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 دهیچک

کالس درس در شهرستان تکاب  تیریمد یبراساس مؤلفه ها یاثر بخش یریادگیجو  یمقاله بررس نیاز ا هدف

معلمان مقطع  هینفر از کل 111پژوهش  یبوده و جامعه آمار یشیمایپ-یفیباشد. روش پژوهش از نوع توص یم

نفر به روش  211 کوکرانباشد که براساس جدول  یمتوسطه )اعم از زن و مرد( شاغل در آموزش و پرورش م

نامه و ...  شیداده ها از پرسشنامه، ف یانتخاب شدند. جهت گردآور یبه عنوان نمونه آمار یتصادف یرینمونه گ

داده ها با نرم افزار  لیو تحل هیاز تجز یو استنباط یفیداده ها در دو سطح آمار توص لیاستفاده شده و تحل

SPSS مستقل  یها ریمتغ نیب یدهد که رابطه مثبت و معنا دار یم شانپژوهش ن جیانجام گرفته است. نتا

وجود دارد و هم  یریادگیوابسته جو  ریکالس درس( و متغ یابینظارت و ارزش ،یرهبر ،یو سازمانده ی)طراح

(و β=5/11(، نظارت و کنترل )β=5/01)یاز آن دارد که رهبر تیحکا ونیرگرس بیبه ضرا ینگاه نیچن

 ینیب شیپ یدار یاثربخش را به صورت مثبت و معن یریادگیتوانند جو  ی( مβ=5/93کالس درس با ) یابیارزش

 کنند.
 

 کالس، شهرستان تکاب تیریاثر بخش، مد یریادگی جو ی:دیکل واژگان

 

 مقدمه-1

به عهده معلم است.  یو درس یاداره آن و تحقق اهداف آموزش تیاست که مسئول تیو ترب میجبهه تعلکالس درس خط مقدم 

 افتهیو نسبتاً توسعه  دیجد یدگاهید کرد،یرو نیکنند. توجه به معلمان با ا ینقش م یفایکالس ا ریمعلمان در نقش مد نیبنابرا

 یکارکردها ،یآموزش یها تیحفظ نظم و کنترل کالس درس و فعال یهستند که برا یرانیمعلمان مد دگاه،ید نیاست. در ا

است که کمتر  یشغل معلم یضرور یها ییاز توانا یکی ،یتیریمد یدارا بودن مهارت ها ن،ی. با وجود ارندیگ یرا به کار م یتیریمد

 یس بطور فراوان رخ دهد، برقراردر کال یرفتار ت(. طبق نظر اکثر معلمان اگر مشکال10: 1333نر،یبه آن توجه شده است )برل

به  سیتدر یاگر معلمان از مهارت ها یشود و آنان قادر به آموزش نخواهند بود. مهمتر آنکه، حت یمختل م سیتدر انیارتباط در جر

 یها(. معلمان در کالس 119: 1331ز،یاند )لو مناکیدانش آموزان در کالس ب یبهره مند باشند، باز هم از شروع بدرفتار یخوب

رشد همه جانبه دانش آموزان هستند. صاحبنظران  یالزم برا طیشرا جادیمسئول اداره کالس درس و ا ر،یمد کیدرس به عنوان 

 تیریمد ازمنداند،یجذاب، سازنده و اثربخش به آنها ن یآموزش طیبه مح دنیرس یکه معلمان برا ییبه مجموعه مهارت ها یتیترب

 یمستلزم انجام کارها یو گروه یاجتماع یها تیموقع گریکالس درس مانند د تیری(. مد251: 1913وا،ی)اولندیوگ یکالس درس م

 نظارت است. ،یرهبر ،یو سازمانده یطراح یعنی ت،یریمد
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است  یخاص یها یژگیو یکالس درس دارا تیکند. موفق یو آموزش فراهم م یریادگی یکارکردها، جو کالس را برا نیتحقق ا

است.  یاداره کالس درس ضرور ندیکارکردها در فرآ هیتحقق کل یاست، ول ریامکان پذ یبه سخت گریکدیکارکردها از  کیکه تفک

 کی ازین شیمعلمان بوده است، چون اداره و کنترل کالس درس همواره پ لیمسا نیاز عمده تر یکی شهیاداره کالس درس هم

 است. یشبه اهداف آموز یابیدست یاثربخش برا یریادگی طیمح

 یپردازد. و یکالس م تیریآموزش و مد حیبه تشر« محور-کالس دانش آموز تیریمد»در مقاله خود با عنوان  نیمارت ینانس

کرد.  یآنها را جدا از هم بررس دیکالس و آموزش، نبا تیریمد انیوجود ارتباط تنگاتنگ و متقابل م لیکند که به دل یاستدالل م

 یگرفته م دهیارتباط ناد نیجو کالس دارند. اما متأسفانه ا جادیهمزمان در ا ریتأث ریدو متغ نیکه ا ستاستوار ا لیدل نیادعا بر ا نیا

و  یمشارکت یدانش آموزـمحور / آموزش ها یاز جمله روش ها سیتدر نینو یکه امروزه، کاربرد روش ها نیشود و با وجود ا

 تیریاست که بدون مد یدر حال نیهمچنان پابرجاست، ا ،یسنت یکردهایس، روکال تیریشود، در مد یم هیتوص وستهیپ ارانهیهم

: 2559ن،یتواند وجود داشته باشد )مارت ینم یدانش آموزـمحور واقع ای یمشارکت سیمحور، تدر-دانش آموز ای یکالس مشارکت

00.) 

 دی. آنها باندیاداره و کنترل نما یکاف یرفتار دانش آموزان را به اندازه  ستیبا یمطالب به دانش آموزان م یاددهی یمعلمان برا

دانش آموزان چه  رندیبگ میتصم دیخود به تناسب استفاده کنند. معلمان دائماً با یو شخص یحرفه ا یبطور مرتب از مهارت ها

پاسخ دهند؟ چه قواعد و  یبه چه سئواالتو  یشوند؟ چه کسان قیکدام شاگردان تشو رند؟یبگ ادی ونهرا چگ ییمطالب و محتوا

و با معلم چگونه رابطه برقرار  گریکدیباشد؟ دانش آموزان با  یگروه ای یفرد ،یکالس یها تیکنند؟ فعال تیرعا دیرا با یمقررات

و کنترل کنند؟ از چه نوع  تیریرا مد یو گروه یفرد یچگونه تنش ها و بحران ها رندیبگ میتصم دیمعلمان با نیهم چن ند؟ینما

ها در کالس درس  تیفعال نیکننده ظاهر شوند؟ ا لی/ تسه یاستفاده کنند؟ در نقش کارفرما، کنترل کننده، مرب شتریب یاقتدار

 اثربخش و کارا است. تیریمد یها ندیفرآ یریمستلزم به کارگ

کالس درس را  تیریتوان مد یبه کار رفته است. مهم معنا با واژه انضباط  ،یسنت فیدر اغلب تعار« کالس تیریمد»واژه 

کالس  یابینظارت و ارزش ،یرهبر ،یسازمانده ،یزیبرنامه ر یعنی تیریمد یکارکردها یریبکارگ قیدانش آموزان از طر یرهبر

اثر بخش است در نظر گرفت. در اداره کالس درس  یریادگیجو  جادیکه همان ا فکالس درس جهت تحقق اهدا تیریدرس و مد

 یبهتر است. سازمانده یسازمانده یچگونگ یشدن فکر معلم برا ریو مستلزم درگ یو ضرور یاساس یموضوع یو سازمانده یطراح

روش  ت مستلزم صرف وقت و توجه بهیفعال نیشود. ا یدانش آموزان در کالس درس مربوط م یو اجتماع یدرس بیبه نظم و ترت

و مناسب دانش آموزان را بهبود بخشد.  یاجتماع یو رفتارها یریدانش آموزان جلوگ یتواند از مشکالت رفتار یاست که م ییها

 (.11: 1333شود )آندرسون، یرا موجب م یریادگیو  سیتدر انیبه جر یتوجه ینکردن کالس درس ب یسازمانده ن،یبنابرا

با استفاده از امکانات موجود  دیمعلم در کالس درس است. معلم به عنوان رهبر کالس با یضرور یاز کارکردها یکی یرهبر

 یآموزش ی(. نظارت و کنترل کالس درس بر حسب هدف ها111: 1932،یرا فراهم کند )سلطان یتحقق اهداف آموزش ی نهیزم

 یاثر بخش برا یتینظارت فعال نیاست.  بنابرا یریادگیو  یاددهی ندیو بهبود فرآ سکال یکمک به اداره  یهدف دار برا یا لهیوس

 (.11: 1331،یباند لزویبهبود کالس درس است )وا

(، به 00: 2559ز،یشود )ال یو اداره کالس م یدرصد زمان کالس صرف حل مسائل انضباط 15از شیطبق گزارش پژوهش ها، ب

 تیاولو ،یریادگیممکن به منظور  طیمح نیخلق بهتر یبرا« کالس  تیریمد»،  نیاست نیو و  یالنگ ، فر انیبه ب ل،یدل نیهم

اشتغال دانش  زانیجامع کالس، م تیری(. مد15: 2559و شوهو ،  نی)مارت دیآ یم رمعلم کالس به شما یها تینخست در مسئول

 دهیکند. به عق یم یریجلوگ یرفع مشکالت رفتار یدهد و از هدر رفتن زمان برا یم شیرا افزا یبرنامه درس یها تیآموزان در فعال

 یانجام م نهیبه یریادگیکه  ییجا یعنیکند،  جادیا افتهیسازمان  یتواند کالس ها یجامع م یتیرینظام مد کی(، 2551) یبروف

به  لیمشخص در کالس، ن یدستورالعمل ها و برنامه ها ن،یو آگاهانه از قوان ینیب شیمجموعه قابل پ کیوجود  نیشود. همچن

 یمعلم م جهینت(. در 11: 2551آورد )باربتا و همکاران، یو تالش را در کالس به حرکت در م یکند و زندگ یمرا آسان  تیموفق

دانش آموزان را کاهش دهد  یو مشکالت رفتار شیرا افزا سیتدر ییو کارآ ریتأث ح،یصح تیریمد یتواند با شناخت و اجرا

 (.31: 1913،ی)بهار

 یکالس درس، در صورت رانیمعلمان به عنوان مد ایاست که آ نیا ردیگ یقرار م یپژوهش مورد بررس نیکه در ا یمسئله ا    

کالس درس و  یابینظارت و کنترل، ارزش ،یرهبر ،یو سازمانده یپژوهش )طراح نیمدنظر در ا یتیریمد یکه براساس کارکردها
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رشد و  یکرده و حداکثر فرصت را برا تیریرا مد یکالس یفضا توانند جو و یم ردازند،کالس درس( به اداره کالس درس بپ تیریمد

کالس درس  تیریمد یهرکدام از کارکردها زانیاست که معلمان تا چه م نیپژوهش ا یمسئله اصل نیفراهم کنند؟ بنابرا یریادگی

 کند؟ نییکالس درس را تب یریادگیتواند جو  یکالس درس تا چه حد م تیریرا محقق کرده اند؟ و در مجموع مد

 

 پژوهش نهیشیپ-2

در مدارس  یریادگیکالس درس و جو  تیریمد یمؤلفه ها نیرابطه ب یبررس»با عنوان  ی( پژوهش1931پور و همکاران ) یرجائ

 یلیشهر اصفهان در سال تحص ییمعلمان دوره راهنما هیپژوهش شامل کل نیا یانجام دادند که جامعه آمار« شهر اصفهان ییراهنما

جلسه  12بار و در مجموع  کیهر دو / سه هفته  یلینفر معلم بوده که در طول سال تحص 05ملشا یبوده است. نمونه آمار 31-30

)فهرست واره( مشاهده بود که به صورت  ستیداده ها شامل دو چک ل یجمع آور یقرار گرفتند. ابزارها میمورد مشاهده مستق

 ،یو سازمانده یشهر اصفهان مؤلفه طراح ییراهنما رهپژوهش نشان داد که معلمان دو یها افتهیشده بود.  هیته یو مصداق ینیع

 زیکالس ن یریادگیتر از حد متوسط انجام داده اند. جو  نیرا پائ یابیباالتر از حد متوسط و مؤلفه ارزش یو نظارت را کم یرهبر

دارد  یمثبت و معنادار یهمبستگ یریادگیکالس درس با جو  تیریپژوهش نشان داد که، مد جیباالتر از حد متوسط بوده است. نتا

(33/5=Rنتا .)بوده است  111/5 نییتع بیو ضر 301/5چندگانه  یهمبستگ بیچندگانه نشان داد که ضر ونیرگرس جی

(5551/5=Pبنابرا .)شود. هم  یم نییکالس درس تع تیریمد لهیبه وس یریادگیمربوط به جو  انسیدرصد وار 1/11در مجموع  ن،ی

عوامل مؤثر  یبررس»تحت عنوان  یندارند. در مطالعه ا یریادگیبا جو  یرابطه ا کیدموگراف یرهایمتغ هها نشان داد ک لیتحل نیچن

( صورت 1911) یتوسط شنبد« استان بوشهر یمقطع متوسطه شهرها رانیاثر بخش کالس درس بر اساس نظرات دب تیریدر مد

 یو اجرا هیته»نشان داد که، عوامل چهارگانه  ریاسکو یکا نسئواالت پژوهش با توجه به آزمو یرسحاصل از بر جیگرفته است، نتا

 جادیو ا ب،یترغ ،یرهبر»درصد،  1/35 زانیبه م «سیتدر یراهبردها نییو تع یسازمانده»درصد،  1/35 زانیبه م« طرح درس

و  ادیدر سطح ز صددر 33 زانیبه م« دانش آموزان یها تیمستمر به فعال یابینظارت و ارزش»درصد و  31 زانیبه م ،«زشیانگ

 ونیرگرس یعوامل چهارگانه با استفاده از روش آمار سهیباشد .مقا یکالس درس مؤثر م تیریمد یاثربخش شیبر افزا ادیز یلیخ

طرح درس  یو اجرا هیته زش،یانگ جادیو ا بیترغ ،یرهبر ران،یفراگ یها تیمستمر بر فعال یابینشان داده که عوامل نظارت و ارزش

 رانینظرات دب نیکالس دارند، ب تیریاثر بخش مد شیرا در افزا ریتأث نیشتریب ب،یبه ترت س،یتدر یراهبردها نییو تع یو سازمانده

(، در مورد عوامل چهارگانه مؤثر بر عوامل یریدب ریو غ یریو نوع مدرک )دب یلیرشته تحص س،یسابقه تدر یرهایبر اساس متغ

و  زشیانگ جادیو ا بیترغ ،یمرد، رهبر رانیاز دب شتریزن ب رانینداشت، اما دب جودو یدار یکالس، تفاوت معن تیریمد یشاثربخ

به دست  جیکالس مؤثر دانسته اند. نتا تیریمد یاثربخش شیرا در افزا رانیفراگ یها تیمستمر بر فعال یابینظارت و ارزش نیهم چن

انضباط مؤثر  جادیا» ان،یعوامل مطرح شده در پرسشنامه نشان داد که براساس نظرات پاسخگو تیاهم زانیم یبند تیآمده از اولو

 ریتأث نیکمتر« دانش آموزان یانضباط یبه ب عیپاسخ سر»و  ریتأث نیشتریب« مناسب سیانتخاب روش ها و فنون تدر»و « در کالس

( با 1339هوث ) هت در مورد مدیریت کالس درس به وسیلکالس درس دارند. یکی از مهمترین مطالعا تیریمد یرا در اثر بخش

ی مهمی از تدریس و  کمک تعدادی از پژوهشگران در لندن انجام گرفته است. هوث معتقد بود که مدیریت کالس درس یک جنبه

و ارزشیابی  آموزان، رهبری های دانش آموزش است. مدیریت کالس درس مستلزم طراحی و سازماندهی، کنترل و نظارت بر فعالیت

های آموزشی و  آموزان را در فعالیت تواند دانش کارکردهای مدیریت کالس درس به خوبی اعمال شود می گراست. هوث معتقد بود، ا

آموزان و  معلمان، دانش های تیجریان فرآیند یاددهی ـ یادگیری درگیر نماید. به همین دلیل این پژوهش بر روی شناسایی نوع فعال

جلسه کالس  0معلم در  15مدرسه دولتی در دوره متوسطه )راهنمایی( و جمعاً  95تعامل بین آنها تکیه نموده است. در این مطالعه 

مورد مطالعه قرار گرفتند. این مشاهدات به صورت منظم و ساختمند، نیمه منظم و آزاد انجام و در بعضی موارد مصاحبه هم صورت 

% شاگردان 0/19% معلم و شاگرد با هم و 3/25 تنهایی،% معلمان به 1/3رفت. نتایج این پژوهش در مورد نوع فعالیت نشان داد که گ

% انتقال 1/1کرد و  کردند ولی معلم نظارت نمی % شاگردان فعالیت می9/2کرد و  کردند و معلم نظارت می به تنهایی فعالیت می

در مورد میزان درگیر  هششد. همچنین این پژو % بدون فعالیت خاص انجام می1/2و انتقال مطالب در  مطالب با فعالیت همراه بوده

 ترین پایین و بوده 11 آموزان دانش شدن درگیر ی نمره کل میانگین که داد نشان یادگیری –شدن دانش آموزان در فرآیند یاددهی 

 در( 1331)  اورستون ام کارولین. است بوده 32 درس کالس در شدن ردرگی نمره باالترین و 23 آموزان دانش شدن درگیر نمره
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به این نتایج رسید که مدیریت اثر بخش، نیازمند « مدیریت کالس درس مدارس متوسطه در ایالت نیویورک»تحت عنوان  ای مطالعه

اثر بخش معلمانی بودند که به کارگیری کارکردهای مدیریت بخصوص کنترل و نظارت در کالس درس است .به نظر وی معلمان 

انجام تکالیف آنها را تحت نظر قرار   به خوبی وضعیت دانش آموزان و نحوه توانستند مینمودند که  ای سازماندهی می کالس را به گونه

ه عوامل ای سازماندهی کرده بودند ک دهند. به عبارت دیگر همه چیز قابل رویت و شناسایی بود. این معلمان کالس درس را به گونه

از این قبیل به حداقل می رسید. نتایج این تحقیق نشان  ردیبیرون از پنجره، نشستن روبروی درب و موا یخارجی مانند مشاهده 

داد که مدیریت و کنترل کالس نیازمند وجود قواعد و مقررات واضح و آشکار است. تنظیم دقیق این قواعد و مقررات برای مدیریت 

 نماید: را پیشنهاد می زیرری و واجد اهمیت است. این پژوهش برای اثربخش شدن نظارت و کنترل موارد یک کالس اثر بخش ضرو

 تجزیه و تحلیل دقیق قواعد و مقررات کالس درس برای دانش آموزان ضروری است.-1

 قواعد و مقررات باید به بیانی ساده و واضح به دانش آموزان تفهیم شود.-2

 به دانش آموزان آموزش داده شود. جیباید به تدر رعایت قواعد و مقررات-9

آموزان و ثبت و نگهداری دقیق رفتارهای آنها ضروری است. دو محقق به نام  نظارت مداوم بر رعایت قواعد و مقررات توسط دانش

تحقیقات گذشته  بندی کردند که فرضیه یا اصول پیشنهادی را جمع ازدهیبعد از یک دهه کاوش، « فیورست»و « روزن شاین»های 

 دهد که بازده متغیر مزبور به قرار زیر هستند: دانش آموزان نشان می صیلیارتباط آنها را با پیشرفت تح

 وضوح: روشنی مطالب ارائه شده توسط معلم به لحاظ شناختی؛-1

مختلف / تغییر در سطح تنوع: استفاده معلم از مطالب متنوع در خالل درس مانند استفاده از مطالب آموزشی، آزمون های -2

 شناختی مطالب؛

 دهد؛ شوق و ذوق: میزان برانگیختگی، اصالت یا انرژی که معلم در کالس بروز می-9

 پردازد؛ رفتارهایی در جهت انجام وظیفه: میزانی که معلم به نقش ارائه درس به کالس، راهنمایی شغلی یا تحصیلی می-0

 ص: ارتباط میان مطالب مطرح شده در کالس و ... عملکرد شاخص شاگرد؛توانایی شاگرد برای یادگیری مطالب شاخ-1

 بندی عبارات شاگرد؛ استفاده از عقاید شاگرد و استفاده کلی از روش بی فرمان: پذیرش، تغییر، کاربرد، مقایسه و جمع-1

شونت، رد شدید، یا نیاز معلم به انتقاد: وجود یک رابطه قوی اما منفی میان انتقاد معلم و پیشرفت شاگرد: انتقاد شامل خ-1

 توجیه مرجعیت خود است؛

استفاده از تفسیرهای ساخت دهنده )پیش سازمان دهنده ها(: معلم داربست های شناختی، برای درس کامل یا طراحی شده -3

 کند؛ فراهم می

با تکلیف و گروه طبقه بندی انواع سئواالت مورد پرسش: سئواالت بر حسب سطح شناخت به زیاد، کم و سئواالت متناسب  -3

 شود؛ می

 بررسی: پاسخ های معلم که شاگرد را به بسط سئوالش ترغیب کند؛ -15

 سطح و دشواری آموزشی: درک شاگرد از سطح دشواری.-11

و  لزیمتغیرهای فوق آغازگر جستجو برای شرایطی شد که یادگیری شاگردان و تدریس اثر بخش را تضمین نماید )وا مطالعه

 (.11: 1932،یباند

 

 یروش شناس-3

صورت نگرفته است،  یشیآزما یدستکار ایپژوهش، مداخله  نیاست. از آنجا که در ا یشیمایاز نوع پ یفیپژوهش، توص نیروش ا

معلمان مقطع متوسطه  هیپژوهش کل نیا یاست. جامعه آمار یو از نظر هدف کاربرد یفیتوص یدر زمره طرح ها یطرح پژوهش

 یباشد. برا ینفر م 111که تعداد آنها  1933-35 یلیشهرستان تکاب در سال تحص ورشرد( شاغل در آموزش و پر)اعم از زن و م

 نانیمحاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران با سطح اطم یاستفاده شده است. برا یطبقه ا یتصادف یریاز روش نمونه گ یرینمونه گ

نفر بدست  211( یآزمون )مطالعه مقدمات شیبدست آمده از پ انسی% و وار1( یریمجاز اندازه گ یدرصد و دقت احتمال )خطا 31

پرسشنامه براساس  رهایمتغ یریباشد و جهت اندازه گ ینامه و ... م شیداده ها پرسشنامه، مصاحبه، ف یجمع آور یآمد. ابزارها

سئوال کامالً  25 یو سازمانده ید طراحکارکر یبرا یعنیشده،  نیباشد تدو یهر کارکرد م یسئوال برا 25که شامل  کرتیل فیط

ناکامورا  یسئوال با توجه به شاخص ها 25 یکارکرد رهبر ی( و برا1331امر و همکاران ) یبا توجه به شاخص ها یو مصداق ینیع
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سئوال با  25 یابیکارکرد ارزش ی( و برا1932فونتانا ) یسئوال با توجه به شاخص ها 25کارکرد نظارت و کنترل  ی( و برا1332)

 یو دس کیبل یبا توجه به شاخص ها یو مصداق ینیسئوال کامالً ع 25 یریادگیجو  ی( و برا2559) یگوسک یتوجه به شاخص ها

 ییپرسشنامه از لحاظ روا یها هیگو ییپنج مؤلفه در نظر گرفته شده است. روا یسئوال برا 155شده که مجموعاً  هی( ته2559)

بوده  31/0معادل  کرتیل فیکه براساس ط دهیگرد یابی( ارز1931و همکاران ) یوه پژوهش دکتر صمدتوسط گر ییو محتوا یصور

در  یریاندازه گ یحاصل از اجرا جینتا یسازگار زانیم ی( به معنانانیاطم تی)قابل ییایشده است. و پا دییتأ ییباال اریو در سطح بس

 یآلفا بی( به روش ضر1931) رانو همکا یتوسط گروه پژوهش صمد زین ییایپا بیمحاسبه ضر یباشد. برا یمشابه م طیشرا

 یخوب اریبس ییایپژوهش از پا نیدر ا یریابزار اندازه گ نیباشد. بنابرا یم 331/5به دست آمده  بیکرونباخ محاسبه شده که ضر

نمودارها(  وانحراف استاندارد  ن،یانگی، مدرصد ،ی)فراوان یفیتوص یداده ها از آماره ها لیو تحل هیتجز ی( برخوردار است. و برای)عال

استفاده  Spssو انحراف استاندارد( استفاده شده و در قالب نرم افزار  نیانگینمودارها، م ،ی)جداول فراوان یاستنباط یو از آماره ها

 . دیگرد

 

 پژوهش یها افتهی

 عیتوز ریباشند. جدول ز ینفر زن م 13مرد و  ان،ینفر از پاسخگو 01انتخاب شده در پژوهش حاضر،  ینفر نمونه آمار 15 از

 دهد. یپاسخ دهندگان را از نظر نوع جنس نشان م یفراوان

 

 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت -1جدول 

 
 
 
 
 

 

 

 

 التیسطح تحص ریمتغ فیتوص

 نهیگز 9را به  التیسطح تحص ریمربوطه، متغ یداده ها یبعد از جمع آور ،ینمونه مورد بررس التیسنجش سطح تحص یبرا

 دهد. یپاسخ دهندگان را نشان م التیتحص عیتوز ریجدول ز م،یکرده ا یارشد و باالتر طبقه بند یکارشناس ،یکارشناس ،یکاردان

 

 توزیع معلمان بر حسب سطح تحصیالت -2جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 

 سابقه خدمت ریمتغ فیتوص

سال به باال طبقه  21سال و  25تا  11سال،  15کمتر از  نهیگز 9را به  ریمتغ نیپژوهش، ا نیسنجش سابقه خدمت در ا یبرا

 دهد. یسابقه خدمت پاسخ دهندگان را نشان م ریمتغ عیتوز ریکه جدول ز میکرده ا یبند

 
 

جنسیت        

 آماره

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی

 زن

 مرد

 کل

13 

01 

15 

1/91 

9/13 

5/155 

1/91 

5/155 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت

 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد و باالتر

 کل

1 

00 

11 

15 
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9/19 

9/13 
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 توزیع فراوانی و درصد معلمان بر حسب سابقه خدمت -3جدول 
 

 

 

 

 

 
 

 یلیتحص یرشته  ریمتغ فیتوص

که  میکرده ا یطبقه بند هیو علوم پا یعلوم انسان ی نهیگز 2را به  ریمتغ نیپژوهش ا نیدر ا یلیتحص یسنجش رشته  یبرا

 دهد. یپاسخ دهندگان را نشان م یلیتحص یرشته  ریمتغ عیتوز ریجدول ز
 

 توزیع فراوانی و درصد معلمان بر حسب رشته تحصیلی -4جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی رشته تحصیلی

 علوم انسانی

 علوم پایه

 کل

09 

11 

15 

1/11 

9/23 

5/155 

1/11 

5/155 

 

 یاستنباط آمار

 یو سازمانده یطراح ینمرات مؤلفه  عینرمال بودن توز یبررس
 

 
 توزیع نمرات مؤلفه ی طراحی و سازماندهی -1نمودار 

  

 139/5، انحراف استاندارد  33/2نمرات  نیانگینرمال است. م باینمرات تقر نیا عیشود توز یمشاهده م 1که در نمودار  همانگونه

 باشد. ینفر م 15و حجم نمونه 
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 یرهبر ینمرات مؤلفه  عینرمال بودن توز یبررس

 یرهبر ینمرات مؤلفه  عیتوز-2 نمودار

 

و  113/5، انحراف استاندارد برابر 35/2آنها  نیانگینرمال و م باینمرات تقر نیا عیشود توز یمشاهده م 2که در نمودار  همانگونه

 باشد. ینفر م 15حجم نمونه 

 

 نظارت و کنترل ینمرات مؤلفه  عینرمال بودن توز یبررس

  

 
 نمرات مؤلفه ی نظارت و کنترلتوزیع -3نمودار 

 

 129/5، انحراف استاندارد برابر با 31/2آن برابر با  نیانگینرمال است و م باینمرات تقر نیا عیشود توز یمشاهده م 9که در نمودار  همانگونه

 باشد. ینفر م 15و حجم نمونه 
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 یابیارزش ینمرات مؤلفه  عینرمال بودن توز یبررس

 

 

 

 
 

 

 

 توزیع نمرات مؤلفه ی ارزشیابی-4نمودار 

 

، انحراف استاندارد 11/2آن برابربا  نیانگینرمال است و م باینمرات تقر نیا عیشود توز یمشاهده م 0که در نمودار  همانگونه

 باشد. ینفر م 15و حجم نمونه  333/5برابر با 

 

 یریادگینمرات جو  عینرمال بودن توز یبررس
 

 یریادگینمرات جو  عیتوز-5 ودارنم

، انحراف استاندارد 15/9آن برابر با  نیانگینرمال است و م باینمرات تقر نیا عیشود توز یمشاهده م 1که در نمودار  همانگونه

 باشد. ینفر م 15و حجم نمونه  339/5برابر با 

 

 پژوهش یها هیفرض

 وجود دارد. یاثربخش رابطه معنادار یریادگیکالس درس و جو  یو سازمانده یطراح نیباول:  هیفرض

 

 اثربخش یریادگیو جو یو سازمانده یطراح نیب رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا-5جدول  

 
 

   
 
 

 11/5اثربخش برابر با  یریادگیبا جو  یو سازمانده یطراح نیرابطه ب یبررس یبرا rمقدار آماره آزمون   1جدول  جینتا براساس

r( 5551/5=  که در سطح=Pمعن )است. 13/5برابر با  ریدو متغ نیب نییتب انسیوار نیدار است. پس بنابرا ی 

 

 

 سطح معنی داری    r فراوانی متغیر

 طراحی و سازماندهی
15 11/5 13/5 5551/5 

 جو یادگیری اثربخش

4.504.003.503.002.502.001.50

rahbari

20

15

10

5

0

F
re
q
u
e
n
c
y

Mean = 2.90

Std. Dev. = 0.75812

N = 60

Histogram

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 6231 تیر، 32 یاپی، شماره پچهار سال سوم، شماره 
 
 

 

09 

 

 

 وجود دارد. یاثربخش رابطه معنادار یریادگیکالس درس و جو  یرهبر نیب دوم: هیفرض

 اثربخش یریادگیو جو  یرهبر نیب رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا-6 جدول

 سطح معنی داری r  2 فراوانی متغیر

 رهبری
15 35/5 31/5 5551/5 

 جو یادگیری اثربخش

     

در سطح =  که 35/5rاثربخش برابر با یریادگیبا جو  یرهبر نیرابطه ب یبررس یبرا rمقدار آماره آزمون  1جدول جینتا براساس

(5551/5=Pمعن )است. 31/5برابر با  ریدو متغ نیب نییتب انسیوار نیدار است. پس بنابرا ی 

 

 وجود دارد. یاثربخش رابطه معنادار یریادگینظارت و کنترل کالس درس و جو  نیب سوم: هیفرض

 اثربخش یریادگینظارت و کنترل و جو نیب رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا-1 جدول

  

= که 32/5rاثربخش برابر با  یریادگینظارت و کنترل با جو  نیرابطه ب یبررس یبراrمقدار آماره آزمون   1جدول  جینتا براساس

 است. 30/5برابر با  ریدو متغ نیب نییتب انسیوار نیدار است. پس بنابرا ی( معنP=5551/5در سطح )

 

 وجود دارد. یاثربخش رابطه معنادار یریادگیکالس درس و جو  یابیارزش نی: بچهارم هیفرض

 اثربخش یریادگیو جو  یابیارزش نیب رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا-8 جدول

 
اثربخش برابر با  یریادگیکالس درس با جو  یابیارزش نیرابطه ب یبررس یبراrمقدار آماره آزمون   3جدول  جینتا براساس

39/5r( 5551/5= که در سطح =Pمعن )است. 13/5برابر با  ریدو متغ نیب نییتب انسیوار نیدار است. پس بنابرا ی 

 

 اثربخش رابطه چندگانه وجود دارد. یریادگیکالس درس با جو  تیریمد یمؤلفه ها نی: بپنجم هیفرض

 مالک ریو متغ نیب شیپ یرهایمتغ نیب ونیآزمون رگرس جینتا-9 جدول

 
اثربخش برابر با  یریادگیکالس درس با جو  تیریمد یرابطه مؤلفه ها یبررس یمقدار آماره آزمون برا 3جدول  جینتا براساس

اثربخش براساس  یریادگیجو  انسیدرصد از وار 33کند که  یم انیب r^2( دار است. مقدار p=  5551/5که در سطح ) 39/159

(، β=  01/5)  یاز آن دارد که رهبر تیحکا ونیرگرس بیبه ضرا ینگاه نی. هم چنندشو یم نییکالس درس تب تیریمد یمؤلفه ها

 یبه صورت مثبت و معناثربخش را  یریادگیتوانند جو  ی( مβ=  93/5کالس درس با ) یابی( و ارزشβ=  11/5نظارت و کنترل )

 کنند. ینیب شیپ یدار

 سطح معنی داری    r فراوانی متغیر

 نظارت و کنترل
15 32/5 30/5 5551/5 

 جو یادگیری اثربخش

 سطح معنی داری    r فراوانی متغیر

 کالس درس ارزشیابی
15 39/5 13/5 5551/5 

 جو یادگیری اثربخش

 f p r    β T p متغیر مالک متغیرهای پیش بین

 طراحی و سازماندهی

 رهبری

 نظارت و کنترل

 ارزشیابی کالس درس

 

 جو یادگیری

 اثربخش

 

39/159 

 

5551/5 

 

30/5 

 

33/5 

03/- 

01/5 

11/5 

93/5 

31/2- 

93/9 

15/0 

52/2 

551/ 

551/ 

5551/ 

50/ 
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سابقه خدمت و  ت،ی)جنس کیدموگراف یرهایکالس درس بر حسب متغ تیریدر خصوص مد رانینظرات دب نیب ششم: هیفرض

 ( تفاوت وجود دارد.التیسطح تحص

 

  تیکالس درس بر حسب جنس تیریمد یآمار یشاخص ها-11جدول 
 سطح معنی داری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 91/2 10/3 مرد
13 11/5 10/5 

 10/2 11/3 زن

 
 برانینظرات د نیب یعنی ستیدار ن ی( معنp >51/5که در سطح ) 11/5برابر با  tمقدار آماره آزمون   15جدول جینتا براساس

 وجود ندارد. یدار یکالس درس تفاوت معن تیریمد یمرد و زن در خصوص مؤلفه ها

 

 طرفه کی انسیوار زیآنال-11 جدول

 

 نیب یعنی ستیدار ن یمعن 23/5 یعنی( p >51/5که در سطح ) 20/1برابر با   fمقدار آماره آزمون  11جدول جینتا براساس

 وجود ندارد. یدار یکالس درس تفاوت معن تیریدر مورد مد التیسطح تحص

 
 آنالیز واریانس یک طرفه-12جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 بین گروهی

 گروهیدرون 

 کل

30/11 

11/922 

13/993 

2 

11 

13 

01/3 

11/1 
03/1 29/5 

 

 نیب یعنی ستیدار ن یمعن 29/5 یعنی( p >51/5که در سطح  ) 03/1برابر با   fمقدار آماره آزمون  12جدول جینتا براساس

 وجود ندارد. یدار یکالس درس تفاوت معن تیریدر مورد مد رانیسابقه خدمت دب

 

سابقه خدمت و  ت،ی)جنس کیدموگراف یرهایاثربخش بر حسب متغ یریادگیدر خصوص جو  رانینظرات دب نیب هفتم: هیفرض

 ( تفاوت وجود دارد.التیسطح تحص

 

 تیاثربخش بر حسب جنس یریادگیجو  یآمار یشاخص ها-13 جدول

 سطح معنی داری T درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 91/2 10/3 مرد
13 11/5- 33/5 

 10/2 11/3 زن

 

 برانینظرات د نیب یعنی ستیدار ن ی( معنp >51/5که در سطح ) -11/5برابر با   tمقدار آماره آزمون  19جدول جینتا براساس

 وجود ندارد. یدار یاثربخش تفاوت معن یریادگیمرد و زن در خصوص جو 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 بین گروهی

 درون گروهی

 کل

21/10 

001/921 

131/993 

2 

11 

13 

12/1 

15/1 
20/1 23/5 
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 طرفه کی انسیوار زیآنال-14 جدول

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  منابع تغییرات

 بین گروهی

 درون گروهی

 کل

33/2 

23/11 

23/13 

2 

11 

13 

03/1 

31/5 
10/1 22/5 

 نیب یعنی ستیدار ن یمعن 22/5 یعنی( p >51/5که در سطح ) 10/1برابر با   fمقدار آماره آزمون 10جدول  جینتا براساس

 وجود ندارد. یدار یاثربخش تفاوت معن یریادگیدر مورد جو  رانیسابقه خدمت دب

 

 طرفه کی انسیوار زیآنال-15 جدول

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 بین گروهی

 درون گروهی

 کل

11/11 

12/01 

23/13 

2 

11 

13 

13/1 

 

32/5 

51/1 552/ 

دار بوده،  ی/ معن552 یدار ی( با سطح معنp >51/5که در سطح ) 51/1برابر با   fمقدار آماره آزمون 11جدول  جینتا براساس

 .وجود دارد یدار یتفاوت معن التیاثربخش با سطح تحص یریادگیجو  نیب یعنی

 

 یریگنتیجه 

نظم  جادیاست. معلمان در کالس درس مسئول ا یتیو ترب یدرصدد تحقق اهداف آموزش یرسم یدرس به عنوان سازمان کالس

است.  یلیتحص شرفتیپ یابیو ارزش یریادگی – یاددهی یاستفاده از راهبردها ،یو آرامش، استفاده از منابع و مواد کمک آموزش

و  یچون طراح ییکردن کالس درس با انجام کارکردها تیریدرس است. مد کالسکردن  تیریها مستلزم مد تیفعال نیانجام ا

 یریادگیکالس درس، جو  تیریمد یکارکردها هیتعامل کل جهیاست. نت ریامکان پذ یابینظارت و کنترل و ارزش ،یرهبر ،یسازمانده

شود، و  یمحسوس است که با ورود به هر کالس درس مشخص م یژگیو کیشود. جو کالس درس  یم جادیاثربخش است که ا

 افتهیو  جیگذارد. نتا یم ریکالس تأث ییو بازده نها یلیتحص شرفتیبر پ تیدر نها کالس درس است که تیریمد یکارکردها جهینت

و  یرا در حد قو یابیو ارزش یپژوهش نشان داد که معلمان مقطع متوسطه شهرستان تکاب کارکرد نظارت و کنترل، رهبر نیا یها

باالتر  زیرا ن یریادگیکارکردها توانسته اند جو  نیرا باالتر از حد متوسط محقق کرده اند. ا یو سازمانده یباال و کارکرد طراح اریبس

نمرات در کارکرد نظارت و کنترل از همه  یدهند که پراکندگ یداده ها و اطالعات نشان م نیاز حد متوسط محقق سازند. هم چن

کارکرد نظارت و کنترل با  یریمعلمان در بکارگ گر،یبه عبارت د است. شتریاز همه کارکردها ب یریادگیدر جو  یکمتر و پراکندگ

حاصل از پژوهش نشان  یها افتهیو  جیدهند. نتا یرا نشان م یتجانس کمتر یریادگیجو  جادیدارند و در ا یشتریتجانس ب گریهمد

است و  افتهیکمتر از همه کارکردها تحقق  یو سازمانده یطراح ارکرداز همه کارکردها و ک شیداد که کارکرد نظارت و کنترل ب

 نیا دیپژوهش مؤ نیا یها افتهیو  جیقرار گرفته است. نتا یدر مراحل بعد بیبه ترت یابیو ارزش یرهبر یتحقق کارکردها زانیم

جام حداقل در حد متوسط ان راکالس درس  تیریمربوط به مد یها تیو فعال فیدرس وظا یمسئله است که معلمان در کالس ها

نبودند. مطالعات گود  یقادر به تحقق اهداف آموزش یاجتماع ستمیس کیدرس به عنوان  یصورت، کالس ها نیا ریدهند، در غ یم

دارند، به  یباالتر یکرده اند اثر بخش یو سازمانده یطراح یکه معلمان آنها را به خوب یی( نشان داد، کالس ها1331) یو براف

 یها یرابطه بررس نیوجود دارد. در ا یدار یرابطه مثبت و معن یریادگیبا جو  یو سازمانده یطراح یمؤلفه  نیب گرید رتعبا

مرتبط با  یها تیاز فعال یدرس نشان داد که معلمان بخش قابل توجه یمعلمان در کالس ها یها تی( درباره فعال1332) نریبرل

و  یطراح وای( به نقل از اول1913) یو شهاب یدهند. به نظر احمد یو نظارت و کنترل را انجام م  یو سازمانده یکارکرد طراح

 زانیمعلمان با توجه به م ن،یاست، بنابرا یضرور یریادگیفرصت  جادیا یکالس درس است و برا تیریجزو مقدمات مد یسازمانده

دهند. به نظر  یکارکرد را انجام م نیا یو نگرش خود به کالس درس تا حدود یآگاه ،یسازمانده ،یمهارت خود در هدف گذار

 نیشود و ا یمشخص م یریادگی – یاددهی ندیمشارکت دانش آموزان در فرآ زانیبا م تیهر کالس در نها تی( موفق2555ناکامورا )
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 رکردنشانه تحقق کا یدر سطح کالس درس تا حدود تیو موفق شرفتیهرگونه پ نیدر کالس است. بنابرا یامر مستلزم رهبر

دارد که  یاظهار م یمرتبط با رهبر یپژوهش ها یپس از بررس شانیشود. ا یمعلمان انجام م لهیدر کالس است که بوس یرهبر

پژوهش توجه  نیدهند. در ا یرا انجام م یتالش قابل توجه یریادگی – یاددهی ندیدانش آموزان در فرآ ایمشارکت اول یمعلمان برا

کالس درس و مشارکت دانش آموزان در  یرسالت برا نییگوش دادن به نظرات دانش آموزان، تع ن،دانش آموزا رشیپذ ر،ییبه تغ

 نیشود. هم چن یدرس انجام م یدر کالس ها شیشده که کم و ب یدر کالس درس معرف یرهبر ینشانه  یآموزش یها تیفعال

 یاز آنها نشانه  رینقاط قوت دانش آموزان، و تقد ییادهد که احترام به دانش آموزان، شناس ینشان م  (2559مطالعات رابرت شوب )

آورند. نظارت و کنترل به عنوان متمم  یبه عمل م یجد یتحقق آنها تالش ها یدر کالس درس است که معموالً معلمان برا یرهبر

معلمان در هر  یمورد توجه معلمان است. از طرف شیاز پ شیب یآموزش یبرنامه ها یاجرا یکننده  نیکارکردها و تضم ریسا

 ریاز سا شیکارکرد کنترل و حفظ اقتدار خود را ب لیدل نیبه هم دیخواهند کنترل کالس را از دست بدهند. شا ینم یتیموقع

دانند.  یمفهوم را با کنترل مترادف م نیکالس درس، ا تیریمد فیاز تعار یبخش عمده ا گر،یکنند. از طرف د یکارکردها توجه م

شده به منظور  فیعالمات مشخص و تعر یریمعلم نسبت به کل کالس، به کارگ یاریو هوش ی( معتقدند آگاه1331) یگود و براف

کالس در  یها تیتنوع در فعال جادیحالت زنده، فعال و شاداب و ا کیکالس در  یها تیفعال یجلب توجه دانش آموزان، نگهدار

 انوشی( به نقل از فونتانا، ک1932 ) یو گال و حمزه محمد چسونل از ا( به نق1935) یکنترل دانش آموزان مؤثر است. بهرنگ

کنترل کالس  یقواعد و مقررات مشخص برا نی( تدو2552) امزیلی( و و2551) چاردسونیمور، ر یو فن سی( به نقل از بت ر1931)

(  به نقل از 1930 ف،یشود )س یانجام م ییپاسخ گو ای یریگ میتصم یبه منظور قضاوت و داور یابیدانند. ارزش یدرس را  الزم م

است که از دانش آموزان پس از آموزش  ییها ییدانش، مهارت ها و توانا زانیم تیفیکالس، ک یها یابیدر ارزش سد،ینو یم کوینت

 تیریمد یورضر یاز کارکردها یکی یتحقق اهداف آموزش زانیاز م یابیارزش نیباشند، بنابرا افتهیرود و به آنها دست  یانتظار م

 ندیاز فرآ یمستمر بخش یها یابی( ارزش1932شود. به نظر رستگار ) یمعلمان انجام م لهیبه وس یکالس درس است که تا حدود

 یها تیفعال نیرا در ح یکالس درس است. که معلمان با انجام دادن آن، خطاها و نواقص و مشکالت احتمال تیریو مد یآموزش

 یمستمر با مشکالت و ناتوان یابینشان داد که معلمان در استفاده از ارزش زی( ن1333گنز )یکنند. مطالعات است یبرطرف م یآموزش

پژوهش نشان داد  نیا یها افتهیو  جینتا نیکنند. هم چن یکارکرد استفاده نم نیاز ا یبه خوب لیدل نیمواجه هستند، به هم ییها

 ریبه عنوان متغ یریادگیمستقل با جو  ریبه عنوان متغ درسکالس  تیریمد یفه هااز مؤل یبیکالس درس و ترک تیریمد نیکه ب

رابطه  گریکدیدر تعامل با  رهایمتغ نیچندگانه نشان داد که ا ونیحاصل از رگرس جینتا نیوابسته رابطه مثبت وجود دارد. هم چن

 نییو تب فیرا توص یریادگیبا  رتبطم انسیوار راتییاز تغ 33/5مؤلفه ها در مجموع  نیدارند. ا یریادگیبا جو  یدار یچندگانه معن

محقق  یکالس درس را به خوب تیریمد یتالش کنند تا مؤلفه ها دیبا یریادگیبه جو  دنیرس یمعلمان برا ن،یکنند. بنابرا یم

 کیدموگراف یرهایکالس درس با توجه به متغ تیریتحقق مد زانیم نیپژوهش نشان داد که ب نیا یفرع یها افتهیو  جیکنند. نتا

 یکالس درس و پژوهش ها تیریمد ینظر یچندگانه با مبان ونیحاصل از آزمون رگرس یها افتهیوجود ندارد.  یدار یمعن تفاوت

 یردهاکنند که تحقق کارک یم انیکالس درس ب تیریمربوط به مد فیتعار هیکامل دارد. کل یمرتبط با آن انطباق و هماهنگ

( نشان داد که 1331) یگود و براف یگردد. پژوهش ها یدر کالس درس م یمطلوب یریادگیکالس درس موجب جو  تیریمد

دادند. هم  یانجام نم یرا به خوب تیریمد یبود که کارکردها ییاز کالس ها شتریشدند ب یم تیریکه بهتر مد ییکالس ها یاثربخش

مستقل با جو  ریدرس، به عنوان متغ السک تیریمد یهر کدام از کارکردها نیپژوهش نشان داد که ب نیا یها افتهیو  جینتا نیچن

 وابسته، به صورت جداگانه رابطه مثبت وجود دارد. ریبه عنوان متغ یریادگی
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