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Abstract  

 
The aim of this study was to determine the 

relationship between classroom management 

styles and students' metacognitive skills with the 
mediating role of teachers' self-efficacy. The 

research method is quantitative and correlational. 

The population of this study consisted of all 
teachers and students of the second year of high 

school in Fin, Hormozgan, including 59 teachers 
(25 women and 34 men) and 359 students (123 

girls and 236 boys). From among this population, 

according to Cochran's formula, 51 teachers and 
185 students were selected using cluster sampling 

method. The research instruments of this study 

were three questionnaires of self-efficacy (Scherer 
& Adams, 1982), class management styles 

(Wolfgang & Glickman, 1986), and state 

metacognition (O'Neill & Abedi, 1996). The data 
were analyzed using descriptive statistics such as 

mean and standard deviation and inferential 

statistical test of Pearson correlation and path 
analysis using SPSS version 21 and LISREL 8.8. 

Based on the results of t-test (22.03) and path 

coefficient of 0.154, there is a significant 
relationship between class management styles and 

metacognitive skills with the mediating role of 

self-efficacy. There is also a positive and 
significant relationship between classroom 

management styles and students' metacognitive 

skills (1.144). But no significant relationship was 
found between self-efficacy and the students' 

metacognitive skills (0.379). 
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 مقدمه

ان ابتدایی زندگی خود را در محیط مدرسه و در تعامل با معلم و کودکان بخشی از دور

های مدیریت آنان نقش مهمی در رو، رفتار معلم و سبکگذرانند. ازاینهای خود میهمکالسی

آموزان بیاموزد که آموزان دارد. قبل از اینکه معلم بخواهد به دانشگیری شخصیت دانششکل

ادگیری خود نظارت داشته باشند باید خودش را باور داشته و مسئول یادگیری خود باشند و بر ی

های بالقوه خود را شناسایی کند و بتواند بهترین روش تدریس و سبک مدیریت کالس درس توانایی

هایی های مختلف بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. یکی از مؤلفهرا انتخاب کرده و در استراتژی

 شان است.شود، خودکارآمدی و باور و درک آنان از توانایی خودلمان میکه باعث افزایش کارایی مع

های فراشناختی محققان و پژوهشگران مطالعات بسیاری در مورد باورهای خودکارآمدی و مهارت

های کننده مهارتبینیباورهای خودکارآمدی را به عنوان پیش( 5053) 1اند؛ اوزگارانجام داده

( معتقدند هر فرایندی که منجر 5005) 5مورد بررسی قرار داد. هافمن و بارلوفراشناختی دانشجویان 

کند تا فرد به شوند و کمک میهای شناختی مهم تلقی میبه شناخت فرد از خود شود، در نظریه

( در نظریه شناختی اجتماعی بندورا خودکارآمدی را 5005) 4درک درستی از خود برسد. موریس

های فرد برای انجام عملی که کامالً مطابق میل فرد است، ها از توانایینگرشعنوان نقطه اصلی به

ها در تعریف کرده است. همچنین بندورا خودکارآمدی را قضاوت فرد از خود در توانایی انجام فعالیت

ریزی و که فرد در حال برنامه( معتقدند هنگامی5003) 3داند. پروین و جانهای مختلف میموقعیت

های خودکارآمدی وی بر نگرش او در مورد توانایی یا عدم توانایی او ی انجام کاری است قضاوتبررس

( همانند بندورا خودکارآمدی را یک نیروی 3559) 5در انجام کار نقش اساسی دارد. شوارز و ماچ

های ها خودکارآمدی را توانایی فرد در رویارویی با موقعیتدانند با این تفاوت که آنشخصی می

 (.3452اند )به نقل از کریمی، زا مطرح کردهاسترس

شود آموزان های فراشناختی دانشرسد موجب تقویت مهارتاز دیگر شرایط الزم که به نظر می

های مدیریت کالس است. به این صورت که، معلم شرایط و موقعیت کالس، مدرسه و سبک

کند. مدیریت کالس، اداره کالس انتخاب می آموزان خود را سنجیده و سبک مناسب را برایدانش

هایی است که برای تسهیل و توانمندی در امور آموزشی، ایجاد و تداوم فضایی شامل فنون و روش

آفرین و حاکمیت نظم و دلپذیر و خوشایند در محیط کالس، ممانعت از رفتارهای نابسامان و خلل

(. طبق تعریف 3453 کتابیان و خداداد،یلی، شود )اسماعانضباط بر کالس درس به کار برده می

های های معلم برای سرپرستی فعالیت( مدیریت کالس، کلیه تالش3582ولفگانگ و گلیکمن )
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عنوان مثال، برخی آموزان است. بهکالسی است که شامل آموزش، تعامالت اجتماعی و رفتار دانش

کنند؛ در این صورت، کالس درس، می گر را انتخابمعلمان برای اداره کالس خود سبک مداخله

آموز در امور کالس نقشی ندارد و تابع معلم هستند. برخی معلمان، سبک معلم محور بوده و دانش

باشند که در این صورت آموزان میگیرندگان کالس دانشگر را انتخاب کرده و تصمیمغیرمداخله

ص دهند و به فرعیات بپردازند؛ اما معلمان آموزان نتوانند اهداف اصلی را تشخیشود دانشموجب می

کنند و تصمیمات و تمهیدات کالس این معلمان با گرا را انتخاب میبا خودکارآمدی باال سبک تعامل

آموز نیز شود. در این صورت است که دانشآموزان و معلم اتخاذ مینظر میان دانشتعامل و تبادل

آموز به محیطی برای یادگیری دانش-محیطی برای یاددهیوارد فرایند یادگیری شده و جو کالس از 

توانند به آموزش آموزان و معلمان توأمان میشود و دانشآموز تبدیل مییادگیری معلم و دانش

 (.3481یکدیگر بپردازند )یزدی و عالی، 

( وارد حیطه روانشناسی شناختی شد. 3512اصطالح فراشناخت برای اولین بار توسط فالول )

های شناختی و این اصطالح را به عنوان هرگونه دانش یا عمل شناختی که موضوع آن فعالیت وی

آموزانی هستند که بر فرایند یادگیری کند. در نظام آموزشی و مدارس، دانشتنظیم است تعریف می

ریزی کنند و راهبردهای مناسبی برای خوبی برای آن برنامهتوانند بهخودآگاهی ندارند و نمی

دهنده یادگیری بهتر مباحث درسی انتخاب کرده و میزان پیشرفت خود را ارزیابی نمایند؛ این نشان

های فراشناختی شامل آموزان است. مهارتهای فراشناختی در دانشپایین بودن یا نبود مهارت

ناختی آموزانی که راهبردهای فراشریزی و بررسی خود است. دانشآگاهی، راهبرهای شناختی، برنامه

خواهند کاری را میدانند چهاند در آگاهی به امور جاری خود کامالً آگاه هستند و دقیقاً میرا آموخته

های مناسبی جهت یادگیری و به آموزان با استفاده از راهبردهای فراشناختی روشانجام دهند. دانش

منظم، به کارهای خود سر و ریزی دقیق و گزینند، با برنامههای خود بر میحافظه سپردن آموخته

گیرند کنند و از فرایند بررسی خود کمک میسامان داده و مطابق با یک الگوریتم منطقی حرکت می

نمایند کنند و اگر الزم باشد برخی از اقدامات خود را اصالح میهایشان را ارزیابی میو خود و فعالیت

های مختلف بهترین انتخاب را انجام موقعیت شود تا در(. خودکارآمدی معلم، باعث می3459)سیف، 

وجود آورد. زیرا معلمانی که از خودکارآمدی باالیی آمیزی را برای معلم بهدهد و شرایط موفقیت

توانند در شرایط مختلف بهترین انتخاب را داشته باشند؛ اما برخوردار هستند باور دارند که می

کنند و باعث عدم ل تهدیدها، اضطراب باالیی را تجربه میدارای خودکارآمدی پایین در کنترمعلمان 

کنند. آموزان ضعیف عمل میشوند و در هدایت فرایند آموزشی و پرورشی دانشکارایی آنان می

خوبی از شرایط کالسی و گیرند؛ بلکه بهتأثیر شرایطی محیطی قرار نمیمعلمان خودکارآمد تحت

خود آگاه بوده و شرایط کالس تحت کنترل آنان است و از آموزان وضعیت جسمانی و روانی دانش

از دیگر (. 3455گیرند )پور اسد، تر به این توانایی خود باور داشته و همیشه از آن بهره میهمه مهم

شود فراشناخت است. فالول و هارلو فراشناخت را فرایندهایی که منجر به شناخت فرد از خود می
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های توان گفت مهارتطورکلی می(. به3459اند )خراسانی، یف کردهیادگرفتن برای یادگیری تعر

ها آموزان خودشان این مهارتشناختی و فراشناختی هر دو قابل یادگیری هستند اما برخی از دانش

ها بربیایند و نیاز دارند تا در این توانند از پس این مهارتتنهایی نمیآموزند ولی برخی دیگر بهرا می

 (.3459ها آموزش داده شود )سیف، آن زمینه به

در مورد متغیرهای پژوهش به صورت مستقیم و غیر مستقیم مطالعاتی انجام شده است که در 

( در پژوهشی 3300پور و مدیری خامنه )کالنتری ادامه به ذکر چند مورد از آنها پرداخته شده است.

های مدیریت کالسی رس، استراتژیهای مقابله با استبه مدل سازی الگوی همبستگی بین روش

آموزان پرداختند. بر اساس نتایج آنها، معلمان بیشتر از معلمان و تأثیر آنها در موفقیت نهایی زبان

های حل مساله های مدیریت و مقابله، تکنیککنند و از میان سبکهای مثبت استفاده میاستراتژی

اند. عالوه بر این، ب بیشترین استفاده را داشتهو حفظ آرامش در مقایسه با مقوالت منفی به ترتی

های مقابله معلمان بر سازی معادالت ساختاری، تأثیر مثبت مدیریت کالس و سبکنتایج مدل

های مقابله بر ارتباط بین مدیریت کالس درس آموزان را نمایان کرد. با این حال، سبکیادگیری زبان

گری نداشتند. میکائیلی و رهبری غازانی ن تأثیر مداخلهمعلمان و دستاوردهای نهایی یادگیرندگا

کاری و آگاهی بر کاهش اهمال( در پژوهش خود نشان دادند که برنامه مبتنی بر ذهن3300)

( 3455باورهای فراشناختی تأثیر مثبت معناداری داشت. در پژوهشی دیگر، طالبی خانسری )

کننده برای بینیدادن بهترین پیشهارت گوشهای مدیریت کالس و مدریافت که متغیرهای شیوه

های ارتباطی با انگیزه های مدیریت کالس و مهارتمتغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی است و بین شیوه

( در 3455آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر رابطه وجود دارد. موسوی )پیشرفت تحصیلی دانش

های درسی با مهارت فراشناختی )دانش و برنامههای پژوهشی به این نتایج رسیده که بین نوآوری

دار وجود دارد و میزان مهارت تنظیم شناختی( و ابعاد آن در بین معلمان دوره ابتدایی رابطه معنی

( مشخص شد 3458فراشناختی معلمان باالتر از سطح متوسط بود. در پژوهش دیناروند و گلزاری )

های خودکارآمدی معلمانی که از تدریس و مؤلفه ای و خودکارآمدی کلیکه میزان نگرش حرفه

طور معناداری بیش از معلمانی است که از روش سنتی در کالس خود اند بهمعکوس استفاده کرده

( در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که بین سبک 3458باقری و شمسایی )اند. شریعتبهره برده

شناختی مدیریت کالس معلمان با بهزیستی روانمدیریت کالس معلمان با خالقیت و بین سبک 

آموزان آموزان مقطع اول متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین خالقیت دانشدانش

( به شناسایی 3451شناختی آنان رابطه وجود دارد. صفری )مقطع اول متوسطه با بهزیستی روان

ای دبیران پرداخت. طبق نتایج با صالحیت حرفهای رابطه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی حرفه

ای دبیران، ای با صالحیت حرفهاین تحقیق، ارتباط باورهای فراشناختی و خودکارآمدی حرفه

ای، باورهای مثبت درباره نگرانی، و مستقیم و معنادار است. همچنین بین خودکارآمدی حرفه

، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. در ای دبیرانباورهای صالحیت شناختی با صالحیت حرفه
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نگری مستقیم، مثبت و گیری اجتنابی بر درس( نتایج نشان داد که اثر جهت3452پژوهش ابجدیان )

معنادار و بر خودکارآمدی و شاگردنگری مستقیم، منفی و معنادار است و خودکارآمدی بر 

اثر مستقیم، مثبت و معنادار دارد.  نگری اثر مستقیم، منفی و معنادار و بر شاگردنگریدرس

گیری تبحری بر خودکارآمدی و شاگردنگری دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار و بر جهت

نگری اثر گیری عملکردی بر درسنگری دارای اثر مستقیم، منفی و معنادار است. جهتدرس

نادار دارد. همچنین نگری و خودکارآمدی اثر مستقیم، منفی و معمستقیم، مثبت و بر شاگرد

گری خودکارآمدی تدریس بر های اجتنابی، تبحری و عملکردی از طریق واسطهگیریجهت

( 3452) خراسانی و عبدی مطالعات جعفری،در  نگری اثر غیرمستقیم دارند.نگری و شاگرددرس

یریت دار بین شایستگی، خودکارآمدی مدیریت کالس، نگرش مدها حاکی از همبستگی معنییافته

ها همچنین نشان کالس و عوامل دموگرافیک )تجربۀ تدریس و مرتبۀ علمی( با یکدیگر است. یافته

بینی نماید. بر تواند نگرش مدیریت کالس درس را پیشعلمی می داد که شایستگی اعضای هیئت

بینی نگرش مدیریت کالس درس از طریق شایستگی اساس الگوی معادله ساختاری، میزان پیش

( که بر روی میزان خودکارآمدی معلمان، انگیزه پیشرفت و 3452های کریمی )بررسی است. 92/0

 نشان داد که، میزان خودکارآمدی معلمان و همچنین آموزان صورت پذیرفت،فراشناخت دانش

آموزان باالتر از حد انتظار بود. همچنین بین فراشناخت فراشناخت و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش

( 3453) کتابیان و خداداداسماعیلی، یزه پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. انگ و

متغیرهای هوش هیجانی و خودکارآمدی از قدرت  در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که،

معتبری برای تبیین سبک مدیریتی معلمان تربیت بدنی برخوردارند. همچنین بین  بینیپیش

د، در هر سه سبک مدیریتی )حمایتی، اصالحی و پیشگیرانه( تفاوت معناداری وجود معلمان زن و مر

در مطالعات . نداشت. اما در برخی ابعاد هوش هیجانی و خودکارآمدی تفاوت معنادار مشاهده شد

های فراشناختی ( به بررسی نقش باورهای خودکارآمدی بر روی مهارت5053خارجی، اوزگار )

آموزان هنگام حل مسائل شیمی، سطح باالیی از های انجام شده، دانشبررسیپرداخته است و طبق 

عالوه نشان داد که کنند. بههای فراشناختی را حفظ میخودکارآمدی شیمی و همچنین مهارت

شوند. اندرسون و آموزان در حین حل مسائل رشد و تقویت میهای فراشناختی دانشسطح مهارت

های فراشناختی، خودکارآمدی و ای مهارتبه بررسی نقش واسطه ( در پژوهشی5050) 1هانیا

خودکارآمدی  آموزان پرداخت و به این نتایج دست یافت کهخودپنداره در روند خالقیت دانش

گذارد و این های یادگیری فراشناختی تأثیر میآموزان بر عواطف مرتبط با یادگیری و استراتژیدانش

صیلی آنها اثرگذار است. عالوه بر این، احساسات مرتبط با یادگیری بر به نوبه خود، بر عملکرد تح

گذارند، که به نوبه خود تأثیر عواطف را بر عملکرد های یادگیری فراشناختی تأثیر میاستراتژی

                                                           
1. Anderson & Haney 
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( در پژوهشی، به بررسی رهبری 5038) 3نینکوویچ و نژویچ فلوریچ دهند.تحصیلی واسطه قرار می

کننده کارایی جمعی معلم پرداختند. بینیعنوان پیشو خودکارآمدی معلمان بهآفرینی مدرسه تحول

اند، اگرچه محققان، نقش روابط همکاری معلمان در بهبود کیفیت آموزش را مورد تأیید قرار داده

( در 5031)5چو، کریس و هو شده است. چائو،کارایی جمعی معلم در پژوهش آموزشی نادیده گرفته

های یادگیری و مدیریت ررسی، بهبود خودکارآمدی معلمان در استفاده از استراتژیپژوهشی، به ب

کنگ پرداختند. طبق نتایج تحقیق آنها، کالس در دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه در هنگ

ای مهم برای خودکفائی معلمان در عنوان پیشگوکنندهنفس معلمان و نوع مدرسه بهاعتماد به 

های تأثیر استراتژی( مبنی بر 5031) 4آکانو  ییلدیزآنها تعیین شده است. پژوهش آموزش فراگیر 

کننده، با هدف بررسی تأثیر بینیفراشناختی بر آگاهی فراشناختی و خودکارآمدی معلمان پیش

و پرورش علمی و فناوری بر آگاهی فراشناختی  های فراشناختی مورد استفاده در آموزشاستراتژی

های یافته ده، اعتقاد به خودکارآمدی و آموزش علم و اعتبار خودکارآمدی معلمان است.معلمان آین

نفس را های فراشناختی، آگاهی فراشناختی معلمان آینده و اعتماد به تحقیق نشان داد که استراتژی

د. دهدهد، اما اعتقاد خودکارآمدی آموزش علم را به میزان زیادی افزایش نمیدر آنها افزایش می

و تحلیل تأثیر دوره مدیریت کالس بر  ( در پژوهش خود به تجزیه3503)0کورت، اکیسی و گونگور

آموزان پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد برداشت شخصی معلمان در مورد فرآیند تدریس از دانش

 که رابطه معناداری بین باورهای خودکارآمدی دانشجو معلمان نسبت به روند آموزش و مدیریت

( به مقایسه خودکارآمدی معلمان در 5005)5، یونگ، دوبیا و مونیکالس درس وجود دارد. بارکر

مدارس بین دو گروه آزمایش و کنترل به این نتایج دست یافتند که بین خودکارآمدی معلم و 

که طوریداری وجود دارد. بهای معلم رابطه معنیعنوان عملکرد حرفهمدیریت کالس درس به

آموزان و ی که خودکارآمدی باالیی دارند، این باور را دارند که گستره مدیریت رفتار با دانشمعلمان

  ها را دارند.درنتیجه ایستادگی در برابر چالش

های مربوط به معلمان از جمله ها، تأثیر عوامل کالسی و ویژگیدر مجموع پژوهش

اند. آموزان حائز اهمیت دانستهتی دانشهای فراشناخخودکارآمدی، نوع شخصیت را بر تقویت مهارت

های مدیریت کالس و خودکارآمدی معلم متغیرهایی هستند که ممکن توان گفت که سبکلذا می

آموزان مرتبط باشد. بنابراین شناخت عوامل مرتبط با های فراشناختی در دانشاست با رشد مهارت

ها و های توسعه سبکطراحی روشنیازی در های اثربخش مدیریت کالس به منزله پیشسبک

های مدیریتی اهمیت دارد. لذا با توجه به اهمیت سبک مدیریت معلمان برای آموزش و مهارت

                                                           
1. Ninkovic & Knezevic Floric 

2. Chao, Chow, Chris & Ho 

3. Yildiz & Akdag 
4. Kurt, Ekici & Gungor 

5. Barker, Yeung, Dobia & Mooney 
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های انجام شده در این زمینه، این مطالعه با هدف یادگیری مؤثر و همچنین ناکافی بودن پژوهش

آموزان با نقش میانجی های فراشناختی دانشهای مدیریت کالس و مهارتبررسی رابطه سبک

رو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا خودکارآمدی معلمان صورت گرفته است. از این

های فراشناختی های مدیریت کالس و مهارتمتغیر خودکارآمدی معلمان در رابطه بین سبک

ده در زیر، کند یا خیر؟ این سؤال کلی با فرضیات مطرح شآموزان نقش میانجی را ایفا میدانش

 گیرد. شود و مورد بررسی قرار میدنبال می

 
 مدل مفهومی تحقیق  (1شکل )

 فرضیات پژوهش

و خودکارآمدی معلمان دورۀ دوم متوسطۀ شهر فین  های مدیریت کالسفرضیه اول: بین سبک

 داری وجود دارد.هرمزگان رابطه معنی

آموزان دورۀ دوم های فراشناختی دانشهای مدیریت کالس معلمان و مهارتبین سبک :دوم فرضیه

 داری وجود دارد.متوسطۀ شهر فین هرمزگان رابطه معنی

آموزان دورۀ دوم متوسطۀ های فراشناختی دانشبین خودکارآمدی معلمان و مهارت سوم: فرضیه

 داری وجود دارد.شهر فین هرمزگان رابطه معنی

آموزان با نقش های فراشناختی دانشو مهارتهای مدیریت کالس معلمان بین سبک چهارم: فرضیه

 داری وجود دارد.میانجی خودکارآمدی معلمان رابطه معنی

 

 شناسی روش

معلمان و  روش پژوهش حاضر، کمی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه

جامعه ست. ا 3458-55آموزان مقطع متوسطه شهر فین استان هرمزگان در سال تحصیلی دانش

معلم  95آموزان دوره دوم متوسطه شهر فین هرمزگان شامل این پژوهش را کلیه معلمان و دانش

بین، طبق از این  دادند.پسر( تشکیل  542دختر و  354آموز )دانش 495مرد( و  43زن و  59)

ای به دلیل گیری خوشهآموز با استفاده از روش نمونهدانش 389معلم و  93فرمول کوکران تعداد 

گستردگی حجم جامعه، انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش سه پرسشنامه خودکارآمدی شرر و 
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( و فراشناخت حالتی اُنیل و 3582های مدیریت کالس ولفکاگ و گلیکمن )(، سبک3585آدمز )

 ( بود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است. 3552عابدی )

شده استفاده  (3585) از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامزرآمدی برای سنجش متغیر خودکا

سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان حس خودکارآمدی در معلمان  31دارای  . این پرسشنامهاست

صورت کامالً به 9تا  3ای لیکرت از گزینه 9گذاری این پرسشنامه در مقیاس است. شیوه نمره

در تحقیق ( است. 9( و کامالً موافقم)3(، موافقم )4اً مخالفم )(، تقریب5(، مخالفم )3مخالفم )

ضریب پایایی و  ( مشخص شد که پرسشنامه از روایی سازه خوبی برخوردار است.3412طباطبائی )

 محاسبه شده است.  10/0این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباح 

مدیریت کالس ولفگانگ و  برای سنجش متغیر سبک مدیریت کالس از پرسشنامه سبک

گرا و سبک گر، سبک تعاملمداخله ( استفاده شد که در آن سه نوع سبک3582) 3گلیکمن

( به فارسی 3483شده است. این پرسشنامه توسط امین یزدی و عالی )گر در نظر گرفتهغیرمداخله

در مقیاس  گذاری پرسشنامهسؤال است. نمره 59برگردانده شده است. این پرسشنامه داری 

تا  59(. در نتیجه نمرات در طیفی از 3-و همیشه 4-معموالً ،5-ای تا اندازه 3-ای است )هرگزفاصله

دهندۀ سبک مدیریت نمره باال در این طیف نشانگیرند. طبق الگوی ولفانگ، قرار می 300

میانی این طیف میان  گرا نیز در نقطهگر است. سبک تعاملگر و نمره پایین سبک غیرمداخلهمداخله

 19الی  33گر و مربوط به سبک غیرمداخله 30تا  59که نمرات دو سبک دیگر جای دارد. طوری

پور و پژوهش کالنتری .گر استمربوط به سبک مداخله 300الی  12گرا و مربوط به سبک تعامل

یزان پایایی آن ( نشان داد که پرسشنامه از روایی خوبی برخوردار است و م3300خامنه )مدیری

محاسبه شده است. جهت اطمینان بیشتر برای سنجش روایی محتوایی این پرسشنامه در  18/0

پژوهش حاضر طبق نظر پنج نفر از خبرگان در این زمینه مورد تأیید قرارگرفته است. پایایی آن از 

 د است. آمده است که حاکی از پایایی مورد تأییدستبه 28/0طریق ضریب آلفای کرونباخ، 

سؤالی فراشناخت حالتی  50برای بررسی متغیر وابسته فراشناخت در این پژوهش از پرسشنامۀ 

شده و برای ( ساخته3552شده است. این پرسشنامه توسط اُنیل و عابدی )آموزان استفادهدانش

 ه،های این پرسشنامتدوین آن سه اصل اختصار، اعتبار و توانایی در نظر گرفته شد. آزمودنی

آموزان پایه هشتم تا دوازدهم و دانشجویان دوره کاردانی بودند و طبق نتایج تحلیل عاملی دانش

ریزی و بررسی خود برای پرسشنامه مقیاس آگاهی، راهبرد شناختی، برنامهاکتشافی چهار زیر

ک شده است. آزمودنی باید در یشده است و برای هر زیر مقیاس، پنج عبارت اختصاص دادهمشخص

ای لیکرت )از اصالً تا خیلی زیاد( میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از مقیاس چهاردرجه

ها شود و دامنۀ نمرهگذاری مینمره 3تا  3(. هر عبارت از 3552عبارات مشخص کند )اُنیل و عابدی، 

ه را مورد تأیید ( روایی صوری این پرسشنام3300در نوسان است. میکائیلی و رهبری ) 80تا  50از 

                                                           
1. Wolfgang & Glickman 
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( روایی سازه این پرسشنامه را 3455به دست آوردند. هاشمی ) 18/0گزارش کردند و پایایی آن را 

محاسبه شده  85/0محاسبه کرده است. پایایی آن در پژوهش حاضر  82/0و پایایی آن را  15/0

 است که نشان از پایایی باال و قابل اطمینان است. 

اسمیرنوف استفاده -ها از آزمون کولموگروفنرمال بودن دادهدر این پژوهش، جهت سنجش 

ها از آزمون توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و از آزمون و تحلیل دادهمنظور تجزیه گردید و به

. تمامی عملیات آماری پژوهش با استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد

 انجام گرفت.  Lisrel8.8و  53نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

 

 هایافته

های موجود توان دادهدر انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا می

ها برای تحلیل عاملی را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد یا نه؟ بنابراین در ابتدا مناسب بودن داده

توان به محاسبه مقدار ی برای این کار وجود دارد که از جمله آنها میهای مختلفبررسی شد. روش

KMO  که مقدار در نوسان است. درصورتی 3تا  0اشاره کرد که مقدار آن همواره بینKMO  کمتر

 25/0تا  90/0ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین باشد، داده 90/0از 

 10/0که مقدار آن بزرگتر از تیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت. ولی درصورتیتوان با احباشد، می

 ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود.های موجود در بین دادهباشد، همبستگی

هایی که ها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگیاز سوی دیگر، برای اطمینان از مناسب بودن داده

در جامعه برابر با صفر نیست، از آزمون بارتلت استفاده شده است. به گیرد، پایه تحلیل قرار می

گیری اطمینان حاصل کرد. نتایج توان از کفایت نمونهعبارت دیگر، با استفاده از آزمون بارتلت می

های موجود بین دهندۀ مناسب بودن همبستگی( نشان داده شده است، نشان3حاصل که در جدول )

 توان به تحلیل عاملی، اقدام کرد.گیری است. از این رو میعاملی و کفایت نمونه ها برای تحلیلداده
 و بارتلت  KMO( آزمون1جدول )

 سطح معناداری درجه آزادی دو(بارتلت )خی KMOمقدار 

59/0 83/5224 389 000/0 

 

توان ( می>09/0p) است و معناداری آزمون بارتلت 10/0که بزرگتر از   KMOبا توجه به عدد 

 ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار است. گفت که داده
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های مدیریت کالس و خودکارآمدی معلمان دورۀ دوم متوسطۀ شهر فین فرضیه اول: بین سبک

 داری وجود دارد.هرمزگان رابطه معنی
های مدیریت کالس عناداری برای متغیرهای سبکنتایج رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم و ضرایب م (1)جدول 

 و خودکارآمدی معلمان

 ضریب مسیر نشان مسیر
سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

های مدیریت کالس سبک

 خودکارآمدی
CSSI--- SEQ 58/0 34/98 قبول 

 

های مدیریت کالس و سبکتوان گفت ضریب مسیر رابطۀ میان ( می5مطابق جدول )

است که مقدار آن باالتر از آستانۀ  34/98برای این ضریب نیز  tست. آماره ا 58/0خودکارآمدی 

های دار سبکدست آمده است. لذا فرضیۀ اول این تحقیق؛ یعنی اثر مثبت و معنابه 52/3اری دمعنی

 شود. تأیید میمعلمان مدیریت کالس بر خودکارآمدی 
 

آموزان دورۀ دوم های فراشناختی دانشارتهای مدیریت کالس معلمان و مهبین سبک :دوم فرضیه

 متوسطۀ شهر فین هرمزگان رابطه معنی داری وجود دارد.
های مدیریت کالس ( نتایج رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم و ضرایب معناداری برای متغیرهای سبک3جدول )

 آموزانهای فراشناختی دانشمعلمان و مهارت

 نشان مسیر
ضریب 

 مسیر

سطح 

 معناداری

یجه نت

 آزمون

های مدیریت کالس سبک

 های فراشناختیمهارت
CSSI---MQ 33/3 18/5 قبول 

 

های مدیریت کالس و ( مشخص است، ضریب مسیر میان سبک4همانطور که در جدول )

است که مقدار آن  18/5برای این رابطه  tدست آمده است. آماره به 33/3های فراشناختی مهارت

توان نتیجه گرفت بدست آمده است. با توجه به موارد باال، می 52/3داری باالتر از آستانۀ معنی

داری دارد. آموزان اثر مثبت و معناهای فراشناختی دانشهای مدیریت کالس معلمان بر مهارتسبک

 شود. لذا فرضیۀ دوم این تحقیق تأیید می
 

آموزان دورۀ دوم متوسطۀ های فراشناختی دانشبین خودکارآمدی معلمان و مهارت سوم: فرضیه

 داری وجود دارد.شهر فین هرمزگان رابطه معنی
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های مدیریت کالس نتایج رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم و ضرایب معناداری برای متغیرهای سبک (0)جدول 

 آموزانهای فراشناختی دانشمعلمان و مهارت

 نشان مسیر
ضریب 

 مسیر

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

های هارتخودکارآمدی م

 فراشناختی
SEQ --- MQ 32/0 48/0 رد 

 

( و مدل برازش شده نشان، مقدار ضریب مسیر میان خودکارآمدی 3های جدول )بر اساس یافته

توان نتیجه است، می 48/0 برای این ضریب، tاست. از آنجاکه مقدار  32/0های فراشناختی با مهارت

شود. به عبارت دیگر شد. لذا فرضیۀ سوم تحقیق رد میبادار نمیدست آمده معناگرفت که ضریب به

 آموزان رابطه معناداری ندارد.های فراشناختی دانشمعلمان با مهارت خودکارآمدی

آموزان با نقش های فراشناختی دانشهای مدیریت کالس معلمان و مهارتفرضیه چهارم: بین سبک

 ارد.داری وجود دمیانجی خودکارآمدی معلمان رابطه معنی
های مدیریت کالس نتایج رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم و ضرایب معناداری برای متغیرهای سبک (5)جدول 

 خودکارآمدی گریمیانجی  های فراشناختی وو مهارت

 معناداری ضریب مسیر نشان مسیر
نتیجه 

 آزمون

های مدیریت کالس سبک

های خود کارآمدی مهارت

 فراشناختی

CSSI---SEQ---

MQ 
 قبول 34/98*48/0=04/55 58/0*32/0=39/0

 

های مدیریت شود، ضریب مسیر برای رابطۀ بین سبک( مشاهده می9طور که در جدول )همان

برای این  tآمد. آماره  دستبه 39/0های فراشناختی با نقش میانجی خودکارآمدی کالس و مهارت

های به عبارت دیگر، بین سبک شود.است، لذا فرضیۀ چهارم این تحقیق تأیید می 04/55 ضریب

آموزان با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان های فراشناختی دانشمدیریت کالس معلمان و مهارت

 داری وجود دارد.رابطه معنی
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 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد( 1) شکل

 
 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری( 3) شکل

 

حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل از شاخص نسبت برای برآورد مدل از روش 

(، GFI(، شاخص برازندگی )CFIتطبیقی ) (، شاخص برازشدو بر درجه آزادی )مجذور خی

نشدۀ برازندگی (، شاخص نرمNFI(، شاخص نرم شدۀ برازندگی )AGFIشاخص تعدیل برازندگی )

(NNFIخطای ریشۀ میانگین مجذورات ،) ( تقریبRMSEA.استفاده شد ) 
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 ( نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق6جدول )

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول شاخص برازش

 مناسب 48/5 <4 دو بر درجه آزادی(شاخص نسبت مجذور خی (

CFI مناسب 59/0 >5/0 تطبیقی( )شاخص برازش 

GFI مناسب 51/0 >5/0 گی()شاخص برازند 

AGFI )مناسب 51/0 >5/0 )شاخص تعدیل برازندگی 

NFI مناسب 52/0 >5/0 شدۀ برازندگی()شاخص نرم 

NNFI مناسب 53/0 >5/0 نشدۀ برازندگی()شاخص نرم 

RMSEA )مناسب 094/0 <08/0 )خطای ریشۀ میانگین مجذورات تقریب 
 

( آمده است، 2اختاری پژوهش که در جدول )های نیکویی برازش مدل سنتایج بررسی شاخص

دهندۀ برازش قابل قبول نشان 08/0کمتر از  RMSEAدهندۀ برازش مدل است، زیرا میزان نشان

 هستند. 5/0همگی باالتر از  CFI ،GFI ،AGFI ،NFI ،NNFIمدل ساختاری است. همچنین مقادیر 

ش آمده است. همانطور که مشاهده (، ضرایب مسیر و معناداری بین متغیرهای پژوه2در جدول )

( -52/3کوچکتر از  tو  52/3بزرگتر از  t) 09/0شود، ضرایب مسیر برای هر هفت رابطه در سطح می

دست آمده است. همچنین رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل معنادار به

م متغیرها بر روی یکدیگر است ارائه دهندۀ میزان رابطه مستقیم و غیرمستقینهایی پژوهش که نشان

 شده است. 

 

 گیریبحث و نتیجه

های فراشناختی های مدیریت کالس و مهارتتعیین رابطۀ بین سبکهدف از پژوهش حاضر، 

های آموزان با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان بود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سبکدانش

های دار دارد. این نتایج با پژوهشن اثر مثبت و معنامدیریت کالس بر خودکارآمدی معلما

 جعفری،(، 3452(، ابجدیان )3453) کتابیان و خداداد(، اسماعیلی، 3300پور و خامنه )کالنتری

کورت، اکیسی و (، 5005) ، یونگ، دوبیا و مونیبارکر(، 5053(، اوزگار )3452) خراسانی و عبدی

( همخوانی دارد. 5038(، و نیکوویچ و نژویچ فلوریچ )5031) وچو، کریس و ه چائو،(، 5033) گونگور

های مدیریت بنابراین، هر چه میزان خودکارآمدی در بین معلمان بیشتر باشد توانایی انتخاب سبک

( که نشان دهندۀ 5005) ، یونگ، دوبیا و مونیبارکربهتری خواهند داشت. بر اساس نتایج تحقیقات 

کارآمدی باال، بر این باورند که دارای گسترۀ مدیریت رفتار با این است که معلمان با خود

توان این بخش از پژوهش را تبیین ها را دارند. میآموزان و در نتیجه ایستادگی در برابر چالشدانش

های های مدیریت کالس معلمان بر مهارتنمود. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سبک
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(، 3455های موسوی )داری دارد. این یافته با نتایج پژوهشاثر مثبت و معنا آموزاندانش فراشناختی

( همخوانی دارد. در نتیجه، هر چه 3451( و صفری )3452(، کریمی )3481یزدی و عالی )امین

های فراشناختی گرا استفاده کند موجب بهبود و رشد مهارتهای مدیریت تعاملمعلم از سبک

های تواند محیط مناسبی برای رشد مهارتک مدیریت کالس تعاملی میسب شود.آموزان میدانش

آموزان باشد. طبق رویکرد مدیریت کالس تعاملی، مسائل کالسی از راهبردهای فراشناختی دانش

شود. با توجه به نظریۀ یادگیری آموزان حل و فصل میطریق مذاکره و استدالل منطقی با دانش

فرد و محیط و اثرات آن موجب پذیرش مسئولیت رفتار، یادگیری و  اجتماعی ارتباط دو طرفه بین

شود. در چنین کالسی، کنترل و انضباط در یک فرایند تعاملی بین معلمان و آموزان میرشد دانش

اند. ریزی و سازماندهی کالس درس سهیمآموزان در برنامهآید و دانشوجود میآموزان بهدانش

دهند تا بر عملکرد خود نظارت و رفتارشان را قضاوت کنند. رصت میآموزان فمعلمان به دانش

آوردهای ایجاد چنین فضایی عبارت گیرد. دستایِ دوطرفه صورت میارزیابی در یک فرایند مذاکره

آموزان کالس، افزایش تعامالت است از: ایجاد فرصت بیشتر برای تعامل مفید و سازنده در بین دانش

آموزان و ترغیب آنها به استدالل منطقی و توجیه عقاید خود و پذیرش و دانشمنطقی بین معلمان 

قوانین منطقی، پذیرش مسئولیت در یادگیری و رفتار در کالس و سرانجام رشد یک نظام، از نتایج 

( در نهایت، همۀ این عوامل در نتیجۀ محیط اجتماعی پویا به وجود 5033مثبت آن است )مارتین، 

آموزان های فراشناختی را در سطح مدرسه و دانشهای خودتنظیمی و مهارتتآید و مهارمی

 .دهدافزایش می

های دهد مقدار ضریب مسیر میان خودکارآمدی معلمان با مهارتمدل برازش شده نشان می 

های فراشناختی دار نیست. به عبارت دیگر، خودکارآمدی بر مهارتمعنا آموزاندانش فراشناختی

 دارد. تأثیری ن

های های مدیریت کالس معلمان و مهارتعالوه تحلیل مسیر نشان داد که بین سبکبه

داری وجود دارد. از این با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان رابطه معنی آموزاندانش فراشناختی

های مدیریت های فراشناختی و سبکتواند نقش میانجی در رابطه مهارترو، خودکارآمدی معلم می

های های این بخش از پژوهش با پژوهشکالس داشته باشد و باعث ارتقای آن گردد. یافته

(، 3453) کتابیان و خداداد(، اسماعیلی، 3455(، )3300(، میکائیلی و رهبری )3455هاشمی)

( و اندرسون و 5053(، اوزگار )5031چو، کریس و هو ) چائو،(، 3452( ابجدیان )3451صفری )

 مخوانی دارد. ( ه5050هانیا )

های آموزشی های ضمن خدمت و کارگاهشود تا دورههای پژوهشی، پیشنهاد میبر اساس یافته

های مناسب مدیریت کالس برگزار گردد و معلمان برای افزایش میزان خودکارآمدی و انتخاب سبک

در  های موفق کالسی و با تشویق کالمی خودکارآمدی رابا ایجاد تجربه های موفق و سبک

های فراشناختی های مدیریت کالس به مهارتآموزان ایجاد کنند. معلمان در انتخاب سبکدانش
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های تعاملی استفاده کنند که باعث تقویت هایی مانند سبکآموزان نیز توجه کنند و از سبکدانش

 آموزان گردد. های فراشناختی دانشمهارت

 

 منابع 

گیری هدفی و نقش های مدیریت کالس بر اساس جهتبینی سبکپیشارائه مدل (. 3452ابجدیان، محمد. )
نامه کارشناسی ارشد رشته علوم . پایانای خودکارآمدی تدریس معلمان مقطع ابتدایی شهر شیرازواسطه

 .تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران

ا سبک مدیریت کالس (. رابطۀ خودکارآمدی ب3453اسماعیلی، محمدرضا؛ کتابیان، شهره و خداداد، شعله. )

 .58-53(، 3)3، مدیریت و رفتار سازمانی در ورزشمعلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران. 

های های مدیریت کالس بر رشد مهارت(. بررسی تأثیر سبک3481یزدی، امیر و عالی، آمنه. )امین

 .50-55(، 3)5، شناسی بالینی و مشاورهپژوهش های روانآموزان. فراشناختی دانش

مدار( مدیران با خالقیت و مدار و رابطههای مدیریتی )وظیفهبررسی رابطه سبک(. 3455پور اسد، زهرا. )
 .53-50خودکارآمدی معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان رشت از دیدگاه معلمان در سال تحصیلی 

 .تهران نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمیپایان

(. الگوی ساختاری رابطۀ شایستگی و 3452جعفری، اسماعیل؛ خراسانی، اباصلت و عبدی، حمید. )

مجله توسعه علمی. خودکارآمدی مدیریتی کالس درس و نگرش مدیریت کالس درس در اعضای هیئت
 .54–30(، 52) 30، آموزش در علوم پزشکی

بینی خالقیت در اشناخت و انگیزش تحصیلی بر پیشبررسی نقش راهبردهای فر(. 3459خراسانی، حمید. )
 .نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان. پایانآموزان پایه هفتم دامغاندانش

ای و خودکارآمدی (. تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه3458دیناروند، علی و گلزاری، زینب. )

  .392-339(، 3)33، فناوری آموزشمعلمان. 

 .. تهران: نشر دورانروانشناسی پرورش وین روانشناسی یادگیری(. 3459اکبر. )سیف، علی

(. رابطه سبک مدیریت کالس معلمان و خالقیت 3458شریعت باقری، محمد مهدی و شمسایی، آزاده. )

(، 5)5، یابتکار و خالقیت در علوم انسانآموزان. شناختی دانشگری بهزیستی روانآموزان با میانجیدانش

551-525. 

ای با صالحیت (. شناسایی رابطه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی حرفه3451صفری، سیده سمیرا. )

 .45-35(، 4)4، ای معلمتوسعه حرفهای دبیران متوسطه شهر الشتر. حرفه

انگیزه پیشرفت های ارتباطی باهای مدیریت کالس و مهارت(. رابطه بین شیوه3455خانسری، لیال. )طالبی

-334(، 4)5، فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزشآموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر. تحصیلی دانش

343. 

(. بررسی میزان خودکارآمدی معلمان، انگیزه پیشرفت و فراشناخت 3452خوشحال، عذرا. )کریمی
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