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Abstract 

The classroom, as the smallest formal unit in the educational system, is changing 

due to social and educational changes. Classroom management is a key 

variable and an important indicator in educational systems for a teacher's 

success. Achieving educational goals requires attention to change and the 

application of efficient and effective management style in classroom 

management. Classroom management as the first level of educational 

management plays a key role in shaping the structure of education and the 

teaching process. Classroom management is a rotational process in which the 

teacher first designs and plans, organizes, commands, coordinates and 

controls, guides and leads, executes, evaluates during the performance and 

final evaluation in setting goals with the participation of students in the 

management process. Activities performed for effective learning and 

emotional health and conflict management of students in the classroom. 

Classroom management is one of the most common and important issues and 

problems in the classroom and in fact the main enemy in becoming a 

successful teacher that many teachers face before and even while serving. 

Lack of proper classroom management disrupts learning and loses time for 

students' educational activities and causes more stress to the teacher. The best 

style in the classroom is a style that can make the atmosphere of the 

classroom desirable and continuous, and ultimately provide an opportunity 

for more growth and learning. Achieving educational goals requires paying 

attention to changing and applying an efficient and effective management 
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style in the classroom. Therefore, transformational classroom management 

can be effective as a new approach in this field. Therefore, creating and 

maintaining an effective classroom management program is crucial in 

creating safe learning environments that ultimately lead to academic 

achievement and success for all students. Classroom management is the 

cornerstone of a quality education because of its effects on the classroom 

environment and the mental and physical well-being of teachers and students. 

With proper classroom management, teachers can use new teaching methods 

(student-centered and participatory teaching methods) to improve teaching 

efficiency, enhance learning and solve students' behavioral problems, and 

effectively control the classroom. Therefore, identifying the components of 

transformational classroom management is of particular importance. For this 

purpose, the present study aims to construct and validate the Transformation 

Classroom Management Questionnaire in schools to answer the following 3 

questions: What are the components of the Transformation Classroom 

Management Questionnaire? Does the questionnaire have the necessary 

reliability? And does the questionnaire have the necessary validity? 

Developing a valid tool for measuring transformational classroom 

management can not only help students learn and effective interpersonal 

communication between teacher and student, but also help education system 

policymakers to respond effectively to effective classroom management for 

teachers and students with proper planning. The research method was the 

survey. The statistical population of the study was all primary school teachers 

in Isfahan in 1399. Based on the Cochran sample size determination formula, 

240 people were selected by random sampling. The research tool was a 

researcher-made questionnaire that was prepared based on books and articles 

related to classroom management. This questionnaire consists of 26 items 

according to the 5-point Likert scale (from very low = 1, low = 2, medium = 

3, high = 4 and very high = 5). The validity of the questionnaire (in terms of 

construct validity) and its reliability (in terms of Cronbach's alpha and 

combined reliability) were determined after confirmatory factor analysis. 

Statistical analysis of data using Bartlett sample size adequacy (KMO) tests; 

exploratory factor analysis, structural equations Second-order confirmatory 

factor analysis and Cronbach's alpha were performed using SPSS & Smart-

PLS3 software. Validity and reliability criteria have been used to fit the scale 

of measuring the components of transformational class management. Content 

validity, convergent validity and differential validity have been used to assess 

validity and Cronbach's alpha and combined reliability have been used to 

assess the reliability of the scale. Exploratory factor analysis has been used 

to identify the underlying components of the Transformation Class 
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Management Scale to determine the relationship of each item to the relevant 

components. Initially, Bartlett sphericity test and KMO index were used to 

validate the data correlation matrix and sampling adequacy. The cut-off point 

of the KMO index for "sampling adequacy" is 0.7. 

For content validity, the final version of the questionnaire was provided to ten 

educational science professionals and experienced teachers to evaluate the 

content of the items. They were asked to rate each scale in terms of its 

relationship to the main structure on a four-point scale: 1- unrelated, 2- 

somewhat relevant, 3- quite relevant, 4- very relevant. Next, the CVI value 

for each item was calculated by dividing the number of people who scored 3 

or 4 by their total number. Finally, items ranging from 0.8 to 1 were selected 

to measure the evolutionary class management scale. Also, the total average 

for 26 items was 0.93, which indicated that the content validity of the 

Transformation Class Management Scale was acceptable. 

In the present study, convergent validity and differential validity were used to 

evaluate the validity of the Transformation Class Management Scale. 

Convergent validity was calculated using the mean variance (AVE) criterion 

and differential validity was calculated using the Fornell-Larker criterion. 

Cronbach's alpha and combined reliability were also used to evaluate the 

reliabilityThe results showed that the five components as dimensions of 

transformative classroom management are: "Participatory learning"; 

"Applying motivational strategies"; "Promoting the Psychology of Success"; 

"Facilitating style" and "Class dynamics". Convergent validity evaluation 

showed that the mean variance extracted for the components of Participatory 

learning (0.52), Application of motivational strategies (0.61), Promotion of 

success psychology (0.51), Facilitator style (0.66) and Class dynamics (0.75) 

was higher than 0.50 And has been approved. Also, the results related to 

reliability indicate that the evolutionary management scale in terms of 

Cronbach's alpha and combined reliability was higher than 0.70. In general, 

according to the results of the present study, this questionnaire had 

appropriate reliability and validity and was used as a reliable and valid tool 

in the education system in in-service training courses for teachers and the 

curriculum of teacher training centers. 

Keywords: Transformative Classroom Management, Scale, Validation, Schools, 

Teachers. 
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ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مدیریت کالس تحولی در مدارس 

 ابتدایی 

 1لیال مقتدایی*

 

 چکیده

س نقش اساسی دارد. دهی ساختار آموزش و فرایند تدریاولین سطح مدیریت آموزشی در شکل عنوانبهمدیریت کالس 

 ی مقیاس سنجش مدیریت کالس تحولی در مدارس ابتدایی بود. روش پژوهش پیمایشیابیاعتبارو  ، ساختهدف از مطالعه

نفر  ۲۴۰کوکران اساس فرمول  ه برک ندبود ۱۳۹۹کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال  و جامعه آماری

ها و مقاالت مرتبط با مدیریت بود که بر اساس کتاب ساختهمحققتصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه  صورتبه

پس از انجام  پرسشنامه پایایی و است. روایی شدهلیتشک یادرجه 5طیف لیکرت  برحسبگویه  ۲۶از که  کالس تهیه شد

(؛ KMOی کفایت حجم نمونه بارتلت )هاآزمونا استفاده از ب هاداده لیوتحلهیتجزی تعیین شد. دییتأتحلیل عاملی 

-Smartو SPSS   افزارنرمی از ریگبهرهمرتبه دوم و آلفای کرونباخ با  عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی تحلیل

PLS3  .؛  «یادگیری مشارکتی»اند از: عبارت یکالس تحول تیریعنوان ابعاد مدمؤلفه به 5نشان داد که  جینتاانجام شد

همچنین «. پویایی کالس» و« کنندهلیتسهسبک » ؛ «ارتقای روانشناسی موفقیت» ؛ «ی راهبردهای انگیزشیریکارگبه»

پایایی  نظر ازو بیانگر آن است که مقیاس  بودند ۰٫۷آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باالتر از  نظر ازنتایج مربوط به پایایی 

 است. و روایی همگرا مورد تأیید

 ی، مدارس، معلمان.ابیاعتبار : مدیریت کالس تحولی، مقیاس، هادواژهیکل
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 مقدمه

ی مدرسه است که پس از خانواده اولین محیطی است اجامعهی هر ریگشکلیکی از عناصر اساسی 

مدرسه، نخستین نهاد  .(,Samadi 2015) دهدیمفضا و مناسبات خود قرار  ریتأثکه انسان را تحت 

را از  آموزاندانشرسمی است که از طریق معلمان، گروه همساالن، برنامه درسی و تعلیمات مدنی 

ن سهمی خواهند داشت توانمند ی که در داخل آاجامعهی مربوط به اجتماع و هاتیمسئولحقوق و 

 نظامدر  یرسم واحد نیترکوچک عنوانبهدرس  کالس (.Asadi, Bani (2005 سازدیم

 ممقد ( و خط,al.2019 et Muspawi)(،,Raeisoon, & Mohammadi Kazemi 2016 (یآموزش

 سالک تحوالت و تغییرات اجتماعی و آموزشی در حال تغییر است. تبعبهتربیتی  -شیزموآی هاتیفعال

 جتماعیو ا دیفر جهتاز  نناآ تا دهدیم ئهآموزان ارادانش به مستقیمی خدمات که ستا محلیدرس 

 &  Khalkhali, Soleymanpoor)جامعه فراهم گردد  جانبهو همه سالم توسعه مینهو ز یافته شدر

Fardi, 2010).  ی اثرات متفاوت تواندیممحیط کالس درس شامل عوامل و متغیرهای گوناگونی است که

از میان  .(Amin Yazdi & Aali, 2008)داشته باشد  آموزاندانشی فراشناختی هامهارتبر رشد 

و  دارند را آموزاندانشعناصر کالس درس، به نقش معلمان که باالترین سطح تعامل میان فردی با 

و در دسترس در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی متناسب با جهان امروز  مشاهدهقابلالگویی  عنوانبه

Asadi, Bani ( و Kazemi, Mohammadi & Raeisoon, 2016(است  تأملو  بررسیقابلهستند، 

برقراری ارتباط مؤثر  در حین تدریس با که هستند ادیفرا معموالًکارآمد  و ثربخشا نمعلما (.(2005

 ,Ghanbarian Ghalandar) کنندیم دیجاها ارا در آن دعتماو ا منیتا سحساا، دخوآموزان دانشبا 

Amjadzebardast & Bolandhematan, 2020 .)دیفر بط بینروا ی،گیردسفر یا لطودر  روازاین 

س و تدری آموزاندانش یگیردیا یهاتیدر فعال شرکت ایبر یازینشیآموز پدانش و معلم نمیا سالم

 (.(Enayati & Koohsari, 2017شود موفق محسوب می

در کالس درس معلمان کارکردهای ضروری  و از مهم یهاتیها و مسئولاز مهارت یکمدیریت ی

معلم  (. (O'Neill & Stephenson, 2011است انکارغیرقابلی برای آن، ضرورتی زیربرنامهکه  است

ی کارآمد مدیریتی، سبک مدیریت مناسب کالس درس هامهارتمدیر کالس از طریق  عنوانبه

2013) Bakhshayesh,)  ق ی تحقو با استفاده از امکانات موجود زمینه آموزاندانشاو بر  ریتأثو نفوذ و

 (.Soleimani, & Langroodi Alavi  (2013 کندیماهداف آموزشی و تدریس اثربخش را فراهم 

یطی محبه خلق مؤثر  یماتیتصم اتخاذ با و خود یهاییاز دانش، مهارت و توانا با استفادهمعلمان 

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=208620
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=208620
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=269950
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39896
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=519435
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=519435
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 (O'Neill & Stephenson, 2011)نمایندمطلوب جهت ارتقای فرایند تدریس و یادگیری مبادرت می

ه بمعلم  کی تیموفقی برا ی آموزشیهانظامی در شاخص مهم مدیریت کالس درس، متغیر کلیدی و

 ,Diamond Hicks) 2012) بادانش در شغل خود استماهر و چقدر  نکهینظر از اصرف، دیآیمشمار 

ی مدیریت هاروشی تربیتی و آموزشی پیوسته در تعامل با هاطیمح (.Bakhshayesh (2013 ,و 

 نیبنابرا.    (Khakpour, Etemadizade) & Samadi Mobser, 2019 رندیگیمکالس مورد ارزیابی قرار 

عث با تیکه درنها منیا یریادگی یهاطیمح جادیکالس کارآمد در ا تیریبرنامه مد کیو حفظ  جادیا

 لیدل کالس به تیریمد. مهم است اریبس شودیآموزان مهمه دانش یبرا تیو موفق یلیتحص شرفتیپ

 کی یآموزان دارد، سنگ بنامعلمان و دانش یو جسم یذهن یستیکالس و بهز طیکه بر مح یراتیتأث

از  توانندیها، معلمان مکالس حیصح تیریبا مد .Diamond Hicks, 2012)است ) تیفیآموزش باک

، سیتدر ییبهبود کارا ی( برایآموز محور و آموزش مشارکتدانش یها)روش سیتدر دیجد یهاروش

 ,Jafari)) کنترل مؤثر کالس استفاده کنند آموزان ودانش یحل مشکالت رفتارو  یریادگی تیتقو

Khorasani & Abdi, 2017 .  هاییتوانای، احرفهمدیریت کالس ترکیبی از شخصیت، رفتار ((Jafari, 

Khorasani & Abdi, 2017  ازجملهو فرایندهایی  هاتیفعالی یک معلم برای نظارت بر هاتالشو 

. مدیریت کالس Diamond (Hicks, 2012)اشاره دارد  آموزاندانشیادگیری، تعامل اجتماعی و رفتار 

ایجاد محیط یادگیری مؤثر و مثبت  منظوربهو فنون بسیار دقیق و حساسی است که  هاروششامل 

و با درایت و  موقعبه( که اگر Soleimani, &  Langroodi Alavi (2013 شودیمبه کار گرفته 

 تا در فعالیت یادگیری موفق باشند و به مدرسان کندیمی الزم به کار رود به فراگیران کمک سنجنکته

ی ریرپذیتأثکردن یادگیری و  ترآساناز حداکثر توان در  نفساعتمادبهتا با اطمینان و  کندیمکمک 

در کالس درس یکی از دالیل معنادار موفقیت یا شکست  آموزاندانشرفتارهای  درواقعبهره گیرند. 

              .(Kazemi, Mohammadi & Raeisoon, 2016) شودیممعلمان در مدیریت کالس محسوب 

 و نظارت ،رهبری ،یدهسازمان و یــطراح یــیعن؛ دیریتیـم ایـکارکرده درس کالس در مدیریت

مدیریت  (. (Rajaeepour, Kazemi & Aghahoseini, 2009شود گر میجلوه خاصیصورت به ارزشیابی

در  آموزاندانشکالس یک فرایند چرخشی است که معلم نخست در تعیین اهداف با مشارکت 

ی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل، هدایت و دهسازمانی، زیربرنامهفرایندهای مدیریتی به طراحی و 

موجب  تیدرنهاو  پردازدیماجرا، ارزیابی در طول اجرا و ارزیابی نهایی  (،Asadi, Bani (2005رهبری 

 یت مدیرهم ش و کارآمد و سالمت عاطفی و ـربخـبرای یادگیری اث شدهانجامی هاتیفعالپیشرفت در 

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=269950
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=269950
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39896
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=519435
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=519435
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
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 ,Vafaei Mehr)و  Jafari, Khorasani & Abdi, 2017)) شودیمدر کالس درس  آموزاندانشتعارض 

Karimzadeh & Nazem, 2017). مسائل و مشکالت  نیترو مطرح نیترمدیریت کالس یکی از معمول

به یک معلم  شدنلیتبددشمن اصلی در  درواقعو  ((Hozhabri & shafizadh, 2018 درس یهاکالس

خدمت  ضمندر  یاز معلمان قبل از خدمت و حت یاریبسکه  Diamond Hicks, 2012)) استموفق 

کالس موجب اختالل در  حیعدم مدیریت صح. Macías & Sánchez, 2015)(با آن مواجه هستند 

 ,Hozhabri & shafizadh)آموزان دانش ی آموزشیهاتیفعالبرای زمان  از دست دادنو  یرییادگ

بهترین سبک در کالس درس  .Diamond Hicks, 2012)) شودیمعلم م شتریاسترس بباعث و  (2018

فرصت رشد و یادگیری  تیدرنهاسبکی است که بتواند جو کالس درس را مطلوب و تداوم بخشد و 

یتی ی سبک مدیرریکارگبهبیشتری را فراهم نماید. تحقق اهداف آموزشی مستلزم توجه به تغییر و 

بنابراین  (Kazemi, Mohammadi & Raeisoon, 2016)اداره کالس درس است  اثربخش در کارا و 

 ,Khakpourرویکردی جدید در این زمینه مؤثر باشد ) عنوانبه تواندیم نیآفرتحولمدیریت کالس 

Etemadizade & Samadi Mobser, 2019). 

دائمًا در و  است رییبر اصول رشد و تغ ی( مبتن۱TCM) نیآفرتحولیا  گراکالس تحول تیریمد

ز در این شیوه ا، گرید یهااز مدل یاریبرخالف بس .بهتر است ییفردا ستیابی بهد یحال تالش برا

مدیریت، فرض بر این است که مشکالت نیاز به واکنش ندارند در عوض باید منابع این مشکالت 

ر ابل توضیحی دارند و در بیشتاز رفتارهای ناکارآمد علل ق هرکدام درواقعشناسایی و تغییر داده شوند، 

ل اند و بیشتر مشکالت، ناشی از عوامهای آموزشی مرتبطبه شیوه میرمستقیغمستقیم یا  طوربهموارد 

داده نشان  رییسه حوزه تغ TCMدر کالس  (.Shindler, 2018و )( Draft, n.d)ی هستند نیبشیپقابل 

 کستناسی ششروان و یتیمسئولیآموز را از بهر دانش یفرد شرفتیپ نیآفراول، کالس تحول .شودیم

( رشیپذو ، احساس تعلق ی)منبع کنترل درون« تیموفق یروانشناس»و  یریپذتیمسئولسمت به 

 سمتبه  موجود تیرا از وضع یعملکرد رشد جمع نیآفر. دوم، کالس تحولکندیم یبانیپشت

 از، یخودآگاه ارتقای عالوه برتا معلم  کندیتالش م TCM. سوم، دهدیارتقا م مطلوب یعملکردها

س در کال ریرهبر بص کیبه  شدنلیتبد یبراآمیز، مانند تدریس موفقیت هدفمندمؤثر و ی هاروش

 .( Draft, n.d)کمک بگیرد 

                                                      
1. Transformative Classroom Management 
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 و احساسیو  یعاطف یهاجنبهو مؤثر و با توجه به  ایروابط پو جادیا با نیآفرتحول مدیریت کالس

عملکرد  تیتقو، آموزاندانش و معلمان نیبموجب تقویت روابط بین فردی دانش مشترک  ایجاد

، آموز. دانش(Ersozlu & Cayci, 2016) شودیآموزان مدانش یریادگفردی و یرشد بهبود  معلمان و

 شکل آنان قی، عالهایی، تواناازهایاساس ن را بر یدرس یهابرنامه دیبا معلماناست که  یمحور اصل

ه کهستند  یفکر انیمرب معلمان، شرکت کنند. یفعال و مشارکت یادگیری در تا بتوانند دهند

 کآموزان کمبه دانش« محرک»و « لگریتسه»عنوان به و کنندیم تقسیم ییهاگروهبه  آموزان رادانش

رتقا ی را در آنان اریپذتیمسئولحس  باشند و منتقدخودآگاه و  یهافرضشیتا نسبت به پ کنندیم

در مباحث  آموزاندانش قیتشو ،هاتیفعالانجام  یمشترک برا دگاهید کی جادیها با اآن .دهندیم

 کنندیاهداف را محقق م نیبازخورد اتفکر و ارائه تأمل و  یبرا یکافبرابر و  یهافرصت جیتروگروهی، 

Slavich & Zimbardo, 2012)( ی جذب مشارکت آنان هامهارتو استفاده از  آموزاندانشی بندگروه

ی گوش دادن فعال )به این معنا که به گوینده بازخورد داده هامهارتی کالسی شامل هاتیفعالدر 

 (سؤالپرسش محوری )پرسیدن  ،است( مندعالقهشود و به او نشان داده شود که به موضوع صحبت 

امکان ایجاد انگیزه، پیشرفت مساوی و  (Asadi, Bani (2005و با تعیین پاداش مشترک 

که باید  هامشوقاز  (.(Mohammadi, et.al, 2016 دهدیمی فردی را افزایش ریپذتیمسئول

ی است اهلیوس تنهانه. تشویق کندیمباشد نه وجود و شخصیت، استفاده  آموزدانشعمل  دکنندهییتأ

ای و تکرار رفتاره دییتأبلکه موجب  داردیموارا با رغبت و تمایل به تالش و پویایی  آموزاندانشکه 

 دهندیمقرار  ریتأثتحت  شدتبهزیرا رفتارها آینده آنان را ؛ شودیمشایسته و مطلوب آنان نیز 

(Afsharnia, Abbasi & Dastranj, 2019). 
کامل در کالس  طوربهرا انتظار قابلو مشترک  یهاهنجارها و ارزش دیآموزان و معلمان بادانش

در  یانداز کلچشم عنوانبهرا  نیتا قوان دهدیآموزان امکان مبه دانش یاستراتژ نیاکه  توسعه دهند

ها و انواع روش یسازادهیپبا  کندینوآورانه تالش م یابیارز (Yoder, 2014) .بنگرندکالس  مدیریت

رایند در طول فهمتا(  یابی، ارزیشخص یابی، ارزیبند، جمعینیتکو مثالعنوانبه) مختلف هایتکنیک

کالس را با دقت  کیداده در متنوع رخ یندهایدهد و فرآ شیآموزان را افزادانش یریادگتدریس، ی

 ,Kapsalis, et.al)) کارآمدتر برطرف کند یرا به روش رانیفراگ یازهاینو  کند فیدرک و توص یشتریب

2019( .2018 )Shindler ی مدیریت هاوهیشکند که مدیریت کالس تحولی را، رویکردی فرض می

برای موفقیت دارد. اگر  آموزدانشو قدرتمندی بر عملکرد معلمان و پیشرفت  مدتیطوالنکالس اثر 

ه ک شودیمپذیر طول زمان در هر کالسی امکان این رویکرد با موفقیت طراحی شود، عملکرد باال در

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
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. مدیریت کالس تحولی بیش از یک مدیریت کالس ساده است. به عبارتی شودیممحلی برای تحول 

 آموزانشدانی ریپذتیمسئولدرونی و احساس  زهیانگبر اساس چنین مدیریتی معلمان از طریق ارتقای 

که خود هدایتگر بوده و به ارزش رفتار کاربردی و  کنندیماین امکان را برای اعضای کالس فراهم 

مبتنی  سازنده، مشارکتی و معموالًرویکرد تربیتی این نوع مدیریت  درواقعمسئوالنه خویش پی ببرند. 

 (.Shindler, 2018)است  مسئلهبر حل 

ز ده ادر پژوهش حاضر این موضوع انتخاب شد تا بر پایه آن بتوان گامی در جهت ساخت و استفا 

رداشت. ب آموزاندانشایرانی و بهبود عملکرد معلمان بر پیشرفت تحصیلی  بافرهنگابزارهای متناسب 

ی مختلف هاسبکیی در رابطه با هاپژوهشاهمیت مدیریت کالس تحولی در کشور ما  باوجودلذا 

Langroodi Alavi  ؛ Afsharnia, Abbasi & Dastranj, 2019)است  شده انجاممدیریت کالس 

2013) Soleimani, & ؛Khalkhali, Soleymanpoor & Fardi, 2010) ؛)Vafaei Mehr, 

Nazem, 2017)  Karimzadeh & 2008 ((؛Aali,    &(Amin Yazdi  ؛(Enayati & Koohsari, 

 & Hozhabri(؛ Kazemi & Aghahoseini, 2009) Rajaeepour ,(؛ ,Samadi  (2015؛ (2017

shafizadh, 2018)  2013  ,(؛)Bakhshayesh) . اما در هیچ پژوهشی به مدیریت کالس تحولی اشاره

ی مدیریت کالس تحولی است. ریگاندازهبرای نشده است. یکی از دالیل این امر نبود ابزار معتبر 

ی برخوردار است. ساخت یک ابزار اژهیوی مدیریت کالس تحولی از اهمیت هامؤلفهبنابراین شناسایی 

رتباط و ا آموزاندانشعالوه بر کمک به یادگیری  تواندیممعتبر برای سنجش مدیریت کالس تحولی 

ی زیررنامهبنظام آموزشی نیز کمک نماید تا با  گذاراناستیس، به آموزدانشبین فردی مؤثر بین معلم و 

باشند. به همین منظور پژوهش  آموزاندانشمناسب پاسخگوی مدیریت کالسی مؤثر برای معلمان و 

ی پرسشنامه مدیریت کالس تحولی در مدارس درصدد پاسخگویی به ابیاعتبارساخت و  هدف باحاضر 

 پرسش زیر است:  ۳

 است؟ شدهلیتشکیی هامؤلفهمه مدیریت کالس تحولی از چه .پرسشنا۱

 . آیا پرسشنامه از روایی الزم برخوردار است؟۲

 . آیا پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است؟ ۳

 پژوهش روش

هدف کاربردی است که از روش پیمایشی استفاده شده است. هدف تحلیل  ازلحاظپژوهش حاضر 

الگو از میان الگوهای مربوط به روابط میان متغیرهاست. جامعه آماری پژوهش،  نیترسادهکشف  عاملی

 التیسال به باال و حداقل تحص ۱5 سیسابقه تدر )دارایشهر اصفهان  ییمعلمان مدارس ابتدا هیلک

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=519435
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=519435
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39896
https://www.sid.ir/en/journal/JournalListPaper.aspx?ID=52973
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=208620
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=208620
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=269950
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=269950
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کوکران بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه  بودند و  ۱۳۹۹نفر در سال  ۳۱۱۶به تعداد  ی(کارشناس

 تهساخمحققی تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ریگنمونه صورتبهها آننفر از  ۲۴۰

 نهیدر زم نیشیپ قاتیو تحق یو چارچوب نظر ینظر یمبان هیساخت پرسشنامه کل یبرابود که 

ع منب ترینمهماسناد استخراج شد.  نیاز ا ییهاهیگوو قرار گرفت  بررسی مورد یکالس تحول تیریمد

)  یکالس تحول تیریمد یاصل حوزهکه سه  بوده است Shindler (2009) هیها نظرهیساخت گو یبرا

ی )از ادرجه 5طیف لیکرت  برحسبگویه  ۲۶در ابتدا . گرفتبرمیکالس و معلم( را در  -آموزدانش

( استخراج گردید. پرسشنامه مقدماتی برای 5و بسیار زیاد = ۴، زیاد =۳، متوسط =۲، کم=۱بسیار کم=

توای قرار داده شد تا مح باسابقهتعیین روایی محتوایی، در اختیار متخصصان علوم تربیتی و معلمان 

آن با سازه اصلی در مقیاس ارتباط  نظر ازرا ارزیابی کنند. از آنان خواسته شد هر مقیاس را  هاهیگو

 -۴مرتبط است،  کامالً  -۳تا حدودی مرتبط است،  -۲مربوط نیست،  -۱ی ارزیابی کنند: اچهاردرجه

 ۴یا  ۳برای هر گویه، از تقسیم تعداد افرادی که نمره  CVIبسیار مرتبط است. در مرحله بعد، مقدار 

 ۰.۷۹تا  ۰.۷۰ نیها بآن CVIنمره   ۱۷و  ۶و  ۳ هیگوداده بودند بر تعداد کل آنان محاسبه شد. که 

 جدداً مموارد اصالحات انجام شده  نیداشتند که در ا یبه اصالح و بازنگر ازیاست که ن یبود بدان معن

در  یلیمتک حاتی. که با آوردن توضدیرا جلب نما نیقرار گرفته و توانست نظر متخصص یتحت بررس

 ۰٫۸یی که در محدوده هاهیگو، تیدرنها شدند. یمجدد بازنگر میاهخصوص هر کدام داخل پرانتز آورد

 ۲۶بودند برای سنجش مقیاس مدیریت کالس تحولی انتخاب شدند. همچنین میانگین کل برای  ۱تا 

بودن روایی محتوایی مقیاس مدیریت کالس تحولی بود.   قبولقابلبود که حاکی از  ۰٫۹۳گویه برابر با 

و  ۱ی مدیریت کالس تحولی از روایی محتوایی، روایی همگراهامؤلفهی ریگاندازهجهت برازش مقیاس 

برای ارزیابی پایایی مقیاس  ۳برای ارزیابی روایی و از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ۲روایی افتراقی

 ییایو پا ییروا ازلحاظها  هیگو یتمامی دییتأاست. همچنین پس از انجام تحلیل عاملی  شده استفاده

 شد. یو گردآور عینمونه پژوهش توز نیب ییآن پرسشنامه نها از بعد بودند و حذف نشدند. دییمورد تا

(؛ تحلیل عاملی KMOی کفایت حجم نمونه بارتلت )هاآزمونبا استفاده از  هادادهآماری  لیوتحلهیجزت

-Smartو  SPSS افزارنرمی از ریگبهرهاکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم و آلفای کرونباخ با 

PLS3 .انجام شد 

                                                      
1. Convergent Validity 

2. Discriminant validity 

3. Composite reliability 
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 هاافتهی

 است؟ شدهلیتشکیی هامؤلفه.پرسشنامه مدیریت کالس تحولی از چه ۱

ی هامؤلفهاول پژوهش در این بخش، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی  سؤالبرای پاسخ به 

ی مربوطه هامؤلفهگویه با  است تا ارتباط هر شده استفادهزیربنایی مقیاس مدیریت کالس تحولی 

گیری، آزمون ها و کفایت نمونهمشخص شود. در ابتدا جهت معتبر بودن ماتریس همبستگی داده

کفایت »برای   KMOنقطه برش اندازه شاخص است. شده استفاده KMO۲و شاخص ۱کرویت بارتلت

 لحاظ شده است. ۰٫۷« گیرینمونه

 و کرویت بارتلت KMOآزمون  -1جدول 

 سطح معناداری df مقدار هاآزمون

KMO ۰٫۸۹   

 ۰.۰۰۱ ۳۲5 ۲۷۴٫۸۸ آزمون کرویت بارتلت

معنادار  ۳۲5( با درجه آزادی ۲۷۴٫۸۸دهد مقدار آزمون کرویت بارتلت )نشان می ۱نتایج جدول 

 ۰٫۸۹با مقدار  KMOها از اعتبار الزم برخوردار است. همچنین شاخص است و ماتریس همبستگی

. با توجه به هستگیری جهت تحلیل عاملی که حاکی از کفایت نمونه هست ۰٫۷باالتر از نقطه برش 

توان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و کرویت بارتلت می KMOنتایج دو شاخص 

از اعتبار الزم برخوردار  شدهانتخابی هامؤلفهپذیر خواهد بود و مقیاس مدیریت کالس تحولی توجیه

ی مقیاس مدیریت کالس تحولی با روش هامؤلفهتحلیل عاملی اکتشافی جهت استخراج  هستند.

حاکی از شناسایی  هاافتهگویه انجام شد. نتایج ی ۲۶یی و چرخش واریماکس بر روی نمادرستحداکثر 

 5۹٫۹۱ درمجموع، شده ییشناسالفه (. پنج مؤ۱ <بود ) ۱از  تربزرگمؤلفه بود که دارای ارزش ویژه  5

که مقدار آن به ترتیب برای هر  کنندیمدرصد از واریانس مقیاس مدیریت کالس تحولی را تبیین 

در سطح  هاهیگو. بارهای عاملی کلیه است ۳5/5و  ۰۹/۶، ۶۰/۶، ۸۳/۹، ۰۲/۳۲برابر با  هامؤلفهیک از 

جهت سنجش مقیاس مدیریت کالس  هاهیگوودن ب قبولقابلبود که حاکی از  ۰5/۰مطلوب و باالی 

 تحولی است.

                                                      
1. Bartlett's 

2. Kaiser-Meyer-Olkin 

 



64   در مدارس ابتدایی ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مدیریت کالس تحولی 

. تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس مدیریت کالس تحولی بر اساس چرخش واریماکس 2جدول 

 گویه( 26)

 هاهیگو شماره
 هامؤلفه

1 2 ۳ 4 ۵ 

۱ 
 صورت مشارکتیانتخاب الگوی مناسب جهت انجام تکالیف به

 گروهی، یادگیری مبتنی بر تیم( یها)مانند پروژه
۰٫۶۹     

۲ 
جهت انجام تکالیف ی بندرایج گروه یهاکیاستفاده از تکن

 (یتصادفی، توانایی مشابه، خودانتخاب یبند)گروه
۰٫۶۷     

     ۰٫۶5 ، محقق، گزارشگر()مدیرتعیین نقش اعضای گروه  ۳

     ۰٫۶۷ الزم جهت انجام تکالیف یهاارائه دستورالعمل ۴

5 
توسط معلم )ایجاد پیوند بین  هاتیمدیریت کارآمد فعال

 منزوی( یهاها، هدایت گروهگروه
۰٫۷۳     

۶ 

گروهی به  یهاتیالزم برای فعال یهاآموزش مهارت

)گوش دادن فعال، نحوه برقراری ارتباط با  آموزاندانش

 و حل تعارضات( یریگمی، تصمهایهمکالس

۰٫5۹     

۷ 
)ارزشیابی  هاتیالگوی مناسب جهت ارزشیابی فعالانتخاب 

 فرآیند، ارزشیابی رسمی، ارزشیابی غیررسمی و خود ارزشیابی(
۰٫۶۶     

   ۰٫۷   آموزانجهت سنجش کیفیت عملکرد دانش یگذارنمره ۸

۹ 
مدت فردی و گروهی جهت کوتاه یهامشوق یریکارگبه

 آموزانعملکرد مطلوب دانش
  ۰٫۷۶   

۱۰ 
)آشکارسازی اهداف و  یاستفاده از راهبرد خود بهساز

 آموزان(اساسی دانش یهاخواسته
  ۰٫۷۳   

   ۰٫۷۱   آموزاندر دانش یریپذتیارتقا مسئول ۱۱

   ۰٫۶۹   )یادگیری پرسش محور( استفاده از استراتژی حل مسئله ۱۲

    ۰٫5۷  بیان شفاف و صریح اهداف و انتظارات از کالس ۱۳

۱۴ 
توجه  یجابه آموزاندانش یهاارزش قائل شدن برای تالش

 استعداد صرف به هوش و
 ۰٫۷۱    

    ۰٫۷۶  آموزها و استعدادهای ویژه هر دانشتوجه به تفاوت ۱5

۱۶ 
جهت شرکت  آموزانفراهم نمودن فرصت برابر برای همه دانش

 هاتیدر فعال
 ۰٫۷۴    
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۱۷ 
)تدریس به همتایان، اداره  آموز در نقش معلمیمشارکت دانش

 روزانه( یهاتیبرخی از فعال
 ۰٫55    

    ۰٫۶۸  کالسی یهاتیآموز در فعالابراز عقاید و نظرات دانش ۱۸

    ۰٫55  آموزانارزشیابی فرایند پیشرفت و عملکرد دانش ۱۹

۲۰ 
آموزان به تدریس کارآمد جهت هدایت دانش یهاوهیانتخاب ش

 عملکرد مطلوب
   ۰٫۷  

۲۱ 
( متناسب با نیازهای اساسی بخشزهیایجاد محیط )انگ

 آموزاندانش
   ۰٫۷۹  

۲۲ 
)نقش  آموز محوریبرخورداری از مفروضات مبتنی بر دانش

 معلم( یلگریتسه
   ۰٫۷۱  

  ۰٫۷5    آموزانتالش معلم جهت پرورش انگیزه یادگیری در دانش ۲۳

۲۴ 
)در مقابل توجه  آگاهی نسبت به سطوح ضمنی کالس درس

 صرف به سطوح عینی(
    ۰٫۷۸ 

۲5 
اجتماعی مشترک و هدفمند و سازنده در  یهاایجاد چارچوب

 کالس
    ۰٫۷۸ 

۲۶ 
 یگذارهی)سرما حافظه عاطفی در کالس یریکارگایجاد و به

 آموزان(عاطفی در روابط با دانش
    ۰٫۷۳ 

 ۱٫۳۹ ۱٫5۸ ۱٫۷۱ ۲٫55 ۸٫۳۲ ۱ارزش ویژه

 5٫۳5 ۶٫۰۹ ۶٫۶ ۹٫۸۳ ۳۲٫۰۲ واریانس تبیین شدهدرصد 

 ۰٫۹۱ گویه( ۲۶آلفای کرونباخ )

یادگیری »مربوط به  ۱در مؤلفه  ۷تا  ۱ی هاهیگوکه به ترتیب  دهدیمنشان  ۲ی جدول هاافتهی

 ۱۳ی هاهیگو؛ «ی راهبردهای انگیزشیریکارگبه»مربوط به  ۳مؤلفه  در ۱۲تا  ۸ی هاهیگو؛ «مشارکتی

سبک »مربوط به  ۴در مؤلفه  ۲۳تا  ۲۰ی هاهیگو؛ «ارتقای روانشناسی موفقیت» ۲در مؤلفه  ۱۹تا 

 هستند.« پویایی کالس»مربوط به  5در مؤلفه  ۲۶تا  ۲۴ی هاهیگو؛ و «کنندهلیتسه

در مقیاس مدیریت کالس تحولی از  شدهییشناسادر مرحله بعد، جهت بررسی برازش ساختار 

 کهنیااستفاده شد. با توجه به  Smart-PLS3 افزارنرمی تأییدی مرتبه دوم با استفاده از تحلیل عامل

                                                      
1  . Eigenvalue 
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در ابتدا الزم  استهدف پژوهش حاضر طراحی، توسعه و اعتبارسنجی مقیاس مدیریت کالس تحولی 

 در تحلیل عاملی اکتشافی مورد ارزیابی قرار گیرند. شدهییشناسااست اعتبار عوامل 

 

 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد  -2شکل 

 

یت ی مقیاس مدیرهامؤلفهمربوط به نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم جهت سنجش  ۲شکل 

و  ۰٫۶۱۴دارای بار عاملی باالتر از  شدهییشناساپنج عامل  دهدیمنشان  هاافته. یاستکالس تحولی 

به ترتیب عوامل ارتقای  شودیمکه در شکل باال مشاهده  طورهمان. اشندبیم قبولقابلدر حد 

(، ۰٫۷۴(، یادگیری مشارکتی )۰٫۷۷ی راهبردهای انگیزشی )ریکارگبه(، ۰٫۷۸روانشناسی موفقیت )

( دارای بیشترین بار عاملی در سنجش مقیاس ۰٫۶۹( و پویایی کالس )۰٫۷۴) کنندهلیتسهسبک 

ی هاهیوگی مرتبط با هر عامل نیز حاکی از آن است که هاهیگو. بررسی باشندیممدیریت کالس تحولی 

مربوط به عامل یادگیری مشارکتی با  ۲هستند و فقط گویه  قبولقابلدارای بار عاملی  شده انتخاب

معناداری در  طوربهگویه حاضر  کهنیااست. با توجه به  ۰٫۶۱۴کمتر از مقدار  ۰٫5۹ضریب عاملی 
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قرار داشت و همچنین تأثیری در کاهش برازش پایایی ترکیبی و میانگین واریانس  ۰٫۷تا  ۰٫۴محدوده 

ی درستبه شده ییشناساگویه و پنج عامل  ۲۶که  دهدیمنداشت؛ این نتایج، نشان  شدهاستخراج

مدیریت  گیریاندازه. در ادامه، مدل دهندیمقرار  سنجش موردمقیاس مدیریت کالس تحولی را 

دهنده معنادار بودن نشان ۱.۹۶ت که مقادیر باالتر از کالس در حالت تخمین معناداری ارائه شده اس

 .باشدمیبارهای عاملی 

 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در حالت تخمین معناداری -۳شکل 
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 . آیا پرسشنامه از روایی الزم برخوردار است؟۲

 . آیا پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است؟ ۳

برای بررسی روایی مقیاس مدیریت کالس تحولی از روایی همگرا  دوم پژوهش سؤالبرای پاسخ به 

( AVE) ۱شدهاستخراجو روایی افتراقی استفاده شد. روایی همگرا با استفاده از معیار میانگین واریانس 

سوم پژوهش جهت بررسی  سؤالمحاسبه شد. برای پاسخ به  ۲الرکر-فورنلو روایی افتراقی با معیار 

پایایی از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. نتایج روایی همگرا و پایایی در جدول 

 .باشندیم مشاهدهقابل( ۴( و نتایج روایی افتراقی در جدول )۳)

ارزیابی روایی همگرا و پایایی -۳جدول   

املع  

 روایی همگرا پایایی

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ
میانگین واریانس تبیین 

 (AVE)شده 

۸۳٫۰ یادگیری مشارکتی  ۸۷٫۰  5۲٫۰  

ی راهبردهای انگیزشیریکارگبه  ۸۴٫۰  ۸۸٫۰  ۶۱٫۰  

۸۳٫۰ ارتقای روانشناسی موفقیت  ۸۷٫۰  5۱٫۰  

کنندهلیتسهسبک   ۸۳٫۰  ۸۸٫۰  ۶۶٫۰  

۸۴٫۰ پویایی کالس  ۹٫۰  ۷5٫۰  

قبولقابلحد   > ۷٫۰  > ۷٫۰  > 5٫۰  

 

ی هاعاملبرای  شدهاستخراجکه میانگین واریانس  دهدیمنتایج ارزیابی روایی همگرا نشان 

(، ارتقای روانشناسی موفقیت ۰٫۶۱ی راهبردهای انگیزشی )ریکارگبه(، ۰٫5۲یادگیری مشارکتی )

و مورد تأیید  ۰٫5( باالتر از مقدار ۰٫۷5( و پویایی کالس )۰٫۶۶) کنندهلیتسه(، سبک ۰٫5۱)

 زای مدیریت کالس تحولی هامؤلفه. همچنین نتایج مربوط به پایایی حاکی از آن است که باشندیم

بیانگر آن است  آمدهدستبهقرار دارند. نتایج  ۰٫۷آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باالتر از مقدار  نظر

ایج . در ادامه نتباشندیمپایایی و روایی همگرا مورد تأیید  نظر ازکه مقیاس مدیریت کالس تحولی 

 است. شده ارائهمربوط به روایی افتراقی 

                                                      
1. Average Variance Extracted 

2  . Fornell–Lacker 
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الرکر -روایی افتراقی بر اساس آزمون فورنل-4جدول   

 ۵ 4 ۳ 2 1 عامل شماره

ی راهبردهای انگیزشیریکارگبه ۱  
(۷۸٫۰)      

 ارتقای روانشناسی موفقیت ۲
5۳٫۰  (۷٫۰)     

کنندهلیتسهسبک  ۳  
۴۶٫۰  ۴۶٫۰  (۸۱٫۰)    

 پویایی کالس ۴
۷۷٫۰  ۴۳٫۰  ۴۶٫۰  (۸۷٫۰)   

 یادگیری مشارکتی 5
۳۸٫۰  ۳۸٫۰  ۴۲٫۰  ۴5٫۰  (۷۱٫۰)  

(شدهدادهدر قطر ماتریس )داخل پرانتز نشان  شدهاستخراجتوجه: ریشه دوم مقدار میانگین واریانس    

که ریشه دوم مقدار میانگین واریانس  دهدیمنشان  ۴الرکر در جدول -معیار شاخص فورنل

(، ارتقای روانشناسی ۰٫۷۸ی راهبردهای انگیزشی )ریکارگبه( برای عوامل AVE) شدهاستخراج

( ۰٫۷۱( و یادگیری مشارکتی )۰٫۸۷(، پویایی کالس )۰٫۸۱) کنندهلیتسه(، سبک ۰٫۷موفقیت )

بیشتر از همبستگی آن عامل با سایر عوامل در مدل است؛ بنابراین روایی افتراقی مورد تأیید قرار 

 .ردیگیم

 گیرینتیجهبحث و 

دهی ساختار آموزشی و فرایند تدریس با توجه به نقش اساسی که مدیریت کالس تحولی در شکل

ابزاری روا، معتبر و جامع در جهت پر  عنوانبه تواندمیبه فرهنگ ایرانی این مقیاس  تأکیددارد و با 

 نیاپژوهش  جینتاقرار گیرد. همچنین بر اساس  وپرورشآموزشموجود در خدمت نظام  خألکردن 

کالس  تیریابعاد مد عنوانبه را لفهؤم 5 ،ندلریش هینظرکه مبتنی بر  است یابزار چندبعد کی مقیاس

مربوط به  ۱در مؤلفه  ۷تا  ۱ی هاهیگوبه ترتیب اند از: لفه عبارتؤم 5 نیا است.در نظر گرفته  یتحول

؛ «ی راهبردهای انگیزشیریکارگبه»مربوط به  ۲مؤلفه  در ۱۲تا  ۸ی هاهیگو؛ «یادگیری مشارکتی»

مربوط  ۴در مؤلفه  ۲۳تا  ۲۰ی هاهیگو؛ «ارتقای روانشناسی موفقیت» ۳در مؤلفه  ۱۹تا  ۱۳ی هاهیگو

 هستند. « پویایی کالس»مربوط به  5در مؤلفه  ۲۶تا  ۲۴ی هاهیگوو « کنندهلیتسهسبک »به 
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)Slavich & Zimbardo, 2012 ( مؤلفه اول این پژوهش یادگیری مشارکتی بود. نتیجه پژوهش

به  آموزان رادانش ،«محرک»و « لگریتسه»عنوان به با مؤلفه اول این پژوهش بود. معلم، راستاهم

ت شرک یدرس یهابرنامهآنان را در  یفعال و مشارکت و از طریق یادگیری کندیم تقسیم ییهاگروه

، هایازسهیها و شبدر نقش ی، بازیگروه یهامانند پروژه ،متقابل یریادگبا ی توانندیم انیمرب. دهدیم

ری یادگیمرتبط و معنادار،  یبه شکل کرده و ریدرگ میبا مفاهدر طی فرایند تدریس آموزان را دانش

بر  یمبتن یریادگنیز به ی (Yoder, 2014) بود. راستاهماین مؤلفه  ۲که با گویه  کنند تیتقوآنان را 

ی کوچک هایبندگروه( نیز به Rasooli, et.al, 2013بود. نتیجه پژوهش ) کردهاشارهو گروهی نیز  پروژه

بودند. همچنین نتیجه دیگر  کرده اشارهبرای رسیدن به یک هدف مشترک  آموزاندانشنامتجانس 

بود که نشان داد اعضای گروه به خاطر نقشی که در گروه  راستاهماین پژوهش  ۳پژوهش آنان با گویه 

 هاتیقعموبه یکدیگر وابسته هستند. در جریان کار گروهی، ارتباط متقابل اعضای گروه،  دارندعهدهبه 

. ندکیمادن، انتقاد کردن و مثال زدن را ایجاد و تجربیات مهم از قبیل توانایی پرسیدن، توضیح د

و  هاگروههماهنگ بود، نقش معلم راهنمایی  5( با گویه (Mohammadi, et.al, 2016نتیجه پژوهش 

تا هر  کندیماست، معلم با هدایت، یادگیری را به خود شاگردان واگذار  آموزاندانشدادن سرنخ به 

آموزش این مؤلفه به  ۶یک از اعضا در برابر یکدیگر و یادگیری خود احساس مسئولیت نمایند. گویه 

)گوش دادن فعال، نحوه برقراری ارتباط با  آموزانگروهی به دانش یهاتیالزم برای فعال یهامهارت

. در بود راستاهمزیر  یهاپژوهشاشاره داشت که با نتایج  و حل تعارضات( یریگمی، تصمهایهمکالس

ی جذب مشارکت هامهارتو استفاده از  آموزاندانشی بندگروهبه  ( Asadi, Bani 2005 (پژوهش

بود. نتیجه تحلیل  شده اشارهی گوش دادن فعال هامهارتی کالسی شامل هاتیفعالآنان در 

(Afsharnia, Abbasi & Dastranj, 2019 ) ی هاتعارضو  هااختالفی روزانه، هایبدخلقنشان داد که

 ,Yoder) ی معلم است.ریگمیتصمی کالس و ... نیازمند توان باالی الحظهی هابحران، آموزاندانشبین 

 یهاگوش دادن فعال، صحبت ند بابتوان دیآموزان بادانشدر پژوهش خود اظهار کرد که  (2014

 ,Kapsalis, et.al)در پژوهش  .رندیکارگبه ات خودحل تعارض در شنیده، سپسرا  شانیهایهمکالس

، ینیتکو مثالعنوانبه)ارزشیابی  مختلف یهاکیها و تکنانواع روش یسازادهیپمعلم با  (2019

 خمتنوع ر یندهایو فرآداده  را ارتقاآموزان دانش یریادگی ،همتا( یابی، ارزیشخص یابی، ارزیبندجمع

 . بود راستاهماین مؤلفه  ۷که با گویه  کندیم فیدرک و توص یشتریکالس را با دقت ب کیداده در 

(Ersozlu & Cayci, 2016) انآموزدانشی برای پیشرفت تحصیلی چندوجه یابیارزپژوهش خود به  رد 

ری مثبت بر قابتی اثبودند. بنابراین یادگیری مشارکتی در مقایسه با شرایط انفرادی یا ر کردهاشارهنیز 

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=39538
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که در یادگیری مشارکتی فردی و همکاری های میانمهارت کهطوریبهوزان دارد آمیادگیری دانش

 وانعنبهتوان ای حیاتی هستند و از آن میهای بعدی و شخصی و حرفهشوند برای موفقیتآموخته می

گیری تیم عی، مشارکت در حل تعارض و در شکلابزاری قدرتمند جهت ایجاد پیوندهای اجتما

 یادگیری اشاره کرد.

 Afsharnia, Abbasiبود. نتیجه پژوهش ) ی راهبردهای انگیزشیریکارگبهمؤلفه دوم این پژوهش  

& Dastranj, 2019 معلم در طول تدریس با استفاده از  کهیطوربهبود  راستاهماین مؤلفه  ۹( با گویه

 و تکرار رفتارهای دییتأو موجب  داردیموارا با رغبت و تمایل به تالش و پویایی  آموزاندانش، هامشوق

 جینتا را از قیتشونیز  )Muspawi, et al, 2019(. نتایج پژوهش شودیمشایسته و مطلوب آنان نیز 

این مؤلفه بود که با نتیجه  ۱۱ی گویه ریپذتیمسئول آورده بود.به شمار  یمثبت آموزشو مهم  اریبس

آموز را از هر دانش یفرد شرفتیپ نیآفرکالس تحول درواقعبود،  راستاهم (.Draft, n.d)پژوهش 

 ,Slavich & Zimbardo)ی هاپژوهشدر  .کندیم یبانیپشت یریپذتیمسئولسمت به  یتیمسئولیب

، حس هاتیفعالانجام  یمشترک برا دگاهید کی جادیبا انیز  ) & Sánchez, 2015Macías(و  (2012

ش )یادگیری پرس استفاده از استراتژی حل مسئله. کندیمارتقا پیدا  آموزاندانشی ریپذتیمسئول

Asadi, Bani و  Jafari, Khorasani & Abdi, 2017))ی هاپژوهشاین مؤلفه بود که با  ۱۲گویه  محور(

اده استف مسئلهحل از  یریادگی تیتقو و سیتدر ییبهبود کارا یمعلمان برا بود. راستاهم ((2005

ی هاتیفعالدر  آموزاندانش( به مشارکت سؤالمحوری )پرسیدن و استفاده از رویکرد پرسش کنندیم

 و (Slavich & Zimbardo, 2012) یهاپژوهشدر  .کردیمآنان کمک کالسی و یادگیری 

(Mohammadi, et.al, 2016)  ،ندپرداختیمبه بحث و گفتگو  هاگروهبا استفاده از رویکرد حل مسئله .

کیفیت آموزش را بهبود بخشیده و فضا و محیط کالس را از  تواندمیاستفاده از راهبردهای انگیزشی 

 بودن به سمت فضایی پربار و سرشار از یادگیری تبدیل نماید.  بارکسالت

این پژوهش مربوط به مؤلفه  ۱۳گویه ارتقای روانشناسی موفقیت بود. مؤلفه سوم این پژوهش  

 یهاهنجارها و ارزش دیآموزان و معلمان بادانشبود،  راستاهم (Yoder, 2014)سوم است که با پژوهش 

ن آموزان امکابه دانش یاستراتژ نیاکه  طور کامل در کالس توسعه دهندبهرا انتظار قابلو مشترک 

 بنگرند. کالس  در مدیریت یانداز کلچشم عنوانرا به نیتا قوان دهدیم

( اشاره داشت که معلمان با Afsharnia, Abbasi & Dastranj, 2019همچنین نتیجه پژوهش )

ی درسی، هدایت و نظارت بر یادگیری هاتیفعالدر مورد  آموزاندانشی شفاف به هادستورالعملارائه 
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 یآموزاندانش( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که (Muspawi, et al 2019. رندیگیمرا بر عهده 

د، بنابراین معلم باید با هر دارنرا به همراه  استعداداز هوش و  یمختلف سطوح ندیآیکه به مدرسه م

ها و توجه به تفاوت این مؤلفه یعنی ۱5که با گویه  و هوش او برخورد کند بااستعدادمطابق  آموزدانش

با گویه  Slavich & Zimbardo, 2012)(بود. نتیجه پژوهش  راستاهم آموزاستعدادهای ویژه هر دانش

 یهاصتفر جیتروو  هاتیفعالانجام  یمشترک برا دگاهید کی جادیبا ابود. معلم  اراستهماین مؤلفه  ۱۶

 .دهدیمرا در مباحث گروهی مشارکت  آموزاندانش ،بازخوردتفکر و ارائه تأمل و  یبرا یکافبرابر و 

 ی زیرهاپژوهشاشاره داشت که با نتایج  آموز در نقش معلمیمشارکت دانش این مؤلفه به ۱۷گویه 

در طول کالس را  ییهاپروژه ای معلمان جلساتنشان داد  (Yoder, 2014) بود. نتیجه پژوهش راستاهم

ه ب یبرارا  ی، فرصتی خودهایهمکالسو  به همساالن تا با تدریس دهندیماختصاص  آموزاندانشبه 

 ضیتفوبه  )Muspawi, et al, 2019(ایجاد کنند. نتیجه پژوهش خود،  یهااشتراک گذاشتن آموخته

ن آموزابه دانشولی خود را دارد،  یهاتیو مسئول اراتیکه معلم اخت یمعن نی، به ااشاره داشت اریاخت

ها را آن یکار گروه جینتا ی،ابیکنند و با ارز نییکار خود را تع یفکر یتا محتوا دهدیفرصت را م نیا

( با آموزانپیشرفت و عملکرد دانشارزشیابی فرایند این مؤلفه یعنی ) ۱۹گویه  .دینمایم تیتقو

 ,Vafaei Mehr, Karimzadeh & Nazemو  Jafari, Khorasani & Abdi, 2017))ی هاپژوهش

 و ارزیابی نهایی موجب پیشرفت شدهانجامی هاتیفعالمعلم با ارزیابی  کهیطوربهبود  راستاهم ((2017

. توسعه روانشناسی موفقیت به شدیمدر کالس درس  آموزاندانشش و کارآمد ـربخـو یادگیری اث

آموزان احساس بهتری در مورد خودشان ی را به کالس اضافه کنیم تا دانشاین معنا نیست که چیزهای

تدریس است. ارتقای روانشناسی موفقیت منجر به  هایانتخابداشته باشند بلکه در مورد درک آثار 

 گردد.آموزان میپیشرفت دانشبا کیفیت باال و  توأممدیریت کالس 

 با (Ersozlu & Cayci, 2016)بود. نتیجه پژوهش کنندهلیتسهسبک مؤلفه چهارم این پژوهش  

جذاب در  یهایها و استراتژاستفاده از روشمعلمان با  کهیطوربهبود  راستاهماین مؤلفه  ۲۰گویه 

ی ریادگی در عملکرد مطلوب را به سمت آموزاندانش، اتریپو یریادگی طیمحضمن ایجاد  ،سیتدر

با  که یمعلماناشاره داشت به  ( ,et al, 2019)Muspawi. همچنین نتیجه پژوهش کردندیمهدایت 

 میآموزان تنظدانش یمتناسب با سطح آمادگرا  هاتیفعال محور، آموزدانش سیسبک تدرانتخاب 

 Slavich) نتیجه پژوهش .نمودندیمدرس فراهم را در کالس  مؤثر یریگمیفرصت تصمو  کردندیم

& Zimbardo, 2012)  را  یدرس یهابرنامه دیبا بود، معلمان راستاهماین مؤلفه  ۲۲و  ۲۱ی هاهیگوبا

 یفعال و مشارکت یادگیری در تا بتوانند آموزان شکل دهنددانش قی، عالهایی، تواناازهایاساس ن بر
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 یهافرضشیکنند تا نسبت به پ آموزان کمکبه دانش« محرک»و « لگریتسه» عنوانبه شرکت کنند و

این پژوهش هماهنگ بود،  ۲۱( با گویه ,Samadi 2015باشند. نتیجه پژوهش ) منتقدخودآگاه و 

ی هایآمادگرک و فهم درستی از نیازها، عالیق و در کالس، د آموزاندانشمعلمان با هدایت 

. هنددیمی آزادانه را به آنان هاتیفعالو امکان انجام  آورندیمدر فرایند یادگیری به دست  آموزاندانش

یش افزا یبرا بخشزهیانگ طیمح کی جادیمعلم در ا ییتوانانیز به  (Muspawi, et al, 2019) در مطالعه

این مؤلفه  ۲۲بودند که با گویه  کردهاشارهاو  یلگرینقش تسهو  یریادگیر دآموز دانش مشارکت

این مؤلفه  ۲۳با گویه  (Yoder, 2014)( و Mohammadi, et.al, 2016)ی هاپژوهشنتایج  بود. راستاهم

ن پیشرفت تحصیلی و انگیزه یادگیری در بیبه  یابیدستبا تالش معلم در  کهیطوربههماهنگ بودند 

بود. طبق این رویکرد معلمان به دنبال ایجاد کالسی هستند که خود هدایتگر  ریپذامکان آموزاندانش

-شفعالیت نمایند این معلم به دان بلندمدتدستیابی به اهداف  منظوربهبوده و با کمی صبر و حوصله 

یی ند یادگیری نهاکند تا ارزش رفتار کاربردی و مسئوالنه را تشخیص دهند، بر فرایآموزان کمک می

-سه با سایر دانشآموز در مقاینسبی دانشو رشد شخصی به جای دستیابی به پاداش و یا موفقیت 

 است. مسئلهکنند. این رویکرد سازنده، مشارکتی و مبتنی بر حل می تأکیدآموزان 

پژوهش این  ۲5گویه  با  (Yoder, 2014) بود. نتیجه پژوهش پویایی کالسمؤلفه آخر این پژوهش  

را  و سازندهمشترک اجتماعی  یهاهنجارها و ارزش دیآموزان و معلمان بادانش درواقعبود،  راستاهم

که موجب پویایی و حس نشاط در کالس درس شود. نتیجه  طور کامل در کالس توسعه دهندبه

ی و آگاهانه از نیبشیپبه وجود یک مجموعه قابل  (Yazdi, Amin & Aali (2008تحلیل پژوهش 

ی مشخص در کالس، برای نیل به موفقیت و تالش در کالس اشاره هابرنامهو  هادستورالعملقوانین، 

 جادیا با نیآفرتحول نشان داد که مدیریت کالس (Ersozlu & Cayci, 2016). نتیجه پژوهش کردیم

 نیبموجب تقویت روابط بین فردی  احساسیو  یعاطف یهاجنبهو با توجه به  مؤثرو  ایروابط پو

ه ک شدیآموزان مدانش یریادگفردی و یرشد بهبود  عملکرد معلمان و تیتقو، آموزاندانش و معلمان

هماهنگ بود  ۲۶نیز با گویه  (Yoder, 2014)بود. نتیجه پژوهش  راستاهماین پژوهش  ۲۶با گویه 

 یاحساسات مثبت و منف توانندیم یو عاطف یاجتماع یفرد نیب یهامهارت بامعلمان  کهیطوربه

گاه آ آموزاندانش یلیو تحص یعاطف یازهایاز نو  کرده ییآموزان، شناساخود را در تعامل با دانش

های ضمنی محیط کالس آگاه بوده و با اتخاذ رویکردی هدفمند و شوند. زمانی که معلم از جنبه

 مؤثرتر اداره خواهد کرد.    صورتبهمناسب به نفع همه افراد، کالس را 
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این  هآمددستبه جینتااز دیگر  همگرا ییو روا ییاینظر پا از یکالس تحول تیریمد اسیمق ارزیابی

 یریادگی یهامؤلفه یبرا شدهاستخراج انسیوار نیانگیکه م دادهمگرا نشان  ییروا یابیارز .پژوهش بود

(، ۰٫5۱) تیموفق یروانشناس ی(، ارتقا۰٫۶۱) یزشیانگ یراهبردها یریکارگ(، به۰٫5۲) یمشارکت

 نهمچنی. بودند دییو مورد تأ ۰٫5( باالتر از مقدار ۰٫۷5کالس ) ییای( و پو۰٫۶۶) کنندهلیسبک تسه

باخ و کرون ینظر آلفا از تحولی کالس تیریمد مقیاساز آن است که  یحاک ییایمربوط به پا جینتا

 .بودند گرفته قرار ۰٫۷باالتر از مقدار  یبیترک ییایپا

 و استبا توجه به نتایج مطالعه حاضر، این پرسشنامه دارای پایایی و روایی مناسب  مجموع در

ی آموزش ضمن خدمت هادورهدر  وپرورشآموزشیک ابزار پایا و معتبر در نظام  عنوانبهاز آن  توانیم

رنامه بشود معلمان در بنابراین پیشنهاد می ؛شودیمتوصیه  معلمتربیتمعلمان و برنامه درسی مراکز 

های یادگیری مشارکتی مبادرت نمایند. همچنین در د نسبت به طراحی و مدیریت فعالیتدرسی خو

محور و با از روش حل مسئله و یادگیری پرسش خصوص راهبردهای انگیزشی معلمان با استفاده

ی بعدی این پژوهش ارتقا مؤلفهآموزان ایجاد انگیزه نمایند. پذیری در دانشارتقای مسئولیت

-هتتدریس مبتنی بر جهای گردد که معلمان شیوهقیت بود در این زمینه پیشنهاد میروانشناسی موف

-رش در کالس درس موجب پیشرفت دانشگیری رشد را اتخاذ نمایند و با ارتقای حس تعلق و پذی

به  تگردد معلمان با صبر و حوصله نسبآموزان گردند. با توجه به سبک تسهیلگری معلم پیشنهاد می

ویایی کالس پیشنهاد پ مؤلفهاهتمام ورزند و در خصوص  درازمدتان در آموزدانشتوانمندسازی 

بندی کرده و عالوه بر سطوح صریح و عوامل مختلف در کالس درس را طبقهگردد که معلمان می

 چراکهظه عاطفی باشند چارچوب اجتماعی و حاف ازجملهآشکار قادر به آگاهی از عوامل ضمنی کالس 

 ای در پویایی محیط کالس دارند.کنندهنقش تعیین

تی ی دیگر بایسهاتیجمعبه  هاافتهیمیتعماما با توجه به محدود بودن پژوهش به معلمان اصفهان،  

که این پرسشنامه در مناطق دیگر کشور نیز آزمون شود.  شودیمصورت گیرد و پیشنهاد  اطیبااحت

 ی انجام گیرد و نتایجاقدام پژوه یی مانند مصاحبه وهاروشار الزم است از برای استفاده کارآمد این ابز

 را با ابزار مدیریت کالس تحولی این پژوهش مقایسه گردد. گرفتهانجامی هاپژوهش
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 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهششده است. 

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

ن مقاله قباًل در هیچ ای. بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تدریس نشریه

 پژوهی ارسال شده است.
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