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 بـه آموزاندانش یـادگیری و آمـوزش برای مطلوب جو ایجاد در کلیدی متغیری کالس، مدیریت: چکيده

 کالس کنترل و اداره زیرا. است بوده معلمان مسائل ترین عمده از همیشه درس کالس اداره و آیدمی شمار

 این. است آموزشی اهداف به دستیابی برای اثربخش یادگیری محیط یک ایجاد نیاز پیش همواره درس

 مهارتهای و شود فراهم بیشتری یادگیری های فرصت آن طریق از که شود طراحی ای گونه به باید فعالیت

 کالس، مدیریت نحوه رابطه مطالعه پژوهش، این هدف. یابد ارتقاء و رشد آموزان دانش مشارکتی و اجتماعی

 0011تعداد به آموزان دانش کلیه شامل پژوهش آماری جامعه. . است آموزاندانش تحصیلی انگیزش بر

 نمونه روش از استفاده بابر اساس جدول مورگان  پسر آموز دانش نفر 825 تعداد که. باشد می آموز نفردانش

 سه( اول دوره)پسرانه متوسطه مدارس بین از که ترتیب بدین اند، گردیده انتخاب ای خوشه تصادفی گیری

 کالس یک – هرمدرسه از کالس سه مدرسه هر در حضور از پس و شدند انتخاب تصادفی شیوه به مدرسه

 آموزان دانش تمام از و شد برگزیده گیری نمونه واحد عنوان به -نهم کالس یک هشتم، کالس یک هفتم،

 بحرانی تحصیلی انگیزه پرسشنامهدو  پژوهش این در اطالعات گردآوری روش. آمد عمل به پرسشگری

 دانشگاه اساتید از جمعی توسط آن روایی که است  درس کالس سنجش نوع مدیریت پرسشنامه و( 0821)

 محقق های پرسشنامه پایایی. گرفت قرار تأیید مورد چالدران شهرستان اسالمی آزاد دانشگاه و نور پیام

 55/1 ترتیب به کرونباخ آلفای از استفاده با  مطالعه این در تحصیلی انگیزش و درس کالس مدیریت ساخته

 استنباطی سطح در آماری روشهای و SPSS افزار م نر از ها داده تحلیل و تجزیه برای. آمد بدست 28/1 و

 کالس مدیریت میان داد نشان پژوهش نتایج. گردید استفاده) مستقل تی و پیرسون همبستگی ضریب)

 با انضباط و نظم مؤلفه( p>111) دارد وجود داری معنی مثبت رابطه فراگیران تحصیلی انگیزش و درس

 پیش درصد 28 درس کالس مدیریت مؤلفه موثرترین 111/1 معناداری سطح و288/1 بتای ضریب مقدار

 معنادار تحصیلی انگیزش روی بر متقابل اعتماد اثربخشی. باشد می دارا را تحصیلی انگیزش روی بر بینی

 8) دارد تحصیلی انگیزش بخشی اثر و بینی پیش در ناچیزی سهم زمان مدیریت همچنین. باشد نمی

 توانمی درصد 55/1 اطمینان سطح در شده، برآورد 111/1 معناداری سطح به توجه با همچنین(. درصد

 وجود داری معنی رابطه آموزان دانش در تحصیلی انگیزش با وانضباط نظم زمان، مدیریت بین که کرد ادعا

 ارتقاء با و دارد بسزایی اهمیت تحصیلی انگیزش ارتقاء و ایجاد در وانضباط نظم زمان، مدیریت یعنی. دارد

 .یابدمی ارتقاء نیز تحصیلی انگیزش ها، مؤلفه این

 .درس کالس مدیریت مدیریت، درس، کالس تحصیلی، انگیزش  :يديکل واژگان
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 مقدمه

پیشرفت تحصیلی و مسائل مربوط به آن یکی از دغدغه های اصلی نظام آموزش و پرورش کشورهاسـت چـرا کـه مسـنولین            

وتصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه در سراسر دنیا توسعه و پیشرفت جامعه شناسان را در توسـعه و  

پسشرفت نظام آموزشی می دانند و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصـیلی دانـش آمـوزان در مدرسـه و کـالس درس      

متغیر وابسته تحت تأثیر یک عامل نیست بلکه عوامـل متعـددی نظیـر اسـتعداد     عملیاتی می گردد.  پیشرفت تحصیلی  به عنوان 

تحصیلی عوامل شناختی مانند هوش عمومی، خودکارآمدی تحصیلی، راهبرد های خودتنظیمی، سـاختار کـالس درس، انگیـزش    

(. مــک 0858المالکی،تحصــیلی، توانــایی یادگیرنــدگان، آمــوزش معلمــان وانگیــزش یادگیرنــدگان بــر روی آن تــأثیر دارند)عبــد 

( به عنوان یکی از نظریه پردازان مطرح انگیزش پیشرفت معتقد است که آینـده هـر جامعـه ای وابسـته بـه سـطح       0525)0کللند

انگیزش پشرفت فعلی دانش آموزان آن جامعه است. بنابراین ارتقا و بهبود سطح انگیزش پیشـرفت دانـش آمـوزان مـی توانـد در      

معلمان بـه  اسـت، وجود آمدهبه وتربیتتعلیم از زمانی که( 8112، 8آن جامعه گردد)به نقل از رایکمن نهایت موجب بهبود شرایط

 رفتارهـای بـدی دارنـد و بـه     ،«تجملنـد  عاشـق »داشت که دانشجویان او حتی سقراط شکایت اند.توجه داشته آموزانرفـتار دانش

 آن طریـق  از کـه  شـود  طراحـی  ای گونـه  بـه  باید درس کالس (. اداره2: 0828)اسماعیلی نسب؛کننداحترامی میبی اولیای خود

 هـا  نقـش  در بررسى یابد. ارتقاء و رشد آموزان دانش مشارکتی و اجتماعی مهارتهای و شود فراهم بیشتری یادگیری هایفرصت

یم بر فراگیران، نقش حیـاتى و محـور    و تأثیرگذار مستق تک تک اجزا  انسانى نـظام آموزشى، نقش معلم بـه عـنوان کارگردان

 که بتوانند بـه گونـه مناسـب بـر کـالس درس      توانند نقش خود را به درستى ایفا نمایندمىتی است، لذا معلمان و مربیان در صور

 و اداره چـون  بـوده  معلمان مسائل ترین عمده از همیشه درس کالس (. اداره018: 0821)عبدالهی؛مدیریت اثربخش داشته باشند

 طراحی. (0858است)مرادی، آموزشی اهداف به دستیابی برای اثربخش یادگیری محیط یک نیاز پیش همواره کالس درس کنترل

نقـش انضـباط، کنتـرل صــحیح     (. 0821کند)صـمدی و همکـاران؛    می تر آسان را درس کالس درس، اداره کالس سازماندهی و

ناپـذیر اسـت،   امر  اجتناب گیرنده و موفقیت فراگیران به عنوان یاد یاد دهندهکالس و اداره نمودن آن بر موفقیت معلم به عنوان 

یـاددهى و   انضـباطى کـالس بـر کیفیـت فعالیـت     درستى مدیریت نشود زمان یادگیر  کاهش یافتـه و بـى   که اگر کالس بهچنان

 مستلزم گروهی، و اجتماعی موقعیتهای دیگر مانند درس کالس مدیریت(. 018: 0821)عبدالهی؛یادگیر  نیز اثـرات مـنفى دارد

 جـو  کارکردها این تحقق .است ارزشیابی و کنترل و نظارت رهبری، سازماندهی، و طراحی مدیریت یعنی کارکردهای دادن انجام

 به از یکدیگر کارکردها تفکیک که دارد خاصی ویژگیهای درس کالس موقعیت .کند می فراهم آموزش و یادگیری را برای کالس

   (0858است)مرادی، ضروری درس کالس اداره فرایند در کارکردها کلیه تحقق ولی است، پذیر امکان سختی

                                                           
McClland -3  

 9- Ryakman 
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 تعریف مدیریت کالس وانگيزش تحصيلی

در کـالس   کارگیری منابعی بهتعاریف عبارت است از نحوه از مدیریت کالس تـعاریف مـتفاوتی ارائه شـده است.یکی از این       

 مدیریت کالس آموزان یـا فراگیرندگان است.معنی دیگرهای آموزشی،رفتار معلمان و رفتار دانشمواد آموزشی،فعالیتشامل  درس

(. مطـابق  88: 0828)جـامعی، نظم را برقرار کرد آموزشی در کالس، توان با رعایت قوانین و مـقرراتمی چگونه این است که درس،

یت کالس، کلیه ی تالش های معلم برای سرپرستی فعالیت های کالسی است که شـامل  ( مدیر0528)8تعریف ولفانگ و گلیکمن

 مجموعه را درس کالس ( مدیریت811استرنبرگ) و (  ویلیامز0850آموزش، تعامالت اجتماعی و رفتار دانش آموزان است)ویسی،

 مثبت محیطی تا نمایند کنترل طوراثربخش به را آموزان دانش دهد می امکان معلمان به که دانند می مهارتهایی و تکنیکها از ای

ی هرمعلم این اسـت کـه   های مشکل تدریس است. خواسته و وظیفهی کالس درس،یکی از بخشاداره شود. فراهم یادگیری برای

باید بـه ایـن   معلم  .ها باشدها و تقویت قوتضعف کم کردن( رفع)یا آموزان بپردازد و در پیو قوت دانش به شناسایی نقاط ضـعف

 بنـابراین،  بستگی دارد؛ آموزانکالس درس،به نوع شخصیت و خصوصیات کلی دانش نکته توجه داشته باشد که بخشی از مدیریت

کالس درس توسـط مربـى یـا     مدیریت مقصود از .خوانی داشته باشددو مقوله هم این بـا باید از سیستمی استفاده کند که دقـیقا

تواند بر آن به طور مستقیم یا غیر کالسى است که در اختیار مربى است و مربى مى آن اندازه از فعالیتها  درون معلم، مدیریت بر

تواند نقش سـایر عـناصر انسانى اثرگذار در فرآیند یادگیر  ویاددهى را ایفا نماید بلکـه هـر   . زیرا معلم نمىنماید مدیریت مستقیم

 (.018: 0821)عبـدالهی؛ را دارند خود نقش ى همچون مدیران، کارکنان،سیاستگذاران و مانند آنیک از اجزا  انسانى نظام آموزش

یافته است، کالسـى کـه موقعیـت     کالس درس، فرآیند اداره یک کالس درس مـوفق و سـازمان اثربخش ، مدیریتبه عبارت دیگر

بـه   را بتوانند نقش تسهیل کننده خود در امر یـادگیر   معلمان و آورد آموزان فراهمها  تک تک دانشمناسبى برا  رشد قابلیت

که در پرتو تعامل سازنده، دوسـتانه و صـمیمانه مـعلم و فراگیران ایجاد شود و شـرایط مــناسب و   کالسی  نحو احسن ایفاء کنند

و  آمـوزان برخـورد معلـم بـا دانـش    . بود دو خواهد سازد که در آن یادگیر  و یاددهى موضوعى جذاب برا  هر مـهیا را بـانشاطى

به صورتی کـه   است آموزاندرس نفوذ و تأثیر معلم بر دانش کـالس دارد.رهـبری ایاستفاده از سبک رهبری مناسب اهمیت ویژه

دهای اسـتعدا  بایـد  تـالش کننـد.معلم در نقـش رهبـری     آموزشـی  آموزان با میل و عـالقه و رغــبت بــرای تحقـق اهـداف    دانش

 انجـام  کرده و در آنها انگیزه مطالعه و پژوهش را ایجاد کند.همچنین بر برقرار و با آنها به خـوبی ارتـباط شناسایی را آموزاندانش

ایجـاد   یـادگیری -یـاددهی  در چگونگی انجـام دادن فرآینـد   را اقتضای موقعیت، تغییرات الزم کارهای گـروهی تـأکید کـرده و به

 (.0828سلطانی، کند)

                                                           
3 - Wolfang & Glikman 
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 اداره ایـن  وجـود  شود باهای گوناگونی انجام میشیوه درس،به آموز و موضوعرهبری کالس درس با مـیزان تـأکید بـر دانش       

 (.0828آموزان برای تحقق اهداف آموزشی است)کیامنش،رهبری دانش مستلزم طور مؤثر و کارآمد به های درسکـالس

 رسمی و مجـزای  سازمانی خاصی دارند.مدیریت کالسیک، کالس درس را رویـکردهای کالس درس و شـاگردانمعلمان نسبت به 

 کـارگیری ســبک  نگـر بـوده و بــا بــه    که قـوانین و مـقررات خاصی دارد.در ایـن دیـدگاه معلـم درس    گیردمحیط در نظر می از

 (.0812د.)شعبانی،کند کالس را مقتدرانه کنترل کنمی عیی سمداروظیفه

جریـان قـدرت و ارتباطـات نیـز یکطرفـه و از معلـم بـه         شـده اسـت.   خشک و کنتـرل  مآبانه،سبک قیم ایـن در مـعلم رفتار      

 رفتـاری کـج رویـکرد پذیرند.معلمان در ایندارند و دسـتورات را مـی انفعالی حالت آموزان در ایـن کالسهادانش آموز اسـت.دانش

داننـد کـه بایـد کنتـرل شـوند)رئوفی،      انضباطی میشخصی تلقی کرده و آنها را افـرادی غـیر مسنول و بی توهین را آموزاندانـش

0811.) 

در این دیدگاه معلمان بـر ایجاد ارتبـاط   گیرد.نظر می مدیریت روابط انسانی،کالس درس را سازمانی اجـتماعی و انـسانی در       

کنند.در این رویـکرد مـعلمان فردنگر بوده و به مسائلی انضباطی و کنترل کمتر توجـه  آموزان و شـخصیت آنها تأکید میدانـشبا 

آمـوز نیـز   فـرد هــر دانــش   حال به ویژگیهای مـنحصربهجنبه جـمعی دارد،ولی سـعی دارند درعین بیشتر دارند.فردنگری معلمان

را در نظر گرفتـه و   درس پذیر بـوده و موقعیت و شـرایط کالس،معلمان دارای رویکردی انعطافتوجه کـنند.در دیـدگاه سیستمی

اثربخش است که  بک مدیریتی معلمی،(. س0521کنند.)دانیل،متناسب با موقعیت،به موضوع درس یا فرد یا هردو مورد تـأکید می

تــأکید بـر موضـوع درس یـا فـرد چهـار سـبک اســاسی          اسـاس با موقعیت و وضعیت کالس و نیاز فراگیران مناسب باشد.او بـر

مـدیریتی و هـشت سـبک رفـتاری را در کـالس درس مشخص کرد.این هشت سـبک محصـول تعامـل سـبک اساسـی معلـم بـا        

 چهار سبک آن اثربخش و متناسب با وضعیت و چهار سـبک دیگـر غیـر اثـربخش و نــامناسب بـا       است که درس موقعیت کالس

 (.0811ت کالس درس است)رئوفی، وضعی

از نظر لغوی اسم مصدر و به معنی ترغیب، انگیزیدن و انگیختن است. ولی از دید گاه صاحب نظران عبارت است از:  1انگیزه        

آمادگی یـا گـرایش درونـی بـالقوه بـرای      «. حالت های درونی ارگانیسم که موجب هدایت رفتار او به سوی هدفی خاص می شود»

سخ دادن به موقعیت یا محرّک خاص بیرونی، از بین موقعیت ها و محرّک های مختلف موجود را می توان انگیـزه نامید)شـاملو،   پا

فراینــدی اســت در جهــت ایجــاد انگیــزه و بســیج نیروهــای نهفتــه انســانها و جامعــه در جهــت تحقــق  5(. انگیــزش018: 0828

 (.18: 0851اهداف)نیکونژاد و حسومی، 

                                                           
Motive -5 

6- Motivation  
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ا توجه به این که موفقیت تحصیلی به میزان انگیزه یادگیری یادگیرنـدگان بسـتگی دارد پـس در برنامـه ریـزی نـوین       ب        

آموزشی باید سعی مدرسین بر این باشد که از روش های مؤثر برانگیختن دانش آموزان برای یادگیری مطلع بوده و آن ها را بکـار  

ر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان می توان مشارکت آنهـا را در یـادگیری افـزایش    گیرند؛ لذا با شناخت هرچه بیشتر عوامل مؤث

 (.0850، به نقل از آداک، 0825داد. از دیدگاه آموزشی،  انگیزه، با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است )بخشی، 

 پژوهش ي پيشينه

 تحصیلی پیشرفت که داد نشان (0555)8برافی و گود مطالعات  آموزان، دانش یادگیری و درس کالس مدیریت زمینه در 

و  کنند می فعالیت بیشتر آموزان دانش کالسها این در .است بیشتر شوند؛ می مدیریت بخوبی که هایی کالس در آموزان دانش

معلمان ( نشان دادند زمانی که 8100)1دیجیک و استوجیلیکویک .است یافته سازمان باالیی سطح در یادگیری -یاددهی فرآیند

سبک مدیریت کالسی تعامل گرا را به کار می برند، دانش آموزان پیشرفت تحصیلی باالتری دارند و زمانی که معلمان مداخله گر 

دانش آموز نشان داد که بین مهارت 21معلم و81( در پژوهشی بر روی8108)2هستند، آنان پیشرفت تحصیلی پایینی دارند. آدیمو

 دار وجود دارد.رابطه معنی آموزان در درس فیزیکبخش معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشس اثرها و تکنیک های مدیریت کال

( نشان می دهد بین روشهای مدیریت کالس توسط معلمان با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار 0851یافته های قبادی و همکاران)

 مقطع(پسر)آموزان ویادگیری دانش درس کالس مدیریت بین که داد نشان (0858تحقیق مرادی) از حاصل نتایجوجود دارد. 

مهارتهای  رشد بر درس کالس مدیریت های سبک تأثیر بررسی .دارد وجود داری معنی رابطه شهریار شهرستان راهنمایی سوم

بین  معنادار تفاوت وجود پژوهش نتایج پذیرفته، انجام(  0821) عالی و یزدی امین توسط نیز آموزان دانش فراشناختی

 .دهد می نشان را درس کالس مدیریت در گر مداخله و تعاملی معلمان گروه دو آموزان دانش فراشناختی تنظیم و فراشناخت

 یادگیری جو با و یکدیگر با جداگانه طور به مدیریت کارکردهای از کدام هر که، داد نشان (0821تحقیق صفری و همکاران) نتایج

 مدیریت رهبری بین سبک که یافت دست نتیجه این به خود تحقیق ( در0818صفری) .دارند داری معنی و مثبت همبستگی

باتوجه به پیشینه مطالعه، . ندارد وجود داری معنی تفاوت آنان تدریس اثربخشی و کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه درس کالس

پسر مدارس متوسطه دوره اول موزان آدانش  انگیزش تحصیلی بر مدیریت کالس، نحوهمطالعه تأثیر هدف از این پژوهش 

 می باشد. که در این راستا، فرضیات زیر مطرح می گردد: 0851-0855 تحصیلی سال شهرستان چالدران در

 دارد. وجود رابطه آموزان دانش انگیزش تحصیلی  و درس کالس مدیریت بین  -0

                                                           
1- Good & Brophy 
1- Digic & Stojilikovic  
2 - Adeyemo 
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 رابطه آموزان دانش انگیزش تحصیلی و زمان( متقابل و مدیریتاعتماد  )نظم و انضباط، درس کالس مدیریت های عامل بین  -8

 دارد. وجود

انگیزش  سهم تعیین کننده ای در پیش بینی زمان( اعتماد متقابل و مدیریت )نظم و انضباط، درس کالس مدیریت های عامل -8

 دارد. زانوـمآ شـندا تحصیلی

   پژوهش روش

دانش آمـوزان پسـر مـدارس متوسـطه      کلیه شامل پژوهش آماری جامعه ت.اس همبستگیو  توصیفی نوع از پژوهش حاضر        

 با بر اساس جدول مورگاننفر دانش آموز پسر 825نفر دانش آموز می باشد. که تعداد 0011دوره اول شهرستان چالدران به تعداد

از بین مـدارس متوسـطه پسـرانه)دوره اول(     بدین ترتیب که اند، گردیده خوشه ای انتخاب تصادفی گیری نمونه روش از استفاده

یک کالس هفتم، یک کـالس   –سه مدرسه به شیوه تصادفی انتخاب شدند و پس از حضور در هر مدرسه سه کالس از هرمدرسه 

 گردآوری جهتبه عنوان واحد نمونه گیری بر گزیده شد و از تمام دانش آموزان پرسشگری به عمل آمد.  -هشتم، یک کالس نهم

ـ  مدیریت کالس نحوهرابطه مطالعه  برای ( 0821) بحرانی تحصیلی انگیزه پرسشنامه ساخته و پرسشنامه محقق یک از ها داده  اب

 .گردید استفاده انگیزش تحصیلی

 :ابزار سنجش

مؤلفه )مـدیریت زمـان،    8گویه با  81پرسشنامه مدیریت کالس درس داری  ساخته مدیریت کالس درس: پرسشنامه محقق

نحـوه امتیـازدهی بـه     درجه ای لیکرت) از کامال موافقم تا کامال مخالفم( مـی باشـد.   5نظم وانضباط و اعتماد متقابل( در مقیاس 

ــای )   ــوال هـ ــباط  سـ ــاس انضـ ــرد مقیـ ــنامه هرفـ ــدیری0،8،1،5،1،5،01،02،88،81پرسشـ ــاس مـ ــوال ( و مقیـ ــان سـ ت زمـ

سـنجندتمام سـواالت بـه یـک     ( را مـی 8،01،05،81،80،88هـای) ( و مقیاس اعتماد متقابل سوال8،2،00،08،08،05،08،01های)

روایی آن توسط جمعی از اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نـور و دانشـگاه آزاد   شوند. گذاری به صورت واحد میاندازه ارزش

 بدست آمد. 55/1ن مورد تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ اسالمی شهرستان چالدرا

 

می باشد که ابتدا در فرانسـه   5AMSاین ابزار ترجمه مقیاس انگیزش تحصیلی  (: 4831پرسشنامه انگيزه تحصيلی بحرانی )

گویـه اسـت کـه     82تعیین کنندگی ساخته شده و دارای طراحی شده است. این مقیاس بر مبنای نظریه خود  01EME با عنوان

درجه ای )از کامالً موافق تا کامالً مخالف( است. سه بعد انگیزش تحصیلی درونی، انگیـزش بیرونـی و    1دارای یک مقیاس لیکرت 

یـأت علمـی   بی انگیزشی را می سنجد. در تحقیق حاضر ضمن تأیید اولیه صوری پرسشنامه انگیزش تحصیلی جمعی از اعضـای ه 

                                                           
4- Acandemic Motivation Scale 
70 - Echelle De Motivation En Educatio 
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بدست آمد. ضـریب آلفـای محاسـبه     18/1دانشگاه و پیام نور چالدران، پایایی آن نیز به روش بازآزمایی به فاصله دو هفته ضریب 

بوده است. پایایی این پرسشنامه با اسـتفاده از آلفـای کرونبـاخ     22/1( معادل 0821شده برای کل پرسشنامه در پژوهش بحرانی )

 بدست آمد. 28/1در مطالعه حاضر 

 صـورت ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطـی(  ( آمار استنباطی  و SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه

 .است گرفته

  ها یافته

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین مدیریت کالس درس و  :0جدول 

 انگیزش تحصیلی

 انگیزش تحصیلی  متغیر

 مدیریت کالس درس 

 510/1** همبستگی

 111/1 سطح معناداری

 828 حجم نمونه

 

-در سطح معناداری دو دامنه بین مدیریت کالس درس و انگیزش تحصیلیدهد همبستگی نشان می 0 جدولهمانطور که    

تـوان ادعـا کـرد کـه     درصد می 55/1، در سطح اطمینان 111/1بدست آمد که با توجه به سطح معناداری برآورد شده  510/1ای 

رابطـه  بین مدیریت کالس درس و انگیـزش تحصـیلی در دانـش آمـوزان     شود. در نتیجه پذیرفته می خالففرض صفر رد و فرض 

 معناداری وجود دارد.  

 

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه های مدیریت کالس  :8جدول 

 درس و انگیزش تحصیلی

 تحصیلیانگیزش   متغیر

 مدیریت زمان 
 581/1** همبستگی

 111/1 سطح معناداری

 نظم و انضباط
 **1/111 همبستگی

111/1 سطح معناداری  

 851/1** همبستگی اعتماد متقابل
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 111/1 سطح معناداری

 828 حجم نمونه 

 

بـا انگیـزش تحصـیلی،     اعتمـاد متقابـل   نظم و انضـباط،  زمان، شامل مدیریت درس کالس مدیریت های عاملدر بررسی رابطه بین  

(. کـه بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری       8باشد )جـدول می 851/1و    111/1،  581/1ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب برابر با 

بـا   توان ادعا کرد که بین مدیریت زمـان، نظـم وانضـباط، اعتمـاد متقابـل     درصد می 55/1برآورد شده، در سطح اطمینان  111/1

در ایجـاد و   یعنی مدیریت زمان، نظم وانضـباط، اعتمـاد متقابـل    رابطه معنی داری وجود دارد.حصیلی در دانش آموزان انگیزش ت

 یابد.نیز ارتقاء میانگیزش تحصیلی ، این مؤلفه هااهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء  انگیزش تحصیلیارتقاء 

 

 بر روی انگیزش تحصیلی مدیریت کالس درسهای لفهؤ: نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تاثیرم1جدول 

 مدل
خطای معیار ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 یافته
 ضریب همبستگی ضریب تعیین

0 88181/08 885/1 885/1 581/1 

 

برابر با  بر روی انگیزش تحصیلی مدیریت کالس درسهای لفهؤم تاثیردهد که ضریب همبستگی بین نشان می 1جدول     

جدول آنالیز  با مشاهدهمثبت می باشد.  بر روی انگیزش تحصیلی مدیریت کالس درسهای لفهؤم ثیرأتاز این رو  .باشدمی 581/1

می بوده  15/1که گویای کمتر بودن این مقدار از ( 111/1بدست آمده )مقدار سطح معناداری  ( و2)جدول واریانس رگرسیونی

 .( می باشد111/1معنادار) ( و581/1) بر روی انگیزش تحصیلی مثبترس مدیریت کالس دهای لفهؤم ثیرأتتوان گفت 

 

 بر روی انگیزش تحصیلی مدیریت کالس درسهای لفهؤم : جدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تاثیر2جدول 

سطح  آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 معناداری

 111/1 858/881 580/58118          8 181/58518 رگرسیون

   511/12 812 818/58811 باقیمانده

    820 01151 کل 
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بر روی انگیزش  مدیریت کالس درس های لفهؤو شناسایی تاثیر هریک از م آزمون رگرسیون خطی محقق جهت بررسی 

مدیریت کالس های لفهؤتحصیلی از روش مدل رگرسیونی و مقدارضریب بتا استفاده گردید که هر اندازه مقدار ضریب بتای م

 (.5)جدول بیشتر باشد به همان میزان اثربخشی و درصد پیش بینی آن مولفه بر روی انگیزش تحصیلی بیشترخواهد بود درس

 

 بر روی انگیزش تحصیلیمدیریت کالس درس های لفهؤم: مدل رگرسیون برای 5جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 tمقدار
سطح 

 بتا خطای استاندارد B معناداری

0 

 

 812/8 -81.581 )ثابت(
 

852/80- 111/1 

 111/1 118/80 1.288 1.082 1.082 نظم و انضباط 

 821/1 118/0 1.118 018/1 088/1 اعتماد متقابل

 112/1 858/8 1.181 088/1 151/1 مدیریت زمان 

 

بـر اسـاس مقـدار     ،انگیـزش تحصـیلی   در مقابل مدیریت کالس درسهای لفهؤطبق جدول باال و مدل رگرسیونی برای م      

لفـه  ؤمـوثرترین م  111/1و سـطح معنـاداری   288/1با مقدار ضـریب بتـای    نظم و انضباطلفه ؤضریب بتا حکایت از آن دارد که م

. اثربخشی اعتماد متقابل بـر روی انگیـزش   درصد پیش بینی بر روی انگیزش تحصیلی را دارا می باشد 28با  مدیریت کالس درس

 درصد(. 8تحصیلی معنادار نمی باشد. همچنین مدیریت زمان سهم ناچیزی در پیش بینی و اثر بخشی انگیزش تحصیلی دارد )

 

 گيري نتيجهبحث و 

نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت کالس درس و مؤلفه های آن)نظم وانضباط و مدیریت زمان ( با انگیزش تحصیلی  

انگیزش تحصیلی  پیش بینی دررا سهم تعیین کننده ای  ی نظم وانضباط،لفه ؤمرابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، 

 مدیریت کالس درسلفه ؤموثرترین م 111/1و سطح معناداری 288/1ر ضریب بتای با مقدا نظم و انضباطلفه ؤم .دارا می باشد

در این راستا، همسو با این یافته ها، دیجیک و  .درصد پیش بینی بر روی انگیزش تحصیلی را دارا می باشد 28

( نشان دادند زمانی که معلمان سبک مدیریت کالسی تعامل گرا را به کار می برند، دانش آموزان 81100استوجیلیکویک)

  پیشرفت تحصیلی باالتری دارند.

 ویادگیری آموزش به که است راهی یگانه مؤثر، و آمد کار کالس اداره که گرددمی استنباط چنین شده بیان با توجه به مطالب

 چنانچه مدیریت. نیست کافی اما است، سودمند آموزش برای الزم شرط هماهنگی و نظم ایجاد. شودمی ختم مؤثر و مفید
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 هایمستلزم شیوه که آنان مناسب نا رفتارهای و شده تقویت آموزاندانش مناسب رفتارهای شود، اعمال خوبی به درس درکالس

. کندفراهم می آموزاندانش هدفمند یادگیری و آموزش برای را زمینه امر این و یابدمی کاهش باشد،می خود خاص برخورد

 معلم، شخصیت از که ناشی دارند خاصی روش خود آموزان دانش بهتر یادگیری و آموزش در معلمان از یک هر که است بدیهی

 معلم. است کالس محیط انسانی در گیریهایجهت براساس کالس مدیریت در معلم روش. است موقعیت و آموزاندانش شخصیت

-دانش هر در را خاص رفتاری و اجرای پذیرش برای مناسب هایراه و کند نگاه مستقل و مجزا افراد عنوان به آموزاندانش به باید

 .نماید پیدا آموز

 منابع فارسی -الف

 .2-5، صص021. مجله رشد معلم، شماره خواهم واردکالس شوممی (. 0828. اسماعیلی نسب، مریم)0

. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال بیسـت  تاثير ویژگيهاي معلم بر سبک مدیریت کالس(. 0821. امین یزدی، امیر؛ عالی، آمنه)8

 .018-088، صص:0و چهارم، شماره

 مجله ،آن با همبسته عوامل و فارس استان متوسطه آموزان دانش تحصيلی انگيزش مطالعه ،(0821) محمود . بحرانی،8

 .15 شماره  شیراز، دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم

 .88-88، صص: 815مجله رشد معلم، شماره مدیریت کالس درس.(. 0828. جامعی، بتول)1

 . مشهد: آستان قدس رضوی.مدیریت رفتار کالسی(. 0811. رئوفی، محمد حسین)5

 تهران: رشد، چ هفتم. آسيب شناسی روانی.(. 0828. شاملو، سعید)8

بررسی رابطه بين سبک رهبري مدیریت کالس درس و اثر بخشی تدریس مدرسين دانشگگاه  (. 0818. صفری، یحیی)1

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران.پزشکی کرمانشاه علوم

تبيين جو یادگيري اثربخش بر اساس مولفگه  (. 0821ی پور، سعید؛ آقاحسینی، تقی؛ قالوندی، حسن). صمدی، پروین؛ رجائ2

اندیشه های نوین تربیتی دانشکده علـوم تربیتـی وروانشناسـی    هاي مدیریت کالس درس در مدارس راهنمایی شهر اروميه. 

 .055-018، صص:8و0، شماره1دانشگاه الزّهرا، دوره

، بررسی رابطه خالقيت با ابعاد چندگانه هوش گگاردنر در دانشگجویان دانشگگاه شگاهد    (. 0858. عبدالمالکی، جمـال) 5

 همایش ملی نوآوری های آموزشی، تهران.

، 0821، زمسـتان 81، مجله مربیان، شمارهنقش آمادگی ها در مدیریت اثر بخش کالس درس(. 0821. عبداللهی، ابوطالب)01

 .015-081صص: 
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بررسی نحگوه مگدیریت کگالس درس چندپایگه     (. 0851ان، نبی؛ قبادی، ارینب؛ حسینی، سـیدعلی) . قبادی، سمانه؛ بست00

کنفرانس ملی توسعه پایـدار در علـوم   مدارس ابتدایی شهرستان دلفان و تأثير آن برروي عملکردتحصيلی دانش آموزان، 

 .0851تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران،

 مقطع(پسر)آموزان دانش ویادگيري درس کالس مدیریت بين رابطه بررسـی (. 0858اهلل). مرادی، سیف 08

 و تربیتـی  علوم خوارزمی، دانشکده ارشد، دانشگاه کارشناسی نامه پایان شهریار، شهرستان راهنمایی سوم

 روانشناسی.

. منظر اهگل بيگت علگيهم السگالم     بررسی روش هاي ایجاد انگيزه دینی از(. 0851. نیکو نژاد،زهرا؛ حسومی، ولی اهلل)08

 .0851، بهار28فصلنامه مهندسی فرهنگی، شماره

بررسی رابطه انگيزش شغلی با سبک هاي مدیریت کگالس و سگبک هگاي تگدریس معلمگان      (. 0850. ویسی، امید)01

و فناوری، دانشـگاه  ، پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات راهنمایی و دبيرستان شهرستان هاي پاوه و جوانرود

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. -شهیدمدنی آذربایجان
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