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چکيده
این پژوهش با هدف  ،مقایسه اثربخشی آموزشی دبیران متوسطه دوره ی اول با توجه به سبك مدیریت کالسی آنان در
ناحیه یك شهر تبریز (سال تحصیلی  )1332-33بوده و از نوع کاربردی است ،جامعه آماری این تحقیق دبیران به تعداد
 322است ،نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 181 ،نفرانتخاب شدند.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی اثربخشی آموزشی چو و باولی ( )2002و پرسشنامه ی سبك مدیریت کالس
ولفگانگ و گلیکمن ( )1381استفاده شده است ،روایی پرسشنامه ها توسط استاتیدتایید و پایایی آنها با آلفا کرونباخ به
ترتیب 0/212 ،و  0/207بدست آمد .نتایج نشان داد که -1:سبك تعامل گرایانه دارای اثربخشی باالتری نسبت به سبك
مداخله گرایانه است -2.همچنین سبك مدیریت کالسی دبیران با توجه به مدرك تحصیلی و سابقه خدمت متفاوت نیست
ولی با توجه جنسیت متفاوت است -3.اثربخشی دبیران با توجه به مدرك تحصیلی و سابقه خدمت متفاوت نیست .لکن با
در نظر گرفتن جنسیت تفاوت دارد.

واژگان كليدي  :مدیریت ،سبك مدیریت کالس ،اثربخشی آموزشی.
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Compare the effectiveness of secondary school teachers according to their classroom
management style in the region one of Tabriz (school year 39-2931)

Abstract

The purpose of this study was to compare the effectiveness of secondary school teachers
according to their classroom management style in the region one of Tabriz (school year
39-2931) has been. The purpose of this study is based on a practical implementation of the
method, the type of comparison. The population This study is 192 teachers (112 females
and 241 males). Sample using stratified random sampling relative to Morgan, 282 patients
(222 women and 12 men) were selected. For data collection, of Questionnaire
of Educational effectiveness of Choo and Bowley and Wolfgang and Glickman
classroom management style was used.In this study, reliability through Cronbach's alpha
for the questionnaire of Effectiveness was 21121, and classroom management style , 21124.
The results indicate that the effectiveness of teachers is at the average level. Also The
interaction style Most styles are used by the teachers. And then, there is a realistic style
intervention (non- intervention style is used, none of the teacher). In addition, the
interaction style effective than - intervention style i is realistic. Teachers classroom
management style is not different according to the qualification and work exper.
But According to gender is different. Effectiveness of teachers is not different
according to the qualification and work exper. But according to gender is different.

Keywords: Management, classroom style, teaching, teaching effectiveness.

 مقدمه-2
 ایجاد و، بنابراین. مهم ترین عامل در جریان آموزش و پرورش و میزان پیشرفت فعالیت های آموزشی به شمار می روند،معلمان
اداره ی وضعیت مساعد برای ایفای نقش کارآمد معلمان و هدایت فعالیت های آنان در جهت حصول به اهداف تعلیم و تربیت یکی از
 از این رو مدیران به عنوان سرپرست بالفصل معلمان در واحدهای آموزشی وظایف.وظایفی است که به عهده ی مدیران آموزشی است
 لذا اثربخشی.)1323 ،متعددی بر عهده دارند که از آن میان می توان به ارزشیابی اثربخشی آموزشی معلمان اشاره کرد(رضا زاده
،) معتقد است که مطالعه و بررسی اثربخشی معلمان1383، به نقل از زکی2002( 1 یو.آموزشی دبیران دارای اهمیت زیادی است
موضوعی اساسی و بنیادی در تحلیل اثربخشی سازمانی مدرسه تلقی می شود و از سویی دیگر اثربخشی معلمان برای پیش بینی
) در مورد مفهوم اثربخشی آموزش تعریف جامع و مشخصی وجود1387(  به اعتقاد زارعی.اثربخشی مدرسه نقش مهمی ایفا می کند
 با اینحال اثربخشی آموزش عبارت است از یعنی اینکه تاحدودی تعیین کنیم آموزش. کار دشواری است،ندارد زیرا فرایند دستیابی به آن
)1381(  همچنین عزیزی.های انجام شده تا چه حد به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی منجر شده است
 انجام، اهداف، خواسته ها، به طور کلی مفهوم اثربخشی آموزشی را می توان در میزان انطباق رفتار دانش پژوهان با انتظارات،معتقد است
 برای تحقق اهداف مورد نظر باید، معلم اثربخش، لذا. دانش و نگرش کسب شده در اثر آموزش تعریف نمود، میزان مهارت،درست کارها
 معلمان اثربخش بیشتر هدف گرا و هدفمند هستند و برای.دانش و مهارت های مورد نیاز را داشته و قادر به انجام و کاربرد آنها نیز باشد
1. Wu
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یادگیری بهتر در محیط آموزشی رسانه های مناسب با تدریس خود را انتخاب کرده و در جهت تهیه آنها یا ساختن آن اقدامات الزم را با
همکاری مسئوالن به عمل می آورند ،که می توانند تأثیر زیادی بر روی یادگیری دانش آموزان داشته باشند .بنابراین ،معلم یکی از
عناصر کلیدی و مهم نظام آموزش و پرورش و به خصوص مدرسه است ،که باید دارای شایستگی ها و صالحیت های الزم باشد ،تا بتواند
این شغل مهم را بر عهده بگیرد .اما از آن مهم تر اثربخشی است که یك عامل مهم و رکن اساسی است .که بیشتر به کیفیت تدریس
معلم مربوط می شود(گراوند و عباس پور) 1331 ،به این ترتیب کیفیت تدریس می تواند به اثربخشی آموزش معلم منجر گردد.
 -1مبانی نظري پژوهش
 2-1مفهوم و تعریف اثربخشی
اثربخشی  :منظور از اثربخشی انجام دادن کار درست و مطابق با هدف است( .عالقه بند .)10 :1385 ،عباس زادگان (:1382
 )25اثربخشی را درجه همخوانی نتایج عملی سازمان با نتایج مورد انتظار تعریف میکند .لذا اثربخشی آموزشی عبارت است از موفقیت
معلم در تحقق اهداف تعیین شده برای وی یا برای مجموعه ای که او در آنجا کار می کند ( تقی پور ظهیر و همکاران.)72 :1388 ،
به این خاطر باید اشاره کرد که ،اثربخشی به معنی هدایت به سوی اهدافی که ارزشمند ترند .برای مثال تمرکز روی نتایج ،انجام
کار صحیح در زمان صحیح ،کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می باشد(ملکی آوارسین و اسدزاده .)1388 ،لذا امرزو معلم شایسته و
اثربخش ،معلمی است که بتواند در شغل خود آموزش های الزم را ببیند و به رشد حرفه ای برسد و همچنین تجربیات زیادی را بدست
آورد تا بتواند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر واقع شود (ریکنبرج ،2010،1به نقل از گراوند و عباس پور) .دبیر اثربخش هم باید
توانایی حرفه ای داشته باشد و هم توانایی ایجاد انگیزه در یادگیرندگان .پس معلم همواره دو وظیفة مهم را بر عهده دارد :یکی آموختن و
دیگری تربیت کردن .نتیجه آموختن ،عالم شدن است و فایده تربیت کردن ،انسان شدن(خردمند .)1387،معلمان اثربخش ،کارهایشان
به خوبی سازمان یافته و آماده است .یعنی از وقت خود و زمان خود به خوبی استفاده می کنند و می کوشند تا برنامه خود را از قبل
تنظیم کنند ،برای تغییر دادن موضوع بحث و گفتگو از لحظه ها استفاده می کنند ،یعنی در کالس فعالیت های متنوعی را باعث می
شوند و هر حادثه یادگیری مقدمه و ب هانه ای برای حادثه یادگیری دیگر می شود .اینگونه معلمان از برنامه با جدول یادگیری سریع
استفاده ی مناسب می کنند ،یعنی ،کالس را به صورت زنده و شاد و فعال اداره می کنند(محمودی .)1382 ،در نتیجه دبیر اثربخش
برای تحقق اهداف مورد نظر باید دانش و مهارت های مورد نیاز را دارا باشد و قادر به انجام و کاربرد آنها نیز باشد .دارا بودن دانش و
مهارت های مورد نیاز از اصول بدهی شایستگی دبیران است و عملکرد آنان ،توانایی به کارگیری این دانش و مهارت ها در کالس درس
است (تقی پور ظهیر و همکاران .)1388،یکی از این مهارت های مدیریت سبك کالسی است.
مدیریت جامع کالس ،میزان اشتغال دانش آموزان در فعالیت های برنامة درسی را افزایش می دهد و از هدر رفتن زمان برای رفع
مشکالت رفتاری جلوگیری می کند .به عبارتی یك نظام مدیریتی جامع می تواند کالس های سازمان یافته ایجاد کند ،یعنی جایی که
یادگیری بهینه انجام می شود (جرمین 2002،2به نقل از موالیی .)1331 :همچنین وجود یك مجموعة قابل پیش بینی و آگاهانه از
قوانین ،دستورالعمل ها و برنامه های مشخص در کالس ،نیل به موفقیت را آسان می کند و زندگی و تالش را در کالس به حرکت در می
آورد (میلر 1333،3به نقل از عالی و امین یزدی  .)1387 ،در نتیجه معلم می تواند با شناخت و اجرای مدیریت صحیح ،تاثیر و کارایی
تدریس را افزایش و مشکالت رفتاری دانش آموزان را کاهش دهد ( بهاری .)1332،لذا اثربخشی آموزشی دبیران می تواند به سبك
مدیریت کالس آنها وابسته باشد.
 1-1مفهوم و تعریف سبك مدیریت كالسی
مدیریت كالس :یعنی کلیة تالش های معلم برای سرپرستی فعالیت های کالس که شامل تعامالت اجتماعی ،رفتار دانش آموزان
و یادگیری است( .عالی و امین یزدی .)1387،113 ،
سبك مدیریت تعامل گرا :این سبك یعنی اینکه بین معلم و شاگرد روابط مثبت و پویا ،همراه با احترام متقابل ،مشارکت و
رضایت درونی برقرار است .این کالسها متوجه اهداف مشخصی هستند و معلم و شاگرد با صرف زمان و توجه روانی،مسئول تحقق اهداف
هستند(صمدی و همکارن.)158 :1382 ،
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سبك مدیریت مداخله گرا :این سبك به این می پزدازد که معلم با روش های خاص یادگیری که به رفتارهای مشخصی منجر
می شود سرو کار دارد .بنابراین مهمترین دل مشغولی معلم  ،شکل دادن به رفتار دانش آموزان است .محیط یادگیری به گونه ای
سازماندهی شده است تا دانش آموز با محرك های مناسب روبرو گردد(میلر ،ترجمه مهرمحمدی.)12 :1323 ،
سبك مدیریت غير مداخله گرا :از دیدگاه دانیل (  )1380این سبك یعنی انیکه معلمان بر ایجاد ارتباط با دانش آموزان و
شخصیت آنها تاکید می کنند .در این رویکرد معلمان فردنگر بوده و به مسائلی انضباطی و کنترل کمتر توجه دارند .فردنگری معلمان
بیشتر جنبه جمعی دارد ،ولی سعی دارند در عین حال به ویژگیهای منحصر به فرد هر دانش آموز نیز توجه کنند ؛( صمدی و همکارن،
.)158 :1382
راگ )1333(1مدیریت کالس درس را برنامه ریزی برای هر چه بیشتر درگیر کردن دانش آموزان در فرایند یاددهی یادگیری می
داند (صمدی و همکارن .)111 :1382 ،به عبارت دیگر ،مدیریت اثربخش کالس درس ،فرآیند اداره یك کالس درس موفق و سازمان
یافته است ،کالسی که موقعیت مناسبی برای رشد قابلیت های تك تك دانش آموزان فراهم آورد و معلمان بتوانند نقش تسهیل کننده
خود در امر یادگیری را به نحو احسن ایفاء کنند .کالسی که در پرتو تعامل سازنده ،دوستانه و صمیمانه معلم و فراگیران ایجاد شود و
شرایط مناسب و با نشاطی را مهیا سازد که در آن یادگیری و یاددهی موضوعی جذاب برای هر دو خواهد بود (عبدالهی.)171 :1382،
گالوی و ادواردز )1332( 2بیان می کنند که مطابق نتایج پژوهش های مختلف ،دانش آموزان زمانی در کالس احساس راحتی خواهند
کرد که احساس کنند ،می توانند در کالس فعاالنه درگیر شوند و در تصمیم گیری ها شرکت کنند که این خود می تواند نشان دهنده
ی نوعی از اِعمال سبك کالسی توسط معلم باشد (حسینی نسب و میکائیلی . )12 :1322،
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مارتین و همکاران ( 2003به نقل از موالیی )1331،در مقالة خود با عنوان «مدیریت کالس دانش آموزان  -محور» به تشریح
رابطة آموزش و مدیریت کالس می پردازند .ایشان استدالل می کنند که به دلیل وجود ارتباط تنگاتنگ و متقابل میان مدیریت کالس و
آموزش ،نباید آنها را جدا از هم بررسی کرد .این ادعا بر این دلیل استوار است که این دو متغیر تأثیر همزمان در ایجاد جو کالس دارند.
اما متأستفانه این ارتباط نادیده گرفته می شود و با وجود اینکه امروزه ،کاربرد روش های نوین تدریس از جمله روش های دانش آموز –
محور یا آموزش های مشارکتی و هم یارانه پیوسته توصیه می شود؛ در مدیریت کالس ،رویکردهای سنتی ،همچنان پابرجا ست.
تحقیقات موید این مطلب هستند که اثربخشی آموزشی معلمان می تواند با نوع مدیریت کالسی ایشان مرتبط باشد.
کایکسی )2003(7نشان داد که بین ابعاد مهارت های مدیریت کالس معلمان و بی انضباطی دانش آموزان رابطه وجود دارد .دیجیك و
استوجیلیکویك )2011(5نشان دادند زمانی که معلمان سبك مدیریت کالسی تعامل گرا را به کار می برند ،دانش آموزان پیشرفت
تحصیلی باالتری دارند و زمانی که معلمان مداخله گر هستند ،آنان پیشرفت تحصیلی پایینی دارند .غالمی ( )1323این نتیجه را بدست
آورد که پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که دارای معلمانی با نگرش شاگرد نگر بودهاند از پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که معلمانشان
نگرش درسنگر داشتهاند بیشتر اند .عالی ( )1382نشان داد که دانش آموزان معلمان تعامل گرا در مقایسه با دانش آموزان معلمین
مداخله گر از مهارت های فراشناختی باالتری برخوردارند .آریاپوران و همکاران( )1332به این نتیجه رسیدند که توجه به سبك مدیریت
کالس تعامل گرا به عنوان موثرترین سبك مدیریت کالس در کالس های ریاضی می تواند در بهبود افزایش انگیزش و پیشرفت دانش
آموزان پنجم ابتدایی نقش مهمی را ایفا کند .سلیمی و محمدی ( )1383با بررسی رابطه بین سبك های رهبری با بهداشت روانی دانش
آموزان ،نشان دادند که بین سبك رهبری معلمان و میزان بهداشت روانی دانش آموزان رابطه وجود داشت .معلمانی که از سبك رهبری
مشارکت جویانه ،حمایت گرایانه ،موقعیت گرا استفاده کردند بر باال بردن میزان بهداشت روانی دانش آموزان تأثیر داشته اند .معلمانی که
از سبك رهبری موقعیت گرا استفاده کردند ،بیشترین تأثیر را بر افزایش میزان بهداشت روانی دانش آموزان داشته اند .قریشی ()1332
نشان داد که میان مدیریت اثربخش معلمان زبان انگلیسی  ،تفکر انعکاسی ،و سبك رهبری تحول گرا در کالس درس رابطه معنادار
وجود دارد .اسماعیلی ،کتابیان و خداداد ( )1331به این نتبجه دست یافتند که هر سه فرضیه پژوهش که در مورد پیش بینی سبك
های مدیریتی حمایتی ،اصالحی و پیشگیرانه معلمان بودند در سطح  5درصد مورد تایید قرار گرفتند .همچنین بین معلمان زن و مرد
در هر سه سبك مدیریتی تفاوت معناداری وحود نداشت .قضاوی( )1383به این نتیجه رسید که بین سابقه خدمت و مدرك تحصیلی با
سبك های کالس تفاوت معناداری مشاهده نشد .نوایی ( )1331نشان داد که بین سبك های مدیریتی معلمان تربیت بدنی در دوره های
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تحصیلی ابتدایی و متوسطه و مدرك تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد .قرمزی ( )1331نشان داد که بیشترین میانگین نمره
مربوط به سبك مدیریت کالس بر اساس احترام ،توجه و پذیرش گرم دانش آموزان و کمترین میانگین نمره مربوط به سبك مبتنی بر
دادن آزادی کامل به دانش آموزان و انعطاف پذیری بود .سبك مدیریت کالس مبتنی بر برنامه ریزی -ساختاردهی با رشته تحصیلی
تفاوت معناداری داشت .رحیمی خلیل اللهی ( )1331این نتیجه را بدست آورد که خودارزیابی مرکزی و جنسیت معلم با مدیریت
کالس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار دارد و می توان گفت معلمان زن در مقایسه با معلمان مرد بیشتر به خودارزیابی
مرکزی اهمیت می دهند و در اداره کالس کمتر از سبك مداخلهگر استفاده میکنند و بهتر میتوانند کالس درس را مدیریت کنند و در
نتیجه دانشآموزان آنها از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند .نوری ( )1385نشان داد که بین میزان تحصیالت و سابقه خدمت
معلمان با ارزشیابی عملکرد آنان تفاوت معناداری وجود دارد .آدیمو)2012(1در پژوهشی بر روی  20معلم و  80دانش آموز نشان داد
که بین مهارتها و تکنیك های مدیریت کالس اثربخش معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیك رابطه ی معنی دار
وجود دارد .اوریم و کوکه )2003( 2در پژوهشی نشان دادند که بین سبك مدیریت کالس معلمان و تدریس واقعی آنان رابطه وجود
دارد (عالی و امین یزدی .)1387 ،لذا مدیریت کالس برای خلق بهترین محیط ممکن به منظور یادگیری ،اولویت نخست در مسئولیت
های معلم کالس به شمار می آید (مارتین و همکاران 2003،3،؛ عالی و امین یزدی .)1387 ،
بنابراین با توجه به تحقیقات بیان شده که تفاوت های اثربخشی آموزشی با در پیش گرفتن نحوه مدیریت کالسی اشاره دارند و
همچنین با توجه به انتظاراتی که در سند تحول بنیادین از دوره شش ساله دوم از دبیران متوسطه دوره ی اول می رود ( که عبارت
است از باالبردن اثربخشی آموزشی جهت نیل به اهداف تربیتی و آموزشی) محقق این پژوهش به عنوان یکی از دبیران مدارس متوسطه
دوره ی اول شهر تبریز با آگاهی از این مسئله می خواهد به این سوال تحقیقی بپردازد که آیا اثربخشی آموزشی دبیران متوسطه دوره ی
اول با توجه به سبك مدیریت کالسی آنان متفاوت است؟
 -4روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر روش ،پس رویدادی است .در این پژوهش ،تعداد دبیران زن در ناحیه 1
شهر تبریز  225نفر و دبیران مرد  172نفر در مجموع  322نفر را به عنوان جامعه آماری تشکیل می دهند .میزان حجم نمونه آماری با
استفاده از جدول مورگان تعداد  181نفر بود ،که از این تعداد  25نفر مرد و  111نفر زن را شامل می شود .این افراد از  15مدرسه
پسرانه و  13مدرسه دخترانه متوسطه دوره ی اول از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی صورت گرفت با توجه به اینکه به طور
متوسط در هر مدرسه پسرانه 10 ،دبیر مشغول به تدریس است مدارس پسرانه لیست شده و  8مدرسه برای اجرای پرسشنامه انتخاب
شد همچنین با توجه به اینکه به طور متوسط در هر مدرسه دخترانه 12 ،دبیر مشغول به تدریس است مدارس دخترانه لیست شده و
 10مدرسه برای اجرای پرسشنامه انتخاب شد .در این تحقیق جهت اندازه گیری اثربخشی آموزشی از پرسشنامه ی چو و باولی ()2002
که توسط مقیمی و رمضان ( )1330به فارسی برگردانده شده است استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  21سوال است که برای هر
گزینه کامالً موافقم  ،5موافقم  ،7نه موافقم نه مخالفم  ،3مخالفم  2و کامالً مخالفم  1امتیاز در نظر گرفته می شود .در جدول ذیل
امتیازات نمایش داده می شود .روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است .در پژوهش حاضر ،روایی این
پرسشنامه توسط استاد متخصص مورد تایید قرار گرفته و برای بدست آوردن پایایی آن از طریق اجرا در نمونه کوچکتر اقدام شد که
ضریب آلفای  0/212بدست آمد که ضریب متوسطی است .همچنین ،در این تحقیق سبك مدیریت کالس نمره ای است که معلم از
طریق پرسشنامه ی ولفگانگ و گلیکمن ( )1381که توسط عالی و امین یزدی ( )1387به فارسی برگردانده شده است مورد استفاده
قرار گرفت که دارای  25سوال است .پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/18 ،بدست آمده است (عالی و امین یزدی
 .)1387،روایی این پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفته و برای بدست آوردن پایایی آن از طریق اجرا در نمونه
کوچکتر اقدام شد که ضریب آلفای  0/207بدست آمد که ضریب متوسطی است.ﺏﺭﺍی تجزیه و تحلیل داده ها به دلیل اینکه مقیاس
مورد استفاده به صورت فاصله ای فرض شده است از آزمون  Tمستقل برای مقایسه دو نوع سبك مداخله گرا و تعامل گرا و جنسیت در
میان دبیران استفاده شد همچنین از تحلیل واریانس یك راهه برای مقایسه گروه های مدرك تحصیلی و میزان سابقه استفاده گردید.
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آمار توصيفی:
جدول  :2تعداد جامعه و نمونه به تفکيك جنسيت
نمونه

جامعه
مرد

زن

172

225

زن

مرد

111

25

آمار استنباطی :
فرضيه اول :اثربخشی آموزشی دبیران با توجه به سبك مدیریت کالسی آنان متفاوت است.
چون در این تحقیق دو نوع سبك کالسی در میان دبیران متوسطه دوره اول شناسایی شد لذا از آزمون  tمستقل برای تعیین
تفاوت میزان اثربخشی این دو گروه استفاده می شود.
جدول  : 1مقایسه تفاوت اثربخشی آموزشی دبيران با توجه به سبك مدیریت كالسی
شاخصهاي آماري

تعداد

ميانگين

خطاي استاندارد ميانگين

تعامل گرا

141

28/11

0/51

مداخله گر

41

90/42

1/05

درجه آزادي

124

t

8/028

سطح
معناداري
0/010

با توجه به نتایج جدول فوق ،چون نتایج آزمون  tمستقل  2/082در سطح معنی داری ،کوچکتر از  0/05است در نتیجه فرضیه
تحقیق تایید شده و فرضیه صفر رد می گردد .به عبارتی ،میزان اثربخشی دبیران در سبك کالسی تعامل گرا باالتر از مداخله گرا است.
فرضيه دوم :سبك مدیریت کالسی دبیران با توجه به مدرك تحصیلی ،سابقه خدمت و جنسیت آنان متفاوت است.
از تحلیل واریانس یك راهه برای مقایسه نمره سبك کالسی با توجه به سه گروه مدرك تحصیلی (کاردانی ،کارشناسی و
کارشناسی ارشد) استفاده می شود.
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مجموع

درجه

ميانگين

مقدار

شاخصهاي آماري

مجذورات

آزادي

مجذورات

f

بين گروهها

815/001

8

182/411

درون گروهها

9281/101

121

48/918

كل

2020/401

121

منبع تغييرات

1/001

سطح معناداري

0/018

جدول  : 9آزمون تحليل واریانس یك راهه براي سبك مدیریت كالسی و مدرك تحصيلی

طبق جدول فوق  f ،برابر با  3/005است و درجه آزادی کل هم برابر  185و سطح معناداری هم  0/052است  ،پس نتیجه می
گیریم که بین میانگین نمرات سبك کالسی در سه گروه مدرك تحصیلی (کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد) تفاوت معناداری
وجود ندارد.
جدول  :4آزمون تحليل واریانس یك راهه براي سبك مدیریت كالسی و سابقه خدمت
شاخصهاي

مجموع

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

تغييرات
منبعگروهها
بين

104/800

8

09/104

درون گروهها

9225/825

121

41/004

كل

2020/401

121

آماري

مجذورات

مقدار

سطح

f

معناداري

0/102

8/811

طبق جدول فوق  f ،برابر با  2/253است و درجه آزادی کل هم برابر  185و سطح معناداری هم  0/108است  ،پس نتیجه می
گیریم که بین میانگین نمرات سبك کالسی در سه گروه سابقه خدمت (1تا11 ،10تا 20و 21تا  )30تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول  :5مقایسه تفاوت سبك كالسی با توجه به جنسيت
درجه

شاخصهاي آماري
تعداد

ميانگين

خطاي استاندارد ميانگين

آزادي

t

سطح
معنادار
ي

7

زن

111

91/98

0/101

مرد

91

59/25

0/198

4/098

124

0/001

با توجه به نتایج جدول فوق ،چون نتایج آزمون  tمستقل  7/022در سطح معنی داری ،کوچکتر از  0/01است در نتیجه فرضیه تحقیق
تایید شده و فرضیه صفر رد می گردد .به عبارتی ،زنان نسبت به مردان دارای سبك کالسی تعاملی تری هستند و مردان از سبك
مداخله گر استفاده می کنند.
فرضيه سوم :اثربخشی دبیران با توجه به مدرك تحصیلی ،سابقه خدمت و جنسیت آنان متفاوت است.
از تحلیل واریانس یك راهه برای مقایسه نمره اثربخشی دبیران با توجه به سه گروه مدرك تحصیلی (کاردانی ،کارشناسی و
کارشناسی ارشد) استفاده می شود.
جدول  : 6آزمون تحليل واریانس یك راهه براي اثربخشی دبيران و مدرك تحصيلی

شاخصهاي آماري
مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

منبع تغييرات

بين گروهها

5/200

8

1/440

درون گروهها

11051/011

121

50/441

كل

11059/014

121

مقدار

سطح

f

معناداري

0/019

0/041

طبق جدول فوق  f ،برابر با  0/052است و درجه آزادی کل هم برابر  185و سطح معناداری هم  0/375است  ،پس نتیجه می
گیریم که بین میانگین نمرات اثربخشی دبیران در سه گروه مدرك تحصیلی (کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد) تفاوت معناداری
وجود ندارد.
همچنین از تحلیل واری انس یك راهه برای مقایسه نمره اثربخشی دبیران با توجه به سه گروه سابقه خدمت (1تا11 ،10تا 20و 21تا
)30استفاده می شود.
جدول  : 7آزمون تحليل واریانس یك راهه براي اثربخشی دبيران و سابقه خدمت
شاخصهاي آماري
مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار

سطح

f

معناداري

منبع تغييرات
بين گروهها

155/814

8

21/109

درون گروهها

10001/9

121

10/198

1/101

8

0/81

كل

11059/014

121

طبق جدول فوق  f ،برابر با  1/335است و درجه آزادی کل هم برابر  185و سطح معناداری هم  0/25است  ،پس نتیجه می
گیریم که بین میانگین نمرات اثربخشی دبیران در سه گروه سابقه خدمت (1تا11 ،10تا 20و 21تا  )30تفاوت معناداری وجود ندارد.
از تحلیل آزمون  tمستقل برای مقایسه نمره اثربخش ی دبیران با توجه به دو گروه جنسیت (زن و مرد)استفاده می شود.
جدول  :8مقایسه تفاوت اثربخشی دبيران با توجه به جنسيت
شاخصهاي

تعداد

ميانگين

خطاي استاندارد ميانگين

زن

111

90/01

0/551

مرد

91

24/1

0/080

آماري

درجه آزادي

124

t

1/041

سطح
معناداري

0/001

با توجه به نتایج جدول فوق ،چون نتایج آزمون  tمستقل  3/371در سطح معنی داری ،کوچکتر از  0/01است در نتیجه فرضیه
تحقیق تایید شده و فرضیه صفر رد می گردد .به عبارتی ،مردان نسبت به زنان دارای اثربخشی بیشتری هستند.
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نتيجه گيري كلی از نتایج آزمون فرضيه ها

طبق نتیجه بدست آمده از بررسی فرضیه اول ،دبیران تعاملگرا  ،اثربخشی باالتری نسبت به دبیران مداخله گر داشتند .به این
معنی که دبیران ترجیح می دهند که دانش آموزان را به صورت مطلوب و تعاملی راهنمایی کنند و از تجویز دستورات تحکم آمیز
خودداری ورزند .آنها از کنجکاو ی دانش آموزان استقبال کرده و به فردیت آنان توجه می کنند در عین حال آزادی بیشتری را در کالس
اعمال نمی کنند که این منجر به اثربخشی آموزشی می شود .نتیجه تحقیق مذکور ،با تحقیق غالمی( )1323همسو است وی نشان دارد
که پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که دارای معلمانی با نگرش شاگردنگر بودهاند از پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که معلمانشان
نگرش درسنگر داشتهاند بیشتر اند .همچنین عالی ( )1382در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان معلمین تعامل گرا
در مقایسه با دانش آموزان معلمین مداخله گر از مهارتهای فراشناختی باالتری برخوردارند و این منجر به پیشرفت تحصیلی باالتر می
شود که با تحقیق حاضر همخوان است .همچنین تحقیقات ذیل با فرضیه شماره ی سوم هماهنگ است .چنانچه مشایخ و برزیده()1383
نشان دادند که دانش آموزان معلمان دارای سبك تلفیقی(که دارای تعامل بیشتر با دانش آموزان است) نسبت به دانش آموزان معلمان با
سبك رفتار رهبری وظیفه مدار یا رابطه مدار ،خالقیت باالتری دارند .همچنین آریاپوران ،عزیزی و دیناروند( )1332به این نتیجه
رسیدند که بین سبك مدیریت کالس تعاملگرا با پیشرفت ریاضی دانش آموزان رابطه ی معنی دار وجود دارد .نیز در تایید فرضیه
مذکور ،سلیمی و محمدی ( ) 1383نشان دادند معلمانی که از سبك رهبری مشارکت جویانه ،حمایت گرایانه ،موقعیت گرا استفاده
کردند بر باال بردن میزان بهداشت روانی دانش آموزان تأثیر داشته اند که این بهداشت روانی دانش آموزان منجر به اثربخشی باالتر
کالس درس می شود .خلخالی و همکاران( )1383نیز نشان دادند که کالس درس سالم و اثربخش دارای بعد ارتباط ،واضح بعد انگیزش
1
مثبت ،بعد سبك رهبری معلم سالم ،بعد انضباط معقول است که همگی با سبك تعامل گرا مرتبط می باشد .دیجیك و استوجیلیکویك
()2011نشان دادند زمانی که معلمان سبك مدیریت کالسی تعاملگرا را به کار میبرند ،دانش آموزان پیشرفت تحصیلی باالتری دارند و
زمانی که معلمان مداخله گر هستند ،آنان پیشرفت تحصیلی پایینی دارند .همچنین آدیمو )2012(2و اوریم ،کوکه و انسیا )2003( 3به
این نتیجه دست یافت که بین مهارتها و تکنیکهای مدیریت کالس اثربخش معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ی معنی دار
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وجود دارد .نیز کایکسی)2003( 1نشان داد که بین ابعاد مهارت های مدیریت کالس معلمان و بی انضباطی دانش آموزان رابطه وجود
دارد.
از لحاظ نظری ،اداره ی مطلوب کالس و یادگیری ،مستلزم توجه ،مشاهده ،یادسپاری ،فهمیدن ،تنظیم هدف ها و مسئولیت
پذیری دانش آموزان در فرایند یادگیری است .چنین فعالیت هایی بدون مشارکت دانش آموزان و درگیری فعالی یادگیرنده امکان پذیر
نیست ،بنابراین وظیفه ی اساسی معلم در تدریس ،راهنمایی دانش آموزان برای یادگیری است و او باید با استفاده از شیوه های گوناگون
و در موقعیت های مختلف ،دانش اموزان را فعاالنه با مطالب یادگرفتنی و موقعیت های یادگیری درگیر نماید اگر بخواهیم معلم با کالس
خوب را در یك عبارت معرفی کنیم باید بگوییم :معلمی خوب است که دانش آموزان را به کنجکاوی و پرسش بیش تر برمی
انگیزد(مرتضوی زاده )1382،استفاده از سبك مدیریتی مناسب توسطه معلمان منجر به افزایش کارایی نظام آموزشی و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان می شود(عرب زاده و همکاران )1330،در این خصوص ،گلسر تاکید می کند که دانش آموزان مسئول یادگیری در
مدرسه هستند و معلم باید به آنها کمك کند تا رفتار خوب را انتخاب کنند ،در نظریة گلسر قواعد کالس دربارة رفتارهای مناسب و
نامناسب ،طی جلسات کالسی و مشارکتی تعیین می شود در چنین کالسی ،کنترل و انضباط در فرآیندی تعاملی میان معلم و دانش
آموز به وجود می آید و دانش آموزان در برنامه ریزی و سازماندهی کالس سهیم اند .معلم به دانش آموزان فرصت می دهد تا بر
فعالیتهای خود نظارت و دربارة رفتارشان قضاوت کنند .در این کالس ،ارزیابی نیز در یك فرآیند مذاکرة دو طرفه صورت می گیرد.
(گلسر)1323،بنابراین در کالس جذاب بین معلم و شاگرد روابط مثبت و پویا ،همراه با احترام متقابل ،مشارکت و رضایت درونی برقرار
است .این کالسها متوجه اهداف مشخصی هستند و معلم و شاگرد با صرف زمان و توجه روانی،مسئول تحقق اهداف هستند(به نقل از
صمدی و همکارن.)1382 ،
طبق نتیجه بدست آمده از بررسی فرضیه دوم ،بین سبك مدیریت کالسی با توجه به مدرك تحصیلی تفاوت وجود ندارد .در
تایید فرضیه فوق ،قضاوی( )1383نشان داد که بین مدرك تحصیلی با سبکهای کالس تفاوت معناداری مشاهده نشد .همچنین
نوایی( )1331به این نتیجه رسید بین سبك های مدیریتی معلمان تربیت بدنی در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه و مدرك
تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد .نیز فرخ نژاد( ) 1380نشان داد که تفاوت میان نظرات دبیران در مورد سبك کالسی با توجه به
متغیر نوع مدرك آنها تفاوت معنادار مشاهده نشده است .اما ،عالی ( )1382در یافته خود نشان داد که سبك مدیریت کالس معلمان
دارای مدرك لیسانس در مقایسه با معلمان دارای مدرك دیپلم و همچنین سبك معلمان  ،رشته های مرتبط در مقایسه با معلمان رشته
های غیر مرتبط به آموزش و پرورش بیشتر به سبك تعاملی گرایش دارد .نیز در یکی از نتایج فرضیه چهارم در فصل قبل نشان داده
شد که بین سبك مدیرت کالسی با توجه به سابقه تفاوت وجود ندارد .درتایید نتیجه مذکور ،قرمزی( )1331نشان داد که بین سبك
های مدیریت کالس با ساعات آموزش ضمن خدمت تفاوت معناداری نشان داده نشد  .در پایان نامه قضاوی( )1383این نتیجه بدست
آمد که بین سابقه خدمت با سبکهای کالس تفاوت معناداری مشاهده نشد .در پایان نامه والی( )1330نوع سبك معلمان بر اساس سابقه
تدریس آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد .اما در پایان نامه قریشی ( )1332سبك رهبری تحولگرا معلمان زبان انگلیسی ایران ارتباط
معناداری با سابقه تدریس معلمان یافت شد که مغایر با نتیجه تحقیق می باشد .همچنین مارتین و شوهو( )2003نشان دادند که
معلمان با سابقه نسبت به معلمان کم سابقه در بعد مدیریت افراد و رفتار کنترل بیشتری اعمال می کنند که مغایر با نتیجه تحقیق می
باشد .نیز در یکی از نتایج فرضیه چهارم در فصل قبل نشان داده شد که بین سبك مدیریت کالسی با توجه به جنسیت تفاوت وجود
دا رد .به عبارتی ،زنان نسبت به مردان دارای سبك کالسی تعاملی تری هستند و مردان از سبك مداخله گر استفاده می کنند .در تایید
نتیجه فوق ،در پایان نامه رحیمی خلیل اللهی ( )1331نشان داده شد که جنسیت معلم با مدیریت کالس رابطه معنادار دارد .در مغایرت
با نتیجه مذکور ،والی( )1330نشان داد که بر اساس نوع سبك معلمان بر اساس جنسیت تفاوت معنی داری وجود ندارد .همچنین فرخ
نژاد( ) 1380نشان داد که تفاوت میان نظرات دبیران در مورد سبك کالسی با توجه به متغیر نوع جنسیت ،تفاوت معنادار مشاهده نشده
است .نیز اسماعیلی ،کتابیان و خداداد( )1331به این نتیجه رسیدند که بین معلمان زن و مرد در هر سه سبك مدیریتی تفاوت
معناداری وحود نداشت.
طبق نتیجه بدست آمده از بررسی فرضیه سوم ،بین اثربخشی دبیران با توجه به مدرك تحصیلی تفاوت وجود ندارد .درتایید
فرضیه فوق ،زکی( )1383نشان داد که تحصیالت معلمان در اثربخشی سازمانی مدرسه تاثیری ندارد .اما در مغایرت با فرضیه فوق ،نوری
( ) 1385نشان داد که بین میزان تحصیالت با میزان ارزشیابی عملکرد معلمان تفاوت معناداری وجود دارد .نیز در یکی از نتایج فرضیه
چهارم در فصل قبل نشان داده شد  ،بین اثربخشی دبیران با توجه به سابقه تفاوت وجود ندارد .درتایید فرضیه فوق ،زکی( )1383نشان
داد که سنوات معلمان در اثربخشی سازمانی مدرسه تاثیری ندارد .همچنین در یکی از نتایج فرضیه چهارم در فصل قبل نشان داده شد
که بین اثربخشی دبیران با توجه به جنسیت تفاوت وجود دارد.در مغایرت با نتیجه مذکور ،زکی( )1383نشان داد که جنسیت معلمان در
4. Kaykci
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اثربخشی سازمانی مدرسه تاثیری ندارد .همچنین یافته های همتی نژاد و همکاران ( )1382موید این مطلب است که تفاوت معناداری
بین نمره های ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی مرد و زن وجود ندارد.
 -7پيشنهاد
به این ترتیب پیشنهاد می شود که با توجه به اثربخش بودن سبك کالسی تعامل گرا ،دبیران از سبك کالسی مداخله گرا به سوی
سبك کالسی تعامل گرا و غیرمداخله گرا حرکت نمایند .همچنین با توجه به اینکه زنان نسبت به مردان دارای سبك کالسی تعاملی
تری هستند و مردان از سبك مداخله گر استفاد ه می کنند پیشنهاد می شود کالس های توجیهی از طرف مدیریت ناحیه برای آشنایی
دبیران مرد با سبك کالسی تعاملی برگزار گردد.
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