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 چکیده 
  عملکرد   بر  درس  کالس  مدیریت  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف

 نوع  از  پیمایشی   -توصیفی  حاضر  تحقیق  روش.  باشد  می   تحصیلی

  پژوهش   جامعه. است  کاربردی  هدف  نظر  از  و  است  همبستگی

  اند   بوده  320تعداد  که  باشند  می  ابتدایی  هفتم  پایه  آموزان  دانش

  نمونه   روش  و  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  نمونه  تعیین  جهت  و

  گردآوری   روش.  شد  انتخاب  نمونه  175  تعداد  ساده  تصادفی  گیری

  گردآوری   ابزار  و  است  میدانی  و  ای  کتابخانه  مطالعات  ها،  داده

  و   (1986)  گلیکمن  و  ولفگانگ  توسط  کالس  مدیریت  اطالعات

  جهت .  است  بوده  (1999)  تیلور  و  فام  تحصیلی  عملکرد  پرسشنامه

.  است   شده  استفاده  spss  افزار   نرم  از  اطالعات  تحلیل   و  تجزیه

  مدیریت   و  افراد  مدیریت  آموزش،  مدیریت  بین  داد  نشان  نتایج

 . دارد  وجود  داری  معنی  رابطه  تحصیلی  عملکرد  با  رفتار

 .تحصیلی  عملکرد  درس،  کالس،  مدیریت  :کلیدی   هایواژه

Abstract 

The purpose of this research is to investigate 

classroom management on academic performance. 

The present research method is a descriptive-survey 

of correlational type and it is practical in terms of its 

purpose. The research population is 320 seventh grade 

students and 175 samples were selected using 

Cochran's formula and simple random sampling 

method. . The method of data collection is library and 

field studies, and the tool for collecting classroom 

management information was Wolfgang and 

Glickman (1986) and Pham and Taylor (1999) 

academic performance questionnaire. spss software 

was used to analyze the data. The results showed that 

there is a significant relationship between education 

management, people management and behavior 

management with academic performance. 

Keywords: classroom management, lessons, 

academic performance. 
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 مقدمه 
  توجه   آن  به  اساسی   و   مهم  موضوعی  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  گذاران  سیاست  و  مدیران  معلمان،   امروزه  که  عواملی  از  یکی

 مدیریت.  است  شده  شناخته  آموزش  و  کیفیت   بهبود  در  موضوع   ترین  پیچیده  عنوان   به  که  است  کالس  مدیریت  عامل  دارند،

  توسط   که  شودمی  اطالق   فعالیتی  به  مدیریت  دیگر   عبارت  به   باشد،  می  معین  اهداف  جهت  در  افراد  های  فعالیت  هدایت  از  عبارت

  تعیین   پیش  از  و  معین  هدف   چند  یا  یک  برآوردن  جهت  در   نفر  یاچند  یک  های  فعالیت  هدایت  و  اداره  برای  نفر  چند  یا  یک

  هامهارت  این  از  هیچکدام.  باشد  می  ادراکی  و   فنی  انسانی،  جنبه  سه  در  مدیر  مهارت  مستلزم  مدیریت  عمل.  پذیرد  می   انجام   شده،

.  بود  خواهد  طوالنی  زمانی  مدت  و  زیاد  بصیرتی  مستلزم  شود  چنین  اگر  حتی  و  شود  کسب  فردی  تجارب  طریق  از  تواند  نمی

 عنوان   به  خودمدیریت  بر  عالوه  نتیجه  در  باشد،  داشته  مادرزادی  طور  به  را  فوق  هایمهارت  تواند  نمی   هم   کس   هیچ  آن  بر  مضاف
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  فردی   تجربه  حال   عین  در  ولی .  شود  کسب  علمی   روش  به  باید  که  است  هایی مهارت  مستلزم  هم  مدیریت  عمل  علمی،  رشته  یک

  بر  تواند می  مدیریت  فقط  نه  دیگر،   عمل  هر  هنرمندانه–  انجام  مثل  نیز  هنری  مایه  کارگیری  به  و  نماید  کمک  آن  به  تواند  می

  از  است عبارت درس کالس مدیریت کلی طور به.  (1386زاده، عباس  )سید دهد افزایش را آن تأثیر و افزوده آن دقت و ظرافت

  بینی  پیش  و  امور  عملکرد  بر  نظارت  کالس،   محیط  و  ها   فعالیت  منابع،   سازماندهی   و  طراحی  طریق  از  آموزان  دانش  رهبری

  سعی  معلمان  ها  کالس   از  بسیاری  در .  (1391  )رنجبر،  درس  کالس  عملکرد  کارایی   و  اثربخشی  افزایش  منظور  به  بالقوه  مسائل

 خواسته   آن   از  نیز  شاگردان  که  دارند  انتظار  و  بدهند  شاگردان  به  کالس  مدیریت  روش  عنوان  به  را  هایی  دستورالعمل  کنند  می

  می  عمل   یادگیری  کنندة  تسهیل  و   راهنما  عنوان  به  معلم  که  بینیممی  نیز  ها   کالس  از  برخی  در.  کنند  پیروی  انتظارات  و  ها 

  می  نشان  ها  پژوهش .  هستیم  شاگردان  و   معلم  جمعی  همکاری  و  مساعی  اشتراک  شاهد  هاکالس   از  بعضی   در  همچنین.  کند

  اما  یابند،می   دست  کتابها   در  موجود  های  دانش   یادگیری  به  شاگردان  مدار(  معلم  های  کالس)   اول  نوع  های  کالس  در  که  دهد 

  به   که  شوند   می  قادر   شاگردان  است(   جمعی  حرمت   و   متقابل  روابط   بر  مبتنی   که   هایی   کالس  )یعنی   دوم   نوع   های  کالس   در

  ؛ 2،1989بامریند   ،  2011  ،1)وانگ   چون؛  پردازانی  نظریه.  (1995راندولف،  و  ایورتسون)  یابند  دست  خویش  ذهن  در  دانش  ساختن

  حل " نام به خود درکتاب گلیکمن،  و ولفگانگ   میان این در  اند، داده ارائه ها  سبک از هایی   بندی طبقه 3،2001اوسیکر  و ایمر

  در   که  اند  داده  ارائه  یادگیری  روانشناسی   و  کالس  مدیریت  های   نظریه  اساس  بر  جامع  بسیار  چارچوبی"کالس  انضباطی   مسائل

  گرایان،   مداخله  رویکرد  :ترتیب  به  کنترل  پیوستار  یک  در  رویکرد  این   است؛  شده   مطرح  کالس  مدیریت  به  اساسی  رویکرد  سه  آن

  گرایی  مداخله  غیر  سمت به   گرایی  مداخله  از  هرچه  پیوستار این  در.  هستند گرایان  مداخله  غیر  رویکرد   و   گرایان، تعامل  رویکرد

  امین   و   عالی  از  نقل   )به  یابد  می   افزایش   کالس   در   آموز  دانش  مسئولیت  و   مشارکت   مقابل   در   و   کم   کنترل  میزان  رویم،   پیش

 (. 1387 یزدی،

  به  که  افرادی  تواناست؛  افرادی   تربیت  کشور،  هر  عالی  آموزش  آن  رأس  در  و   آموزشی  نظام  هدف  بزرگترین  گفت  بتوان  شاید 

  نگاه  و   کنند  باور  را  خود  های   قابلیت  و   ها  توانایی   و   باشند   داشته  آنها   از  درستی  درک  و  بشناسند  را  خود  های   توانایی  درستی

  واقع  اهداف   و   گرفت   خواهند   کار   به  را  منطقی   های   حل  راه  مسائل،   برابر  در  شک  بدون   افرادی  چنین.  باشند  داشته  آنها   به  مثبت

  جای به  و  میدهند  نشان  خود از بیشتری استقامت  و پایداری مشکالت،  با  برخورد هنگام  به  و  کرد  خواهند انتخاب را بینانهتری

  و  تحصیلکرده  انسانی  نیروی  (1391  چالی،  ولیک  )قربانی  میکنند  آرامش  احساس  و  رفته  آن  استقبال  به  مشکل  از  رویگردانی

  به  ای  جامعه  هر فرهنگی و سیاسی  اجتماعی،   اقتصادی،  توسعه  که شوند  می  محسوب  ملتی  هر  سرمایه  مهمترین  آموخته  دانش

 برای   افراد  و  بریم  می  سر  به  تکنولوژی  و  علم  سریع  عملکرد  عصر  در  ما  اینکه  به  توجه  با.  دارد  بستگی  آن  متخصص  انسانی  نیروی

  بر  مؤثر  عوامل به توجه بنابراین  هستند؛  یادگیری طریق از خود دانش  بر  افزودن نیازمند   زندگی ادامه  و شرایط این  با  سازگاری

 خود   یادگیری  بر  متعاقباً  و  شود  می   مطلوب  یادگیری  تحقق  ساز  زمینه  که  کالس  مدیریت  سبک  جمله  از  دانشجویان،  عملکرد

  دانش   و  تخصص  از  کاربردی  استفاده  و   کار   بازار  به  ورود   شرف  در  که  دانشجویان  میان  در  ویژه  به   گذاردمی   تأثیر  نیز  تنظیمی

  اتفاق   به  قریب   و   شده   انجام  کالس  مدیریت  زمینه  در  ایران  در  اندکی   های  پژوهش   اینکه  به  توجه  با   دارد  ضرورت  هستند،   خویش

  کالس  مدیریت  های  نظریه  بر  مبتنی  اینکه  تا   اند؛ مدیریت  های  تئوری  از  برگرفته  مدیریت  هایسبک  بر  متکی  نظری  لحاظ  از  آنها

  مهم  موضوعات  جمله  از  تنظیمی  خود  یادگیری  و  کالس  مدیریت  سبک  مفهوم  اینکه  به  توجه با و  باشند؛   یادگیری  روانشناسی  و

  های سبک شناخت اهمیت دلیل به و دارند؛ بسزایی تأثیر تحصیلی عملکرد و یادگیری روی بر که باشند می تربیت و تعلیم در

 
1 Wang 
2 Bamerband 
3 EMER, E. A. & Staveg 



88  

 تحصیلی عملکرد بر درس کالس مدیریت بررسی

 

 

 دارد،   دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  در  که  اهمیتی  دلیل  به  سویی  از  و   مدرسان،  ای  حرفه  رشد  ریزی  برنامه  و   طراحی  در  مدیریت

 . کرد  فراهم را آموزشی های سازمان عملکرد زمینه بتوان مباحث  این مطالعه با  که داشت امید توان می  بنابراین

 

 نظری مبانی 

 کالس   مدیریت سبک  تعاریف

  تعداد  به  گفت  باید  که  طوری  به.  است  شده  تعریف  متعدد  های  دیدگاه  با  و  ها  گونه  به  آن،  عام  و  کلی  مفهوم  در  مدیریت

  و   دارند   نظر  اتفاق  نکته  یک  در   مدیریت  اندیشمندان  همه  این  با .  است  آمده   عمل  به  تعریف  مدیریت  از  رشته،  این  نویسندگان

  )قرائی  باشد  می  سازمان  هدف   به  رسیدن  برای  مادی  و  انسانی  منابع  از  منطقی  و  صحیح  استفاده  با   سازمان  کردن  اداره  آن،

 (. 1382 مقدم،

 کنترل   رهبری،  و   هدایت  کارگزینی،   سازماندهی،   ریزی،  برنامه  "   شامل  را  آن  عمدتاً   و  است  شده  ارائه  متعددی  تعاریف  مدیریت  از

  امروز  مدیریت  در   انسانی   منابع  و   اخالقیات  به  توجه  اینکه  به نظر  و   اخیر  ساله  چند  تحوالت  به  توجه  با   اما   اند،   دانسته  "نظارت  و

 صاحبنظران،  برخی  نگاه از. رسد می  نظر به مناسبتر حاضر، شرایط در مدیریت برای زیر تعریف است، کرده  پیدا  خاصی جایگاه 

  منظور   به  دیگران  با   همکاری  و  همفکری  آن  در  که   باشد   می  مناسب   محیطی   آوردن  پدید   برای  هنر   و   علم   از  ترکیبی  مدیریت

  کاالهایی  یا خدمات عرضه برای منابع، از بهینه استفاده آن، طی همچنین  و گردد  می امکانپذیر کارساز فرایندی به دادن شکل

  .(1384  سرشت،  رحمان)   یابد   می   تحقق  نامطلوب  عواقب  هرگونه  بروز  از   پرهیز  با   آنها،   متقاضیان  رضایت   جلب  جهت  رقابت،   قابل 

  و  آموزشی کار  بهبود به  مدد و  یاری از عبارتست آموزشی رهبری گوید:   می  آموزشی رهبری و  مدیریت   تعریف در  :وایلز کیمبل

  حمایت،  "از  است  عبارت   آموزشی  رهبر  و  مدیر  نقش   او  نظر  به  همچنین.  "ببرد  تر  پیش   قدم  یک  را  معلم  بتواند   که  عملی  هر

 .  (1382 مقدم،   کردن)قرائی هدایت  و دادن دستور نه  کردن، همکاری سرانجام و مساعدت  و یاری تقویت،

 

 کالس   مدیریت

  و  ناحیه  مدیریت  مدرسه،  مدیریت  یعنی  مدیریت  باالتر  سطوح  ی  پایه  و  است  آموزشی  مدیریت  سطح  اولین  کالس  مدیریت

 شخصیت   ساخت  و  تدریس  فرایند  و  آموزش  ساختار  به  دادن  شکل  در  و  شود  می  محسوب  پرروش  و  آموزش  نظام  کل  مدیریت

 .  (1385 صباغیان،) دارد  اساسی نقش آموزان دانش تربیتی و  آموزشی عاطفی، ذهنی،  وروند

  تعامل  پویای  نظام  برای  مرکزی  کالس، .دارد  بستگی   جامعه  آن  پرورش  و  آموزش  کیفیت  چگونگی  به  جامعه  هر  پیشرفت  بنایراین

  تأمل  قابل  خود  جای  در  که   افتد  می   اتفاق   کالس  در  جمعی  و  فردی  طور  به  غیرکالمی  و  کالمی  رفتار  هزاران  روز  هر  .است  انسان

  طراحی  یعنی  مدیریت  کارکردهای  دادن  انجام  گروهی،مستلزم  و  اجتماعی   های  موقعیت  دیگر  مانند  درس،  کالس   مدیریت  .است

  می  فراهم  وآموزش  یادگیری  برای  را  کالس  جو  کارکردها  این   تحقق.  است  ارزشیابی  و  کنترل  و  نظارت  رهبری،  سازماندهی،  و

 کلیه   تحقق  ولی  است؛  پذیر  امکان  سختی  به  یکدیگر  از  کارکردها  تفکیک  که  دارد  خاصی  های  ویژگی  درس  کالس  موقعیت.  کند

  برای   اثربخش  یادگیری  محیط  یک  نیاز  پیش  همواره  درس  کالس  اداره.  است  ضروری  درس  کالس  اداره  فرایند  در   کارکردها 

  به  باید   فعالیت این.  کند   می  تر  آسان  را  درس  کالس  اداره  درس  کالس  وسازماندهی  طراحی.است  آموزشی  اهداف  به  یابی   دست

 اموزان   دانش  مشارکتی  و   اجتماعی  های  ومهارت  شود  فراهم  بیشتری  یادگیری  های  فرصت  آن  طریق  از  که  شود  طراحی  ای  گونه

 .  یابد وارتقاء رشد
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  مدیریت   ( 1986دویل)  مثال  عنوان  به.  است  رفته  کار  به  انظباط  واژة  با  معنا   هم   سنتی،  تعاریف  اغلب  در   کالس  مدیریت  واژه

  مدیریت  هدف   وی،  عقیدة  به.  کند  می  تعریف  "دهد  می  رخ   آموزشی  محیط  در  که  اختالالتی  هاو  بدرفتاری  درمان"  را  کالس

 .  (4،2000)زامرمن  است بهتر یادگیری و آرامش منظور به اجتماعی  نظم حفظ و  ایجاد کالس

  گذار  اثر   فاکتورهای  بیشماری  تحقیقات.  است  آموزان  دانش  موفقیت آموزشی،  فرایند بخشی  اثر  مهم  بسیار  های  شاخص   از  یکی

  دانش  موفقیت  دادن  قرار  نظر  مد   با  مطالعات  از  بسیاری  گذشته  دهه  طول  در.  اند  داده  قرار  بررسی  مورد  را  موفقیت  میزان  بر

 مدرسه   و  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  های  فعالیت  از  تر  مهم  بسیار  درس  کالس  در  معلم  های  فعالیت  که  اند  داده  نشان  آموزان

 .  (2012 ،5استوجیلکوویک و )دیجیگیک است

  مربی   اختیار  در  که  است  کالسی  درون  هایفعالیت  از  اندازه  آن  بر  مدیریت  معلم،   یا  مربی  توسط  درس کالس  مدیریت  از  مقصود

  اثرگذار  انسانی  عناصر  سایر  نقش  تواند  نمی  معلم  زیرا.  نماید  مدیریت  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  طور  به  آن  بر  تواند  می  مربی  و  است

 سیاستگذاران  کارکنان، مدیران، همچون آموزشی نظام  انسانی اجزای از یک هر بلکه نماید  ایفا را یاددهی و یادگیری فرآیند در

  سازمان  و  موفق  درس  کالس  یک  اداره  فرآیند  درس،  کالس  اثربخش   مدیریت  دیگر،   عبارت  به .  دارند   را  خود  نقش   آن  مانند   و

 تسهیل   نقش  بتوانند  معلمان  و   آورد  فراهم   آموزان  دانش   تک  تک   های   قابلیت  رشد   برای  مناسبی  موقعیت  که  کالسی  است،   یافته

 فراگیران   و  معلم  صمیمانه  و  دوستانه  سازنده،  تعامل  پرتو  در  که  کالسی.  کنند  ایفا  احسن  نحو  به  را  یادگیری  امر  در  خود  کننده

  بود  خواهد  دو   هر  برای  جذاب  موضوعی   یاددهی  و  یادگیری  آن  در  که  سازد  مهیا  را  نشاطی  با  و  مناسب  شرایط  و  شود  ایجاد

 .  (1387 )عبدالهی، 

  نیروی   مواد،   ها،   فعالیت  زمان،   فضا،   مدیریت  :است  بسیاری  های   جنبه  دارای  که  است  ای  پیچیده   فرایند   درس  کالس   مدیریت

  های  مهارت  و   ها   ظرافت  ها،   توانایی   معلمان،   شخصیتی  های  ویژگی  شامل   مفهوم  این.  آموزان  دانش   رفتار   و   اجتماعی   روابط  کار، 

 آموزان   دانش  تمام  دربرگیرنده  و  دارد  اشاره  یادگیری  های  فعالیت  حفظ  و  ایجاد  هدف  با  معلمان  اقدامات  تمام  به  و  هست  نیز  آنان

 آموزش  عوامل  مهمترین  از  یکی  کالس  مدیریت.  گردد  می  آموزان  دانش  رفتار  مدیریت  و  شخصی  رشد  تحریک  باعث  و  است

  آن،  بخشی  اثر  بهبود  برای  تالش  سپس   و   آموزش  خاص  سبک  یک  برآورد  و   کردن  پیدا   آموزشی،   های   محیط  در.  است  مؤثر

 برای  شروعی نقطه عنوان به است ممکن معلمان، درس کالس مدیریت سبک از اعتماد قابل ارزیابی رو این از. است مهم بسیار

 . (2012استوجیلکوویک، و )دیجیگیک  شود گرفته نظر در معلمان ای حرفه توسعه ریزی برنامه

  عوامل   که  است  نهایی   ارزیابی  و   اجرا  طول  در   ارزیابی   اجرا،  عملکرده،  طراحی  شامل   که  است  چرخشی  فرایند  یک  کالس   مدیریت

  سالمت  و  یادگیری  برای  شده  انجام  های  فعالیت  در  عملکرد  موجب  و   گیرد  می  نظر  در  را  ها  آن  محیط  و  فراگیران  به  مربوط

 .  (6،2010)تال  شود می  کالس در فراگیران  عاطفی

 را  فعالیت  بر  مبتنی  یادگیری  پروژه  یک  چگونه  که  است  این  مسئله  اولین.  مجزاست  موضوع  دو   بر  مبتنی  درس  کالس  مدیریت

  با  مرتبط  موضوعات  انواع  در   دوم   مسئله  و   برسانیم   حداکثر  به   را  یادگیرنده   مثبت  رفتار  و   یادگیری   بتوانیم  تا   نماییم   طراحی

  و  فعال   تعامل  بر   مبتنی  کالس   مدیریت.  است  نهفته  یکدیگر،  با   همکاری  در  آموزان  دانش   از   گروهی   با   درس  کالس   مدیریت

 .  (2013 ، 7اسالگ  و  )مورگان است مرج و هرج کنترل

  :است زیر موارد شامل (2000) ستراپ و بیکر نظر از درس کالس  مدیریت  عمده اهداف

   هدف  و تنوع از ای آمیزه پایه  بر درسی ریزی برنامه •

 
4 Zimerman 
5 Digking, Q. And Schaufeli 
6 Tall 
7 Morgan, J. & Slag, 
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   درسی های  فعالیت مورد در آموزان دانش به  شفاف های العمل دستور ارائه •

  آموزان دانش  های فعالیت و  یادگیری بر نظارت و  هدایت •

 - تدری و یادگیری منابع و آموزشی ابزارهای کارگیری به •

   تدریس  از دیگری مرحله به تدریس از مرحله یک از منطقی حرکت •

 آنها در توازن ایجاد و کالسی  های فعالیت زمانبندی •

 .  (1382 الدین، )تاج  درس هدفمند خاتمه و شروع •

 موضوع   این  و  شده  محسوب  سازمان  آن  اهداف  به  یابی  دست  و  بالندگی  در  اثرگذار  و  اصلی  رکن  عنوان  به  مدیر  سازمانی  هر  در

  فعالیتی را  مدیریت  (،1387)  عسکری (1391  عبدالملکی،  و   احمدی)  باشد   می   تر   حساس  و   تر  نمایان   آموزشی  های   سازمان   در

  افراد   مشورت  با  کار دادن  انجام   موجود،   منابع  میان   روابط   ایجاد  طریق  از  و   معین   های   هدف   تحقق  جهت  در   که داند،  می   منظم

 .گیرد می صورت گیری تصمیم در فعال   شرکت و دیگر

  مشکالت   با   توانند  می   وجه  بهترین  به   چگونه  که  است  این  معلمان   ترین   تجربه  با  حتی  کشیدن  چالش   به  برای  واقعیت  یک

  ترین  قوی  معلمان  انضباط  و  نظم  راهبردهای  مدرسه،  به  مربوط  عوامل  میان  در.  نمایند  مقابله  درس  کالس  در  مداوم  رفتاری

  یا  و  کالس  (1395  حسینی،  و  )رحیمی  باشد   درس  کالس  در  آموز  دانش  مسئولیت  کننده  تعیین  تواند   می  که  است  عاملی

  شناختی  فرایندهای  و  تحصیلی  عملکرد  روی  بر  مهمی  اثرات  دارای  مدرسه  سیستم  مختلف  های  جنبه  و  تدریس  روش  مدرسه،

 .  (1395 )کارشکی، باشند  می خودکارآمدی  و هدف  گیری جهت تنظیمی، خود یادگیری ویژه به

 

  کالس  مدیریت رویکردهای  و   ها  نظریه

 کالس   مدیریت های  سیستم  پیوستار.  الف

 خود   روش  پیوستار  طرف یک  در   که  روبروست  راهبردها   و  روشها  از  پیوستاری با  کالس  مدیریت  راهبردهای  انتخاب  در  معلم   هر

  که   است  نحوی  به  خود  رفتارهای  طراحی  انضباطی  خود  از  منظور.  شود  می  دیده   تحمیلی  انضباط  دیگران  طرف   در  و   انضباطی

  قوانینی   تعیین  به  کند   می  اشاره  تحمیلی  انضباط.  باشد  توجه  مورد  نیز  دیگران  رفاه   و   آسایش  منتهی   شود  برطرف  عالیق  و   نیازها

  بیرونی  تعیین  جنبه  و  کند  می  ارضا  زندگی  و  کالس  مطلوبیت  به  توجه  با  را  او  نیازهای  و  عالئق  بهترین  که  آموز  دانش  رفتار  برای

 دیگران، و 8)اورلیچ است شده داده نشان زیر شکل در نوعی  به که است متصور زیادی های روش پیوستار سر دو  این بین. دارد

1994.) 

 انضباطی   خود  های   سیستم

 دانش   _  معلم  بین  خوب  و  مثبت  روابط  ایجاد  به  توجه  با  درس   کالس  اثربخش  مدیریت  گیری  شکل  بر  مبتنی  ها  سیستم  این

  به  یادگیری  تسهیل  که   شوند   آگاه   باید   معلمان   که   کنند   می   استدالل  مدافعان .  است  آموزان  دانش   _  آموزان  دانش   و  آموزان

 : است آموزان دانش  و معلمان در زیر مثبت نگرشهای ایجاد

 معلم  راستی و درستی •

 متقابل  اعتماد و اطمینان •

 (.1994 ،  دیگران و )اورلیچ متقابل صمیمیت و  همدلی احساس •

 از: عبارتند  هستند انضباطی  خود های سیستم با منطبق که استراتژیهایی

 مازلو نیازهای مراتب سلسله-1

 
8 Orich 
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 مفصّل  پرداختن مجال که  است کرده مرتب  خودشکوفایی تا فیزیولوژیک نیازهای از و کرده بندی دسته را انسان نیازهای مازلو

  کند   می مشخص را او نیاز قویترین زمان هر در  فرد رفتار که است اینگونه درس کالس در مازلو نظریه کاربرد  اما. نیست آن به

 و   خود  به  احترام  سطوح  کسب  نیز  مدرسه  و   معلم  هدف  و  است  تکامل  و  خودشکوفایی  سوی   به  راهی  نیاز  این  ارضای  و

  بنابراین  باشد  توجه  مورد  باید  نیز  دیگران  شرایط  منتهی  شود  برطرف  نیاز  آن  تا  کرد  فراهم  فرصت  باید  پس  است  خودشکوفایی

.  دهد می انجام مخرب رفتار فردی اگر حتی باشد کننده حمایت باید کالس ساختار نظریه این در. است ضروری انضباطی خود

 .است مطلوب عملکرد سمت به آموز دانش هر برانگیختن در تالش و داشته درونی ارزشهای بر تاکید  معلم

 کلبرگ  اخالقی  استدالل -2

  باید  کالس  محیط  نظریه  آن  براساس  ولی  نیست  آن  به  پرداختن  مجال  که   است  کرده   ارائه  اخالقی  رشد   درباره  ای  نظریه  کلبرگ

  در آموز دانش  هر  ارزیابی و  کنند  رشد آزاد ای استدالله و بحث  با بتوانند آموزان دانش  تا  باشد دموکراسی براساس و  امن کامالً 

  حل  و  کردن  صحبت  دادن،  گوش  رشد  موجب  روش  این  گویند  می   مدافعان.  باشد   می  فردیش  رشد  برآورد  منظور  به  روش  این

  دیگران، و  اورلیچ)  .شود می قانونی  اصول فهم  و  کاربرد  و  مشارکت  کردن،  استدالل تقویت موجب همچنین گردد  می  تعارضات

1993) 

 معلم  اثربخش تربیت-3

  مطرح  نظرات نقطه  با آموز دانش  هر  رود  می   انتظار و است  تاکید  مورد  معلم با   و  یکدیگر با  آموزان دانش  ارتباط رویکرد  این در

 دیگران   عقاید  به  احترام  و  است  خود  به  مربوط  نظریات  و  عقاید   دارای  هرکس  که  بپذیرد  و  کرده   برقرار  ارتباط  کالس  در   شده

 . دارد  مهمی جایگاه  نیز  مثبت  توجه  بین این  در  و   است  تاکید  مورد  بدنی و  کالمی   غیر  زبان  روش  این   در.  است  اساسی  اصل  یک

 گالسر  درمانی  واقعیت -4

  های   جنبه  با   و  بروند   واقعیت  سمت  به  بپذیرند  را  زندگیشان  مسائل   حل  مسئولیت  که  شود  می  کمک  افراد   به  روش  این  در

  آنها  اساس  بر  و  کرده   شناسایی  را  ها   واقعیت  روش  این  در  فرد  دیگر  بیان  به.  شوند  روبرو  واقعی  دنیای  نامحسوس  و  محسوس

 (.1994 ، دیگران و اورلیچ سازد برآورده را نیازهایش  کند  می سعی  و کرده دهی شکل  مجدد را رفتارهایش 

 تحمیلی  انضباطی  های سیستم-5

 :است زیر روشهای برگیرندة در که دارند  معلم اقتدار و قدرت بر تاکید  ها سیستم این

 برداشتن  دست/کشیدن دست راهبردهای-1

.  ..  و   بردار  دست  بکش،  دست   کن،   بس   مانند  بیاناتی  با   و   است  آموز  دانش   رفتار   بر  معلم   امیال  حاکمیت  معنای  به  راهبرد  این

  روش  این  از  استفاده   در.  باشد  همراه  آموز  دانش   سمت  به  معلم   کردن  حرکت  با   است  ممکن  اوقات   برخی  که   شود  می   اعمال

 کمتر  قدرت از است بهتر که  باشد می  خصوصی( )عمومی،   سطح دو  با   اعمال نحوة  و باال(  متوسط،  )کم، سطح سه دارای قدرت

 (.1994 دیگران، و اورلیچ ).  شود استفاده جمع در نه و خصوصی بطور و

 کانتر  مندانه جرأت انضباط-2

  او نامناسب رفتار دهد می نشان العمل عکس او به بالفاصله و ندارد را آموز دانش نامناسب رفتار تحمل معلم که معناست بدین

 محروم   قبیل  از  هایی  تنبیه  از  روش  این  در.  گردد   می  متذکر  نیز  را  تر  مناسب  رفتار  و  شده  متذکر  جمع  در  و  صریح  بطور  را

 .شود می استفاده والدین  گذاشتن جریان در و کردن

 رفتار تغییر های  شیوه -3

  مانند   اصولی  مثالً)  رفتارهاست  اصالح  و  طراحی  در  اسکینر  نظریه  بخصوص  مدرن  یادگیری  اصول  از  استفاده  معنای  به  روش  این

 (. 1993 دیگران، و اورلیچ ) و اشباع کردن، جریمه کردن،  محروم خاموشی، تنبیه، تقویت،
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 شناسی  روان  مکاتب به  توجه  با   ها  رویکرد.  ب

 درس کالس مدیریت در رفتاری رویکرد-1

 قوانین   اجرای  و   تعیین   معلم  نقش .  است  شان  تقویتی  تاریخچه  محصول  کودکان  رفتار   که  است  مبتنی   عقیده   این   بر   رویکرد  این

  این   در.  (1994  ،9)دمبو  است   ها  رویه  و  قوانین  رعایت  اساس  بر  آنها   پاداش  و  تنبیه  و  آموزان  دانش   به  آنها  تفهیم  ها،  رویه  و

 همچنین .  است  اجتماعی  یادگیری  و  رفتاری  شناسی  روان  بر  مبتنی  که  شودمی  استفاده  مدیریت  جهت  راهبردهایی  رویکرد

  یا  افزایش  را  آموزان  دانش  رفتارهای  آنها  توسط  معلم   که  نحوی  به  شود  می   جلب  رفتار  پیامدهای  و  پیشامدها   به  معلم  توجه

  می  دسته  دو شامل  کالس مدیریت در  رفتاری راهبردهای (1375 خرازی، ترجمه 1990 ،10برونینگ و  )گالور دهد   می کاهش

  ژتونی،  اقتصاد  شامل دهد   می  افزایش  که  ای دسته. دهد  می کاهش  دیگر  دسته و  افزایش را آموزان دانش  رفتار  ای دسته شود

  کاهش  را  رفتار   که  ای  دسته.  است  اجتماعی   مهارتهای  آموزش  و   خانه  در   کار  قرارداد  گروهی،   همکاری  داد  قرار  همکاری،  قرارداد

  رفتاری   رویکرد  نقد   در.  ( 1994  )دمبو،  شود  می   محیطی  محرکهای   تغییر  و  ناهمساز  رفتارهای  تقویت  تنبیه،  شامل  دهد  می

  فرصتی  را آن اجرای دیگر برخی و اند داده قرار سوال مورد را کالس مدیریت در رفتاری رویکرد اجرایی و اخالقی نظر از برخی

 ( 1994 دمبو،) دانند  می آموزان دانش برای بیشتر موفقیت برای

 درس کالس  مدیریت در  انسانگرایی رویکرد-2

  یا  نتایج  آنها   اوقات  برخی  اما   کنند  رفتار  مناسبی   بطور  خواهند  می  معموالً  آموزان  دانش   که  است  این   بر  عقیده   رویکرد  این  در

  بین   و  آموزان  دانش  بین  مطمئن  و  قوی  ارتباط  یک  توسعه  و  ایجاد   معلم  نقش .  کنند  نمی   درک  را  خود  نادرست  رفتارهای  علل

  حل   بخشی  اثر  بطور  را  مسائل  همکاری  با  گیرند  می  یاد  امر  این  از  استفاده  با  آموزان  دانش  بطوریکه  است  آموران  دانش  و   معلم

 ( 1994)دمبو، کنند

  راجرز   عقاید   (1974  )گوردون،  که  است  معتقد  و  کند   می  یاد   (TET)  معلم  بخش  اثر  تربیت  عنوان  تحت  انسانگرایی  رویکرد  از

 توسعه  طریق از شاگرد  و  معلم  ارتباطات افزایش هدفش  و داد گسترش  شاگرد و معلم  تعامالت حیطه به را انسانی روابط درباره

  تعارضات   حل  منظور  به  کند  می  ارائه  درس  کالس  در  مطمئن  و   باز  ارتباط  برای  مدلی  tet .  است  بخش   اثر  ارتباطی  مهارتهای

  معلم  که   داند  می  این  را  اصلی  های  روش  از  یکی  گوردون  منظور  بدین .  است  دموکراتیک  و   سودمند  که  بطریقی   شاگرد  و  معلم

.  )شما(  پیامهای  از  نه   کند  استفاده   )من(   پیامهای   از  مسایل  حل  و   گفتگوها   در   اینکه  دیگر.  (1994  )دمبو،   بشود  خوبی  شنوندة

  فرد  احساسات  )من(   پیامهای  در  ولی  کند  می   مختل  را  ارتباط  است  دیگر  شخص  درباره   قضاوت  با   همراه  چون  )شما(  پیامهای 

 ارتباط  به توجه سوم روش. یابد  می ادامه تر سازنده صورت به ارتباط نتیجه در  شود می بیان دیگر شخص درباره  قضاوت بدون

 توجه   شایسته  و  شود  می  برقرار  ارتباط.  .  و  دهان  دادن  تکان  ها،  چشم  حالت  ها،   دست  گرفتن  قرار  طریق  از  که  است  کالمی  غیر

 . (1384 بیابانگرد، و 1994 )دمبو، است

 

 گالسر(   )رویکرد  درس  کالس  مدیریت  در  تعاملی  رویکرد -

  و  شخصی  عوامل  از  متاثر  آموزان  دانش   رفتار  که  است  این  بر  عقیده   و  است  انسانگرایی  و  رفتاری  رویکرد   مابین  رویکرد  این

  گیری   تصمیم  در  و   کنند  درک  را  آنها   نتایج   و   خود  رفتار   تا   کند   کمک  آموزان  دانش   به  که  اینست  معلم   نقش.  است  محیطی

 
9 Dembo 
10 Gelaver & Broning 
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  قوانین   از  آموزان  دانش  سرپیچی  هنگام  و  دارد  قوانین  اجرای  و  تعیین  در  مهمی  نقش  یک  معلم  همچنین.  باشند   منطقی  کامالً

 .  (1994 دمبو،) کند می برخورد آنها  با

 یک   در  نیازها  ارضای  و  اجتماعی   پذیرش  بر  تاکید  با  است  کرده  ارائه  خودش  درمانی  واقعیت  اساس  بر  گالسر  که  را  الگو  این

  واقعی دنیای یک  در نیازها ارضای و  اجتماعی پذیرش  بر تاکید است کرده ارائه خودش واقعیت اساسی  اصل. دارد  واقعی دنیای

 ارزش   و  عشق  از  او  اولیه  نیازهای   که  شود  می  مشکل  دچار  زمانی  انسان  که  است  این  (RT)  درمان  واقعیت  اساسی  اصل.  دارد

  نیازها   ارضای  در  افراد  به  کمک   درمانی  واقعیت  اول  هدف  و  شود   می  نابهنجار  رفتارهای  موجب  ارضا  عدم  این  که  باشد   نشده  ارضا

 . (1994)دمبو، است واقعی   دنیای یک در

  محیط   ومدارس  شوند   می  پذیرفته   توانا  افراد  عنوان  به  آموزان  دانش  همه  که   هایی   محیط  آن  در  که   دهد   می   پیشنهاد   گالسر

 شهنی   ترجمه  ،1979  لفرانکویس،)  رسید  خواهد  حداقل  به  انضباطی  مسایل  کنند  می   فراهم  آنها  برای  شخصی  و  صمیمی  های

 از  را  او   که  شود  می   برو   رو   احساسی  های   واکنش  با  خورد  می  شکست  آموز  دانش   که  هنگامی   است  معتقد   او   (1370  ییالق، 

 برونینگ،   و  )گالور  شود  می   رفتار  پیامدهای  از  یادگیری  و  معقول  رفتار  موجب  همیشه  موفقیت  و  سازد  می  دور  معقول  رفتار

1990) . 

  رعایت   را  قوانین  مدرسه  در  آموزان  دانش  که  گوید  می  نظریه  این  دارد  نام  کنترل  نظریه  کالس  مدیریت  برای  گالسر  جدید  تئوری

  ارضا  بودن  شاد  و   قدرت  کسب   آزادی،  اجتماعی،   تعلق  به   نیازهایشان  ای   اندازه  تا  اینکه  منظور  به  کنند   می   کار   سخت   و  کرده

  نیازهای  ارضای  تا   هستند خودشان  شرایط  با   آموزان  دانش تطابق  فکر   به  بیشتر  مدارس  که دهد  می   نشان شواهد  ولی .  شود  می 

  نیاز  مدت   طوالنی   در  آموزان  دانش  برای  رفتاری  های  برنامه  تعیین  دیگر  شود  عملی  کنترل  نظریه  اگر  که  است  معتقد   او .  آنها

 آموزان   دانش   و   معلم   بین  اجباری  روابط  و   کارفرمایی   مدیریت  اگر.    شوند   می   برانگیخته  خودشان  کنترل  به  آموزان  دانش   و  نیست

  با  کودک  که   شود  می   این  نتیجه  باشد  داشته  آموزان  دانش  کردن  کار  تر  سخت  در  سعی  اجبار  از  استفاده   با   معلم  و  شود  برقرار

  نشان  استکه  این   بر  تالشش  تمام   گالسر.  تدریس   کمتر  و  کند   می   تحکم  بیشتر  معلم   و  گیرد  می  یاد   کمتر  و   بیشتر  زمان  صرف

 .  معلم خود نیازهای  تا  شود ارضا آنها نیازهای و آموزان دانش  اهداف که کند  مدیریت را  کالس ای گونه به باید  معلم   دهد

 

 تحصیلی   عملکرد

 گرانقدر   های  سرمایه  دانشگاه  هر  دانشجویان.  گردد  می  محسوب  ها  دانشگاه  اصلی  وظایف  جمله  از  کارآمد  انسانی  نیروی  تربیت

 ریزی   برنامه  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  فرهنگی   و  پژوهشی  علمی،  نظر  از  ها  آن  تربیت  به  توجه  که  روند  می  شمار  به  کشور  هر

  الورود  جدید  دانشجویان  ساله  همه  ها   دانشگاه .  آید  می   حساب  به  ها   دانشگاه   اصلی   وظایف  از  آنان   پرورش  و  آموزش  در  صحیح

  ای  ویژه جایگاه  از آموزشی کیفیت به توجه مستمر، چرخه  این  در که  نمایند   می التحصیل فارغ  نیز را دانشجویانی  و  پذیرش را

 (. 1389 آذر،  فرد عبادی  و احمدی )رودباری، است برخوردار

  های   آزمون  وسیله  به  که  شود  می   اطالق   آموزشگاهی  موضوعات  در  فرد  اکتسابی   یا  شده  آموخته  توانایی   به  تحصیلی  عملکرد

  معنای  به  اصطالح  این  کلی  طور  به.  (2004  )نویدی،  شود  می   گیری  اندازه  ساخته  معلم  های  آزمون  یا  شده  استاندارد  فراگیری

  عوامل  و   فردی  های  تفاوت  به   مربوط  عوامل  کلی   مقوله  در  را  ها   آن  بتوان  که   طوری  به  است،  فرد   آموزشگاهی   یادگیری  مقدار

 (.2002 سحران، نژاد، )سلیمان داد قرار  مطالعه مورد پرورش و آموزش نظام  و مدرسه به مربوط

  معدل  مانند  مختلفی  ابزارهای  از  آن  سنجش  برای  و  شود  می   اطالق   وی  تحصیلی  اُفت   یا  عملکرد  به  دانشجو  تحصیلی  وضعیت

  تواند  می  دیگری  نهاد   هر مانند  نیز  آموزشی  نظام .  شود  می   استفاده   قبولی  یا  مردودی واحدهای  تعداد   و   مشروطی های  ترم کل،

  انجام   به  درستی  به  را  خود  اهداف   از  بخشی   نتواند  که  طوری  به   شود  کارکرد   سوء  دچار  دیگری  عوامل  یا   و  ها   کاستی   علت   به
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 تحصیلی عملکرد بر درس کالس مدیریت بررسی

 

 

 مرز،   اصل  و  )رودباری  نیاورد  بار  به  را  انتظار  مورد  و  مطلوب  نتیجه  و  نموده  تلف  را  شده  داده  قرار  اختیار  در  سرمایه  و  رساند

1389) . 

 در   تحصیلی  عملکرد  و  موفقیت.  است  آموزشی  نظام  هر  های  دغدغه  ترین  مهم  از  تحصیل  امر  در  موفقیت  عدم  یا  موفقیت  مسئله

  آموزشی  نظام   بنابراین.  است  فردی  نیازهای  رفع   به  توجه  و   یابی   هدف   زمینه  در  آموزشی  نظام  موفقیت  دهنده   نشان   جامعه   هر

  باالترین  و  بیشترین  دارای  مختلف  های   دوره  در  آن  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  که  دانست  موفق  و   کارآمد   توان  می   زمانی   را

  (1390 گندمی،  و فر  )تمنایی باشد رقم

 

 تحصیلی   عملکرد   اهمیت

  درس   کالس  در  پذیرش  عوامل   از  یکی  تحصیلی،  عملکرد.  دارد  سزایی  به  اهمیت  کاربردی  و  علمی  های  جنبه  از  تحصیلی  عملکرد

  آموزشی   و  روانشناسی  محققان  لذا.  است  برخوردار  خاصی  جایگاه  از  شغل  و  مدرک  آوردن  دست   به  برای  همچنین.  باشد  می

  در  (1392  تویسرکانی،  از  نقل  به  ،1387  )فراهانی،  کنند  درک  را  تحصیلی  عملکرد  ی  پیچیده  های  کننده  تعیین  تا  دارند  سعی

  محققان   توجه  مورد  همواره  وابسته  متغیر  یک  عنوان  به  و  آموزشی  نظام   کارآیی   مالکهای   از  یکی  تحصیلی،  افت  و  عملکرد  مجموع

 .است بوده

 

 تحصیلی  عملکرد های  نظریه

  مثال، .  رسانندمی  یاری  آموزان  دانش  در  کفایت  ادراک  گیری  شکل  به  خویش  رفتارهای  با  اوقات  گاهی  معلمان  معلم  انتظار  نظریه

. بپردازد ریاضی  ساده  مسائل  حل   به  فقط  خواهد   می  او  از  معلم. است  ضعیف  ریاضی  درس  در که  بگیرید   نظر  در  را  آموزی  دانش

  نیازمند   دیگران  کمک  به  همواره  و   آید   نمی   بر  مهم   این  عهده   از  تنهایی   به  خود   که  کند،   می   القا  او  به   معلم   طریق  این   به  واقع   در

  حل  به  تنهایی   به   خود  نیست  قادر  هرگز و است  گونه  این   که   کند  می   باور  کامل   طور  به  آموزی  دانش   چنین  مدتی  از  پس .  است

  دانش  از  اغلب   معلمان.  است  گرفته  خود  به   واقعیت  صورت  حال   که  است   بوده  او  از   معلم  انظار   این   واقع   در .  ریاضی  بپردازد  مسائل

.  دهند   می  نشان  ها  آن  به  ناخواسته،  یا  خواسته  گوناگون،  های  صورت  به   را  امر  این  و   دارند  کمتری  انتظارهای  ضعیف  آموزان

 دختران   از  طور  همین.  نشانند  می  کالس  انتهای  در  را  ها  آن  یا  و  دهند  می  کردن  بحث  برای  کمتری  فرصت  ها   آن  به  مثال،  برای

 . (1389 خرم، )حسینی دارند آموزشی های  فعالیت در موفقیت در کمتری انتظارهای همواره پسران به نسبت

  جسمی  رشد   آموز،  دانش  خانوادگی   و   اجتماعی   موقعیت  باشد،  مؤثر  آموز  دانش   از  معلم   انتظار  بر  است  ممکن   که  مواردی  دیگر  از

  های  فرض   پیش  پایه  بر و   است  منطقی   غیر آموزان،  دانش از  معلمان   انتظارهای   اغلب   کلی،   طور  به و .  است  قبیل   این   از  و   ها   آن

  خود  برای  شد،   ذکر   که   هایی  تفاوت  نباشد،   هم  برخوردهایی   چنین  خواهان  معلمی   اگر   اما   است،  استوار  اصولی  غیر  داوری  و   ها 

  توصیه   امری  چنین رفع  برای که  هایی  راه از  یکی. کنند  پوشی چشم   ها  آن از  توانند نمی  و  شود می   فرض مسلم  آموزان دانش

  پرسش   او   از  گرفت،   باالقرار  در   کس   هر  اسم  و   کند  رو   و  زیر  ها   کارت   روی  را  آموزان  دانش   اسامی  معلم   که  است  این   شود،  می 

  های  سؤال  و  گیرد  نمی   صورت  میانشان  در  تبعیضی  که  یابند  می  اطمینان  آموزان  دانش  همه  ترتیب  این   به.  بپرسد  را  مربوطه

 این   که  است  آن  آموزدانش  از  معلم  انتظار  مورد  در  اساسی  دشواری  شود  نمی  گرفته  نظر  در  خاص  افراد  برای  پیش  از  آسان

  به  طرفه  یک  صورت  به  را  خود  نظرات  معمول  طور  به  معلم  و  است  استوار  کودک رشد  از  سطحی  دریافتی  پایه  بر  اغلب  انتظارات

 پژوهشگران   از  برخی  دارند،  گوناگونی  های  برداشت  معلم،  رفتار  مورد  در  آموزان  دانش  چنین  هم .  دهد  می  انتقال  آموزان  دانش

 منبع(.   )همان.  کند رفتار گونه یک به آموزان دانش همه با   باید می  معلم   که باورند این بر
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   تحقیق پیشینه
  و نگرش درگیری، با حمایتی یادگیری محیط یک از دانشآموزان درک که  دادند نشان خود  پژوهش  در(2016) همکاران و11 بز

 عملکرد   و  موثر  درس  کالس  مدیریت  بین  ارتباط  عنوان  تحت  تحقیقی  (2012)12آدیمو.  دارد  وجود   رابطه  آنها  تحصیلی  پیشرفت

  عملکرد   با  معلمان  اثربخش  کالس  مدیریت  های  تکنیک  و   ها   مهارت  بین  داد  نشان  نتایج.  داد  انجام  آموزان  دانش  تحصیلی

 .  دارد وجود دار معنی ی رابطه فیزیک درس در آموزان دانش تحصیلی

  نتایج .  دادند   انجام  آموزان  دانش  عملکرد  بر   کالس  مدیریت  سبکهای  اثر  بررسی  عنوان  تحت  تحقیقی  (2012)13احمد  و   قیاس

 برنامه   قبل  از  خود  تصمیمات  برای  معلمان  اکثر.  نمایند   می  اتخاذ  گیری  تصمیم  برای  مختلفی  سبکهای  معلمان  که  داد  نشان

  تا  یابند   می   فرصت  آموزان  دانش   از  کمی   تعداد .  پذیرند   نمی  را  گیری  تصمیم   برای  خارجی  فشارهای   معلمان.  کنند  می  ریزی

  می  ترجیح  معلمان  و  دارد  وجود  کالس  در  مشارکتی   های   برنامه  ارائه  در   تعادل  عدم .  نمایند   بحث  کالس  به  مربوط  مسائل  درباره

  و  شیراوند.  نمایند  مطرح  معلمان  با  را  خود  مشکالت  توانند  نمی  آموزان  دانش  و  گیرند  عهده  بر  خود  را  کالس  کنترل  دهند

  مهارت  ابعاد   با  معلمان  کالس  مدیریت   های  سبک  بین  رابطه  ساختاری  معادالت  یابی  مدل  عنوان  تحت  تحقیقی  (1399همکاران)

  عملکرد   بر معلمان  کالس  مدیریت های سبک متغیر داد نشان نتایج . داد انجام آموزان دانش  تحصیلی  عملکرد و  اجتماعی  های

 ( 1398)  همکاران  و  حاتمی.  است  بوده  تأثیرگذار  آموزان  دانش  تحصیلی  عملکرد  و  آموزان  دانش  اجتماعی  های  مهارت  و  تحصیلی

  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  با   استادان  آموزشی  نوآوری  و  درس  کالس   مدیریت   اثربخشی  رابطه  بررسی  عنوان  تحت  تحقیقی

  سینا بوعلی دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد با آن ابعاد از یک هر و درس کالس مدیریت بین داد نشان نتایج. دادند انجام

 داری معنی  و  مثبت  رابطه  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  و  مدرسان  آموزشی  نوآوری  بین  دارد؛  وجود  داریمعنی  و  مثبت  رابطه

 دانشجویان   تحصیلی  عملکرد  بینی پیش  توانایی  آموزش  مدیریت  بعد  تنها   کالس  مدیریت  متغیر  ابعاد   بین  از  همچنین.  دارد  وجود

  عملکرد   کنندگی   بینیپیش  قدرت  مدرسان  شخصیتی  هایویژگی  و  نوآوری  انگیزه   آموزشی؛  نوآوری  ابعاد   بین   از  و  داشته  را

 . دارند را دانشجویان تحصیلی

 

 تحقیق  روش
  پایه آموزان دانش پژوهش جامعه است. کاربردی هدف نظر از  و است همبستگی نوع از پیمایشی -توصیفی حاضر  تحقیق روش

  تصادفی گیری نمونه روش و کوکران فرمول از استفاده با نمونه تعیین جهت و  باشد می 320تعداد  که باشند  می  ابتدایی  هفتم

 اطالعات   گردآوری  ابزار  و   است  میدانی   و  ای  کتابخانه  مطالعات  ها،  داده  گردآوری  روش.  شد  انتخاب  نمونه  175  تعداد   ساده

 پرسشنامه   این  است،  شده  اعتباریابی  و  طراحی  (1986)  گلیکمن  و  ولفگانگ  توسط  کالس  مدیریت  پرسشنامه  که  بود  پرسشنامه

 افراد   مدیریت  آموزش،  مدیریت  سه  پنج  پرسشنامه  باشد،  می  لیکرت  ای  درجه  پنج  طیف  اساس  بر  پاسخ  بسته  گویه  25  شامل

 عملکرد   پرسشنامه.  است  شده   اعتباریابی  (1393کوشان)  توسط  پرسشنامه  این  دهد،  می  قرار  سنجش  مورد  را  رفتار  مدیریت  و

  ی لیتحص عملکرد  یابیارز  آن هدف  و  بوده مولفه 5 در سوال  48 یدارا و  شد  ساخته 1999 سال در لوریت و  فام  توسط یلیتحص

  فیط از استفاده با . باشد  یم (زشیانگ امد،یپ  کنترل فقدان  ،یزیر برنامه  ،ی جانیه راتیتاث ،ی)خودکارآمد  مختلف یها حوزه از

 و   تجزیه  جهت  و باشد  74/0امده  دست  به  پرسشنامه  کل  کرونباخ  یالفا  و  است  شده  یگذار  نمره  ( ادیز  یلیخ  تا  چی)هکرتیل

 است. شده  استفاده spss افزار نرم از اطالعات تحلیل
 

11 Boz 
12 Adeyemo 
13 Ghias& Ahmed 
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 ها   یافته

 دارد. وجود داری معنی رابطه تحصیلی عملکرد با  درس کالس  مدیریت بین

 (. برازش مدل رگرسیونی1جدول )

Model استاندارد انحراف شدهیح تصح تبیین ضریب تعیین  ضریب همبستگی ضریب 

1 a.367 .135 .130 9.85965 

 

  0.618  یینتع  ضریب  مقدار.  است  0.367  برابر  همبستگی  ضریب  که   کرد  عنوان  چنین  توانی...م جدول  ی هااماره  به  توجه  با 

  و  شودیم  مربوط  یلیتحص  عملکرد  با  درس  کالس   تیریمد  تغییرات  درصد   0.135  که  دهد یم   نشان  مقدار  این  و  آمدهدستبه

 دلیل   همین  به  گیردینم  نظر  در  را  آزادی  درجه  تعداد  که  است   این  روش  این  اشکال  البته.  دارد  بستگی  دیگری  عوامل  به  بقیه

 . باشد یم 0.130 برابر  آزمون این  در همآن که ؛شودیم استفاده  شدهیلتعد تعیین ضریب از معموالً مشکل این رفع برای

 (. تحلیل واریانس رگرسیون2جدول )

Model مربعات  میانگین آزادی  درجه مربعات مجموع F  دارییمعن سطح آماره 

1 

 b.000 29.656 2,882.985 1 5,765.971 رگرسیونی  اثر

   97.213 173 37,038.029 باقیمانده 

    174 42,804.000 کل

 

 بودن   داریمعن  از  نشان  و  بوده  0.000  برابر  اماره  این  برای  شدهمحاسبه  دارییمعن  سطح  که  دهدیم  نشان واریانس  تحلیل  نتایج

 دارد.  =Sig)0.000) %99 سطح در رگرسیون

 (. مدل رگرسیون 3جدول )

Model 
 استاندارد  ضریب غیراستاندارد  ضریب

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 60.744 2.864  21.208 .000 

edrakmanfi .851 .122 .333 6.991 .000 

 

 درجه   و.  دارد  وجود  یدار  یمعن  رابطه  ی لیتحص  عملکرد  با   درس  کالس   تیریمد   نیب  رگرسیون،  مدل   از  حاصل   نتایج  طبق

 است. 0.333 برابر  بتا مقدار  و گیرد  می قرار تایید  مورد و است 0.05 از کمتر معناداری

 دارد.   وجود  داری   معنی رابطه  تحصیلی  عملکرد  با   رفتار  مدیریت و افراد مدیریت  آموزش،   مدیریت   بین
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 (.ضریب همبستگی پیرسون4جدول )

 یلیتحص عملکرد رفتار  تیریمد افراد  مدیریت اموزش مدیریت 

 اموزش مدیریت

 364. 418. 515. 1 همبستگی ضریب

 008. 001. 007.  معناداری  درجه

 175 175 175 175 تعداد 

 افراد  مدیریت

 442. **134. 1 515 همبستگی ضریب

 000. 009.  007. معناداری  درجه

 175 175 175 175 تعداد 

 رفتار  تیریمد

 *314. 1 **134. 418. همبستگی ضریب

 006.  009. 001. معناداری  درجه

 175 175 175 175 تعداد 

 یلیتحص عملکرد

 1 *314. 442. 364. همبستگی ضریب

  006. 000. 008. معناداری  درجه

 175 175 175 175 تعداد 

 

  سطح   چراکه  دارد،  وجود  دارییمعن  همبستگی  یلیتحص  عملکرد   با   رفتار  ت یریمد  و  افراد  تیریمد  آموزش،  تیریمد   نیب

 باشد. یم (a= 0.05) تحقیق آلفای از کمترSig آمدهدستبه دارییمعن

 است.  شدهپرداخته  آن به ادامه در که گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به  یرتأث میزان بررسی جهت

 برازش مدل رگرسیونی(. 5) جدول

Model استاندارد انحراف شدهیحتصح  تبیین  ضریب تعیین   ضریب همبستگی  ضریب 

1 a.633 .618 .610 10.51960 

 

  0.618  یینتع  ضریب  مقدار.  است  0.633  برابر  همبستگی  ضریب  که   کرد  عنوان  چنین  توانی...م جدول  ی هااماره  به  توجه  با 

  ی لیتحص  عملکرد   با   رفتار  تی ریمد  و  افراد  تیریمد   آموزش،  تی ریمد  نیب  درصد  0.618  که  دهد یم   نشان  مقدار  این   و   آمدهدستبه

 گیرد ینم  نظر  در  را  آزادی  درجه  تعداد  که  است  این  روش  این  اشکال  البته.  دارد  بستگی  دیگری  عوامل  به  بقیه  و  شودیم  مربوط

 0.610  برابر  آزمون  این  در  هم آن  که  ؛شودیم  استفاده  شدهیلتعد  تعیین  ضریب  از  معموالً  مشکل  این  رفع  برای  دلیل  همین  به

 .  باشدیم
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 تحلیل واریانس رگرسیون(. 6) جدول

Model مربعات میانگین آزادی  درجه مربعات  مجموع F  داری یمعن  سطح آماره 

1 

 b.000 102.266 250.809 3 752.427 رگرسیونی  اثر 

   110.662 171 42,051.573 باقیمانده 

    174 42,804.000 کل 

 

 بودن   داریمعن  از  نشان  و  بوده  0.000  برابر  اماره  این  برای  شدهمحاسبه  دارییمعن  سطح  که  دهدیم  نشان واریانس  تحلیل  نتایج

 دارد.  =Sig)0.000) %99 سطح در رگرسیون

 مدل رگرسیون (. 7) جدول

Model 
 استاندارد  ضریب یراستانداردغ  ضریب

t 
  درجه

 B Std. Error Beta معناداری 

1 

(Constant) 76.540 3.355  22.817 .000 

 000. 11.236 363. 098. 172. آموزش تیریمد

 000. 12.546 328. 101. 193. افراد  تیریمد

 000. 17.120 409. 254. 539. رفتار  تیریمد

 

 کمتر  معناداری درجه و دارد وجود مثبتی رابطه تحصیلی عملکرد  با  آموزش تیریمد بین رگرسیون، مدل از حاصل نتایج طبق

 است. 0.363 برابر بتا  مقدار و  گیرد می قرار تایید  مورد و است 0.05 از

  از کمتر معناداری درجه و  دارد وجود  مثبتی رابطه تحصیلی عملکرد  با  افراد  تیریمد  بین  رگرسیون، مدل  از حاصل  نتایج  طبق

 است. 0.328 برابر بتا مقدار و گیرد  می قرار  تایید مورد و است 0.05

 از   کمتر  معناداری  درجه  و  دارد  وجود  معنادار  رابطه  تحصیلی  عملکرد  با   رفتار  تیریمد  بین  رگرسیون،  مدل  از  حاصل  نتایج  طبق

 است. 0.409 برابر بتا مقدار و گیرد  می قرار  تایید مورد و است 0.05

 

 گیری نتیجه
  می   تحصیلی   عملکرد و  کالس  مدیریت  سبک  میان  معناداری  و   مثبت ارتباط  از  حاکی  حاضر  پژوهش  در  آمده   بدست های  یافته

  ( 1392)  همکاران  و  عظیمی  (1392)  همکاران  و  لواسانی  غالمعلی   (1392  )  همکاران  و   خانی  های  پژوهش  با  همسو  که  باشد

 ( 1388)  همکاران  و  گلدوست  نخستین  (1389)  زارع  و  بخشی  علی  (1395)  همکاران  و  خسروی  (1391)  همکاران  و  نژاد  سلیمان

  لی  (2009)  چانگ  (2012  )  پنگ  (2013  )  همکاران  و  پاکدامن  (1389)  صداقت  (1387)  امینی  (1387)  عالی  و  یزدی  امین

  تنظیمی  خود  یادگیری  نام   به  یادگیری  نوعی   تربیتی  روانشناسی  مباحث  باشددر  می   (2008)  همکاران  و  شارلوت  و  (2008)

  دقیق  و   تر  سریع  یادگیری  بر  عالوه   و   دارند  شخصی  کنترل آموزش  روند  بر  یادگیرندگان   یادگیری،  نوع  این   در.  است  شده   مطرح

  هستند  یادگیرندگان  دیگر  از  جلوتر  نیز  پذیری  مسئولیت  و  خودکارآمدی  باال،  نفس  به  اعتماد  نظیر  پرورشی  مسائل  در  تر،
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  جای  به  و   کنند   می  سازگار  محیطی  و   فیزیکی  عوامل  به  توجه  با  را  خود  یادگیری  ده   نظم   خود   یادگیرندگان.  (  2003)نیوبل،

 (. 1992بِرالینر، و )گِیج دارند یادگیری برای  کافی انگیزه و  هستند متکی  خود به مربی

  و  بگیرند   یاد   دارند  تمایل  و   دارند  خود  یادگیری  فرایند  هدایت  و  کنترل  برای  مهارتهایی  افراد  یادگیری  این  در  دیگر  عبارت  به 

 عملکرد   بر  خودتنظیمی  راهبردهای  تاثیرگذاری  مبین  پژوهشی  پیشینه(. 2002  )شانک،  کنند  ارزیابی  را  یادگیری  فرایند  کل

 راهبردهای   از  فراگیران  استفاده   که  است  مطلب   این  کننده  بیان  (  2002)  زیمرمان  تحقیق  نتایج  نمونه،  برای.  است  تحصیلی

 بینی   پیش  را  آنان  تحصیلی  موفقیت  خودگردانی  باورهای  و  خودگردانی  گزینی،  هدف  یادگیری،  راهبردهای  همانند  تنظیمی  خود

  راهبردها  این  از  که  دانشجویانی  که  است  این  کننده  بیان  (2009)  َپتِرسون  و  ،استوارت  روا  تحقیق  نتایج  همچنین.  کند  می

  مدیریت  در  تعاملی   الگوهای  هستندچون  دانشجویان  دیگر  با  مقایسه  در  بیشتری  تحصیلی  موفقیت  دارای  کنند،   می   استفاده

 اساتید   مشترک  دانشجویان  رفتار  کنترل  که  دارد  قرار  اساسی  ی  ایده  این  ی  پایه  بر  است،  مشخص  آن  نام  از  که  همانگونه  کالس

  کالس  مدیریت  سبک  این  از  برخوردار  اساتید  بنابراین  کرد  واگذار  اساتید  به  را  آن  مسئولیت  توان  نمی  تنها  و  است  فراگیران  و

  شیوه  این  با  ،   بنابراین.  دارند  همدیگر   با  دانشجویان  بین  گروهی  تعامالت  ایجاد   در  سعی   و  داشته  دانشجویان  با   را  تعامل   نهایت

  به.  دارند  نقش  دانشجویان  انگیزش  بهبود  در   طریق  این  از  و   میکنند  تشویق  آنان  در  را  تحصیلی  و   یادگیری  انگیزش  تعاملی   ی

  به  کالس   کنترل  در   اساتید  تعامل   ی  شیوه   باشند،  داشته  پایینی  تحصیلی  انگیزش  دانشجویان  اگر  گفت  میتوان  دیگر،   عبارت

 .بگذارند میان در همکالسیها  سایر با  هم و  خود استاد با هم را خود مشکالت که میدهد  را امکان این آنها
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 منابع 
 .نوین علوم مدیریت ملی همایش نخستین .درس کالس بخش اثر مدیریت بر مؤثر عوامل مطالعه (.1391سمیه.) رنجبر، [1]

 ارومیه دانشگاه انتشارات :ارومیه .آموزشی مدیریت (.کلیات1386محمد.) میر زاده، عباس سید [2]

،   1شماره تربیت، و ، تعلیم  فصلنامه.  کالس مدیریت سبک بر معلم ویژگیهای تأثیر (.1387امیر.) یزدی، امین و آمنه، عالی، [3]

103-134  

  باهنر   شهید  دانشجویان دانشگاه  تحصیلی  خودکارآمدی  بر  یادگیری  سبکهای  تأثیر  (. 1391خدیجه.)  چالی،  ولیک  قربانی [4]

 باهنر کرمان   شهید  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  نامه  پایان.    91  95  تحصیلی  سال  در  کرمان

 ابجد  :تهران  .شناسی جامعه مبانی  (.1382.)  اهلل امان مقدم، قرایی [5]

 اول   چاپ  هنر،  و  فن  انتشارات  مدیریت،  راهبردهای  (.1384.)  حسین  سرشت،  رحمان [6]

 رضوی،خراسان    استانهای  در  پسران  با  مقایسه  در  دختران  تحصیلی   پیشرفت  علل  بررسی  (.   1385  .)  فوزیه  صباغیان، [7]

 147-119،  15تربیتی   علوم در پژوهش و دانش مجله .جنوبی و شمالی

 20-15،   30  شماره  مربیان،  نشریه  درس،  کالس   اثربخش  مدیریت  در  ها  آمادگی  نقش  (.  1387  .)  ابوطالب  عبدالهی، [8]

   5ش  .  پرورش    و  آموزش  سازمان  آموزشی،  تکنولوژی  نشریه  درس،  کالس  مدیریت  (.  1382  .)  ضیاء   الدین،  تاج [9]

 مدارس اولیاءدر مشارکت میزان بر  مدیران  مدیریت سبک تاثیر بررسی  (.1391.)  شوبو  عبدالمالکی، غالمعلی؛  احمدی، [10]

 ششم،  سال  واحد گرمسار، اسالمی  آزاد دانشگاه  آموزشی مدیریت و  رهبری  فصلنامه .سنندج شهر  دخترانه  راهنمایی

   25-9، صص  4شماره  

 واسطه نقش  :خانواده  ارتباطی الگوی از ادراک و  تحصیلی سرزندگی (. 1395.) مسعود حسینی،  و  محمدحسین رحیمی، [11]

 .  21-47(،  2)4یادگیری،   و آموزش مطالعات مجله .خودکارآمدی ای

 نقش  :مشهد شهر دانشجویان خودتنظیمی و هدفی جهتگیری (.1395.) سعید محمد  عبدخدایی، حسین؛ کارشکی، [12]

   103-119،صص 68 شماره عالی،  آموزش در ریزی برنامه و  پژوهش فصلنامه جنسیت، و تکلیف ماهیت

 عوامل و پزشکیزاهدان  علوم دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد بررسی (.1389.)  بهزاد مرز، اصل مسعود؛ رودباری، [13]
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 57-48(،  1)1. روانی
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 ( 45  پیاپی)  4  شماره
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[19] Adeyemo, S.A. (2012). The relationship between effective classroom management and students 
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[20] Boz, Y., Yerdelen-Damar, S., Aydemir, N., & Aydemir, M. (2016). Investigating the relationships 

among students’ self-effi cacy beliefs, their perceptions of classroom learning environment, gender, 
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