری مستقيم دارد.
 )1منبع کنترل معلم بر کارآمدی تدریس معلمان تأثيری مستقيم دارد.
 )6منبع کنترل معلم از طریق تأثير بر خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم ،و خودکارآمدی
مدیریت کالس و نظم از طریق تأثير بر کارآمدی تدریس ،بر جو کالس تأثيری غيرمستقيم دارند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش را کليه معلماان
ابتدایی شهرستانهای اردکان و ميبد در سال تحصيلی  32-35تشکيل میدادند که باالغ بار  531نفار
بودند .با توجه به اینکه فهرست مدارس ابتدایی و تعداد کالسهای هر مدرسه در سازمان آماوزش و
پرورش شهرستانها موجود بود ،از بين جامعه 213 ،نفار باهشايوه نموناهگياری تصاادفی سااده بارای
شرکت در پژوهش انتخااب شادند .بار اسااس معياار حجام نموناه در جادول کرجسای و مورگاان

1

( 311 ،)1331نفر برای حجم نمونه کافی بود؛ اما برای افزایش اعتباار پاژوهش ،از نموناهای بايش از
این مقدار ،برای شرکت در پژوهش استفاده شد .دادهها با اساتفاده از چهاار پرسشانامه باه شارح زیار
جمعآوری ،و با استفاده از تحليل معادالت ساختاری 3تجزیه و تحليل شد.
الف) پرسشنامه کالس من :2این پرسشنامه توسط فيشر و فریزر 5درسال  1381بهمنظور ارزیابی
جو کالسی طراحی و دارای  31سؤال است که به صورت دوگزینهای بله و خير نمرهگذاری
1- Krejcie & Morgan
2- structural equation modeling
)3- My Class Inventory (MCI
4- Fisher & Fraser
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میشود .این پرسشنامه دارای  1زیر مقياس رضایت از کالس ،وجود اختالفنظر ،عملکرد کالسی
مناسب ،مشکالت کالسی و همبستگی کالسی است که برای محاسبه نمره کلی پرسشنامه،
گویههای مربوط به زیرمقياس اختالفنظر و مشکالت کالسی معکوس نمرهگذاری میشوند .این
پرسشنامه توسط معلم پاسخ داده میشود و گویههای آن شامل عباراتی است که ابعاد مختلف جو
کالس را ارزیابی میکنند ،مانند« :در کالس من دانشآموزان از کارهای کالسی لذت میبرند» و
«دانش آموزان در کالس من زیاد با یکدیگر جنگ و جدل میکنند» .سازندگان این پرسشنامه با
استفاده از تحليل عاملی اکتشافی ،روایی سازه 1این مقياس را با درنظرگرفتن پنج بعد آن تأیيد کردند
(فيشر و فریزر .)1381 ،این پرسشنامه با پرسشنامه محيط یادگيری 3روایی همگرایی معنیدار داشت.
همچنين ،نمرههای این پرسشنامه با نمرههای عملکرد تحصيلی نيز روایی همگرایی مثبتی داشت
(فریزر .)1383 ،آلفای کرونباخ این پرسشنامه بين  1/11تا  1/82در زیر مقياسهای آن بهدست آمد
که نشاندهنده همسانی درونی سؤالهای آن بود (فریزر .)1383 ،آلفای کرونباخ پرسشنامه کالس
من در پژوهش حاضر نيز از  1/63تا  1/83بهدست آمد.
ب) پرسشنامه خودکارآمدی معلم در مدیریت کالس و نظم :2این پرسشنامه توسط ایمر و
هيکمن 5در سال  1331ساخته شده و شامل  15سؤال است که مهارت معلم را در مدیریت و برقرای
نظم در کالس مورد پرسش قرار می دهند ،مانند« :من میتوانم با دانشآموزان بهگونه ای تعامل
داشته باشم که نشان دهم در کسب رفتارهای درست از سوی آنها جدی هستم» یا «من با اطمينان
میدانم اولين جلسه سال تحصيلی را چطور شروع کنم که دانشآموزان تا آخر سال یادبگيرند رفتار
مناسبی داشته باشند» .گویهها در یک مقياس  6درجهای ليکرت از ( 1کامالً مخالف) تا ( 6کامالً
موافق) نمرهگذاری میشوند .این پرسشنامه از یک ساختار تکعاملی برخوردار است .آلفای
کرونباخ این پرسشنامه  1/81و ضریب پایایی باز آزمون این پرسشنامه به فاصله یک هفته از دو بار
اجرای آزمون  1/33بود .نمرههای این پرسشنامه با شيوههای مثبت تدریس معلم ارتباطی معنیدار
داشت (ایمر و هيکمن .)1331 ،آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر  1/38بهدست آمد.

1- construct validity
2- Learning Environment Inventory
3- Self-efficacy Scale for Classroom Management and Discipline
4- Emmer & Hickman
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ج) پرسشنامه منبع کنترل معلم :1رز و ميدوی 3در سال  1383این پرسشنامه را بر اساس پرسشنامه
منبع کنترل راتر ( )1366طراحی کردند که شامل  38سؤال است و هر سؤال به دو بخش تقسيم
میشود .پاسخ فرد به یک بخش نشاندهنده منبع کنترل بيرونی و به بخش دیگر نشان دهنده منبع
کنترل درونی است؛ برای مثال« :زمانی که نمره دانشآموزان شما بهتر میشود ،احتماالً بيشتر به این
خاطر است که :الف) شما شيوههایی برای انگيزه دادن به آنها به کار بردهاید؛ ب) دانشآموزان
تالش بيشتری برای درس خواندن کردهاند» .به هر بخش در هر سؤال نمره  1تعلق میگيرد .نمره
فرد در منبع کنترل درونی یا بيرونی با استفاده از مجموع پاسخهایی که در هربخش داده است،
محاسبه میشود .بررسی روایی پيشبين این پرسشنامه نشان داد که نمرههای افراد در پرسشنامه
خالقيت درآموزش همبستگی معنیدار مثبتی با منبع کنترل درونی و همبستگی معنیدار منفی با منبع
کنترل بيرونی داشت .پایایی آزمون به شيوه کودر ریچاردسون برای منبع کنترل بيرونی  1/81و برای
منبع کنترل درونی  1/31بهدست آمد (رز و ميدوی .)1338 ،البته ،در مطالعات همبستگی میتوان
نمره آزمون را بر اساس یکی از ابعاد آن (برای مثال ،منبع کنترل درونی) محاسبه کرد .در این
صورت ،نمرههای باال نشاندهنده آن منبع کنترل و نمرههای پایين نشاندهنده منبع کنترل دیگر
(بيرونی) است .آلفای این پرسشنامه با استفاده از روش کودر ریچاردسون برای منبع کنترل دورنی
 1/33و برای منبع کنترل بيرونی  1/81بهدست آمد.
د) پرسشنامه کارآمدی تدریس :2این پرسشنامه توسط گيبسون و دمبو )1385( 5طراحی شده و
شامل  16گویه است که در یک مقياس  6درجهای ليکرت از ( 1کامالً مخالف) تا ( 6کامالً موافق)
نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه از دو زیرمقياس کارآمدی تدریس فردی 1و کارآمدی تدریس

6

تشکيل شده که با جمع نمرههای دو زیرمقياس نمره کلی پرسشنامه قابل محاسبه است .کارآمدی
تدریس فردی نشاندهنده خودکارآمدی باالی معلم و باور وی نسبت به این است که تدریس مؤثر
او در کالس در نتيجه تالشهای فردی ،احساس مسؤوليت و مهارتهای وی است؛ برای مثال« :
وقتی دانش آموزی نتواند تکليفش را بدرستی انجام دهد ،معموالً میتوانم متناسب با سطح
)1- Teacher Locus of Control (TLC
2- Rose & Medway
)3- Teaching Efficacy Scale (TES
4-Gibson& Dembo
5- Personal Teaching Efficacy
6- Teaching Efficacy
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تواناییاش ،تکليف را تنظيم کنم» .کارآمدی تدریس نيز منعکسکننده باور معلم نسبت به این است
که هرگونه توانایی او در تدریس مؤثر به دانشآموزان بر اثر عوامل خارج از دسترس او همچون
محيط خانه ،زمينه خانوادگی و همراهی و مشارکت والدین در تکاليف درسی دانشآموز است و
معادل مفهوم انتظار پيامد 1در نظریه خودکارآمدی بندورا )1338( 3است؛ برای مثال« :ساعتها
حضور در کالس من تأثير کمتری بر دانشآموزان نسبت به تأثير محيط خانه آنها دارد» .نمرههای
باال در کارآمدی تدریس فردی نشاندهنده خودکارآمدی باال و نمرههای پایين در کارآمدی
تدریس نشاندهنده انتظار پيامد پایين یا کارآمدی تدریس پایين است .گيبسون و دمبو ()1385
آلفای کرونباخ زیرمقياس کارآمدی تدریس فردی را  1/38و کارآمدی تدریس را  1/31و نمره
کل پرسشنامه را  1/33بهدست آوردند .ساختار دوعاملی آزمون با استفاده از تحليل عامل اکتشافی
تأیيد شد .عملکرد تحصيلی دانشآموزان با کارآمدی تدریس فردی ارتباط مثبت و با کارآمدی
تدریس ارتباط منفی داشت (گيبسون و دمبو .)1385 ،در پژوهش حاضر آلفای کرنباخ این
پرسشنامه  1/83برای کارمدی تدریس فردی و  1/81برای کارآمدی تدریس بهدست آمد.

یافتههای پژوهش
ميانگين و انحراف معيار منبع کنترل معلم ( ،)15/35 ± 3/33خودکارآمدی مدیریت کالس و
نظم ( ،)11/12 ± 65/13کارآمدی در تدریس ( )62/11 ± 3/21و جوّ محيطی کالس (± 2/15
 )18/13بود .برای آزمون فرضيههای پژوهش و بررسی برازش مدل مفروضی که بر اساس پيشينه
نظری در شکل  1ترسيم شده بود ،از تحليل معادالت ساختاری استفاده شد (جدول  ،1شکل .)3
بررسی شاخصهای برازش مدل و سطح معنیداری وزنهای رگرسيونی نشان داد که مدل مذکور
از برازش مناسبی برخوردار است و همه فرضيههای پژوهش تأیيد شدهاند.

1- outcome expectancy
2- Bandura
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1/15

1/31
جو محيطی کالس

1/51

کارآمدی در تدریس

e3

1/11

1/13

خودکارآمدی مدیریت نظم

e2

منبع کنترل معلم

e1

شکل  :3ضرایب مسير (وزنهای رگرسيونی استاندارد شده) و متغيرهای خطا در مدل برازش شده

همانطورکه اشاره شد ،بررسی وزنهای رگرسيونی در جدول  1نشان میدهد که تمام مسيرهای
مدل پيشفرض معنیدار است ( )p>1/11و پنج فرضيه اول تأیيد شدهاند .به عبارتی دیگر ،منبع
ک نترل معلم بر خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم وی تأثير دارد ،خودکارآمدی مدیریت کالس
و نظم معلمان نيز بر کارآمدی تدریس آنها تأثير مستقيمی دارد ،کارآمدی تدریس معلم نيز بر جو
کالس تأثير دارد ،منبع کنترل معلم بر کارآمدی تدریس معلمان تأثير مستقيمی دارد و در نهایت،
خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم معلم بر جو محيطی کالس تأثير مستقيمی دارد.
جدول  :1وزنهای رگرسيونی مدل برازش شده
وزنهای

خطای

رگرسيونی

استاندارد

غيراستاندارد

S.E

1/611

1/138

2/133

1/253

1/151

8/831

1/111

1/333

1/133

3/333

1/151

1/138

1/531

1/181

3/656

1/136

1/1111

1/133

1/125

1/863

1/516

1/1111

خطای e1

133/138

12/333

3/215

1/1111

خطای e2

21/231

2/336

3/215

1/1111

خطای e3

11/553

1/113

3/215

1/1111

مسيرها
مدیریت نظم

منبع کنترل

<-

مدیریت نظم

<-

منبع کنترل

<-

مدیریت نظم

<-

جو کالس

کارآمدی تدریس

<-

جو کالس

کارآمدی
تدریس
کارآمدی
تدریس

C.R

وزنهای

سطح

رگرسيونی

معنی

استاندارد شده

داری

1/131

1/1111
1/1111

 /126سال یازدهم ،شمارة  ،1شمارة پياپی  ،32بهار و تابستان 1231

جدول  :3شاخصهای برازش مدل مفروض در پژوهش
شاخص ها

χ3

DF

sig

χ3/DF

GFI

NFI

RFI

IFI

CFI

RMSEA

مقدار

1/313

1

1/131

1/313

1/332

1/333

1/323

1/331

1/331

1/123

بهمنظور آزمون فرضيه ششم پژوهش «منبع کنترل معلم از راه تأثير بر خودکارآمدی مدیریت
کالس و نظم ،و خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم از راه تأثير بر کارآمدی تدریس ،بر جو
کالس تأثير غيرمستقيمی دارند» ،شاخصهای برازش مدل بررسی شد که در جدول  3گزارش
شدهاند .همانطورکه مالحظه میشود ،مقدار  χ3معنیدار نيست .همچنين ،شاخص  χ3/DFکه
نسبتی از خی دو به درجه آزادی مدل است ،برابر با  1/313است .شایان ذکر است که برای این
شاخص مقادیر  1تا  1به منظور برازش مدل مناسبند .بنابراین ،این شاخصها از برازش خوب مدل
نشان دارند .شاخصهای نيکویی برازش )GFI( 1شاخص برازش هنجارشده ،)NFI( 3شاخص
برازش نسبی ،)RFI( 2شاخص برازش افزایشی )IFI( 5و شاخص برازش تطبيقی )CFI( 1نيز همگی
باالی  1/31هستند که برای برازش مدل مدل مطلوب تلقی میشوند .در نهایت ،ریشه ميانگين
مربعات خطای برآورد )RMSEA( 6نيز که باید کمتر از  1/11باشد ،در مدل حاضر 1/123
بهدست آمد که مطلوب تلقی میشود .بنابراین ،بهطورکلی ،بررسی شاخصهای برازش مدل نشان
میدهد که مدل نهایی بهدست آمده از برازش خوبی برخوردار است و فرضيه آخر پژوهش نيز تأیيد
میشود و میتوان گفت که منبع کنترل معلم از راه تأثير بر خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم ،و
خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم از راه تأثير بر کارآمدی تدریس ،بر جو کالس تأثير
غيرمستقيمی دارند.

)1- Goodness of Fit Index (GFI
)2- Normal Fit Index (NFI
)3- Relative Fit Index (RFI
)4- Incremental Fit Index (IFI
)5- Comparative Fit Index (CFI
)6- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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بحث و نتيجهگيری
یافتههای پژوهش نشان داد که خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم بهطور مستقيم بر جو
محيطی کالس تأثير دارد .این یافته با نتایج مطالعات مورسيا ( ،)3111گوتيرز 1و همکاران ( )3111و
اسپری ( )3113همسو بود .یکی از شاخصههای جو محيط کالس عدم مشکل و وجود هرج و مرج
در کالس است که می توان گفت مهمترین عامل کنترل آن نيز توانایی معلم در مدیریت نظم در
کالس است (گوتيرز و همکاران .)3111 ،مدیریت نظم در کالس درس باعث میشود که مرزهای
 3بين دانشآموزان و مرزهای بين معلم و دانشآموزان نه آنقدر انعطافناپذیر و خشک باشد که
هيچ گونه ارتباط متقابل نزدیکی بين افراد در کالس شکل نگيرد و نه آنقدر باز و نفوذپذیر باشد که
قاعدهها ،اصول و حرمتهای بين دانشآموزان و بين دانشآموزان و معلم خدشهدار شود و
ارتباطات نامناسب و خارج از معمول بين دانشآموزان و معلم در کالس شکل بگيرد (آرتيموا 2و
همکاران .)1333 ،بنابراین ،در کالسی که معلم بخوبی توانایی این را دارد که قاعده و نظم را حفظ
کند ،دانش آموزان چهارچوبهای رفتاری خود را میدانند و صميميت و ارتباط نزدیک خود را
حفظ میکنند (مورسيا .)3111 ،به عالوه ،جدای از صميميت ،وجود مشکالت 5کالسی و
اختالفنظر 1نيز جزو شاخصهای جو کالسی هستند (فریزر )1383 ،که خودکارآمدی نظم در
کالس توسط معلم مستقيماً بر آنها اثر میگذارد؛ بدین صورت که وجود نظم در کالس باعث می
شود دانشآموزان قاعده های الزم را برای برخورد با یکدیگر در نظر بگيرند و در جوّی
مسالمتآميز اختالفات و کدورت های درونی خود را حل و از مشکالت بينفردی اجتناب کنند
(مولنا 6و همکاران .)3111 ،با توجه به این یافتهها میتوان نتيجه گرفت که افزایش خودکارآمدی
معلمان در مدیریت نظم کالس میتواند جو محيطی کالس را بهبود بخشد و میتوان با ارائه
دورههای آموزشی به معلمان در مورد شيوههای مدیریت نظم کالس و برخورد با دانشآموزان مخلّ
نظم کالس ،در بهبود جوّ محيطی کالس کوشيد و در نتيجه ،پيامدهای مثبت جوّ مناسب کالس

1- Gutiérrez
2- Borders
3- Artemeva
4- Difficulty
5- Friction
6- Maulana
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همچون ارتباط خوب دانشآموزان با یکدیگر و یادگيری بهتر دانشآموزان (پاتریک و همکاران،
 )3111را انتظار داشت.
نتایج بررسی برازش مدل مفروض در پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی مدیریت
کالس و نظم در معلم ،عالوه بر اینکه بهطور مستقيم بر جو محيطی کالس تأثير میگذارد ،بهطور
غيرمستقيم با افزایش احساس کارآمدی وی در تدریس بر بهبود جو محيطی کالس تأثير میگذارد.
این یافته با نتایج مطالعات کولی و همکاران ( ،)3113ایمنتز و زولن ،)1331( 1چنگ 3و همکاران
( ،)3111وفا ،قوام و حسنزاده ( )1232همسو بود .وفا و همکارانش ( )1232استدالل میکنند که
یک معلم خودکارآمد در کالس بهعنوان یک الگو به رفتارهایی مناسب دست میزند و با
بهکارگيری شيوههای آموزشی مناسب و مدیریت درست در کالس ،جوّ مناسبی برای تعامالت
مثبت بين خود و شاگردان در کالس ایجاد میکند .دانشآموزان با درک این خودکارآمدی معلم،
انگيزههای الزم را برای بهکارگيری راهبردهایی برای بهبود وضعيت کالسی و تحصيلی خود پيدا
میکنند .از طرفی دیگر ،خودکارآمدی باال در تدریس باعث میشود سطح پيشرفت تحصيلی و
انگيزش تحصيلی دانش آموزان ارتقا یابد و همين افزایش انگيزه در بين دانشآموزان و پيشرفت
تحصيلی باالی آن ها همبستگی و اتحاد یک کالس را برای پيشبرد بهتر اهداف تدریس معلم باال
میبرد که خود میتواند مبنایی برای ارتقای کيفی جوّ کالس باشد (هوی و هانوم.)1333 ،2
خودکارآمدی در تدریس تعيينکننده بسياری از عوامل مربوط به دانشآموز و محيط مدرسه؛ از
جمله جوّ محيطی کالسی است .خودکارآمدیِ تدریس در معلم باعث میشود وی مهارتهای
تدریس بهتری را برای دانشآموزان بهکار گيرد و در نتيجه ،عملکرد و فعاليت کالسی را در بين
آنها افزایش دهد .این معلمان با ارائه الگوه ای تدریس بهتر ،پویایی و ارتباط زیادی را در بين
دانشآموزان بهوجود میآوردند و در نتيجه ،بر همبستگی کالسی که از عوامل جو محيطی کالسی
است ،اثر مثبتی میگذارند (کولی و همکاران .)3113 ،چنگ و همکاران ( )3111نيز برای تبيين
ارتباط مثبت ميان خودکارآمدی معلم و جو مدرسه به این نکته اشاره کردند که معلمانی که در
تدریس خودکارآمدی بهتری دارند ،برای اینکه تدریس اثربخشی داشته باشند ،با دانشآموزان

1- Imants & Zoelen
2- Chong
3- Hoy & Hannum
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رابطهای صميمی و متقابل برقرار میکنند .این رابطه صميمی متقابل باعث میشود بر جو محيطی
کالس و مدرسه نيز تأثير مثبت گذاشته شود و ارتباط صميمی بين دانشآموزان و معلم افزایش یابد.
بنابراین ،با توجه به این یافته میتوان نتيجه گرفت که عالوه بر آموزش معلمان در نحوه مدیریت
نظم کالس ،آموزش شيوههای مختلف تدریس بهمنظور کارآمد شدن معلمان در شيوههای مختلف
تدریس نيز میتواند بهعنوان مکمل مدیریت نظم کالس ،به معلم کمک کند تا جو بهتری در کالس
درس بهوجود آورد و موجب عملکرد بهتر دانشآموزان در سایه نظم باالی کالس و ارائه تدریس
بهتر در کالس شود.
یافته های پژوهش حاضر همچنين نشان داد که منبع کنترل بهطور غيرمستقيم از راه افزایش
خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم بر بهبود جو محيطی کالس تأثيرگذار است .به عبارتی دیگر،
منبع کنترل درونی معلم (نمرههای باال در پرسشنامه نشاندهنده منبع کنترل درونی بيشتر در معلم بود)
به افزایش خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم در معلمان منجر شده که این احساس
خودکارآمدی باال ،افزایش کيفيت تدریس و در نتيجه ،افزایش کيفيت جوّ کالس را در پی
داشتهاست .این یافته با نتایج مطالعه فرنهام و دارکلی ،)1332( 1سادوسکی و وودوارد )1382( 3و رز
و ميدوی )1381( 2همسوست .برای تبيين این یافته میتوان گفت که افزایش کيفيت جو محيطی
کالس میتواند ناشی از ویژگیهای یک معلم دارای منبع کنترل درونی باشد .معلمانی که منبع
کنترل درونی باالتری دارند ،به این علت که اتفاقات پيرامون خود را در درون خود جستجو می
کنند ،معموالً در کنترل خشم خود مهارت بيشتری دارند ،به دنبال راه حلهای بهتری برای برخورد با
دانشآموزان هستند ،از مشکالت و مسؤوليتهای خود آگاه بوده ،کنترل مؤثرتری بر کالس درس
خود دارند (رز و ميدوی .)1381 ،به همين دليل انتظار میرود این معلمان در بهبود جو محيطی
کالس مؤثرتر عمل کنند .منبع کنترل معلم میتواند بر نگرش او به نحوه کنترل دانش آموز نيز اثر
بگذارد؛ به این صورت که منبع کنترل درونی باعث می شود معلم مسؤوليت رفتارهای دانش آموزان
را بهعهده خود آنها بگذارد و معتقد باشد که این خود دانشآموزان هستند که باید از درون احساس
کنند به پيشرفت تحصيلی نياز دارند و باید برای موفقيت خود گام بردارند .اینگونه معلمان کنترل

1- Furnham & Drakeley
2- Sadowski & Woodward
3- Rose & Medway
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کمتری روی دانشآموزان اعمال میکنند و دانشآموزان آنها از آزادی عمل بيشتری در کالس
درس برخوردارند (لوننبرگ و کاداوید .)1333 ،1در نتيجه این امر ،انتظار میرود جو محيطی
کالسی در معلمانی که دارای منبع کنترل درونی هستند ،بهتر از معلمانی باشد که دارای منبع کنترل
بيرونی هستند و کنترل بيشتری را از بيرون بر رفتارهای دانشآموزان اعمال میکنند .از طرفی دیگر،
معلمان دارای منبع کنترل درونی بر این باورند که عوامل مخل بر نظم کالسی تحت کنترل آنها قرار
دارد؛ بنابراین ،با کنترل آنها میتوانند نظم کالس و در نتيجه ،جو محيطی کالس را نيز به کنترل
خود درآوردند .این یافته نشان میدهد که مقدمه تمام برنامههایی که باید برای ارتقای مدیریت نظم
کالس و کارآمدی تدریس معلم ریخته شود ،کمک به معلمان برای داشتن منبع کنترل درونی در
شغل آنهاست .منبع کنترل میتواند بر دو عامل دیگر؛ یعنی خودکارآمدی مدیریت نظم و کارآمدی
تدریس معلم نيز تأثير بگذارد و اتخاد یک منبع کنترل مناسب در شغل از سوی معلمان نسبت به دو
عامل دیگر اولویت بيشتری دارد.
در مجموع ،بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتيجه گرفت که با افزایش منبع کنترل
درونی در معلمان ،خصوصاً با تأکيد بر مهارتهای مدیریت کالس و نظم میتوان هم زمينههای
افزایش خودکارآمدی در تدریس و کنترل کالس را بهوجود آورد و هم به بهبود جو محيطی
کالس اقدام کرد .بنابراین ،پيشنهاد میشود کارگاههای آموزشی و کالس های ضمن خدمت
بهمنظور آگاهی معلمان با ویژگیهای منبع کنترل فردی و مدیریت کالس ،نقش آنها در ایجاد جو
محيطی کالس و همچنين ،راهکارهای افزایش آنها توسط سازمان آموزش و پرورش برگزار شود .با
وجود این ،پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی بود که باید در تعميم یافتهها به این محدودیتها
دقت داشت :نخست اینکه ،مطالعات داخلی معدودی به بررسی شيوههای مدیریت کالس توسط
معلم پرداخته بودند که بررسی پيشينه پژوهش را در این زمينه دچار مشکل میساخت .دوم اینکه،
شيوه های مدیریت کالس در هر مقطع تحصيلی ممکن است متفاوت باشند .به همين علت ،تعميم
یافته های پژوهش حاضر فقط محدود به معلمان دبستان است .و درنهایت اینکه شيوههای مدیریت
کالس و جو محيطی کالس در پژوهش حاضر از نظر معلمان ارزیابی شدهاند؛ درحالی که این
متغيرها از نظر دانشآموزان ممکن است متفاوت باشند .در واقع ،به این علت که معموالً خود معلمان
1- Lunenburg & Cadavid
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شيوه های مدیریتی و جو کالس خود را به شکل مثبتی ارزیابی میکنند ،بررسی نظرهای
دانشآموزان در این زمينه میتواند بيشتر به واقعيت نزدیک باشد .بنابراین ،برای تعميم بهتر یافتههای
پژوهش حاضر ،پيشنهاد می شود پژوهش های مشابهی در مقاطع دیگر تحصيلی و با استفاده از ابزار
های سنجش دیگری انجام شود .همچنين ،پيشنهاد میشود پژوهشهای آینده به صورت آزمایشی،
اثربخشی آموزش شيوههای مدیریت کالس یا شيوههای ایجاد منبع کنترل درونی را در معلمان
ارزیابی کنند.
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