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 چکیده 

 شهر دوره دوم متوسطه آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی بر مدرسه جو تأثیر بررسی با هدف پژوهشاین  هدف:

 انجام گرفت. کالسی مدیریت سبک متغیر گریمیانجی با آبادخرم

 شهر دوره دوم متوسطه آموزاندانش کلیه را آماری جامعهبود.  همبستگی-توصیفی مطالعه این درروش تحقیق  روش:

 (krejcie and morgan ) جدول اساس بر و ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش از استفاده با دادند تشکیل آبادخرم

 پرسشنامه شامل پژوهش این در شده استفاده ابزارهای. شدند انتخاب آموزاندانش میان از نمونه عنوانبه نفر 360 تعداد

و پرسشنامه سبک  )Morgan and Jinks, 1999(، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی) ,1963Hopin andCroft( مدرسه جو

ها از آزمون معادالت ساختاری با  داده وتحلیلتجزیهبرای  .بودند )Wolfgang and Glickman,  (1986 مدیریت کالس

 .شد استفاده Amos  افزارنرماز  گیریبهره

همچنین  مثبت داشت. تأثیرمدرسه بر خودکارآمدی  که جو داد نشان ساختاری معادالت آزمون از حاصل نتایج ها:یافته

 قرار ییدأت مدرسه بر خودکارآمدی مورد جو تأثیرو نقش میانجی برای  مثبت داشته تأثیرسبک مدیریت بر خودکارآمدی 

 گرفت.
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      و بیان مسئله مقدمه

 یادگیری در و انگیزشی شناختی عوامل تأثیر بررسی به دیرباز از وتربیتتعلیم متخصصان و شناسانروان

 که دارد وجود نظراتفاق اکنون. اندداشته توجه درسی گوناگون هایحوزه در مسئله حل عملکرد و

 .دارند نیاز انگیزشی تمایالت و شناختی هایمهارت به مدرسه در موفقیت برای آموزاندانش

 هدف سویبه رفتار کنندههدایت و نیرودهنده ،کنندهفعال انگیزشی عامل یک تحصیلی خودکارآمدی

 که است هاسال آن بر مؤثر عوامل و خودکارآمدی . (Pintrich and Degroot,1990) است شده تعیین

 هایسال در .دارد جای وپرورشآموزش کارشناسان دیگر و پرورشی شناسانروان توجه کانون در

 هایریشه سویبه رفتاری عوامل از زمینه، این در پژوهشگران و کارشناسان نگرش  راستای گذشته،

 را کنش هایکنندهتعیین که اجتماعی-شناختی دیدگاه ها،دیدگاه این میان در .است یدهوگر شناختی

 .استخودکشانده به را بسیاری هاینگاه کند،می بررسی انگیزشی و فراشناختی شناختی، لحاظ از

(Karimzadehand Mohseni, 2006) بندورانشات اجتماعی یادگیری نظریه از خودکارآمدی نظریه 

خودمفهوم نظریه در بار نخستین بندوراHashemi and Mohebi, 2015).  ؛ Davoudi ,2012 (گیردمی

 مهم ایهسازه از یکی خودکارآمدی . ((Bandura,1997 استقراردادهرامورداستفادهخودکارآمدی

 عمل یک انجام در اشتوانایی مورد در فرد قضاوت را آن بندورا که است اجتماعی- شناختی تئوری

 بندورا عقیده به(Hekmatipour, vashani,Vaqheie.andAskhari-nekah,2015).  داندمی مشخص

 ترغیب دیداری، هایتجربه شخصی، هایتجربه :گیرندمی شکل منبع چهار از خودکارآمدی باورهای

 است شخصی هایمنابع،تجربه این پرنفوذترین گفت توانمی که شناختی،زیست حاالت و کالمی

(Karimzadeh and Mohseni, 2006). و دارند مهمی نقش زندگی مختلف هایجنبه در باورها این 

 است باال خودکارآمدی داشتن به منوط زیادی حد تا آن در موفقیت که هاییحوزه و هاجنبه از یکی

 تحصیلی، حوزه در. Haji-yakhchali, Morvatiand Fathi ,2014)) است تحصیلی یحوزه

 درسی تکالیف دادن انجام یا فهمیدن برای خود هایتوانایی یدرباره آموزاندانش باور به خودکارآمدی

 تحصیلی خودکارآمدی و طورکلیبه خودکارآمدی. (Festco and McClur, 2005) شودمی اطالق

. (Bandura ,1999) است کلیدی مکانیزمی فرد تحصیلی هدایت و انگیزش دهینظم در اخص طوربه

 دانش نفساعتمادبه به اشاره و است شده تعریف خود هایتوانایی ارزیابی قدرت عنوانبه خودکارآمدی

 باورهای .باشدمیامتحانات  برای شدن آماده مانند علمی کارهای انجام برای خود توانایی در آموزان

 ,Parishani, Nili) است مؤثر تحصیلی نتایج بر ، آموزان دانش پشتکار و انگیزه افزایش با خودکارآمدی،

Mirshahjafari and Aghamohamadi, 2014.) 

 زندگی مطالبات با مواجهه در را آموزاندانش مقاومت و تالش تحصیلی، خودکارآمدی باورهای    

 مواجهه در باال خودکارآمدی با افراد .(Byars,Winston and  Fouad, 2008) دهدمی افزایش تحصیلی

 به رسیدن برای باالیی تعهد کنند،می چالش مشکالت با هاآن از اجتناب جایبه مشکل، تکالیف با

 یادگیری در و دارند معقولی انتظارات خود از کنند،می انتخاب را ایبینانه واقع اهداف دارند، خود اهداف
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 ,Lozhou and Macvater) مطالعات نتایج. (Muris, 2002) کنندمی حس را بیشتری کنترل مطالب

. کندمی تأکید تحصیلی هایچالش بر غلبه در خودکارآمدیباورهای اهمیت نقش بر (2001

 آن به آموزاندانش که است پیشرفتی سطح برای قوی کنندهبینی پیش و کنندهتعیین خودکارآمدی

 افراد پرورش اطالعات، انفجار عصر در .(Aqha-yousefi. KhodaieandShokri, 2015) شوندیم نائل

 انتقال از ترمهم بسیار بپردازند، یادگیری به مستقل صورتبه بتوانند که باال نفسعزت با خودکارآمد

 دارد وجود متعددی عوامل (Zeinalipour, zareie and Zandinia, 2009). است دانش از عظیمی حجم

 .اندپرداخته عوامل این بررسی به مطالعه چندین دارند؛ رابطه آموزان دانش تحصیلی خودکارآمدی با که

 که داد نشان  (Bandak ,Maleki ,Abaspour and Ebrahimi- qhavam,2015) پژوهش نمونه برای

 -Sajadi) شپژوه نتایج. دارد تأثیر آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی بر زندگی هایمهارت آموزش

naini and Kiamanesh, 2015) کار دختران از عادی دختران تحصیلی خودکارآمدی که داد نشان 

 دختران گروه دو هر در هیجانی و اجتماعی تحصیلی، خودکارآمدی میزان سن، افزایش با و است بیشتر

 .یابدیم کاهش کار و عادی

 بین که یافتند دست نتایج این به (Aqha-yousefi,KhodaieandShokri,2015)  پژوهش در    

 وجود معنادار و مثبت رابطه آموزاندانشتحصیلی پیشرفت الگوی و تحصیلی خودکارآمدی باورهای

 هایمهارت آموزش که داد نشان نیز ) Rahmati, andSharifi (2013  پژوهش هاییافته .دارد

 درصدی ده افزایش سبب و است داشته تأثیر طورکلیبه آموزاندانش خودکارآمدی بر برداری یادداشت

 شناختی هایمهارت بر آموزاندانش وقتی .شده است مطالعه مورد آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی

 ابزارهای شامل که مدرسه نظام در این و یابدمی افزایش شانخودکارآمدی احساس شوند مسلط

 ثیرتأ باشد،می هاکالس ساختار و مدرسه اجتماعی بافت ،هایهمکالس و معلمان عملکردهای آموزشی،

 و احساس که باشد شکلی به باید مدرسه اعضای بین تعاملی بافت و مدرسه جو بنابراین ؛گذاردمی

 که کند تحمیل را باورها این آموزاندانش به و گردد نیرومند آموزاندانش در خودکارآمدی باورهای

 یادگیری هایمحیط اساسی و مهم از عناصر یکی مدرسه جو .دارند را کار انجام قابلیت و توانندمی

 که مشترکی هاینگرش و هاارزش باورها، :از است عبارت مدرسه جو. آیدمی حساببه مؤثر و موفق

 برای نیز را الگوهایی حالدرعین و دهدمی شکل را مدارس مدیران و معلمان آموزان،دانش بین تعامل

 ,Mitchel andBradsha) می آوردوجود به مدرسه سطح در مقبول، و ایدئال رفتارهای و هنجارها

 رفتار نتیجه که مدرسه محیط از ثابتی نسبتاً هایویژگی به کندمی اشاره مدرسه جو واقع رد .(2013

  Roberge, 2015؛ ,Beaudoin) باشدمی مدرسه در سلوک و رفتار از هاآن ادراک بر مبنی و آموزاندانش

Li and al., 2016 and.) و سازمانی فرهنگ مفهوم دو بر تمرکز مستلزم مدارس درونی شرایط تحلیل 

 فردی، و رسمی جوانب از فراتر سازمان در رفتار کهاین به کنندمی اشاره مفهوم دو هر .است سازمانی جو

 اعضای ادراکات بر دارد داللت سازمانی جو .است سازمانیدرون ناپیدای و پیدا نیروهای تأثیر تحت

 . تحقیقات(Alaqheband ,2011:204)  است سازمانی باورهای و مفروضات هنجارها، بازتاب که سازمان
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 آموزاندانش اجتماعی و عاطفی علمی، پیشرفت در مهمی بسیار نقش مدرسه جو که دهدمی نشان

 .(De Pedro, Gilreath  and  Berkowitz, 2016) کندمی ایفا جوانی و نوجوانی دوران در خصوصبه

 Treputtharat and) دارد فراوانی تأثیر نیز مدرسه در شاغلین گرایشات و رفتار بر مدرسه جو همچنین

Tayiam, 2014) .روانی و اجتماعی ابعاد و سازمانی هایمحیط مطالعه هایراه از یکی سازمانی جو 

 رفتار بر عمیقی تأثیر و است سازمان هایویژگی و رویدادها از متأثر ،جو. است افراد ادراکات و هامحیط

 شخصیت عنوانبه سازمانی جو از(Rafie, GoudarziandAzizi, 2015).  گذاردمی سازمان اعضای

، (Hopin andCroft, 1963. )(Mousavi and Shahmohamadi, 2015) شودمی یاد نیز سازمان

از  را سازمان یک که درونی هایویژگی"داشتند اظهار سازمانی، جو عینی سنجش پیشتازان عنوانبه

 Moradiand) گویندمی سازمانی جو را گذاردیم تأثیر آن افراد بر و ساخته متمایز دیگر سازمان

Azimzadeh Askhari ,2015.) Hopin and Croft در بعد یا ویژگی هشت به مدرسه جو بررسی در 

 صمیمیت، بازدارندگی، یا ممانعت) معلمان رفتار هایمؤلفه به آن بعد چهار که کرده اشاره زمینه این

 تولید، بر تأکید) مدرسه مدیر رفتار هایمؤلفه به دیگر بعد چهار و (جوششعدم و گروهی روحیه

 است شده داده نسبت ی(پویای و نفوذ و گری مالحظه یا مراعات ،یریگفاصله ،جوییکناره

(Qhodosinejad, Asadian and Farid, 2015) .( Mohana, Mikaili-manie and Isazadegan, 

 خودکارآمدی با پیشرفت اهداف و مدرسه جو بین که یافتند دست نتایج این به خود پژوهش در (2015

 در خود پژوهش درAfzaliand Shahi, 2014) )همچنین .دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطه تحصیلی

 نتیجه این به کارآفرینی هایویژگی و تحصیلی خودکارآمدی با مدرسه سازمانی جو رابطه بررسی زمینه

 رابطه آموزاندانش کارآفرینی هایویژگی و تحصیلی خودکارآمدی با مدرسه جو بین که یافتند دست

 .دارد وجود معناداری و مثبت

 خودکارآمدی در مهمی نقش تواندمی که است متغیرهای از دیگر یکی کالس مدیریت سبک    

 مفهوم به، درس کالس مدیریت گلیگمن و ولفانگ تعریف طبق .باشد داشته آموزاندانش تحصیلی

 است جوی کردن فراهم کالس، ادارة هایروش از هدف و است یادگیری تحقق برای الزم شرایط ایجاد

 به هنر از عبارت کالسی مدیریت  (Zavar and Veisi, 2016).پذیرد صورت ترراحت تدریس آن در که

 اهداف سویبه آموزاندانش هدایت در داریکالس هایمهارت از گیریبهره و تخصصی دانش بردن کار

 و امن محیط یک به کالس مدیریت (Frahbakhsh and Moradipour, 2015).  است جامعه موردنیاز

 هایتوانایی و ایحرفه رفتار معلم، شخصیت از ترکیبی اصطالح این .دارد اشاره یادگیری کنندهتحریک

 (. مدیریت (Bakhshaiesh,2012 شود انجام معلم ایحرفه هاینقش همه تا است شدهطراحی و اوست

 شامل درس کالس مدیریت د.دار آموزاندانش پیشرفت بر را مستقیم تأثیر بیشترین درس کالس

 رفتار و اجتماعی ارتباطات آموزشی، مواد ها،فعالیت فضا، مدیریت :ازجمله شودمی بسیاری هایجنبه

 معلم وسیلهبه ،شده گرفته عهده بر هایفعالیت از ایگسترده طیف با مفهوم این بنابراین، .آموزاندانش

 ,Wang, Walberg and Herbert)(. Stojiljkovic and Djigic, 2011) است مرتبط درس کالس در
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 در را آموزاندانش پیشرفت و یادگیری در مؤثر متغیر 228 مفهومی، چارچوب یک طراحی با (1990

 میانگین با کالس متغیر فراتحلیل، این نتایج طبق .اندکرده بندیطبقه گروه شش درون مقیاس 30

 . است شده مطرح مدرسه یادگیری بر مؤثر و مهم متغیر دومین عنوانبه فراشناخت، متغیر از بعد ،07/2

 بررسی به آموزشی متخصصان جانب از توجهیقابل تأکید و توجه بعد به 1980 دهه از اساس این بر

,Wolfgang and; 2003 Torsheim, Stephens Bru ) گرفت صورت کالس مدیریت مهم جایگاه و نقش

 1986, Glickman). اندکرده مطرح کالس مدیریت برای را رویکرد سه یادگیری روانشناسی بر تکیه با: 

گرفته  شکل باور و اعتقاد این پایه بر گرمداخله غیر رویکرد .تعاملی و گرمداخله گر،مداخله غیر رویکرد

 نیازها این خود موردنظر شیوه به که دارد تمایل و باشدمی خود خاص نیازهای دارای فرد هر که است

 حداقل اعمال با همراه نیازها این ارضای برای الزم شرایط که است موظف مدیر بنابراین ؛نماید مرتفع را

  .نماید را فراهم مدرسان بر کنترل

 کالس در آزاد تعامل برای بیشتر فرصت و فراگیران به هامسئولیت واگذاری گر،مداخله غیر رویکرد    

 رشد که کندمی تأکید نکته این بر همواره گرمداخله رویکرد .است خود شخصی عالیق از هاآن پیروی و

 تحت را موجود شرایط باید مدرس بنابراین ؛باشدمی خود بیرونی محیط از متأثر کامل طوربه فردی هر

 بیشتر نظارت و دقیق کنترل اعمال بر تأکید رویکرد، این در .دهد قرار شدید و دقیق کنترل و نظارت

 وسط حد یا بینابینی رویکرد یک عنوانبه تعاملی رویکرد نهایت در. است فراگیران رفتار و هافعالیت بر

 کالسی موقعیت بر کنترل و نظارت رویکرد این در. نمایدمی تأکید محیط و فرد متقابل تأثیر یا تعامل بر

 و مدرس و فراگیر میان تعامل سایه در انضباط و کنترل و شودمی تقسیم یادگیرندگان و مدرس بین

 Amini, Rahimiand) گیردمی صورت کالس دهیسازمان و ریزیبرنامه در فراگیر شدن سهیم

Qholamian- barzaki, 2015; Qhodosinejad, Asadian and Farid, 2015; Frahbakhsh and 

Moradipour, 2015 ) .مطالعه چندین دارد؛ وجود کالسی مدیریت سبک با ارتباط در متعددی عوامل 

 نشان (Frahbakhsh and Moradipour, 2015) پژوهش نمونه برای .اندپرداخته عوامل این بررسی به

 وجود معناداری و منفی رابطه تحصیلی شرفتیپ زهیانگ و گرمداخله کالسی مدیریت سبک بین که داد

 و مثبت رابطه آموزاندانش تحصیلی پیشرفت با گراتعامل سبک و گرغیرمداخله سبک بین و دارد

 نشان( Qhodosinejad, Asadian and Farid, 2014) پژوهش نتایج همچنین .دارد وجود داریمعنی

 بر دارمعنی مستقیم تأثیر (تعاملی نه و) گرایانهمداخله غیر و گرایانهمداخله مدیریت هایشیوه که داد

 . دارد مدرسه جو از ادراک

    (Ashjari.Zahedbabelan.andRezaiesharif, 2014 )سبک بین که دریافتند خود پژوهش در 

 سبک بین اما ؛دارد وجود معنادار یرابطه خودگردان یادگیری با گرمداخله و تعاملی کالس مدیریت

-Aria) پژوهش نتایج .ندارد وجود معناداری رابطه خودگردان یادگیری و گرمداخله غیر مدیریت

pouran.Azizi.and Dinarvand, 2013) انگیزش با گراتعامل کالسی مدیریت سبک که داد نشان نیز 

 پژوهش همچنین .دارد منفی رابطه بیرونی تنظیم با و مثبت رابطه شخصی تنظیم و درونی
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(Arabzadeh,Kadivar,Vali-olah,.Kavosianand Nikdel, 2011) خودگردان، یادگیری داد، نشان 

 سبک و عملکردی اهداف با و معنادار و مثبت رابطه یکدیگر با آزادانه مدیریت سبک و یادگیری اهداف

با توجه به مسائل مطرح شده و در نظر گرفتن نقش کلیدی .دارند معنادار و منفی رابطه آمرانه مدیریت

در پیشبرد اهداف ملی ، هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به  طورکلیبه وپرورشآموزشمدارس و 

شهر  آیا جو مدرسه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه: است که سؤالاین 

مورد  یرهایمتغبه اهمیت  با توجهدارد؟  تأثیرمتغیر سبک مدیریت کالسی  گریمیانجیبا  آبادخرم

ین بتواند اطالعات جامعی در زمینه روابط مطالعه در این حیطه میبه اینکه  تیبا عنانیز  مطالعه و

رود بتوان نتایج این پژوهش را در مدارس به کار بست و در بنابراین انتظار می ؛فراهم آورد متغیرها

ی و با توجه به ادبیات نظر. نتیجه آن یک گام مثبت در زمینه پیشرفت آموزشی مدارس برداشته شود

 :این پژوهش عبارتند از یهافرضیهتجربی 

 .ثیردارد أخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان تجو مدرسه بر  .1

 .دارد تأثیرجو مدرسه بر سبک مدیریت کالسی  .2

 .دارد تأثیرسبک مدیریت کالسی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  .3

متغیر سبک مدیریت کالسی  گریمیانجیجو مدرسه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان با  .4

 .دارد تأثیر

 ریزنظری و تجربی، الگوی مفهومی پژوهش  ینهیشیپبرای نیل به هدف اصلی پژوهش، با توجه به     

 است. شدهیطراح

 

 
 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش :(۱) شکل

 

 پژوهش یشناسروش

 (SEM)از نوع همبستگی، از طریق الگویابی معادالت ساختاریدراین مطالعه توصیفیطرح پژوهش

 آبادخرمشهر  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه. است

حجم نمونه با مراجعه به جدول  .تحصیل بودندمشغول به 1396-1397باشد که در سال تحصیلی می

نتخاب نمونه مناسب، از روش نمونهدر این پژوهش جهت ا .نفر محاسبه شد 360کرجسی و مورگان 

و  انههای دخترده شد؛ به این صورت که ابتدا کل دبیرستاناای چند مرحله ای استفگیری خوشه

سپس  ،ناحیه یک و ناحیه دو جای داده ةدر دو خوش را (های اول تاسومپایه) دوره دوم متوسطه انهپسر

 خودکارآمدی تحصیلی جو مدرسه

 سبک مدیریت کالس
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تخاب تصادفی ان صورتبهپسر و دختر تقسیم شده و از هر خوشه پنج دبیرستان  ةخوش هر ناحیه به دو

ها شامل وری دادهآگردابزارهای  .را تشکیل دادند پژوهش نمونه آموز،دانش 360در نهایت  ند.شد

توسط این پرسشنامه .ساخته شده است 1963 سال در که کرافت پرسشنامه جو مدرسه هالپین و

Doshman-ziari, 1995)) است و های متعددی استفاده شدهدر پژوهش و ایران هنجاریابی شده در

و خیلی  1 گزینه خیلی کمبه ای که گونهلیکرت است به صورتبهگذاری نمره .باشدگویه می 32دارای 

 ، بعد55/0 تأکیدهمچنین پایایی بعد  .است82/0پایایی کل پرسشنامه  .گیردنمره تعلق می  5 زیاد

 بعد مزاحمت ،60/0بعد صمیمیت ،73/0، بعد فقدان تعهد شغلی59/0 گریبعد مالحظه ، 75/0روحیه 

پرسشنامه (. Nazem, 2007) است بوده 84/0 نفوذ بعد و برای 26/0 گیری، بعد فاصله68/0

گویه  30است و دارای  شده طراحی، ,Morgan and Jinks) (1988توسط  کهخودکارآمدی تحصیلی 

 . و سه خرده مقیاس استعداد، بافت و کوشش است

باشد که سازندگان مقیاس برای بررسی روایی محتوایی آن گویه می 53فرم اولیه پرسشنامه دارای     

ای هها را ارزیابی و سپس گویهگویه آموزان خواستند تااز سه گروه استادان دانشگاه، معلمان و دانش

 از تحلیل عامل هاآنجهت بررسی اعتبار عاملی مقیاس، . نامناسب و مبهم را حذف یا جایگزین کنند

ماده  30به هار نهایت تعداد گویه. داستخراج نمودند استفاده و سه عامل استعداد، بافت و کوشش را

 ای شامل کامالً های چهارگزینهپاسخ صورتبهمقیاس لیکرت  از استفاده ها باهمه گویه .تقلیل یافت

  .باشندمی 1،2،2،4ترتیب دارای نمرات است که به شدهطراحیموافقم  مخالفم، مخالفم، موافقم، کامالً

برای کل پرسشنامه و هر یک  مورگان و جینک پایای آزمون اجرا شده را با استفاده از آلفای کرونباخ

برای  .گزارش کردند 66/0و  70/0، 78/0، 82/0ترتیبهای استعداد، بافت و کوشش بهمقیاساز خرده

استفاده  (Wolfgang and Glickman , (1986سنجش مدیریت کالسی از پرسشنامه مدیریت کالس 

 . باشدمیگرایانهگرایانه و غیر مداخلهگویه و سه سبک رفتارگرایانه، تعامل 25 این پرسشنامه دارای .شد

، تا ای شامل همیشه، معموالًهای چهارگزینهپاسخ صورتبهاز مقیاس لیکرت استفاده با هاهمه گویه

طبق الگوی ولفگانگ، . باشندمی 1،2،3،4ترتیب دارای نمرات است که به شدهطراحیای و هرگز اندازه

هغیر مداخل مدیریتگر و نمره پایین سبک نمره باال در این طیف نشانگر سبک مدیریت مداخله

این پرسشنامه  .گرا نیز در نقطه میانی این طیف بین دو سبک دیگر جای داردملاسبک تع .گراست

ابی یابی و اعتباریه و هنجارامین یزدی و عالی، بر روی معلمان اجرا شد وسیلهبهبرای اولین بار در ایران 

جهت تعیین روایی  (Alii and Amin- yazdi, 2009 ) همین افراد صورت گرفته است وسیلهبهآن 

پایایی پرسشنامه به  و شد صاحبنظران استفاده پرسشنامه، از روایی صوری، با مراجعه به آراء اساتید و

-دست آمده از پرسشنامههای خام بهدر مرحله بعد داده. محاسبه شد89/0روش ضریب آلفای کرونباخ 

 .قرار گرفتند وتحلیلتجزیه مورد هاداده و  Amosافزارنرمبا کمک  و شد Spsss افزارنرمها وارد 

 

 پژوهش هاییافته
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 همبستگی آزمون از خودکارآمدی و مدیریتی سبک مدرسه، جو متغیر سه بین رابطه بررسی منظوربه

 سبک و خودکارآمدی جومدرسه، بین پیرسون همبستگی آزمون نتایج .است شده استفاده پیرسون

 .دارد وجود پژوهش متغیرهای بین مثبتی و مستقیم رابطه که داد نشان مدیریتی
 

 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش (:۱) جدول

 انحراف

 معیار
  میانگین 

 سبک

 مدیریتی
 پژوهش های متغیر  جومدرسه  خودکارآمدی 

 جومدرسه  1      32/3  28/0

 خودکارآمدی  504/0  1    20/3  14/0

 مدیریتی سبک  553/0  326/0  1  35/3  15/0

 

 05/0 معناداری سطح                 *

به آزمون مدل وفرضیه های ، های گرد آوری شده بعد از اطمینان از وجود روایی وپایایی در شاخص

آموس  افزارنرمدر این مقاله از روش مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از  .پژوهش پرداخته شد

 شهای پژوهجومدرسه و خودکارآمدی بر سبک مدیریتی  و فرضیه تأثیربرای آزمون مدل اندازه گیری 

باشد که سه متغیر آشکار می 14با توجه به مدل مفهومی، این پژوهش دارای .استفاده شده است

  .کنندگیری می متغیرپنهان شامل جومدرسه، سبک مدیریتی و خودکارآمدی را اندازه

این ها اطمینان حاصل نمود که برایاز انجام روش معادالت ساختاری بایداز نرمال بودن داده قبل

نشان 2که نتایج آن در جدول شماره است اسمیرنوف استفاده شده -منظوراز آزمون کولموگروف

 .دادهشده است

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف -2جدول شماره 

انحراف  میانگین پژوهش متغیرهای

 معیار

 -مقدار آزمون کولموگروف

 اسمیرنوف

سطح 

 معناداری

 055/0 52/1 28/0 32/3 جومدرسه

 092/0 32/1 14/0 20/3 خودکارآمدی

 31/0 562/0 15/0 35/3 مدیریتی سبک

بوده، و در نتیجه بزرگتر  05/0سطح معناداری متغیرهای پژوهش از 2با توجه به نتایج جدول شماره

برای تعیین رابطه هم خطی چندگانه از شاخص تلرانس توسط رگرسیون   . توزیع مشاهدات نرمال است

 (.Kheradmandniya and Bahrami, 2015) شودچندگانه استفاده می

به (84/0 جومدرسه و خودکارآمدی(در این پژوهش مقدار شاخص تلرانس برای متغیرهای مستقل  

توان گفت بین متغیرهای مستقل رابطه هم خطی دست آمد که چون نزدیک به عدد یک است می

برای برازش مدل از معیارهای برازشی که در مدلسازی معادالت ساختاری وجود  .چندگانه وجود ندارد
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باشد  3و  1اولین شاخص، کای اسکوئر نسبی است، اگر این شاخص بین عدد . دارد استفاده شده است

ت. گزارش شده اس  123/2؛ در این پژوهش این مقدار برابر نشانی از تأیید باالتر این مدل خواهد بود

نزدیکتر باشد مدل ، 05/0باشد که هر چه به ریشه دوم میانگین مربعات باقمانده می دومین شاخص

شاخص نیکویی  چهار شاخص دیگر، .گزارش شده است061/0کاراتر خواهد بودکه این مقدار برابر 

برازش هنجار شده و شاخص برازش تطبیقی هستند که برازش و شاخص برازش افزایشی، شاخص 

این چهار شاخص بین صفر و یک قرار دارند و هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند کارایی مدل بیشتر 

 .مقادیر این شاخص ها نشان داده شده است 3در جدول . خواهد بود

 

 برازش مدل مفهومی -3جدول

ریشه دوم 

میانگین مربعات 

 باقمانده 

شاخص 

برازش 

 تطبیقی

شاخص 

برازش 

 هنجار شده

شاخص برازش 

 افزایشی

 

شاخص 

نیکویی 

 برازش 

 اسکوئر کای

  نسبی

061/0 974 . / 985. / 924. / 962. / 123/2 

 

، 2در شکل  .میتوان دریافت که مدل از برازش خوبی برخوردار است 3با توجه به اطالعات جدول 

پژوهش نشان داده  فرضیه هامدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی برای متغیرها و 

 .شده است
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 مدلسازی معادالت ساختاری پژوهش -2شکل

 

وسطح  1ها از دوشاخص جزئی مقدار بحرانیپس از بررسی وتأیید الگو برای آزمون معناداری فرضیه

 96/1مقدار بحرانی باید بیشتر از  =05/0pمعناداری استفاده شده است. بر اساس سطح معناداری 

 =05/0pشود، هم چنین مقادیر کوچکتر از باشد، مقدار  پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمی

ی با مقدار صفر در های رگرسیونحاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزن pبرای مقدار 

با توجه به نتایج تجزیه وتحلیل مدل به بررسی فرضیه های پرداخته شده است که  دارد.  95/0سطح 

  ارائه شده است 4نتایج آن در جدول 

 

 

 

 

                                                           
1 .Critical value 
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 نتایج فرضیه های پژوهش  -4جدول 

ضریب  فرضیه ها

 رگرسیونی

مقدار 

 بحرانی

P نتیجه 

H1 مثبت  تأثیر: جومدرسه بر خودکارآمدی

 دارد.

تأیید  006/0 81/2 61/2

 فرضیه

H2 ت مثب تأثیر: جومدرسه بر سبک مدیریت

 دارد

 تأیید 004/0 76/2 94/0

 فرضیه

H3 تأثیر: سبک مدیریت بر خودکارآمدی 

 مثبت دارد.

 تأیید 000/0 25/2 96/1

 فرضیه

H4 سبک مدیریت نقش عامل میانجی در :

 جومدرسه بر خودکارآمدی دارد. تأثیر

 تأیید 005/0 53/2 84/1

 فرضیه

 

ونیزباتوجه به سطح معناداری وهم 4به اعداد وارقام محاسبه شده در جدول شماره با توجهبنابراین 

گفت که جومدرسه بر خودکارآمدی تواندرصد می95/0چنین مقداربحرانی بدست امده با اطمینان

 معلمان آموزان، دانش بین مشترکی های نگرش و ها ارزش باورها، مثبت دارد.یعنی اینکه هرچقدر تأثیر

، همچنین با همین یابدوجود داشته باشد خودکارامدی دانش آموزان افزایش می مدارس مدیران و

مثبت دارد  و نقش میانجی برای  تأثیرتوان ادعا کرد که سبک مدیریت بر خودکارآمدی اطمینان می

به پیشرفت  تواندمعلم می داریکالس هایمهارتجومدرسه بر خودکارآمدی دارد. یعنی افزایش  تأثیر

توان فرهنگ و جو سازمانی مدرسه می ءارتقا و افزایش همچنین باکمک کند.  آموزان دانش

. برای سنجش فرضیه میانجی از آزمون سوبل خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان را افزایش داد

 ده است. مقدار آماره این آزمون از فرمول زیر به دست می آید.استفاده ش

 

𝑧 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑎 × 𝑏

√(𝑏2 + 𝑠𝑎
2) + (𝑎2 × 𝑠𝑏

2) + (𝑠𝑎
2 × 𝑠𝑏

2)
 

 

به دست آمد و فرضیه میانجی مورد  34/42بر اساس فرمول باال مقدار این آزمون برای فرضیه میانجی 

 تایید قرار گرفت.
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 بحث و نتیجه گیری

جو مدرسه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم  تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی 

های پژوهش نشان داد یافته .گری سبک مدیریت کالسی انجام گرفتبا میانجی آبادخرمشهر  متوسطه

 )نتیجه به دست آمده با پژوهش . دارد تأثیرآموزان که جو مدرسه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش

Mohana, Mikaili-manie and Isazadegan,2015) و( (Afzaliand Shahi ,2014چرا  .باشدهمسو می

 .آموزان تایید شده استجو مدرسه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش تأثیرها نیز که در این پژوهش

 یبنابراین جو مدرسه و بافت تعاملی بین اعضای مدرسه باید به شکلی باشد که احساس و باورها

توانند می آموزان این باورها را تحمیل کندکهآموزان نیرومند گردد و به دانشخودکارآمدی در دانش

مدیریت ِ ها نشان داد که جو مدرسه بر سبکبخش دیگری از یافته د. و قابلیت انجام کار را دارن

  (Qhodosinejad, Asadian and Farid, 2015)نتیجه به دست آمده با پژوهش . دارد تأثیرکالسی 

تواند بازتابی از جو مدرسه همراه با کالسی میمدیریت گفت سبکدر واقع می توان .باشدهمسو می

 . علم و تبحر معلم کالس باشد

بنابراین اگر جو مدرسه یک جو بسته باشد که در آن ابعاد روحیه گروهی و صمیمیت در سطح پایینی 

در  .شدگذار با تأثیرکند مدیریتی که معلم برای کالس اعمال میتواند در نوع سبک باشد این امر می

بیشتر و با در نظر گرفتن تواند با آزادی عمل  مقابل هر چه قدر جو مدرسه باز تر باشد معلم می

 .های علمی و شخصیتی دانش آموزان سبک مدیریتی مناسب را برای کالس درس انتخاب کندویژگی

ن پژوهش حاکی از آن بود که سبک مدیریت کالسی بر خودکارآمدی های ایبخش دیگری از یافته

؛   Frahbakhsh and Moradipour (2014)این نتایج تا حدودی با پژوهش  .دارد تأثیرتحصیلی 

(Ashjari.Zahedbabelan.andRezaiesharif,2014)  و(Aria-pouran.Azizi.and Dinarvand,2013) 

ها نیز نشان داد که بین سبک مدیریت کالسی و انگیزش پژوهشچرا که نتایج این  .باشدهمسو می

آموزان رابطه روحیه دانش طورکلیبهو  )یکی از مهم ترین عناصر خودکارآمدی تحصیلی(پیشرفت

سبک مالحظه (دهندآموزان دستور میمعلمانی که در کالس امر و نهی می کنند و به دانش .وجود دارد

انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی کمتری برخوردار هستند در از  هاآنآموزان دانش،  )گر

-های حل مسئله در کالس اهمیت میبرند، به فعالیتگرا بهره میمقابل معلمانی که از سبک تعامل

دهند، در نتیجه زمینه را برای پیشرفت و ارتقای سطح آموزان را میدهند و اجازه تعامل آزاد به دانش

  د. کننآموزان فراهم میتحصیلی دانشخودکارآمدی 

آموزان بهترین سبک های شخصیتی و سطح علمی دانشدر واقع معلمان باید با توجه به ویژگی

در نهایت نتایج حاصل از آزمون  .را انتخاب کند ( مداخله گرا، تعاملی و غیر مداخله گرا(مدیریتی

رسه جو مد تأثیرسبک مدیریت کالسی در  گریمیانجیمعادالت ساختاری نشان دهنده تایید نقش 



 1398 239، پاییز سومسال هفتم، شمارة                                                         فصلنامه تدریس پژوهی         

 

-بنابراین برای ارتقای سطح خودکارآمدی تحصیلی دانش .آموزان بودبر خودکارآمدی تحصیلی دانش

چرا که در مسیر . جو مدرسه و سبک مدیریت کالسی توجه ویژه شودعامل آموزان باید به هر دو 

معلمان و  . کنندبرنده ایفا میو پیشآموزان مدرسه و کالس درس با هم نقش مکمل پیشرفت دانش

مدیر مدرسه باید با همکاری و همدلی و دست در دست هم زمینه الزم برای ارتقای خودکارآمدی 

 .آموزان در مدرسه و کالس درس فراهم آورندتحصیلی دانش

 های کالس برگزاری بامسؤلین ودست اندکاران پیشنهاد می شود  براساس نتایج حاصل ازاین پژوهش

 آموزش دبیران به را مناسب کالس مدیریت سبک انتخاب برای الزم هایمهارت و ارهاکراه، آموزشی

 تدابیر باز، و مثبت جوی به بسته حالت از مدرسه بر حاکم سازمانی جو نوع تغییر خصوص درد. دهن

 به توجه با .شود اتخاذ وپرورشآموزش اندرکاران دست و مدارس مدیران توسط مدیریتی و آموزشی

 پژوهشگران به است، گرفته صورت آبادخرم شهر آموزاندانش روی بر تنها حاضر پژوهش کهاین

 عالوه کار این زیرا،. کنند تکرار گوناگون های فرهنگ با دیگر مناطق در را پژوهش این شودیم پیشنهاد

 فراهم نیز هایافته مقایسه برای را زمینه دهد، می افزایش را ها یافته پذیری تعمیم قدرت کهاین بر

 های پژوهش که باشدمی ها محدودیت برخی دارای ها پژوهش سایر مانند نیز پژوهش این .آوردمی

 که است شده استفاده ساختاری معادالت روش از پژوهش این در. باشند داشته توجه هاآن به باید آتی

 جوانب باید پژوهش این در معلول و علت از استفاده در بنابراین، .کند نمی ثابت را علیت روش این

 از توانند می آتی های پژوهش متغیرها بین معلولی و علت روابط به رسیدن براید. شو رعایت احتیاط

 .کنند استفاده آزمایشی مطالعات
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