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  یابیارز خود روش به معلمان سیتدر تیفیک با درس کالس تیریمد سبک و  یشغل تعهد رابطه

 1مصطفی قادری

 2کویستان محمدیان

 3شیرکوه محمدی 

 

 

 چکیده 

رابطه تعهد شغلی و مدیریت کالس درس با کیفیت تدریس معلمان به روش خود  یپژوهش حاضر با هدف مطالعه  

دوره  معلمان کلیهی آماری این پژوهش شامل جامعه .بودتوصیفی از نوع همبستگی روش پژوهش  .صورت گرفت ارزیابی

 145که . بود 92-93 در سال تحصیلی (نفر معلم 234دوره دوم )مریوان تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان  دوم متوسطه

ابزار پژوهش  .ندانتخاب شدطبقهای نسبتی  نمونهگیری با روشبا توجه به نسبت طبقه دوره دوم و زن و مرد  نفر از معلمان 

تعهد شغلی معلمان و پرسشنامه مدیریت کالس درس و همچنین پرسشنامه محقق ساخته کیفیت  یپرسشنامهسه  حاضر،

جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها،از طریق ضریب آلفای کرونباخ  به ترتیب برای  .ان بودتدریس به روش خودارزیابی معلم

برای تجزیه و تحلیل . محاسبه گردید84/0و کیفیت تدریس معلمان87/0، مدیریت کالس درس85/0پرسشنامه تعهد شغلی 

که تعهد  افتههای پژوهشی این بودعمدهترین ی. استفاده شد LISRELداده ها از روش معادالت ساختاری با از نرم افزار 

را پیش بینیی کنند و همچنین متغیر تعهد ( کیفیت تدریس معلمان)شغلی و سبک مدیریت کالس درس میتوانند متغیر مالک

با ستفاده از رویکرد دومرحله ای  مدل . شغلی معلمان با سبک مدیریت کالس درس رابطه مستقیم و معناداری دارد

 . ازش مطلوب از طریق دادههای تجربی به دست آمدمعادالت ساختاری، بر
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 مقدمه 

در این تحقیق . تعهد شغلی در سازمان های مختلف با متغییرهای اصلی و واسطه ای گوناگون و متفاوتی در ارتباط است      

چون به . دو متغییر مهم یعنی مدیریت کالس درس و کیفیت تدریس مورد بررسی قرار می گیردرابطه تعهد شغلی معلمان با 

معلم نیز یک . یادگیری اثربخش باشد –نظر میرسد شغل معلمی ترکیبی از وظایف مدیریت کالس درس و  فرایند یاددهی 

نیازهایی است که درک درست و متخصص آموزشی و پرورشی است که صاحب ویژگیها، باورها، عقاید، ارزشها و 

شناخت این خصایص، برای رسیدن به هدف های آموزش و پرورش ضروری مینماید؛ زیرا این به همراه حرفه تدریس 

 (.1390حجازی، صادقی و خاکی، )معلم در کالس درس حاضر میشود و تمام زوایا را تحت تاثیر قرار میدهد

معلمان یکی از عوامل مهم سازمان و از مسئولیتهای اصلی مدیران جهت  2عملکردارزشیابی ( 2002)1چمبرز و همکاران       

و انجام صحیح ارزشیابی از (. 52، ص 1386پازارگادی و خطیبان، )حفظ، توسعهی حرفهای و ارتقای معلمان میباشد

معیارهایی برای  عملکرد معلمان مستلزم جمع آوری اطالعات الزم در خصوص فعالیتها و عملکردهای آنها و انتخاب

افشار، حسن زاده )مقایسه اطالعات به دست آمده با این معیارها و سپس قضاوت در مورد میزان موفقیت معلم میباشد 

متخصصان ارزشیابی معلمان، برای مقاصد مختلف ارزشیابی، روشهای گوناگونی (. 119، ص 1389طاهری، یاس و ناصری، 

مصاحبه برای گزینش، مشاهده کالس درس، نظر سنجی از دانشآموزان، یادگیری را ابداع کردهاند که عمدهترین آنها 

البته هر یک از این روشها . دانشآموزان، خود ارزیابی، ارزشیابی به وسیله همکاران و ارزشیابی توسط مدیر مدرسه میباشد

 .دارای معایب و مزایایی بوده و نظرات موافق و مخالف در مورد هر کدام وجود دارد

یکی از عوامل مهمی که به نظر میرسد روی کیفیت تدریس معلمان مؤثر باشد میزان تعهد شغلی معلمان به حرفه و کار        

اندیشهی تعهد یکی از موضوعات مهم در مباحث مربوط به مدیریت و ( 2007)3از نظر فیتزروی(. 1388واثق،. ) خود میباشد

آموزه سازمانها به متعهد نگه داشتن کارکنان . یت تدریس معلمان استرهبری سازمان آموزش و پرورش و همچنین کیف

تعهد به معنی خود را ملزم به انجام عملی دانستن، عمل الزام به یک باور، عمل ارجاع . خود با سازمان بسیار عالقه مند هستند

نجام کار در آینده و پیوند دادن فرد به و اشاره به یک موضوع،  تقبل انجام کار در آینده، حالت اجبار یا الزام عاطفی به ا

یکی از عاملهای مهم دیگر که میتواند در کیفیت تدریس معلمان تأثیر گذار (. 1383گمینیان،)عوامل و اقدامات فردی است

مدیریت کالس برای خلق بهترین محیط ممکن به منظور یادگیری، . باشد نحوه مدیریت کالس درس معلمان میباشد

مدیریت جامع کالس، میزان (. Martin& Shohor,2003)در مسولیتهای معلم کالس به شمار میآیداولویت نخست 

اشتغال دانشآموزان در فعالیتهای برنامه درسی را افزایش میدهد و از هدر رفتن زمان برای رفع مشکالت رفتاری جلوگیری 

های سازمان یافته ایجاد کند، یعنی جایی که ، یک نظام  مدیریتی جامع میتواند کالس(1997)4به عقیده بروفی. میکند

همچنین وجود یک مجموعه قابل پیش بینی و آگاهانه از قوانین، (. Germine,2002)یادگیری بهینه انجام میشود

دستورالعملها و برنامههای مشخص در کالس، نیل به موفقیت را آسان میکند و زندگی و تالش را در کالس به حرکت در 

در نتیجه معلم میتواند با شناخت و اجرای مدیریت صحیح، تأثیر و کارایی تدریس را افزایش و (.  Miller,1999)میآورد

 (.1379بهاری،)مشکالت رفتاری دانش آموزان را کاهش دهد

                                                      
1 Chambers et al  
2-Performance Evaluation 
3-Fitzroy  
4 -Brofiy 
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به تشریح رابطه تدریس و مدیریت کالس می « محور –مدیریت کالس دانشآموز» نانسی مارتین، در مقاله خود با عنوان       

وی استدالل میکند که به دلیل وجود ارتباط تنگاتنگ و متقابل میان مدیریت کالس و تدریس، نباید آنها را از هم . ردازدپ

اما متأسفانه . این ادعا بر این دلیل استوار است که این دو متغیر تأثیر همزمان در ایجاد جو کالس  دارند. جدا بررسی کرد

با وجود این که امروزه، کاربرد روشهای نوین تدریس از جمله روشهای دانشآموز محور این ارتباط نادیده گرفته میشود و 

یا آموزشهای مشارکتی و همیارانه پیوسته توصیه میشود، در مدیریت کالس، رویکردهای سنتی، همچنان پابرجاست؛ این 

ا دانشآموز محور  واقعی در حالی است که بدون مدیریت کالس مشارکتی یا دانش آموز محور ، تدریس مشارکتی ی

 (. Martin, 2003)نمیتواند وجود داشته باشد

یکی از فراتحلیل های انجام گرفته درباره اهمیت مدیریت کالس و نقش آن در تدریس با کیفیت و یادگیری مدرسه،        

آنها با طرحی یگ . داده اندکتاب و مقاله معتبر در زمینه یادگیری انجام  179و همکارانش روی  1فراتحلیلی است که وانگ

طبق نتایج این . مقیاس، درون شش گروه طبقهبندی کردهاند 30متغیر موثر در یادگیری را در  228چارچوب مفهومی،  

، بعد از متغیر فرا شناخت، به عنوان دومین متغیر مهم و موثر بر یادگیری 07/2فراتحلیل، متغیر مدیریت کالس با میانگین 

حجازی، صادقی و خاکی  (.Wang,Walberg & Herbert,1990)مذکور، مطرح شده است مدرسه، در منابع

در پژوهش خود با عنوان رابطهی شغلی، احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان دریافت که ( 1389)

ت تدریس معلمان دارا باورهای معلمان و نگرش شغلی آنان نقش تعیین کنندهای در مؤثر بودن، مسؤولیت پذیری و کیفی

یعنی زمانی که معلمان دارای نگرش مثبت نسبت به شغل خود هستند، احساس کارآمدی باالیی دارند و محیط . میباشد

  .کارشان برانگیزاننده است، کیفیت تدریس هم باال می رود

 

 مبانی نظری

ارزشی است و شاخص های مشخصی بررسی کیفیت تدریس نیازمند قضاوتی . اغلب دشوار است 2تعریف کیفیت تدریس

مثال نمی توان از طریق مشاهده یا مصاحبه یا تکمیل چک لیست کیفیت تدریس یک معلم را به سادگی مشخص . ندارد

این موضوع را آشکارتر می سازد که تدریس با کیفیت باال یا پایین در کشورهای 3مطالعۀ میان فرهنگی تدریس. ساخت

دانش . در هند معلم با کیفیت باال اجازه پرسش به شاگردان نمی دهد(. Alexander, 2000)مختلف متفاوت است

در حالی که در آمریکا از یک تدریس با کیفیت باال انتظار می رود که دانش . آموزان تا پایان تدریس فقط گوش می کنند

فظ نظم در کالس های مدارس دریافت که مسئله ح( 2000)الکساندر . آموزان در طول کالس سواالت خود را مطرح کنند

روسیه و هند بخشی از کیفیت تدریس محسوب نمی شود چون مسایل انضباطی در این مدارس وجود ندارد یا بسیار کم تر 

دنیای پیچیده در . این به شدت به یکدستی و سادگی مدارس در این کشورها وابسته است. از مدارس آمریکایی است

فردگرایی مختص آن، همکاری و گفت و گو را ارتقا داده و توجه به احساسات دانش مدارس آمریکایی و انگلیسی با 

بنابراین معلمان با کیفیت باالی . آموزان سبب می شود که مسایل رفتاری پیچیده تری در کالس های درس بروز کند

ن خود در هند و تدریس در آمریکا و انگلیس الزم است مهارت های مدیریت کالس درس خود را بر خالف همکارا

                                                      
1 Wang 
2 quality teaching 
3 Studying teaching crossculturally 
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مثال در . سیاست های آموزش و پرورش در مدارس کشورها نیز در مورد کیفیت تدریس موثر است. روسیه باالتر ببرند

آمریکا که سیاست های استاندارد آموزشی به عنوان عدالت آموزشی پیگیری می شود انتظار از کیفیت تدریس را باالتر می 

هیچ کودکی نباید از آموزش »مثال در مدارس آمریکا سیاست . این سیاست ها وفق دهندبرد زیرا معلمان باید خود را با 

معلمان را وادار می سازد که در همه مناطق استانداردهای آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن  ریاضی و علوم « عقب بماند

مثال در ایران در سال . مان موثر استحتی وضعیت سیاسی و اقتصادی در کیفیت تدریس و رتبه بندی معل. را رعایت کنند

سیاست های رتبه بندی معلمان که در دولت های قبلی به شدت پیگیری می شد به دلیل فشارهای اقتصادی زمین گیر  95

اما آن چه نباید فراموش کرد برخی ویژگی های فردی برای معلمی که تدریس با کیفیت باال را انجام می دهد را می . شد

 (. Fenstrmacher & Richardson, 2005)ر از سایر شرایط  تصور کردتوان صرف نظ

مثال یک پزشک خوب قبل از . و تدریس اثربخش قطعا باید وجود داشته باشند 1تدریس خوب»برخی ویژگی ها برای    

تقبال معالجه دستانش را به خوبی می شوید و یک معلم خوب در آستانه در کالس به گرمی از دانش آموزان خود اس

بنابراین برای خوب بودن پزشک یا معلم نرم ها یا هنجارهایی وجود دارند که ما بر اساس آن نرم ها که البته فرهنگی . میکند

نیز کیفیت تدریس را مشخص « 2تدریس اثربخش« »تدریس خوب»اما عالوه بر . هم هستند معلم خوب را ارزیابی می کنیم

بعنی آیا تدریس معلم باعث . س خوب هنجارین نیست بلکه مبتنی بر هدف استتدریس اثر بخش برخالف تدری. می کند

از نظر فنسترماخر و . می شود که استانداردهای یادگیری که از قبل مشخص شده اند تحقق پیدا کنند یا خیر

 :هم تدریس خوب و هم تدریس اثربخشی را ارایه می کند3معلم با کیفیت باال( 2005)ریچاردسون

یس خوب فرض می کنیم که محتوای تدریس شده مطابق استانداردهای رشته های علمی کافی و وافی بوده است با تدر   

و روش های تدریس به کار رفته متناسب با سن یادگیرنگان بوده و از لحاظ اخالقی قابل دفاع است و قصد آن بهبود 

متوجه می شویم که ( اثربخش)ق تدریس موفقاز طری... شایستگی یادگیرنده با توجه به محتوای تدریس بوده است

از نظر فنسترماخر و ریچاردسون . یادگیرنده واقعا یادگرفته است و به سطح قابل دفاع و قابل پذیرشی از چیرگی رسیده است

اگر معلم خوبی اثربخش یا موفق . نه هر تدریس خوبی موفق یا کارآمد و نه هر تدریس کارآمدی تدریس خوبی است

از جمله به تالش و تعلق خاطر یادگیرنده، حمایت محیط اجتماعی مدرسه و بیرون . عوامل زیادی بر می گردد نباشد به

 . مدرسه و تسهیالت و امکانات تدریس

 :ما می توانیم مولفه های تدریس خوب را بر شماریم( 2005)با توجه به دیدگاه فنسترماخر و ریچاردسون

 مانند تعریف کردن، بیان کردن، توضیح دادن، الگو برداری کردن، تصحیح کردن و استدالل کردن 4قواعد منطقی تدریس :

 معلم حین تدریس و غیره. 

 مانند حمایت کردن، انگیزه دادن، تشویق کردن، تقویت کردن، تنبیه کردن، طراحی کردن و 5قواعد روانشناختی تدریس :

 ارزشیابی کردن.

 نشان دادن صداقت، حمایت، مدارا، همدلی، احترام، رعایت انصاف و غیره.  : شامل6قواعد اخالقی تدریس 

                                                      
1 Good teaching 
2 effective teaching  
3 high-quality teacher 
4 the logical acts of teaching 
5 the psychological acts of teaching 
6 The moral acts of teaching 
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وقتی مولفه های تدریس خوب با مولفه های تدریس اثربخش که در باال به آن ها اشاره شد در کنار هم قرار بگیرند 

 . تدریس با کیفیت باال رقم می خورد

. دیریت کالس درس و کیفیت تدریس صورت نگرفته استتاکنون پژوهش هایی در زمینۀ سه متغییر تعهد شغلی، م  

بر همین اساس هدف مطالعهی حاضر این است . هرچند این را بطه ها به صورت زوجی و به صورت محدود انجام شده است

میزان کیفیت تدریس معلمان از روی تعهد شغلی  و مدیریت کالس آنها قابل پیش بینی است یا خیر؟ که تعیین کند، آیا 

ایج این تحقیق میتواند رابطه کیفیت تدریس را با دو متغییر دیگر یعنی تعهد شغلی و مدیریت کالس درس به صورت نت

شفاف مشخص کند و مجریان و مدیران آموزش و پرورش و مراکز تربیت معلم می توانند با دستکاری و تقویت متغییرهای 

 . پیش بینی کننده  موجب اثربخشی تدریس معلمان شوند

 .شودارائه می 1بنابراین سؤال اصلی پژوهش به همراه مدل اولیه پژوهش به صورت شکل 

 کرد بینی پیش را اساتید تدریس کیفیت تعهد شغلی و مدیریت کالس درس، روی از توانمی آیا .1

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 مدل اولیه پژوهش - 1شکل 
 

 پژوهشروش

نوع همبستگی  در این پژوهش به منظور تحقق هدفهای مطرح شده و با توجه به ماهیت موضوع، از روش توصیفی از    

 234جامعه این پژوهش کلیه معلمان دوره دوم متوسطه اعم از زن و مرد در شهرستان مریوان به تعداد . استفاده شده است

نمونه از روی حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران که با توجه به نسبت موجود معلمان در دوره دوم  145نفر است، و تعداد 

نفر معلم به روش تقسیم به نسبت با روش  145بر اساس گزارش مذکور جمعاً به تعداد . باشداست، می (مرد 124زن و  110)

 . نمونه گیری طبقهای نسبتی انتخاب شدند

 

 ابزار اندازه گیری 
   مقیاس تعهد شغلی -1

 مدیریت کالس

 تعهد شغلی

 کیفیت تدریس

 توان علمی آموزشی

 رفتار علمی و اجتماعی 

 مداخله گرا

 تعاملی

 دانش آموز محور

 مشارکت شغلی

 پای بندی به ارزش

 وابستگی سازمانی

 وابستگی شغلی
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استفاده  شده،طراحی و تنطیم ( 1997)برای سنجش تعهد شغلی از پرسشنامهی استاندارد شدهی تعهد شغلی که توسط بالو     

 =از کامال مخالفم» قسمتی از 5پاسخ های معلمان به گویهها به صورت طیف . گویه میباشد 40این پرسشنامه شامل . شده است

تعهد شغلی را در قالب چهار مولفه وابستگی حرفهای، وابستگی سازمانی، پای بندی به . میباشد« 5 =کامال موافقم » تا « 1  

ضریب پایایی را برای ( 1388)بنی طبا شاه طلبی و کریمی. شغلی مورد سنجش قرار میدهد ارزشهای کار و مشارکت

 85/0در پژوهش حاضر  پایایی کل مقیاس تعهد شغلی با روش آلفای کرونباخ، . بر آورد کردند 89/0پرسشنامه تعهد شغلی 

، پایبندی به ارزشهای کار و مشارکت شغلی  به دست آمده و پایایی برای خرده مقاسهای وابستگی حرفهای، وابستگی سازمانی

همچنین  جهت بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عامل تاییدی مرتبه . محاسبه شده است 62/0، 69/0، 70/0، 76/0به ترتیب، 

دوم استفاده شد، نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی نشان داد که شاخصهای تطبیقی، خطای میانگین مجذورات تقریبی، 

 06/0)کویی برازش و شاخص برازندگی افزایشی، در حد مطلوب گزارش شد و مدل با دادهها برازش خوبی داشت نی

RMSEA= ،95/0= NFI  ،96/0 = CFI  ،94/0 =  IFI.) 

 مقیاس اندازهگیری مدیریت کالس درس  -2

ه استفاد (1998)سبک مدیریت کالس درس مارتین و همکاران  از مقیاس سبک مدیریت کالس درس معلمانبرای سنجش      

برای نمره گذاری  .سؤال است 25  شامل این پرسشنامه. که شامل سه مؤلفه مدخله گرا، تعاملی و دانشآموز محور میباشد. شد

پایایی ( 1388)کاران رمضانی نژاد و هم .استفاده شده است (خیلی کم =1تا  خیلی زیاد=5) مقیاس پنچ درجه لیکرتاز گویهها 

این گزارش حاکی از قابلیت اعتماد برای این . گزارش کردند 88/0مقیاس مدیریت کالس درس را با روش آلفای کرونباخ  

به دست آمده  87/0در پژوهش حاضر  پایایی کل مقیاس مدیریت کالس درس با روش آلفای کرونباخ ، . مقیاس آزمودنی است

همچنین . محاسبه شده است 78/0، 85/0،  88/0مقاسهای مدخله گرا ، تعاملی و دانش آموز محور به ترتیب،و پایایی برای خرده 

جهت بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم استفاده شد، نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی نشان داد که 

ی برازش و شاخص برازندگی افزایشی، در حد مطلوب گزارش شد شاخصهای تطبیقی، خطای میانگین مجذورات تقریبی، نیکوی

 (.RMSEA= ،94/0= NFI  ،95/0 = CFI  ،96/0 =   IFI 07/0.)و مدل با دادهها برازش خوبی داشت

 مقیاس خود ارزیابی کیفیت تدریس-3
 -1عامل ) 2استفاده شد. که جهت اندازه گیری کیفیت تدریس از پرسشنانه محقق ساخته کیفیت تدریس به روش خودارزیابی    

سؤال چندگزینهای به صورت طیف لیکرت است. روایی  15رفتار علمی و اجتماعی( را میسنجد و دارای  -2توان علمی آموزشی 

محتوایی پرسشنامه توسط صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت و پس از تأیید روایی، پایایی پرسشنامه پس از اجرا از طریق ضریب 

و 89/0و برای دو خرده مقیاس توان علمی آموزشی و رفتار علمی و اجتماعی به ترتیب  84/0رونباخ پایایی کل پرسشنامه آلفای ک

 (. p=0/001و  kmo=0/82)محاسبه گردید. جهت بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد 73/0

 هایافته

شغلی و مدیریت کالس درس معلمان کیفیت تدریس معلمان آیا میتوان از روی تعهد : سوال پژوهشی    

 را پیش بینی کرد؟

استفاده ( سؤال اصلی پژوهش)مدل معادالت ساختاری در این تحقیق به عنوان ابزاری جهت بررسی روابط علی بین متغیرها  

یریت کالس درس و جهت تحلیل معادالت ساختاری بین تعهد شغلی، مد LISRELشده است در این پژوهش، نرم افزار 

 .کیفیت تدریس معلمان، به کار رفته است
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 برازش مدل

در این رویکرد، ابتدا برازش مدلهای اندازهگیری و . برای آزمون برازش مدل، از رویکرد دو مرحلهای پیروی شده است   

گیری نامعتبر، میتواند چرا که وارد شدن مدلهای اندازه. سپس، برازش مدل معادالت ساختاری، مورد آزمون قرار میگیرد

 (.  1389قاسمی، )منجر به برازش ناقص مدل معادلهی ساختاری گردد

در مرحله اول برازش مدل برای هر یک از متغیرهای تعهد شغلی، مدیریت کالس درس و کیفیت تدریس معلمان انجام    

(، از 2005، بر اساس نظر کالین )شده است. با توجه به اینکه در هیچ یک از متغیرهای مشاهده شدهی حاضر در مدل

متغیره تخطی نشده است، لذا محاسبات برازش مدلهای اندازهگیری بر اساس روش  مفروضهی نرمال بودن تکمتغیره و چند

حداکثر درستنمایی انجام شده است. برای بررسی برازش مدل اندازهگیری، شاخصها و مالکهای مختلف و متفاوتی از 

(، CMIN(، سه نوع شاخص برازش مطلق )2006شده است. در این پژوهش، بر اساس نظر براون )سوی صاحبنظران ارائه 

(، مورد بررسی قرار 2005( از نظر کالین )CMIN/DF( و نیز شاخص مقتصد )RMSEA( و مقتصد )IFIو  CFIتطبیقی )

( 2. همچنین در جدول )( خالصه شده است1گرفت. مالکهای براون و کالین برای برازش مناسب دادهها در جدول )

 مقدار هریک از این شاخص ها برای متغیرهای این پژوهش گزارش شده است.

 
 شاخصهای برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد برای بررسی برازش مدل -1 جدول

 مالک برازش مطلوب  معادل فارسی عالمت اختصاری نوع شاخص

 کوچک بودن و عدم معنیداری کای اسکوئر CMIN مطلق

 یا بیشتر 95/0مقادیر نزدیک به  شاخص برازش تطبیقی CFI تطبیقی

IFI یا بیشتر 95/0مقادیر نزدیک به  لویس -توکر شاخص 

 یا کمتر 06/0مقادیر نزدیک به  برآورد خطای مربعات میانگین ریشه RMSEA مقتصد

CMIN/DF 2تا  1مقادیر بین  کای اسکوئر بهنجار شده  

 GFI   یا بیشتر 95/0مقادیر نزدیک به 

 
جدول شاحصهای برازش مدلهای اندازهگیری معادالت تعهد شغلی، مدیریت کالس درس و  کیفیت تدریس  -2جدول 

 معلمان

 میزان کفایت برازش مدلهای اندازهگیری معیار نام شاخص

مدیریت کالس  تعهد شغلی

 درس

 کیفیت تدریس معلمان

CFI CFI>0/95 96/0 95/0 95/0 

IFI IFI>0/95 94/0 96/0 96/0 

NFI NFI>0/95 95/0 94/0 98/0 

RMSEA RMSEA<0/08 06/0 07/0 05/0 

CMIN/DF  66/2 95/2 49/2 کمتر 3و  2نسبت بین 
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 بر اساس مالکهای براون و کالین، مدلهای اندازهگیری تعهد شغلی، مدیریت کالس درس و  کیفیت تدریس معلمان     

 .و به عنوان مدل اندازه گیری وارد معادالت ساختاری شدند بسیار عالی و مطلوب با دادههای تجربی داردبرازش 

 
 بارهای عاملی مدل اندازهگیری تعهد شغلی، مدیریت کالس درس و کیفیت تدریس معلمان Tضرایب برآوردهای استاندارد و   -3 جدول

      سطح برآورد مسیر                       پارامتر

 T استاندارد معنیداری

 001/0 71/9 80/0 تعهد شغلی      وابستگی حرفه ای (بار عاملی)المبدا تعهد شغلی

 001/0 05/10 09/1 تعهد شغلی          وابستگی سازمانی (بار عاملی)المبدا

 001/0 25/6 92/0 تعهد شغلی       پایبندی به ارزشهای کار (بار عاملی)المبدا

 001/0 23/3 53/0 تعهد شغلی          مشارکت شغلی (بار عاملی)المبدا

مدیریت کالس 

 درس

 001/0 19/14 06/1 مدیریت کالس              مداخله گرا (بار عاملی)المبدا

 001/0 50/8 05/1 مدیریت کالس             تعاملی   (بار عاملی)المبدا

 001/0 40/10 11/1 مدیریت کالس           دانش آموز محور  (بار عاملی)المبدا

 001/0 50/10 71/0 کیفیت تدریس            توان علمی  (بار عاملی)المبدا کیفیت تدریس

 001/0 70/6 50/0 کیفیت تدریس             رفتار علمی  (بار عاملی)المبدا

    

با توجه به شاخصهای محاسبه شده، داده ها با ساختار عاملی پژوهش برازش مناسبی دارد و اعتبار کلی مدل مورد تایید     

نشان  08/0و مقادیر تا  05/0در حالت ایده ال کمتر از  ) RMSEA (به طور مثال جذر برآورد واریانس خطای تقریب. است

نشان  3در جدول  001/0در سطح ( مدلهای اندازه گیری)تحلیل عاملی تاییدیمشروح نتایج . دهنده خطای معقول است

در معادالت ساختاری، پارامتر استاندارد . در جدول به نمایش در آمده است T پارامتر استاندارد و مقدار. داده شده است

سهم آنها در اندازهگیری متغیر را نیز معناداری   Tنشان دهنده بار عاملی آنها روی متغیرهای نهفته مربوطه است و مقدار

نشان میدهد  با توجه به شاخصهای برازش و نیز پارامترهای المبدای به دست آمده، مدلهای اندازهگیری تعهد شغلی، 

 .در مدل معادالت ساختاری وارد شدند مدیریت کالس درس و کیفیت تدریس معلمان

جهت . طراحی شد 4گیری، مدل معادلهی ساختاری به صورت شکل در مرحله دوم  بعد از برازش و تایید مدلهای اندازه 

 .برازش مدل در این مرحله، شاخصهای مورد نظر براون و کالین، مورد بررسی قرار گرفت

 
 

 

 

 

 

                                      

 مدیریت کالس

 تعهد شغلی

 کیفیت تدریس

 توان علمی آموزشی

 رفتار علمی و اجتماعی 

 مداخله گرا

 تعاملی

 آموز محور دانش

 مشارکت شغلی

 پای بندی به ارزش

 وابستگی سازمانی

 وابستگی شغلی
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 مدل مفهومی معادالت ساختاری(  الف                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مدل استاندارد معادالت ساختاری( ب

 برآوردهای استاندارد ( مدل تعریف شده ب( مدل معادالت ساختاری الف -2شکل                                      

 

. ،اعداد معناداری و تخمین استاندارد شده مدل معادالت ساختاری برای مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد 2 شکل     

اعداد معناداری رابطه بین متغیر تعهد شغلی معلمان  و کیفیت تدریس معلمان و سبک . همانطور که در شکل آشکار است

. قرار دارند -96/1و  96/1غلی و مدیریت کالس درس در دامنه و کیفیت تدریس  و رابطه بین تعهد ش مدیریت کالس

بنابراین میتوان بیان داشت که رابطه علی برقرار شده توسط تعهد شغلی معلمان و کیفیت تدریس و مدیریت کالس درس و 

 .درصد معنادار میباشند 95/0کیفییت تدریس و تعهد شغلی و مدیریت کالس درس، در سطح اطمینان 

 ازش مدل نیکوی بر

یک سری شاخصهای برای تشخیص نیکویی برازش مدل تدوین شده  LISERELهمان طو ر که آشکار است، نرم افزار     

 .ارائه میدهد این شاخصها برای مدل به شرح زیر است
 جدول شاحصهای برازش مدل معادالت ساختاری پژوهش - 4جدول 

 میزان کفایت برازش معیار نام شاخص

 2X 03/103مقادیر غیر معنا دار  و معنا داری آن( 2X )آماره خی دو 

 78/2 کمتر 3و  2نسبت بین  ( =df/2X( )    48df) خی دو به درجه آزادی 

 RMSEA RMSEA<0/08 06/0ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی 

 NFI NFI>0/95 94/0شاخص نرم شده برازش 

 CFI CFI>0/95 97/0شاخص برازش تطبیقی 

 GFI GFI>0/95 95/0شاخص نیکویی برازش 
  

  

 مدیریت کالس

 تعهد شغلی

 تدریسکیفیت 

 مداخله گر

 تعاملی

 دانشآموزمحور

 وابستگی شغلی

 وابستگی سازمانی

 پایبندی به ارزش ها 

 مشارکت شغلی 

رفتار علمی و 
 اجتماعی 

 

 توانمندی آموزشی

03/1 

79/0 

82/0 

51/0 

72/0 

04/1 

37/0 

63/0 

37/0 

49/0 

92/0 

65/0 

05/0 

37/0 

32/0 

74/0 

48/0 

09/0 

86/0 

15/0 

58/0  
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همانگونه که مشاهده میشود، مقدار شاخصهای . ، شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری را نشان میدهد4جدول      

و برای ( قابل قبول)RMSEA ،06/0همچنین، مقدار شاخصهای مقتصد برای . میباشد97/0، برابر با CFIبرازش تطبیقی برای

میباشد براساس مالکهای براون و کالین،  95/0و 94/0به ترتیب  GFIو  NFIمیباشد و شاخص  CMIN/DF ،78/2شاخص

 .مدل معادالت ساختاری، برازش بسیار عالی و مطلوب با دادههای تجربی دارد

 کالس درس ضرایب رگرسون برای تبیین و پیشبینی کیفیت تدریس معلمان براساس تعهد شغلی و مدیریت -5جدول       

 توضیح نوع مسیر برآورد مسیر 

مدل 

 استاندارد

غیر  مستقیم tمدل 

 مستقیم

 معنا داری

لیه
 او

دل
م

 

وزن رگرسیونی اثر تعهد  >05/0p  مستقیم 97/9 63/0 تعهد شغلی        کیفیت تدریس 

 شغلی بر کیفیت تدریس

وزن رگرسیونی اثر  >05/0p  مستقیم 73/5 37/0 مدیریت کالس       کیفیت تدریس

مدیریت کالس بر 

 کیفیت 

 تدریس

وزن رگرسیونی تعهد  >05/0p  مستقیم 46/6 49/0 تعهد شغلی      مدیریت کالس 

 شغلی بر مدیریت کالس

     

  

همانگونه . ، ضرایب رگرسیون را برای پیشبینی متغیرهای کیفیت تدریس و مدیریت کالس درس را نشان میدهد5جدول    

ضریب . و معنادار میباشد 63/0که مشاهده میشود، ضریب رگرسیون مدیریت کالس درس برای پیشبینی کیفیت تدریس، 

و معنادار میباشد و ضریب رگرسیون تعهد شغلی 37/0رگرسیون تعهد شغلی معلمان برای پیش بینی کیفیت تدریس معلمان، 

بنابراین میتوان کفت که متغیرهای پیش بین تعهد . و معنادار می باشد 49/0معلمان برا ی پیش بینی مدیریت کالس درس 

را پیش بینی کنند و همچنین متغیر تعهد ( کیفیت تدریس معلمان)شغلی و مدیریت کالس درس می توانند متغیر مالک

 .شغلی میتواند، متغیر مدیریت کالس را پیش بینی کند و با آن رابطه مستقیم و معناداری دارد

 

 گیریبحث و نتیجه   

تعهد شغلی بر کیفیت تدریس معلمان، مدیریت کالس )رابطههای علی برقرار شده مدلنتایج این پژوهش نشان داد که 

نتایج  .درصد معنادار بود 95/0در سطح اطمینان ( درس بر کیفیت تدریس معلمان و تعهد شغلی بر مدیریت کالس درس

درس معلمان میتواند کیفیت تدریس آنها را پیش بینی کند و در این میان هم نشان داد که تعهد شغلی و مدیریت کالس 

یافتههای این پژوهش با یافتههای  .تعهد شغلی با مدیریت کالس درس معلمان رابطه مستقیم و معنادار داشت

 همواره. میباشدبه صورت مستقیم و غیر مستقیم همسو (  1387)و غفاری( 1380)، نبی(1378)، حسینی(1996)1روبینس

                                                      
 Robbins -1 
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 که آنچه  به دستیابی و یادگیری -یاددهی برای مؤثر محیطی ایجاد  به رسیدن برای ترتجربه با حتی یا و کار تازه معلمان

 استاف بیان به (.Jones & Jones,2012)هستند تالش در است، ضروری"مؤثر کالس مدیریت" یک برای اساساً

 یک مستلزم که را آنچه معلمان اکثر هنوز متأسفانه موضوع، این اهمیت همچنین و هاتالش این یهمه وجود با( 2006)

 معلمان میان در هم هانگرانی ترینشایع از یکی آموزاندانش بدرفتاری و دانندنمی درستی به را است مؤثر کالسی مدیریت

 تحقیقاتی هایگزارش طبق که طوری به (.Geremin,2000)شودمی محسوب تجربه با معلمان میان در هم و کارتازه

 یزدی، امین و عالی از نقل ، به1الیز ) گرددمی کالس یاداره و انضباطی مسائل حل صرف کالس زمان درصد 50 از بیش

 حقیقت که آنچه جایگزین کالسی مدیریت به نسبت اشتباهی تصورات که شودمی شده مشاهده گاهی حتی و(. 2003

 (.Garrett,2012)است گرفته شکل ما معلمان ذهن در دارد،

در مورد رابطه تعهد شغلی با باورهای کارآمدی و کیفیت تدریس معلمان ( 2007)همچنین با نتایج پژوهش ویر و کیتسانتاز

؛ نحریر، عبادی، توفیقی، کریمی زارچی (2011)؛ نجفی و همکاران(2011)2در این راستا پژوهشهای لونگ .هماهنگ است

؛ (2009)، نور فاطیما، شمیم و سهیب زادا5؛ وارسی(2007)4، آینی و فوپول(2007)3و چانگ ؛ یانگ(1389)و هنرور

پژوهش . نشان دادند که تعهد شغلی با رضایت شغلی رابطه مثبت دارد( 1390)روحی، آسایش، رحمانی انارکی و عباسی

بیانگر این ( 1388)کریان و فرزاد؛ مصطفوی راد، بهرنگی، عس(2007)و همکاران 7، هانگ(2010)6؛ نرماال(2011)عسگری

 ,Ya-Chen)از طرف دیگر تعهد شغلی با بیگانگی از کار. است که تعهد شغلی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت دارد

2006;Tonks & Nelson,2008  ،اشرفی سلطان احمدی، )، فرسودگی شغلی(1388؛ مصطفوی راد و همکاران

رابطه ( 1390؛ نادی و حاذقی، 1388دعایی و برجعلی لو،)و تمایل به ترک خدمت( 1389مهرمند، غالمیان، عزیزی نژاد،

 . نشان داد که ویژگیهای شخصیتی با تعهد شغلی رابطه دراد( 1389)نتایج پژوهش شریفی، سلیمی و احمدی. منفی دارد

پیش بینی کنند، میتوان گفت در تبیین این که تعهد شغلی و مدیریت کالس درس معلمان میتواند کیفیت تدریس آنان را    

که هر اندازه که معلم بیشتر در کار خود درگیر شود و آن را با رغبت و عالقه انجام دهد و شیوه های جدید و خالقانهای را 

برای انجام بهینه آن جستجو کند، نتیجه این امر به شیوههای جدید تدریس با کیفیت و انجام کار و بهره وری باالی مدرسه 

همچنین انگیزش معلمان برای ایفای نقش حرفه ای خود و ارزش نهادن به کاری که بر عهده دارد، موجب می . مدمیانجا

شود که به دنبال خلق شیوه های مناسب و خالقانه در کالس درس و یافتن مناسب ترین شیوه مدیریت و تدریس در کالس 

تعهد شغلی باالتری برخوردار باشند نسبت به چگونگی تدریس  میتوان این گونه نتیجه گرفت هر چقدر که معلمان از. باشند

و مدیریت کالس خود احساس مسؤولیت بیشتر میکنند و با انگیزه بیشتر در کالس درس حاضر میشوند که این امر منجر به 

 .تدریس با کیفیت در معلمان و یادگیری خوب در دانشآموزان میشوند

صبغه اخالقی دارد، بدین معنا که تحول اخالقی، قضاوت اخالقی و استدالل اخالقی  اساساً مقوله تعهد شغلی ماهیت و    

فرد میتواند در شکل گیری رفتار و عملکرد اخالقی وی تأثیر گذاشته و به تبع آن پایبندی به هنجارها و کدهای اخالق 

                                                      
1 Elize 
2- Lowng 
3- Yang and Chang 
4- Ayeni &Phopoola 
5- Warsi et al 
6- Normala 
7- Huang 
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مالت دوران کودکی، سیستم و باورهای تحول اخالقی معلمان تابع آموزههای اولیه، تجارب و تعا. حرفهای را تقویت نماید

ارزشی، محیط زندگی و شغلی، و نیز تجزیه و تحلیل ها و شناخت های آنان است، که در حرفه معلمی و در موقعیتهای 

به عبارتی دیگر تعهد شغلی عالوه بر شرایط همه . مختلف بر کنشهای آنان و ارزیابیها و تصمیم گیری هایشان تأثیر میگذارد

( 2006)کودرز . اخالقی آنان میباشد -ن شغل، وابسته به شرایط زندگی افراد محیط رشد، گذشته و سیستم شناختیجانبه آ

زمان، انرژی و . معتقد است اگر معلمان به قابلیتهای حرفهای خود ایمان داشته باشند و شغل معلمی را مورد ارزش قرار دهند

رت دیگر باورهای معلمان بر روی تعهد شغلی آنان اثر میگذارد و این به عبا. تالش بیشتری را صرف حرفه خودش میکنند

باور شغلی مثبت می تواند کیفیت تدریس را بهبود بخشد و در نهایت معلم با قدرت مدیریت بیشتر در کالس درس حاضر 

ین رضایت، اگر در کالس درس، کیفیت تدریس معلم باال رود معلم احساس رضایت شغلی بیشتری میکند که ا. میشود

 . تعهد شغلی را ژرف تر، وجدان کاری را افزون تر و ماندگار ی تعهد را تضمین میکند

در تبیینی دیگر میتوان گفت که تعهد شغلی و پایبندی به هنجارهای اخالقی و حرفه ای تدریس، عالوه بر اینکه ناشی از     

. حرفه ای نیز قرار می گیرند، به عبارتی اکتسابی هستندویژگی شخصیتی معلمان می باشد، تحت تأثیر آموزه های علمی و 

در این راستا فراهم نمودن شرایط برانگیزاننده و محیطی سرشار از پویایی و نشاط میتواند آرامش خاطر را برای تدریس 

ه ای معلم، بر حرف -عالوه بر این، انفعال گری شخصی. بهتر، برقراری ارتباط مؤثرتر و مدیریت سازنده کالس فراهم نماید

بخشی از این انفعال گری به جنبههایی از شخصیت معلم در بیرون مدرسه . رفتار انفعالی و غیرکارآمدی معلم اثرگذار است

اطالق میشود و بخشی دیگر ( فقدان اعتماد به نفس و وابستگی به دیگران، مشکالت جسمانی حاد، داشتن نقش های دیگر)

یت دانستن تدریس، اهداف مبهم، انتظار افراطی در مورد پاداش بیرونی، انتقاد غیرسازنده و بی اهم)از سیستم باورهای معلم

حمایتهای سازمانی، برنامه رشد ( 1382)در این راستا گالثورن و فاکس. نشأت میگیرد( حالت تدافعی نسبت به قوانین

 .کارکنان و کمک به اقتدار معلمان را پیشنهاد می کنند

نخست پژوهشهایی که ارتباط مدیریت : یافته در مدیریت کالس درس در دو بخش قابل بررسی هستند پژوهشهای انجام   

مناسب در کالس درس را با متغیرهای آموزشی چون سازماندهی درس، ارائه مطالب به حالت معنی دار، و در کل با شیوه 

پژوهشهای نوع . ابطه مثبت و معنی دار وجود داردو مشخص نموده اند که بین آنها ر. های تدریس مورد توجه قرار داده اند

و رابطه آن دو را مثبت و معنی دار . دوم نیز به ارتباط ویژگیهای رفتاری و شخصیتی معلم با مدیریت در کالس پرداخته اند

ی بوده است اما جالب است که در بسیاری از این پژوهشها تأثیر متغیرهای آموزشی بیشتر متغیرهای رفتار. توصیف کرده اند

در این راستا برخی از صاحب نظران معتقدند که تدریس یک فرایند ارتباط است، ارتباط مناسب نقش (. 1387فتحی آذر، )

اساسی در کیفیت تدریس دارد و اصوالً تشخیص قوی یا ضعیف بودن تدریس معلم در چگونگی برقراری ارتباط او نهفته 

بنابراین به نظر میرسد مداخالت سازمانی، حمایتی و تقویتی (. 1387؛ به نقل از فتحی آذر، Cole &Chan,1994)است

 .برای معلمان بتواند آنان را در مدیریت کالسی و بهبود تعامالت کالسی کمک کند

زایش این پژوهش برای معلمان، مربیان و مدرسان، حاوی این پیغام است که جهت رفع بیعالقگی به شغل خود و اف    

با توجه به یافتههای پژوهش به . تدریس با کیفیت و کارآمد و همچنین آشنایی با نحوه مدیریت کالس درس گامی بردارند

اجرای یک نظام ارزشیابی دقیق و صحیح مبتنی بر پاداش و تنبیه  -1: مسؤالن آموزش و پرورش پیشنهاد میگردد که 

برگزاری دوره های ضمن خدمت در جهت آشنایی با انواع  -2.ن انجام شودعادالنه، به منظور آگاهی از تعهد شغلی معلما
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تهیه فرمهای خود ارزیابی برای معلمان و  همچنین فرمهای ارزشیابی  -3. سبک های مدیریت کالس درس صورت گیرد

له از جم. برای دانشآموزان در مدارس جهت بازخورد نحوه تدریس و مدیریت معلمان و رفع نواقص و کاستیها

این پژوهش مبتنی بر جامعهی آماری دبیران شهر مریوان بود؛ بنابراین تعمیم  -1: محدودیتهای این پژوهش می توان گفت

تمامی اطالعات  - 2.آن به سایر جوامع آماری باید با توجه به نقش عوامل زمینه ای، الزم است با احتیاط صورت پذیرد

درس و کیفیت تدریس معلمان از طریق ابزارهای خودگزارشی جمعآوری معلمان در زمینه تعهد شغلی، مدیریت کالس 

محققان، از همه کسانی که در انجام این پژوهش . گردید که میتوانست در معرض سوگیری مطلوبیت اجتماعی قرار بگیرند

 .مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می نمایند

 

 

 منابع

 فارسیمنابع 

مقایسه نتایج خود ارزیابی (. 1389. )اصغری، نسرین؛ حسینی تشنیزی، سعید؛  عابدینی، سمیره؛ رزم آرا، اصغر؛ و نادری، نادر         

 .245-253، 3مجله پزشکی هرمزگان، . اساتید با ارزیابی دانشجویان از آنان

ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط (.1389.)ی، محسنافشار، محمد؛ زاده طاهری، محمد مهدی؛ یاس، حمید رضا؛ ناصر         

 .118-126، 2مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، . دانشجویان با سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی

 فراشناختی هایمهارت رشد بر کالس مدیریت هایسبک تأثیر بررسی(. 1387. )آمنه عالی، و امیر، سید یزدی، امین

 .73-90 ،(1)9 روانشناسی، و تربیتی مطالعات.  آموزاندانش

بررسی وضعیت تعهد شغلی و اعتماد درون سازمانی در (. 1388.)بنی طبا، سید مصطفی؛ شاه طلبی، بدری ؛ کریمی ، فریبا          

 .67-98، ص 7مجله ی علوم تربیتی ، سال دوم ، شماره . دبیرستانهای شهر اصفهان

 .40-37ص  2کالس ، مجله مدیریت در آموزش و پرورش ، دوره دوم ، شماره  مدیریت(. 1379)بهاری، منوچهر      

بررسی نظامهای ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی در برخی دانشگاه های (. 1386.)پازارگادی، مهرنوش؛ خطیبان، مهناز         

 .51ـ 59، 57نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، . جهان

رابطه نگرش شعلی، احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با (. 1389. )؛ صادقی، ناهید؛ خاکی، سکینه خاتون.حجازی، الهه          

 سال یازدهم. 42فصل نامه نو آوری های آموزشی، شماره ی . تعهد شغلی معلمان

بررسی رابطه تعهد . (1389). بهاره ، عزیزینژاد مهرمند، احد؛  لیرضا؛ع غالمیان، احمدی، سلطان؛ اشرفی، حسین؛ حسین       

پژوهشهای نوین روانشناختی روانشناسی  .سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس مقطع راهنمایی شهرستان مهاباد

 . 29-18:1.  5دانشگاه تبریز؛ 

بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک  (.1389 ).شهال  لو، رجعلیب اله؛ حبیب دعایی،          

 .77-63(:1)3پاییز،  چشم انداز مدیریت دولتی.  خدمت

ارتباط بین جو سازمانی مدراس و تحلیل رفتگی شغلی (. 1388. )رمضانی نژاد، رحیم؛ پور سلطانی، زرند؛ حسینی نیا، سید رضا         

 .235-225ص . تابستان. 1شماره . نامه مدیریت آموزشیفصل . معلمان تربیت بدنی
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