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 آمدی معلم  و خودکار کالس های مدیریتسبک رابطه  بین بررسی

 آبادخرم شهر آموزاندانش تحصیلی بهزیستی با
 6، احسان آقایی 5حجت اله ساالرنژاد ، 4، محمدجعفر مهدیان3، سعید رومانی2 ، شجاع عربان1*عسگر جودکی

 آموزشیکارشناسی ارشد مدیریت . دانش آموخته 1

 . استاد یار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان2

 دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان. 3

 .  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد4

 کارشناسی مدیریت آموزشی. دانش آموخته 5

 کارشناسی فناوری اطالعاتدانش آموخته . 6

   (20/12/1011؛ تاریخ پذیرش:  2/10/1911)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های مدیریت کالس و خودکارآمدی معلم با بهزیستی بین سبک بررسی رابطهپژوهش حاضر با هدف 

 از پژوهش این انجام شد. آبادخرم شهر 2آموزان پسر و معلمان دوره اول متوسطه ناحیه تحصیلی دانش

  این آماری یجامعه .است همبستگی نوع از توصیفی موضوع، ماهیت نظر از و کاربردی هدف نظر

معلم  225تعداد  به آبادشهر خرم 2مرد دوره اول متوسطه ناحیه آموزان پسر و معلماندانش شامل پژوهش

 388 و معلم 68با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  نمونه مورد بررسی. بود دانش آموز پسر 1804و 

. ابزار مورد استفاده در این پژوهش ندای نسبی انتخاب شدطبقهروش شد که به تعیین آموز پسردانش

پرسشنامه خودکارآمدی بندورا و پرسشنامه  ای مدیریت کالس ولفگانگ و گلیکمن،هپرسشنامه سبک

 ،توصیفی های ها از شاخصبه منظور تجزیه و تحلیل داده. بودپیترینین و همکاران   بهزیستی تحصیلی

بین که  استفاده شد. نتایج نشان داد و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام پیرسونضریب همبستگی 

ر و گو بین سبک مدیریت مداخله دارمعنیمثبت گرا و بهزیستی تحصیلی رابطه مدیریت تعامل سبک

تی های آن با بهزیسخودکارآمدی و خرده مولفهبین دار وجود دارد. معنیمنفی بهزیستی تحصیلی رابطه 

-سبک  مدیریت تعامل با افزایش نمرات یعنی. دار وجود داردرابطۀ مثبت و معنیآموزان تحصیلی دانش

همچنین . ابدینیز افزایش می آموزانهای خودکارآمدی میزان بهزیستی تحصیلی دانشگرای کالس و  مولفه

کت ی جلب مشارمولفه تنها ،خودکارآمدی معلم هایمولفهبین  از که تحلیل ضرایب رگرسیون نشان داد،

 .است برخوردار آموزانتحصیلی دانش بهزیستی بینیپیش قابلیت از والدین

 آموزان، بهزیستی تحصیلی دانشهای مدیریت کالس، خودکارآمدی معلمسبک کلمات کلیدی:

                                                           
  asgarjodaki1356@gmail.comنویسنده مسئول، رایانامه: *
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 مقدمه 

 رضایت به خود هایتوانایی فراخور فرد که شودمی گفته کارآیی از میزانی به موفقیت تربیت  و تعلیم در

 باشند داشته پیشرفت دروس بیشتر در که دانندمی موفق را آموزانیو دانش یابند پیشرفت دست از ناشی

 ترینمهم از یکی(. 13۳6پور، عبداهلل و )باریکان نمود بینیآنها پیش مورد در را چیزی چنین بتوانند یا

 وجود دارد مدرسه و تحصیل در متعددی عواملکه  است معتقد و داندمی تحصیلی موفقیت را هاموفقیت

 مثبت  روانشناسی دیگر، سوی . از(1300)بهاری، است اثرگذار آموزاندانش رشد و تحول فرآیند بر که

 جدیدترین مفاهیم، از است. یکی آورده همراه خود به با زیادی تحقیقات و شده مدرسه محیط وارد

 مهارت معدل، ازقبیل: هاییمولفه دارای را تحصیلی بهزیستی(. 13۳4 نژاد، )حسیناست تحصیلی بهزیستی

 و تحصیلی درعملکرد رضایتمندی و بخشی تحصیل، رضایت ترک به تمایل مدرسه، تکالیف انجام تمام 

 نتایج عنوان تحت را تحصیلی بهزیستی( 13۳4 ،حکمی) چنین هم کرده اند.  تعریف تحصیلی  اشتیاق

 .اندمدرسه دانسته به مثبت نگرش و تحصیلی اشتیاق نمرات آن را های مقیاس و اندبرده نام تحصیلی

دیریت مهای شود همواره تاثیر پذیر از شیوههای مثبت  که به عنوان بهزیستی تحصیلی یاد مینگرش

برنامه ریزی، » از مدیریت تعاریف متعددی ارائه شده است و عمدتاٌ آن را شامل:کالس بوده است. 

اند، امّا با توجه به تحوالت چند ساله دانسته«  گزینی، هدایت و رهبری، کنترل و نظارتسازماندهی، کار

اخیر و نظر به اینکه توجه به اخالقیات و منابع انسانی در مدیریت امروز جایگاه خاصی پیدا کرده است؛ 

اشد که بمی نظران، مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید آوردن محیطی مناسباز نگاه برخی صاحب

گردد و پذیر میفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرایندی کارساز امکاندر آن هم

همچنین طی آن، استفاده بهینه از منابع، برای عرضه خدمات یا کاالهایی قابل رقابت، جهت جلب رضایت 

 . ( 1304 سرشت، )رحمان ابدیمتقاضیان آنها، با پرهیز از بروز هرگونه عواقب نامطلوب تحقق می

خودکارآمدی را عقیده به توانایی یک فرد در داشتن یک رفتار یا انجام یک کار خاص (130۳)سامانی

خودکارآمدی ادراکی را به عنوان  (13۳4شیروانی، ).  (1۳۳8 )شولتز، دانندبه صورت موفقیت آمیز می

مسیرهای مورد نیاز در مدیریت شرایط آینده، ایمان به توانایی یک فرد برای سازماندهی و عملی کردن 

و  انگیزانندکنند و خودشان را بر میباورهای خودکارآمدی اینکه مردم  چگونه فکر می کنند، احساس می

و  1عمل می کنند تعریف کرده است.خودکارآمدی در دو شکل ظاهر می شود: اول خودکارآمدی عمومی

 ی مربوط به یک تکلیف خاص.یا خودکارآمد 2دوم خودکارآمدی اختصاصی

مفهوم خودکارآمدی عمومی نشان دهنده این است که چرا برخی از افراد چشم انداز مطمئن تری 

. دبرای انجام کامل کار باشن توانند عامل موثرینسبت به زندگی دارند و بدون توجه به سختی کار، می

نشان می دهد که خودکارآمدی عمومی ماحصل کل کارآمدی وظایف فرد  (130۳ قیاتی، ، زرافشان، شیوا)

است. شرر همچنین یک مقیاس خودکارآمدی ابداع کرد که انتظارات خودکارآمدی عمومی را در زمینه 

                                                           
1 -general self – efficacy 
2- speciefice self- efficacy 
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. لذا با توجه به مطالب بیان شده این (13۳5 صحرای، )شغلی و تحصیلی اندازه می گیرد های اجتماعی،

بین سبک های مدیریت کالس  و خود کارآمدی با بهزیستی هدف بررسی رابطه  لپژوهش ما  به دنبا

 هستیم. شهر خرم آباد 2و دبیران دوره اول ناحیه  پسر تحصیلی دانش آموزان

 یزن امروزه بهزیستی تحصیلی  در نظام آموزشی اهمیت خاصی پیدا کرده است، بهزیستی تحصیلی

 صیلی،تح پیشرفت مولفه چهار شامل و است شده گرفته مثبت روانشناسی از که است جدیدی مفهوم

. (13۳3 ،نیلفروشانو )عابدی باشدمی تحصیل از رضایت و راهبردهای انگیزشی تحصیلی، اشتیاق

بهزیستی تحصیلی به کلیه فرایندهایی که باعث رضایت کلی فرد از تحصیل و محیط آموزشی  شود تا 

ادامه تحصیل کند. بهزیستی تحصیلی به معنای قابلیت یافتن تمام فرد روحیه بهتری داشته و با آرامش  

استعدادهای فرد در محیط آموزشی است . به عبارت دیگر شامل، داشتن نگرش مثبت نسبت به خود، 

پذیرفتن جنبه های مختلف خود ، و داشتن احساس مثبت نسبت به زندگی گذشته خود که موجب بهبود 

 مولفه دارای تحصیلی . بهزیستی(13۳6 اقبال  و زاده عباس)باشد می شرایط تحصیلی در وی می شود،

 ضایتر و بخشی رضایت تحصیل، ترک به تمایل انجام دادن تکالیف مدرسه، مهارت معدل،: ازقبیل های

 را تحصیلی بهزیستی. (13۳4 نژاد، حسین) اندکرده تعریف تحصیلی، اشتیاق و تحصیلی درعملکرد مندی

 مثبت رشنگ و تحصیلی اشتیاق نمرات آن را های مقیاس و برد می توان نام  تحصیلی نتایج عنوان تحت

 این، عالوه بر که اند داشته همکاران اظهار و سمدال .(1301طباطبایی قاضی )اند دانسته  مدرسه به

است نداشتن   آموزشی محیط از دانش آموزان و سالمتی امنیت احساس میزان شامل تحصیلی بهزیستی

بهزیستی  .هستند منطقی میزان چه مدارسشان  که این از ها آن احساس و فرسودگی و تنهایی احساس

 عبدالهی و کالنتری)گیرد تحصیلی همواره تحت تاثیر شرایط مدرسه و سبک های  مدیریت کالس قرار می

13۳6). 

 و جامع تعریفی (1301مجیدیان ، ). است شده ارائه کالس، مدیریت برای متعددی تعاریف تاکنون،

 رایب معلم هایتالش کلیۀ یعنی کالس، مدیریت»  آنها گفتۀ به اند؛ داده ارائه کالس مدیریت از دقیق

 این رد« .  است یادگیری و آموزاندانش رفتار اجتماعی، تعامالت شامل که کالس هایفعالیت سرپرستی

 حالی رد است؛ انضباط آنها از یکی که است شده فرض کالس مدیریت برای اساسی جنبۀ چند تعریف،

 واژۀ با معنا هم سنتی، تعاریف اغلب در «کالس مدیریت» واژۀ .( 13۳4 )حکمی،نیست آن به محدود که

 محیط رد که اختالالتی هاوبدرفتاری درمان» را کالس مدیریت مثال عنوان به.  است رفته کار به انظباط

 هب اجتماعی نظم حفظ و ایجاد کالس مدیریت هدف وی، عقیدۀ به. کندمی تعریف «دهدمی رخ آموزشی

 مداخله سبک: از عبارتند کالس مدیریت هایسبک  .(13۳8)نفر،  است بهتر یادگیری و آرامش منظور

استفاده از سبک مدیریت کالس مناسب با  .(1301، مجیدیان)تعاملی سبک و گر مداخله غیر سبک ، گر

توان آن را خودکارآمدی توجه به شرایط کالس از جهت بازده بهتر از ویژگی های مهم معلمان که می

 وضعیت در یک   خودکارآمدی، اعتقاد یک فرد به توانایی خود جهت موفق شدن .(13۳8)نفر، نامید است



 621          آموزانتحصیلی دانشبا بهزیستی آمدی معلم  های مدیریت کالس و خودکاررابطه  بین سبکبررسی 

 
 

-توانایی از افراد هایو قضاوت باورها ، خودکارآمدی .3(2888)عباس زاده ، زاریک و االم،خاص است

 را انتظار از خاصی شکل بندورا.  باشدمی خاص هایموقعیت در خاص تکالیف انجام در هایشان

 بر کنترل اعمال برای افراد هایباور و عقاید بر خودکارآمدی که داردمی بیان و نامدمی خودکارآمدی

خودکارآمدی به قضاوتهای  (1۳۳6)بندورا،دارد اشاره زندگی بر موثر رویدادهای بر و خویش عملکرد

گانگ )ولف هایشان در به ثمر رساندن سطوح طراحی شده عملکرد اطالق می شودافراد در رابطه با توانایی

به عبارت دیگر بندورا بیان نمود که در واقع واسطه میان دانش و عمل، خودکارآمدی   (1۳06و گلیکمن،

شان  برای سازماندهی و اجرای امور، الزمه دستیابی به عملکرد قضاوت مردم درباره تواناییباشد. می

واند تبرد ندارد، بلکه داوری درباره آنچه میموفق است. این امر ربطی به راهبردهایی که فرد به کار می

 طیف عنوان به را درس کالس مدیریت کلی طور به پژوهشگران(1۳۳0هنگ فی،  )انجام دهد مهم است

د. کننمی توصیف آموزاندانش رفتار و اجتماعی تعامل بر نظارت برای معلم هایتالش از ایگسترده

 ( 2814پیترینین و همکاران)دارد.  وجود معناداری روایط هامتغییر بین که اندداده نشان متعدد هایپژوهش

یجه دست به این نت« تحصیلی بهزیستی بر خودکارآمدی و زندگی کیفیت نقش»در پژوهش خود با عنوان 

در پژوهش  (1۳06ولفگانگ و گلیکمن)باشد. یافت خود کارآمدی بر بهزیستی تحصیلی تاثیر گذار می

تحصیلی دارند.  بهزیستتی تبین برای را واریانس بیشترین ترتیب به زندگی کیفیت و خود خودتنظیمی

 :حصیلیت بهزیستی و پیشرفت هدف، جهت گیریهای بین رابطه» در پژوهش خود با عنوان (2888زاکرمن)

ریت کالس های مدیبه این نتیجه دست یافت که بین سبک« سبک مدیریت کالس گرمیانجی اثرات الگوی

 رصددد حاضر با توجه به مطالب  بیان شده پژوهش و بهزیستی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد. لذا

 و خودکارآمدی معلم با کالس مدیریت هایبین سبک ایچه رابطهکه  است سوال این به پاسخگویی

 دارد؟ وجود آباد خرم شهرستان 2ناحیه  اول متوسطهدوره  پسرآموزان تحصیلی دانش بهزیستی

 روش  

 4های غیرآزمایشیروش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر امکان کنترل متغیرها در زمره تحقیق  

ژوهش جامعه  آماری این پباشد. همبستگی می -است. همچنین، از نظر روابط بین متغیرها از نوع توصیفی

 138۳متوسطه شهر خرم آباد به تعداد  2شامل کلیه دانش آموزان پسر و معلمان مرد دوره اول ناحیه 

ی ای نسبطبقه تصادفی گیرینمونه نفر معلم به روش 68نفر دانش آموز و  388از این تعداد  نفرمی باشد. 

  5مورگان وکرجسی جدول از نمونهحجم برآورد به عنوان نمونه آماری مد نظر قرار گرفت. نیز برای

پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کالس از سبک مدیریت کالس  برای سنجش .شد استفاده( 1۳18)

سوال است. نمره گذاری پرسشنامه در  25دارای  (1۳06ولفگانگ و گلیکمن) پرسشنامه  استفاده شد.

تا  25( در نتیجه نمرات در طیفی از 4و همیشه= 3معموال= ،2تااندازه = 1ای است)هرگز=مقیاس فاصله

 15تا25گر،نمرات مداخلهمربوط به سبک غیر 45تا25اتنمرگیرند.  طبق الگوی ولفانگ، قرار می 188

                                                           
Abbas Zadeh & Zaryk & Elkam3 

expermental -non-4 
5 Krejcie & Morgan - 
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 این در روایی گیری اندازه گر است.مربوط به سبک مداخله188تا16 گرا و نمراتمربوط به سبک تعامل

 به عهمراج با ها پرسشنامه سواالت  یعنی ابزار دهنده تشکیل اجزای محتوایی بررسی براساس پژوهش

 گزارش بخش رضایت مختلف مطالعات در این پرسشنامه پایایی.است شده مشخص موضوع متخصصین

پرسشنامه پیش آزمون در بین 38در این تحقیق به منظور تعیین پایایی یک نمونه اولیه شامل  .است شده

بدست 11/8اعضای جامعه آماری توزیع گردید، سپس با استفاده از داده ها مقدار آلفای کرونباخ برابر با 

 آمد. 

( که دارای هفت مولفه 1۳۳1بندورا ) پرسشنامه استاندارد خودکارآمدیبرای سنجش خودکارامدی از  

توا استفاده مح ییپرسشنامه از روا ییروا نییتع یبرااستفاده گردید.  استبرای سنجش خودکارآمدی معلم 

 جهینظران قرار گرفته است در نتاز صاحب یتعداد اریصورت که پرسشنامه، در اخت نی. بده استشد

 شنامهاز موارد پرس یاپس از اعمال اصالحات در پارهو سرانجام  دیگرد شنهادیجهت اصالح پ یموارد

 تحلیل روش با (1۳۳1بندورا) ی وسیله به مقیاس، این ی سازه اعتبار مورد استفاده قرار گرفت. یینها

 همجنین پایایی آن نیز د رپژوهش. است داده دست به عامل سه از متشکل را مناسبی عاملی ساختار عاملی،

بدست آمد  ۳2/8( با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه  1۳۳1بندورا)

 نمونه یک ایاییپ تعیین منظور به تحقیق این در .که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد

 داده زا استفاده با سپس گردید، توزیع آماری جامعه اعضای بین در آزمون پیش پرسشنامه 38 شامل اولیه

 آمد. بدست ۳5/8 کرونباخ آلفای مقدار ها

 روایی گیری اندازه .( تدوین شده است2814بهزیستی تحصیلی توسط پیترینین و همکاران) پرسشنامه

 مراجعه با اه پرسشنامه سواالت  یعنی ابزار دهنده تشکیل اجزای محتوایی بررسی براساس پژوهش این در

 شامل ولیها نمونه یک پایایی تعیین منظور به تحقیق این در. است شده مشخص موضوع متخصصین به

 قدارم ها داده از استفاده با سپس گردید، توزیع آماری جامعه اعضای بین در آزمون پیش پرسشنامه 38

 و استنباطی آمار از داده نوع با متناسب ها داده تحلیل و تجزیه برای آمد. بدست 12/8کرونباخ آلفای

های استنباطی با استفاده های توصیفی و آزمونبرای استفاده مناسب از شاخص . گردید استفاده توصیفی

ای توزیع متغیرهای مورد مطالعه مشخص گردید که با توجه به فاصله 6اسمیرنف -از آزمون کلموگروف

بهره  1ع متغیرها در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسونها و نرمال بودن توزیبودن مقیاس داده

های خودکارآمدی معلمان( در تبیین بین)مولفهگرفته شد و برای تعیین سهم هر کدام از متغیرهای پیش

 ۳به روش گام به گام 0آموزان(، تحلیل رگرسیون چندگانهتغییرات متغیر مالک)بهزیستی تحصیلی دانش

 کار برده شد.به 

 

                                                           
6 -Kolmogorov-Smirnov 
7 -Pearson correlation 
8 - multiple regression 
9 - stepwise 



 631          آموزانتحصیلی دانشبا بهزیستی آمدی معلم  های مدیریت کالس و خودکاررابطه  بین سبکبررسی 

 
 

 

 یافته ها

 اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه -. نتایج آزمون کلموگروف1جدول

 متغیرهای مورد مطالعه
 تعداد

(n) 

 آماره 

(Z) 

 داریسطح معنی

(P) 

628/8 68 سبک های مدیریت کالس  031/8  

232/1 68 تصمیم گیری  8۳6/8  

163/1 68 منابع مدرسه  851/8  

620/8 68 آموزش  026/8  

24۳/1 68 انضباط  800/8  

228/1 68 جلب مشارکت والدین  182/8  

311/1 68 جلب مشارکت اجتماعی  862/8  

608/8 68 خلق فضای مثبت در مدرسه  144/8  

620/8 68 خودکارآمدی  026/8  

888/1 68 بهزیستی تحصیلی  218/8  

محاسبه شده همگی   zهایآمده برای آماره دهد، مقادیر به دسات نشاان می  1همانطوری که نتایج جدول

دال بر نرمال بودن توزیع این متغیرها  oH(، لذا فرض P>85/8دار نیستند)، معنیα=85/8در سطح آلفای 

شااود که متغیرهای مورد مطالعه از توزیع نرمال برخوردارند، بر گردد. بنابراین چنین اسااتنباط میرد نمی

برای برای بررساای رابطه بین متغیرها از ضااریب همبسااتگی پیرسااون و این اساااس در بخش اسااتنباطی 

 تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است.

 

 حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه .2جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل مولفه ها متغیرها

آمدیخود کار  

58/1 تصمیم گیری  88/5  01/3  05/8  

88/2 منابع مدرسه  88/5  68/3  01/8  

58/2 آموزش  88/5  62/3  62/8  

33/2 انضباط  88/5  ۳1/3  68/8  

88/2 جلب مشارکت والدین  88/5  44/3  13/8  

88/1 جلب مشارکت اجتماعی  88/5  68/2  0۳/8  

06/1 خلق فضای مثبت در مدرسه  88/5  61/3  10/8  

(خودکارآمدیکل)نمره   31/2  6۳/4  53/3  61/8  

15/23 - بهزیستی تحصیلی  08/30  88/2۳  00/3  

گرسبک مداخله سبک های  
88/52  88/188  42/14  25/18  



     6011، پاییز و زمستان 6، شماره 6سواد تربیتی معلم،  دورۀ                                                636   

 

 

 سبک تعاملی مدیریت کالس
88/52  88/188  42/14  25/18  

سبک های مدیریت کالستوزیع فراوانی و درصد  .3جدول  

 درصد فراوانی دامنه نمرات سبک های مدیریت کالس

25تا  8 سبک غیر مداخله گر  8/8  8/8  

15تا  46 سبک تعامل گرا  33 55/8  

188تا  16 سبک مداخله گر  21 45/8  

188تا  8 کل  68 188/8  

 

 45نفر) 21گرا و درصد( معلمان نمونه آماری از سبک تعامل 55نفر) 33، 3بر اساس اطالعات جدول

 کنند.مدیریت کالس استفاده میگر برای درصد( از سبک مداخله

 آموزانبا بهزیستی تحصیلی دانشمعلمان خودکارآمدی ضریب همبستگی پیرسون بین  .4جدول 

 متغیر

X 

 متغیر

Y 

 ضریب همبستگی پیرسون

(r) 

 تعداد

(n) 

 داریسطح معنی

(P) 

 81/8 68 338/8 بهزیستی تحصیلی خودکارآمدی

دهد، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین خودکارآمدی نشاان می  4طوری که نتایج جدول همان

(، P=81/8دار است)معنی  α=81/8( در سطح خطای 338/8آموزان )معلمان و بهزیساتی تحصیلی دانش 

با بهزیستی تحصیلی معلمان بین خودکارآمدی درصاد   ۳۳با اطمینان شاود که  بنابراین چنین اساتنباط می 

دار وجود دارد. رابطۀ مثبت)مستقیم( و معنی آبادشاهرخرم  طه ناحیه دوپساردوره اول متوسا  آموزان دانش

یعنی با افزایش نمرات خودکارآمدی در بین معلمان، نمرات بهزیستی تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش 

 گیرد.یابد. بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار میمی
 آموزانبا بهزیستی تحصیلی دانشمعلمان  کالسهای مدیریت سبکضریب همبستگی پیرسون بین  .5جدول

 متغیر

X 

 متغیر

Y 

 ضریب همبستگی

 (r)پیرسون 

 تعداد

(n) 

 داریسطح معنی

(P) 

 811/8 33 412/8 بهزیستی تحصیلی سبک تعامل گرا

 830/8 21 -481/8 بهزیستی تحصیلی سبک مداخله گر

گرا پیرسون محاسبه شده بین سبک تعاملدهد، ضریب همبستگی نشان می5طوری که نتایج جدول همان

(، P<85/8دار است)معنی  α=85/8( در سطح خطای 412/8آموزان )معلمان و بهزیساتی تحصیلی دانش 

با معلمان گرا بین سابک مدیریت کالس تعامل درصاد   ۳5با اطمینان شاود که  بنابراین چنین اساتنباط می 

( و رابطۀ مثبت)مستقیم آبادشاهرخرم  متوساطه ناحیه دو پساردوره اول  آموزان بهزیساتی تحصایلی دانش  

گرا در بین معلمان، نمرات بهزیسااتی تحصاایلی دار وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات ساابک تعاملمعنی

ضاریب همبساتگی پیرساون محاسبه شده بین سبک مداخله    یابد. از طرفی، دانش آموزان نیز افزایش می
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دار معنی  α=85/8( در ساااطح خطااای -481/8آموزان )نشگر معلمااان و بهزیساااتی تحصااایلی دا

بین ساابک مدیریت کالس درصااد  ۳5با اطمینان شااود که (، بنابراین چنین اسااتنباط میP<85/8اساات)

رابطۀ  آبادشهرخرم پسردوره اول متوسطه ناحیه دوآموزان با بهزیساتی تحصایلی دانش  معلمان گر مداخله

گر در بین معلمان، نمرات دارد. یعنی با افزایش نمرات سااابک مداخلهدار وجود منفی)معکوس( و معنی

یاابد. بنابراین با توجه به این که معلمان نمونه آماری از  بهزیساااتی تحصااایلی دانش آموزان کااهش می 

کنند و بر اساس اطالعات جدول فوق بین گر اساتفاده می گرا یا مداخلههای مدیریت کالس تعاملسابک 

 .دار وجود داردو بهزیستی تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی این دو نوع سبک
 آموزانمولفه های خودکار آمدی معلم و بهزیستی تحصیلی دانش بین . ضریب همبستگی پیرسون6جدول 

 متغیر

X 

 متغیر

Y 

ضریب همبستگی 

 (r)پیرسون

 تعداد

(n) 

 داریسطح معنی

(P) 

 816/8 68 38۳/8 بهزیستی تحصیلی گیریخودکارآمدی تصمیم

 81/8 68 338/8 بهزیستی تحصیلی خودکارآمدی منابع مدرسه

 832/8 68 210/8 بهزیستی تحصیلی خودکارآمدی آموزشی

 880/8 68 330/8 بهزیستی تحصیلی خودکارآمدی انضباطی

خودکارآمدی جلب مشارکت 

 والدین
 883/8 68 313/8 بهزیستی تحصیلی

خودکارآمدی جلب مشارکت 

 اجتماعی
 843/8 68 262/8 بهزیستی تحصیلی

 خودکارآمدی خلق

 فضای مثبت 
 810/8 68 385/8 بهزیستی تحصیلی

دهد، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین خودکارآمدی نشاان می  6طوری که نتایج جدول همان

معلمان (، بین خودکارآمدی منابع مدرسه 38۳/8آموزان )گیری معلمان و بهزیستی تحصیلی دانشتصامیم 

(، بین خودکارآمدی آموزشاای معلمان و بهزیساتی تحصاایلی  338/8آموزان )و بهزیساتی تحصایلی دانش  

(، 330/8آموزان )(، بین خودکارآمدی انضاباطی معلمان و بهزیساتی تحصیلی دانش  210/8آموزان )دانش

(، بین 313/8آموزان )بین خودکارآمدی جلب مشاااارکت والدین  معلمان و بهزیساااتی تحصااایلی دانش

( و بین 262/8آموزان )خودکارآمدی جلب مشاااارکت اجتماعی  معلمان و بهزیساااتی تحصااایلی دانش 

(  که تمام مقوالت 385/8آموزان )خودکارآمدی خلق فضاای مثبت   معلمان و بهزیساتی تحصیلی دانش  

 ۳5مینان با اطشود که (، بنابراین چنین استنباط میP<85/8)هساتند دار معنی  α=85/8در ساطح خطای  

خودکارآمدی منابع مدرساااه معلمان، خودکارآمدی  ،معلمانگیری بین خودکارآمدی تصااامیمدرصاااد 

خودکارآمدی جلب مشاااارکت والدین  معلمان،  ،آموزشااای معلماان، خودکارآمدی انضاااباطی معلمان 

با خودکاارآمدی جلب مشاااارکت اجتماعی  معلمان و بین خودکارآمدی خلق فضاااای مثبت   معلمان  

( و رابطۀ مثبت)مستقیم آبادشاهرخرم  پساردوره اول متوساطه ناحیه دو  آموزان بهزیساتی تحصایلی دانش  

خودکارآمدی  در بین معلمان، نمرات بهزیساااتی مقوالت  دار وجود دارد. یعنی باا افزایش نمرات  معنی
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 یابد.تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می
 ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین بین ابعاد خودکارآمدی معلمان و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان  .1جدول

 مدل

 )گام(
 (2Rضریب تعیین) (Rضریب همبستگی) متغیر مالک بینمتغبر پیش

1 
 جلب مشارکت

 والدین 

 بهریستی تحصیلی

 آموزان دانش 
313/8 13۳/8 

( حاکی از آن است که بعد جلب  2R=13۳/8محاسابه شاده )  ، ضاریب تعیین  1بر اسااس نتایج جدول  

 کند.درصد واریانس نمرات بهزیستی تحصیلی دانش آموزان را تبیین می 14مشارکت والدین، حدود 
 بینی بهزیستی تحصیلی دانش آموزان از روی ابعاد خودکارآمدی معلمان داری مربوط به پیشآزمون معنی .0جدول 

 داریسطح معنی Fآماره میانگین مربعات درجه آزادی مربعاتمجموع  منبع تغییرات

8۳3/124 رگرسیون  1 8۳3/124  3۳6/۳  883/8  

۳۳1/165 باقیمانده  50 281/13    

8۳8/0۳8 کل  5۳    

  α=81/8در سطح خطای  F ، مقادیر به دست آمده برای آماره0بر اسااس نتایج به دست آمده از جدول  

بینی بهزیستی ی مناسب بودن مدل رگرسیونی مربوط به پیش( که نشان دهندهP<81/8باشد)دار میمعنی

 باشد.تحصیلی دانش آموزان از روی ابعاد خودکارآمدی معلمان می

 ضرایب رگرسیونی استاندارد و آزمون معناداری مربوطه .۳جدول   
 مدل

 )گام(
 بینمتغیرهای پیش

 ضرایب استاندارد

Beta 
 داریسطح معنی tآماره 

313/8 جلب مشارکت والدین 1گام  865/3  883/8  

 متغیرهای خارج

 شده از تحلیل

145/8 تصمیم گیری  ۳04/8  32۳/8  

225/8 منابع مدرسه  158/1  806/8  

813/8 آموزش  813/8  ۳42/8  

168/8 انضباط  ۳1۳/8  331/8  

821/8 جلب مشارکت اجتماعی  140/8  003/8  

864/8 خلق فضای مثبت در مدرسه  34۳/8  120/8  

 

توان معادله بین میبر اساس ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش.۳با توجه به نتایج به دسات آمده از جدول 

آموزان از روی ابعاد خودکارآمدی معلمان  را به بینی بهزیستی تحصیلی دانشرگرسایونی مربوط به پیش 

 صورت زیر نوشت:

 آموزاندانش = بهزیستی تحصیلی-313/8× )جلب مشارکت والدین(
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توان نتیجه گرفت، که از بین ابعاد خودکارآمدی معلمان ، تنها بعد جلب ی فوق میباا توجاه باه معاادله    

بینی کنندگی بهزیسااتی تحصاایلی دانش آموزان برخوردار اساات و با   مشااارکت والدین از قابلیت پیش

ی هلی دانش آموزان به اندازافزایش یک انحراف معیار تغییر در نمرات این بعد، نمرات بهزیسااتی تحصاای

 یابد.انحراف معیار افزایش می 31/8

 بحث و نتیجه گیری

بین خودکارآمدی درصد  ۳۳با اطمینان شود که دهد، چنین استنباط میطوری که نتایج نشان میهمان

رابطۀ  آبادشاااهرخرم پساااردوره اول متوساااطه ناحیه دوآموزان با بهزیساااتی تحصااایلی دانشمعلمان 

دار وجود دارد. یعنی باا افزایش نمرات خودکاارآمدی در بین معلمان، نمرات   مثبات)مساااتقیم( و معنی 

نتیجه  گیرد.یابد. بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار میبهزیساتی تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می 

(، 13۳5صاااحرایی)(، 13۳6پور )هاای انجاام گرفته توساااط باریکان و عبداهلل  این پژوهش، باا پژوهش 

( همسااو 288۳(، پکترون و الیوت میر )288۳(، شااولز و ویلیامز )130۳(، شاایوا و همکاران )13۳8نفر)

ر رابطه آموزان پسگران معتقداند بین خودکارآمدی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانشاسات. این پژوهش 

بین سااابک مدیریت کالس درصاااد  ۳5با اطمینان شاااود که چنین اساااتنباط میهم معنادار وجود دارد.

رابطۀ  آبادشهرخرم پساردوره اول متوسطه ناحیه دو آموزان با بهزیساتی تحصایلی دانش  معلمان گرا تعامل

گرا در بین معلمان، نمرات دار وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات سااابک تعاملمثبت)مساااتقیم( و معنی

گر بین سااابک مدیریت کالس مداخلههمچنین یابد. بهزیساااتی تحصااایلی دانش آموزان نیز افزایش می

رابطۀ  آبادشاااهرخرم پساااردوره اول متوساااطه ناحیه دوآموزان با بهزیساااتی تحصااایلی دانشمعلمان 

گر در بین معلمان، نمرات دار وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات سااابک مداخلهمنفی)معکوس( و معنی

این با توجه به این که معلمان نمونه آماری از یاابد. بنابر بهزیساااتی تحصااایلی دانش آموزان کااهش می 

 کنند این دو نوع سبک و بهزیستی تحصیلیگر استفاده میگرا یا مداخلههای مدیریت کالس تعاملسابک 

 .دار وجود دارددانش آموزان رابطه معنی

ول ردوره اپسآموزان با بهزیستی تحصیلی دانشمعلمان گر بین سبک مدیریت کالس مداخله همچنین

دار وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات سبک رابطۀ منفی)معکوس( و معنی آبادشهرخرم متوسطه ناحیه دو

، با نتیجه این پژوهش. یابدگر در بین معلمان، نمرات بهزیستی تحصیلی دانش آموزان کاهش میمداخله

(، عباس زاده و 13۳4نژاد)(، حسین 13۳4(، حکمی)13۳4های انجام گرفته توسط شیروانی )پژوهش

گر (همسو است. این پژوهشگران معتقداند سبک مداخله1۳۳0( ولتون و هنگ فی ) 2888زاریک الکام )

طوری که نتایج نشان میهمانمنفی)معکوس( معنادار وجود دارد. آموزان رابطهبا بهزیستی تحصیلی دانش

متوسطه  پسردوره اولآموزان تی تحصیلی دانشبا بهزیسمعلمان گرا بین سبک مدیریت کالس تعامل دهد، 

گرا دار وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات سبک تعاملرابطۀ مثبت)مستقیم( و معنی آبادشهرخرم ناحیه دو

د قرار یابد. فرضیه فوق مورد تاییدر بین معلمان، نمرات بهزیستی تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می

(، 13۳4(، شیروانی)13۳4های انجام گرفته توسط حسین نژاد)با پژوهش گیرد.نتیجه این پژوهش،می
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(همسو است. این 1۳۳0( ولتون و هنگ فی ) 2888(، عباس زاده و زاریک الکام )13۳4حکمی)

نادار وجود آموزان رابطه مثبت)مستقیم( معگرا با بهزیستی تحصیلی دانشپژوهشگران معتقداند سبک تعامل

 دارد.

لی با بهزیسااتی تحصاای معلمان گیری بین خودکارآمدی تصاامیم ج بیانگر این اساات کهدر ادامه نتای

دار وجود دارد. رابطۀ مثبت)مستقیم( و معنی آبادشاهرخرم  پساردوره اول متوساطه ناحیه دو  آموزان دانش

گیری در بین معلمان، نمرات بهزیساااتی تحصااایلی دانش یعنی با افزایش نمرات خودکارآمدی تصااامیم

وهشگیرد.نتیجه این پژوهش، با پژیابد. بنابراین فرضااایه فوق مورد تایید قرار مینیز افزایش میآموزان 

( 288۳(، شااولزوویلیامز)13۳6(، باریکان وعبداله پور)130۳های انجام گرفته توسااط شاایوا وهمکاران) 

با بهزیستی های خودکارآمدی معلمان گیری از مولفههمساو اسات. این پژوهشگران معتقداند بین تصمیم  

معلمان با بین خودکارآمدی منابع مدرساااه همچنین  تحصااایلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

( و رابطۀ مثبت)مستقیم آبادآموزان پساردوره اول متوساطه ناحیه دو شاهرخرم   بهزیساتی تحصایلی دانش  

ن معلمان، نمرات بهزیستی دار وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات خودکارآمدی منابع مدرساه در بی معنی

یجه این گیرد.نتیااباد. بنابراین فرضااایه فوق مورد تایید قرار می  تحصااایلی دانش آموزان نیز افزایش می

(، 130۳(، شااایوا وهمکاران)288۳هاای انجاام گرفته توساااط پکترون والیوت میر)  پژوهش، باا پژوهش 

وهشگران معتقداند بین منابع مدرسه ( همسو است. این پژ288۳(، نیلسن وهمکاران)288۳شولزوویلیامز)

همچنین  آموزان رابطه معنادار وجود دارد.های خودکارآمدی معلمان با بهزیساتی تحصیلی دانش از مولفه

آموزان پساردوره اول متوسطه ناحیه دو  معلمان با بهزیساتی تحصایلی دانش   بین خودکارآمدی آموزشای 

جود دارد. یعنی با افزایش نمرات خودکارآمدی آموزشی دار ورابطۀ مثبت)مستقیم( و معنی آبادشاهرخرم 

مورد  یابد. بنابراین فرضاایه فوقدر بین معلمان، نمرات بهزیسااتی تحصاایلی دانش آموزان نیز افزایش می

(، 130۳های انجام گرفته توساااط شااایوا وهمکاران)نتیجه این پژوهش، با پژوهش گیرد.تاایید قرار می 

( همسو است. این پژوهشگران معتقداند بین کارآمدی آموزشی از 288۳شولزوویلیامز)(، 13۳5صحرایی)

 آموزان رابطه معنادار وجود دارد.های خودکارآمدی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانشمولفه

ره اول پسردوآموزان با بهزیستی تحصیلی دانشمعلمان بین خودکارآمدی انضباطی  در ادامه همچنین

دار وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات رابطۀ مثبت)مساااتقیم( و معنی آبادشاااهرخرم ه دومتوساااطه ناحی

ابد. یخودکارآمدی انضاااباطی در بین معلمان، نمرات بهزیساااتی تحصااایلی دانش آموزان نیز افزایش می

شیوا  های انجام گرفته توسطنتیجه این پژوهش، با پژوهش گیرد.بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار می

( همسو 288۳(، شولزوویلیامز)13۳6(، باریکان وعبداله پور)288۳(، نیلسان وهمکاران) 130۳وهمکاران)

اسات. این پژوهشاگران معتقداند بین کارآمدی انضباطی از مولفه های خودکارآمدی معلمان با بهزیستی   

شاااارکت والدین  بین خودکارآمدی جلب مهمچنین  آموزان رابطاه معنادار وجود دارد. تحصااایلی دانش

رابطۀ  آبادآموزان پساااردوره اول متوساااطه ناحیه دو شاااهرخرم معلمان با بهزیساااتی تحصااایلی دانش

دار وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات خودکارآمدی جلب مشااارکت والدین  در مثبت)مسااتقیم( و معنی
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مورد تایید  این فرضیه فوقیابد. بنابربین معلمان، نمرات بهزیساتی تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می 

هااای اناجااام گارفاتااه توساااط شااایوا     ناتایاجااه ایان پاژوهاش، بااا پاژوهاش         گایارد.  قارار مای  

( همساو است. این پژوهشگران معتقداند بین  288۳(، شاولزوویلیامز) 13۳5(،صاحرایی) 130۳وهمکاران)

آموزان رابطه های خودکارآمدی معلمان با بهزیساااتی تحصااایلی دانشجلب مشاااارکت والدین از مولفه

معلمان با بهزیسااتی تحصاایلی بین خودکارآمدی جلب مشااارکت اجتماعی همچنین  معنادار وجود دارد.

دار وجود دارد. رابطۀ مثبت)مستقیم( و معنی آبادآموزان پساردوره اول متوساطه ناحیه دو شاهرخرم   دانش

ی ، نمرات بهزیستی تحصیلیعنی با افزایش نمرات خودکارآمدی جلب مشارکت اجتماعی  در بین معلمان

هش، با نتیجه این پژو گیرد.یاابد. بنابراین فرضااایه فوق مورد تایید قرار می دانش آموزان نیز افزایش می

( اصاااغری 288۳(، شاااولزوویلیااامز)130۳همکاااران) هااای انجااام گرفتااه توساااط شااایوا و پژوهش

ن معتقداند بین جلب ( همساااو اسااات. این پژوهشاااگرا 13۳6(،باریکان وعبداله پور)13۳3وهمکااران) 

آموزان رابطه معنادار های خودکارآمدی معلمان با بهزیسااتی تحصاایلی دانشمشااارکت اجتماعی از مولفه

معلمان با بهزیسااتی دهد، بین خودکارآمدی خلق فضااای مثبت   نتایج  نشااان می همچنین وجود دارد.

دار ابطۀ مثبت)مسااتقیم( و معنیر آبادآموزان پسااردوره اول متوسااطه ناحیه دو شااهرخرمتحصاایلی دانش

وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات خودکارآمدی خلق فضااای مثبت   در بین معلمان، نمرات بهزیسااتی  

تیجه این ن گیرد.یاابد. بنابراین فرضااایه فوق مورد تایید قرار می تحصااایلی دانش آموزان نیز افزایش می

(، 13۳6باریکان وعبداله پور) (،130۳اران)هاای انجام گرفته توساااط شااایوا وهمک پژوهش، باا پژوهش 

( همساو اسات. این پژوهشگران معتقداند بین خلق   288۳(، شاولزوویلیامز) 13۳5(، صاحرایی) 13۳8نفر)

آموزان رابطه معنادار وجود فضاای مثبت از مولفه های خودکارآمدی معلمان با بهزیساتی تحصیلی دانش  

 دارد.

 پیشنهادات پژوهش

  لیف منزلتعیین تکاجتناب از تربیتی کالس،  –پرهیز از کنترل و نظارت مستقیم معلم در روند آموزشی 

زشی، اجتماعی، تعامل معلم  در کالس درس همانند نقش آموزشی، انگی، توسط معلم آموزانبرای دانش

لمان در اظهار نظر آزادانه مع زمینه برای آموز،معلم مرتبط با رفتار دانش تعامل متقابل مدیریتی و ارزیابی، 

تواند با تشکیل جلسات ذهن انگیزی اولیاء مدرسه در حوزه مسائل مدرسه تسهیل گردد؛ این امر می

تدارک وسایل و تجهیزات آموزشی مورد نیاز سائل مبتال به مدرسه تصریح گردد، خصوص مشکالت و م

فراهم آوردن امکان مشارکت معلمان در سامان  آموزان،های موجود در اولیاء دانشمعلمان از طریق ظرفیت

بندی مشکالت آموزشی و تربیتی شناسایی وطبقهدهی وچیدمان و چینش کالس و مدرسه، دهی، سازمان

ان آموزشناسایی دانشو مواجهه سیستمی با مشکالت مدرسه، آموزان و زمینه سازی برای برخورد دانش

های گیری از روشبهرهای برای مدیریت رفتار آنها، مشاورهای و مخل و استفاده از امکانات مداخله

تارهای برخورد و مواجهه با رف کز بر آموزش و اطالع رسانی اولیه، گیری اولیه ؛ بیشتر به صورت تمرپیش
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تالش در جهت تدارک آموزان، در جهت ایجاد فضای امن روانی برای دانش آموزان،قلدرانه برخی از دانش

تدارک جلسات درس پژوهی و ی و جه در بخش روان شناختی مدرسه، در بعد فیزیکفضای شاد چه 

 .های تدریس معلمانتحلیل تدریس هفتگی با محوریت هر هفته یکی از معلمان برای ارتقاء مهارت

 

 نابع م

( رابطه بین خودکار آمدی با بهزیستی تحصیلی روانشناختی، 13۳3اصغری، سعادت، کرجوندانی، کوکنه)

، مجله ایرانی آموزش در علوم انسجام خانواده وسالمت معنوی در دانشجویان دانشگاه خوارزمی

 501، صپزشکی

 تحصیلی بهزیستی با خودکارآمدی بین ی رابطه بررسی(. 13۳6)پور عبداهلل محمدآزاد و اوین, باریکان

 ریفناو و دانش سراسری کنفرانس سومین مهاباد، شهرستان متوسطه دوم دوره آموزان دانش بین در

 وسعهت های همایش کننده برگزار موسسه تهران، ایران، روانشناسی و اجتماعی مطالعات تربیتی علوم

 ایرانیان سام فناوری و دانش محور

 .31 ص 48 ،ص2 شماره پرورش، و آموزش در مدیریت مجله کالس، مدیریت(. 1300.)منوچهر بهاری،

 نشدا تحصیلی بهزیستی و کالس مدیریت های سبک بین رابطه بررسی( . 13۳4)یزدان نژاد، حسین

 رشت آزاد ارشد،دانشگاه کارشناسی نامه پایان کالردشت، شهر دبیرستانی آموزان

 اثرات الگوی:تحصیلی بهزیستی و پیشرفت هدف، های گیری جهت بین رابطه( . 13۳4)رضا سید حکمی،

 مشهد سیفردو ارشد،دانشگاه کارشناسی نامه پایان کالس، مدیریت سبک میانجیگر

 .هنر و فن فرهنگی نشر: تهران مدیریت، راهبردهای(  1304)حسین سرشت، رحمان

 میان ارتباط بر اجتماعی خودکارآمدی و خود بر متمرکز توجه گی واسطه اثر(. 130۳.)سیامک سامانی،

 سال. ایران بالینی روانشناسی و روانپزشکی ی مجله. داوری هایسوگیری و اجتماعی اضطراب

  .32 تا 24صص. 1 ی شماره. چهاردهم

 باران ارس نشر تهران، همکاران، و کرمی یوسف ترجمه شخصیت، های نظریه ،(1۳۳8)دوان شولتز،

بررسی تاثیر سبک مدیریت مداخله ای بر بهزیستی دانش آموزان دختر  (13۳4شیروانی،حمید رضا)

 کارشناسی ارشد،کتابخانه دانشگاه آزادمتوسطه اول شهرستان بروجرد،پایان نامه 

 بهزیستی میزان با خودکارآمدی بین رابطه بررسی(. 130۳)موسی سید  قیاتی، زرافشان،اکبر؛ محمد؛ ، شیوا

 34،ص6دوره تربیتی، علوم تهران،همایش هوشان تیز مدارس ابتدایی 6و5و4 پایه آموزان دانش تحصیلی

 یتنیدگ ای واسطه نقش:  تحصیلی بهزیستی با خودکارآمدی باورهای رابطه( . 13۳5)حسین صحرای،

 تابخانهک تبریز،سایت ارشد،دانشگاه کارشناسی نامه پایان پیشرفت، هیجانات و شده ادارک تحصیلی

 دانشگاه

 ریپذیمقیاس انطباق روایی و اعتبار عاملی، ساختار بررسی(. 13۳3.)پریسا, محمدرضا؛ نیلفروشان, عابدی

 .66-4۳(, 16)4, تربیتی گیری اندازه فصلنامه(. CAAS)شغلی مسیر
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The Survey of relationship between classroom management styles and self-

efficacy of teachers with educational well-being of senior school students  
 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate the relationship between classroom 

management styles and teacher self-efficacy with educational well-being of junior 

high school male students and teachers at district 2 of education office in 

Khoramabad. The design of this research was descriptive correlational.  The 

population of this study consisted of 225 teachers and 1084 students. The sample size 

was calculated based on Krejcie and Morgan's table. Based on relative stratified 

sampling technique, 60 teachers and 300 students were selected as the subjects of the 

study. The instruments used in the present study included Wolfgang and Glickman’s  

(1986) classroom management style inventory, Bandora ‘s teacher self-efficacy 

questionnaire, and Peterson et al’s educational well-being questionnaire. Descriptive 

statistics (mean, standard deviation, frequency and percentage) as well as inferential 

statistics (Pearson correlation coefficient and multiple regression) were used to 

analyze the data. The results indicated that with 99% confidence, it can be said that 

there is a positive and significant relationship between interactive classroom 

management styles and educational well-being and a negative relationship between 

interventionist classroom management style and educational well-being of male 

students and teachers at junior high schools. There is a positive relationship between 

self-efficacy and educational well-being of male students and teachers at junior high 

schools. In other words, by increasing the marks of classroom management style and 

self-efficacy, the subjects’ educational well-being increases. The regression 

coefficient showed that parent participation as one of the components of teacher self-

efficacy can increase the subjects’ educational well-being. Other components of 

teacher self-efficacy had no effects on the subjects’ educational well-being. 

Keywords: Classroom management styles, teacher self-efficacy, students’ 

educational well-being. 


