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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه مداخله آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کالس درس بر درگیری
تحصیلی شناختی و رفتاری دانشآموزان بود .پژوهش به شیوه آزمایشی .طرح پیشآزمون -پسآزمون-
پیگیری با گروه کنترل اجرا شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن دارای سابقه زیر  10سال و
دانشآموزان کالسهای درس آنها در دوره دوم (پایههای چهارم تا ششم) مدارس ابتدایی شهر سمنان در
سال تحصیلی( )97-98بود .شرکتکنندگان در برنامه مداخله 32نفر از معلمان و دانشآموزان کالس
درسشان بودند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و کنترل( 16نفر برای هر گروه)
تقسیم شدند .برنامه مداخله آموزشی مدیریت مؤثر کالس برای معلمان گروه آزمایش طی  15جلسه دوساعته
اجرا شد .کلیه دانشآموزان در کالسهای درس هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه درگیری تحصیلی
ریو و تسینگ ( ) 2011را به صورت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تکمیل و تجزیه تحلیل دادهها با
استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس اندازههای تکراری چند متغیری با کمک نرمافزار spss21انجام و دادهها
به صورت دوماهه پیگیری شدند .یافتهها نشان داد آموزش معلمان در مهارتهای مدیریت کالس درس
منجر به افزایش درگیری تحصیلی دانشآموزان در ابعاد درگیری تحصیلی رفتاری و شناختی در گروه آزمایش
نسبت به گروه کنترل میشود .(p<.001).همچنین آموزش در طی یک دوره زمانی دوماهه پایدار بود .با
توجه به نتایج میتوان مطرح کرد که آموزش مدیریت مؤثر کالس درس بر افزایش درگیری تحصیلی
دانشآموزان در کالس درس اثر مثبت دارد .در مجموع نتایج پژوهش حاضر حاکی از اهمیت آموزش مدیریت
کالس درس در بهبود درگیری تحصیلی دانشآموزان میباشد.
واژگانکلیدی :آموزش معلمان ،مدیریت کالس درس ،درگیری تحصیلی ،درگیری رفتاری ،درگیری
شناختی
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 -3استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of teachers’ traininig
in effective classroom management on students’ behavioral and cognitive academic
engagement. Research plan, experimental pretest-posttest control group with
follow-up testing was used. The population of this research included all female
teachers with work experience under 10 years from seaman elemetary secondary
schools (fourth to sixth grades) and their class students. The participants of
intervention program were 32 teachers with their class students chosen and
participated in simple random replacement method in experimental and control
groups (each group, n=16). Then, the intervention was performed for the teachers
in experimental group during 15 two hours sessions. The data gathering tool was
the questionnaire of Reeve and Tseng academic engagement (2011) completed by
the students in both groups. Data analysis was performed using Multivariate in spss
software. The results showed that training teachers in effective classromm
management skills increased the mean scores of students of the experimental group
in academic engagement and its dimensions including behavioral and cognitive
academic engagement compared to the control group (P<0.001). Moreover, the
results proved to be stable in a time lapse of two months. Based on the results, it
can be concluded that training teachers of classroom management skills is effective
on students' academic engagement. In conclusion, the results of the present study
indicate the importance of training teachers in classroom management skills in
improving student's academic engagement.
Keywords: teacher training, classroom management, academic
engagement, cognitive engagement, behavioral engagement
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مقدمه
مدیریت کالس درس به شکل گسترده به عنوان پایه اصلی تدریس مؤثر مورد تأکید قرار گرفته است و
شامل فعالیتهایی میشود که توسط معلم جهت حفظ محیط یادگیری سازنده و مطمئن اتخاذ
میگردد(هپبرن و بیمیش .)2019،1به نظر میرسد رد کالسهای متعارف سنتی به نفع پویایی بیشتر
محیطهای نوآورانه و پاسخگو باشد و محیطهای جدید یادگیری از طریق خلق محیطهایی با برنامه
ریزی باز و هدفدار ،تجارب یادگیری دانشآموزان را بهواسطه افزایش مشارکت و انگیزش تسهیل نمایند
(بایرز و دیگران.)2018،2
در فرایند تدریس که فرایندی پیچیده است ،اطمینان از نظم کالس و حفظ آن بیشترین اهمیت را دارد
و در این راستا معلم باید در مدیریت کالس که قلب آموزش خوانده میشود موفق باشد .کالس درس
فضای زندگی خصوصی است .جایی که معلم و بچهها با یکدیگر روبهرو میشوند و فعالیتهای آموزشی
شکل میگیرند .بخش اعظم دوره آموزشی در این بخش از زندگی اتفاق میافتد .تجربههای کالس
درس اهمیت فراوانی در شکلگیری رفتار دانشآموز دارد .بنابراین معلمان نیاز دارند تا آموزش ببیند که
نهتنها یک آموزشدهنده باشند بلکه یک مدیر مؤثر برای کالس درسشان نیز باشند (سادیک و
آسالن.)2016،3
واضح است که هدفها و شیوههای مدیریت کالس درس با توجه به نیازهای رشدی دانشآموزان
متفاوت خواهد بود .هدف اصلی در طی سالهای ابتدایی ورود دانشآموزان به مدرسه اجتماعی کردن
آنان است .گرچه دانشآموزان دوره ابتدایی اغلب پرانرژی و فعال میباشند ،اما تمایل دارند نسبت به
اقتدار بزرگساالن ،حالت اطاعت داشته باشند .بنابراین به جای آنکه بر پیروی از قوانین و مقررات تأکید
شود ،آموزش روشن و صریح این قوانین اهمیت دارد تا دانشآموزان یاد بگیرند که در موقعیتهای
گوناگون چگونه باید رفتار نمایند (اسالوین .)2018،4آنان نیاز به محیطی گرم ،صمیمی و حمایتکننده
دارند .باید یاد بگیرند که یادگیرندگانی شایسته هستند و یادگیری جذاب و رضایتبخش است .در مدارس
ابتدایی زمان زیادی الزم است تا دانشآموزان مسئولیت خود را در رابطه با کالس درس و مدرسه ،قوانین
کالس و توانایی برای زندگی گروهی بیاموزند .بچههای مدارس ابتدایی نیازمند هدایت معلمان خود در
حفظ نظم و مشارکت در فعالیتهای یادگیری میباشند(سانلی.)2019،5

1- Hepburn & Beamish
2- Byers
3- Sadic &Aslan
4- Slavin
5- Sanli
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رفتارهای مخل 1دانشآموزان در کالس درس یکی از چالشهای مهم معلمان به شمار میآید .سوء رفتار
دانشآموزان در آموزش و نظم کالسی اختالل ایجاد نموده و بر دستآوردهای علمی دانشآموزان تأثیر
منفی میگذارد(لوپز و اولیورا .)2017 ، 2بیاعتنایی به قوانین و رویهها ،پرسه زدن در کالس درس،
صحبت کردن خارج از نوبت ،ایجاد وقفه در جریان تدریس ،ایجاد مزاحمت برای همکالسیها ،جابهجایی
نیمکتها ،انجام فعالیتهای خارج از وظیفه تنها بخشی از رفتارهای متعددی است که معلمان آنها را
مشکالت رفتاری کالس درس خود میخوانند(بریسچ وچافولیس.)2015 ،3
راهبردهای مدیریت کالس درس از آموزش و یادگیری حمایت و آنها را تسهیل مینماید دو مجموعه
راهبرد وجود دارند که معلمان برای اداره کالس درس خود به آنها نیازمند میباشند :راهبردهای کنشی
یا پیشگیرانه که از وقوع رفتارهای مخرب جلوگیری مینمایند و راهبردهای واکنشی که برای پاسخ به
مشکالت رفتاری مشاهدهشده در کالس درس به کار گرفته میشوند (کوپرشووک و دیگران .)2016، 4از
مهمت رین راهبردهای مدیریت کالس درس بر اساس اصل حداقل مداخله و میزان شدت ،میتوان به ارائه
فعالیتهای جذاب و متنوع که توجه دانشآموزان را به درس جلب نموده و موجب مشارکت آنها در
یادگیری میشود ،تنظیم قوانین و مقررات ،اشارات غیرکالمی ،تحسین رفتارهای درست که مغایر با سوء
رفتار میباشند ،تحسین سایر دانشآموزانی که رفتاری مطابق با هنجارهای کالسی نشان میدهند،
وابستگی گروهی ،تذکرات شفاهی و درنهایت عواقب ،اشاره نمود (اسالوین .)2018،متأسفانه در آموزش و
پرورش کشور ما ،معلمان به دلیل عدم دریافت آموزشهای مناسب در زمینـۀ راهبردهای مدیریت مؤثر
کالس درس ،با راهبردهای پیشگیرانه آشنایی نداشته و زمان زیادی را برای رویارویی با مشکالت
رفتاری دانشآموزان صرف می نمایند و یکی از دالیل اصلی خستگی از شغل خود را مشکالت رفتاری
متعددی میدانند که دانشآموزان در کالسهای درس بروز میدهند و از مهار کردن آنها عاجز می
باشند.
ناتوانی معلمان در پیشگیری از این رفتارها ،آنان را وادار میکند به رویکردهای واکنشی آن هم از نوع
شدید آن مانند فریاد زدن ،توهین کردن ،تنبیه ،اخراج از کالس و ...روی آورند .این در حالی است که
رفتارهای ناآگاهانه معلمان مانند آماده نبودن برای تدریس ،انصاف نداشتن ،داشتن نگاه منفی نسبت به
دانشآموزان و ارتباط نامناسب با آنان و بهکارگیری صرف راهبردهای واکنشی در کالسهای درس برای

1- students’ misbehavior
2- Lopes & Oliveira
3- Briesch & Chafouleas
4- Korpershoek
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حفظ اقتدار خود و ایجاد نظم ،موجب تقویت رفتارهای ناشایست از جانب دانشآموزان میگردد و بی-
انگیزگی و بیتفاوتی آنان را نسبت به فعالیتهای کالس درس افزایش میدهد (ارگین.)2019،1
در رابطه با مشکالت رفتاری رایج در کالس درس ،مهمترین اصل آن است که با سادهترین و کوتاه-
ترین مداخلهای که مؤثر واقع میشود اصالحات انجام شود گرچه بهکارگیری راهبردهای واکنشی در
پاسخ به مشکالت رفتاری در کالس درس ضروری میباشند ،تنها زمانی باید به کار گرفته شوند که
راهبردهای پیشگیرانه نتیجهبخش نبودهاند (جونز و جونز.)2016 ،2
موفقیت در مدیریت کالس درس نهتنها بر خود معلمان تأثیر میگذارد بلکه برای دانشآموزان نیز
پیامدهای مثبت متعددی را به دنبال خواهد داشت .این موفقیتها میتواند به عنوان مهمترین عامل در
ایجاد رفتارهای مطلوب در دانشآموزان پذیرفته شود(سانلی .)2019تدریس حمایتی و ساختارمند با به-
کارگیری راهبردهای مدیریت مؤثر ،کالس درس دانشآموز محور را به وجود میآورد که درگیری
دانشآموزان در فعالیتهای یادگیری را به همراه دارد(ناک و تیماستوک )2017،3و درگیری تحصیلی در
فعالیتهای کالس درس یکی از عواملی است که میتواند در ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی
دانشآموزان نقش بسیار مؤثری ایفا کند .درگیری بیانگر ورود فعال فرد به یک تکلیف یا فعالیت است
)ریو ،کارل ،جین و بارچ(20044و چارچوبی را برای درک نگرانیهای آموزشی از قبیل ترک تحصیل در
دورهی نوجوانی فراهم میآورد.
درگیری رفتاری ،5اشاره میکند به رفتارهای قابلمشاهده دانشآموزان در برخورد با تکالیف که مؤلفه
های تالش در تکالیف ،پایداری در تکالیف و درخواست کمک از دیگران را شامل میشود .درگیری
رفتاری مشابه مفهوم مشارکت است .مشارکت ،درگیری در فعالیتهای فوقبرنامه ،اجتماعی و تحصیلی
است .درگیری شناختی 6اشاره میکند به آنچه دانشآموز فکر میکند :سرمایه گذاری فکری و تالش.
راهبردهای خود تنظیمی ،برقراری ارتباط بین تالشهای حال حاضر با امیال و آرزوهای آینده ،هدف
گزینی و خودمختاری شاخصههای درگیری شناختی هستند(آپلتون،کریستنسن و فرالنگ .)2008،7از
دیدگاه انگیزشی ،ساختار ارائهشده توسط معلم به دانشآموزان کمک مینماید تا احساس خود نسبت به
داشتن توانایی در کنترل پیامدهای مدرسه را بهبود بخشند(اسکینر و پیتزر .)2012،8بنابراین وقتی معلمان

1- Ergin
2- Jones & Jones
3- Näkk & Timoštšuk
4- Reeve, Jane, Carrell, Jean & Brach
5- Behavioral engagement
6- Cognitive engagement
7- Appleton, Christenson & Furlong
8- Skinner& Pitzer
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با ارائه انتظارات و قوانین صریح و روشن با دانشآموزان ارتباط برقرار میکنند و رهبری فعالیتهای
آموزشی را بر عهده میگیرند و راهنماییهای الزم را ضمن درسها فراهم میآورند و هر جا الزم باشد
به جزئیات دستورالعملها را توضیح میدهند و فعالیتهای دانشآموزان را برنامهریزی و سازماندهی می
کنند و پاسخهایی متمرکز بر تکلیف و خود کنترلی ارائه میدهند ،درگیری دانشآموزان در کالس درس
افزایش مییابد(ریو.)2012،
آنِ نایک و آنجه تیماستوک ( ) 2017در تحقیقی با عنوان مشارکت در یادگیری و ارتباط آن با فعالیتهای
کالس درس معلمان در مدارس ابتدایی با مقایسه دو روش تدریس در دو کالس درس که یکی به شیوه
سنتی اداره میشد و دیگری با روش بهکارگیری مهارتهای مدیریت مؤثر ،به این نتیجه رسیدند که
درگیری و خود تنظیمی دانشآموزان کالس با رویکرد جدید در فعالیتهای یادگیری به شکل چشمگیری
باالتر از کالس درس سنتی بود .آنها مطالعات خود را طی دو سال تحصیلی پیگیری کردند.آنها نشان
دادند که تدریس هدفمند و ساختاریافته با درگیری رفتاری و شناختی دانشآموزان پیوندی عمیق دارد.
جائو لوپز و دیگران( )2017ارتباط رفتار معلمان و سوء رفتار دانشآموزان آنها را در کالسهای پنجم تا
نهم مدارس پرتغال مورد مطالعه قراردادند .مدت زمان صرف شده در مواجهه با مشکالت رفتاری و ایجاد
انضباط در کالس درس ،کارآمدی معلمان و سوء رفتارهای ادراکشده توسط معلمان در این تحقیق
بررسی شد .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که معلمانی که تالش بیشتری به حاکم نمودن نظم و
انضباط و اعمال کنترل در کالس درس دارند ،تمایل کمتری به درک سوء رفتارهای دانشآموزانشان
دارند .هم کارآمدی معلمان و هم مدت زمان درگیری دانشآموزان در فعالیتهای یادگیری ،پیشبینی -
کنندههای مهمی برای سوء رفتارها بهحساب میآیند .این در حالی است که کارآمدی معلمان و مدت
زمان مشارکت دانشآموزان در یادگیری در رابطه بین اجرای راهبردهای مدیریت کالس درس و
مشکالت رفتاری دانشآموزان نقش میانجی ایفا مینمایند .استیفن دیالز )2018(1در پژوهش خود با
بررسی تأثیر معلم در اولین روز کالس درس بر دانشآموزان نشان داد که تنها تخصص نیست که می
تواند منجر به یادگیری دانشآموزان گردد .بلکه توانایی در ایجاد محیطی که بتواند دانشآموزان را بهواقع
درگیر یادگیری فعال نماید نیز مهم است .ارتباطات چهره به چهره ،ارتباط محتوا با نیازهای دانشآموزان،
انتظارات صریح و ارائه طرحی دقیق و منطقی و انعطافپذیر که هم دانشآموزان و هم معلم از آن نفع
میبرند از مباحث مطرحشده در پژوهش وی بود .نیکالس ای گیج و مک سوگای گیج )2018(2،ارتباط
بهکارگیری مدیریت کالس درس از جانب معلمان و رفتار دانشآموزان را در مدارس ابتدایی مورد بررسی
قراردادند .آنها کالسهای درسی را که معلمان مدیریت کالسی ضعیفی داشتند را با کالسهایی که
1- DeLuse
2- Gage & MacSuga-Gage
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شیوههای مدیریت مؤثر کالس درس توسط معلمان اجرا میشد مقایسه نمودند .نتایج بررسی آنها حاکی
از آن بود که راهبردهای مدیریت مؤثر کالس درس تأثیر مستقیمی بر شکلگیری رفتارهای مثبت در
دانشآموزان دارد .آموزش فعال و نظارت بر دانشآموزان ،دادن فرصت پاسخ به آنها و ارائه بازخوردهای
مناسب از جانب معلمان؛ افزایش مدت زمان درگیری دانشآموزان در یادگیری ،ارتباط مؤثرتر معلم و
دانشآموز و کاهش چشمگیر میزان اختالالت در کالس درس را در پی داشت .تامی پاترسون و آرک
فارمر )2018(1در پژوهشی خودکارآمدی مدیریت کالس درس معلمان تازهکار را مطالعه نمودند .با اجرای
یک طرح کمی و شبه آزمایشی 75،معلم تازهکار طی سه دوره زمانی مختلف در سمینار آموزشی
سازماندهی مدیریت کالس درس آموزش دیدند .نتایج نشان داد که درک معلمان نسبت به توانایی خود
در کنترل و اداره کالس افزایش یافت .یافتههای این پژوهش اطالعات گستردهای را در زمینۀ راهبردها
و برنامههای آمادهسازی بهتر معلمان ارائه میدهد تا از آنان معلمانی موفقتر و با اعتمادبهنفس باالتر
پرورش دهد .نتایج حاصل از پژوهش آنان ،همراستا با نتایج پژوهش سامرز و دیگران)2017(2میباشد.
کالیتون کوک و دیگران ) 2018( 3در پژوهش خود مالقات مثبت جلوی در کالس را به عنوان یک
راهبرد مدیریت کالس بسیار کارآمد و کمهزینه پیشگیرانه معرفی مینمایند .معلمان به صورت داوطلبانه
برای شرکت در این طرح نامنویسی کردند و سپس به شکل تصادفی و با در نظر گرفتن شرایط کنترل به
دو گروه تقسیم شدند .نتایج نشان داد که کالسهایی که معلمان آموزش دریافت کردند نسبت به
کالسهای که معلمان آموزش دریافت نکردند و کنترل و انضباط مستقیم حاکم بود ،مشکالت رفتاری
کمتری داشت .زمان مشارکت دانشآموزان در یادگیری افزایشیافته و رابطه منطقیتر و مناسبتری بین
دانشآموز ان و معلم شکل گرفت .در همین راستا حمایت از درگیری تحصیلی دختران و پسران را
ویلکاکس و دیگران )2018(4مطالعه نمودند و نتایج پژوهش آنان نیز این حاکی از این بود که حمایت
اجتماعی از دانشآموزان به ویژه حمایت معلم و تعامالت سازنده وی با دانشآموزان درگیری تحصیلی
آنان را افزایش میدهد.
سانلی( )2019در پژوهشی با عنوان ارزیابی مشکالت مدیریت کالس درس معلم با مطالعه بر روی
28معلم در سال تحصیلی ( 42، )2017-2018مشکل مدیریتی کالس درس معلمان را مورد بررسی قرار
داد و هریک از این مشکالت را به همراه روابط علی و معلولی بین آنها تفسیر نمود .در بین این
مشکالت مطرحشده عدم مسئولیتپذیری والدین  ،عدم تناسب محتوا و مواد آموزشی با نیازهای
دانشآموز ان و عدم مناسب بودن شرایط فیزیکی مدارس بیش از همه به چشم میخورد .بهکارگیری
1- Patterson & Farmer
2- Summers
3- Cook
4- wilcox
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فعالیتهای کالس درس بر پایه شواهد را نیز لورا هلپبرن و وندی بیمیش ( )2019در استرالیا مورد
بررسی قراردادند .آنها وضعیت عدم مشارکت و درگیری دانشآموزان در کالسهای درس مدارس
استرالیا را به عنوان یکی از اصلیترین مشکالت آموزش مدارس عنوان نموده و اظهار داشتند که تقویت
رفتارهای کنش گرا یا پیشگیرانه در معلمان رفتارهای مورد انتظار و مطلوب را در دانشآموزان تقویت
نموده و باال رفتن انگیزه و عالقه دانشآموزان ،آنها را در فعالیتهای کالس درس درگیرتر مینماید.
اینگونه که از نتایج پژوهشها برمیآید آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کالس درس پیشبینی کننده
ای قوی برای بسیاری از پیامدهای مثبت آموزشی ازجمله درگیری تحصیلی دانشآموزان است .درگیری
تحصیلی به دلیل جامعیت در توصیف انگیزه و یادگیری دانشآموزان ،به عنوان یک عامل پیشبینی
کننده قوی عملکرد ،پیشرفت و موفقیت دانشآموزان در مدرسه ،میباشد)کورب و دیگران.) 2015،1
رویکرد مدیریت کالس درس همیشه در جهت مؤثر و خالق واقع شدن آموزش در حال تغییر بوده است.
هدف تمامی این رویکردها ایجاد محیط یادگیری مثبت و مؤثر برای معلمان و دانشآموزان بوده
است .تغییر و تحوالت سریع در جامعه ،در رویکردهای مدیریت کالس درس هم دیده میشود .همراهی
با این تغییرات سریع در جهان ضرورتی مهم برای معلمان است زیرا مقاومت در برابر آنها باعث ایجاد
مشکالتی بزرگ برای این بازیگران کالس درس خواهد شد(سانلی.)2019،
علیرغم اهمیت موضوع مدیریت کالس درس و نقشی که میتواند در بهبود پیامدهای شناختی و
انگیزشی دانشآموزان در مدارس داشته باشد ،پژوهشهای بسیار اندکی به بررسی آموزش راهبردهای
مدیریت کالس درس و همچنین اثربخشی توانمند ساختن معلمان در بهکارگیری این راهبردها در کالس
درس بر پیامدهای شناختی از جمله درگیری تحصیلی پرداختهاند .جستجوهای به عمل آمده نشان
می دهد که با وجود اهمیت این موضوع در آموزش بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته،
مدیریت کالس درس به عنوان یکی از اساسیترین مهارت معلم هنوز اهمیت الزم را در نظام آموزش
کشور به دست نیاورده است.
بنابراین نتایج این پژوهش میتواند از نوآوری و بداعت خاصی برخوردار باشد و نه تنها زمینه
پژوهشهای آتی را فراهم آورد ،بلکه به سیاست گذاریها و برنامه ریزیهای کاربردی برای بهبود
پیامدهای شناختی در دانشآموزان ،همچنین کارآمدی باالتر معلمان منتهی شود که بر اهمیت و ضرورت
پژوهش بیش از پیش صحه میگذارد .لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا
آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کالس درس بر درگیری تحصیلی شناختی و رفتاری دانش
آموزان مؤثر است؟ و با توجه به ادبیات پژوهش ،فرضیات ذیل قابل طرح است:
1- Korb
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 -1آموزش مدیریت مؤثر کالس درس به معلمان درگیری تحصیلی رفتاری دانشآموزان گروه آزمایش را
در مقایسه با گروه کنترل افزایش میدهد.
 -2آموزش مدیریت مؤثر کالس درس به معلمان درگیری تحصیلی شناختی دانشآموزان گروه آزمایش
را در مقایسه با گروه کنترل افزایش میدهد.
 -3افزایش درگیری تحصیلی رفتاری ناشی از آموزش مدیریت مؤثر کالس درس به معلمان در
دانشآموزان گروه آزمایش برای یک دوره زمانی دوماهه ثبات دارد.
 -4افزایش درگیری تحصیلی شناختی ناشی از آموزش مدیریت مؤثر کالس درس به معلمان در
دانشآموزان گروه آزمایش برای یک دوره زمانی دوماهه ثبات دارد.
مواد و ابزار
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمعآوری دادهها از نوع آزمایشی بود .طرح مورد
استفاده در این پژوهش با دو گروه کنترل و آزمایش ،از نوع پیشآزمون -پسآزمون -پیگیری با گروه
گواه بود .جامعه آماری پژوهش شامل  120معلم زن دارای سابقه زیر  10سال و  3600دانشآموز
کالسهای درس آنها در دوره دوم(پایههای چهارم تا ششم) مدارس ابتدایی شهر سمنان در سال
تحصیلی(  ) 97-98بود.
شکل  -1دیاگرام طرح:
E O1 X O2 O3 R
C O1
O 2 O3 R

حجم نمونه برای معلمان با استفاده از نرمافزار  Gpowerبا خطای  0/05و توان  0/8برای هر گروه
(آزمایش و کنترل)  16نفر برآورد شد .انتخاب گروه نمونه برای هر دو گروه به روش تصادفی ساده انجام
شد .دو گروه آزمایش و کنترل ،از نظر سطح مدرسه(عادی) ،سن دانشآموزان( 10تا  12سال) ،پایه
تحصیلی(چهارم تا ششم)  ،همچنین معلمان از نظر سابقه تدریس (زیر  10سال) و سن(میانگین  32سال)
و جنس(زن) همتا سازی شدند .تعداد دانشآموزان با در نظر گرفتن میانگین  30نفر برای هر کالس
درس  960نفر در مجموع برای هر دو گروه آزمایش و کنترل در نظر گرفته شد.

ابزار سنجش
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برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسینگ ( )2011که دارای  22گویه در
چهار زیر مقیاس درگیری هیجانی ،درگیری عاملی ،درگیری رفتاری و درگیری شناختی میباشد استفاده
شد .در این پژوهش ابعاد درگیری رفتاری و درگیری شناختی مورد بررسی قرار گرفت 8 .گویه زیر
مقیاس درگیری رفتاری و  5گویه زیر مقیاس درگیری شناختی را میسنجند که در مجموع  13گویه را
تشکیل میدهند .هر کدام از گویهها در یک طیف  5درجهای لیکرت از کامالً در مورد من درست است
تا اصالً در مورد من درست نیست از  1تا  5نمرهگذاری میشوند.
ریو و تسینگ ( )2011اعتبار این مقیاس را با روش همسانی درونی بررسی کردند و ضرایب آلفای
کرونباخ برای ابعاد رفتاری ،شناختی ،هیجانی و عاملی به ترتیب  0 / 87، 0/ 88 ، 0/ 94و  0/82به
دست آوردند .بنابراین این ابزار دارای اعتبار مناسب میباشد .در پژوهش ربانی ( )1396اعتبار این
پرسشنامه نیز به روش همسانی درونی بررسی شد ،میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای ،عوامل درگیری
رفتاری ،درگیری شناختی ،درگیری هیجانی و درگیری عاملی ،به ترتیب  0/88 ،0/ 82 ،0/ 86و 0/ 77
به دست آمد که نشاندهنده اعتبار مناسب این مقیاس میباشد .روایی محتوایی این مقیاس در پژوهش
حاضر توسط متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت و ضرایب آلفای کرونباخ برای
ابعاد درگیری رفتاری و درگیری شناختی به ترتیب  0/91و  0/86به دست آمد .شایانذکر است که برای
تجزیه تحلیل دادهها از نرم افزار  spss21استفاده شد.
مواد آموزش :آموزش مهارتهای مدیریت مؤثر کالس درس
برنامه مداخله آموزش راهبردهای مدیریت مؤثر کالس درس زیر نظر اساتید صاحبنظر و بر اساس
نظرات اسالوین( )2018طراحی شد .رئوس محتوا در جدول  1ارائهشده است:

جدول ( )1خالصه محتوای جلسات آموزشی راهبردهای مدیریت مؤثر کالس درس
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Table 1
The summary of the content of the training sessions of classroom management strategies

جلسات

محتوا

Meetings

Content

1

بحث و گفتگو با معلمان و ارائه فیلم آموزشی از کالس درسی با مدیریت ضعیف .ارائه تکلیف (معلمان از نگاه خود و دیگران
مهمترین ضعفهای مدیریتی و دغدغه خود را در کالس درس فهرست نمایند).
با توجه به سبکهای آموزش دادهشده در مدیریت کالس درس (مقتدرانه ،مستبدانه ،آسان گیر و بیتفاوت ) معلمان با مرور
بر یک روز کالس درس خود مشخص کنند سبک مدیریتی آنها در کالس درس به کدام نوع از سبکها نزدیک است؟
آموزش راهبردهای استفاده مؤثر از زمان آموزش :راهبرد جلوگیری از اتالف وقت  ،راهبرد جلوگیری از دیر شروع کردن و زود
به اتمام رساندن کالس درس  ،راهبرد رویارویی با وقفهها  ،نمایش فیلم آموزشی .ارائه تکلیف

4

آموزش راهبرد اداره نمودن رویههای معمول کالسی جهت کاهش اتالف وقت و راهبرد حداقل زمان برای برقراری نظم.
نمایش فیلم آموزشی ،ارائه تکلیف

5
6

آموزش راهبرد تدریس مشارکت انگیز و راهبردهای مدیریت گذار ،نمایش فیلم آموزشی ،ارائه تکلیف
آموزش راهبرد حفظ تمرکز گروهی در حین تدریس و تکنیکهای پرسش کالسی و راهبرد هوشیاری گروهی ،نمایش فیلم
آموزشی ،ارائه تکلیف

7

آموزش راهبردهای مدیریت بر انجام تکلیف و حفظ تمرکز گروهی با تمرکز بر انجام تکالیف توسط دانشآموزان در پشت
نیمکتهایشان ،آموزش راهبرد همپوشانی ،ارائه تکلیف
آشنا ساختن معلمان با دو گروه از راهبردها :راهبردهای پیشگیرانه و راهبردهای واکنشی و تفاوت آنها با یکدیگر ،ارائه تکلیف
آموزش راهبردهای ایجاد رابطه حرفهای معلمان با دانشآموزان و عوامل مؤثر در مشارکت فعاالنه دانشآموزان در یادگیری،
نمایش فیلم آموزشی ،ارائه تکلیف
نقش الگویی معلم برای رفتارهای مطلوب دانشآموزان ،نقش والدین در کنترل رفتار دانشآموزان و نحوه مشارکت دادن آنان
 ،آموزش راهبرد نظارت ،آموزش راهبرد پاداشهای کالمی ،آموزش راهبرد انتظارات روشن ،نمایش فیلم آموزشی  ،ارائه
تکلیف

2
3

8
9
10

11
12
13
14
15

آموزش راهبرد بهکارگیری اشارات مؤثر غیرکالمی ،آموزش راهبرد تحسین رفتارهای درست که مغایر با سوء رفتار میباشند،
نمایش فیلم آموزشی ،ارائه تکلیف
آموزش راهبرد تحسین آموزش راهبرد تذکرات شفاهی  ،نمایش فیلم آموزشی ،ارائه تکلیف
آموزش راهبرد مداومت بر اجرای قوانین کالسی ،نمایش فیلم آموزشی  ،مفهومسازی عواقب طبیعی و عواقب منطقی ،ارائه
تکلیف
آموزش راهبرد بهکارگیری عواقب و درستی و نادرستی این کار و تأثیرات روانی و تربیتی آنها  ،آموزش انواع عواقبی که می-
توان در کالس درس به کار گرفت و میزان شدت آنها ،نمایش فیلم آموزشی،ارائه تکلیف
دالیل ماندگاری مشکالت رفتاری دانشآموزان ،آموزش راهبرد حمایت از رفتارهای مثبت دانشآموزان ،،نمایش فیلم آموزشی.
جمعبندی

روش اجرا و تحلیل
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پس از آغاز سال تحصیلی و استقرار معلمان در کالسهای درس  ،اطالعات مربوط به تعداد مدارس،
تعداد معلمان و سابقه کاری آنها و تعداد کالسهای درس دوره دوم ابتدایی(پایههای چهارم ،پنجم و
ششم) و تعداد دانشآموزان پایههای مذکور جمعآوری شد و تمهیدات الزم جهت اجرای پرسشنامهها و
برگ زاری کارگاه آموزشی مدیریت کالس درس برای معلمان در نظر گرفته شد .حدود دو ماه پس از آغاز
سال تحصیلی 32 ،نفر از معلمان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند .پیشآزمون در کالسهای درس
هر دو گروه آزمایش و کنترل بر روی دانشآموزان اجرا شد .مدت زمان پاسخگویی به پرسشنامه درگیری
تحصیلی حدود  10دقیقه در نظر گرفته شد .سپس معلمان به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
جایگزین شدند .برای معلمان گروه آزمایش برنامه آموزشی مدیریت مؤثر کالس درس طی  30ساعت
دوره آموزشی در  15جلسه  2ساعته اجرا شد ، .یک ماه پس از اجرای برنامه مداخله که حدود دو ماه به
طول انجامید ،آزمون مقیاس درگیری تحصیلی در کالسهای درس دو گروه آزمایش و کنترل بر روی
دانشآموزان ،تقریباً در یک بازه زمانی یکسان اجرا شد .جهت جمعآوری دادههای مرحله پیگیری ،پس از
دو ماه مقیاس مذکور توسط دانشآموزان هر دو گروه آزمایش و کنترل تکمیل شد .تعداد کل
پرسشنامههای اجراشده در دو گروه آزمایش و کنترل تقریباً  960عدد بود که پس از حذف پرسشنامههای
باطله و ریزش آزمودنیها (دانشآموزان) (  57نفر 9 ،درصد دادهها) در مراحل سهگانه اندازهگیری به
دالیلی مانند غیبت کالسی ،اطالعات مربوط به دانشآموزان  32کالس درس به تعداد  903دانشآموز
جمعآوری گردید 13 .داده پرت چند متغیری شناسایی و حذف شد.
یافتهها
یافتههای توصیفی نشان میدهد میانگین و انحراف معیار سن آموزگارهای دریافتکننده اثر آزمایشی در
این پژوهش  32/28سال با پراکندگی  4/5سال بود 90 .درصد آنها دارای مدرک تحصیلی لیسانس و
مابقی دارای مدرک فوقلیسانس بودند .از کل دانشآموزان تقریباً  40درصد دختر و  60درصد پسر بودند.
در گروه آزمایش و گواه نیز تقریباً پسران  10درصد از دختران بیشتر بودهاند .در مجموع تعداد بیشترین
تا کمترین پایه تحصیلی به ترتیب مربوط به دانشآموزان پایه ششم ،چهارم و پنجم بود .در گروه گواه نیز
اینچنین بود .در گروه آزمایش تعداد دانشآموزان پایه ششم و چهارم تقریباً برابر و تعداد دانشآموزان
پایه پنجم اندکی کمتر بود .اما در مجموع تعداد دانشآموزان هر سه پایه نزدیک به هم بوده است .سایر
دادههای توصیفی در جدول  2ارائهشده است.
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جدول ( )2آمارههای توصیفی درگیری تحصیلی رفتاری و درگیری تحصیلی شناختی در دو گروه پژوهش
Table 2
Descriptive statistics results for behavioral and cognitive academic engagement

متغیر

گروه

مرحله آزمون

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

variables

group

stage

Mean

SD

skewness

kurtosis

پیشآزمون

14.63

2.68

-.750

.799

آزمایش

پسآزمون

experimental

Posttest

Pretest

behavioral
engagement

درگیری رفتاری

cognitive
engagement

درگیری شناختی

17.10

1.97

-. 809

.522

17.23

1.92

-.870

.659

پیشآزمون

14.49

2.80

-1.03

1.44

پسآزمون

14.77

2.78

-.985

1.26

14.89

2.72

-.995

1.24

پیشآزمون

35.18

6.28

-.464

.442

پسآزمون

پیگیری
Follow- up

کنترل
Control

Pretest
Posttest

پیگیری
Follow- up

آزمایش

Pretest

39.60

4.56

-.752

1.57

40.26

5.09

-.709

.615

پیشآزمون

34.65

6.28

-.300

.258

کنترل

پسآزمون

control

Posttest

experimental

Posttest

پیگیری
Follow- up
Pretest

پیگیری
Follow- up

34.32

6.12

-.247

.183

33.53

5.60

-.363

.525

جدول  2آماره های توصیفی درگیری تحصیلی رفتاری و درگیری تحصیلی شناختی در دو گروه پژوهش
را نشان میدهد .یافتههای توصیفی نشان میدهد که نمرات درگیری تحصیلی رفتاری و شناختی در
گروه آزمایش از پیشآزمون به پسآزمون افزایش نشان داده است و در مرحله پیگیری در مقایسه با
مرحله پسآزمون تغییرات چندانی ایجاد نشده است .همچنین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه
گواه نیز در پسآزمون افزایش نشان داده است و در مرحله پیگیری نیز این تفاوت تقریباً ثبات داشته
است .همچنین هیچکدام از پارامترهای چولگی و کشیدگی هر دو گروه در همه متغیرها و مراحل آزمون
از حدود بحرانی  ±1تجاوز نکرده است و میتوان دادههای پژوهش را نرمال دانست.
برای استفاده از تحلیل کوواریانس ،پیشفرض همگنی شیب رگرسیون یا عدم تعامل مقادیر پیشآزمون با
گروهها بررسی شد .همچنین مقدار  Fمتغیر همپراش محاسبه شد و مقادیر بهدستآمده نشان داد در همه
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متغیرها مقدار  fمتغیر همپراش معنادار است ،لذا مفروضه خطی بودن همبستگی متغیر هم پراش و متغیر
مستقل نیز برقرار بود.
جدول( )3بررسی همگنی شیبهای رگرسیون برای متغیرهای پژوهش
Table 3
The results of one-way analysis of covariance to the homogeneity of regression slopes for study variables

F
((گروه پیشآزمون)

متغیر
variable

سطح معنی داری
Sig.

)( Pretest

درگیری رفتاری
behavioral engagement

درگیری شناختی
cognitive engagement

.121

.67

.217

.86

جدول  3نشان می دهد که مقدار  Fتعامل بین متغیر همپراش و مستقل (گروهها) معنادار نمیباشد ،لذا از
برقراری مفروضه همگنی شیب رگرسیون برای همه متغیرها اطمینان حاصل شد.
جدول ( )4آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره با اندازه های تکراری برای بررسی تفاوت بین گروهی در اثر تعامل زمان در گروه
Table 4
)Results of Multivariate Covariance Analysis to investigate differences between groups (time * group

آزمون

زمان

مقدار

فراوانی

 Dfفرضیه

 Dfخطا

سطح معناداری

مجذور اتا

test

time

value

F

Hypothesis
df

Error
df

Sig.

2

اثر پیالیی

پسآزمون

Pilay
effect

Posttest

.563

686.24

2

1066

.001

.563

پیگیری
Follow-up

.301

229.54

2

1066

.001

Eta

.301

جدول  4نشان میدهد که در آزمون های مرحله پسآزمون و پیگیری بین دو گروه آزمایش و گواه در
متغیر های پژوهش تفاوت معنادار وجود دارد (.)p<0/001
بررسی فرضیه یکم :آموزش مدیریت مؤثر کالس درس به معلمان منجر به افزایش درگیری
تحصیلی رفتاری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل میشود.
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جدول(  )5آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه پسآزمون های گروه آزمایش با گروه گواه در متغیر درگیری تحصیلی رفتاری (گروه *
زمان) با کنترل مقادیر پیشآزمون
Table 5
Benferoni post hoc test to compare the post-tests of the experimental group with the control group in the
behavioral academic engagement variable (group * time) by controlling the pre-test values

متغیر

زمان

گروه 1

گروه 2

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

variable

time

group1

group2

Mean difference

SD

Sig.

پسآزمون

آزمایش

کنترل

Posttest

experimental

control

2.45

.106

.001

درگیری رفتاری
cognitive
engagement

جدول  5نشان میدهد نمرات پسآزمون درگیری تحصیلی رفتاری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل
تفاوت معناداری دارند ،با توجه به یافتههای توصیفی جدول  ،2دانشآموزان کالسهایی که معلمان آنها
آموزش مدیریت مؤثر کالس درس دریافت کردهاند نسبت به گروه گواه درگیری رفتاری بیشتری نشان
دادهاند (.)p<0/01
بررسی فرضیه دوم :آموزش مدیریت مؤثر کالس درس به معلمان منجر به افزایش درگیری
تحصیلی شناختی دانشآموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل میشود.
جدول ( )6آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه پسآزمون های گروه آزمایش با گروه گواه در متغیر درگیری تحصیلی شناختی (گروه *
زمان) با کنترل مقادیر پیشآزمون
Table 6
Benferoni post hoc test to compare the post-tests of the experimental group with the control group in the cognitive
academic engagement variable (group * time) by controlling the pre-test values

متغیر

زمان

گروه 1

گروه 2

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

variable

time

group1

group2

Mean difference

SD

Sig.

پسآزمون

آزمایش

کنترل

Posttest

experimental

control

4.94

.163

.001

درگیری شناختی
cognitive
engagement

جدول  6نشان میدهد که نمرات پسآزمون متغیر درگیری تحصیلی شناختی گروه آزمایش نسبت به
گروه گواه تفاوت معناداری دارند ،به این معنا که دانشآموزان کالسهایی که معلمان آنها آموزش
مدیریت مؤثر کالس درس را دریافت کردهاند نسبت به گروه گواه درگیری تحصیلی شناختی بیشتری
نشان دادهاند (.)p<0/01
بررسی فرضیه سوم :افزایش درگیری تحصیلی رفتاری ناشی از آموزش مدیریت مؤثر کالس درس
به معلمان در گروه دانشآموزان آزمایش برای یک دوره زمانی دوماهه ثبات دارد.
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جدول ( ) 7آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه آزمون مرحله پیگیری گروه آزمایش با گروه گواه در متغیر درگیری تحصیلی رفتاری
(گروه * زمان) با کنترل مقادیر پیشآزمون
Table 7
Benferoni post hoc test to compare the follow- up tests of the experimental group with the control group in the
behavioral academic engagement variable (group * time) by controlling the pre-test values

متغیر

زمان

گروه 1

گروه 2

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

variable

time

group1

group2

Mean difference

SD

Sig.

پیگیری

آزمایش

کنترل

2.25

.106

.001

درگیری رفتاری
behavioral
engagement

experimental follow- up

control

جدول  7نشان میدهد که نمرات آزمون مرحله پیگیری درگیری تحصیلی رفتاری گروه آزمایش با گروه
گواه تفاوت معناداری دارند ( .)p<0/001بنابراین افزایش درگیری تحصیلی رفتاری ناشی از آموزش
مدیریت مؤثر کالس درس به معلمان برای یک دوره زمانی دوماهه ثبات داشته است.
بررسی فرضیه چهارم :افزایش درگیری تحصیلی شناختی ناشی از آموزش مدیریت مؤثر کالس
درس به معلمان در گروه دانشآموزان آزمایش برای یک دوره زمانی دوماهه ثبات دارد
جدول ( ) 8آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه آزمون مرحله پیگیری گروه آزمایش با گروه گواه در متغیر درگیری تحصیلی شناختی
(گروه * زمان) با کنترل مقادیر پیشآزمون
Table 8
Benferoni post hoc test to compare the follow- up tests of the experimental group with the control group in the
cognitive academic engagement variable (group * time) by controlling the pre-test values

متغیر

زمان

گروه 1

گروه 2

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

variable

time

group1

group2

Mean difference

SD

Sig.

پیگیری

آزمایش

کنترل

6.34

.192

درگیری شناختی
cognitive
engagement

experimental follow- up

control

.001

جدول  8نشان میدهد که نمرات آزمون مرحله پیگیری درگیری تحصیلی شناختی گروه آزمایش با گروه
گواه تفاوت معناداری دارند ( .)p<0/001بنابراین افزایش درگیری تحصیلی شناختی ناشی از آموزش
مدیریت مؤثر کالس درس به معلمان برای یک دوره زمانی دوماهه ثبات داشته است.
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نمودارهای تغییرات نمره درگیری تحصیلی رفتاری و شناختی در دو مرحله آزمون دو
گروه

نمودار  :1نمرات دو گروه آزمایش و گواه در متغیر درگیری تحصیلی رفتاری در دو مرحله پسآزمون و پیگیری

نمودار  :2نمرات دو گروه آزمایش و گواه در متغیر درگیری تحصیلی شناختی در دو مرحله پسآزمون و پیگیری

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزش معلمان در مهارتهای مدیریت مؤثر کالس درس
بر درگیری تحصیلی رفتاری و شناختی دانشآموزان در مدارس ابتدایی شهر سمنان بود .یافتهها نشان داد
آموزش معلمان در راهبردهای مدیریت مؤثر کالس درس موجب افزایش درگیری رفتاری و شناختی
دانشآموزان در فعالیتهای کالس درس میگردد .نتایج پژوهش با نتایج پژوهشهای ریو()2012؛
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اورتسون و ایمر)2013(1؛ هایدن و کروجر)2015(2؛ نایکوتیماستوک ()2017؛لوپز و الیورا ()2017؛
اسالوین ()2018؛ ویلکاکس و دیگران( ،)2018سانلی ( )2019و ارگین( )2019همسو میباشد.
همچنین نتایج یافتههای دوترر و لووی )2011(3نشان داد که بافت و محیط آموزشی ،کیفیت تدریس،
رابطه مدرس و شاگرد ،میزان تعارض مدرس و شاگرد ،پیش بینی کننده قوی برای درگیری تحصیلی
میباشد .نتایج پژوهش ویلکاکس و دیگران( )2018و سامرز و دیگران( )2017نیز یافتههای پژوهش آنان
را تأیید نمود.
نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر مؤید این ادعا است که دانشآموزان در کالسهای درس با
معلمانی باتجربه و مهارت بهتر برای پیشبرد اهداف آموزشی و تعامل حرفهای با دانشآموزان ،تمایل و
انگیزه باالتری برای شرکت در انجام تکالیف ،توجه به درس و تالش بیشتر برای مشارکت در برنامه
های آموزشی از خود نشان میدهند سانلی(.)2019
با توجه به این واقعیت که درگیری تحصیلی تا حد زیادی توسط محیط مدرسه شکل میگیرد مانند
ارتباط معلم با دانشآموز ،ساختار کالس درس و  ...میتوان نتیجه گرفت که نگرش معلمان در ایجاد
تعاملی مناسب با دانشآموزان و افزایش انگیزه در آنها ،نیرویی را به آنها خواهد بخشید تا
دانشآموزان را برای دستیابی به اهداف وادارند و در زندگی کالسی مشارکت داشته و به تالش و سرمایه
گذاری فکری روی آورند(ویلکاکس .)2018،این در حالی است که دانشآموزان بیانگیزه و فراری از
درس و کالس قادر نیستند به شکل منظم در فعالیتهای آموزشی مشارکت داشته باشند ،عالیق آنها
کمرنگ شده و به جای مبارزه با مشکالت پیش رو ،به رفتارهای مخرب در کالس درس رو آورده و
گوشهگیری را پیشه میسازند (اسالوین  .)2018 ،همچنین در تبیین نتایج میتوان چنین استدالل کرد
گه درگیری فعالیتی رشد دهنده است .جایی که فرد تمرکز و توجه عمیق خود را در پاسخ به محیط به کار
میگیرد .بنابراین دانشآموزانی که در فعالیتهای خوب ساختاریافته مشارکت مینمایند و عالقه خود را
درگیر مینمایند از یادگیری لذت برده و زمانی که روی تکالیفشان کار میکنند و بر حسب توانمندیهای
خود درگیر فعالیتهای چالشبرانگیز میشوند ،بهندرت مشکالت مدیریتی جدی ایجاد مینمایند .معلمان
با داشتن توان مدیریتی باال و بهکارگیری راهبردهای مؤثر مسئولیتپذیری و خود کنترلی دانشآموزان را
افزایش داده و آنها را در فعالیتهای کالسی درگیر میکنند .این در حالی است که از الزامات مدیریت
مؤثر کالس درس را ،مهارت معلم در ایجاد کالس درس دانشآموز محور میدانند (ریچلی و
کریستنسن .)2012 ،4در همین راستا نتایج مطالعات اسالوین ( )2018که نشان داد راهبردهای مدیریت
1- Evertson & Emmer
2- Haydon & Kroeger
3- Dotterer, & Lowe
4- Reschly & Christenson

68

نشریه علمی آموزش و ارزشیابی

سال  ،13شماره  ،51پاییز  ،1399ص.ص51-72 .

مؤثر کالس درس از جمله نظارت جامع معلم بر فعالیتهای یادگیری در کنار درسهای هیجانانگیز و
مدیریت رویهها و گذارها و پرهیز از وقفههایی که تنها به زمان آموزش لطمه میزند و موجب
حواسپرتی و عدم تمرکز دانشآموزان میشود کارآمدی معلم را در مدیریت کالس درس باالبرده و
میزان درگیری دانشآموزان را در انجام تکلیف افزایش میدهد ،نتایج پژوهش حاضر را تبیین مینماید.
مشکل جدی معلمان آشنایی نداشتن با چگونگی هدایت امر آموزش در کالس درس است .آنها
نیازمند آموزش موضوعاتی میباشند که چگونگی مواجهه با مشکالت رفتاری ،اخالق حرفهای و
مهارتهای ارتباطی را شامل شود (سادیک و آسالن .)2017،همچنین به این خاطر که موفقیت در
مدیریت کالس بر اغلب پیامدهای تدریس اثر میگذارد باید در برنامههای آموزشی معلمان به خصوص
معلمان تازهکار و دانشجو معلمان از جایگاه ویژهای برخوردار شود .افزایش آگاهی معلمان در این رابطه،
میتواند گامی مثبت در جهت بهبود شرایط آموزشی باشد.
ازجمله محدودیتهای عمده این پژوهش مربوط به قلمرو مکانی مطالعه است .روابط بهدستآمده
قابلتعمیم به معلمان و دانشآموزان شهر سمنان است .همچنین دادههای جمع آوری شده مربوط به
معلمان زن میباشد .محدودیت دیگر آن است که دادههای بهدستآمده از یک طرح مقطعی بهدستآمده
و نمیتوان از آن برای استنباطهای طولی استفاده کرد .لذا پیشنهاد میشود در مطالعات آتی پژوهشگران
با تکرار این مطالعه بر روی سایر نقاط کشور شواهدی از بسط یافتههای آن فراهم آورند .از سایر
روشهای جمعآوری اطالعات ازجمله روشهای سنجش مستقیم برای گردآوری دادهها استفاده شود تا
شواهدی از بسط یافتهها از یک روش به روش دیگر به دست آید .البته درک مفاهیم علی برای رفتارهای
مخرب دانشآموزان نیز مهم است .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده تأثیر سایر عوامل مانند ویژگیهای
دانشآموزان،معلمان و مدرسه و موقعیت اقتصادی اجتماعی دانشآموزان موردبررسی قرار گیرد .با توجه به اینکه

نتایج این پژوهش مربوط به مقطع ابتدایی میباشد پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی مطالعات در
سایر مقاطع نیز انجام گردد .همچنین با توجه به گسترده بودن پیامدهای ناشی از موفقیت مدیریت
کالس درس هم برای دانشآموزان و هم برای معلمان در پژوهشهای آینده میتوان سایر متغیرها را در
رابطه با معلمان و دانشآموزان مورد بررسی قرارداد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از اهمیت و
نقش باالی آموزش مهارتهای مدیریت مؤثر کالس درس در بهبود درگیری تحصیلی دانشآموزان
است .بنابراین پیشنهاد میشود نظام آموزش و پرورش و در رأس آن مربیان ،مشاوران و سایر
متخصصان حوزه تعلیم و تربیت با آگاهی از نتایج پژوهش سعی در توانمندتر ساختن معلمان از طریق
آموزش راهبردهای مدیریت مؤثر کالس درس داشته باشند.
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