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 چکیده
سه ای از مدیریت مدرمدیریت و سازماندهی کالس درس معلمان به عنوان وجهه، بررسی هدف پژوهش حاضر

ش روش پژوه است.آموزان متوسطۀ دوم سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی کیفی دانش بینیپیشدر 

شهر  ۀ دوممتوسطآموزان مقطع معلمان و دانشجامعۀ آماری، شامل تمامی  بود. بستگیهم توصیفی از نوع

به عنوان نمونۀ  آموزدانش 320معلم و  40 ایای دو مرحلهگیری خوشهشیوۀ نمونهبود که با استفاده از  بابل

 کالس درس، اندهیمدیریت و سازمنامۀ پرسشسه ها، از آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده

ستگی بضرایب هم از اطالعاتتحلیل  تجزیه و برایاستفاده شد. سرزندگی تحصیلی  و عملکرد تحصیلی

 ماندهی کالسمدیریت و ساز مؤلفۀسه که  داد نشان استفاده شد. نتایج پیرسون و مدل خطی سلسله مراتبی

اد که دنتایج نشان چنین هم .دارندمثبت  ۀبا عملکرد تحصیلی رابطتحصیلی  و سرزندگی  درس معلمان

 راتبی نشانمسلسله  خطی مدل نتایج  دارد.مثبتی  ۀریت کالس رابطیمد ۀهر سه مؤلف باسرزندگی تحصیلی 

 یلیعملکرد تحصهای بینپیشو سازماندهی کالس  مدیریت کالس دو مؤلفۀتحصیلی  داد که سرزندگی

، کالس یتمدر هایلفهمؤ نشان داد کهنتایج  همچنین بین مثبت بود.ضرایب هر سه متغیر پیش که هستند

 ینبنابرا. هستندتحصیلی  سرزندگی برای داریمعنی هایبینپیشو سازماندهی کالس  انضباطنظم و 

 یتحصیل و سرزندگیعملکرد  کنند، کیفیتو سازماندهی می مدیریتکه کالس درس خود را بهتر  معلمانی

آموزان منجر تحصیلی بهتر دانش افزایش سرزندگی تحصیلی به عملکرداست و  بهترها آموزان آندانش

 شود.می

 .سرزندگی تحصیلیعملکرد تحصیلی، مدیریت کالس، سازماندهی کالس، معلم،  :هاواژهکلید
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 مقدمه
 و در آموزش اساسی و محوری متغیرهای از یکی عنوان به آن بر مؤثر عوامل و تحصیلی عملکرد

 گفت توانواقع، می در است. بوده تربیتی شناسانروان و محققان توجه مورد همواره ،پرورش

 داده اختصاص خود به را موجود هایپژوهش از عظیمی سهم آموزان،دانش تحصیلی عملکرد

 توانایی را تحصیلی عملکرد اتکینسون، دارد. وجود عملکرد تحصیلی از گوناگونی تعاریف است.

 فراگیر هایآزمون به وسیلۀ که داندمی آموزشگاهی موضوعات در فرد اکتسابی یا شده آموخته
 (.Mousavi Nejad, 2001) شودمی گیریاندازه ساختهمعلم هایآزمون یا شده استاندارد

و در واقع  استهای آموزش رسمی تالش فرد در رابطه با فعالیتۀ عملکرد تحصیلی نتیجه و ثمر

 عوامل. (Pham & Taylor, 1999) معطوف به این پدیده است ،آموزشی های نظامکوشش تمام

 موجب عوامل این از برخی دهد.می قرار تأثیر تحت را موزانآدانش تحصیلی عملکرد متعددی

 موزانآدانش برای تحصیلی موفقیت و پیشرفت به در نهایت و اندشده تحصیلی عملکرد بهبود

در این  (.Seyf, 2013) دشومی فراگیران عملکرد تضعیف باعثنیز  دیگر برخی و شده منجر

 موقعیت هایمؤلفه از ایپیچیده نظام تأثیر تحت ،فرد یادگیریکه  است بیگز معتقدرابطه 

ای مؤلفهبیگز الگوی سه  مبنا این بر .(Biggs,1994) است فردی هایو توانایی یادگیری

مؤلفۀ  .است کردهارائه  تحصیلی عملکرد بینیپیش برای را پیامدها و هافرایند ها،زمینهپیش

رویکرد  و توانایی پیشین، )دانش گیرنده یاد به عوامل مربوط بعد دو شامل هازمینهپیش

 و تدریس روشهای یادگیری، آموزشی )محیط بافت به مربوط عوامل و یادگیری( ترجیحی

ای تمرکز یادگیری رویکردهای جاری و یادگیرنده هایفعالیت بر هافرایند مؤلفۀ .ارزشیابی( است

 به پیامدهای یادگیری .است آموزشی و موقعیت یادگیرنده هایویژگی تعامل حاصل که دارد

 اشاره دهد، نشان تحصیلی دورۀ یک در شرکت نتیجۀ عنوان به تواندمی یادگیرنده که آنچه

 انتقال حور،ممعلم آموزش ناظر بر کمی دیدگاه است: بررسی قابل دیدگاه دو از این پیامدها دارد.

 شاگردمحور آموزش ناظر بر کیفی دیدگاه مقابل، در و نمره طریق از و ارزشیابی دانش اکتساب و

 صورت یادگیرندگان به که است این بر فرض کیفی نظریۀ در یادگرفتن است. چگونه یادگیری و

اند، آموخته تاکنون چه آن به جدید موضوعات پیوند دادن و تفسیر با و گیرندمی یاد شوندهجمع

 عملکرد شکل، این کند. درتغییر می روندهپیش صورت به یادگیری با همزمان شانآگاهی

انگیزۀ  تحصیلی، خودکارآمدی، پیشرفت قبیل از متعدد هایشامل زیرمجموعه تحصیلی

 بر (.Pham & Taylor, 1999) است اضطراب بر و غلبه مطالعه برای الزم انگیزۀ پیشرفت،

 تعیین یادگیرنده توسط شده گرفته کار به فرایند طریق از یادگیری پیامدهای بیگز، الگوی اساس

 فرایند در موجود رفتارهای دلیل به یادگیری به یادگیرندگان ترجیحی رویکرد یعنی شود؛می

https://porseshsanj.ir/product/educational-marketing/
https://porseshsanj.ir/product/educational-marketing/
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 رخ یادگیری فرایند در چهآن دیگر عبارت به شود.می مرتبط ارزشیابی در عملکرد با یادگیری

 تغییر پایۀ بر اخیر مطالعات رو از این کند.می توجیه را پیامد و زمینهپیش بین ارتباط دهد،می

 (.Harputlu, 2017) دگیرانجام می یادگیری هایفرایندبر  نتایج خود از تمرکز

 یارتقا موجب که ست از تواناییا عبارت (Academic buoyancy)ی تحصیلسرزندگی 

چنین  همشود. می استرس و ها، مشکالتنامالیمی زا،آسیب شرایط در آموزاندانش سازگاری

 هایچالش و موانع با برخورد در موفقیت برای آموزاندانش هاییتوانای تحصیلی سرزندگی

et al Putwain ,). هستند معمول تحصیلی زندگی مسیر در کهتعریف شده است  تحصیلی

های مهم در یادگیری موفق و ثمربخش است که یکی ازشاخصسرزندگی تحصیلی  (.2012

از متغیرهای  نیز .(Duijin et al ,2011) شودهای علمی میها و پیشرفتباعث اثبات توانایی

مهم در سالمت بافت تحصیلی است که محققان مختلف آن را راهی مفید و ساده برای درک 

 چنین هم .(Sarah et al ,2013) اندآموزان در بافت تحصیلی عنوان کردهزیستی دانشمفهوم به

 با و آوردمی پایین آموزاندانش در را تحصیل ترک و شکست احتمال تحصیلی سرزندگی

بر اساس  (.Martin and Marsh, 2008) دارد باالیی بستگیهم مدرسه در سازگارانه رفتارهای

عوامل مدرسه و  عوامل روانشناختی، نظر مارتین و مارش پیشایندهای سرزندگی تحصیلی شامل

توان به از عوامل تحصیلی مدرسه و مشارکت می. است ساالنو عوامل خانواده و هم مشارکت

کیفیت گذراندن وقت در کالس، نگرش مثبت به مدیریت کالس درس، ساختار کالس درس، 

انگیزش، شامل: عوامل روانشناختی  و اشاره کرد کالس کالس و مشارکت در بهبود جو  

ساالن از عوامل تحصیلی خانواده و هم و است خودگردانی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

-های شناختی و عاطفی خانواده و دوستان و الگوهای ارتباطی با خانواده و همتوان به حمایتمی

 پیشرفت با تحصیلی سرزندگی که این وجود با (.Martin and Marsh, 2008) ساالن اشاره کرد

 ناامیدی که دهندمی نشان هاپژوهش از برخی است، ارتباط در تحصیلی موفقیت و تحصیلی

 تحت منفی صورت به را تحصیلی سرزندگی و باشد ارتباط در پایین، تحصیلی عملکرد با تواندمی

 (.Shek & Li, 2016; Chakrabarti, 2014) دهد قرار تأثیر

 قرار تأثیر تحت را آموزاندانشو سرزندگی تحصیلی  تحصیلی متعددی عملکرد عوامل

مدیریت و سازماندهی کالس درس معلمان  به توانمی گذارتأثیرعوامل  اینجمله  دهد. ازمی

 آموزش مهم عنصر یک کالس مدیریت کهمعتقدند  Baumert & Kunter (2013)اشاره کرد. 

 و شناسندمی را کالس مدیریت هایچالش ن،معلما همۀ .آموزان استدانش یادگیری و مؤثر

بر این باور است که  Stronge (2018)است.  مهم بسیار کیفیت آموزش از جنبه این که دانندمی
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های روزانه مشخص و مکانی اجزای یک طرح سازماندهی کالس شامل چینش اتاق، نظم، برنامه

رح طکند. با نظر به این عناصر سازمانی حیاتی تأمین که امنیت عاطفی و فیزیکی را  است

انگیزاند. علمی و کنجکاوی فکری را بر می کند که دقتکالسی معلم، محیطی را ایجاد می

کالس نیاز  برد روانپیش برای کند کهمی بینیپیش امکان مسائلی را حد در اثرگذار معلمان

کالس درس به عنوان سازمانی رسمی درصدد تحقق اهداف آموزشی و تربیتی است.  .است

بع و مواد کمک آموزشی، معلمان در کالس درس مسؤول ایجاد نظم و آرامش، استفاده از منا

یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است. انجام این  -هییادد استفاده از راهبردهای

ها مستلزم مدیریت کالس درس است. مدیریت کالس درس با انجام کارکردهایی چون فعالیت

 مدیریت از نتایج .پذیر استطراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل و ارزشیابی امکان

 گذاردمی تأثیر کالس نهایی بازده و تحصیلی پیشرفت بر نهایت در که این است درس کالس

(Rajaeipour, Kazemi & Aqahsini, 2008.) کار با آن مواجه ای که معلمان تازهلش عمدهچا

ترین درخواست معلمان برای و رایج برای حفظ کنترل کالس درس استها آنهستند ناتوانی 

 & Flower, McKeanna)بیشتر با مسائل رفتاری و مدیریت کالس درس ارتباط دارد  ،کمک

Haring, 2017; Oliver, Wehby & Nelson, 2015). ملی شورای توسط که ایمطالعه 

-می نشان است شده انجام National Council on Teacher Quality (2014) معلمان کیفیت

 درس کالس مدیریت به مناسب طور به معلمان سازیآماده هایبرنامه از کمی تعداد که دهد

 از تحقیقات انجام شده در زمینۀ معلمان آموزش هایبرنامه از بسیاری متأسفانه .پردازندمی

کنند و معلمان سازی معلمان استفاده نمیترین راهبردهای مدیریتی کالس در زمان آمادهمؤثر

تجربه که اصول مدیریت  اختیار ندارند. معلمان بافرصت کافی برای تمرین مدیریت کالس در 

مثبت توجه به قوانین و روندهای کالسی را در  تأثیر ،اندگرفتهکالس درس را به صورت کامل فرا

 اثربخش معلم .(Woolfolk Hoy & Weinstein, 2011)کنند میاوایل سال تحصیلی درک 

 آموزشی، هایتکنیک از استفاده با آموزاندانش یادگیری از چگونه داندمی که نیست کسی فقط

 برای کلی محیط یک تواندمی چنینهمبلکه کند  پشتیبانی کالس با ارتباط و قوی درسی مواد

 یک که است آن مستلزم حمایتی یادگیری محیط این سازماندهی .کند ایجاد یادگیری مناسب

سازی فراهم نینهمچ. باشدتمرین کرده  را مدیریتی هایمهارت و کالس سازماندهی ،معلم

 ایجاد برای گذارتأثیر مربی. دارد رفتاری هایپاسخ و انتظارات در سازگاری به نیازچنین محیطی 

 مدیریتی عناصر این به روپیش ایشیوه به یادگیری تمرکز دارد، که بر مثبت کالسی فضای یک

  .کندتوجه می



32 آموزانبینی عملکرد و سرزندگی تحصیلی دانشمدرسه: پیشای از مدیریت مدیریت کالس درس به عنوان مؤلفه 
 

 

 های روزانه برای محدودمدیریت کیفی کالس درس شامل ایجاد روندها و رویه هایمؤلفه

ها و صرف زمان در مسائلی غیر از تدریس و یادگیری، حفظ سرعت و تنوع در سازی وقفه

 کالس موفق . مدیریتاستآموزان های آموزشی و نظارت و پاسخگویی به فعالیت دانشفعالیت

 مورد در تحقیقات حقیقت، در .گیردمی بر در را انضباط و نظم و قوانین از مسائلی بیش درس

 آموزاندانش نامناسب رفتارهای به نسبت مؤثر معلمان که دهدمی نشان کالس مدیریت

 فرایند در آموزان رادانش معلمان خوب، این، بر کنند. عالوهعمل می کنشگرانه و پیشگیرانه

 Connor and colleagues (.Stronge, 2018) کنندمی درگیر هاروال و قوانین حفظ و ایجاد

مسائل  در کمتر و اتالف وقت آموزش برای بیشتر صرف زمان» شکل به را مدیریت (2010)

 .کنندمیتعریف  «مولدغیر انتقال و انضباطی هایفعالیت در کمتر سازی زمانمصروف و انحرافی

آموزان برای رفتار بد وجود زمان یا تمایل کمی برای دانش جذاب استزمانی که فعالیت کالسی 

و  اندکردهدارد. بنابراین، معلمان اثربخش قوانین و روندهایی را در شروع سال تحصیلی ایجاد 

کنند. آنان قوانین را به می برند، تمرینرا در بافتی که به کار می اصول دهند و آنمیآموزش 

خوب کالس درس،  مدیران کنند.آموزان اجرا میمیان دانشصورت منسجم و منصفانه در 

 آموزان بودهدانش رفتارهای تیزبین ناظران معلمان، آموزان نیز هستند. اینناظران اثربخش دانش

آگاهی از محیط اطراف  اصطالح .دارند مهارت ،احتمالی اختالالت به رسیدگی و تشخیص در و

ران اثربخش کالس هستند. مدیران مؤثر ظاهراً با شود که مدیبرای توصیف معلمانی استفاده می

های روزانه چه زمانی باید تغییر دانند فعالیتشناسند و میها را خوب میزمینهدید نافذشان پس

 این، بر له وجود دارد. عالوهبرای جلوگیری از مشکالت رفتاری نیاز به مداخچه هنگام یابند یا 

 بروز مشکالت هنگام که دارند تمایل هستند، آموزان آگاهدانش رفتارهای از که اثربخش معلمان

به صورت  هاآناز بین ببرند.  راها آن سرعت به توانندمی بنابراین گیرند؛ قرار هاآن معرض در

دهند. این کار با هدف ایجاد می کاهش آموزانرا با دانش خود آگاهانه فاصله فیزیکی یا روانی

 از قبیل تماس چشمی، لبخند زدن، های صمیمیت درستاحساس نزدیکی با استفاده از نشانه

 -Kerssen) پذیردصورت می تغییر لحن، سرعت و تن صدا و... حرکت بدن، حرکت در کالس،

Griep & Witt, 2012.) 
 شایستۀ سازمانی هایمؤثر، مهارت آموزش در آن نقش و اثربخش یادگیری محیط بحث در

 در که شده ثابت اما است ساده یا ساختار موضوعی سازمان رسدمی نظر به .هستند ویژه توجه

 توجه طبق شواهد .دارد ایویژه اهمیت درس هایکالس در کیفیت با یادگیری استمرار و ایجاد

زمان اداری یا از دست رفته در هفته به یک ساعت بیشتر از  آزادسازی تواند بامی سازمان، به

 در واحد یک عناصر از ایمجموعه» معنای به ساختار کلی، طور کند. بهآموزش اثربخش کمک



 1399 33 زمستان چهارم، شماره، هشتمدوره  ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

 

 پرورش، و آموزش در بنابراین. (Merriam-Webster, Inc, 2006)است  «یکدیگر رابطه با

 و مواد سازماندهی و تهیه آموزش، درس برای کالس سازی فیزیکیآماده شامل ساختار

 اعتراف اثربخش معلمان اکثر .(Stronge, 2018)است  به درس منطقی و منسجم دهیچارچوب

 دارند اولویت دروس به نسبت های روزانهروال و هارویه قوانین، مدرسه اول هفتۀ در که کنندمی

 خود به را زمان از توجهی قابل بخش ،ابتدای کار در دهیسازمان که کنندمی خاطرنشان و

 تحقیقات مثال، عنوان به (.Hart, 2010)دارد  ای همالعادهفوق مزایای اما دهدمی اختصاص

 هایروال تعریف صرف را بیشتری وقت تحصیلی سال ابتدای در که معلمانی که دهندنشان می

 Cameron et) ندارند در این مورد زیاد تالش به سال نیازی مۀدر ادا کنند،می آموزشی روزانه

al., 2008.) 
هایی که بهتر نشان داد که اثربخشی کالس Good & Brophy (1997)های پژوهش

دادند. نمی خوبی انجامه هایی بود که کارکردهای مدیریت را بشدند، بیشتر از کالسمدیریت می

م های درس که کارکردهای مدیریت کالس درسی را انجانظران، کالسبه نظر این صاحب

اف یافته بودند که در جهت تحقق اهدمدار و سازمانهایی جذاب، وظیفهدادند، کالسمی

 متقابل حترامها، رابطۀ معلم و شاگرد مثبت و مبتنی بر ا. در این کالسکردندآموزشی تالش می

 ظاراتاست و انتظارات آموزشی از شاگردان شفاف بوده و ساختار مناسبی برای تحقق انت

شی معلم و شاگرد هر دو برای تحقق اهداف آموز چنین همهم شده است. بینی و فراپیش

ا موقعیت هر کالس درس در نهایت ب (Nakamur, 2000)به نظر  کنند.احساس مسؤولیت می

ر مستلزم شود و این امـ یادگیری مشخص مییاددهی فرایندمیزان مشارکت دانش آموزان در 

ا تپیشرفتی در سطح کالس درس  و موفقیت هرگونه بنابراین رهبری در کالس درس است.

 سوی پ شود.معلمان انجام می ۀکرد رهبری درکالس است که به وسیلحدودی نشانۀ تحقق کار

 مشارکت یبرا معلمان که داردمی اظهار درس کالس رهبری به مربوط هایپژوهش بررسی از

دهند. جهی انجام میبل توقا تالش یادگیری -یاددهی فرایند در آموزاندانش و اولیا

 تعیین آموزان،دانش نظرات به کردن گوش آموزان،دانش پذیرش تغییر، به توجه همچنین

 در یرهبر نشانۀ آموزشی، هایفعالیت در آموزان دانش مشارکت و درس کالس برای رسالت

 (Shobe, 2011)مطالعات  .شودمی انجام درس هایکالس در بیش و کم که است درس کالس

 نشانۀ ها آن از یرتقد و قوتشان نقاط شناسایی آموزان،دانش به احترام که دهدمی نشاننیز 

 عمل به جدی هایتالش ها آن تحقق برای معلمان معموالً که است درس کالس رهبری

 آورند.می
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معلم اثربخش دارد، توانایی ارتقای رفتار مثبت های سازمانی که یک ترین مهارتیکی از مهم

یا جلوگیری از رفتارهای منفی است. بخش قابل توجهی از مشکالت رفتاری  به حداقل رساندن و

دانند یا از آن ها را نمیهای روزانه و روالآموزان یا فعالیتدر کالس به این دلیل است که دانش

 کند که مدیریت کالس درس کنشگرانهمی تأییدای این ایده را کنند. چنین یافتهپیروی نمی

آموزان، تواند مؤثرترین عامل بازدارنده در رابطه با مشکالت انضباطی باشد. تشویق دانشمی

آمیز بین معلم و تقویت رفتارهای مثبت و ایجاد اعتماد در کالس باعث ایجاد روابط احترام

آموزان به هایی که معلمان و دانشدیبی در محیطشود. در نتیجه، اقدامات تأآموزان میدانش

ترین یکی از مهم (.Stronge, 2018) دیگر احترام و اعتماد داشته باشند، بسیار کمتر استیک

های مفید مدیریت موارد برای به حداقل رساندن مشکالت نظم و انضباط، استفاده از مهارت

-آموزان را درون کالس مدیریت و به آن توجه میکالس است. معلمان اثربخش، نیازهای دانش

دهد که معلمان اغلب توجه و در مورد مشاهدات کالسی نشان می هامتأسفانه، گزارشکنند. 

گیرند. این کنند و برخی دیگر را نادیده میآموزان متمرکز میآموزش خود را بر بعضی از دانش

 دهد. نکتۀآموزان را افزایش مینشآموز احتمال سوء رفتار دانوع از تعامل ناعادالنه معلم و دانش

آموزان است. بخشی از ایجاد روابط م دیگر برای جلوگیری از رفتار منفی، ارتباط معلم و دانشمه

آموزان در آموزان به اعتماد متکی است. جای تعجب نیست که تقویت اعتماد دانشبا دانش

معلمانی که  (.Roache & Lewis, 2011)جلوگیری از رفتار منفی آنان در کالس مؤثر است 

کنند در مدیریت کالس آموزان دارند و آن را تقویت میتاری واضحی از دانشانتظارات رف

تر و مشکالت انضباطی کمتری نسبت به کسانی دارند که در انجام این کار ناکام هستند. موفق

ری به همان کنند که تعیین انتظارات باالی رفتاری برای یادگیدر حقیقت، معلمان درک می

 (.Browne, 2013)که تعیین انتظارات باال برای عملکرد درسی مهم است  اندازه اهمیت دارد

های اثربخشی معلم، مانند حساسیت در قبال آموزان سایر زمینهانتظارات رفتاری باال از دانش

ریزی تدریس و طراحی تکالیفی را که از لحاظ ذهنی آموز حین برنامهدانش یعملکرد فرد

های نوین به صورت تجربی، برخی از پژوهش دهد.قرار می ثیرتأچالش برانگیز هستند، تحت 

پیشرفت تحصیلی  تواندمی مدیریت و سازماندهی کالس درس معلمانکه  نشان دادند

تواند می چنین هم (.Kane et al, 2011; Flower et al, 2017)کند بینی آموزان را پیشدانش

 & Fitzgerald, Dawson, & Hackling, 2013; Good)یادگیری  در آموزاندانش درگیری

Brophy, 1997)، را سرزندگی تحصیلی و یادگیری انگیزش آموزان،دانش نفس به اعتماد 

 (.Kerssen-Griep &Witt, 2012) دهد افزایش
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آموزان دانش مستقیمی بین درک رابطۀ Kunter, Baumert & Koller (2007) ر پژوهشد

 مقطع در ریاضیات هایکالس آموزان بهدانش معلمان با عالقۀسوی  از نظارت و قانون وضوح از

 با بد ررفتا به توجه جلب جای به درس کالس در مؤثر معلمان. نشان داده شده استمتوسطه 

 گذارندمی موزشآ بر را خود تمرکز مداوم طور به بنابراین کنند.می تمجید خوب رفتار از انتقاد،

(National Council on Teacher Quality, 2014.) Schumacher et al (2015)  در پژوهش

 یدتأک دروس و آموزاندانش مدیریت در ساختار بر اثربخش خود نشان دادند که معلمان

 آموزان دردر پژوهش خود بیان کردند که دانش Guardino & Fullerton (2010).دارند

 پردازند.می کمتری مخرب به رفتارهای یافته سازمان هایکالس

 رفتارهای مدیریت با معلمان اثربخشی Omoteso & Semudara (2011) مطالعۀدر 

 درک در پژوهش خود بیان کرد که  Tas (2016). دارد مثبت ارتباط کالس نادرست

 خودکارآمدی ،ها آن ۀانگیز با توجهی قابل طور به حمایتی یادگیری محیط یک از آموزاندانش

در پژوهش خود  Wang & Holcombe (2010) است. مرتبط یادگیری در تنظیمی خود و

 از استفاده وسرزندگی  ،ها آن مشارکت با یادگیری محیط از آموزاندانش درک نشان دادند که

 و مستقیم طور به ها آن هایبرداشت این، بر عالوه. است مرتبط خودتنظیمی راهکارهای

در پژوهش خود  Safari et al (2019) گذارد. می تأثیر ها آن تحصیلی پیشرفت بر غیرمستقیم

یاددهی و یادگیری  فرایندارتقای کیفیت  بابین همکاری معلمان  یمعنادار رابطۀ نشان دادند

مانند عوامل مرتبط با معلم  در پژوهش خود نشان دادندNadernejad et al (2019)  وجود دارد.

ای معلم و عوامل مربوط به سبک تدریس، رویکرد معلم، مدیریت کالس، صالحیت حرفه

علل به وجود آورنده سوء رفتار را از  کمبود انگیزه، اختالالت رفتاریمانند آموز دانش

 در پژوهش خود نشان دادند که Boz et al (2016)چنین هم. استهای آموزان در کالسدانش

 ها آن تحصیلی پیشرفت و نگرش درگیری، با حمایتی یادگیری محیط یک از آموزاندانش درک

در ذیل ارائه شده  پژوهش تحلیلی و نظری مدل پژوهش،با توجه به پیشینۀ «. رابطه وجود دارد

است.
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مدیریت و سازماندهی کالس درس معلمان  که گفت توانمی شده گفته مطالب به توجه با     

و به  مدرسه عملکرد آموزان و ارتقایدانش یادگیری بهبود مؤثر، آموزش مهم عناصر از یکی

 ادبیات بررسی چنینهم دارد.ای هویژ جایگاه در مدارس ای از مدیریت و رهبریعنوان وجهه

مدیریت به بررسی نقش کشور  از خارج در های زیادیپژوهش اگرچه است آن از حاکی پژوهش

خودتنظیمی و  سرزندگی، خودکارآمدی،درگیری،  نگرش،بر  و سازماندهی کالس درس معلمان

مدیریت و کشور به بررسی ارتباط  در های کمیپژوهش امااند پرداختهعملکرد تحصیلی 

و سرزندگی تحصیلی پرداختند.  رس معلمان با عملکرد تحصیلی کیفیسازماندهی کالس د

عملکرد و درس معلمان در  مدیریت و سازماندهی کالساهمیت  و فوق موارد به توجه با بنابراین

پژوهش  درشده است.  انجام حوزه این در که اندکی بسیار هایپژوهش نیز سرزندگی تحصیلی

های مدیریت و سازماندهی کالس درس معلمان مؤلفهنقش تا به بررسی  است شده سعی حاضر

بپردازد. دوم  آموزان متوسطۀد تحصیلی کیفی دانشسرزندگی تحصیلی و عملکر بینیدر پیش

 :های ذیل استال پاسخگویی به فرضیهبدین منظور پژوهش حاضر به دنب

 مدیریت کالس، سازماندهی) های مدیریت و سازماندهی کالس درس معلمانمؤلفه (1

رد مثبت با عملک ۀآموزان رابطو سرزندگی تحصیلی دانشکالس و نظم و انضباط( 

امد و ریزی، فقدان کنترل پیبرنامهات هیجانی، تأثیرخودکارآمدی، ) تحصیلی کیفی

  دارند. (انگیزش
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ی مدیریت کالس، سازمانده) های مدیریت و سازماندهی کالس درس معلمانمؤلفه( 2

 آموزان دارند. مثبت با سرزندگی تحصیلی دانش رابطۀ کالس و نظم و انضباط(

 روش پژوهش

 -وصیفیتاز نظر شیوۀ اجرا، پژوهش  این پژوهش با توجه به هدف از نوع پژوهش کاربردی و

آموزان انشدنفر( و  756معلمان )جامعۀ آماری، شامل تمامی است.  همبستگیپیمایشی از نوع 

گیری به صورت روش نمونهبا استفاده از  که هستندنفر( متوسطۀ دوم شهر بابل  10807)

تدا از . ابانتخاب شدند ،آموز به عنوان نمونهدانش 320معلم و  40ای، ای سه مرحلهخوشه

انه( سرمدرسه پ 5مدرسه دخترانه و  5مدرسه ) 10دوم شهرستان بابل مجموع مدارس متوسطۀ

شدند.  کالس به صورت تصادفی انتخاب 4سپس از هر مدرسه  به صورت تصادفی انتخاب شدند.

یحات وضآموز به صورت تصادفی انتخاب شدند. در هر کالس ابتدا تدانش 8سپس از هر کالس 

 ن معلم وها برای پاسخگویی در بینامهپرسش بعد از آن. شدآموزان ارائه الزم برای معلم و دانش

 مرد بودند. %50معلمان زن و  %50دهی گردآوری شدند. آموزان توزیع و پس از اتمام پاسخدانش

شد راشناسی مدرک کار %25تر و دارای مدرک لیسانس یا پایین %75 از نظر سطح تحصیالت

 مونۀنبود.  16/10انحراف معیار آن سال و  52/19کار معلمان  داشتند. میانگین سابقۀ

کالس دهم،  %  نمونۀ 30آموز پسر بود. %  دانش 50آموز دختر و % دانش 50شامل آموزان دانش

 %  کالس دوازدهم بودند.  38%  کالس یازدهم و  32

مدیریت و  نامۀپرسش الف( اده شد.استف نامهپرسش آوری اطالعات از سهبرای جمع

 Stronge لیست تهیه شده توسطبر اساس چکنامه سازماندهی کالس درس: این پرسش

-جمعیت بخش اول اطالعات .بخش است شامل دو نامهاین پرسشاست.  دوین شدهت (2018)

مدیریت عملکرد بخش دوم  ( است وتدریس، مدرک تحصیلی جنسیت، سابقۀ) شناختی معلمان

گویه(، 6مدیریت کالس) مؤلفۀشامل سه  که گیردمعلمان را اندازه می سازماندهی کالس درس و

ت سؤاالگذاری نمره شیوۀ. گویه( است6آموزان)و انضباط دانش گویه( و نظم6سازماندهی کالس)

 (، بیشتر اوقات4 )نمرۀ همیشه هایلیکرت با وزنای مقیاس چهار درجه بر اساس این بخش

های گویهفارسی،  برای تهیۀ نسخۀ. است( 1)نمرۀ به ندرت(، و 2)نمرۀ گاهی اوقات(، 3)نمرۀ

مناسب برای فرمت  برگردانده شد. هر گویه به یک جملۀلیست توسط دو مترجم به فارسی چک

، نسخۀ ها توسط محقق. پس از تطبیق دو ترجمه و رفع ناهمخوانیخودگزارشی تبدیل شد

نفر  این نسخه برای ارزیابی روایی صوری و محتوایی به سهنامه تدوین شد. فارسی پرسش

نهایی پس از  سنجی ارائه شد. نسخۀمدیریت آموزشی و دو نفر از متخصصان روان متخصص



38 آموزانبینی عملکرد و سرزندگی تحصیلی دانشمدرسه: پیشای از مدیریت مدیریت کالس درس به عنوان مؤلفه 
 

 

پایایی به روش نامه تهیه شد. ها و نظرات متخصصان برای بهبود روایی پرسشاعمال دیدگاه

که  به دست آمد 80/0، و 76/0، 74/0رتیب به ت مؤلفهآلفای کرونباخ بررسی شد که برای سه 

 براینامه این پرسش: عملکرد تحصیلی ۀنامپرسش ب( .استپایایی قابل قبول  دهندۀشانن

وسط ت Pham & Taylor (1999) هایمبتنی بر پژوهشکیفی سنجش عملکرد تحصیلی 

(2004)  Dortaj از بعد تحصیلی عملکردایرانی ساخته و اعتباریابی شده است.  ۀبرای جامع 

 هایگرفتن است که شامل زیرمجموعه یاد چگونه یادگیری و شاگردمحور آموزش ناظر بر کیفی

و  مطالعه برای الزم انگیزۀ پیشرفت، انگیزۀ تحصیلی، خودکارآمدی، پیشرفت قبیل از متعدد

 حوزه مربوط به 5ماده  48با این آزمون . (Pham & Taylor, 1999) است اضطراب بر غلبه

 ریزی، برنامهگویه(8)هیجانی اتتأثیر، گویه(8) عملکرد تحصیلی کیفی به شرح خودکارآمدی

گذاری نمرهکند. میگیری را اندازه گویه(13) و انگیزشگویه( 5)، فقدان کنترل پیامد گویه(14)

و  2. کم = 3، تاحدی =4، زیاد = 5 =خیلی زیاد ای )نقطه 5صورت طیف لیکرت ه نامه بپرسش

 120کمتر از  ۀنمر .استمعکوس  33و  26، 23،8االت شماره ؤکه در مورد س است( 1هیچ = 

بین  ۀنمر باال و  تحصیلی گر عملکردبیان 175باالتر از  ۀگر عملکرد تحصیلی ضعیف و نمربیان

به  87/0آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  .استگر عملکرد تحصیلی متوسط بیان 174-121

سرزندگی تحصیلی: این  ۀنامپرسشج(  .که نشان دهندۀ پایایی قابل قبول است دست آمد

ها در آن است و پاسخ سؤال 9طراحی شد که دارای  Martin & Marsh (2006)مقیاس توسط 

 محاسبه ( قمواف کامال) پنج تا( مخالف کامال) یک از لیکرت نوع ازای درجه 5بر روی مقیاس 

 و . /80  کرونباخ آلفای. )است پایا بازآزمایی درونی و سانیهم هایهجنب از مقیاس ایند. شونمی

 به کرونباخ آلفای ضرایب که داد نشان درونی سانیهم بررسی.( نتایج حاصل از /67بازآزمایی

 Dehghani Zadeh). است /73برابر  بازآزمایی ضریب. و /80گویه برابر  یک حذف با آمده دست

and Chari, 2013 .)  پایایی  که نشان دهندۀ دست آمده . ب/78 حاضر پژوهشضریب پایایی در

های آمار توصیفی )میانگین و انحراف روشها از برای تحلیل داده نامه است.قابل قبول پرسش

( استفاده ضرایب همبستگی پیرسون و مدل خطی سلسله مراتبی) استنباطیاستاندارد ( و آمار 

 انجام شد. R3.5.2و  SPSS22نرم افزارهای  وسیلۀها به شد. تحلیل

 هایافته

شیدگی تک متغیری انجام شد. آمارۀ های کجی و کنرمال بودن توزیع متغیرها با بررسی آماره

بود.   14/1و   -27/0کجی متغیرها بین  بود. آمارۀ 62/1تا   -43/0 کشیدگی متغیرها در دامنۀ

های مدیریت و سازماندهی مؤلفهضرایب همبستگی پیرسون میانگین و انحراف معیار متغیرها و 

https://porseshsanj.ir/product/academic-motivation-questionnaire/
https://porseshsanj.ir/product/academic-motivation-questionnaire/
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 ت. برای محاسبۀآورده شده اس 1در جدول کالس، سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی 

گی تحصیلی و عملکرد تحصیلی از میانگین های مدیریت کالس با سرزندمؤلفههمبستگی بین 

ضرایب همبستگی مثبت و در سطح  همۀ آموزان هر معلم استفاده شد.عملکرد تحصیلی دانش

معنادار هستند. بنابراین افزایش در مدیریت و سازماندهی کالس معلم و سرزندگی  01/0

ت. سازماندهی کالس آموزان همراه اسآموزان با افزایش عملکرد تحصیلی دانشتحصیلی دانش

مدیریت و  مؤلفۀآموزان دارد. هر سه ترین رابطه را با عملکرد تحصیلی دانشقوی r=78/0درس با 

 r=76/0سازماندهی کالس نیز با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت دارند. سازماندهی کالس با 

 قویترین رابطه را با سرزندگی تحصیلی دارد.

 بین متغیرهابستگی مضرایب ههای توصیفی و شاخص. 1جدول 
 

 انحراف معیار میانگین
سرزندگی 

 تحصیلی

عملکرد 

 تحصیلی

 70/0** 57/0** 43/0 49/2 مدیریت کالس

 78/0** 76/0** 58/0 34/2 سازماندهی کالس

 63/0** 51/0** 64/0 00/3 آموزانباط دانشنظم و انض
 60/0** - 73/0 10/3 سرزندگی تحصیلی

 - - 82/0 66/2 عملکرد تحصیلی

   P<0.01** P<0.05* 

رای مراتبی بنخست باید مناسب بودن مدل سلسله مراتبیخطی سلسله در اجرای تحلیل

 بندی استک و متغیر خوشهکه شامل متغیر مالبررسی شود. از این رو یک مدل صفر  هاداده

لسله اختار سسواریانس مربوط به عرض از مبدا معنادار باشد وجود  مؤلفۀشود. چناچه اجرا می

ای نیز بر (ICC)ای شود. ضریب همبستگی درون طبقهمراتبی و مناسب بودن مدل حمایت می

 شود.بندی محاسبه میتعیین شدت رابطه بین متغیر مالک و متغیر خوشه

 . مدل سلسله مراتبی صفر برای عملکرد تحصیلی2جدول 

 ICC سطح معناداری والد واریانس مؤلفۀ تصادفیاثر 

 28/0 001/0 32/3 13/68 عرض از مبدأ

    73/176 باقیمانده

ارائه  2نمایی انجام شد. نتایج مدل صفر در جدول درست برآورد پارامترها به روش بیشینۀ

 05/0است که سطح معناداری آن کمتر از  13/68واریانس عرض از مبدأ  مؤلفۀشده است. 
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است. معناداری عرض از مبدأ و مثبت بودن  28/0ای است. ضریب همبستگی درون طبقه

 ها است.سلسله مراتبی برای داده ای حاکی از مناسب بودن مدلهمبستگی درون طبقه

 جرا شد.ول اا ها، مدل مرتبۀه مراتبی برای دادهپس از اطمینان از مناسب بودن تحلیل سلسل

به  ا توجهاول به مدل وارد شد. ب بین مرتبۀی تحصیلی به عنوان پیشحله سرزندگدر این مر

ۀ مؤلفمعنادار بودن ضریب سرزندگی تحصیلی  این متغیر در مدل باقی ماند. سپس سه 

ریب ضدوم به مدل اضافه شدند.  های مرتبۀبینکالس به عنوان پیش سازماندهی و مدیریت

، b=25/0د )شیل معنادار نبودن از مدل نهایی حذف آموزان به دلمربوط به نظم و انضباط دانش

05/1=t ،30/0=Pاییر مدل نهدنی پراکندگی گها و هم(. برقراری مفروضه نرمال بودن باقیمانده 

 ده است.شارائه  3نتایج مدل نهایی در جدول  شد. تأییدها بررسی و نمودارهای باقیمانده

 سطحی برای پیش بینی عملکرد تحصیلی. نتایج مدل خطی سلسله مراتبی دو 3جدول 

 آزادی درجۀ t خطای استاندارد ضریب اثر
سطح 

 معناداری

 001/0 85/75 60/4 98/4 88/22 عرض از مبدأ

 001/0 7/317 05/11 14/0 60/1 سرزندگی تحصیلی

 002/0 46/40 38/3 33/0 10/1 مدیریت کالس

 001/0 87/44 68/3 25/0 91/0 سازماندهی کالس

دهد هر واحد افزایش در است که نشان می 60/1بینی سرزندگی تحصیلی ضریب پیش 

یریت شود. ضریب مدواحد افزایش در عملکرد تحصیلی منتهی می 60/1سرزندگی تحصیلی به 

ایش در است که به معنای این است که هر واحد افز 91/0و  10/1کالس و سازماندهی کالس 

ان منتهی آموزواحد افزایش در عملکرد تحصیلی دانش 91/0و  10/1این دو متغیر به ترتیب به 

  رگرسیون برای پیش بینی عملکرد تحصیلی به صورت زیر است: شود. معادلۀمی

91/0x  + 10/1سازماندهی کالس x + 60/1مدیریت کالسx  + 88/22سرزندگی تحصیلی  =

     .عملکرد تحصیلی
 آموزانر مدل دوسطحی عملکرد تحصیلی دانش. اندازه اثر متغیرهای پیش بین د4جدول 

 2R 2f واریانس عرض از مبدأ واریانس خطا مدل
 - - 13/68 73/176 صفر

 78/0 44/0 00/2 93/134 مدل دو سطحی
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 Snijders & Bosker (2012)به روش اثر، مجذور همبستگی  به منظور محاسبۀ اندازۀ

 Cohen محاسبه شد. بر اساس رهنمودهای  2f )1992(Cohenاثر سپس اندازه  محاسبه،

بزرگ  35/0متوسط  و بیشتر از 35/0تا   15/0کوچک،  15/0تا   02/0اثر  زۀقادیر اندام (1992)

دهد. مقدار مجذور همبستگی نتایج محاسبۀ اندازۀ اثر را نشان می 4سوب می شوند. جدول مح

بین وارد شده به سه متغیر پیشثر محاسبه شده برای ا است. اندازۀ 44/0برای مدل دوسطحی 

 است که یک اثر بزرگ محسوب می شود. 78/0مدل 

. مدل سلسله مراتبی صفر برای سرزندگی تحصیلی5جدول   

 ICC سطح معناداری والد واریانس مؤلفۀ تصادفی اثر

 12/0 024/0 26/2 74/2 عرض از مبدأ

    69/20 باقیمانده

دأ واریانس عرض از مب مؤلفۀشود. مشاهده می 5مدل صفر سرزندگی تحصیلی در جدول 

 12/0ای است. ضریب همبستگی درون طبقه 05/0است که سطح معناداری آن کمتر از  74/2

بودن  ای حاکی از مناسبأ و مثبت بودن همبستگی درون طبقهاست. معناداری عرض از مبد

 گی تحصیلی است.مراتبی برای سرزندمدل سلسله 

 رزندگیدوم به مدل س های مرتبۀبینسازماندهی و مدیریت کالس به عنوان پیش مؤلفۀسه 

ل در مد گنی پراکندگیها و همنرمال بودن باقیمانده برقراری مفروضۀتحصیلی وارد شدند. 

 ایی درهمدل ن قرار گرفت. نتایج تأییدها بررسی و مورد نهایی با بررسی نمودارهای باقیمانده

 ارائه شده است. 6جدول 

 . نتایج مدل خطی سلسله مراتبی دو سطحی برای پیش بینی سرزندگی تحصیلی6جدول 

 ضریب اثر
خطای 

 استاندارد
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 001/0 320 98/11 57/1 84/18 عرض از مبدأ

 026/0 320 32/2 09/0 21/0 نظم و انضباط

 007/0 320 83/2 12/0 34/0 مدیریت کالس

 001/0 320 99/3 10/0 40/0 سازماندهی کالس

مدیریت و سازماندهی برای سرزندگی تحصیلی مثبت و  مؤلفۀبینی هر سه ضریب پیش

واحد افزایش در سرزندگی  21/0(. هر واحد افزایش در نظم و انضباط به P<05/0معنادار است )
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است. از این  40/0و  34/0سازماندهی کالس شود. ضریب مدیریت کالس و تحصیلی منتهی می

واحد افزایش در سرزندگی  40/0و  34/0رو هر واحد افزایش در این دو متغیر به ترتیب به 

بینی سرزندگی تحصیلی به شود. معادلۀ رگرسیون برای پیشآموزان منتهی میانشتحصیلی د

  صورت زیر است:

40/0x  + 34/0سازماندهی کالس x 21/0+ مدیریت کالسx  + 84/18نظم و انضباط = 

 .سرزندگی تحصیلی

 آموزان. اندازه اثر متغیرهای پیش بین در مدل دوسطحی سرزندگی تحصیلی دانش7جدول 

 2R 2f واریانس عرض از مبدأ واریانس خطا مدل
 - - 74/2 69/20 صفر

 47/0 32/0 80/0 19/15 مدل دو سطحی

 یسطح دهد مقدار مجذور همبستگی برای مدل دونشان می 7نتایج موجود در جدول    

بین وارد شده به اثر محاسبه شده برای سه متغیر پیش است. اندازۀ 32/0سرزندگی تحصیلی 

 شود.است که یک اثر بزرگ محسوب می 47/0مدل 

 گیریبحث و نتیجه

 تحصیلی با عملکرد درسمدیریت و سازماندهی کالس  ۀمؤلفهر سه نتایج پژوهش نشان داد که 

وی سدرس بهتر از مدیریت و سازماندهی کالس  توان گفتبنابراین میمثبت داشت.  ۀرابط

 با ثبتیم رابطۀ نیز تحصیلی سرزندگی. است تحصیلی کیفی همراه عملکرد افزایش معلمان با

 صیلیتح عملکرد باالتر تحصیلی سرزندگی با آموزاندانش بنابراین داشت تحصیلی عملکرد

ت کالس و مدیری، مراتبی نشان داد که سرزندگی تحصیلیسلسله خطی مدلنتایج  .دارند بهتری

که د پژوهش نشان دا نتایج همچنین های عملکرد تحصیلی هستند.بینسازماندهی کالس پیش

س و مدیریت کال که این امر بیانگر این استبین مثبت بود که ضرایب هر سه متغیر پیش

تر تحصیلی به توسط معلم و افزایش سرزندگی تحصیلی به عملکرد کالسبهتر سازماندهی 

 ۀلفمؤهر سه  باسرزندگی تحصیلی نتایج پژوهش نشان داد که  شود.آموزان منجر میدانش

 درسس سازماندهی کالو مدیریت  مؤلفۀهر سه عالوه ه مثبتی داشتند. ب ۀمدریت کالس رابط

 و مدیریت نظر از که معلمانی بنابراین. بودندتحصیلی  سرزندگی برای داریمعنی هایبینپیش

 هستند. یتحصیلی بهتر سرزندگیموزان با آای دانشدار دارند بهتری وضعیت کالس سازماندهی
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 ,Kane et al, 2011; Flower et al) هایپژوهش یافتۀسو با نتایج پژوهش حاضر هم

 مدیریت و سازماندهی کالس درس معلمانکه  اندهنشان داددر پژوهش خود  است که (2017

 هاییافتهبا همچنین  وکند بینی آموزان را پیشپیشرفت تحصیلی دانش تواندمی

 (Fitzgerald, Dawson & Hackling, 2013; Kerssen-Griep &Witt, 2012; Bozپژوهش

(et al, 2016  آموزاندانش درگیریتواند میکه نشان دادند مدیریت و سازماندهی کالس درس 

 را آموزانسرزندگی تحصیلی دانش و یادگیری انگیزش نفس، به ، اعتمادنگرش ،یادگیری در

 ,Schumacher et al) پژوهش هاییافتهسو با نتایج پژوهش حاضر هم همچنین .دهد افزایش

2015; Boz et al, 2016; Wang & Tas, 2016) در پژوهش خود نشان دادند کهکه  است 

تنظیمی،  خود و خودکارآمدی انگیزه، مشارکت، با یادگیری محیط از آموزاندانش درک

 .است مرتبط آنان خودتنظیمی راهکارهای از استفاده وسرزندگی 

 Flower et alو Kane et al (2011)  نتایج مطالعات کهدر تحلیل نتایج این پژوهش 

های مربوط های معلمان، فعالیتکه به نسبت سایر فعالیتتوان گفت ، میمؤید آن است ((2017

 ,Kane et al) کندبینی میآموزان را پیشپیشرفت تحصیلی دانش به مدیریت بهتر کالس،

-تر میمدیریت ضعیف و مشکالت رفتاری در کالس درس به پیشرفت تحصیلی ضعیف. (2011

آفرینند زمان کمی را درگیر یادگیری آموزانی که مشکلدانش .(Flower et al, 2017)انجامد 

آموزان حاضر در های استاندارد در مقایسه با دانشو در آزمون مرات پایینی دارندهستند، ن

ترک  به منجر رفتاری مشکالت های با مدیریت خوب عملکرد ضعیفی دارند. ادامۀکالس

 مطالعه یک در .(McIntoshet al, 2011)شود می مداوم منفی پیامدهای و تعلیق تحصیل،

 باالی تحصیلی پیشرفت با اثربخشی که معلمان یعنی) باالتر ردۀ در معلمان که شد مشخص

-رویه و هاروال دارای روزمره کارهای تر، و براییافتهسازمان( اندشده مشخص آموزانشاندانش

آموزان رفتاری باالتری را به دانش با معلمان ناکارآمد، انتظاراتو در مقایسه  ،اندبوده کارآمد های

آفرین مشکل آموزاندانش رفتارهای با برتر معلمان این (.Stronge et al, 2008)کنند میمنتقل 

 متوسط طور به) کمتر اثربخش معلمان به نسبت( بار یک ساعت دو هر متوسط، طور به)کمتری 

 نتایج پژوهش چونهمدر تحلیل این نتایج چنین هم بودند. روبرو (اختالل یک دقیقه 12 هر

Baumert & Kunter (2013) و مؤثر آموزش مهم عنصر یک کالس مدیریت کهتوان گفت می 

 را کالس مدیریت هایچالش با تجربه، و کارتازهمعلمین، همۀ  .آموزان استدانش یادگیری

 معلمان از وقتی .است مهم بسیار کیفیت آموزش از جنبه ایندر  که دانندمی و شناسندمی

 مرتکب ناموفق یا کشزحمت معلمان که را اشتباهی ترینشایع که شد خواسته مؤثر بسیار

 ها آن شناسایی مورد یک شماره مشکل کالس مدیریت کنند، شناسایی و بیان شوندمی
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تری از باید تعریف گستردهمعلم اثربخش بنابراین   .(The New Teacher Project, 2013)بود

دهد، داشته باشد. که مدیریت خوب کالس درس و محیط یادگیری مفید را شکل میچه آن

های مدیریت کالس و محیط یادگیری، مانند چیدمان فیزیکی کالس، نظم و فعالیت جوهرۀ

چنان حائز ها همآموزان در فعالیتهای یادگیری و مشارکت دانشروزانه، سازماندهی فعالیت

اهمیت خواهد بود. در طول تاریخ، معلمان خوب همیشه در استفاده از منابع و فضایی که در 

که محیط  چه آناند. وقتی که ما تبحر داشته ،تقویت یادگیری گذاشته شده برای ها آناختیار 

-ف میدهد بازتعرییادگیری، منابع و فضای مورد نیاز یادگیری را در قرن بیست و یک شکل می

 (.Stronge, 2018) کندکنیم، نیاز به این تبحر حتی بیش از گذشته نمود پیدا می

 عملکرد گذاری در اثربخشیتأثیرمتغیر  ،دهند که مدیریت کالسبیشتر مطالعات نشان می

 .(Corbett & Wilson, 2002; Kane et al, 2011; Stronge et al, 2011)است معلم 

نند توامی برند. معلمانی کهارزشمند یادگیری را در کالس از بین میرفتارهای مخرب، وقت 

-کت دانشتوانند رفتارهای مخرب را کاهش و مشارمی کنند،مدیریت اثربخش کالسی را عملی 

س الس دردهند. رفتارهای مخرب به شکل خاص برای کهای درسی افزایشآموزان را در فعالیت

اشند، ا آموزش ببباشند، در تقابل با یادگیری تداخل داشته  توانندساز هستند چرا که میمشکل

تر رسی کمدآموزان را به اهداف یابی دانشمحیط یادگیری ناامنی ایجاد کرده و احتمال دست

معلمان اثربخش بر این  ،Browne (2013) (.Mitchell, Bradshaw, & Leaf, 2010) کنند

ۀ وزان دورآمانشدو تمرین خود انضباطی را دارد. برای آموز توانایی یادگیری باورند که هر دانش

ای هپایه آموزان در. برای دانشمهم اهمیت بیشتری داردهای ابتدایی، آشکار بودن قوانین و روال

گویی سخثبات پاسخگویی معلمان در پا .شودانتظارات به عامل مهمی تبدیل می بعدی، وضوح

 نصاف درت و ا. با داشتن ثباانتظارات رفتاری حائز اهمیت است به قوانین نقض شده به اندازۀ

اری در کتبط مرها و استفاده از مدیریت مناسب، معلمان با میزان کمتری از رفتارهای غیرپاسخ

یت معلمان اثربخش برای مدیرکه  معتقد است Stronge (2018) شوند.کالس درس مواجه می

جود طی به وامی که شرایط انضباکنند. هنگاستفاده میدقیق محیط یادگیری از نظم و انضباط 

ند بدون ن مؤثر قادر هستمعلما -افتداین مورد حتی برای بهترین معلمان نیز اتفاق می-آید می

ت اهش مشکالدانند که با کمیها آنکنند. دخالت مدیران، اکثر مشکالت را داخل کالس برطرف

هبود بیت محیط کالس را به میزان قابل توجهی انضباطی در کالس ممکن است بتوانند کیف

 آموزان را افزایش دهند.کلی دانشبخشند و پیشرفت 
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 دهند،نمی انجام را کار این که کسانی به نسبت دارند تأکید کالس ساختار در بر که معلمانی

 از که معلمی ،مشخص طور به (.Mitchell, Bradshaw, & Leaf, 2010) هستند تراثربخش

 کالس برای معمول طور به تر است،یافتهسامان مواد آموزشی و رفتار های روزانه،فعالیت نظر

 خود که به نوبۀ کندمی فراهم آموزاندانش برای را سازمان عملی از اینمونه و است ترآماده

 Stronge et al نتایج پژوهش چونهمدر تحلیل این نتایج است.  ها آن یادگیری پشتیبان

راهبردهای سازمانی اولیه مزایای قابل توجهی  گذاری در عرصۀسرمایه کهتوان گفت می (2011)

آورد. در مقام مقایسه، پیشرفت در میان وجود میه در نمرات خواندن در طول سال ب

 یافتگی مشابهی ندارند پایین است. عالوه بر اینهای سازمانشان مهارتآموزانی که معلماندانش

شان آموزاناثر، معلمانی که دانشمعلمان اثربخش و بی انجام شده دربارۀ هایطبق بررسی

دارند، از  ان پیشرفتی کمتر از انتظارشآموزانبه نسبت معلمانی که دانشپیشرفت بیشتری دارند 

در تحلیل این نتایج چنین هم کنند.های روتین بیشتری برای تکالیف روزمره استفاده میفعالیت

 Tas (2016) ، Wang & Holcombe وStronge et al (2011)  نتایج پژوهش چون هم

 یادگیری محیط یک از آموزاندانش که درکتوان گفت می Boz et al (2016)و  (2010)

 سرزندگی، تحصیلی، پیشرفت ،هاآنو نگرش  انگیزه با توجهی قابل طور به حمایتی

 بر عالوه است. مرتبط یادگیری در تنظیمی خود راهکارهای از استفاده و ، مشارکتخودکارآمدی

 گذارد.می تأثیر هاآن تحصیلی پیشرفت بر غیرمستقیم و مستقیم طور به هاآن هایبرداشت این،

مبنی  های صورت گرفته در سایر کشورها،پژوهشچنین همو  های این پژوهشا توجه به یافتهب

کالس و سازماندهی مدیریت های مؤلفه بودنکننده بودن و اثربخش بینیپیشمثبت،  بر رابطۀ

به  ،خودکارآمدی و...  سرزندگی، تحصیلی، پیشرفت نگرش،معلمان بر عملکرد تحصیلی، درس 

 برای بلند مدت و کوتاه مدتکارگاه آموزشی  که شودپیشنهاد میریزان آموزشی مدیران و برنامه

مدیریت و سازماندهی کالس های مؤلفه زمینۀهای معلمان در بهبود و ارتقای مهارت ،کردنآشنا 

مدیریت های مؤلفه کننده بودنبینیو پیشرابطۀ مثبت وجود با توجه به  .کنندبینی پیشدرس 

آموزان عملکرد تحصیلی کیفی و سرزندگی تحصیلی دانش معلمان برکالس درس  و سازماندهی

های ضمن خدمت در دانشگاه فرهنگیان و دورهایسازی معلمان در زمان آمادهشود پیشنهاد می

تمرین  راهبردهای مدیریتی کالس درس پرداخته شود و به معلمان فرصت کافی برایبه 

 یک که است آن مستلزم حمایتی یادگیری محیط که سازماندهیمدیریت کالس داده شود چرا

های آموزش برنامه چنینهم .تمرین کرده باشد را مدیریتی هایمهارت و کالس سازماندهی معلم

تر کرده و مدیریت کالس آمادههای میدانی باشد تا معلمان را برای آتی معلمان حاوی تمرین

بهبود رفتار اجتماعی مناسب، عملکرد به منظور آموزان را در کمک به دانش هااعتماد به نفس آن
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از درس کالس  سازماندهی ابشود تا معلمان پیشنهاد میبه  تحصیلی و سرزندگی تقویت کند.

 دهیچارچوب و مواد سازماندهی و تهیه آموزش، درس برای کالس سازی فیزیکیطریق آماده

 بگذارند. تأثیر آموزاندانشسرزندگی تحصیلی تحصیلی و  عملکرد بر به درس منطقی و منسجم

ارات خود ظانت نظم و انضباط در کالس درس،شود برای ارتقای به معلمان پیشنهاد می چنینهم

آموزان به صورت را کامالً مشخص کنند و برای کالس قواعد و مقررات الزم را با مشارکت دانش

آماری  ۀبا توجه به محدود بودن جامع .کنندتأکید  هابر اجرای دقیق آنو پذیر وضع انعطاف

 در دقت عدم احتمال و هاداده آوریجمع برای نامهپرسش از استفاده دلیل به و پژوهش حاضر

با همچنین های دیگر باید با احتیاط برخورد کرد. ، در تعمیم نتایج به نمونهنامهپرسش به پاسخ

شود، که تحقیقات اندکی در گذشته در این حیطه انجام شده است پیشنهاد میتوجه به این

و  تحصیلی دیگر هایدورههای مشابه در پژوهش، حاضر ۀجمله تکرار مطالع ازتحقیقات بیشتر 

  انجام شود.نیز  های کیفیپژوهش به روش
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