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اثرات عليّ مدیریت آموزشي و رفتاری استادان برکاهش رفتارهای مخرب کالسي بواسطه
خودکارآمدی
کریم سواری* :عضوو هاوات عل،وی ،هوروه رونا شناسوی تر ااوی ،دننووکده رونا شناسوی و علووم تر ااوی ،دننووااه پاوام
نور تهرنا ،تهرنا ،نیرنا.
فاطمههه فههرزادی  :دننوووجوی دکاووری رونا شناسووی تر ااووی ،هووروه رونا شناسووی تر ااووی ،دننوووکده رونا شناسووی و
علوم تر اای ،دننوااه شهاد چ،رنا نهونز ،نهونز ،نیرنا.

چكيده :در تحقاق حاضر ،مدل نثرنت علیّ مدیریت آموزشی و رفااری کالسی نساادنا دننوااه ر کاهش
رفاارهای مخرب کالسی دننوجویاا ونسطه خودکارآمدی طرنحی و آزموا شد .کلاه نساادنا دننوااه پاام نور
نهونز ،جامعه آماری تحقاق رن توکال دنده نند که نز ان آنها  651نفر ه صورت دنوطلبانه نناخاب شدند .رنی
ج،ع آوری دنده ها ،نز پرسش نامه مدیریت آموزشی ،رفااری و رفاارهای مخرب کالسی محقق ساخاه ( )7162و
مقااس خودکارآمدی نظامی ،شونرتزر و جروسلم( )6881نسافاده هردید .تحلال دنده ها نز طریق نرم نفزنر  Spssو
 Amosصورت هرفت .تحلال دنده ها نز رنزندهی مدل پاونهادی خبر می دهد .ناایج تحلال ه،چنان نواا دند
مدیریت آموزش و مدیریت رفاار کالسی نساادنا دننوااه ،در کاهش رفاارهای مخرب کالسی دننوجویاا نثر علیّ
منفی و ه،ان ماغارها(مدیریت آموزش و مدیریت رفاار کالسی) در نفزنیش خودکارآمدی نساادنا دننوااه نثر علیّ
مثبت و خودکارآمدی نساادنا دننوااه ،در کاهش رفاارهای مخرب کالسی دننوجویاا نثر علیّ منفی دنرد .تحقاق
حاضر ،پاونهاد می دهد رنی کاهش رفاارهای مخرب کالسی دننوجویاا ،ه نرتقاء و تقویت مدیریت آموزش،
مدیریت رفاار و خودکارآمدی نساادنا دننوااه نها،ام ن،ود.
واژگان کليدی :مدیریت آموزشی ،مدیریت رفااری ،نساادنا دننوااه ،خودکارآمدی ،رفاارهای مخرب کالسی.

*نویسندهی مسؤول :عضو هاات عل،ی ،هروه رونا شناسی تر اای ،دننوکده رونا شناسی و علوم تر اای ،دننوااه پاام نور
تهرنا ،تهرنا ،نیرنا.
Email: k_sevari@pnu.ac.ir
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نظم کالس ،نیجاد سر و صدن ه دلال حرکت دندا صندلی

مقدمه
رفاارهای مخرب یا سوء رفاار کالسی دننش آموزنا و

ها در کالس و عدم تک،ال تکالاف درسی رن در ر می

یا حای دننوجویاا ،در دو دهه نخار مورد توجه جدی

هارد( ریش و ه،کارنا  7165؛ پاساولم  7169؛ سوا

پژوهوارنا قرنر هرفت( چارلس  .)7119ررسی ها حاکی

و شک 7167؛ هو  .)7111ررسی های دیاری نواا دند

نست که رفاارهای مخرب کالسی یکی نز ع،ده ترین

که خوردا و آشامادا در کالس ،تولاد صدنهای

چالش های معل،اا ا شاهردنا (پن 7161؛ دمار )7118

غارکالمی ،سرپاچی و عدم نطاعت ،صحبت کردا ا

و یکی نز نصلی ترین دلال نرجاع شاهردنا ه مدیرنا

صدنی لند سر کالس ،طالت ،اهودهی ،ی توجهی ه

مدنرس و دیار پرسنل مدرسه و نز عونمل فرسودهی شغلی

وقت کالس ،دست نندنخان دیارنا ،پرخاشاری فازیکی،

معل،اا ه ش،ار می رود(وننگ و ه،کارنا .)7165

عدم آرنساای ظاهری ،نوسان االی صندلی و نیجاد

تحقاقات مسا،ر نواا دند که رفاارهای مخرب کالسی

نخاالل در نظم یادهاری نز ج،له رفاارهای مخرب و

می تونند نظم کالس و یادهاری فرنهارنا رن هم زده و

مسائل رفااری کالسی نست(تامپسوا  7118؛ آر اکل و

طور منفی ع،لکرد تحصالی آناا رن تحت تاثار قرنر دهد(

لاال  7111؛ ولدنل و مرت  .)6899الزم ه ذکر نست

سوا و شک  7167؛ مک کارتنی ،و فالاپس  7119ه

نغلب معل،اا ،سوء رفاارهای مخرب کالسی رن ه فقدنا

نقل نز نفواریاا  .)6981ه عبارت دیار نز ج،له

عالقه ه محاوی مدرسه ،سااست های غل

آموزشی،

پاامدهای رفاارهای مخرب کالسی می تونا ه نفت

آساا هاری جامعه و مدرسه در مورد سوء رفاار و خوونت

تحصالی( فان و ه،کارنا  )7119نفزنیش نسارس

و دنشان ونلدین ضعاف و غارکارآمد نسبت می

معل،اا(تسولویاس

و

ه،کارنا

،)7161

کاهش

دهند(لوپس و سناوس7169؛ دینگ و ه،کارنا.)7161

خودکارآمدی ( هانگ  )7167نیجاد فرسودهی و نخاالل

نینکه چاونه رفاارهای مخرب و سوء رفاارهای کالسی رن

در حافظه( آلو و ه،کارنا  7161؛ چنگ  )7169نشاره

کنارل ن،ود ،می تونا ه مدیریت کالس مدرس و معلم

ن،ود .معل،اا و مدرساا درهار ا نین رفاارها هزنرش می

پناه رد .در نین خصوص مدیریت کالس یکی نز مهم ترین

دهند رفاارهای مخرب کالسی قا ل تح،ل ناساند(

ماغارهایی نست که در فهم رفاارهای مخرب و سوء رفاار

جانسوا و فولوود  )7111و رنی کنارل کالس ننرژی

کالسی نقش نساسی دنرد( روفی 6881؛ دویل .)6891

اواری نز آناا می هارند(شن و ه،کارنا  7118؛ لنگ

ررسی های ننجام شده در مورد آموزش نواا می دهد که

و هو .) 7116

مدیریت و ننضباط کالس ع،ده ترین نارننی های معل،اا

نز دیدهاه معل،اا و مدرساا ،رفاارهای مخرب کالسی

ه ش،ار می رود(دماردنگ 7165؛ نونال و نسپنسوا

شامل دنمنه وساعی نز رفاارهایی ه،چوا خاال پردنزی

7167؛ مک کی  .)7116مدیریت کالس ،فعالات هایی

در کالس ،خون ادا در کالس ،نااه ه اروا نز پنجره

نظار مدیریت جو کالس ،زماا و فعالات های درسی و

نندنخان ،ازی ه جای توجه ه درس ،آزنر رسانی ه

ه،چنان مدیریت رفاار شاهرد ،ویژهی ها ،مهارت ها و

ه،کالسی ها ،ی نحارنمی ه دیارنا ،حث و جدل،

شایساای های معلم رن شامل می شود( دیجاک و

درهاری ا معلم ،شکایت(دینگ و ه،کارنا ،)7119

نساوجالجاکوویچ  .) 7166مدیریت کالس ه مج،وعه نی

غارموارکای ودا ،آشفاای هاجانی ،اش فعالی و کناره

نز رنهبردهایی نشاره می کند که توس

معلم جهت

هاری نز دیارنا(شن و ه،کارنا  )7118؛ شکسان

نفزنیش موارکت و یادهاری دننوجو و دننش آموز و

مقررنت و رویه ها ،سرهردننی در نطرنف کالس ،رخورد

کاهش رفاارهای مخرب کالسی آناا کار می رود و ه

منفعالنه شاهرد ا یادهاری در کالس ،نیجاد نخاالل در
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سواری و فرزادی

مناسب ن،ودا محا

یادهاری نفرند ک،ک می

مطالعه نی نواا دندند معل،انی که ت،ایل دنشاند کنارل

کند(سریت و یاکسل  7165؛ پاساولم .)7169

اواری روی رفاار شاهردنا نواا دهند ا رفاارهای

رخی نز صاحبنظرنا ه،چوا ،مارتان و ساس ()7161

مخرب کالسی ک،اری سروکار پادن کردند .نز نظر آناا

معاقدند که مدیریت کالس شامل دو نوع مدیریت

اورهای خودکارآمدی و صرف وقت جهت کنارل

آموزشی و مدیریت رفااری نست .مطا ق نین نظریه،

رفاارهای مخرب نز پاش ان کننده رفاارهای مخرب

مدیریت آموزشی ه تالش مدرس و نسااد رنی طرنحی و

کالسی ه ش،ار می رود .ض،نا آنها نواا دندند که

نجرنی روزننه آموزش ،طرنحی فعالات های یادهاری رنی

خودکارآمدی معلم و صرف وقت رنی مقا له ا رفاارهای

شاهردنا ،نناخاب موند درسی ،نظارت و نرزیا ی ر روند

مخرب ونسطه ان سبک مدیریت کالس و رفاارهای

یادهاری سازنده

مخرب ندرنک شده کالسی نست .لوپس و سناوس

داللت می کند .رخی نز مصادیق مدیریت آموزشی نسااد

( )7169طی مطالعه نی نواا دندند که کنارل و مدیریت

عبارتند نز آمادهی معلم رنی تدریس مطالب روز عد،

کالس ا رفاارهای مخرب کالسی نرتباط معکوس دنرد.

تقسام ونحد آموزش ه خش های کوچک ،نناخاب مکاا

مطالعه هاکس ( )7167و مان و هاموند ( )7119نواا

ن،ایش نطالعات عل،ی ،تهاه فالم ،تهاه نقوه ،تاساس

دند که ان رفاار ندرنک شده شاهرد و خودکارآمدی معلم

آزمایوااه ها ،رپایی ن،ایوااه های آموزشی .در عوض،

نرتباط هست.هوردوا ( )7116پاونهاد دند که معل،اا ا

و مقررنت کالسی(

خودکارآمدی اال در کنارل رفاارهای مخرب کالسی

جهت جلوهاری نز رخدند رفاارهای مخرب کالسی)

مط،ئن ترند .در عوض معل،اا ا خودکارآمدی پایان در

تقویت رفاارهای مثبت کالسی و توویق شاهردنا رنی

کنارل رفاار شاهردنا نحساس ناتوننی اواری می کنند.

در محا آموزش و جلب

نیناونه معل،اا ،در رخورد ا شاهردنا نز رویکردهای

توجه دننش آموزنا و دننوجویاا در خصوص مزنیای

ننسانی ک،اری نسافاده ن،وده و رنی مقا له ا رفاارهای

نسافاده کامل نز آنها در کالس نشاره می کنند .ه،چنان

مخرب کالسی پاامدهای منفی اواری نع،ال می کنند(

مدیریت رفااری کالس ه تالش های معلم در نیجاد و

خانی و مارزنئی  .)6981رخی نز پژوهش ها نواا دند

ماقا ل

که رفاارهای معلم و نع،ال وی در کالس و چاونای

مبانی ر نحارنم ان معلم –شاهرد و ه،کاری دوجانبه

رخ ورد وی ا سوء رفاارهای کالسی ،م،کن نست ونسطه

داللت می کند (ویوکاس  .)7112رنی مثال ،ن،ونه نی نز

اورهای خودکارآمدی وی صورت می هارد( نونال و

مدیریت رفااری کالس عبارتند نز  :حث و هفااوی ان

نسپنسوا 7167؛ تسچانن–مورنا و هوی  .)7116در

معلم – شاهرد و یا نسااد – دننوجو در نونئل شروع سال

ه،ان رن طه دنرجاا ( )7167طی مطالعه نی نواا دند که

تحصالی در خصوص تعاان رفاارهای مقبول یا رفاارهای

خودکارآمدی اال ا مدیریت موثر کالس و ا مدیریت

نامقبول ؛ طرنحی رنامه مالقات و نرتباط معلم –ونلد در

دموکرنتاک کالس نرتباط مثبت دنرد .ا توجه ه ناایج

هفاه یا ماه ؛ ح،ایت و ه،کاری معلم و نسااد نز سرویس

ررسی ها ایسای ه نین نکاه نساسی توجه ن،ود که

های نجا،اعی و تر اای و شرکت معلم و نسااد در توسعه

نه،ات مدیریت آموزشی و رفااری کالس در توسعه و

جلسات مر وط ه حث های رفااری .در زمانه موضوع

پاورفت جونمع و سازماا ها ویژه مرنکز آموزشی ر کسی

مورد ررسی تاکنوا پژوهش های ک،اری صورت هرفاه و

پوشاده ناست .نصوالً نرتقای سطح عل،ی نفرند و پویایی

نین دنل ر جدید ودا موضوع نست که ه رخی نز نین

سازماا ها و هره هاری آناا نز تازه های جهاا دننش،

ررسی ها نشاره می شود .لوپز و ه،کارنا( )7162طی

دوا تکاه ر مدیریت آموزشی و رفااری ماسر نبوده و

یادهاری و ع،لکرد تحصالی در محا

مدیریت رفااری کالس ه نیجاد ضون

پذیرش و کارهاری آا ضون

حفظ نرتباط مناسب و زیاد ا شاهرد ؛ رشد رون
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حای نفزنیش تونا نقاصادی ،نجا،اعی ،سااسی ،فرهنای و
شکوفایی سازماا های یادهارنده منوط ه س

و

هسارش مدیریت آموزشی و رفااری می اشد .ه عبارت
دیار ،وجود نظم و ننضباط در کالس و یا ه عبارتی
مدیریت آموزشی و رفااری کالسی ،جهت نثر خوی و
کارآیی و در نهایت هره وری کار یک معلم ساار مؤثر می
اشد .الزم ه یادآوری نست که ه منظور ننجام تحقاق
حاضر ه ن زنرهای دقاق و معابر مورد نااز نست ،لذن در
تحقاق حاضر ه منظور سنجش مدیریت آموزشی و
رفااری کالسی نساادنا و خودکارآمدی و رفاارهای مخرب
کالسی نز ن زنرهای معابر ( جهت کسب نطالعات اوار ه
خش موند و روش ها مرنجعه شود) نسافاده هردید .ا
توجه ه مقدمه اال در تحقاق حاضر فرضاه هایی ه،چوا
مدیریت آموزشی و رفااری کالس نساادنا در کاهش
رفاارهای مخرب کالسی دننوجویاا نثر علیّ منفی،
مدیریت آموزشی و رفااری کالس نساادنا در
خودکارآمدی نثر علیّ مثبت ،و خودکارآمدی نساادنا در
کاهش رفاارهای مخرب کالسی دننوجویاا نثر علیّ مثبت
دنرد ،مورد ررسی قرنر هرفاند .مدل مفهومی تحقاق
حاضر در ن،ودنر  6آمده نست.

توجه ه نینکه مازنا دسارسی دننوجویاا ه نساادنا حق
نلادریسی کم نست و نز طرفی مازنا ه،کاری آنها ا
دننوجویاا در حد کم ود لذن و ه ه،ان منظور ه صورت
دنوطلبانه تعدندی نز نساادنا فوق نلذکر نناخاب شدند و ه
دلال موکالت یاد شده آزمودنی ها ه صورت تصادفی
نناخاب نودند و رنی تخ،ان مقدنر ن،ونه مورد نااز نز
فرمول های آماری نسافاده ناردید .رنی ج،ع آوری دنده
ها ،نز پرسش نامه مدیریت آموزشی ،رفااری و رفاارهای
مخرب کالسی محقق ساخاه ( )6981و مقااس خود
کارآمدی نظامی ،شونرتزر و جروسلم ( )6881نسافاده شد.
مدیریت آموزشی و رفااری کالس :رنی نندنزه هاری
مدیریت آموزشی و رفااری کالس ،نز پرسش نامه  79ماده
نی(مدیریت آموزشی کالس  69ماده و مدیریت رفااری
کالس  61ماده) ساخاه سونری ( )6981نسافاده شد( ا
نقاباس نز مارتان و ساس .)7161 ،روش ن،ره هذنری ماده
ها ه صورت مقااس چهار درجه نی نز کامال مخالفم ا
نماااز  6تا کامال مونفقم ا نماااز  1صورت می هارد .رنی
تعاان پایایی آا نز آلفای کرونباخ نسافاده شد که مقدنر
آا رنی ماغار مدیریت آموزشی کالس /95؛ رنی
مدیریت رفااری کالس  /21و رنی کل ماده های پرسش
نامه  ./96دست آمد .رونیی  79ماده ا ک،ک تحلال
عاملی تایادی ررسی (X2/DF=6/16، =X212/19
 ) RMSEA=/159 ،/87 IFI= . /86= CFI /87،و
تایاد شد.
رفاارهای مخرب کالسی :رنی نندنزه هاری رفاارهای
مخرب کالسی دننوجویاا ،نز پرسش نامه  69ماده نی

نمودار .1مدل مفهومي تحقیق حاضر

مواد و روش ها
ا توجه ه نینکه در تحقاق حاضر ،نثرنت علیّ مدیریت
آموزشی و رفااری کالسی نساادنا دننوااه ر کاهش
رفاارهای مخرب کالسی دننوجویاا مورد ررسی قرنر
هرفت لذن نوع مطالعه توصافی تحلالی نز نوع ه،بساای
نست و رنی تحلال دنده ها نز تحلال مسار نسافاده
هردید .ه منظور ننجام نین تحقاق کلاه نساادنا عضو
هاات عل،ی و حق نلادریس دننوااه پاام نور نهونز جامعه
آماری تحقاق رن توکال دنده نند که نز ان آنها  651نفر
ه صورت دنوطلبانه نناخاب شدند .الزم ه ذکر نست ا

ساخاه سونری( )6981نسافاده شد( ا نقاباس نز پرسش
نامه تئو و سانگ  .)7119روش ن،ره هذنری ماده ها ه
صورت مقااس پنج درجه نی نز هرهز ا نماااز  6تا ه،اوه
ا نماااز  5صورت می هارد .رنی تعاان پایایی آا نز
آلفای کرونباخ نسافاده شد که آلفای کرونباخ رنی کل
ماده های پرسش نامه  1/99دست آمد .رونیی ماده ها ا
ک،ک تحلال عاملی تایادی ررسی (=X222/59؛= /87
 ) RMSEA=/126 ،/87 IFI= /86،CFIو تایاد شد.
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مقااس خودکارآمدی نظامی ،شونرتزر و جروسلم (:)6881

در جدول  ،6شاخص های توصوافی ماغارهوا نرنئوه شوده

مقااس خودکارآمدی 61ماده نی توس نظامی ،شوآرتزر و

نست .منودرجات جودول یواد شوده نوواا موی دهود کوه

رجبی ()6991

ماووووووواناان و ننحووووووورنف معاوووووووار ماغاووووووور

نعاباریا ی شد .مقااس یاد شده ه صورت چهار درجه نی

خودکارآمووووودی)8/81(16/19؛ مووووودیریت آمووووووزش

نز  6تا  1درجه ندی می شود .رجبی ( )6991ضریب

)2/16(99/15؛ مدیریت رفاوار  )2/91(78/61و رفاارهوای

آلفای کرونباخ نین مقااس در دننوجویاا دننوااه چ،رنا

مخوورب کالسووی  )9/76( 79/19ووه ترتاووب اوووارین و

نهونز رن  ./91هزنرش کرد .رونیی هم زماا ان مقااس

ک،ارین مقدنر رن دنشاند .ه،چنوان منودرجات جودول 6

اورهای خودکارآمدی ع،ومی و مقااس عزت نفس

نواا می دهد مقادیر ضریب ه،بساای مدیریت آمووزش

روزنبرگ ( )6815در دننوجویاا رونا شناسی دننوااه

کالسی نساادنا ا رفاارهوای مخورب کالسوی دننووجویاا

چ،رنا رن  ./71هزنرش ن،ود( رجبی  .)6991الزم ه ذکر

 -1/12؛ مدیریت رفاار کالسی نساادنا ا رفاارهای مخرب

نست ه منظور جلب ه،کاری آزمودنی ها ،هدف نز نجرنی

کالسووی دننوووجویاا  -1/91؛ خودکارآموودی نسوواادنا ووا

تحقاق رنی آنها توضاح دنده شد و نز آنها خونساه شد که

رفاارهووای مخوورب کالسووی دننوووجویاا 1/99؛ موودیریت

ه دقت پرسش نامه ها رن خوننده و هزینه مناسب رن دوا

آموزش کالسی نسواادنا وا مودیریت رفاوار آنواا  1/17؛

ذکر نام و نام خانوندهی پاسخ دهند .ه،چنان ه آناا

مدیریت آموزش کالسوی نسواادنا وا خودکارآمودی آنواا

هفاه شد که نطالعات پاسخ دهی آناا محرمانه مانده و در

 1/79و مقوودنر موودیریت رفاووار کالسووی نسوواادنا ووا

نخااار کسی قرنر دنده ن،ی شود.

خودکارآمدی آناا  1/76دسوت آمود .ضو،نا پواش فورض

جروسلم ساخاه شد .نین مقااس توس

های تحلال دنده هوا( هنجوار وودا توزیوع دنده هوا ) در
جدول یاد شده نرنئه شده نست.

یافته ها
در نین خش نهم نطالعات مفاد مر وط ه یافاه هوای
تحقاق ( توصافی و نسانباطی) نرنئه شده نست.

جدول .1میانگین ،انحراف معیار ،ضرایب همبستگي و نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف

1

2

3

4

K-S

P

.1رفتارهای مخرب کالسي

23/44

4/21

-

 .2مدیریت آموزش کالسي

33/56

7/41

-0/47

-

-

-

2/35

1/033

 .3مدیریت رفتار کالسي

22/15

7/40

-0/30

0/42

**

-

-

1/22

0/024

 .4خودکارآمدی

41/43

2/20

**

0/24

**

0/21

معیار

0/33

-

1/40

0/240

ه منظور نرزیا ی مدل پاونهادی ،روش تحلال مسار

ه،اا طور که در جدول  7آمده نست مقادیر شاخص

مورد نسافاده قرنر هرفت .جهت تعاان کفایت رنزش مدل

رنزندهی تطباقی رن ر نست ا (1/89 )CFI؛ شاخص

پاونهادی ا دندهها ترکابی نز سنجههای رنزندهی مورد

رنزندهی نفزنیوی(1/82)IFIو مقدنر شاخص جذر

نسافاده قرنر هرفاند .رنزش مدل پاونهادی ا دندهها ر

مااناان مجذورنت خطای تقریب( )1/11( )RMSEAکه

نساس شاخصهای رنزش در جدول  7هزنرش شده نست.

نواا نز رنزندهی مدل نست.
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جدول .2شاخص های برازندگي مدل پیشنهادی
مدل

x2

Df

x2/df

IFI

CFI

RMSEA

مدل پیشنهادی

5/46

2

3/22

0/27

0/24

0/05

در ن،ودنر  ،7ضرنیب اای مدل نثرنت علیّ مدیریت

دنرد .ه ه،ان نحو مدیریت رفاار کالسی نساادنا در

آموزشی و رفااری کالس نساادنا دننوااه رکاهش
رفاارهای

مخرب

کالسی

دننوجویاا

نز

نفزنیش خودکارآمدی آناا (  ) β=1/59نثر علیّ مثبت و

طریق

ه،ان ماغار در کاهش رفاارهای مخرب کالسی

خودکارآمدی نرنئه شده نست.

دننوجویاا( ) β = -1/91نثر علیّ منفی دنرد .جدول یاد

مندرجات ن،ودنر  7نواا می دهد که مدیریت آموزش

شده ه،چنان نواا می دهد که خودکارآمدی نساادنا

کالسی نساادنا ،در نفزنیش خودکارآمدی آناا ( β =1/15

دننوااه در کاهش رفاارهای مخرب کالسی دننوجویاا

) نثر علیّ مثبت و ه،ان ماغار در کاهش رفاارهای

( ) β = -1/91نثرعلیّ منفی دنرد .لذن ا نساناد ه نین

مخرب کالسی دننوجویاا ( ) β =-1/19نثر علیّ منفی

جدول

فرضاه

تحقاق

های

تایاد

می

هردد

19
-1/

رفاارهای
کالسی

مخرب

91

مدیریت آموزش کالسی

خودکار

آمدی7

1

1

-1/

/
91

1

159
/5

مدیریت رفاار کالسی

1/

استادان-1دانشگاه در کاهش رفتارهای مخرب کالسي از طریق خودکارآمدی
نمودار  .2ضرایب بتای مدل عليّ اثرات مدیریت آموزشي و رفتاری
/

بحث و نتيجه گيری

دهد(مدیریت رفااری) ،ه،چنن آموزش ،فرنهم کردا،

هدف نز پژوهش حاضر ،ررسی مدل پاونهادی رن طه

نظارت دقاق و مسا،ر ر کالس و مدیریت تعارض نست

علیّ مدیریت آموزشی و رفااری کالس نساادنا دننوااه ر

(مدیریت آموزشی کالس) ،که در مج،وع دنا ها

کاهش رفاارهای مخرب کالسی دننوجویاا نز طریق

»مدیریت کالس« هفاه می شود شکل دهندة محا

خودکارآمدی ود .نولان یافاه پژوهش رن طه مثبت و

رونا شناخای -نجا،اعی کالس هساند و می توننند نثرنت

معنی دنر مدیریت آموزشی و رفااری تعاملی کالس درس

هوناهونی ر خودکارآمدی دننش آموزنا اذنرد (پاترسوا

ر خودکارآمدی ود که ا یافاه های لوپز ،سالون ،نلاورن،

و فارمر  .)7169معلم اید دننش آموزننی رن که ه نو

ساس و مارتان ( )7162و لوپس و سناوس ()7169

سپرده نند ،ه،اوه در نظر آورد و شرنی یادهاری رن رنی

ه،سو نست .در تباان نین یافاه می تونا هفت،

آناا فرنهم کند .در ندنمه اید هفت ،عونمل ماعددی در

خودکارآمدی در کالس درس رن اید در نرتباط ا دنمنة

فرنیند تدریس نثر خش مؤثر می اشد که مه،ارین عونمل

وساع تری نز ماغارهای کالس درس ررسی ن،ود .ک،ات

تعاان کننده در نین زمانه ه فعالات ها و نقدنماتی مر وط

یا کافات تعامالت دننش آموزنا ا یکدیار و ا معلم ،شاوه

می هردد که در قالب مدیریت کالس درس توس

هایی که معلم رنی کنارل رفاارهای دننش آموزنا و

معل،اا ،نساادنا و مجریاا رنامه های درسی ننجام می

ح،ایت عل،ی و عاطفی مورد نسافاده قرنر می

شود (دیجاک و نساوجاکوویک .)7166
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نهر مدیریت رفااری و آموزشی نساادنا خوک و ر پایه

ننجام می دهد و ه عونمل محاطی که ر فرد نثر می

معلم -محور یا سبک مدیریت کالس مدنخله هر اشد،

هذنرد ،توجه دنرد .در کالس هایی که ا نین سبک ندنره

دننش آموزنا خود رن مطاع قوننان می دننند و نز توننایی

می شوند ،کنارل و ننضباط در فرنیند تعاملی ا یکدیار

های خود ه رهن می هارند؛ چرن که خودکارآمدی ،عبارت

قرنر ماگ یرند .نساتاد ه دننوجویاا فرصت می دهند تا

نز نرزیا ی مازنا توننایی فرد در ننجام دندا تکالاف نست و

در کالس درس فعالات دنشاه اشند دننوجویاا چنان

ا تعاان تکلاف و نهدنف نز طرف معلم تحت نلوعاع قرنر

نساادی ،نه ه دلال فوار و نجبار ،لکه ه علت نفوذ نو ،ه

می هارد و دننش آموزنا ناز نز ننجام تکالافی که مسالزم

ه،کاری توویق می شوند نساادنا در یک رن طه هرم و

خودکارآمدی نست ،از می مانند .در نااجه ،نناازش

محبت آماز ا دننوجویاا ه،کاری می کنند ،پذیرنی

پاورفت شاا تحت نلوعاع آا قرنر می هارد .نز آنجا که

پرسش های هوناناوا آناا هساند و ه نفرند در اره

دننش آموزنا چنان کالس هایی ،آزندی ،رن ری و نحارنم

توننایی هایواا ازحورد می دهند ه ه،ان سبب

ماقا ل رن تجر ه ن،ی کنند ،هاچ یک نز نین رفاارها رن ن،ی

خودکارآمدی نفرند نفزنیش پادن می کنند.

آموزند و تنها رفاار تحکم آماز و دنده ها نز االتر و

یافاه دیار نین پژوهش ،رن طه منفی ان سبک مدیریت

زورهویی ه پایان تر رن که نز ویژهی های شاخص سبک

آموزشی و رفااری تعامل هرن ا رفاارهای مخرب

نسابدندی نست ،یاد می هارند و رفاارهای مخرب اواری

دننوجویاا ود که ا یافاه های لوپز و ه،کارنا( )7162و

رن نز خود نواا می دهند .نساادنا طبق نین سبک،

لوپس و سناوس ( )7169ه،سو نست .در تباان نین ناایج

مع،وال اوار نز روش سخنرننی نسافاده می کنند و نجازه

می تونا هفت ،نساادنا دنرنی سبک تعاملی ،شاوه ماعادل

فعالات ک،اری ه دننوجویاا خود می دهند ،رنی صحاح

ان مدنخله هر و غار مدنخله هر رن دنرند و در دندا

ودا پاسخ ها تأکاد زیادی می کنند و در صورت نشاباه

نخااارنت ه دننوجویاا در نناخاب فعالات های آموزشی و

پاسخ دندا مع،وال نز تنباه نسافاده می کنند در کالس

یادهاری حد تعادل رن رعایت می کنند .نلباه نهر نساادنا

آناا تأکاد آنها ه جای آموزش و یادهاری ،ر حفظ

در فرنیند یادهاری و مدیریت کالس مدنخله نکنند،

ننضباط نست .نساادنا مسابد ر دننوجویاا خودکنارل

یادهارندهاا ه علت ناآشنایی ا فضا و فرنیند چنان

زیادی نع،ال می کنند و ا آنها نرتباط کالمی زیادی

کالس هایی دچار سردره،ی و نغاواش شوند .ندنره کالس

رقرنر ن،ی ن،ایند .دننوجویاا ناز ،یادهارندهاا منفعلی

کارآمد و موثر یاانه رنهی نست که ه آموزش و یادهاری

ه فکر پاس

مفاد و موثر خام می شود .ه،ان نمر مانعی در رن ر

کردا ونحدهای درسی خود هساند .ا توجه ه نین عونمل

رفاارهای مخل یادهاری می شود .نز سوی دیار ،هر چه

دیهی ست که دننوجویاا ه توننایی های خود شک کنند

مدرس نز نظر عل،ی در زمانه حث مورد تدریس تونن،ند

و خودکارآمدی تحصالی آناا نفت می کند ه،ان نمر ناز

اشد ه علت وسعت نطالعات ،توجه فرنهارنا رن ه سهولت

سبب نفزنیش رفاارهای مخل یادهاری در کالس درس نز

ه سوی خود جلب می کند و یک نرتباط موثر ان مدرس

ج،له ،صحبت کردا ،ا تلفن ه،رنه موغول ودا می

و فرنهارننش رقرنر می شود .رقرنری نرتباط خوب و جهت

شود .ه،چنان ،نناازه پاورفت آناا ناز پایان نست

دنر مااا مدرس و فرنهارنا در نیجاد عالقه مندی و

(علوی و سلا،انی  .)6987نما در مقا ل طبق نظر یه

سازش هار و کاهش تنش ها و موکالت در کالس درس

مدیریت کالس تعامل هرن ،دننوجویاا نز رنه رن طه فعال ا

تأثار سزنیی دنرد ( که اوار عد مدیریت رفااری کالس

دیارنا) نساادنا یا ه،کالسی ( می آموزند .نین نظریه هم

ن،ود دنرد).هرهاه نساادنا ،نهدنف کلی و رفااری درس،

ر فعالات هایی تأکاد می کند که فرد رنی تغاار محا

مدت زماا کالس ،سرفصل های درس ،منا ع درسی رن

هساند که دست ه ن اکار ن،ی زنند و فق
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موخص کنند و زماا ندی کالس ر نساس سرفصل های

شروع خونهد شد یا خار و نهر شروع شود فرد تا چه نندنزه

درسی رعایت کنند ( ا توجه ه مولفه طرنحی و

نی رنی ننجام آا تالش خونهد کرد و در رویارویی ا

سازماندهی) ،ه نظرنت دننوجویاا هوش دهند ،رفاار از

موکالت چقدر نساقامت نز خود نواا می دهد (لو و

وصادقانه ه،رنه ا نحارنم ا دننوجویاا دنشاه اشند ،جوی

چنگ .)7169

هرم و ص،ا،ی و پذیرن نیجاد کنند ،دننوجویاا رن رنی

نز ج،له محدودیت های پژوهش حاضر ،نسافاده صرف نز

شکرت در فعالات های کالسی ترغاب کند ،عدنلت و

پرسش نامه های خود هزنرش دهی رنی نرزیا ی ماغارها،

ا دننوجویاا و

محدود شدا ن،ونه پژوهش ه نعضای هاأت عل،ی

توجه ه آا ها رعایت کنند می تونا نناظار دنشت که نز

دننوااه پاام نور نهونز و حق نلادریس و ررسی و ج،ع

مازنا حونسپرتی و رفاارهای مخرب آناا کم شود.

آوری مقطعی دنده ها ود .رنساس ناایج حاصل شده نز

یافاه دیار پژوهش حاضر ،رن طه منفی ان خودکارآمدی

تحقاق حاضر ،پاونهاد می هردد که در نحوه جذب

و رفاارهای مخرب کالسی نست که ا یافاه های لوپس و

نعضای هاأت عل،ی دننوااه ها تجدید نظر جدی و دقت

سناوس()7169؛ هاکس( )7167؛ مان و هاموند ()7119

کافی صورت هارد و ه منظور هبود فرنید کار و نرنئه ناایج

و هوردوا( )7116ه،سو نست .در تباان نین ناایج می

هار و کارآمد تر در خش آموزش ،ر ماولااا نمر ویژه

تونا هفت ،دننوجویاا دنرنی سطح خودکارآمدی اال ه

معاونت آموزشی وزنرت علوم و ه تبع آا دننوااه ها و

زودی دست نز تالش ن،ی کوند و در صورت مونجه ا

مرنکز آموزشی کارهاه های آموزشی روش آموزش و

موکالت تحصالی ه دنبال رنه حل های مفاد و مناسب

تدریس پاورفاه و ه،چنان مدیریت رفاار رن ه،ونر و

رنی آا ها می هردند .ه،چنان نین نفرند ا رنامه ریزی

تدنرک دیده و ه منظور ترغاب نساادنا دننوااه ها در

درست و ه جا ،نسارس ک،اری رن تجر ه می کنند .نین

شرکت نین کارهاه ها ،رنه کارهای مناسب جذب آناا رن

دننوجویاا حای در صورتی که کالس درس معاارهای

پادن ن،ود .الزم ه ذکر نست نعطای نماااز پژوهوی و یا

الزم آناا رن ندنشاه اشد و سبک مدیریت نساتاد ه

پایه های توویقی ه شرکت کنندهاا می تونند روش

صورت مدنخله هر اشد نز منا ع دیار در پی دست آوردا

مدیریت آموزشی و رفااری آناا رن هبود خوده طوری

پرسش های خود می هردند و فعالار خونهند شد .نین

که تحقق آا در ع،لکرد نساادنا ن،ود پادن می کند .نز

نفرند نز هر فرصای رنی یادهاری هره می جویند و

طرفی پاونهاد می شود نطالعات و مهارت های آناا نز

رفاارهای مخرب خالی ک،ی در کالس درس نواا می

طریق کارهاه های آموزشی ه روز شود ،در زمانه

دهند .نز طرفی ،می تونا عنونا ن،ود که خودکارآمدی

تخصصی و شاوه های تدریس و رونا شناسی تر اای و

یکی نز مهم ترین مولفه های کسب موفقات و سازش

یادهاری مدنوم ه آناا مهارت آموزی هردد ،نز ع،لکرد

یافاای نست و در حاطه رونا شناسی جای می هارد.

نساادنا ا تکاه ر نحوه تدریس ،تونا عل،ی و پژوهش

طبق نظر ندورن ( )6882خودکارآمدی نقش مه،ی در

های فردی و هروهی نرزیا ی ه ع،ل آید ،نز روش های

سازهاری رونا شناخای ،موکالت روننی ،سالمت جس،انی

تدریس تعاملی و دننوجو محورننه در کالس نسافاده شود

و ناز رنهبردهای تغاار رفاار خود ره،نوا دنرد .ه

و ه ه،ان منونل ،نساادنا ه ناازهای نساسی دننوجویاا

تعباری خودکارآمدی ه معنای اور فرد در مورد توننایی

توجه ن،ایند .ه دلال هساردهی دنمنه پژوهوی مدیریت

مقا له نو در موقعات های ویژه نست که ر نلاوهای فکری،

کالس و نه،ات آا ،ه پژوهوارنا پاونهاد می شود که

رفااری و هاجانی ننساا در سطوح مخالف تجر ه ننسانی

ه ررسی تأثار سبک های مدیریت کالس و مدیریت

تأثار هذنر وده و تعاان کننده نین نمر نست که آیا رفااری

رفاار ر خود ننضباطی و مسؤولات پذیری دننوجویاا

ننصاف رن در ه،ه جنبه ها خصوصا رون
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The Causal Effects of Professors’ Educational and Behavioral
Management on reducing the students' Malicious Behaviors through
Self-efficacy
Karim Sevari *: Faculty member, Department of educational Psychology, Faculty of Psychology
and Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.
Fatemeh Farzadi: Ph.D student in Educational Psychology, Department of educational
Psychology, Faculty of Psychology and educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz,
Ahvaz, Iran.

Abstract: In the present study, the causal-effects model of teaching and
behavioral management of university professors on the reduction of students'
destructive behaviors through self-efficacy were designed and tested. All
professors at Payame Noor University of Ahwaz were included in statistical
society that 156 members were voluntarily selected. To collect data, a researchermade teaching, behavioral and destructive behavior questionnaire (2017) and selfefficacy scale of Nezami, Schwarzer & Jeroaslem (1996) were used. Then, data
analysis was performed by using SPSS and Amos software and it indicated the
appropriateness of the proposed model. In addition, the results of the analysis
showed that teaching and behavioral management of university professors in
reducing students' classroom malicious behaviors had a negative casual effect,
although the same variables (teaching management and classroom behavior
management) had positive casual effect on increasing the self-efficacy of
university professors whereas self-efficacy of university professors in reducing
destructive behaviors of students' had a negative effect. According to the present
study, the more improvement of teaching, behavior management and self-efficacy
of university professors, the less students' classroom behaviors.
Key words: Teaching and behavioral management, university Professors, Self-efficacy,
Classroom destructive behaviors.
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