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  مقدمه

درس یکی از مهم ترین مسایل در مدیریت کالس          

و در واقع یکی از  )1( یادگیري-هاي یاددهیموقعیت

مدرسان و مربیان  .)2( معیارهاي تحقق تدریس اثربخش است

ه درستی سازماندهی تا زمانی که نتوانند کالس درس خود را ب

و مدیریت نمایند، قادر نیستند توجه و تمرکز خود را به فرایند 

یادگیري معطوف نموده و یک محیط و جو مساعد - یاددهی

-میمدیریت کالس درس را . وجود آورنده براي یادگیري ب

هاي اي بکار برد که تالشگسترده توان در اصطالح چتر

الس درس به مانند هاي کمدرس را براي کنترل فعالیت

. )3( نمایدمییادگیري، تعامل اجتماعی و رفتار فراگیرتوصیف 

هدف مدیریت کالس، ایجاد و حفظ نظم اجتماعی به منظور 

اسی و مهم که ـامل اسـدو ع. آموزش و یادگیري بهتر است

ها در عنوان ابزاري براي مدرسان در زمینه توانمندسازي آنبه

نماید، خودکارآمدي و قش میمدیریت کالس درس ایفاي ن

مدرسان برخوردار از . باشدشایستگی مدرسان می

خودکارآمدي و شایستگی به راهبردهایی تجهیز هستند که به 

هاي مختلف کالس درس، نماید در موقعیتمیها کمک آن

تصمیمات درست اتخاذ نموده و به مدیریت اثربخش کالس 

-ده در این زمینه میمطالعات انجام ش از. درس خود بپردازند

مدیریت کالس درس مدرسان از توان دریافت که وضعیت 

وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و مدرسان در ایجاد نظام 

مطلوب انظباطی و کنترل موثر کالس درس خود توانمندي و 

چنین واقعیتی از یک سو و  يمشاهده .رضایت الزم را ندارند

 پدیده، هم براياجتماعی این  و آگاهی از عواقب فردي

 الی و همع و هم براي نظام آموزشفراگیران و مدرسان 

موثر در  عوامل جامعه از سوي دیگر، ضرورت بررسی

هاي مدرسان در مدیریت کالس را ها و توانمنديمهارت

اساسی ترین عامل براي موفقیت نظام  .سازدمیاجتناب ناپذیر 

او . اشدبآموزش عالی در تحقق اهداف آموزشی، مدرس می

تواند از طریق ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب و کنترل موثر می

کالس درس و ایجاد محیطی فعال و سازنده، بهترین موقعیت 

تدریس را در کالس درس بوجود آورده و شرایط الزم را 

این  در. براي یادگیري و تغییر و تحول شاگردان ایجاد کند

فظ نظم و کنترل دیدگاه، مدرسان مدیرانی هستند که براي ح

هاي آموزشی، کارکرهاي کالس درس و اجراي فعالیت

نظران عقیده دارند اغلب صاحب .گیرندکار میهرا ب مدیریتی

عنوان یکی از عمده بهموثر کالس درس همیشه  يکه اداره

داول،  ،به همین دلیل. ل مدرسان بوده استیترین مسا

الت که در محیط ها و اختالبدرفتاريمدیریت کالس را درمان 

به عقیده وي هدف . کندمیدهد، تعریف میآموزش رخ 

مدیریت کالس، ایجاد و حفظ نظم اجتماعی به منظور آموزش 

مدیریت کالس به ایجاد محیط امن . )4( و یادگیري بهتر است

این مفهوم ترکیبی از . و محرك براي یادگیري اشاره دارد

 باشداي او میها و صالحیت حرفهشخصیت معلم، توانایی

کاري تحصیلی را در ، اهمالضعیف مدیریت کالس درس). 5(

ریت مناسب مدی و همچنین) 6( نمایدفراگیران تبیین می

کالس درس، نظام تربیتی کالس را به سوي اهداف تربیتی 

مطالعات متعددي  ،با این وجود) . 7( گرداندمیخود رهنمون 

س درس شایع ترین نشان داده که بدرفتاري شاگردان در کال

 50نگرانی مدرسان تازه کار و با تجربه است که بیش از 

انضباطی و کنترل  مسایلوقت کالس صرف حل  درصد

هاي گردد و حتی مدرسانی که از مهارتکالس درس می

تدریس خوبی هم برخوردار هستند، باز هم از احتمال بروز بد 

موثر کالس  ها در کنترلرفتاري شاگردان و عدم توانایی آن

-یک نظام مدیریت اثر بخش، کالس. )8( درس بیمناك هستند

. )9(  کندمیهاي سازمان یافته تر و یادگیري معنادار ایجاد 

هاي توانند با مدیریت صحیح کالس درس، روشمیمدرسان 

هاي هاي فراگیر محور و آموزشروش(نوین تدریس 

تدریس خود را کار گرفته و در نتیجه کارآیی هرا ب) مشارکتی
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افزایش، مشکالت رفتاري فراگیران را کاهش، و با کنترل موثر 

. بر کالس درس به بهبود یادگیري فراگیران کمک نمایند

گرا در مدیریت کالس خود بهره مدیرانی که از سبک تعامل

ت ـت و پیشرفـري، خالقیـگیمـد، به طور چشـبرنمی

سبک  ).10( دـبخشنمیود ـتحصیلی فراگیران خود را بهب

ران را ـرهبر فراگی دري خوـگرا، یادگیمدیریت کالس تعامل

  .)11(دهدافزایش می

ترین عوامل موثر بر مدیریت کالس درس و ایجاد یکی از مهم

کـالس   يجو یادگیري اثـربخش، باورهـاي مدرسـان در اداره   

هـاي کـالس   کنـد کـه فعالیـت    زاکرمن بیان می. باشدمیدرس 

. )12( شـان اسـت  هايبر باورها و قابلیت درس مدرسان مبتنی

هـاي کالسـی و    به عبارت دیگر واکنش مـدرس بـه موقعیـت   

گزیند، از  هایی که در حل مسایل کالس بر میها و روش شیوه

بـه باورهـاي مـدرس در    . )13 ( گیـرد مـی باورهاي وي نشات 

هایش که عملکرد وي را تحـت تـاثیر قـرار داده،    تواناییمورد 

کند کـه  میخودکارآمدي تعیین . گرددمیاطالق خودکارآمدي 

کننـد، بـه خـود انگیـزه     میکنند، فکر میچگونه افراد احساس 

باورهـاي خودکارآمـدي پـیش    . )14( کنندمیدهند و رفتار می

اگـر  . )15 ( باشـند مـی هاي قوي براي رفتار مـدرس  کنندهبینی 

یک مدرس معتقد است که قابلیت اداره نمـودن کـالس درس   

 را به طور صـحیح و عـالی انجـام خواهـد داد    را دارد، آن خود

 گـر مدرس با خودکارآمدي باال، طرفدار مدیریت انسـان  .)16 (

عامـل مهـم   . )17 ( کنـد مـی است که بر استقالل فراگیر تاکیـد  

 .دیگر موثر بر مدیریت کالس درس، شایستگی مدرسان اسـت 

گیـري  مار، تفکر، تصمیـرفت ل دانش،ـدرس، شامـی مـشایستگ

ــر فعالیــت  ــادگیري و شخصــیت وي و کنتــرل مــوثر ب هــاي ی

معتقد است مدرسان برخوردار از  هانتلی. )18( فراگیران است

. )19( شایستگی، در مدیریت رفتار فراگیران خود توانا هسـتند 

توانـد پـیش بینـی کننـده خـوبی بـراي       میشایستگی مدرسان 

 باشـد  هاي دیگـر تـدریس بـا کیفیـت    مولفهمدیریت کالس و 

ن به صورت درساماند که شایستگی داده نشانتحقیقات  .)20 (

 و 21( گـردد مـی هـا  مستقیم باعث افزایش کیفیت تـدریس آن 

22(.  

معلمان مدي آکاربه بررسی اثر  در پژوهشی، بروور و تومیک

. ها پرداختنددر مدیریت کالس درس و فرسودگی شغلی آن

معلمان اثر طولی بر ادراکی مدي آخودکارکه  نتایج نشان داد

. مسخ شخصیت و همزمان با آن بر پیشرفت فردي دارد

مدي معلم و خستگی هیجانی رابطه آهمچنین بین خود کار

در تحقیق  در این راستا، گودارد و همکاران. )8( منفی پیدا شد

تر، در قويمدي آکه معلمان با احساس خودکار خود دریافتند

کالس درس نیز بسیار هاي مدیریت مهارتبهره گیري از 

این معلمان تمایل دارند تا . )23( نمایندمیموفق عمل 

کار گیرند که هراهبردهایی را براي مدیریت کالس درس ب

 تر، بهتر طراحی شده، فراگیر محور و انسان گریافتهسازمان 

 .)24( گردداست و از جانب فراگیران مورد پذیرش واقع می

به این نتیجه رسیدند که معلمان  ژیالو و لیتل نیز در پژوهشی

مدي باال در مدیریت کالس درس، نسبت به آداراي خودکار

تر خودکارآمدي در مدیریت رفتار معلمانی که از حس پایین

برخوردار هستند در ارتباط با رفتارهاي مشکل و غیر قابل 

در پژوهشی دیگر،  .)25( باشندتر میاداره فراگیران خود موفق

هاي مکاران به بررسی خودکارآمدي معلم و سبکعبوتینه و ه

ها تحقیق آن. مدیریت کالس درس در مدارس اردن پرداختند

به این نتیجه انجامید که معلمان بیشتر از سبک مدیریت 

مدیریت افراد و (هاي مدیریتی دیگر آموزشی به نسبت سبک

همچنین . گیرندمیدر کالس درس خود بهره ) مدیریت رفتار

دید که خودکارآمدي فردي معلم با هریک از مشخص گر

مدیریت آموزشی، مدیریت ( هاي مدیریت کالس درسسبک

و با خود مولفه مدیریت کالس درس ) افراد و مدیریت رفتار

فوربس و  .)26( معنی دار و مثبت دارد يبه طور کلی، رابطه

شایستگی و  يبه بررسی باورهاي معلمان ابتدایی دربارهزینت 

نتایج نشان داد که بین . یادگیري دانش آموزان پرداختندترفیع 

معناداري وجود  يتدریس و شایستگی معلمان رابطه يتجربه
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دارد و معلمان تازه کار با وجود اینکه به درگیر شدن دانش 

هاي پژوهشی جهت ارتقا و بهبود یادگیري آموزان در فعالیت

راي انجام آن اعتماد دادند، اما به توانایی خود بمیها اهمیت آن

نگاري  هانتلی در پژوهشی که به روش پدیدار. )27 ( نداشتند

بر روي معلمان تازه کار انجام داد به این نتیجه رسید که 

هاي شاخصهعنوان یکی از بهمدیریت اثربخش کالس درس 

باشد و شایستگی میبرخورداري معلمان از ویژگی شایستگی 

. )19( گرددمیها منعکس معلم در مدیریت کالس درس آن

هاي مدرسان در انجام به نحو قابلیتدر راستاي تاثیر باورها و 

جعفري و همکاران به بررسی رابطه  هاي آنان،مطلوب فعالیت

خودکارآمدي و شایستگی اعضاي هیات علمی با کیفیت 

ها تحقیق آن. تدریس آنان در دانشگاه آزاد اسالمی پرداختند

مید که خودکارآمدي مدرس ارتباط معنی به این نتیجه انجا

هاي مولفهمولفه مدیریت کالس درس و سایر داري را با 

تواند کیفیت دارد و خودکارآمدي مدرسان می اثربخشتدریس 

ها همچنین دریافتند که آن. ها را پیش بینی نمایدتدریس آن

نیز رابطه معنی  انبین خودکارآمدي و ویژگی شایستگی مدرس

 يمولفه توانددارد، و شایستگی مدرس می داري وجود

هاي تدریس اثربخش در وي را مولفه و سایرکالس مدیریت 

  .)20 (پیش بینی نماید

-ست که در نظام آموزش عالی کشور ما پژوهشا واقعیت آن

هاي بسیار اندکی درباره عوامل تبیین کننده مدیریت اثربخش 

طور مستقیم کالس درس صورت گرفته است و تحقیقی که به 

هاي مدرسان بر مدیریت به بررسی تاثیر باورها و شایستگی

که  در حالی. شودنمیاثربخش کالس پرداخته باشد یافت 

نتایج مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف نشان داده 

نقش مهمی بر مدیریت  ،هاي معلماناست که باورها و قابلیت

از اینرو این  .)29،28( و کنترل صحیح کالس درس دارند

مدي و شایستگی آهاي خودکارمولفهپژوهش به تبیین سهم 

مدرسان بر مدیریت اثربخش اثربخش کالس درس پرداخته 

با شناخت نقش موثر این عوامل بر مدیریت اثر بخش . است

توان راهکارهاي علمی و عملی الزم را جهت میکالس درس 

یجاد و مدیریت کالس درس، ا بهبود اثربخشی مدرسان در

در  حفظ محیط یادگیري اثربخش، بهبود یادگیري فراگیران و

در راستاي این . نهایت دستیابی به اهداف آموزش برداشت

  : بررسی اهداف زیر در دستور کار قرار گرفته است، امر

خودکارآمدي  عضاي هیات علمی وشایستگی ا بین -1

 .معنی داري وجود دارد يرابطه آنانمدیریت کالس درس 

نگرش  شایستگی اعضاي هیات علمی و بین -2

 .ها رابطه وجود داردآنمدیریت کالس درس 

بین خودکارآمدي مدیریت کالس درس اعضاي  -3

ها رابطه ریت کالس درس آنـمدی رشـنگهیات علمی و 

 . داري وجود داردمعنی

و خودکارآمدي مدیریت کالس  ، تجربه،شایستگی -4

مدیریت  هاينگرشتواند میعلمی  هیاتاعضاي درس 

 .ها را پیش بینی نمایدکالس درس در آن

بین شایستگی و خودکارآمدي مدیریت کالس درس  -5

مدیریت کالس درس اعضاي هیات علمی با عوامل  نگرشو 

 يها رابطهآن) علمی يتدریس، و مرتبه يسابقه(دموگرافیک 

 .معنی داري وجود دارد

مدي مدیریت آبین متغیرهاي شایستگی، خودکار -6

 مدیریت کالس درس و عوامل دموگرافیکنگرش کالس، 

 هیاتاعضاي  يدر جامعه) علمی يتدریس و مرتبه يسابقه(

 .علمی روابط چندگانه وجود دارد

 
  بررسی روش

 يبا توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر، دستیابی به رابطه   

 نگرشو  خودکارآمدي مدیریتی کالس شایستگی و بین

علوم  علمی دانشگاه هیاتي در اعضامدیریت کالس درس 

 -وع توصیفیـژوهش از نـوده، روش پـاصفهان ب پزشکی

  .همبستگی است

  آماري  يجامعه  :گیري آماري و روش نمونه يجامعه) الف
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علوم پزشکی   تمام وقت دانشگاه علمی هیاتاعضاي شامل 

 د، که مجموعاـهستن 1392-93ال تحصیلی ـدر س اصفهان

 يهـنسخه از پرسشنام 40بتدا ا .ندـباش نفر می 763

به منظور انجام ، مورد استفاده در این تحقیق خودکارآمدي

پایلوت و تعیین کفایت حجم نمونه، در این جامعه توزیع 

ورت گرفته بر ـصات آماري ـه به محاسبـبا توج. دـگردی

م نمونه ـراي حجـنفر ب 92داد ـتع ران،ـوکـول کـاس فرمـاس

ت حجم ـن کفایـاي تبییـدر راست. ددنـکافی تشخیص داده ش

و سطح معناداري  8/0االي ـاري بـآموان ـوان به تـت ه میـنمون

حجم  ل برـود که دلیـاشاره نم) =001/0P(فر ـک به صـدیزن

ی سنجش ـبررس ورـبه منظ. )30( باشد  نمونه کافی می

علوم   دانشگاه  علمی هیاتاي ـدر اعضتغیرهاي تحقیق م

استفاده  اي نسبتیطبقهگیري  روش نمونه اصفهان ازپزشکی 

 يش متناسب با حجم جامعهـن پژوهـدر ای. تـده اسـش

آماري، تعدادي  يدر جامعه کدههر دانش  علمی هیاتاعضاي 

براي گروه  هاکدهدانشهر یک از این   علمی هیاتاز اعضاي 

ها توزیع در بین آن هاي تحقیقپرسشنامهنمونه انتخاب و 

   .گردید

  

   ها انتخاب شده براي هر دانشکده متناسب با حجم دانشکده يحجم نمونه: 1جدول 

ــام  نـــــ

 دانشکده
 دندانپزشکی پزشکی

داروسازي 

و علوم 

 دارویی

علوم 

 توانبخشی
 بهداشت

هاي فناوري

نوین علوم 

 پزشکی

مدیریت و 

اطالع رسانی 

 پزشکی

تغذیه و علوم 

 غذایی
 کل پرستاري

 763 84 10 33 21 26 32 41 91 425 جامعه

 92 10 1 4 3 3 4 5 11 51 نمونه

 
پرسشنامه استفاده  سهدر پژوهش حاضر از  :ابزار پژوهش) ب

خودکارآمدي مدیریت کالس درس  يپرسشنامه :گردیده است

این مقیاس توسط ایمر وهیکمن ساخته شده و که  مدرس

اي درجهسوال است که بر اساس یک مقیاس شش  14داراي 

 "به شدت موافق "تا   1با نمره  "مخالف ادیدش"(  لیکرت

این پرسشنامه، . )31( تدوین شده است) 6با نمره 

-میخودکارآمدي مدرسان را براي مدیریت کالس درس 

تعیین شده  80/0پایایی این ابزار توسط طراحان آن . سنجد

مشخص  82/0پایایی این پرسشنامه در مقاله حاضر، .  است

یستگی مدرس که این پرسشنامه پرسشنامه شا. شده است

سوال است  38ر و همکاران ساخته شده و داراي سیکتوسط 

تا  1با نمره غیرکافی ( اي لیکرتدرجهکه در قالب مقیاس سه 

پرسشنامه مذکور، . )32( شده است تدوین) 3کافی با نمره 

. سنجدمییادگیري را -درك مدرسان از فرایندهاي یاددهی

تعیین شده  89/0در پژوهش حاضر، پایایی این پرسشنامه 

ها و باورها در کنترل کالس نگرشدر نهایت پرسشنامه . است

هاي آیتممارتین و همکاران طراحی گشته و  توسط درس که 

 اندشدهآن بر اساس عملیات و مشاهدات کالس درس ساخته 

سوال تشکیل یافته است که در  26پرسشنامه مذکور، از . )3(

به هیچ "عنوان به 1اي لیکرت از درجه قالب مقیاس چهار

 "کندمیخیلی مرا توصیف  " 4تا  "کندنمیوجه مرا توصیف 

هاي این پرسشنامه داراي سه بعد سبک. اندشدهتدوین 

گویه، مدیریت  14مدیریت آموزشی با ( مدیریت کالس درس

اعتبار این . است) گویه 4گویه، و مدیریت رفتار با  8افراد با 

 با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت پرسشنامه

پایایی این ابزار نیز توسط طراحان آن ). مارتین و همکاران(

با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، براي مدیریت آموزشی 

تعیین  69/0؛ و براي مدیریت رفتار 69/0؛ مدیریت افراد 82/0
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حاسبه شده م 92/0، پایایی این ابزار در تحقیق حاضر. گشت

  .است

 يههاي جمعیت شناختی نمونویژگیجهت آگاهی از 

واالتی از قبیل وهاي مذکور، سپرسشنامهآخر پژوهش، به 

  .علمی نیز  ضمیمه شده است يسنوات خدمت و مرتبه

براي تجزیه و تحلیل اطالعات و : هادادهتحلیل آماري )ج

 هاي همبستگی، تحلیلروشحقیق از آزمون سواالت ت

در  .استفاده شده استمعادالت ساختاري  الگويون و یسرگر

الگوي معادالت ساختاري، روابط چندگانه بین متغیرهاي 

(  آشکارو متغیرهاي ) تجربه و مدیریت کالس درس(  مکنون

تدریس که معرف متغیر مکنون  يعلمی و تجربه يمرتبه

تجربه هستند؛ متغیرهاي شایستگی و خودکارآمدي؛ و نیز 

اي مدیریت آموزش، مدیریت افراد و مدیریت رفتار که متغیره

 رمورد تحلیل قرا )معرف متغیر مکنون مدیریت کالس هستند

هاي برازش مدل در این پژوهش عبارتند شاخص .گرفته است

براي بررسی همسانی بین  که کاي اسکوئر یا CMIN (2) : از

ماتریس کواریانس مشاهده شده و باز تولید شده به کار 

ز یبنابراین یک مقدار غیرمعنادار براي این شاخص حا.  رود یم

) ریشه دوم میانگین مربعات( RMSEA ؛)33( اهمیت است

هاي قابل  مدل. بر مبناي تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد

 براي این شاخص هستند 06/0 کوچکتر از قبول داراي مقدار

که براي به  )کاي اسکوئر بهنجار یا نسبی(   2/df؛ )35،34(

شاخص برازش  يحساب آوردن پارامترهاي آزاد در محاسبه

آزادي  ياست و از تقسیم ساده مقدار کاي اسکوئر بر درجه

این شاخص براي  3تا  1مقادیر بین . شودمیمدل محاسبه 

 یا شاخص نیکویی برازش GFIبراي  ؛)36( استقابل قبول 

به کل  که نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل

و کند میمحاسبه  مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده را

AGFI  برابر یا یا شاخص نیکویی برازش اصالح شده، مقدار

براي ؛ )37( نشان از برازش خوب است 90/0تر از بزرگ

که بر مبناي همبستگی بین  CFIبرازش تطبیقی یا  شاخص

 متغیرهاي حاضر در مدل قرار دارد و نیز شاخص برازش

هاي تدوین شده با مدلکه بر اساس مقایسه ) IFI( افزایشی

قابل قبول  90/0شود مقدار باالتر از میالل محاسبه مدل استق

بونت یا - براي شاخص برازي هنجار شده بنتلر). 38( است

NFI  ؛ و شاخص توکر)39(  قابل قبول است 90/0مقدار-

 که بر مبناي متوسط ضرایب همبستگی بین TLIلویس یا 

مقدار هاي قابل قبول داراي مدل و متغیرها در مدل قرار دارد

  ).40( براي این شاخص هستند 95/0بزرگتر از 

-SPSSهاي انجام عملیات آماري مذکور، از نرم افزار جهت 

  .بهره گرفته شد Amos-22 و  22

  

  هایافته

 عضاي هیات علمی وشایستگی ا بین :اول يفرضیه   

معنی داري وجود  يرابطه الس درسمدیریت کخودکارآمدي 

   .دارد

و در ماتریس همبستگی قابل  2همانطور که در جدول 

علمی و  هیاتمشاهده است، بین شایستگی اعضاي 

عنوان متغیرهاي بهخودکارآمدي مدیریت کالس که هر دو 

پیش بین براي متغیر مدیریت کالس درس در نظر گرفته شده 

میزان این ). >P 01/0( اردمعنی داري وجود د ياند رابطه

  .باشدمی 76/0رابطه 

 نگرش شایستگی اعضاي هیات علمی و بین :دوم يفرضیه

مدیریت آموزشی، ( هاي آنمولفهو  مدیریت کالس درس

   .رابطه وجود دارد )مدیریت افراد و مدیریت رفتار

علمی و  هیات، بین شایستگی اعضاي 2بر اساس جدول 

معنی داري وجود  يها رابطهمدیریت کالس درس آن گرشن

همچنین نشان . است 84/0میزان این رابطه ). >P 01/0( دارد

علمی و سه نوع  هیاتداده شد که بین شایستگی اعضاي 

معنی داري  يها نیز رابطهسبک مدیریـت کالس درس آن
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رین میزان این رابطه بین ـبیشت). >P 01/0( ود داردـوج

  .  باشدمی 84/0آموزشی با هاي شایستگی و مدیریت مولفه

بین خودکارآمدي مدیریت کالس درس  :سوم يفرضیه

الس درس و ـمدیریت ک رشـگاعضاي هیات علمی و ن

مدیریت آموزشی، مدیریت افراد و مدیریت ( هاي آنمولفه

  . معنی داري وجود دارد يرابطه) رفتار

، بین خودکارآمدي مدیریت کالس درس 2طبق جدول 

ها مدیریت کالس درس آننگرش لمی و ع هیاتاعضاي 

میزان این رابطه ). >P 01/0( معنی داري وجود دارد يرابطه

عالوه بر این مشاهده گردید که بین خودکارآمدي . است 68/0

-مدیریت کالس و هر سه نوع سبک مدیریت کالس نیز رابطه

و پایین ترین میزان این ) >P 01/0( معنی داري وجود دارد ي

ت رفتار با ـخودکارآمدي مدیریت کالس و مدیری رابطه بین

   .برقرار است 60/0

بین شایستگی، خودکارآمدي مدیریت کالس  :چهارم يفرضیه

مدیریت کالس با عوامل نگرش درس اعضاي هیات علمی و 

علمی رابطه معنی  يتدریس و مرتبه يدموگرافیک تجربه

  .داري وجود دارد

ده است بین ـل مشاهـ، قاب2دول ـوري که در جـهمان ط

اي ـس و همه متغیرهـتدری يربهـک تجـرافیـعامل دموگ

). >P 01/0( معنادار و مثبت وجود دارد يهـدیگر رابط

 يشایستگی و سابقه يبین مولفه يباالترین میزان این رابطه

-هـن نشان داده شد که بین مرتبـهمچنی. است 93/0تدریس با 

مثبت و  يرهاي دیگر نیز رابطهـی و همه متغیـعلم ي

این عامل دموگرافیک ). >01/0P( معناداري وجود دارد

بیشترین رابطه را با متغیر خودکارآمدي مدیریت کالس با 

 .دارد 60/0مقدار

  

 ضرایب همبستگی میان متغیرهاي تحقیق: 2جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها 

        - شایستگی 1

2 
خودکارآمدي 

 السمدیریت ک
76/0** -       

3 
مدیریت نگرش 

 کالس
84/0** 68/0** -      

     - **98/0 **69/0 **84/0 مدیریت آموزشی 4

    - **92/0 **95/0 **60/0 **81/0 مدیریت افراد 5

   - **83/0 **90/0 **92/0 **69/0 **76/0 مدیریت رفتار 6

   -  **48/0  0/**47  **49/0  **50/0  **60/0  **56/0  علمی يمرتبه  7

  - **60/0  **75/0  **77/0  **81/0  **81/0  **78/0  **93/0  تدریس يسابقه  8

01/0 p< **  
  

شایستگی، تجربه و خودکارآمدي مدیریت : پنجم يفرضیه

مدیریت نگرش  علمی می توانند هیاتکالس درس اعضاي 

  .ها را پیش بینی نمایندکالس درس در آن

 ه ـروش رگرسیون گام به گام، بدر این بخش، با استفاده از 

بررسی میزان پیش بین بودن هر یک از متغیرهاي پیش بین بر 

. علمی پرداخته شده است هیاتضاي درس اع مدیریت کالس

  .نتایج این بررسی در جدول زیر آمده است
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و متغیر ) ه و خودکارآمدي مدیریت کالس شایستگی، تجرب(نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام براي متغیرهاي پیش بین :  3جدول 

  )مدیریت کالسنگرش (مالك 

 منابع تغییرات                                    

  متغیرهاي   

 پیش بینی کننده

R R2 F 
R 

square  
change 

 ضرایب رگرسیون

 75/0 59/268 0/ 75 86/0 شایستگی تدریس گام اول 

865  /0  =Beta  

39/16  =t   

P  001/0=  

         

گـردد تنهـا متغیـر     مـی  طور که در جدول مذکور مشاهده همان

مـدیریت کـالس درس   نگـرش   شایستگی توانسته است مولفه

 ). >R2 ،01 /0p=75/0( علمی را پیش بینی نمایـد  هیاتاعضاي 

مدیریت کـالس درس  نگرش رابطه خالص این مولفه با مولفه 

تجربـه و   معنـی داري ضـریب رگرسـیون متغیـر    .  است 75/0

ــتر از   ــالس درس بیش ــدیریت ک ــدي م ــوده  05/0خودکارآم ب

به عبارتی نتوانسته است قدرت پیش بینـی را    .)< 05/0P(است

  . به طور معنی داري باال ببرد

مــدي آبــین متغیرهــاي شایســتگی، خودکار :ششــم يفرضــیه

مــدیریت کــالس درس و عوامــل  نگــرش مــدیریت کــالس،

در جامعـه  ) علمـی  يرتبـه تـدریس و م  يسابقه(  دموگرافیک

  .علمی روابط چندگانه وجود دارد هیاتاعضاي 

ـ       جهـت   Amosرم افـزار  به منظور بررسی این فرضـیه، از ن

ــدوین  ــهت ــدل معادل ــ  يم ــط ب ــاختاري رواب ــاي ین متغیس ره

ت یریمـد نگـرش  ، ت کـالس ـمدیری ستگی، خودکارآمديیشا

-هس و مرتبیتدر يهـک سابقـیکالس درس و عوامل دموگراف

در . شـده اسـت   ادهـعلمـی استفـ   هیـات در اعضاي علمی  ي

-شاخص 4ق و در جدول ـیرهاي تحقین متغیروابط ب 1شکل 

رهاي مذکور نشـان  ین متغیهاي برازش مدل ساختاري رابطه ب

  .شده است داده

ب یشـود مقـدار ضـر   مـی مشاهده  1در شکل طور که همان   

علمـی   یـات هستگی اعضاي ین تجربه و شایگاماي استاندارد ب

درصـدي   96ن اثـر مثبـت   زایـ م يدهنـده  است که نشان 96/0

زان ضـریب گامـاي اسـتاندارد    یم. باشدمیستگی یتجربه بر شا

ر یعنوان تاثبهن امر یباشد که امی 82/0بر خودکارآمدي تجربه 

ـ . خودکارآمـدي اسـت  بـر   ربـه درصدي تج 82مثبت  ن یهمچن

ت کـالس بـه   یریب گاماي استاندارد تجربه بـر مـد  یزان ضریم

  . باشدمی 34/0زان یم

عالوه بر این مشاهده گردید میزان ضـریب گامـاي اسـتاندارد    

اسـت کـه    56/0دیریت کـالس  مـ نگـرش  بین شایسـتگی بـر   

ــ ينماینــده ــر  56اثیر مثبــت ت نگــرش درصــدي شایســتگی ب

همچنـین میـزان ضـریب گامـاي     . مدیریت کالس درس است

فراد و مدیریت رفتـار  استاندارد بین خودکارآمدي بر مدیریت ا

 تـدریس بـا النـداي     يمولفـه تجربـه  . ناچیز و پـایین اسـت  

y)95/0 ( علمـی در تبیـین تجربـه اعضـاي      ينسبت به مرتبـه

 يهمچنــین مولفــه. علمــی داراي وزن بــاالتري اســت هیــات

هـاي  مولفـه نسـبت بـه   ) x )99/0مدیریت آموزشی با النداي 

علمی  هیاتاي دیگر در تبیین نوع مدیریت کالس درس اعض

بنـابر نتـایج بدسـت آمـده،     . از وزن باالتري برخـوردار اسـت  

  .گیردمیششم تا حدود زیادي مورد تایید قرار  يفرضیه
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تدریس و  يهاي شایستگی، خودکارآمدي مدیریت کالس، و عوامل دموگرافیک سابقهمولفهساختاري تاثیر  يمدل معادله: 1شکل 

 مدیریت کالس درسنگرش علمی بر  هیاتاعضاي ) علمی يمرتبه

  

هاي مورد مولفهمدل ساختاري هاي برازش شاخص

هاي برازش شاخص. آمده است 4در جدول  بررسی تحقیق،

قابل قبول بودن همگی حاکی از IFI و CFI ،NFI ،TLIتطبیقی 

 بودن عالی را که نشان از 95/0است و مقادیر بیشتر از  الگو

دوم  يشاخص ریشه. هنددمیاست نشان  الگو برازش

 يکه نماینده )RMSEA( نگین مربعات خطاي برآوردامی

دهد که را نشان می 057/0نیز مقدار  ،باشدمیبرازش مقتصد 

شاخص نیکویی (GFI . تناسب برازش است ينشان دهنده

 95/0باالتر از  مقدار دباشمی برازش مطلق ينماینده که) برازش

 در نهایت. است ز برازش مطلوبکه نشان ادهند میرا نشان 

AGFI )896/0نیز مقدار  )شاخص نیکویی برازش اصالح شده 

در . رساندمیمناسب بودن برازش الگو را دهد که را نشان می

هاي جمع آوري شده نزدیک به داده توان گفت کهمی مجموع

  . شودمیتدوین شده تایید  الگوي دامنه قابل قبول است و

  

  مدي و عوامل دموگرافیک بر نگرش مدیریت کالسآهاي شایستگی، خودکارمولفهساختاري  ي برازندگی الگويهاشاخص :4جدول

  

هاي شاخص

 2  df برازندگی الگو

2  

df  

GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

 057/0 985/0 996/0 992/0 997/0 896/0 967/0 299/1 9 690/11 الگوي ساختاري
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  بحث 

دهد که بسیاري از مدرسان میتحقیقات متعددي نشان       

در کنترل کالس درس خود ناتوان بوده و مشکالت رفتاري 

این امر نه تنها . دهدمیدر کالس درس با فراوانی رخ 

برقراري ارتباط در جریان تدریس را مختل کرده، بلکه 

منظم مطالب ناتوان بوده و قادر به  يهیهمچنین مدرسان در ارا

وزش و تدریس نیستند و بسیاري از فراگیران هم انگیزه آم

مدرسان بدون  .الزم را براي یادگیري نخواهند داشت

هاي مدیریت کالس درس قادر نیستند برخورداري از مهارت

را ) محور مشارکتی- روش فراگیر(هاي نوین تدریس تا روش

توانایی کنترل فراگیران در کالس درس عامل . کار گیرندهب

اگر مدرس نتواند . سی موفقیت در هر زمینه آموزش است اسا

به رفتارهاي مخل فراگیران در کالس درس واکنش مطلوب 

ده گیرد، نه ـنشان دهد و کنترل کالس درس خود را بر عه

ه مدرسان ـگردد، بلکمیفراگیران تلف  تنها زمان آموزش براي

ودگی ـار فرسـت دچـسرعهاز حرفه خود ناراضی شده و ب

با توجه به این اهمیت، در پژوهش حاضر، بررسی . شوندیم

اعضاي هیات  يوضعیت مدیریت کالس درس در جامعه

  .است قرار گرفته توجهعلمی علوم پزشکی اصفهان مورد 

در پژوهش حاضر، تمرکز اساسی بر تدوین الگوي ساختاري 

در . از روابط چندگانه بین متغیرهاي مورد بررسی بوده است

تدریس  يعلمی و سابقه يبهمرت، متغیرهاي آشکار این الگو

بین عنوان متغیر پیشبه، اندبودهکه معرف متغیر مکنون تجربه 

رش مدیریت براي متغیرهاي شایستگی، خودکارآمدي و نگ

متغیرهاي شایستگی و . نداکالس در نظر گرفته شده

عنوان متغیرهاي میانجی براي بررسی تاثیر بهخودکارآمدي 

ستقیم تجربه بر نگرش مدیریت کالس مورد توجه قرار غیرم

هرچند که تاثیر مستقیم تجربه بر نگرش مدیریت . اندگرفته

کالس درس، ضعیف بوده است، ولی تاثیر مستقیم آن بر دو 

این . باشدمیشایستگی و خودکارآمدي بسیار باال  يمولفه

دن مبنی بر پیش بین بو) 27( نتیجه با پژوهش فوربس و زینت

تدریس براي شایستگی و خودکارآمدي همسو و  يتجربه

شایستگی بیش  يتاثیر متغیر تجربه بر مولفه.  هماهنگ است

تبع میانجی خودکارآمدي بوده و به  ياز تاثیر آن بر مولفه

از تاثیر مستقیم بر  مذکور، مولفه شایستگی يبودن مولفه

اند تومیو  مدیریت کالس درس برخوردار است يمولفه

علمی را پیش  هیاتنگرش مدیریت کالس درس اعضاي 

این نتیجه با نتیجه پژوهش صورت گرفته توسط . بینی نماید

ها به این تحقیق آن. هماهنگ است) 20(جعفري و همکاران 

تواند علمی می هیاتنتیجه انجامید که شایستگی اعضاي 

شایستگی . ها را پیش بینی نمایدنگرش مدیریت کالس در آن

مدرس، شامل تفکر منطقی، برقراري ارتباط، موفقیت مداري، 

ولیت پذیري، خالقیت و وروابط فردي، کسب اطالعات، مس

هاي اصیل یک شاخصهها از ویژگینوآوري است که این 

در این پژوهش، . آیندمیمدیر موفق و اثربخش نیز به شمار 

 يمنظور از شایستگی، دانش و تسلط به موضوع درسی، ارایه

مطالب و موضوعات متناسب با فهم فراگیران، توجه به 

ها، توانایی ارتباط مثبت با فراگیر، انگیزش و رشد نیازهاي آن

کارگیري تکنولوژي، و تعیین راهبردهاي هخالقیت فراگیران، ب

ها را از لوازم اساسی توان آنآموزشی است که به عبارتی می

دیریت افراد و اجراي اثربخش سه بعد مدیریت آموزشی، م

بنابراین یک مدرس اثربخش و . مدیریت رفتار در نظر گرفت

اول یک مدیر موفق در محیط کالس  يشایسته در درجه

  . درس خود است

، متغیر شایستگی از تاثیر مستقیم بر متغیر الگوي تحقیقدر 

این . دنمایبینی میمدي برخوردار بوده و آن را پیشآخودکار

ژوهش صورت گرفته توسط جعفري و پ ينتیجه با نتیجه

مدرسانی که از شایستگی . هماهنگ است) 20( همکاران

ي مربوط به مدیریت کالس برخوردارند، در انجام کارها

نمایند، براي هرچه احساس توانایی و قابلیت می درس،

دهند، و باورها و میتر انجام شدن کار به خود انگیزه مطلوب

در . وظایف خود دارندانجام اي هاي مثبتی را در راستنگرش
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داري معنی ينشان داده شد که رابطهن پژوهش حاضر همچنی

مدیریت  نگرش بین خودکارآمدي مدیریت کالس درس و

هاي پژوهش صورت این نتیجه با یافته. کالس درس است

 و )25( ، ژیالو و لیتل )23( گودارد و همکارانگرفته توسط 

بین  يراستاي بررسی رابطهدر  )26 ( عبوتینه و همکاران

مدیریت کالس درس نگرش خودکارآمدي در معناي کلی و 

در پژوهش حاضر، منظور از خودکارآمدي . هماهنگ است

باشد که مدرسان، خودکارآمدي مدیریت کالس درس می

بینش در مورد مدیریت کالس درس و اعتماد  يدربرگیرنده

تار دانش هاي خود براي مدیریت رفمدرسان در توانایی

جویان به منظور دستیابی به نظم و همکاري در کالس درس 

هاي خودکارآمدي با وجود همبستگی بین مولفه. )4( است

در پژوهش حاضر، مدیریت کالس و نگرش مدیریت کالس 

مشاهده شد که خودکارآمدي مدیریت کالس توانسته است 

یش مدیریت افراد و مدیریت رفتار را به طور بسیار ناچیزي پ

بینی نماید، و در نهایت نتوانسته است مدیریت کالس را پیش 

  . بینی نماید

     

  گیرينتیجه

در مدیریت  مدرسان شایستگی و خودکارآمدي تاثیر با شناسایی   

ارتقاي  يبا اتخاذ راهبردهایی در زمینهتوان میکالس درس، 

بهبود  يزمینه در، ها در اعضاي هیات علمیاین مهارت

 و سازنده آموزشی محیط و ایجاد جو درس، کالس مدیریت

  .مفید واقع شد بسیار یاندانشجو موثر تحصیلی پیشرفت و یادگیري

قابلیت عدم به  توانمی حاضر، يهاي مطالعهاز محدودیت

تري از اعضاي هیات علمی در ها به جمعیت بزگتعمیم یافته

نظیر  هاي فرديتاثیر تفاوت و نیز در نظر نگرفتن کل کشور

در متغیرهاي تحقیق اشاره  استعداد و نوع شخصیت افراد

هاي  از طریق ایجاد کارگاهگردد که پیشنهاد می در پایان، .نمود

هاي آموزش ضمن خدمت و تشویق و پاداش دورهآموزشی و 

هاي مهارتبه رشد ها مدرسان به شرکت در این برنامه

یریت کالس خودکارآمدي و شایستگی و در نتیجه ارتقاي مد

-با توجه به تاثیر و نقش تعیین کننده .ها پرداختدر آن درس

ي تجربه در ارتقاي شایستگی و خودکارآمدي اعضاي هیات 

 گردد کهپیشنهاد میعلمی و در نتیجه مدیریت کالس درس، 

از تر اساتید جوانو یادگیري ) Mentoring( ارشاد گريبحث 

. و گسترش یابد تداولمتر در سطح دانشگاه اساتید باسابقه

 .کننده باشدتواند بسیار کمکمی تدریس همیارانه در این امر

گیري هاي آینده، با بهرهگردد که پژوهشهمچنین پیشنهاد می

استفاده از دو گروه از اساتید جوان و با تجربی و  ياز مطالعه

در شایستگی و خودکارآمدي به بررسی تاثیر تجربه  سابقه،

   .لمی بپردازنداعضاي هیات ع

یادگیري -تواند وضعیت موجود یاددهی نتایج این تحقیق می

در مقاطع آموزش عالی را بهبود بخشیده و هر چه بیشتر به 

امید است که این پژوهش . وضعیت مطلوب نزدیک نماید

سزایی در نهادینه ساختن نگرش علمی به مقوله هبتواند سهم ب

و یادگیري در مدیریت کالس درس و در مجموع آموزش 

   .نظام آموزش عالی ایفا نماید

 

  تقدیر و تشکر

ولین ومسدانند که از کلیه پژوهشگران بر خود واجب می   

محترم و اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

اند مراتب تقدیر و تشکر که در انجام پژوهش همکاري نموده

  .را به عمل آورند
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