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 فصل اول کلیات :

 قدمهم

بنابر نظرات ، متخصصان تعليم وتربيت دورة ابتدايي يکي ازمهمترين سطح آموزشي است که درحقيقت 

تقيمي بافرهنگ ارکان وبنيان آموزشهای کالسيک برآن استواراست . گفته شده است که سوادارتباط مس

 داردوفرهنگ خودبه دوطبقه خاص وعام ويافرهنگ شخصي واجتماعي تقسيم مي شود.

آنچه به نظرمي رسد فرهنگ غيرازسواداست امابايد توجه داشت که جهان بيني وبينش انسان به وسيله 

اسان آن شکل ونشأت مي گيرد هيچ کس رانمي توان بدون فرهنگ دانست . زيراروانشناسان ، جامعه شن

وزيست شناسان براين عقيده اندکه حتي جانوران هم برای خودفرهنگي دارند که درمراحل پايين 

 قراردارند .

بايد توجه داشت که تحصيالت درمدرسه که خود يک محيط اجتماعي است فرهنگ شخص راارتقاء مي 

عي قوس صعودی وقتي آحادملت دارای فرهنگ وبينش باالتری باشندمنحني فرهنگ اجتما "دهد وطبعا

عين ومعلم تعيطن شده تگوييم مدرسه مکاني است که بابرنامه مشخص وزمان  رامي پيمايد .وقتي مي

درتعليم وتربيت وآموزش تحصيل نقش اساسي دارد واين بدان معناست که درآن تغييررفتاريايادگيری 

رسه نيزيک محيط ايجادمي شود ، بنابراين بايداذعان نمودکه خودجامعه سبب آموزش مي شودومد

اجتماعي است ووقتي که تغييررفتاردراوليای محصلين انجام شدوباسوادشدند،دارای فرهنگ وبينشي 

خواهندشدکه نسبت به سرنوشت فرزندان خودبي تفاوت نباشندوهمکاری وهمياری بااولياء مدرسه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ت تحصيلي استومعلمين راسرلوحه کارشان قرارمي دهند وازاين ارتباط يکي ازراههای مهم پيشرف

 ( 5631) سيف ، 
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درسايردانش آموزان برانگيخته شودمسايلي ازاين  پيشرفت تحصيلي دريک واحدآموزشي موجب مي گردد تاحس رقابت

های  قبيل درمجموعه باعث مي گردد تاجوحاکم برمحيط آموزشي دارای روند پياباشدودروضعيت زمينه

گرددکه درصورت هماهنگي  برای رشد روحيه کنجکاوی ودقت دربين دانش آموزان فراهم ميالزم 

سايرمسائل بااين وضعيت ، آينده نويدبخش ودرخشاني برای دانش آموزان متصوراست ) پورشافعي  ، 

5631 ) 

 رادربعداجتماعي مسئله پيشرفت تحصيلي مي تواندموجبات نشاط محيط خانوادگي وابراز رضايت آنان 

ازنهادآموزشي جامعه فراهم سازد واطمينان بيشترآنان رابه دست اندرکاران امرآموزشي جامعه 

بيشترکنداين امرنيز به نوبه خودموجب مي گرددتاپيشرفت تحصيلي دانش آموزان که دراصل به معنای 

ت تحصيلي ايفای نقش محول به آنان است ، مي توان درتعادل نظام اجتماعي نيز مؤثرواقع شود.وپيشرف

دانش آموزان يکي ازشاخص های مهم درارزشيابي آموزش وپرورش است وتمام کوشش ها وکشش های 

اين نظام ، درواقع جامة عمل پوشاندن،بدين امرتلقي مي شودبه عبارتي جامعه به طورويژه نظام آموزش 

قمندونگران است وپرورش نسبت به سرنوشت کودک ، رشدوتکامل موفقيت آميز وجايگاه او درجامعه عال

ظاردارد، ازپيشرفت تحصيلي به عنوان يکي ازابعادپيشرفت درنظام آموزش وپرورش ، مفهوم انجام توان

تکاليف وموفقيت دانش آموزان درگذراندن دروس يک پايه تحصيلي مشخص ياموفقيت دانش آموزان 

 (  5631درامريادگيری مطلب درسي مستفادمي شود)پورشافعي ، 

اجتماعي  _شان  ازجورواني  سي ماادراک انتظاردانش آموزان )دختروپسر( ومعلمانموضوع موردبرر

ه چقدرارتباط باپيشرفت کاجتماعي موردتمايل درکالس است  _موجوددرکالس وهمچنين جورواني 

تحصيلي داردبنابراين درصدد بررسي آن هستيم که معلمان به ويژه دانش آموزان چه برداشتي 
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ين جوچگونه بايد باشد؟ اين مسئله اکالس باجوآموزشي کالس داردبه نظرآنان اجتماعي _ازجورواني 

 درجايگاهي موردبررسي قرارمي گيرد که دارای اهداف آموزش وپرورش است .

 اجتماعي کالس درپيشرفت تحصيلي ) پايه پنجم ابتدائي (  _( عنوان پژوهش : تأثيرجورواني 5

طالعه يک طرف معلم ودانش آموزان وازطرف ديگر آموزش ( بيان مسئله : بنابراين درپهنه موردم2

ياتدبيرازپيش طرح ريزی شده گفته که  مطرح است دراين موردمي توان گفت آموزش به هرگونه فعاليت

لزم فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر معلم تهدف آن ايجاد يادگيری در ياد گيرندگان است .آموزش مس

 ( 5631و متعلم است .)سيف ،

آموزش ،بر قراری رابطه با شاگردان مهم است و برای اينکه شاگردان خبر ما را دريافت کنند الزم  در

انيه قابل فهم يعبارتند از :خبر متناسب باشد :در ب لاست که به چند نکته توجه شود واين به طور اجما

و بين معلم و دانش  و معنا را ذکر شود و واکنش های دانش آموزان در مقابل آن متناسب و مثبت باشد

 آموزان رابطه متقابل وجود داشته باشد .

 (سؤاالت پژوهش 6

 سؤاالت مورد مطالعه در اين تحقيق بارتند از :

 ؟وجود دارد  اجتماعي تفاوتي_ادراک و انتظار ،دانش آموزان و معلمين از جو رواني ( آيا بين 5

اجتماعي کالس با پيشرفت تحصيلي وجود _اني (آيا رابطه بين ادراک و انتظار دانش آموزان از جو رو2

 دارد ؟

وجود  تحصيلي  اجتماعي کالس ،با پيشرفت_(آيا رابطه ای بين ادراک و انتظار معلمين از جو رواني 6

 دارد ؟
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يا ادراک و انتظار که عوامل سازنده جو کالس درس هستند به هم نزديکتر باشند جو  ها هر قدر متغير

يجه پيشرفت تحصيلي بهتر خو اهد بود بنابراين در اين مورد مي توان گفت :در مناسب تر است و در نت

اجتماعي کالس _محيط آموزشي ،شناسايي اين متغير ادراک و انتظارات دانش آموزان و معلمين از جو 

 ما ياری مي دهد واين نها،معلمان را در رسيدن به اهداف آموزشي و تفکر دربارة شيوه های فعاليت آ

س مختلف را بنابر کار برد مؤلفه های جو پيش بيني کند و يک ابزار امه به نحوی مؤثر بازده دروپرسشن

معتبری برای پيشگيری بازده آکادميک دروس مختلف همانند تست ها بهره هوشي است .اين 

اهيم پرسشنامه مي تواند به تنهايي همانند تستها ی بهره هوشي مورد استفاده قرار گيرد و يا اگر مي خو

 پيشگويي رابهبود بخشيم مي توانيم آن را ه را ،با تستهای بهره هوشي بکار بريم .

  (اهداف پژوهش4

ين گردد عکن باشد الزم است که مؤلفه های سازنده ادراک و انتظار جو کالس ممبرای اينکه مسئله م

راد مشارکت ،ارتباط ل افمبعد تعا -5اجتماعي کالس تعيين مي کنند ._سه مؤلفه کلي برای جو رواني 

بعد تحولي و به پيشرفت تحصيلي توافق شده به کار و به  _2معلم شاگرد و ارتباط شاگرد با شاگرد .

بعد نگهداری مستقيم چيزی که به سازمان دهي مقررات و تغيير وابسته است )سير کمالي  _6هدف 

تماعي کالس ذکر کرد به قرار اج _(.مؤلفه های که برای گروه بندی جزئيات مشمول جو رواني  5632،

شاگرد ، برخورداری از پشتيباني معلم ، اهميت به کار و  _زير است مشارکت ، دلبستگي مقابل شاگرد 

ر اين نهفته است که آموزش بر دتکليف ،نظم و سازندهي ،مقررات ،نو آموزی ،و بر ضرورت تحقيق 

و اين موفقيت به دنبال خود موجب اساس عالقه به دنبال خود موفقيت و کسب لذت همراه دارد 
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پيشرفت تحصيلي مي گردد و پيشرفت تحصيلي موجب عالقه دانش آموزان به تحصيل و ادامة آن مي 

 شود .

 فرضیه های اصلی پژوهش (5

 فرضيه های مورد مطالعه در اين تحقيق عبارتست از :

انتظار معلمين اين دانش آموزان اجتماعي و  _بين ادراک و انتظار دانش آموزان و ادراک جو رواني  _5

 اجتماعي تفاوت معني داری وجود دارد._جو رواني 

اجتماعي کالس ( با پيشرفت تحصيلي رابطه وجود  _(بين ادراک و انتظار دانش آموزان )از جو رواني 2

 دارد .

رابطه  اجتماعي کالس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان _(بين ادراک و انتظار معلمين از جو رواني 6

 معني دار وجود دارد .

 ( تعارف مفاهيم و واژه ها 3

 تعارف نظری يا مفهو مي  _الف 

 5632:عبارت است از رابطه عاطفي بين معلم و شاگرد در چارچوب کالس )ميرکمالي ، 5جو رواني(5-3

.) 

ابط :عبارت است از محيطي که در آن محيط شاگردان به فراگيری علم و درک رو 2جو اجتماعي(2-3

 ( 5632اجتماعي مي پردازند )  مير کمالي ،

                                 
1- psgcho – Atmoshere 

2 - Atmoshere socla 
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پيشرفت تحصيلي :به رتبه و راندمان کار دانش آموزان به صورت معيار عددی در هر سه ماهه ( 6-3

 (. 5632دوره تحصيلي و به خصوص در انتهای سال اطالق مي شود )بهاری ،

 های پژوهش (متغير3

اجتماعي کالس است و به  _ين تحقيق جو رواني ( متغير مستقل :متغير مستقل مورد بررسي ا5-3

 اجتماعي کالس است . _عبارت ديگر ادراک و انتظارات دانش آموزان و معلمينشان از جو رواني 

 

 (متغیر وابسته :2-7

متغير وابسته در مطالعه با پيشرفت تحصيلي است .واژه پيشرفت يعني تغييرات ايجاد شده  در جهت 

ه با مسائل آموزشي پيشرفت و درجه موفقيت دانش آموزان در رسيدن به مطلوب و مساعد در رابط

اهداف آموزشي از پيش تعيين شده  بر روی رفتار دانش آموزان اعمال مي شود و جنبه هايي از آنها 

قابل مشاهده و قابل اندازه گيری است تغييرات حاصل شده مي تواند در هر کدام از سه حيطه شناختي 

شود با اينکه اين سه حيطه اجزاء جدا نشدني از همديگر ند  حرکتي جايگزين مي_ني عاطفي و يا روا

قادر به بررسي هر  "ولي به دليل فقدان از ابزار های دقيق اندازه گيری برای تمام وسايل عاطفي عمال

يرات گونه تغييربوجود آمده در رفتار دانش آموزان نيستم تا از شدت وضعف ويا در واقع از کيفييت تغي

 ( 5996بوجود آمده آگاه باشيم .)صالحي  حسيني ،

 ( متغير تعديل کننده : 6

 متغير تعديل کننده در مطالعه ما چنين است که شامل دانش آموزان دختر و پسر است .(6-3

 متغير مورد کنترل :در مطالعه حاضر پايه تحصيلي دانش آموزان سال پنجم ابتدايي است  (4-3
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 گر :متغير مداخله گر در مطالعه حاضر امر يادگيری است. ( متغير مداخله1-3
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 فصل دوم :

 ادبیات تحقیق 
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 مقدمه 

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يکي از شاخص های ههم در ارزشيابي آموزش و پرورش است و تمام 

کوشش ها و کشش های اين نظام ،در واقع جامة عمل پوشاندن ،بدين امر تلقي مي شود .به عبارتي 

ويژه نظام آموزش و پرورش ،نسبت به سرنوشت کودک ،رشد و تکامل موفقيت ،جامعه به طور 

آميزوجايگاه او در جامعه ،عالقمند و نگران است و انتظار دارد از پيشرفت تحصيلي به عنوان يکي از 

ابعاد پيشرفت در نظام آموزش و پرورش ،مفهوم انجام تکاليف و موفقيت دانش آموزان در گذراندن 

تحصيلي مشخص يا موفقيت دانش آموزان در امر ياد گيری مطلب درسي مستفاد  دروس يک پايه

                                                                                                                          مي

تحصيلي است که يکي از معضالت  افتآن  شود و وجه مخالف                                                 

نظام آموزشي است مي باشد که به شيوه های گوناگون همچون عدم موفقيت دانش آموزان در دستيابي 

درس و وبه هدف های مقاطع  تحصيلي مربوط ،مردودی و تکرار پايه های تحصيلي ،ترک تحصيل ز

تحصيلي ،يکي از مالک های کار آيي نظام  خود را نشان مي دهد .ميزان پيشرفت بالتکليفيبيکاری و 

آموزشي است .پيشرفت تحصيلي ،در گرو عوامل بيشمار است که مي توان آنها در دو مقولة کلي عوامل 

مربوط به تفاوت های فردی و عوامل مربوط .به تفاوت های فردی و عوامل مربوط به مدرسه و نظام 

تحصيلي ،گاه به علت خصايص ويژگي های شخصيتي آموزش و پرورش بررسي نمود به عبارتي پيشرفت 

تواند متأثر از عوامل مربوط به  و شاخص ذهني ،اجتماعي عاطفي ،خود دانش آموزان است که مي

خانواده نيز باشد و گاه به علت کارکردهای مدرسه و نظام آموزش و پرورش البته اين دو تا حدی با 

 ( 5631يکديگر در تعامل اند )پور شافعي ،
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 مروری به تحول و پیشرفت تحقیقات در زمینة موضوع 

 پیشینه تحقیق 

کالس به عنوان جامعه کوچک و فرعي تشکيل از شرکت کنندگاني از جامعه اصلي هر شهر يا کشور 

است که از نظر فرهنگي رفتاری ،اجتماعي و شخصيتهای با هم متفاوتند و تمامي اين خصوصيات را با 

 رند .خود به درون کالس مي آو

بنابراين فرهنگي که هر کالس در خود جا مي دهد ارتباط تنگاتنگ با افرادی دارد که در آن کالس 

کالس باعث بوجود آمدن تعامالت رواني ،فکری ،اجتماعي  در  فعالند وجود تفاوت های فردی بين افراد

س دارد و از طرف اجتماعي کال_و اخالقي در آن کالس مي شود که اين تعامالت حکايت از جو رواني 

ديگر چون افراد کالس متفاوتند در نتيجه جوهای متفاوتي در کالسها داير است لذا تعاريف متفاوتي 

 (  . 5696(و به نقل از صالحي  حسيني  5934) 6برای جو بايد موجود باشد )به نظر بلوم

ارد و يا محرکهای گذ جو عبارتست از شرايط نيرو ها و محرکهای خارجي که در انسانها تأثير مي

خارجي را در عوامل فيزيکي ،اجتماعي و فکری خالصه کرده است و دامنه متغير جو را از دروني ترين 

 4فعل و انفعاالت اجتماعي تا نيروهای خيلي دور فرهنگي و سازماني بيان کرده است و به نظر تاگيوری

سازمان است چهار بعد بوم  به نقل از صالحي حسيني (جو مجموع کيفيت محيطي داخل هر 5931)

شناسي و قلمرو يا محيط و سيستم اجتماعي و بعد فرهنگي را بدان نسبت داده است .در اين زمينه بوم 

قلمرو در بر     شناسي ارتباط مستقيم با وجود عوامل فيزيکي مواد و يا وسائل دارد.                      

                                 
3
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4- Tagirry 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .و پژوهشی آس

 

12 

 

عي روابط الگو شده افراد و گروههاست بعد فرهنگي افراد گيرندة افراد و گروهها ست بعد سيستم اجتما

و گروههاست بعد فرهنگي شامل سيستم های اقتصادی ارزشها ساختارهای تشخيص معاني است 

 ( 5936، 1،)موس

 جو اجتماعي شامل سه بعد است :

افراد بعد حدودی را که و اين روابط مشخص کننده نوع و شدت روابط انساني در درون محيط است  _5

با محيط در گيرند و به يکديگر کمک مي کنند و يا همديگر را کمک مي کنند و يا همديگر هدايت مي 

 د،ارزيابي مي کند .نکن

نظام نگهداری و نظام تغيير بر گيرنده حدی است که محيط در انتظارات و با توقعات خويش ،منظم  _2

وجه و عالقمند به تغييرات و اصالح آن است ،صريح و روشن است از کنترل و نظارت حمايت مي کند مت

. 

قوه يا موقعيت محيطي برای رشد مسائل التوسعه مرزی و جهت گيری اهداف در بر گيرنده عامل ب_6

انسان و احترام به نفس است .ماهيت اصلي اين بعد تا حدودی از جامعه به جامعه ديگر تغيير مي کند و 

 ( 5936ارد .)موس ،بستگي به اهداف جو محيط خاص د "اساسا

جنبه هايي از محيط يا جو تمامي جنبه های فيزکي ،اخالقي وعاطفي را که در تعيين رفتار دخالت دارد 

با واژه فشار بکار مي برند و آن را به سه نوع فشار آلفا ،فشارهای عمدی بتا و اختصاصي بتا تقسيم کرده 

 اند: 
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شرکت کننده را تحت تأثير قرار مي دهد بدون آنکه فشار آلفا جنبه هايي از محيط که رفتار اعضای 

 خودآگاه باشد. 

 فشار عمومي بتا که برداشت افراد فعال گروه از جو يا محيط از طريق يک راه منحصر بفرد است .

های بخصوص از  فشار اختصا صي بتا بر گزيده و رشتهای شخصي يا اختصاصي هر فرد در مقابل جنبه

به مواردمذکور فشار جنبه ای از محيط يا جو است که شوق  يا نا اميد کننده  محيط رواني است با توجه

احتياجات و تقاضاهای فرد ی بشمار مي رود و اگر هر دو واژه احتياج و فشار را در نظر بگيريم در 

حقيقت از جو صحبت کرده ايم. بنابراين در محيطهای تحصيلي نيازها در رابطه با خواسته ها و تمايالت 

نش آموزان است و فشار در رابطه با برنامه محتوای آموزشي روشهای تدريس ،مديريت و سازماندهي دا

مؤسسه وصغيت اخالقي و عاطفي معلمان ،مديران و اعضاءديگری که در چرخه مدرسه فعالند خالصه 

 ( 5992به نقل ازصالحي حسيني ، 5913اسيتن وبلوم ، 3مي شود) استرن

 ل سه بعد است :جوهای تحصيلي مدارس شام

بعد ساختاری :شامل وضعيت حرفه ای ،سطح آموزشي ،در آمد تعداد افراد خانواده ،هزينه ،نوع  _ 5

  .مدرسه اندازه کالس و مدسه و غيره است که بازده آموزشي رابطور مستقيم تحت تأثير قرار نمي دهد

به همراه خود دارند که  نگرشها و اهدافي است که شرکت کنندگان اصلي در محيط ،بعد نگرشي -2

حکايت از تفاوتها در طرز فکرها ،برداشت ها و ديدها ،معلمان ،مديران ،والدين ،برادران ،خواهران و 

 دوستان آنهاست .

                                 
6
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بعد جزاگرد که اين بعد در رابطه با شرکت چيزها يا اعمالي است که شرکت کنندگان در محيط  -6

 (. 5996به نقل صالي حسيني ، 5932، 3مي دهد )کيوز های آموزشي دانش آموز را تحت تأثير قرار

 اجتماعي کالس را مي توان نام برد :_به طور کلي سه نوع جو رواني 

جو آموزشي باال که رابطه صميمي معلمين و دانش آموزان مشارکت دانش آموزان در کالس بحث ما  -5

ه گفته های معلم ،عالقه به پيشرفت و مناظره دانش آموزان با هم استقالل فکری دانش آموزان نسبت ب

 تحصيلي دخالت در سازماندهي و نظم کالس و غيره از خصوصيات آن است .

جو رواني .اجتماعي پايين حکايت از جوی است که دانش آموزان از يک برنامه کالس سخت و غير  -2

 قه نشان نمي دهند .قابل انعطاف بر خوردارند در کالس بحث و مناظره نمي کنند در انتخاب دروس عال

اشتياق کمتری به پيشرفت تحصيلي دارند ،مي توان گفت که معلمين به طور منظم حضور وغياب مي 

 کنند

تادانش آموزان راوادارکنندکه به کالس بياينداختالف ودودسته ای بين اعضاء کالس وجودداردوازويژگي 

 بارزاين جوکمبود روابط انساني است .

 5996جوآموزشي مذکورقرارمي گيرد )صالحي حسيني ، دو متوسط که مابين  اجتماعي _جورواني  -6

( . محيط ايده آل تحصيلي است که درآن دانش آموزان فعال باشندزيرادرروش فعال دانش آموزان 

درکالس مشارکت دارند ودرگير تکاليف درسي وسازماندهي مطالب مي شوند نقش معلم  "مستقيما

م دانش آموزان است وحتي دانش آموزان دربرنامه ريزی درسي واجرای دراين روش هدايت غيرمستقي

مقررات موردتوافق کوشش مي کنند. روش فعال باعث شکفته شدن شخصيت عقلي ، اخالقي وسازمان 

                                 
7
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برتعامل بين آزمودني ودنيايي  "يافتن مبادالت فکری مي شود درنظريه ژنتيک ، تحول شناختي الزاما

 به نقل ازمنصوردادستان ( 5932ي است ) پياژه ، نتکه وی رااحاطه مي کندمب

پس اصل نخستين اين است که هراندازه آزمودني فعالترباشد ، موفقيت يادگيری بارورترخواهدبودوبه 

تناسب طرزروان بنه های آزمودني به وی فرصت برخوردهای تنگا تنگ تری بادنيای جسماني به 

 ازمنصوردادستان (به نقل  _ 5932افرادداده خواهدشد)پياژه 

سپس درروش فعالي که انسان بامسئله ايي درگيرمي شوداگرنتواند جواب مسئله راپيداکنددچارعدم 

درحال تعادل جويي است بنابراين فعاالنه مي کوشدتاجواب مسئله  "تعادل مي شودچون ارگانيزم دائما

قعي صورت مي گيرد دراين راپيداکندوبه تعادل برسد وتنها ازطريق روش فعال است که يادگيری وا

موردمي توان گفت : عمل الينقطع اشياء راتغيير مي دهدواين دگرگوني ها به نوبه خودموضوع شناخت 

انديعني تأمل بين خواص اشياء وخواص توليدانساني موجب شناخت اند انسان اشياء رانمي شناسد 

 (. 5633تان ، مگرآن که درآنها اثرکندودرآنها تغييرات به وجودآورد)منصوردادس

 واين شناخت ازاشياء ازسه راه انجام مي شود :

 براثرتجربه ساده باتمرين  -5

براثرتجربه جسماني به دست آوردن شناخت اشياء ازراه اختراع ساده ومنفک ساختن خاصيت  -2

 کشف شده ازساير خواص وعدم توجه بدانها. "جديدا

ازاشياء به  "ورداشياء است وشناخت رامستقيماتجربه منطقي رياضي که مستقل برعمل کردن درم -6

دست نمي آوردبلکه دراشياء خواص راکشف مي کند که عمل آن خواص رادارد ساخته است وقبل ازاين 

 ( 5633عمل ومستقل ازآن ، اين خواص بدانها تعلق نداشته است .)دادستان ،
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بي را برای يادگيری ايجاد مي اجتماعي مناس_پس مي توان گفت که تنها روش فعال است که جو واني 

مي دارد و روش مستقل که شاگردان تنها  واانگيزه و رغبت و غيره  ،کند و فرد را به ابداع و نوآوری 

بيننده و شنونده اعمال و گفتار هستند نمي تواند به يادگيری عمق بيانجامد گر چه ممکن است در 

گردند و مطالب بيشتری را به حافظه خود  روشهای غير فعال دانش آموزان با مطالب بيشتر آشنا

(.  5932بسپارند ولي فقط به لفاظي کلمات مي انجامد و فرد مطالب را درونسازی نخواهدکرد)پياژه ، 

توسط  5932ازتحقيقات انجام شده درکشورهای غربي مي توان به اين موارداشاره کرد : درسال

تامدارس 51ی مشابه همين پرسشنامه به بين ميشروگوپيل دوتن ازروانشناسان معروف پرسشنامه ا

درک بچه هاازکالس خيلي پايين  ابتدايي درکشورکاناداانجام شدونتايج حاصل ازآن حاکي ازاين بودکه

بودوبعدازتحقيق وبررسي علت عمدة آن رامخلوط بودن پسرهاودخترها دريک فضای  ترازانتظارايشان مي

ه ازطرف معلم وچه ازطرف دانش آموزان بخصوص دختران آموزشي دانستندچراکه بيشترنارضايتي ها چ

فضاافکاروتنشهای  گرديده بودمحيط يک محيط ناآرام وغيرمفيدگردد چراکه دراينازاين بابت بود که سبب 

ديگری نيز دورمي زدوعلت ديگرکه ازنظر شدت دردرجه دوم قرارمي گرفت استفاده ازمشروبات الکلي 

ي گرددراندمان کارتاحدچشم گيری پايين بيايد . لذاموس وگوپيل موادتوسط معلمين بودکه سببب م

تصميم گرفتندبرای اثبات اين قضيه دوگروه شصت نفری ازبچه هاراجداکرده گروه اول راتحت همان 

پسربودراتحت شرايط جديد آموزشي که  شرايط آموزشي قرارداد . گروه دوم که شامل سي  دختروسي

يعني سي دختردريک کالس وسي پسرهم درکالس ديگر( وديگرانتخاب شامل تفکيک کالس آنها ازهم )

معلميني که بعدازتست های اخالقي هويت اخالقي آنها ثابت گرديد . وموردتأييد قرارگرفته بودبرآنها 

درنظرگرفته شدبعداز شش ماه که ازاين کارگذشته باانجام مقايسه فرضيه های آنها جامه عمل پوشيد 
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% 41ه دوم که تحت آموزش جديد قرارگرفته بودند ازنظرپيشرفت تحصيلي ومتوجه شدند که گرو

بيشترازگروه اول پيشرفت داشتند. باتوجه به صحبت های باالاين طورنتيجه مي شودکه درکشورهای 

متفاوت باکشورخودمان به دست مي آيد وسلسله يادگيری وتربيت تحت الشعاع  "غربي نتايجي کامال

 (.  5635لکلي و.... قرارمي گيرد  ) نصراصفهاني ، مسائل جنسي ومشروبات ا

 ( جايگاه علمی موضوع :2

بنابراين درپهنه مورد مطالعه يک طرف معلم ودانش آموزان قراردارندوازطرف ديگر آموزش مطرح است 

آموزش به هرگونه فعاليت ياتدبيرازپيش طرحريزی شده گفته مي شود هدف  دراين موردمي توان گفت

دگيری دريادگيرندگان است . آموزش مستلزم فعاليت متفابل بين حداقل دونفرمعلم ومتعلم آن ايجاديا

 ( 5631است )سيف ، 

درآموزش برقراری رابطه باشاگردان مهم است وبرای اينکه شاگردان خبرهارادريافت کنندالزم است که: 

 خبرهای متناسب باشد )دررابطه بامحسوساتي که انتقال داده مي شوند ( .

 خبردربياني قابل فهم ومعناداربرای دانش آموزان ذکرگردد. -

 خبرباواکنش های دانش آموزان متناسب باشد .  -

 شاگردان درمقابل خبرنگرشي مثبت داشته باشند.  -

 ( 5632پذيرش بين معلم ودانش آموزان متقابل باشد )بهاری ،  -

 گي آن عبارتنداز:به طورکلي مدرسه کارا دارای يازده ويژگي است که پنج ويژ

 تعليم وفعاليت شاگردرامدنظردارد. -5
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شاگردمسئول يادگيريش است درتوصيف موضوعات ووسايل موفقيتهای دروسش شرکت مي کند  -

 وحتي ريتم يادگيريش راطرحريزی مي کند.

متمرکزمي شودوبيشترروی معلم راجع به اونقش منبع مشخصي رابازی مي کنداوکمترروی تعليم  -

ومهارتشان )دانش وزندگي ( متمرکزمي شوند.دراين مدارس  وساختارفعاليت ، معلومات شاگردان

 کمترتعليم وبيشتريادگيری وجوددارد.

دراين نوع مدارس ازاستانداردهای روشن وواضح عملکردشاگردان دفاع مي شودکه اين عملکردها ی  -

 موردبحث قرارگرفته وشناخته شده هستندوهمه آنها راپذيرفته اند.

آموزشي ومسئوليت تعليم بين معلم ودانش آموزان رابطه مثبت وجوددارد . مشخصه ای که باتعليم  -6

 د.نشاگردان توصيف مي شودرقبال توفيق همة شاگردان وقبل ازهمه ضعيفترين 

تعليم برحسب احتياجات شاگردان اجرامي شود دراين مدارس ، معلمين ، شاگردان رامهم مي دانند  -4

تماددارند احتياجات ورغبت های شخصي ايشان رادرنظرمي گيرند، آماده برای کمک بدانها بدانها اع

 هستندوشاگردان رابرای رفتارهای همکاری وخودپيروزی تشويق مي کنند.

 نظم وانضباط دومشخصة مهم ديگريعني اعتمادورفاه راهم شامل مي شود. -1

حداکثرازوقت وتالش معلم ونيرو وتوان  ستفادهبنابراين هدف ايجاديک محيط مناسب آموزشي عبارت ازا

دانش آموزمعلم بايداداره کالس درموضوع درس مسلط باشد وبايد برای آموزش مفيد وپرثمرتر ومهارت 

انتقال وتفهيم موضوع وچگونگي ايجادارتباط وتعادل راداشته باشد آنان بايد درکالس فعاالنه شرکت 

نه وچقدر صحبت کند. دانش آموزان نبايد به طوردائم شنونده داشته باشند يک معلم بايدبداندکه چگو

باشند آنان بايددرکالس فعاالنه شرکت داشته باشند ، سوال کنند وبه پرسش هاپاسخ 
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دهنداظهارنظرکنند، ودرفرآينديادگيری شرکت داشته باشند.معلم بايدهنرهدايت فعاليت هاوبحث های 

(. وبازنيزمي توان دررابطه باويژگيهای  5995رابرت ،  کالس رابه صورت مطلوب داشته باشد)اسلوين

دکه معلم نمونه سبک تعليم رامدنظرداردتااستعدادهای شاگردان رادرعملکردهای مثبت ) ومهم ذکرنم

موضوعات ، محتوا ، روشهای کارو.... ( حساب کند، وهمچنين تعادل دقيقي بين خودرهبری وقدرت 

وششهای آموزشي به وسيله مقامات تحصيلي برقرارنمايد وبتواند مرکزی ، استقالل موسسه وحمايت ازک

 ( . 5632فرآيند يادگيری رابدون وقفه بارفع موانع به آساني رهبری کند) بهاری ، 

درآموزش بايد خودکودک فعال باشد دراين موردپياژه مي گويد : آموزش بايد فرصت بيشتری به کودک 

گيرد .ولي دراين حال مهم است که مربي لوازم وشرايطي دهدتاعنان رفتاروتجارب خودش رادردست 

رادردسترس کودک قراردهد . تاراه پيشرفت نهائي هموارشودالبته منظوراين نيست که کودک به 

هرکاری مايل است بپردازدبلکه مقصودقراردادن اودرصحنه اوضاع واحوالي است که بتواندمسائل تازه ای 

ط برقرارکند. بايددرعين آزادگذاشتن کودکان بتوان آن هاراهدايت رادروی برانگيزد وبين آنها ارتبا

کردوهمچنين اومي افزايد هدف ازآموزش که سهم عمده واساسي رامعلمين عهده دارند پروراندن 

 (5932افرادخالق ، نوآوروخودپيشرواست )پيازه ،

وزش تأثيرمستقيم برای همين است که درنظام تربيتي اوبه روش فعال تأکيدمي شود. گرچه نوع آم

ب ردريادگيری است ولي يادگيری مطالب آموزشي به عوامل بي شمارديگرمثل هوش ، استعداد، تجا

ريزی  تمرين انگيزه و... بستگي دارددراين موردمي توان گفت : يادگيری دانش آموزان ازتحصيل برنامه

الس موفقيت وتحصيالت درسي زمان اختصاص يافته به آموزش وتمرين وتوانائي دبيران دراداره ک

دبيران ورفتارآنان درکالس بستگي دارد.ولي زماني که کيفيت تدريس معلمان به طوررضايت بخش حل 
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نشودپرداختن به سايرمسائل آموزش وپرورش امری بيهوده است . لذارهنمودهای زيرجهت بهبودی اين 

 امرپيشنهادمي شود:

 ن .شناختن دانش آموزان درفرآيند يادگيری باآنا -5

 ايجادانگيزه وتشويق دانش آموزان . -2

 مشارکت دانش آموزان درفرآينديادگيری . -6

 بکاربردن مناسب شيوه های تدريس . -4

 مراعات اصول ارائه مطالب . -1

 برقراری نظم وانضباط درکالس . -3

 استفاده ازوسايل کمک آموزشي . -3

 ايجادشرايط فيزيکي مناسب درکالس . -1

 مستمردانش آموزان .ارزشيابي  -9

هرچندکه شيوه تدريس معلمان درهرمقطع وپايه ای بايدمتناسب باهمان شرايط باشد )اصفهاني ، 

5635 .) 

ولي عوامل متعددی درنارسائيهای آموزشي نگرش معلمين ودانش آموزان درمدرسه دخالت دارندکه مي 

فيزيکي مطلوب درمدرسه فرهنگي عدم شرايط ديد توان گفت : هوش واستعداددررغبت وعالئق 

ب کافي معلمين عدم تأمين کافي حقوق رازاستانداردافراددرکالس ، عدم اطالعات وتجا تعدادبيش

معلمين به شغلشان جورواني ، اجتماعي مدرسه ،جورواني اجتماعي کالس وغيره ازميان عوامل فوق ، 

ازاهميت بسزايي عامل رواني اجتماعي کالس دردوران جورواني اجتماعي مدرسه جای دارد
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ا جتماعي مطلوب روابط مثبت و هدف داری است که بين دو يا چند انسان _برخورداراست : جو رواني 

در کالس وجود دارد .بر قراری روابط انساني مطلوب موجب عالقه و نگرش مثبت و پيشرفت تحصيلي 

ستند که شرايط حاکم مي گردد .پس عوامل سازنده جو رواني اجتماعي کالس دانش آموزان و معلم ه

آنها را مجبور کرده است هر دو عضويت جامعه باشند دانش آموزان به حکم قانون آموزگاران به منظور 

تأمين معاش يا حرفه خاصشان که در جای ديگر بجز آموزش و پرورش بکار نمي آيد و بدين طريق 

ی يکديگر لذت بخش و قابل منافع مشترک آنها ايجاد مي کند تا آنجا که ممکن است زندگي را برا

 تحمل تر نمايند .

در نتيجه الزم است که يک رابطه متقابل انساني و مناسب بين آنها بر قرار شود زيرا بدون اين روابط 

مطلوب هيچ جامعه ای دوام و پايدار نخواهد داشت در اين مورد مي توان گفت :هر انساني در محيط 

روابط متنوع دست بزند هر کس در محيط خانواده ، مدرسه کار  زندگي خود ناچار است که به بر قراری

و تفريح و عبادت و... به بر قراری روابط با ديگران نياز دارد ، از ميان هر عوامل شادی و سعادت آفرين 

بدون پيشگويي بر قراری روابط انساني مطلوب عمده ترين عامل خوشبختي و موفقيت هر کس در 

با زن و فرزند خود رابطه فرد با دوستان رابطه مدير با همکاران با زير دستان زندگي است روابط شوهر 

ن ،رابطه معلم با شاگردان و ..... و ميزان موفقيت آنان اشتربان ، روابط راننده با مسافرمرابطه بازرگان با 

دارند  )مير  امری سر نوشت ساز است همه انسانها به داشتن توانائي بر قراری ارتباط با ساير انسانها

 (. 5632کمالي ،

چنانچه معلم و دانش آموزان در روابط خود احساس کنند که نيازهای تعلق و وابستگي درست داشتن 

به رسميت شناختن ،ارزش داشتن شکوفا شدن و احترام آنها تأمين مي شود نوعي جو مطلوب بوجود 
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فراهم مي کند و همين احساس مي آيد و چنين جو مطلوبي زمينه های انگيزش و پيشرفت خودرا 

پيشرفت سبب رضايت و خشنودی افراد مي شود و تمام اين حاالت زمينه ساز بهبود و ارتقاء روحيه مي 

گردد .و ميل به زيستن کار تالش را در کالس افزايش مي دهد و در نهايت ارتقاء روحيه باعث افزايش 

و ظايف و دست يافتن به اهداف آموزشي  مسئوليت پذيری .مشارکت فعاليت ثمر بخش فرد را انجام

ائورن نشان داد که عوامل مؤثر در افزايش توليد هف وکالس مي شود به عنوان مثال آموزش حر

عبارتنداز :بر قراری روابط انساني ،جو دوستانه ،مشارکت پذيرش و اعمال روشهای انساني قابل قبول از 

ا خصوصيات فوق موجب دلبستگي رضايت خاطر در طرف ناظران آموزش به عوامل مادی و فيزيکي زير

کليه مي شود و جملگي در صد گرم نگهداشتن روابط خويش با ديگران خواهند بود چه بسا از اين راه 

مي توان به حداکثر کارايي که حاصل تلفيق فعاليت پر ثمر اعضاء است قائل گرديد .)نقل از همان منبع 

 .) 

اجتماعي مطلوب و مناسبي بوجود آورند تا _اين است که جو رواني  بنابراين وظايف معلمان در کالس

باعث پيشرفت تحصيلي گردد همان داروی که اگر بعضي گياهان در برخي مناطق خوب رشد مي کنند 

و هوای محيط جغرافيايي با نيازهای  آب و با رور مي شوند به همين است که زمين و مواد ترکيبي آن

االدر کوير خشک و سوزان و غير از خار و برخي گياهان نادر چيزی نمي رويد آن گياهان تناسب دارد و

.بطور معمول همه معلمين انتظار دارند که هر دانش آموزی به درس معلم بي اعتنا نباشد به موضوع 

درس توجه کند در کالس احساس مسئوليت کند .رفتارش با ساير دانش آموزان مطلوب باشد .و موجب 

س نگردد و برای آن الزم است که معلمين عالقه دانش آموزان به درس را برانگيزند مزاحمت در کال

.احترامشان را جلب کند از طرف ديگر الزم است که معلمين خود را از خود مياني بيني رهايي نبخشند 
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ايد و بدانند که دانش آموزان همانند ما در زندگيشان با مشکالتي مواجه خواهند شد و در اين موارد ب

مشکالت راحل کند و نبايد آنها را بدون سنجش و وارسي دقيق متهم به بي کفايتي و.......کرد .همچنين 

ظاهر آراسته معلم حتي نشستن و برخاستن  تسلط او بر ديگران نگريستن عادالنه به همه شاگردان و به 

جو مناسب کالس مؤثر کار بردن بهترين روش تفهيم صدای متناسب و شخصيت وی در توفيق او ايجاد 

است .در اين موارد مي توان گفت :بعضي از تربيت کنندگان با چوب و ترکه شاگردان را اداره مي کنند و 

بعضي از شاگردان جود فاصله مي گيرند بعضي بد لحن و تند خو هستند بعضي ديگر نيک نفسند و با 

ي و دبيرستاني خود با انواع معلمين سر آرامي دانش آموزان را اداره مي کنند هر کس در زندگي دبستان

کار داشته و بنابراين مي توان معلمين سرزنده و پر شور ،معلمين خوش اخالق مجرب و ورزيده معلمين 

اجتماعي و مردم دار و معلمين عياش و هر يک را از ديگری تشخيص داد .اينها هر کدام نفوذ بخصوصي 

 ( 5631در شاگردان دارند )نوابي نژاد ،

نابراين هدف از بررسي جو کالسي تجزيه و تحليل فرآيندهای تعادالت آموزشي بررسي بازده برخي ب

 ( . 5632معلما تجربه و تحليل نقايص دانشجو معلم ارزيابي رفتار ويژه معلم است )بهاری ،

ن معلم بنابراين معلم نقش عمده و اصلي را در جو کالس بر عهده دارد چنانچه از گفته ها بر مي آيد اي

اجتماعي  ،عاطفي کالس است .همچنين نشان داد که متغيرهای بافتي _است که مسئول جو رواني 

اجتماعي کالس نام _روی ياد گيری و پيشرفت تحصيلي دخيل هستند که ما آنرا با اصطالح جو رواني 

هايي به مجموع ويژگي"مي بريم برای همين است که مي گويد جو مي تواند به شخصيت يا ترجيحا

محيط دروني ارتباط يابد که شاگردان در آن زندگي مي کنند و گروه کالس را تشکيل مي دهند 

)ترجمه علي اصغر مسدد ( پس در اين مورد مي توان گفت شناخت جو رواني اجتماعي کالس مي تواند 
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ه جديد آموزشي باز خورد با ارزشي برای معلم فراهم کند ،مي تواند برای مطالعه مؤلفه های عاطفي برنام

بکار رود مي تواند اثرات چنين ويژگيها رادر روی بازده دانش آموزان کالس پيش بيني کرد . همچنين 

برای مقايسه روشهای آموزشي کارهای تجربي برنامه مطالعه گروههای تحصيلي با استراتژيهايي آموزشي 

عملي کمکي است که در کالم  اجتماعي کالس برای معلماني يک ابزار_مناسب است بررسي جو رواني 

(اين ابزار از مها رت کارآمد تر  599) 1معني عمل آموزش مي تواند بهتر باشد به نظر اسلوين رابرت

اجتماعي کالس تأثير زيادی _است و موضوع عبارتست از علمي کرد ن فرآيندهای آموزشي   جو رواني 

 ی و غيره دارد.در ترک تحصيل کالس عدم رضايت و عالقه به درس و يادگير

مک  5939وابرگ  5931" 9تايمزدر نتيجه محققين زيادی عالقه مند به بررسي جو کالس شده اند مثال

که روی هم رفته نتايج رضايت بخشي نتوانست بدست بياورند و باالخره  5934موس تريکت  51لندرفا

نشان انجام شد نشان مي  تحقيق موشيو گوپيل )سه تن از استادان کانادايي ( فرانسوی زبان و معلما

 دهد که

اجتماعي کالس )يا جو ياد گيری کالس (نسبت به شاگردان معموال  _ادراک معلمان از جو رواني  _ 5

 مثبت تر است ."

 به يک اندازه است ."اجتماعي تقريبا _انتظارات شاگردان و معلمان در ارتباط با جو رواني _2

اخذ  در اجتماعي کالس مشارکت شاگردان_جو رواني  بيشترين جنبه های نارضايتي شاگردان از

از همان منبع  5991 55تصميم بر خورداری از پشتيباني معلم و نيز نظم و سازماندهي است )شيو گوپيل

                                 
8  Slevin  Rabeit 

9  -  Tamir 

10 - Mak  farland 
11 . mishia Gaupil  
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 _ه های محيط رواني ص(ولي جوی برای يادگيری مناسب است که ولريانس بين ادراک و انتظار از خصي

ه برای معلم منبع اندوه نباشد بنابراين بايد سعي کنيم خواه با اجتماعي کالس نه برای شاگردان و ن

ريانس ما را بکاهيم .نتيجه شناختن ادراک و انتظار ا کاستن يا عقالني کردن انتظار واتغيير واقعيت ي

ن هم بايد از اين بررسي در کالس يشاگردان و معلمين از جو کالس ضروری به نظر مي رسد و معلم

ن معلمها رهبری و قدرت رادر دست دارند .بنابراين شناختن جو رواني وند چراضي و خشنود باش

اجتماعي کالس به آنها کمک مي کند که رفتار حاکم را در کالس حفظ اصالح و يا تغيير دهند ولي 

بايد در نظر داشت که گرچه شاگردان در کالس از آزادی عمل کمتری برخوردارند معذالک آنها موقعيت 

ضاوت دارند و بررسي ادراک و انتظارشان از جو موجود ضروری است زيرا آنها مقدار زيادی خوبي برای ق

از وقت روزانه شان را در کالس وبا معلم مي گذارنند .و هماهنگي ادراک و انتظارشان جو مساعد کالس 

مي ن ريشانرا از نظر آنان تشکيل مي دهد و آن روی عالقه و انگيزشان مؤثر بوده و باعث پيشرفت يادگي

شود و از طرف ديگر تعليم و تربيت يا آموزش يک فعاليت دو طرفه بين معلم و شاگردان در کالس 

اجتماعي کالس بايد  _درس است و اين ارتباط دو طرفه در ايجاد عالقه مهم است . بنابراين جو رواني 

فه در ايجاد عالقه مهم طوری باشد که باعث عالقه دانش آموزان در کالس است . و اين ارتباط دو طر

اجتماعي کالس بايد طوری باشد که باعث عالقه دانش آموزان گردد تا _است بنابراين جو رواني 

 پيشرفت تحصيلي آنان را موجب گردد از اين رو ايجاد بررسي مسئله مهم است .

 اجتماعي کالس  _( بررسي مؤلفه های جو رواني 6

 (مؤلفه مشارکت  5-6
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اجتماعي کالس مشارکت است که اين مؤلفه سطح در گيری و رغبت  _جو رواني  يکي از مؤلفه های

شاگردان را در بحث های کالس مي سنجد .از اين دسته مؤتفه ها عبارتند از :گوش دادن به حرفهای 

معلم ،بحث های علمي کالس و غيره در گذشته اعتقاد بر اين بود که کالسهای ساکت و بي تحرک 

ر آن زمان مديران مدرسه در راهروهای خاموش قدم مي زند و در دری واقعي اند کالس های يا د گي

انتظار شنيدن کوچکترين صدا به کنترل کالسها مي پرداختند اما مي دانيم که کسل کنندة ترين روش 

دهد و  يم آموزشي روشي است که معلم متکلم وحده و فعال باشد تمام وقت کالس را به خوداختصاص 

ونه فعاليت و اظهار نظری را از فرا گيرندگان بگيرد .معلماني که اجازه مي دهند دانش فرصت هر گ

آموزان در تصميم گيری کالس شرکت جويند راهبردهای يادگيری را طراحي مي کنند و در تعيين و 

تکليف درسي مشارکت داشته باشند ودر پرورش نگرش مثبت  و اعتماد بنفس دانش آموزان بسيار 

دهند و در يادگيری استقالل و آزادی به آنان  وقتي معلمان به دانش آموزان خود مسئوليت مي مؤثرند .

مي دهد و معلم غير مستقيم آنان را هدايت مي کند اين امر سبب مي شودکه دانش آموزان باورکنند 

 ( 5635ه افراد توانايي هستند )نصر اصفهاني ،ک

از نظر ذهني و عاطفي در گير شوند و به انديشه های  مشارکت زماني پديد مي آيد که دانش آموزان

 (. 5635ل گرد ويعني هستي رواني دانش آموزان در گير آن شود ) طوسي ،وآنان توجه بسيار مبذ

به عبارت ديگر آن نوع يادگيری عميق و معنا دار است که خود انگيخته باشد يعني فرا گيرنده در 

يرا اين نوع خودانگيختگي کل شخصيت يعني عقل و احساس او فرآيند يادگيری مشارکت داشته باشد ز

دارترين و پايدارترين نوع يادگيری را به وجود مي آورد در چنين شرايطي که  راشامل مي شود و معني

فرا گيرندگان سهم فعالي در فرآيند ياد گيری داشته باشد از يک سو آموزش بهتر صورت مي گيرد و 
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نفس در آنان تقويت مي شود واز سوی ديگر فرصت بيشتری جهت احساس مسئوليت و اتکا به 

آيد در نتيجه يادگيرندگان  راهنمايي بررسي ميزان پيشرفت و جبران کمبود های يادگيری پيش مي

برای رسيدن به اين مقصود مي توان ارزشهايي  د.نبرای ياد گيری بيشتر و معنادارتر بر انگيخته مي شو

آموزشي ،تحقيق گزارشها انفرادی گروهي و ... استفاده کرد روش  چون بحث گروهي ،بازی های

يادگيری مشارکتي که ترغيب دانش آموزان به فعاليت در گروههای کوچک به منظور کمک همديگر در 

يادگيری مطالب درسي است سبب تقويت مهارت های فکری و ارتقاء سطح يادگيری و بهبود روابط 

يادگيری مشارکتي فراهم نمودن زمينه بحث پيرامون اطالعات داده شده دانش آموزان و ... مي شود در 

از سوی معلم ،عموماٌ تکميل کننده تعليم معلم است دربرخي مواردالزم است که خودانش آموزبه کاوش 

که اطمينان يابند که  وکشف  اطالعات بپردازد . وقتي دانش آموزان درکالس فعاالنه شرکت مي کنند

همکالسي ها قرارنمي گيرند وبدانندکه کالس  و او مه نمي بينند وموردطعنه وتمسخرازجانب معلم صد

پس ازطرح موضوع  بدنبال مناسب ترين راه حل مي باشد ، نه دفاع ازحدوحدود خويش ، معلم مي تواند

ازهرکس بخواهد نظرخودرادريک الي دودقيقه بيان کند. وقتي که معلم باعدم شرکت دانش آموزان 

عاطفي دانش  –پرسيد وبه بررسي زمينه های اجتماعي  مي توان علت سکوت را واجه مي شوددربحث م

آموزان بپردازد . اشاره های شفاهي وغيرشفاهي نيز بسيارمؤثرند مانند: تکان دادن سر، کلماتي 

مانندجالبه ، خوبه ، آفرين بنابراين مي توان گفت معلم هرچه بيشتر درکالس صحبت کند درنتيجه 

درونسازی فعال افرادشکل مي گيرد ، کمتراست  اثر يادگيری که بر ردان بيشترسکوت کرده ولذاشاگ

بنابراين مشارکت شاگردان درکالس نسبت به معلم کمتراست درحالي که نظريات جديد وپيشرفته 

واقع مي گردد که يادگيرنده نقش اصلي راداشته باشد .  حاکي ازآن است که يادگيری وقتي مؤثر
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علم بايد جهت دهنده وراهنما باشدوتالش کندکه به اشکال مختلف ، دانش آموزان راهرچه لذام

 بيشتردرصحبتها وفعاليتهای کالس شرکت دهد ويادگيری واقعي ازهمين طريق ممکن است .

دراين موردمي توان گفت فهميدن ، اختراع يابازسازی ازراه اختراع مجدداست واگرمي خواهيد درآينده 

ربياوريد که توانايي توليد يا آفرينش داشته باشند نه فقط تکرار، بايد بدين گونه ضرورتي گردن افرادی با

، منصوردادستان ( برای اينکه دانش آموزبتواند اعمال ذهني خودرابايکديگر  5932نهيد )پيازه ، 

اعمال  هماهنگ کند، بايد اشياء وموادمحسوس وعيني رادستکاری کند وباآنها درگيرشودبويژه اين

درسالهای پيش دبستاني ومراحل اولية دبستاني ضروری مي باشد ونبايد آموزش بصورت درس دادن 

منصوردادستان (  5932وتکرارآنها بصورت ازبرکردن ياامتحان دادن باتمرينات تحميلي باشد . )پيازه 

هنگامي که  درضمن روش فعال تأثيرمهمي دررغبت شاگردان نسبت به مطالعات فني وعملي داردليکن

شاگرد دروصفي فعل پذيرد وراکدباشد وبويژه نسبت به نارسايي وکمبود ذهني خوديقين کرده باشد 

به نقل  5932پيشاپيش ازحل مسئله گريزان مي شودودرباطن خودرامغلوب مي پندارد)پيازه ، 

ن قبل ازمنصوردادستان ( به نظرعده ای روش مشارکت که درآن شاگردان فعال مي باشندبه روش م

 ازصحبت داردکه بدين قراراست :

(کارآيي آموزش مدرسه تاحدودزيادی به گسترش  5635)به نقل ازنصراصفهاني 5939به نظرمالکوو 

ي که باعث مي شوددانش آموزان هرچه بيشتر اتدانش آموزبستگي دارد،ارتباط و ارتباط بين معلم

 درفرآيند تدريس مشارکت داشته باشند .

آموزان درفرآينديادگيری  به نقل ازنصراصفهاني (مشارکت دانش 5913وس نوآس )به نظرمارشال وبر

تنها منحصربه سؤال کردن ازآنان نيست بلکه معلم بايددانش آموزان رادرتمام مراحل تدريس اعم 
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ازشروع درس ، ارائه وخالصه کردن درس وغيره ، فعاالنه شرکت دهد تامطالب موردنظررابه خوبي 

انش آموزان قدرتمندترين شخص درموقعيت يادگيری وتدريس است ودرواقع اوست که فراگيرند .زيراد

 يادگيری راتحقق مي سازد .

به نقل ازنصراصفهاني ( بررسي ميزان مشارکت دانش آموزان درکالس روشنترين  5912به نظربلوم )

 شاخص آموزشي است .

روش مشارکت دربازده تحصيلي دانش بنابراين نظريات زيادی تأکيد پرورش مشارکت درکالس دارند . 

آموزان تأثيردارد.واينطورنتيجه مي شود که مشارکت باعث خالقيت ، ابتکار،پذيرش مسئوليت رغبت 

بهبودروابط ميان افرادوپيشرفت تحصيلي مي شودالبته معلم نقش مهمي درايجادجومشارکتي دارددراين 

 موردمي توان گفت :

ي ديگر مشارکت رابرانگيخته مي کنند.موقعي که معلم تعليم مي بعضي معلمين انفعال شاگردان وبعض

دهد شاگردان منفعل هستند وموقعي که اودستورمي دهد ابتکارشان رامحدودمي کندوقتي که انتقادمي 

 (. 5633کند برتری قدرتش رانشان مي دهد وضعيف بودن شاگردان راتقويت مي کند)امين فر

 ش آموزان :مؤلفه دلبستگي متقابل بين دان 2-6

اجتماعي کالس دلبستگي متقابل بين دانش آموزان است که اين  _يکي ديگرازمتغيرهای جورواني 

 متغيرنحوه ارتباط ونحوه برخوردمتقابل دانش آموزان درکالس رامي سنجد.

گويد همه مؤسسه ها نرم  سدد ( درباره تعامالت دانش آموزميمترجمه علي اصغر 5936بال ساموئل )

وری راقبول دارند ولي اين نرم هاآزادی رامحدود مي کنند شاگردان کالس مي دانندکه های کنش 

بحث کردن دراثنای کالس ممنوع است ولي به طوردائم سعي مي کنندصحبت کننديک جنبه تعامل 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .و پژوهشی آس

 

31 

 

افقي همدستي گروه های همسال درمبارزات است که حداقل درگروه های دونفری ازمحدوده تعيين 

دازطرف ديگراين تعامالت باعث رشدعاطفه اجتماعي مي شودکه برای کودکان شده تخلف مي کنن

اهميت داردوباالخره اين انحرافات ازيکپارچگي تحصيلي است که کودکان مي توانند بعضي 

 رموزارتباطات اجتماعي موردقبول رايادبگيرند وآنها رابفهمندوويژگيهای زير جزء تعامالت برشمرند :

 گروه همساالنشان هستند، که شناخت تحصيلي رابايکديگر مبادله مي کنند.افراددرارتباط با -5

تعامالت افقي ، به وسيله کنترل معلم محدود مي شودمعلم کنترل راباتقاضای سکوت ويامجازات  -2

 تهديدها وشوخيهاوغيره برقرارمي کند.

روهای دونفری درگ "جنبه خصوصي اين تعامالت برای موجوديتشان ضروری است آنها معموال -6

صحبت مي کنند ولي آنها مي توانندباريسک ازدست دادن حريمي که هدفشان راموجب مي شودصحبت 

 ترکنند. ها راگسترده

خودرانشان مي دهند، روانشان بسيارمنغير است آنهامي توانندباهم تعامالت  "آنهامتناوبا -4

 عمودی)تعامالت معلم ودانش آموزان ( راگسترده کنند.

زه بانرم ها آشکارنيست بلکه پنهاني است ، بيان بيشترتقليدی واشاره ای است وکلمات پچ پچ مبار -1

 مي شوند .

بعدلهوی مي تواندفي النفسه باشد ولي دراکثريت حالت ها آن شکل بازی ، لذت بخش رابدست مي  -3

تعامالت افقي آوردکه رهايي ياتعامالت راهمراهي مي کند .لذت بخشي مبارزه ولذت بخشي همدستي ، 

 رابرای اجتماعي کردن کودکان فراهم مي کند.
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انگيزه هايي که کودکان رابه دلبستکي متقابل وايجادگروه دو ياچندنفره تشويق مي کنذمتعدداست . 

گروه به نوجوان امنيت مي دهد وموفقيت دربعضي ازفعاليتها تضمين مي کندنيزنيازبه رقابت 

اشتن ، نيازبه فعاليت وزندگي اجتماعي راارضاء مي کندوضعيت وابرازشخصيت نيازبه محبت ودوست د

گروه دربعضي ازفعاليت هارابهتر، آسانتر راحت تر انجام مي دهند . وياتحمل مي کنند، عوامل واسطه ای 

 که انس والفت راميان دانش آموزان باعث مي شودعبارتنداز:

نمايند و يامعلم کارمشترکي را به آنان چون روی يک نيمکت نشسته اند ويادريک محله زندگي مي  -5

 داده است .

 گاهي اين دلبستگي ها برحسب موقعيت خانوادگي ) باال،پايين ، شهری ، روستايي ( است . -2

هردودوچرخه سواری  "گاهي اين دلبستگي ،  برحسب شباهت اخالقي ويافعاليتشان است مثال -6

 رادوست دارند .

نای مذهب ، نژاد ، مرام ، وضع اجتماعي ، خانوادگي است همين گاهي اين دلبستگي برحسب مب -4

 عوامل باعث مي شودکه افرادباهم کارانجام  دهند . باهم بنشينندوباهم کارانجام دهند .

گاهي همين عوامل باال باعث تشکيل گروه بين افرادمي گردددراين مواقع رئيس گروه راشناخت وبه 

( اين کنش متقابل بين افرادباعث رفع  5633ا راهدايت کرد)امين فر ، وسيله اودرميان آنها نفوذکردوآنه

کندوحرکات  ومن يعني فرديت ناهشيارآنان خودرابه شخصيت خودپيروتبديل مي شود خوبيني مي

منصوردادستان ( بنابراين ازگفته  5932کودک دارای سازمان يافتگي منضبط وقاعده دارمي شود)پيازه ، 

يجه گرفت که کودکان همکالسي هايشان رادوست دارندومرادکودکان به وسيله های باال مي توان نت

 دوستان درموارد نادری آنهم به علل خاصي انجام مي گيرد .
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 مؤلفه برخورداری ازپشتيباني معلم : 6-6

اجتماعي کالس مؤلفه برخورداری دانش آموزان ازپشتيباني معلم درکالس  _يکي ازمؤلفه های جورواني 

علم درکالس باسازماني ازافرادسروکارداردکه ازلحاظ سن ، تجارب ، فرهنگ ، هوش و... باهم است . م

متفاوتندليکن وظيقه معلم دراداره کالس تااندازه ای سخت است لذابايداعتدال دررفتارداشته باشد . به 

 دلي کند.دانش آموزان عزت واحترام بگذارد .به احساسات آنها توجه کندودرمواقع مشکل باآنها هم

بهترين معلمين عين معلم هايي که ازويژگي های مطلوب آموزشي برخوردارندآنها فضل فروشي نمي 

دهند ، احساس گناه پديد نمي آورند ، قول نمي گيرند  کنند ، موعظه نمي کنند ، درس اخالق نمي

ي سازند ،آنها وقتي بدرفتاری رخ مي دهند بحث علت و معلوم را پيش نمي کشند از بچه ها جاسوس نم

دانش آموز در فشار روحي قرار "با زمان حال سر و کار دارند ،نه گذشته نه آينده مهم مي دانند که فعال 

گرفته است .دانش آموزان را به باد طعنه و مسخره و سرزنش نمي گيرند ،زيرا فر آيند های ذهني را 

تمسخر و القاب دادن عامل ايجاد تنفر نمي توان با دست انداختن و تمسخر دانش آموز بهبود بخشيد و 

،کينه و انزجا ر است و همانطور که جراح بي مواد را چاقوی جراحي نبايد استفاده کند ،معلم نيز نبايد 

بي هوا جمله ای تند و تيز و زننده به زبان آورد زيرا ممکن است آسيبش گردن و جبران ناپذير باشد 

 ( 5634)مقدم بدری ،

ه و ريشخند تأثير بدی در آنها دارد و اعتماد به نودشان اعتماد ندارند و در نتيجه طکودکان هرگز به خ

کاوت دانش ذنابود مي کند . حمله به هوش و "نفس آنها را نابود مي کند و غرت نفسشان را کامال 

دهد و  آسيب پذيرترين نقطه شخصيت او را مورد هدف قرار مي"آموزان با کتک در حضور همه دقيقا 
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گيزه پيشرفت را در او مي کشد و قوه ابتکار را تخريب مي کند معلم بايد محبت ،انسانيت و نوع ان

 دوستي را نشان دهد و با دانش آموزان همدردی کند و موجب تسلي خاطر آنها بشود .

دوست داشتن مستلزم خون گرمي ،مراقبت ،آسايش ،حساسيت و مالطفت و مهارت است  )مقدم بدری 

معلم فهميده همانطور که در خانه باميهمانشان صحبت مي کند ،با دانش آموزان صحبت  (. يک 5634،

مي کند زيرا حرفهای معلم اثر شديدی در دانش آموزان دارد و معلم بد زبان ،آفت بهداشت رواني است 

نفس و انتظار است معلمين در کالس انگيزه ياد گيری ايجاد کنند ،عزت نفس را تقويت کنند اعتماد به 

بوجود آورند ،از شدت اضطراب بکاهندترس را از بين ببرند ،يأس را کم کنند ،خشم را فرو نشانند ،سبب 

کاهش تعارضات و کشمکشها شوند ،مشوق خود مختاری باشند ،زيرا وابستگي خصومت بوجود مي آورد 

يجاد کنند تا فرصت ها و موقعيت هايي را ا"و معلمين برای کاستن خصومت دانش آموزان بايد عمدا

دانش آموزان استقالل را تجربه کنند و هر چه استقالل بيشتری داشته باشند کمتر خصومت خواهند 

ورزيد و هر چه اعتماد به نفس بيشتری داشته باشند نسبت به ديگران کمتر احساس انزجار خواهند 

 (. 5634داشت )مقدم بدری ،

دارد که بر خورد های  آموزان معلم را واميگر چه وجود استعدادما و شجصيت های مختلف دانش 

متفاوتي با دانش آموزان داشته باشد .ولي معلم نبايد در صميمي بودن با آنها تفاوت قائل شود و اگر 

او را دوست خواهند داشت و باعث درس  "معلم با دانش آموزان صميمي باشد دانش آموزان نيز متقابال

 خواندن بهتر آنها خواهد شد .

روابط دوستانه بين معلم و شاگردان نبايد از حد معقول بيشتر شود زيرا در غير اين صورت حرمتي  البته

تواند نقش رهبری و پدرانه يا مادرانه خود را اعمال کند  بين آن دو وجود نخواهند داشت و معلم نمي
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امور مورد تشويق  بايد همواره معلمين در نظر داشته باشند که طبيعت انسانها طوری است که در انجام

قرار گيرند ،درصد مي آيند که کارهايشان را بهتر انجام دهند به ويژه در سنين پايين که انسانها 

ار به ديگران آموخت در با نمي شود با زور و اجرپيچيدگي کمتری دارند و از طرف ديگر مسائل فکری 

 صر اصفهاني (.نتيجه بايد انگيزه مورد لزوم را در دانش آموزان ايجاد کنيم )ن

مي توان گفت برای اينکه معلم در کارش موفق باشدبايد دانش آموزان را بتوان يک انسان بپذيرد.با آنها 

ودررفع مشکالت آنان را ياری دهدبنابراين ،معلم  همدلي کند وبرای آنها ارزش قائل شودآنها رادرک کند

بايدجو مطلوب ومناسبي درکالس بوجودبياوردتا همه ازامنييت برخورداردرکالس فعال باشد.اگرمحيط 

کالس بتواندبه نيازهای فردرا امکان پذير سازد،افراد احساس شادی وخوشبختي خواهند کرد با لعکس 

ه نفس افراد کالس شود استعداد های آنها را در نطفه خفه اگرمحيط کالس درس مانع رشد اعتماد ب

آنها احساس تيره روزی و درماندگي  وردآو احساس گناه درآن بوجود  داوتکندوموجب از کينه ع

خواهندکرد. ايجاد يک محيط سالم معنوی  بين معلم وشاگرد که مثبتي براحترام متقابل ودوستي و 

ت عدم رعايت قيود ور از صميمياگرد سهم بسزايي دارد منظصميميت باشد ودر پيشرفت و توفيق ش

وآداب نيست صميميت ودوستي بايدتوأم باوقارمتانتي باشد که شايسته هردبيرباشخصيت است 

 ( . 5632)ميرکمالي ، 

همچنين ظاهردبير، طرزبرخوردورفتاراو، طرزسخن گفتن او ، چگونگي تلقين وراهنمايي اووباالخره همان 

دهد درتکميل بنيانگذاری خلق ، خصلت ، فکروعقيده دانش آموزان تأثيرداردومي توان درسي که مي 

گفت که وظيفه اساسي دبيرتنهادرس دادن ودرس پس گرفتن نيست بلکه مهمترين کاراو همکاری 

وراهنمايي هرفرددانش آموزاست به نحوی که بتواندآنها رابه سوی هدفهای مطلوب درزندگي سوق دهد 
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يد نيازهای رواني دانش آموزان يعني احساس پيشرفت ، نيازبه تشويق وتمجيد،نيازبه حسن بنابراين با

تفاهم واعتمادنيازبه امنيت خاطر)يعني ازترس ونگراني واضطراب به دورباشد ( نيازبه حسن کنجکاوی 

س متجان اي (.وظيفه رهبرايجادجوگرم ، سازگار 5632وشگفت جويي موردتوجه قرارگيرد )ميرکمالي ، 

 است که درآن فردبتواند باآزادی نسبي احساسات وعواطف ونگرشهای خودرابيان کند.

 بنابراين برخورداری دانش آموزان ازپشتيباني معلم اغلب اوقات دردرجه دوم اهميت قراردارد.

 مؤلفه اهميت دادن به کاروتکاليف : 4-6

شخص ومعين است کلمه کلمه سعي به معني تالش مي باشد وتالش درآموزش درجهت اهداف  م

تکليف به معني وادارکردن دانش آموزان به انجام کاری بدون اينکه ميل ورغبت دانش آموزدرآن 

موردسنجيده شده باشد ومالک انجام آن کاريافعاليت قرارگيرد ولي درقاموس آموزش وپرورش پيشرفته 

مادگي آن رامي پذيرد وبه تکليف قسمتي ازفعاليت آموزشي است که دانش آموزازروی فهم وتشخيص وآ

 ن راانجام مي دهد .آمنظورعامل مؤثردريادگيری 

 تربيت سه شرط اساسي درتعيين تکليف وجوددارد:

 تشخيص کاروفعاليتي که بايد انجام شود. -5

 راهنمايي دبيروعالقمندی وآمادگي دانش آموز. -2

 ( 5632آموزاست )ميرکمالي ،  توجه بدين اصل که مؤثرترين راه يادگيری همان فعاليت خوددانش -6

اگرچه نمي توان گفت که حداکثرشاگردان دربرابرانجام تکليف چه درخانه وچه درکالس مقاومت مي 

کنندچون تمايل طبيعي است که ازکاراجتناب شودبويژه وقتي که تکليف دروني نباشد وازطرف قدرت 

 . خارجي تحميل شوداين مقاومت بيشترمي شودبويژه درسنين باالتر
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 نظم وسازماندهي مطالب: 1-6

نظم دادن وانسجام بخشيدن به مطالب يکي ديگرازويزگي های يک جومحيطي خوب وشايستگي معلم 

 .است ومي توان گفت يکي ازاهداف آموزشي است 

ازهم گسسته وگسيخته بودن مطالب سبب مي شود تادانش آموزبتواندتمرکزفکری الزم روی مطالب 

: دچارگسستگي افکارشودولي وقتي مطالبي که قراراست درطي يک مقطعه  پيداکندوياميتوان گفت

زماني يادداده شود دارای نظم بوده وازابتدامشخص شودکه معلم درباره چه صحبت مي کند هدف 

اوازبيان مطالب چيست ودرآخرمي خواهدچه نتيجه ای بگيرد .اينجاست که تمرکزفکری ايجادشده 

 ( 5635ني ،شود)نصراصفها مي وذهن هدفدار

3 

 ( بکاربستن مقررات : 6-

يکي ديگرازمؤلفه های موردبررسي بکاربستن مقررات مي باشد قانونمندی درجامعه يکي ازارکان اساسي 

هرنظام وجامعه است ولذاچون کالس راهمچون يک جامعه کوچک مي شناسيم لذاعدم داشتن مقررات 

 سبب ازبين رفتن نظم وانسجام آن خواهدشد .

که دانش آموزدرهمان  گردد ظم درکارها رعايت مقرراتي که برای کالس تعيين گرديد سبب ميداشتن ن

ابتدای تحصيل باداشتن نظم ورعايت مقررات اجتماعي آگاهي پيداکرده ودرپايان نيزاين نظم وانسجام 

 دهد . راسرلوحه کارهای خودقرار

برنامه عوض نمي شودواوبايد تکاليف  دانش آموزبايدبداند که درروزمعين برنامه درسي اوچيست واين

مربوط به آن روزراانجام داده وخودرابرای پاسخ گويي به سؤاالت معلم آماده سازد بامقررات نمره دادن 
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آشناباشد .مالک نمره قبولي رابداند وبداندکه درصورت عدم درس خواندن هيچ پوان وارفاقي برای اوقائل 

 نخواهندشد .

سرکالس گرديده وسرساعت معين مدرسه تعطيل مي گرددباحضورسرموقع سرساعت مقررواردمدرسه و

 ( 5632وعدم تأخيرآشنا گردد ) نصراصفهاني ، 

 (مؤلفه نوآوری آموزشي : 3-6

انسان موجودی است که هميشه دنبال نوآوری وابداع بوده است وداشتن يک نوع زندگي وآموختن يک 

است نمونه بارزآن کشف پياپي دانشمندان وفضانوردان ، علوم کالسه شده برای اوغيرقابل تحمل ز سری ا

پزشکان است وهمه وهمه بدنبال نوع آوری وابداع هستندوهرنسل جديد راازنسل قديم مجزاودارای 

 يکي ازاهداف آموزش قلمدادشود. تواند مي ودخ افکاری بازترمي دانندپس نوآوری درآموزش نيز

کمک آموزشي نوين کردن تکنولوژی آموزشي خودمي تواند تحول درآموزش استفاده ازوسايل  و تغيير

جزء کارهای اصلي اين سيستم آموزشي قرارگيردهمان طورکه هم اکنون ازنحوة تدريس درمقطع 

ابتدايي بخصوص درس رياضي برمي آيد مشاهده مي شودکه سيستم يادگيری آموزشي درحال عوض 

ب و تقسيم وغيره همه نشان ازآن دارد که شدن وتغييراست گذاشتن عاليم نحوة جمع وتفريق وضر

مراحلي نووتازه درحال شکل گرفتن است ودانش آموزنيز بااشتياق پذيرای اين مطالب مي گرددوچراکه 

همان طورکه درابتداگفته است انسان موجودی است که بدنبال نوآوری وابداع است لذااين طرزآموزش 

 (. 5633شد )امين فر،وجديدبودن آن مي تواندبرايش شيرين وگوارابا

يادکردکه  5931ازتحقيقات انجام شده ديگردراين زمينه مي توان ازتحقيق فری وهمکاران درسال 

فرضيات ايشان درموردنتايج استفاده ازوسايل کمک آموزشي وگردش علمي درمقايسه باعدم استفاده 
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ودکه باانجام پرسشنامه ای ازوسايل کمک آموزشي وگردش علمي درمقايسه باعدم استفاده ازاين مواردب

دانش آموزتوزيع گرديد وبعدازنتيجه گيری وتحليل آماری فرضيات ايشان به  611سؤال که دربين  511

 اثبات رسيدومعلوم شدکه چقدراستفاده ازوسايل کمک آموزشي درکشورهای اروپايي متداول گرديد .      

کرد که بطور کلي سه نوع جو آموزشي پس از مطالبي که گفته شد اينطور مي توان نتيجه گيری 

 را مي توان نام برد .

جو آموزشي باال : که روابط انساني زياد و صميميت و مشارکت و پيشرفت زياد و .... از ويژگيهای 

 آن است و به نظر ميرسد که برای جو آموزشي باال روش فعال بهترين روش است .

 عدم عالقه ، عدم مشارکت و.... جو آموزشي پائين : که روابط انساني پائين و 

 ( 5996جو آموزشي متوسط : که مابين دو جو مذکور قرار مي گيرد ) صالحي حسيني ، 

 و حال اگر بخواهيم اين جمع بندی را برای درک بهتر بصورت تفکيک در آوريم مي توان گفت : 

علم محوری در مؤلفه مشارکت مشاهده شد که در نظام آموزش و پرورش پيشرفته به جای م

خواهان دانش آموز محوری است يعني دانش آموز بايد در جريان ياد گيری فعال باشد نه منفعل . روش 

فعال باعث يادگيری عميق تر، دروني تر و خالقيت و.... مي شود و برای شرکت فعال در کالس بايد 

معلم مورد تهديد و  شاگردان احساس امنيت داشته باشند و در صورت اشتباه دانش آموزان از جانب

تمسخر قرار نگيرند همينطور گفته شد که نظارت معلم ، غير مستقيم ولي هوشيارانه باشد و دانش 

آموزان در بحث های کالس با معلم و با يکديگر شرکت داشته باشند و اين عمل کنجکاوی آنان را 

لي روش فعال سازی به انگيخته مي کند ، گر چه روش درس دادن توسط معلم راحت تر است ، و بر
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نفع  شاگردان است و باعث شناخت عمقي کودک بر اساس درون سازی مي شود و پياژه روش تدريس 

 فعال را ، که شاگردان در آن شرکت داشته باشند الزمه تربيت عقالني و انضباط دروني مي داند .

نش آموزان با يکديگر نه در مؤلفه دلبستگي متقابل بين دانش آموزان ديديم که ارتباط متقابل دا

تنها در رفع مشکالت درسي و ياد گيری مفيد است بلکه حتي در رفع خودميان بيني آنها اثر بسزايي 

دارد و فرد را خود پيرو مي سازد و باعث اعتماد ، امنيت ، روابط اجتماعي مطلوب ، سازندگي شخصيت 

 ، دشمني و ايجاد دوستي کمک مي کند . و.... مي شود و همين ارتباط و همکاری آنها به رفع خصومت

البته در بعضي موارد دوستي و روابط با بچه های نامطلوب ممکن است اثر بسزايي در آنها داشته 

باشد ويا آنها را از مسير صحيح برهاند ، گاهي در کالس به دسته بندی شاگردان برخورد مي کنيم که 

نار هم نشستن و .... است و گاهي اين نوع دسته منشأ آن به علت دارا بودن خصوصيات مشترک و ک

بندی ها باعث ايجاد ناراحتي برای يکديگر مي شوند و در اين مواقع بايد معلم بچه ها را طوری مخلوط 

کند که باعث درد سر برای همه نشود و روش يادگيری مشارکتي سهم بسزايي در بهبود روابط دانش 

 آموزان با هم دارد .

رداری پشتيباني از سوی معلم ديديم که رابطه معلم ، دانش آموزان بايد طوری باشد در مؤلفه برخو

که باعث اعتماد ، احترام متقابل آنها گردد و معلم نبايد فضل فروشي کند ، نبايد احساس گناه پديد 

قع آورد و تمسخر و القاب ناروا به افرا د بدهد و نبايد حمله به هوش و شخصيت آنها بکند . در موا

 ضروری به رفع مشکالت دانش آموزان اقدام نمايد .

همچنين به ويژگيهای معلم خوب پرداختيم که چگونه بايد باشد و چگونه عمل کند يعني تنبيه 

بدني نکند ، شوخي های بيجا و ناروا نکند ، توجه و عالقه به دانش آموزان نشان بدهد ، صميمي با 
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بقا ثبات داشته باشد نبايد به روش دموکراسي کالس را اداره کند ،  دانش آموزان باشد ، رفتار دوستانه و

 دارای معلومات کافي باشد و ... 

از ميان عوامل فوق مي توان گفت که سه جنبة معلومات ، صميميت ، گرمي و شوق از مهمترين 

 دانش آموز است که اين رابطه بر جو آموزشي ، تاثير مي گذارد .  –عوامل روابط معلم 

ر مؤلفه سعي و تکليف ديديم که تکليف قسمتي از فعاليت آموزشي است که فرد از روی فهم و د

آمادگي کامل آن را مي پذيرد و عامل مؤثری در ياد گيری بشمار مي رود و ديديم که تحقيقات چندی 

کاليفي نشان مي دهد که انجام تکاليف دانش آموزان باعث پيشرفت آنان مي شود . البته معلمين بايد ت

متناسب با دانش و آگاهي دانش آموزان به آنها بدهند و به عبارت ديگر مسائل چالش انگيزی دهند که 

% موفقيت در آن باشد و مراتب تکليف را بايد نسبت به سطوح تحصيلي متناسب گردانيد و 11احتمال 

مکن است به همچنين در طول زمان است که ياد گيری صورت مي گيرد و تکليف آني و يک شبه م

نتيجه خواسته شده نيانجامد و در اوايل الزم است که تکليف آسان داده شود تا موفقيت آنان حاصل 

شود تا اعتماد به نفس بيابند و سپس اصولي را که در تعيين تکليف برشمرديم رعايت کرد همچنين 

مک ها و تقاضاها گفتيم که پسران حساس تر به پاداش های خارجي و دختران حساس تر به طبيعت ک

هستند و به نظر پياژه ياد گيری بر اثر سازماندهي فعال فرد حاصل مي شود و اال ياد گيری از نوع 

 حفظي و طوطي وار خواهد بود که چندان مفيد نيست .

سازماندهي مطالب بايد طوری باشد که آمادگي افراد ، استعداد آنان نياز عالقه ، تجربيات و منطبق 

 باشد .
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نيک مهمي که در آموزش کاربرد زيادی دارد و موجب يادگيری بهتر مي شود عبارتند از دو تک

پيش سازمان دهنده و هدف های آموزشي به يادگيرنده کمک مي کند که انتظارات معلم از او چيست ؟   

تر  و فرد با آرامش و آمادگي به يادگيری آن مي پردازد و در روش پيش سازمان دهنده ابتدا مطالب کلي

و انتزاعي تر ارائه مي شود و سپس مطالب اصلي درس و بعد مطالب جزئي و مثالها گفته شود و معلم 

بايد پيش سازمان دهنده مناسبي را انتخاب کند که با مطالب قبلي و بعدی ربط داشته باشد تا يا 

و يا دارای  دگيری معني دار شود ولي اگر ساخت شناختي سازمان نايافته ، بي ثبات و مبهم باشد

 مطالب تازه يا دشواری روبرو خواهد شد .

در قسمت نظم ، تحليل تحقيقات قبلي نشان داده است که بايد روش دموکراسي را برگزيد که در 

عين احترام به نظرات دانش آموزان راه و روش يا هدف شخص باشد و قاطعيت در عمل داشت و از 

امحکم شروع به مارک زدن افراد پرداخت بلکه بايد مشکل را طرف ديگر نبايد بي خود و بنا بر داليل ن

 پيدا کرد و سعي در رفع آن داشت .

تحقيقات چندی نشان داده است که در نظر گرفتن نيازهای اصلي دانش آموزان مانند محبت ،      

يميت ، رابطه صميمي ، امنيت ، مورد احترام واقع شدن  و ..... همچنين رفتار معلم مانند رابطه صم

 مهارت در تدريس ، تفهيم مطالب ، دانش و اطالعات او در انضباط کالسي مؤثرند .

همچنين مي توان گفت روش تنبيه در برقراری نظم نامناسب است زيرا در وهله اول خالقيت را 

ه کاهش ميدهد ، او را از درس منزجر مي کند و در وهله دوم اعتماد به نفس را پائين مي آورد و در وهل

سوم شخص تنبيه شونده مورد الگوی او قرار مي گيرد و در وهله چهارم موجب عوامل ناخوشايندی 

مانند ترس و اضطراب و وحشت مي شود و در وهله پنجم تنبيه پاسخ نامطلوب را حذف نمي کند گر 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .و پژوهشی آس

 

42 

 

 چه ممکن است باعث وا پس زدن تظاهر آن شود ولي با اين حال گفتيم که تنبيه آخرين روش مورد

 استفاده است و در همه حال تشويق مؤثر تر از تنبيه است .

در مؤلفه به کار بستن مقررات بررسي ما نشان داده است که برای اجرای مقررات در کالس 

معلمين بايد مهارتهای ويژه را در کالس کسب کنند و گفته شده وجود مقررات ، موجب نظم و پيشرفت 

معلم نيست بلکه هدف از آن  آرام کردن و گوش دادن به حرفهایمي شود و منظور از مقررات ساکت و 

ايجاد جو مناسبي جهت ياد گيری است و اگر مطالب آموختني منطبق با آمادگي افراد و تجربيات آنها ، 

استعداد و احتياجات آنها باشد و شاگردان در اجرای مقررات و نظم خود نقش فعال داشته باشند تخطي 

( تحميل قدرت بر  فرد موجب انضباط 5635ش خواهد آمد و به قول پياژه )از مقررات کمتر پي

مستحکمي نمي شود ، بلکه بر اثر فعال بودن خود انضباط دروني گردد و فرد خود پيرو شود و شاگردان 

 بر اساس احترام متقابل در خود احساس تکليف کنند . 

بلکه حتي از جهت تربيت هوشي برای روشهای فعال نه تنها از جنبه تربيت اخالقي و انضباطي 

فرد را به تقابل فکری که متضمن احترام به حقوق و آزادی ديگران است  "شاگردان مفيد است و ضمنا

 مي کشاند .

وجود قواعد در کالس و ناديده گرفتن رفتارهای جزئي در اجرای مقررات در کالس مؤثر است و 

به ، سن ، مقدار تحصيل معلمين در نوع روش کنترل همچنين در تحقيقي نشان داده شده است که تجر

روش غير مستقيم تری بکار مي برند . در مؤلفه نوآوری آموزشي  "کالس تأثير دارد و معلمان زن معموال

معلمين به عهده دارند . سپس به طور کلي برای ايجاد يک جو مطلوب و مناسب کالس بايد معلمين را 
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ز جوانب مختلف آموزشي و غير آموزشي ) نحوه ارتباطات ( در آنها ايجاد آموزش داد و آمادگي الزم را ا

 گردد . 

در فصل سوم  ، به ارائه طرح تجربي خود  از حد تحليل  و مراتب تحليل موضوع مورد  بررسي 

 نحوه  بررسيها ، الگوی پردازش نتايج و دستيابي به يافت ها مي پردازيم .

 تحقیقات انجام شده در ايران :

تيجه تحقيقات نشان داده است که بيشترين درصد دانش آموزان که پدران و مادران آنها بيسواد ن

%( و کمترين درصد مشکالت دانش آموزان که مادران و پدران آنها باسوادند و مدارک 31/6هستند )

% ( و همچنين در اين تحقيق مشخص شده است که درصد مشکالت دانش آموزان 1دانشگاهي دارند ) 

% ( و بيشترين درصد شامل مي شوند و درصد 64که سواد مادران آنها در حد خواندن و نوشتن است ) 

% ( مي باشد کمترين درصد را به 119/55مشکالت دانش آموزاني که سواد مادران آنها در حد ديپلم ) 

 خود اختصاص مي دهد .

زش پيشرفت و منبع کنترل و ( در پزوهشي  که با عنوان بررسي رابطه انگي 5632شيخي فيني ) 

پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر بندر عباس انجام داده نشان داد که بين 

 انگيزش پيشرفت باال ، منبع کنترل دروني و پيشرفت تحصيلي باال رابطه وجود دارد . 
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، عزت نفس و   52( در تحقيقي که به منظور بررسي رابطه بين موضوع نظارت 5632ترخان ) 

پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان تيزهوش و عادی انجام داد ، نتايج تحقيق وی مبين اين واقعيت بود 

که دانش آموزان تيزهوش از رضايت مندی ، خويشتن داری ، شايستگي ، کفايت ، و اعتماد به نفس و 

 (  5631سيد محمودی ،  پيشرفت تحصيلي باالتری در مقايسه با دانش آموزان عادی برخوردارند . )

يکي از مسائل مورد توجه علمای تعليم و تربيت يافتن متغيرهای مربوط به خانواده مي باشد که به 

نحوی با پيشرفت تحصيلي در ارتباط است . از جمله متغير های عمده ای که در تحقيقات متعدد به آن 

از محققين نيز به نقش شيوه تربيت خانواده  اشاره نموده اند ، طبقه اجتماعي خانواده مي باشد . عده ای

و فرايند تعامالت بين اعضاء اشاره مي کنند و اين متغير را در مقايسه با طبقه اجتماعي مهمتر قلمداد 

 مي کنند .

در تحقيق حاضر طبقه اجتماعي و شيوه تربيت به عنوان دو متغير عمده مؤثر در عملکرد تحصيلي  

 های زير مورد آزمون قرار گرفت .   در نظر گرفته شده و فرضيه

طبقه اجتماعي در مقايسه با شيوه تربيت خانواده ، پيش بيني بهتری ازعملکردتحصيلي به  -5

 دست مي دهد .

 بين بعد تربيتي محبت در خانواده و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت وجود دارد . -2

 وجود دارد .بين بعد تربيتي کنترل در خانواده و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت  -6

                                 

در پژوهش ترخان ، اصطالح منبع کنترل تحت عنوان موضوع نظارت .  12 -1

 بکار رفته است .
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 دو متغير محبت و کنترل در خانواده تأثير تعاملي بر پيشرفت تحصيلي دارند . -4

پسر ( از طبقات اجتماعي مختلف  551دختر و  521دانش آموز کالس اول متوسطه )  261تعداد 

انتخاب شدند و پرسشنامه محيط خانوادگي را که  شامل دو بعد محبت  و کنترل بود تکميل کردند. بر 

 بنای نمرات ميانگين در هر بعد ، آزمودنيها به چهار محيط خانوادگي تقسيم شدند :م

 الف( محيط محبت کم ، کنترل زياد 

 ب( محيط محبت کم ، کنترل کم 

 ج( محيط محبت زياد ، کنترل کم 

 د( محيط محبت زياد ، کنترل زياد 

و نتايج نشان داد طبقه برای آزمون فرضيه اول از روش آماری رگرسيون مرکب استفاده شد 

اجتماعي خانواده در مقايسه با شيوه تربيت عامل پيش بيني مهمتری است ، و ارتباط قويتری با 

پيشرفت تحصيلي دارد . جهت آزمون سه فرضيه نهايي از آناليز واريانس دو طرفه استفاده شد . نتايج 

دريافت مي کنند عملکرد تحصيلي حاصله نشان داد که دانش آموزاني که در خانواده محبت بيشتری 

بهتری دارند بعالوه والديني که کنترل بيشتری بر کودکانشان اعمال مي کنند در مقايسه با خانواده 

هايي که از کنترل کمتری استفاده مي کنند ، فرزندان موفق تری در تحصيل دارند . همچنين يافته ها 

 ت و کنترل ، بر پيشرفت تحصيلي وجود ندارد .حاکي از آن بود که تأثير تعاملي بين دو بعد محب
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 ارج از کشور تحقیقات انجام شده در خ

تحقيقات نشان ميدهد که رابطه ساختمان مدرسه در خصوصيات محيط اجتماعي آن با رضايت 

مي توان گفت که محيط عمومي يک مدرسه  "والدين از آموزش و موفقيت آکادميکي دانش آموز کال

 بستگي به شرايط و موقعيت های زير دارد :

 تعداد جمعيت دانش آموزان در آن  -

 ماني آن مشخصات ساخت -

 گرفتاريهای والدين -

 موقعيت و خصوصيت کالس در يادگيری  -

 رضايت والدين در آموزش عمومي و موفقيت آکادميکي دانش آموز   -

 

 دانش آموز مورد تحقيق و بررسي قرار گرفتند  23914پدر ومادر و  66244

همچنين با  رضايت والدين وقتي ممکن بود که محيط مدرسه سالم و فضايي مثبت داشته باشد و

خبر کردن والدين از وضعيت تحصيلي و پيشرفت بچه هايشان يکي از مهمترين تقاضاهای والدين بود و 

وقتي موفقيت دانش آموزان ممکن بود که برنامه های آزاد و برنامه غذايي را کم کنند ، نتيجه اين 

) مدرسه و اتاق درس ( )  اند بررسي در دو مرحله و دو نوع محيط اجتماعي و مدرسه توضيح داده شده

 حمايت کاری و حمايت شخصي ( . ) به نقل از جيمز ، گريفيت ( .

بچه و نوجوان که به روانپزشک مراجعه کرده بودند ، انجام گرفت  611از مطالعاتي که روی 

دريافت شد که آنها برنامه ها ی آموزشي و اهداف زندگي و هدف تحصيلي شان را انتخاب کرده اند . 
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 56) هومنزجه نشان داد ف که همه آنها قصد دارند که بعد از درس به يک حرفه تخصصي روی آورند نتي

 ،5993 . ) 

( در پژوهشي با عنوان ))دو تحقيق در مورد رابطه بين دبيرستان و 5991گيلبرت لوراهلن )

 3طه هر کدام از عيين تأثير رابباالتر (( هدف از اين تحقيق را ت اکتساب موفقيت های آموزشي به سطوح

عامل متغير در رضايت تحصيلي است از جمله موقعيتهای موفق اجتماعي ، دانش آموزان مستعد از نظر 

 تحصيل در سطوح باالتر .

( نشان دادند که افرادی که کنترل  5631به نقل از غضنفری ،  5933، )  51و اسکيب 54هرش

، و دارای تمايل به پيشرفت ، قدرتمند و  دروني دارند درآزمونهای کالسي بسيار فعال ، جستجوگر

 مستقل نشان داده مي شوند .

به طور کلي اکثر پژوهش ها گزارش داده اند که دروني بودن با نمرات باالتر در مدرسه و در نتيجه 

 ( .  5995( به نقل از بارون  5993، ) 53و بار زوآر   53با پيشرفت رابطه دارد ) بارتال

ع کنترل با ابزار اندازه گيری ديگری مورد سنجش قرار گرفته و رابطة آن با در اين پژوهش نيز منب

پيشرفت تحصيلي مورد بررسي قرار مي گيرد و قدرت پيش بيني کنندگي در پيشرفت تحصيلي 

   ( . 5631مشخص ميشود )سيد محمودی ، 

 

 

                                 
13 - Humanss 
14 - H ersh 
15   - Seheibe 
16 - Bar Tal 
17 - Bar Zohar 
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 فصل سوم:

 روش پژوهش
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 ( روش پژوهش : 1

خير ( مي باشد  –از فرم پرسشنامه بسته ) بلي  روشي که در اين پژوهش بکار گرفته شد استفاده 

و افراد انتخاب شده در تحقيق پس از توجيه الزم در خصوص هدف تحقيق پاسخ الزم را باتوجه به 

وضعيت خود عالمت زده و بدين وسيله اطالعات الزم و مفيد در خصوص موضوع تحقيق جمع آوری مي 

 گرديد .

 ( جامعه پژوهش )آماری ( :2

اموزش و  1و  3ورد مطالعه ما کليه دانش آموزان پسر و دختر پنجم دبستان منطقه جامعه م

مشغول به تحصيل هستند و بدين دليل اين   11ـ13پرورش تهران ومعلمينشان در سال تحصيلي 

دارای يک معلم غير از درس  "مقطع انتخاب  شد که چون دانش آموزان ابتدايي در طول سال معموال

دارای معلم جداگانه هستند . ودر نتيجه ادراکشان نسبت به معلم ورزش او مي تواند  قرآن و ورزش که

از دوره راهنمايي و دبيرستان دقيق تر باشد زيرا آنها ) معلمين و دانش آموزان ( شناخت بهتری از 

طوح يکديگر خواهند داشت و در نتيجه داده ها دارای اعتبار بيشتری خواهد بود . و از طرف ديگر در س

بسيار پايين به ويژه اول و دوم ابتدايي جهت تحصيل متوجه خواندن و نوشتن است و هنوز انتظارشان 

اين پرسشنامه دارای سواالتي  "اجتماعي کالس درست شکل نگرفته است و ضمنا -نسبت به جو رواني  

اطق منتخب بر است که به آساني قابل فهم برای کالسهای اول و دوم نمي تواند باشد . همچنين من

 حسب تصادف و به صورت نمونه گيری تصادفي خوشه ای انجام گرفت 

 ( نمونه و روش نمونه گیری : 3
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اجتماعي کالس بر پيشرفت تحصيلي بوده و  –با توجه به اينکه موضوع تحقيق و بررسي جو رواني 

بود شيوه نمونه برای کسب و استخراج نتايج به نمونه های بيشتری جهت کيفيت بهتر تحقيق نياز 

آنها ليستي از   1و  3گيری بدين صورت بوده است که بعد از رجوع به اداره آموزش و پرورش مناطق  

مدارس دخترانه و پسرانه در اختيارم گذاشتند و به طور تصادفي از ميان آنها اسامي به انتخاب سه 

 ام کردم .دمدرسه پسرانه و سه مدرسه دخترانه در هر منطقه اق

  ابزار پژوهش :(  4

سؤالي جو رواني کالس است که ما آن را از پيشنهادات هم فکری معلمان و  1ابزارمان پرسشنامه 

 –دبيران با تجربه در آورديم که شامل دو مؤلفه يکي ادراک و انتظار است و هر مؤلفه شامل هفت جزوه 

ت دادن به کار و تکليف نظم و مؤلفه مشارکت و دلبستگي متقابل برخورداری از پشتيباني معلم اهميي

سازماندهي مطالب و به کار بستن مقررات و نو آوری آموزشي است و هر جزوه مؤلفه دارای شش سؤال 

سؤال اولي اجازه مي دهد که فرد  4سؤال است که در  4است و بنابراين مؤلفه ادراک و انتظار دارای 

و اجازه مي دهد که انتظار خود درباره جويان سؤال دومي بد 4ادراک را از محيط واقعي پاسخ گويد و 

اجتماعي کالس سه مؤلفه بزرگ تئوری را در بر مي گيرد . بعد بيان فردی ،  –دارد . مفهوم جو رواني 

 بعد تحولي و پيشرفت تحصيلي ، بعد نگهداری سيستم . 

نتظار شاگردان و اجتماعي کالس يک ابزار ساده برای اندازه گيری ادراک و ا –پرسشنامه جو رواني 

اجتماعي جو کالس است . در عمل اين پرسشنامه برای معلمان يک ابزار  –معلمين از ويژگيهای رواني 

برای مشاوران تربيتي مدارس بسيار سودمند است به طور ساده جو رواني اجتماعي کالس يک وسيله 
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ز موقيپعيت ياد گيری کالس آگاه کننده از واقعيتهای کالس است  اين ابزار درک دانش آموزان را ا

 ( .  5631اندازه گيری مي کنند ) دالور ، 

اين ابزار معلمان را در رسيدن به اهداف آموزشي و تفکر درباره شيوه های عملکردشان ياری مي 

دهد و مي تواند بازده آکادميک درس مختلف  مانند تستهای هوش است و مي تواند به تنهايي همانند 

بکار رود يا اگر مي خواهيم پيشگويي را بهبود بخشيم مي توانيم آن را همراه با  تستهای بهره هوشي

 تستهای بهره هوشي بکار بريم ) به نقل از همان منبع ( 

 ( روش اجرا : 5

نفره  51الي  3روش اجرا بدين صورت بوده که به علت زياد بودن تعداد افراد کالس آنها را به دو گروه      

ی هرميزدو نفر نشسته باشند و قبل از پخش پرسشنامه توضيح کوتاهي در مورد کارمان تقسيم کرديم که رو

و پرسشنامه ها به آنها داديم و ذکر کرديم پاسخ به سؤاالت به جايي انعکاس نخواهدشد و هيچ گونه تأثيری 

ه را پخش روی کارنامه تحصيلي نخواهد گذاشت و فقط برای پژوهش است بعد از اين توضيح کوتاه پاسخنام

کرديم و مي خواستيم مشخصاتشان را روی پاسخ نامه در جای تعيين بنويسند  و بعد روی تخته مثالي 

زديم و نحوه پاسخ دادن را ذکر کرديم و بعد پرسشنامه را پخش و يک پاسخنامه و پرسشنامه به معلم داديم 

 و بعد با يک ريتم خاص شروع به خواندن کرديم. 

 ی نمونه :گروهها ( ويژگیهای6

اجتماعي کالس درک نموده و بر  –اين دانش آموزان تمامي مسائل مربوط به جو رواني  "اوال      

پيشرفت تحصيلي آنها تأثير دارد و دوم اينکه در اين نمونه ها دانش آموزاني با وضعيت های مختلف از 
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شنج با درصد های مختلف نظر سطح تحصيالت والدين و وضعيت اقتصادی نا مناسب و خوانواده های مت

 موجود بود.

  روش های تجزيه و تحلیل آماری (7     

هفت سؤال اول هر بخش به ترتيب به مؤلفه های مشارکت ، دلبستگي متقابل بين دانش آموزان      

کار و تکليف و نظم و سازماندهي مطالب بکار بستن مقررات و  بهبرخورداری از پشتيباني معلم اهميت دادن 

آوری آموزشي اشاره دارد و با اضافه کردن عدد هفت به هر سؤال  ، سؤال بعد همان مؤلفه بدست مي آيد نو 

و سؤاالت بخش  63و  29و  22و  51و  1و  5. برای مثال سؤاالت بخش ادراک مؤلفه مشارکت عبارتند از : 

و همينطور الي   63و  61و  26و  53و  9و  2ادراک مؤلفه دلبستگي متقابل بين دانش آموزان عبارتند از : 

سؤالهای بخش انتظار مؤلفه مشارکت ، "آخر و سؤالهای بخش مؤلفه انتظار نيز به همين سؤال است مثال

ال دو گزينه  ) آری ، نه ( است بنابر اين ؤو و چون هر س 31و  35و  34و  13و  11و  46عبارت است از : 

لفه صفر مي باشد . کسي که به سؤالهای مؤلف مشرکت ؤو حداقل نمره هر م 3حد اکثر نمره هر مؤلفه 

 بخش ادراک پاسخهای زير را داده باشد . 

+  1+  1+  1+   5نه بنابر اين نمره او عبارت است از  – 63نه و  29آری  – 22نه و  – 51آری  – 1نه  – 5

ع بسته و نمره هر که جمع نمره مساوی چهار مي شود جمع نمرات مؤلفه های هر بخش را جم 5+  5+  5

 آيد . برای مثال کسي که در بخش ادراک نمرات زير را داشته باشد . بخش متغير بدست مي

نظم و  1اهميت به کار و تکليف =  1برخورداری از پشتيباني مهم =  6دلبستگي متقابل =  4مشارکت = 

مي  21جمع نمرات او مساوی  بنابراين 6نو آوری آموزشي =  2بکار بستن مقررات =  3سازماندهي مطالب = 

 شود .
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بايد در نظر داشت که جو ايده آل جوی است که تفاوت بين موقعيت ادراکي و موقعيت مورد تمايل به      

 کمترين مقدار برسد .

 همبستگي است . –در اين مطالعه الگوی طرح تحقيق از نوع توصيفي      

 رگرسيون چند متغيری آزمونروشهای آماری در اين مطالعه عبارتند از :      

 u    من ويت ني مي باشد که علت انتخاب آن اين بوده است از آنجايي که آزمونu  من ويت ني برای

آزمون تفاوت بين دو گروه مستقل که بر اساس نمونه گيری تصادفي از جامعه  انتخاب شده اند، طرحريزی  

ن ميانه قويتر است و مي توان آن را در آزمون های شده ما از اين آزمون استفاده کرديم چرا که هم آزمو

يک دانه و دو دانه ای برای آزمايش فرض صفر بکار برد و چون در اين تحقيق تأکيد بر پيشرفت تحصيلي 

دانش آموزان است و اين مورد بيشتر در حول و حوش معدل آنها ميباشد مقياس به صورت ترتيبي بوده و 

بکار برد فرمولهای استفاده شده در اين آزمون  Tآزمون  مي توان جايگزين در اينجاست که اين آزمون را

 عبارتند از : 

  U5= N5N2+N5(N5+5) / 2-ER5                                          الف( 

         U5= N5N2+N5(N5+5) / 2-ER5                                  ب( 

برای حجم کوچکتر استفاده ميشود و اگر  Nحجم بزرگتر و از نشانه  برای Mدر اين جدول نشانه      

استفاده مي شود و در اينجا حجم نمونه  N2و برای ديگری از  N5حجم دو نمونه يکسان باشد از 

 استفاده شد .  Nو N2و بجای  Mو N5نفر است که بجای  532و حجم نمونه پسران  251دختران 

 تعداد                                                     N5ياMافراد گروه يک = 
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تعداد افراد گروه دو =                                                                                                   

N2 يا N                                                 مجموع 

 رتبه های گروه يک = 1R                                                        مجموع رتبه های گروه يک 

رتبه های گروه دو =  1R                               مجموع رتبه های گروه دو 

محاسبه شده از فرمول  Uاز روی ديگر مي توان  Uکافي است چرا که از روی  Uالبته محاسبه يک      

 U = N5 N2 – U2         زير محاسبه کرد  : 

  Zکوچکتر را در نظر گرفت اندازة  Uمن ويتني استفاده مي شود بايد اندازة  Uهنگامي که از جدول   

 مي توان از روی فرمول زير محاسبه کرد:  Uرا برای 

Z = 
12/)1)()((

/

2121

221





NNNN

NNu
 

 

بزرگتر يا کوچکتر ( تفاوتي نمي کند . U)  Uاستفاده از هر يک از دو مقدار  Z برای محاسبه     

استفاده شده است و گر نه مقدار عددی آن در هر  Uبسته به اين است که از کدام   Zعالمت جبری 

 دو مورد يکسان است .
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 نمونه منتخب 

 جدول شماره يک

 نمونه منتخب بر حسب منطقه

تعداد  منطقه

 معلمين

تعداد دانش  د کالستعدا

 آموزان

جنس دانش 

 آموزان 

 5   1منطقه 

  5  

  5 

  5 

  5 

  5 

  5 

  2 

  6 

  4 

  1 

  3 

  61 

  64 

  69 

  61 

  64 

  61 

 دخترانه

= = = 

= = = 

 پسرانه 

= = = 

= = = 

 5   3منطقه 

  5 

  5   

  5 

  5 

  5  

  5 

  2 

  6 

  4 

  1 

  3 

  45 

  62 

  64 

  64 

  23 

  29 

 دخترانه

= = = 

 = = = 

 پسرانه

= = = 

= = = 

  694   22    جمع 
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 فصل چهارم :

 تجزیه و تحلیل آماری 
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 تجزيه و تحلیل داده های آماری 

 ارائه نتايج کمي تجزيه و تحليل داده ها 

من ويت ني استفاده شده و سطح معنا داری آن با استفاده از  Uبرای پاسخ دادن به سؤالها اول از آزمون 

نفر مي باشد . و ميانگين  52و تعداد معلمين  694تحقيق تعداد دانش آموزان  جدول محاسبه گرديد در اين

و  414/5و ميانگين پيشرفت تحصيلي  616/62و ميانگين انتظار دانش آموزان  641/21ادراک دانش آموزان 

در بدست آمد ، اين موارد بصورت جزئي تر  662/6و ميانگين انتظار معلمين  333/2ميانگين ادراک معلمين 

جدول شماره يک ذکر شده است بنابراين مطابق با جدول چنين استنباط مي شود که برای دانش آموزان 

% معنا دار است شاخص 5ميانگين نمره متغير ادراک پائين تر از ميانگين نمره متغير از انتظار است و آن در سطح 

 عد تری نسبت به جو موجود هستند .تفاوت هم برای معلمين و هم برای دانش آموزان خواهان جو کالس مسا

% 1نمره است که در سطح  32/5تفاوت ميانگين نمره ادراک معلمين از ميانگين نمره ادراک دانش آموزان 

 معنا دار است و نشان مي دهد که معلمين درک مساعد تری از جو موجود کالس دارند .

% معنا 1است که در سطح  562/5دانش آموزان  تفاوت ميانگين نمره انتظار معلمين از ميانگين نمره انتظار

 دار نيست .

 جدول شماره يک

                  ميانگين آماری ادراک ، انتظار ، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر حسب کالس و معلمينشان                                                  
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 انحراف

 استاندارد

454/4 613/6 133/5  139/6 696/6     

 

جدول باال نشان ميدهد که بين ادراک و انتظار دانش آموزان و معلمين با پيشرفت تحصيلي تفاوت معني دار 

 /.% (1وجود دارد ) سطح 

 

 نمودار شمارة دو

 اجتماعي کالس ـدانش آموزان و معلمين از جو رواني  مقايسه ادراک و انتظار    
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 اجتماعي کالس و دانش آموزان رابطه معني دار وجود دارد  –بين ميزان ادراک و انتظار معلمين از جو رواني 

  N=  694ادراک و انتظار دانش آموزان 

  52Nادراک و انتظار معلمين  = 

                                                                                

 

 

 2نمودار شماره                                           

 مقايسه ادراک و انتظار دانش آموزان و معلمين                   

0

5

10

15

20

25

30

35

1st Qtr 2nd Qtr

 ادراک

 انتظار



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .و پژوهشی آس

 

61 

 

نمودرا 

% رابطه معني دار 1راک و انتظار معلمين با پيشرفت تحصيلي در سطح باال نشان مي دهد بين ميزان اد

 وجود ندارد .

 تفکيک جنس دانش آموزان کالس و پيشرفت تحصيلي 

 N= 251دانش آموزان دختر 

 N= 532دانش آموزان پسر 

 N= 3معلمين مدارس دخترانه 

  N= 3معلمين مدارس پسرانه 

 پيشرفت تحصيلي دختران و پسران :
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 و نتايج خالصه

اجتماعي کالس با پيشرفت تحصيلي مي باشد .  –موضوع پژوهش حاضر بررسي تأثير جو رواني      

 فرضيه های اصلي اين پژوهش عبارت بود از :

 بين ادراک و انتظار دانش آموزان و ادراک و انتظار معلمين آنان تفاوت وجود دارد . (5

اجتماعي کالس باپيشرفت تحصيلي رابطه  –بين ادراک و انتظاردانش آموزان از جو رواني  (2

 وجود دارد .

 بين ادراک و انتظارمعلمين اين دانش آموزان باپيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد . (6

 پس استخراج نتايج اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد :      

دار وجود  % تفاوت معني1بين ادراک و انتظار دانش آموزان و ادراک و انتظار معلمين در سطح  – 5

% تأييد مي گردد و اين بدان معنا است که ادراک و انتظار 91دارد فرض ، ) فرض صفر ( با احتمال 

 دانش آموزان از جو رواني کالس بسيار متفاوت از ادراک و انتظار معلمين مي باشد 

دار وجود  % رابطه معني 1بين ادراک و انتظار دانش آموزان از کالس با پيشرفت تحصيلي در سطح  – 2

گردد ، اين بدان معني است که در نظر گرفتن جو رواني  % تأييد مي91دارد و فرض ما با احتمال 

 مناسب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تأثير مثبت به جای مي گذارد .

% رابطه معني دار وجود ندارد بنابر اين 1بين ادراک و انتظار معلمين با پيشرفت تحصيلي در سطح  – 6

 % رد مي گردد . 91ض ما با احتمال فر

 نتايج فرعی تحقیق 
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اين نتايج با توجه به استخراج داده ها جهت مطالعه و برسي توسط محققين در آينده صرفأ ارائه مي 

 شود تا ديدگاه کساني که مي خواهند در اين خصوص تحقيقات بيشتری داشته باشند روشن مي گردد.

  معلمين و دانش آموزان باالتر از ميزان ادراک است .ميزان انتظار از جو کالس برای 

 . سطح انتظار و ادراک معلم از جو کالس ، باالتر از سطح انتظار و ادراک دانش آموز است 

  سطح ادراک دانش آموزان پسر از جو کالس بيشتر از سطح ادراک دانش آموزان دختر مي باشد

 . 

 التر از سطح انتظار دانش آموزان پسر است . سطح انتظار دانش آموزان دختر از جو کالس با 

  در اين تحقيق پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر باالتر از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 پسر بدست آمده است .

 . ادراک دانش آموزان دختر نسبت به پسر باالتر است 

 . انتظار دانش آموزان پسر باالتر از ادراک است 

بيانگر آن است که ، ميانگين تغيير ادراک دانش آموزان دختر نسبت به پسر همچنين نتايج داده ها 

% بنابر اين دانش آموزان دختر جو کالس را نسبت به پسران رضايت بخش تر مي 1باالتر است در سطح 

زنها هستند چون با هم جنس خود سر و کار دارند مي توانند  کهبينند شايد معلمين مدارس دخترانه 

دگيری بيشتری را در کالس فراهم کنند و در عوض معلمين مدارس ابتدايي پسرانه که تسهيالت يا

معموألزنها هستند و از جنس مخالف هستندقا در  به کنترل کالس نبوده و پسران در کالس بويژه وقتي 

 که معلم زن باشد سر و صدا و نافرماني بيشتری از خود نشان مي دهند و در انجام تکاليف کوتاهي مي

ورزند و در نتيجه معلمين برای اداره کالس مجبورند کمي شيوه های سختگير تر نسبت به کالس 
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دختران بکار ببرند و همين عامل باعث مي شود که پسران جو موجود کالس را کمي پايين تر از 

شاگردان دختر درک کنند ضمنأ روش کنترل غير مستقيم در زنها نسبت به مردها بيشتر است و باعث 

مي شود که شاگردان دختر جو کالس را مناسب تر ببينند . همچنين ميانگين انتظار دانش آموزان 

% ( يعني آنان خواهان جو مطلوبتر و باالتری نسبت به 5دختر نسبت به پسر باالتر است در سطح ) 

 پسران کالس هستند پس دختران هم جو فعلي کالس را بهتر مي دانند 

را بهتر مي دانند و هم انتظار بيشتری دارند که جو کالس را با التر از وضع هم جو فعلي کالس      

موجود باشد و اين درک و انتظار باالتر مي تواند به تفاوت های جنسي دختران و پسران مربوط باشد . 

تواند به تربيت و انتظار اجتماع و خانواده از جنس زن مرتبط باشد که از  همچنين اين تفاوت مي

ن نسبت به پسران انتظار مي رود که خود را خوشنود و سازگار نسبت به شرايط و موقعيت ها دخترا

نشان دهند . ميانگين نمره انتظار در دختران باالتر از ميانگين نمره انتظار پسران باالتر از ميانگين نمره 

به شرايط  . پس هم پسران و هم دختران خواهان جو کالس مناسب تری نسبت   (%3ادراک است ) 

موجود هستند و اين نارضايتي از جو موجود را مي توان اين چنين تفسير نمود که به نظر آنان کالس به 

نحو خوبي اداره نمي شود . و ضمنأ وقتي که افراد بشرايطي دست مي يابند و مدتي در  آن شرايط بسر 

موجود است بويژه اگر  موقعيتمي برند نسبت بدان ناراضي شده و خواهان موقعيت مطلوبتری نسبت به 

 آن موقعيت را دست يافتني بدانند.

نتايج حکايت از آن دارد که ميانگين متغير انتظار معلمين باالتر از ميانگين متغير ادراک است در سطح 

% 5% ( همچنين در برسي متغير ادراک و انتظار دانش آموزان باالتر از ميانگين متغير ادراک است ) 1) 

 % معنا دار است .1ميانگين انتظار معلمين باالتر از دانش آموزانشان است ولي در سطح  ( بعالوه
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همچنين متغير ادراک معلمين مدارس پسرانه از ميانگين متغير دانش آموزان پسر باالتر است ولي     

 % معنا دار است . 1در سطح 

مين مدارس دخترانه از ميانگين ادراک يافته ها نشان مي دهد که تفاوت ميانگين متغير ادراک معل     

 % معنا دار است .1دانش آموزان دختر بيشتر است و در سطح 

پس معلمين مدارس دخترانه نسبت به دانش آموزانشان درک بهتر و مناسب تری از جو موجود      

 کالس دارد.

ه پسرانه به تفاوت همينطور تفاوت ميانگين متغير از ادراک معلمين مدارس ، چه دخترانه و چ     

ميانگين متغير انتظار از ادراک دانش آموزان نزديک به هم است و بيانگر آن است که در شرايط کنوني 

به همان اندازه ای که معلمين خواهان تغيير در جو کالس هستند به همان اندازه دانش آموزان نيز نا 

ازه ای که معلمين خواهان آنند و هستند و خشنودی از جو کنوني دارند و خواهان تغيير جو به همان اند

 % معنا دار است .1اين يافته ها در سطح 

 محدوديتها :     

 عدم همکاری بعضي از معلمان در جهت نمونه گيری مناسب از کالسهای درس  – 5     

  ليسانسعدم ارزش گذاری مناسب برای پژوهشهای دوره  – 2     

 تحقيق دقت کم و هزينه باالی  – 6     

 اين پژوهش صرفأ بر روی دانش آموزان کالس پنجم دبستان دولتي انجام شده است  – 4     

 پيشنهادات 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .و پژوهشی آس

 

66 

 

(   از آنجا که اين پژوهش و پژوهشهای نمونه کار برد در آموزش و پرورش دارند پيشنهاد مي گرديد  5

و پرورش مد نظر قرار  نتايج اين تحقيق و تحقيقات مشابه توسط معلمين و مسئولين محترم آموزش

 گيرد . 

داده ودر استانها و  بسطمند به تحقيق از حوزه آموزش و پرورش ، اين تحقيق را  هشگران عالقهژو( پ 2

 مقاطع مختلف نيز ان را به پژوهش بگذارند .

ی کشور ، مسئولين آموزش و پرورش دقت بيشتری در ها( با توجه به افت تحصيلي در مقطع دبستان 6

يری مسائل روحي و رواني برای پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بعمل آورند و پيوسته به عوامل بکار گ

 روحي و عاطفي موجود بين معلمين محترم و دانش آموزان توجه خاص بنمايند.

( مسئولين ادارات آموزش و پرورش و مدارس همکاری مناسبتری برای ارائه کار به دانشجويان برای  4

 ند .تحقيقات خود بده

( حمايت عاطفي و رواني از دانش آموزان و ايجاد مشارکت در امور کالس از طريق آنان در پيشرفت  1

تحصيلي دانش آموزان اثر مثبت داشته که اين مهم مي تواند مورد توجه اولياء و مسئولين مدارس و 

 آموزش و پرورش قرار گيرد .

تواند در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تأثير ( بيان مطالب آموزشي تازه و جديد و به روز مي  3

 بسزايي داشته که دست اندر کاران به اين مهم نيز توجه الزم مبذول دارند .
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 باسمه تعالی

پاسخگوی محترم به نظر شما آيا مواردی که در زير مي آيند در کالس شما اتفاق مي افتد ؛ لطفأ 

 ، در پاسخنامه درج نمايييد.  نه –آری ای خود را به صورت جوابهای پاسخه

 در کالس شاگردان اغلب حواسشان پرت است . (5

 در کالس شاگردان يکديگر را خوب مي شناسند.  (2

 معلم به يايک شاگردان توجه دارد .  (6

 فقط گاهي به موضوعي غير از موضوع درسي مي پردازم . (4

 د حرفهای معلم را قطع کنند. شاگردان در همه زمان مي توانن  (1

 در کالس مقررات و دستو رات واضح هستند .   (3

 شند مورد توجه قرار مي گيرند. ادر کالس اگر دانش آموزان فکر تازه ای داشته ب  (3

 شاگردان عالقه ای به شناخت يکديگر ندارند.   (1

 . معلم بيشتر يک دوست است تا يک فردی که خود را باالتر از شاگردان بداند   (9

 در کالس شاگردان زياد کار درسي مي کنند.   (51

 هميشه درس سر وقت شروع مي شود .   (55

 معلم مقررات را خوب شرح داده است .   (52

 معلم برنامه های خوبي را آماده مي کند.  (56

 اکثريت شاگردان به صحبت های معلم گوش مي دهند.  (54

 مي توان شاگردان را به صورت های گروهي از هم جدا کرد .   (51
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 کند. م برای کمک به دانش آموزان از هيچ چيزی کوتاهي نميمعل (53

 معلم در کالس طبق برنامه تعيين شده عمل مي کند . (53

 معلم اغلب شاگردان را به ساکت بودن دعوت مي کند . (51

 معلم مقررات و دستورات را به خوبي اجرا مي کند . (59

س شاگردان خوشحال در کالعادی فرق دارد دوست دارد.  معلم درسهايي را که با درسهای (21

 هستند .

 در کالس شاگردان با هيچ کس دوست نيستند . (25

 معلم به شاگردان اعتماد دارد . (22

شاگرداني که چند روز غائب مي شوند احتياج دارند بيشتر کار کنند تا عقب ماندگي  (26

 درسهايشان را جبران کنند .

 در کالس بعضي از شاگردان وقتشان را تلف مي کنند . (24

 وچکترين اشتباه شاگردان متنبه مي شوند در کالس با ک (21

 معلم تکاليف شاگردان را  مانند هم مي داند . (23

 در کالس تعدادی از شاگردان هواسشان جای ديگر است . (23

 د ر کالس کم فرصت مي شود شاگردان همديگر را بشناسند .  (21

 معلم در حرف زدن با شاگردان سخت گير و جدی است . (29

 بايد تالش کرد .برای بدست آوردن نمرات خوب  (61

 روش انجام تکاليف در کالس خوب شرح داده شده است و همه مي دانند چه بايد بکنند . (65
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 اگر موقع شروع کالس شاگردان سر جای خود نباشند معلم آنها را سرزنش مي کند . (62

 شاگردان در برنامه کار کالسي دخالت چنداني ندارند . (66

 شرکت مي کنند . تعداد کمي از شاگردان کالس در بحثهای کالس (64

 شاگردان از کمک کردن به همه خوشنود مي شوند . (61

 اگر شاگردی بخواهد با معلم صحبت کند معلم برای او وقت در نظر مي گيرد . (63

 آمدن به کالس بيشتر فرصتي برای ديدار يکديگر است تا ياد گرفتن . (63

 فعاليتهای آموختني خوب ترتيب داده شده اند . (61

 .معلم خيلي سخت گير است  (69

در کالس هر روز کارهای متنوعي انجام مي شود ، آيا مايل هستيد موردهای زير در کالس شما اتفاق 

 بيافتد .

 در کالس شاگردان بايد دقت داشته باشند . (5

 در کالس شاگردان بايد يکديگر را خوب بشناسند . (2

 معلم بايد به همه شاگردان خوب توجه داشته باشد . (6

 ر درسي پرداخت .فقط گاهي بايد به موضوع غي (4

 شاگردان بايد بتوانند در همه زمان حرفهای معلم را قطع کنند  (1

 در کالس دستورات و مقررات بايد واضح باشد . (3

 شاگردان بايد احساس کنند ساعت کالس طوالني است . (3

 شاگردان  بايد به شناخت يکديگر عالقه داشته باشند . (1
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 شاگردان بايد در کالس خوشحال باشند . (9

 يد فردی که خود را باال تر از دانش آموزان مي داند باشد .معلم با (51

 در کالس شاگردان بايد زياد کار درسي کنند . (55

 درس هميشه بايد سر وقت شروع شود . (52

 معلم بايد مقررات و دستورات را خوب توضيح دهد . (56

 معلم بايد برنامه خوبي را آماده کند . (54

 د گوش کنند .اکثريت شاگردان بايد چيزی را که معلم مي گوي (51

 در کالس بايد بتوان شاگردان را از يکديگر بصورت گروهي جدا کرد . (53

 معلم برای کمک به شاگردان نبايد از هيچ چيز کوتاهي نمايد . (53

 در کالس بايد طبق برنامه عمل شده عمل کرد . (51

 معلم بايد مقررات را به خوبي اجرا کند . (59

 دارد دوست داشته باشد .معلم بايد درسهايي را که با درسهای عادی فرق  (21

 بايد در کالس همه شاگردان دوست يکديگر باشند . (25

 معلم بايد به شاگردان اعتماد کند . (22

شاگرداني که چند روز غائب مي شوند احتياج دارند بيشتر کار کنند تا عقب ماندگي  (26

 درسهايشان را جبران کنند .

 اجرا شود . کالس بايد کوچک ترين تنبيه در مورد کوچکترين اشتباه در  (24

 در کالس هيچ شاگردی نبايد وقتش را تلف کند . (21
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 بايد معلم تکليف شاگردان را مثل هم بدهد . (23

 در کالس هيچ شاگردی نبايد وقتش را تلف کند . (23

 بايد معلم در صحبت کردن با شاگردان سخت گير و جدی باشد . (21

 برای بدست آوردن نمرات خوب شاگردان بايد مجبور باشند تالش کنند . (29

 در کالس شاگردان بايد فرصت داشته باشند همديگر را خوب بشناسند . (61

 بايد روش انجام تکاليف خوب شرح داده شده باشد و همه بدانند چکار مي کنند . (65

 اگر موقع شروع کالس شاگردان در جای خود نباشند معلم بايد آنها را سرزنش کند . (62

 ت چنداني داشته باشند .شاگردان نبايد در کالس در برنامه کار کالسي دخال (66

 تمام شاگردان بايد در بحث شرکت کنند . (64

 شاگردان بايد از اينکه يکديگر را ياری مي کنند خوشنود باشند . (61

 اگر شاگردی مي خواهد با معلم حرف بزند معلم بايد برای او وقت در نظر بگيرد . (63

 گرفتن . آمدن به کالس بايد بيشتر فرصتي برای ديدار از يکديگر باشد تا ياد (63

 فعاليت آموختني بايد خوب ترتيب داده شده باشد . (61

 معلم بايد خيلي سخت گير باشد . (69

 در کالس بايد هر روز کار متنوعي انجام شود . (41

 منابع فارسی

 ( علل و عوامل افت تحصيلي و چگونگي کاهش آن ،فصلنامه تعليم و تربيت 5633( امين فر)  5

 (  5936( ايلينگورث ، رونا لوس  )  2
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 ( ، انتشارات رشد 5631کودک و مدرسه ، ترجمه نوای نژاد شکوه ) 

( انتشارات 5636( انگيزش در آموزش و پرورش ، ترجمه مدد علي اصغر ) 5933( بال ، ساموئل )  6

 دانشگاه تهران 

جو  3( مديرت کالس ، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش شماره ......  5632( بهاری ، منوچهر)  4 

 آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانشگاه الزهرا؛ 

بست ـ جان، روش تحقيق در علوم تربيتي و رفتاری، دکتر حسن پاشا شريفي و دکتر نرگس ( 1  

 .5635طالقاني، انتشارات رشد، سال 

  533-529ص  51-9مجله علمي و پژوهشي علوم انساني ، شواره  ( 3

 ت جو ، فصلنامهمديريت آموزش و پرورش ( مديريت مشارک 5635طوسي ، محمد علي )  (3 

( معلمان و روشهای کنترل کالس ) مجله علوم تربيتي دانشکده 5635عباس زاده ، مير محمد )  (1

 (  556 – 93ص  2و  5روانشناسي و علوم تربيتي شماره  ) 

تشارات دانا، ( دکتر شريفي ـ حسن پاشا ـ دکتر نجفي زند ـ جعفر ـ روشهای آماری در علوم رفتاری، ان9

 .5636سال

 (روشهای آماری در علوم تربيتي، انتشارات دانشگاه پيام نور5633( دالور، علي)51

 ( روان شناسي اجتماعي آموزش و پرورش ، نشر ويرايش  5636کريمي ، يو سف )  (55

 ( کاربرد روان شناسي در آموزشگاه ) انتشارات سروش (  5634( مقدم ، بدری )  52

 ( روابط انساني در مدرسه فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش  5632مالي ، محمد ) ( مير ک 56

 تهران، انتشارات رشد. « احساس کهتری( »5611منصور، محمود )(  54
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 ( عوامل مؤثر در بهبود کيفيت تدريس ، فصلنامه تعليم و تربيت  5635نصر اصفهاني ، احمد ) 
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