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شآموزان نسبت به مدرسه
دا ن 

2

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی م شرگن رب سرد سالک رد عونت     
دانشآموزان نسبت به مدرسه انجام گرفت .روش انجام ای  شهوژپ ن ش م یشهوژپ حرط و هدوب یشیامزآ هب و در   

     

ل كليههه
سآزم ورگ اب نو ههه ههههه تسا هسیاقم یا  .... ...جامعههه آم را ييي ش ما ل ل
اس فت اده در این پژوهش ،طرح پیشآزم پ و نو سس سس
دانشآموزان مقطع متوسطه دوم ،سال تحصیلی  39- 94در شهر چایپاره (استان آذربای دوب )یبرغ ناج    

هک تعد دا 4

کالس (دو کالس پسرانه و دو کالس دخترانه) هر کدام  30نفر ،با اس فت اده از روش نمونهگيري خوشهههاي ب ناونع ه   
نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند .به منظور گردآوری اطالع جت همانشسرپ زا تا دد دددید ظن ررر شد  تبسن شرگن ه به    
مدرسه (SAAS-Rمککوچ و سیگل ) 2003 ،اس دش هدافت  ... ..ت زج ی اد لیلحت و ه د افتسا اب ه د  ه ا رن ز ممممممممممم افزا یرامآ ر   

 SPSS 21و با روشهای آماری تحلیل واریانس یک راه  ه (( )ANOVAو چند  هریغتم  (( ((( )MANOVAان ماج

شد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که بکارگیری راهبردهای آموزش رد عونتم یطابضنا و ی

 سالک درس هب تبسن   

   

یش ه .دو ممممم چ یلحت جیاتن ،نین ل    
گروه تنک رل به طور معناداری باعث افزایش نگرش دانشآموزان نسبت به مدرسه م 
واریانس چند متغیره نشان داد که گروه آزمایش ،نسبت به گروه تنک رل در مؤلفههای نگرش نسبت به معلم و ك سال
و ارزشگذاري هدفها دارای نمرات باالتر و معنادارتری بودند م نیاربانب  .ییییییی ت زا هدافتسا ،تفگ ناو یاهدربهار     
آموزشی و انضباطی م نت وع در کالس درس روی نگرش دانشآموزان تأثیر دارد.
کلید واژهها :مدیریت کالس درس ،راهبردهای آموزشی و انضباطی ،نگرش به مدرسه
دریافت مقاله4931/9/51 :

پذیرش مقاله5931/2/ 25 :

 . 1کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دان گش اه شهیدمدنی آذربایجان ،مربی آموزش و پرورش (نویسنده مسئول)

ehsan.azimpoor1366@gmail.com
 . 2کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دان گش اه شهیدمدنی آذربایجان
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مقدمه
شناسايي عوامل مؤثر بر شاخصه اي يا د هاگشزومآ يريگ ي ب  ي ييي يييييترديد و نيلوا زا 

لصا ييي ييييت نير

محورهاي هدايتك نن ده غالب پژوهشهاي روان نش اسان ترب ه .تسا يتي ممممممم چ ننن ین بررس لماوع ي   
پيشآ ني د و پسآ ني د نگرشهای عاطفی و روانی همواره از دغدغههاي پژوه گش ران نظام تعل مي و
تربيت بوده است و در مطالعات متعدد اين عوامل به تناسب اه  و يياسانش دوخ ريثأت و تيم يا    
طبقهبندي شدهاند .اهمیت روابط ا متج اعی در م مج وعههای آموزش رد نارگید ریثأت و ی

هنیمز   

نگرش و انگیزش تحصیلی همواره مورد تأکید پژوه گش ران و مربیان بوده است .از اینننرو ،يكي
از مسائل مطرح شده در حوزه يادگيري آموزشگاهي كه پژوهشهای چندان جامعی بر روی آن
شآموزان نسبت به مدرسه میباشد.
صورت نگرفته است بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دان 

نگرش نسبت به مدرسه 1شامل عالقه و عاطفه دانشآموز نس ابآرصم( تسا هسردم هب تب د دددد ددددددی،

يدهند كه م زي ان انطباق فراگيران با تكاليف آموزشگاهي ارتباط زيادي
شها نشان م 
 .) 89 31پژوه 
با نحوه نگرش آنها به مدرسه دارد .همچ ين ن هرچه دانشآموزان نگرش مثبتتتت تتري ب هسردم ه   

گ.) 1992 ،2
داشته باشند از ادراك تحصيلي باالتري ن زي برخوردار خواهند وب  ددددد (لوئ نئول و گن گگ گگ

مككوچ و س گي ل ) 2003 ( 3خاطر نشان ميسازند كه فراگيران داراي پ شي رفت تحصيلي ضعيف،
نگرشهاي م فن ي نسبت به مدرسه دارند .نتايج پژوهش م جي ريبنكس )2 00 2( 4ن زي ن م ناش يي يييدهد

شآم طابترا ياراد نازو   
كه چگونه نگرش دانشآم اب هسردم هب نازو ناد يليصحت تفرشيپ ششششششش ششششششش
معنيداري است .دانشآموزاني كه داراي پ شي رفت تحصيلي باال هستن يريگداي هب هسردم رد د     
عالقهمند هس نت د و نسبت به مدرسه نگرش مثب  يت دددارنددد و ادراک س دنزا ههای نس تالوحت تب و
رویدادهای کالسی از خود نشان میدهند.
همچنین ،نگرش مثبت نسبت به مدرسه ،از مج له عوامل اثرگذار مهم ديدگاه شناختي -ا متج اعي
است كه در پ شي رفت تحصيلي نقش م ممؤثري دارنددد (ديايدراا 2005 ،5؛ ب تسجخ زا لقن ه

ههه ههههمهررر و

ه کم اران .)1931،پ تن ليچوك ) 1989 ( 6معتقد است نگرش دانشآموزان در مورد مدرسه ميتواند
. Attitude toward school
. Leung & Leung
. McCoach & Siegle
. Majoribanks
. DeEadra
. Pentelichuk
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شآموزان وق يت
تهاي يادگيري تأثير عمدهاي داشته باشد .دان 
در جهتگيريهاي آنها در فعالي 
موضوع درس را لذتبخش و م يف د بدانند ،بر يادگيري تمركز كرده و هدف تكل ار يرادم في   
دنبال خواهند كرد .ن  دارفا شرگ د روم ر د ها باختنا رد هسردم و ليصحت  داف .تسا رثؤم          
دانشآموزان زماني در كالس احساس ام ين ت و راحتي خواهند كرد كه احساس ك نن د ميييتوانند
شآموز احس سا
در كالس فعاالنه درگير شده و در تص ميم گيريهاي آن شركت ك نن د .وقتي دان 
شزا
كند معلم هر لحظه قصد ارزيابي وي را دارد ،احس ميا سا ن رد و هدركن ي ج هجيتن ّوّوّوّوّوّوّوّوّوّوّوّو ي تنش ش

فراهم خواهد آمد(گالوي و ادواردز 1992 ،1؛ به نقل از حس ني ي نسب و م كي ا يي لي م عين .) 1377 ،

مککوچ و سیگل (  ) 2003در تالش برای رواسازی و اعتباریابی پرس نش امه نگرش دانشآم نازو

نسبت به مدرسه پنج عامل را برای این متغیر شناسایی کردند که شامل :ادراک خ لیصحت دو ی یییی ،2

نگرش نسبت به معلم و کالس ،3نگرش نسبت به مدرسه ،4ارزشگذاری هدفها ا 5و انگی و شز

خودنظمدهی 6میباشند .در ادامه به توضیح مختصر این عوامل میپردازیم.

ادراک خود تحصیلی :دانشآموزان از راههای مختل یف اطمینان و اع مت اد را در خ هعسوت دو   
ته یا
میدهند و آنهایی که در مورد مهارتهای خود اطمینان دارند به درگیر شد یلاعف رد ن تت تت

م نت وع تمایل بیشتری دارند .ادراک دانشآموزان درباره مهارتهایشان تحت تأثیر نوع فعالیت-
هایی است که انتخاب می ننک د ،میزانی که خودشان را در این فعایتها درگیر می ننک د موادت و 
ک-
آنها در آن فعالیتها که نشان دهنده مدت زمانی است که آنه م(دنتسه تیلاعف ریگرد ا کککک کککک

کوچ و سیگل .) 2003 ،خودپنداره تحصیلی فرایند شکلللگی ک هرادنپدوخ زا یبایشزرا یر ه زا   

7

تجارب آموزشی دانشآموزان و تفس م ریثأت یشزومآ طیحم ری ی یییییییییی پ راکمه و یاوگ(دریذ ا نن ننن ،
شآم ای و نتشاد هرابرد زو ندا اوت نتش ن رب ییا ا اااااا اااااااای لرتنک
 .)01 20خودپنداره تحصیلی دانش ش

رب   

یادگیری و فعالیتهای پیشرفت خود در تعیین نوع هیجانها نقش زی رگا تقیقح رد .دراد یدا    
فرد خودپنداره نسبتًاًا ثابت و روش یلک لکش هب مه ین

مه و

ننام هژیو دعب رد د پدوخ  ن هراد           
. Galloway & Edwards
. Academic self-perceptions
. Attitude toward teachers and classes
. Attitudes toward school
. Goal valuation
. Motivation and self-regulation
. Guay & et al
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تحصیلی داشته باشد و به درک درس یت از خود نایل شود در نهایت م یلیصحت درکلمع هب رجن     
بهتری خواهد شد(نیکدل و ه کم اران .)1931 ،خودپنداره تحصیلی رابطه مثبت و قابل مالحظهای
با تالش تحص یوتوارت(یلی ننن 1و ه ،ناراکم  ،) 006 2انتخ لیصحت هرود با ی و نیترام(

اکمه ر ،نا    

51 20؛ مارش و یوانگ ،) 1997 ،و پیشرفت تحصیلی(مارش و مارتین )11 20 ،نشان داده است.
نگرش نسبت به معلم و کالس :ی یک دیگر از عوام  طبترم یشرگن ل با یلیصحت تفرشیپ       
دانشآموزان ،نگرش آنها نسبت به معلم و کالس است .شخص م ناملعم تی ییییییی تواند تفرشیپ    
شآم  تفرشیپ یاراد نازو ت یلیصح    
تحصیلی فراگیران را تحت تأثیر قرار دهد ناد زا یرایسب  .ششش ششش
پایین ،با معلمان و سایر کار نک ان مدرسه م کش ل دارند(مصرآبادی .) 89 31 ،به طوری م ،هک م نک   

2

س ،
است این م کش الت به خصومت با برخی از افراد از مج له معلمان م جن ر شود (مندل و م وکرا س س
 1988به نقل از مککوچ و سیگل .) 2003 ،به اعتقاد مک  لگیس و چوک

ش-
(( (((  ) 2003عالق ناد ه شش شش

آموزان به کالس و ترم تحصیلی به میزان اس فت اده آنها از راهبردهای خودنظمدهی و ه ممم چ ،نین
انگیزه آنها مرتبط است.
نگرش نسبت به مدرسه :نگرش نسبت به مدرسه ش و هقالع لما هدش شرازگ دوخ هفطاع

    

دانشآموزان نسبت به مدرسه است .یافتههای پژوهشها در طول سالها نشان داده فراگیرانی که

عملکرد مطلوبی در مدرسه دارند ب  ه عععالق نم د ای رد ی د ریگ ی  لیامت  د نیاو( دنرا ررررر رررررر .) 1992 ،3به
طوری که ،دانشآموزان با سطوح پایین پیشرفت نسبت به دانشآموزان دارای سطوح متوس و ط
باالتر پیشرفت نگرش م یفن تری نسبت به مدرسه نشان میدهند (مندل و مارکوس 1988 ،؛به نقل

از مککوچ و سیگل .) 2003 ،مجوریب کن س( )2 00 2نشان داد که نگرش شناخ یت کودکان نسبت
به مدرسه با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد .در مطالعه او نگرش عاط یف نسبت به مدرسه با پیشرفت
تحصیلی دختران رابطه داشت.
ارزشگذاری هدفهای مدرسه :ارزشگذاری هدفها شامل ارزش تکالیف و هدفهای
مرتبط با مدرسه و تکالیف است .ارزشگذاری هدفها توسط دانشآموزان ،روی خودنظمدهی
آنها و اینکه چگونه به تکالیف پیشرفت نزدیک و درگیر میشوند و به آنه م خساپ ا ییییییی دهند
. Trautwein
. Mandel & Marcus
. Weiner

1
2
3

67

تاثیر بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی  /...عظیم پور و ه کم ار

شآم یارب نازو   
ی ککک ه دانش ش
تأثیر میگذارد (هایدی و هاراکویچ .) 2000 ،1به عبارت دیگر ،ه گن ام 
یک تکلیف ارزش قائل شوند ،اح مت ال بیشتری وجود دارد که تالش بیشتری روی آن صرف
ننک د و پیشرفت آنها نسبت به تکلی م شیازفا ف

ییییییی یابد ،دلیفگیو(     4 99 1؛ ب ،نوسام زا لقن ه    

.) 2008
انگیزش و خودنظمده :ی

   

پی فرش تتته ح شزیگنا هزوح رد ریخا یا ا هک تسا نآ زا یک    

شآم اب نازو شش شششد .ب اقتعا ه د   
خودنظمدهی م کم ن است کلیدی برای فهم پی لیصحت تفرش ی ناد  ششش ششش
زیمرمن )4 99 1( 2خودنظمدهی به افکار خودزا ،احساسات و اقدامات و اعمال دانشآموزان هک
به شکل نظامندی در جهت دستیابی به اهداف هس نت د اشاره می نک د .در واقع ، ،خ ظندو ممم ده رد ی
رد یراتفر

برگیرنده فرایندی است که در آن افراد به صورت فراش و یتخانش ،یتخان

3

ای دد دددددددگیری

خودشان مشارکت فعال دارند (مککوچ و سیگل .) 2003 ،پ تن ریچ و دیگ ور تتت ( ) 990 1اش هرا
می ننک د که خودنظمدهی پیشبی ین

ننک ده معنادار پیشرفت تحصیلی است و اس فت اده از راهبردهای

خودنظمدهی درونی شده به افراد مک ک می نک د .دننک تفرشیپ هسردم رد ات  ،دوجو نیا اب
آگاهی از راهبردهای ش عم ،یتخانشارف و یتخان مو ًالًال  ،یوقت یارب ت رک  دن یلیصحت تفرشیپ

      
       

دانشآموزان کافی نیس نت د ،بلکه دانشآموزان باید برای اس فت اده از راهبردها انگیزه داشته باشند و
همچنین ،شناخت و تالشهایشان را نظم دهند.
مد ری ی  سالک ت درس یعقوم رگید دننام  ،تتتتتتتتتت تته تجا یا م یعا      و گروه اد ماجنا مزلتسم ،ی دن     
کارکردهای مدیریت یع ین طراحی و سازماندهی ،رهبری و نظارت و لرتنک

.تسا یبایشزرا و    

تحقق این کارکردها جو کالس را برای یادگیری و آموزش ف مهار م ییییی نک د سالک تیعقوم و     
درس ویژگیهای خاصی دارد که ت کف یک کارکردها از یکدیگر ب اکما یتخس ه ننن ننننپ ا ریذ سس سسست،
ولی تحقق کلیه کارکردها در فرایند اداره کالس درس ضروری است .اداره کالس درس همیشه
از عمدهترین مسائل معلمان بوده چون اداره و تنک رل کالس درس همواره پیشنی طیحم کی زا    
یادگیری اثربخش برای دستیابی به اهداف آموزشی اس و یحارط .ت

مزاس ا  سالک یهدن درس    

اداره کالس درس را آسانتر می نک د .این فعالیت باید به گونهای طراحی ش نآ قیرط زا هک دو

  

. Hidi & Harackiewicz
. Zimmerman
. Pintrich & DeGroot

1
2
3

68

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره اول /بهار 5931

فرصتهای یادگیری بیشتری فراهم شود و مهارتهای ا متج اعی و مشار یتک دانشآموزان رشد
و ارتقا یابد (صمدی و ه کم اران .) 87 31 ،پژوهشهای زیادی نشان میدهند که مدیریت سالک

درس ی یک از ا زج ای مهم آموزش مؤثر در کالس میباشد (ایمر و استو 2001 ،1؛ بروفی 006 2 ،2؛

کارتر ،کوش ششینگ ،س تسا ،زربا اا اااین و برلینررر 1988 ،3؛ س آوس و رآو رر ررر 1979 ،4؛ ت سو فا سس سسسیونز،5
 2005؛ وانگ ،هرتل و ولبر گگگ  .) 1993 ،6مه م ترا دددددیریت سرد سالک

یک ییی از ا زج اای مهم

شآم رد نازو
دستورالعمل کالسهای کارآمد میباشد رف اب هک آآ آآآینددد آم و شزو ی ریگدا ییی دانش ش

ارتباط است (مارزانو و مارزانو .) 2003 ،7راگ ،) 006 2( 8مدیریت کالس درس را کاری میداند

میداند که معلم برای اطمینان یافتن از درگیر نمودن دانشآموزان در فعالیتهای آموزشی انجام
میدهد .بررسیهای مرتبط با طراحی و برنامههای کالس درس نشان میدهد که نبود یک برنامه
شآم بجوم ار نازو   
درسی و سازماندهی م نت اسب بروز بسیاری از م کش الت رفتاری در بین دانش ش
میشود .به خصوص زمانی که با خصوصیات و ویژگیهای روانی آنها بیارتباط باشد ،اویلوا(    
.) 1379
م و نیترا

یودلاب نننن ن ) 1993 ( 9ب سالک تیریدم یار

 سرد س  دعب ه د دددد ددددر نظ :لماش دنریگ یم ر

       

شآم نازو
شخصیت ،آموزش و انضباط .بعد شخصیت به اعتقادات معلم ناد تیصخش هرابرد شششش شششش
شآم زو
است و در برگیرنده اقداماتی است که به وسیله معلم انجام میشود و به رشد ف ناد یدر شش شش
مک ک میشود .بعد آموزش شامل همه اقداماتی است که معلم در رابطه با فعالیتهای ی یریگدا
کالس درس ،فضا و اس فت اده از زمان انجام میدهد .در نهایت بعد انضباط ش مادقا لما ا تسا یت    
که معلم انجام میدهد تا استانداردهای مناسب رفتار در کالس درس را ای (دنک داج د جیاج ی و چ

ستوجیل کج وویچ .)11 20 ،10شيوههای آموزشی و رف املعم رات نن ننن ،ب زا یشخب ناونع ه تیریدم     

کالس درس ،ميتواند در نگرش دانشآموزان نسبت به مدرسه تاثيرگذار باشد (طاهری ،دالور،
1

. Emmwr & Stough
. Brophy
3
. Carter, Cushing, Sabers, Stein & Berliner
4
. Soar & Soar
5
. Torff & Sessions
6
. Wang, Haertel, & Walberg
7
. Marzano & Marzano
8
. Rag
9
. Martin & Baldwin
10
. Djigic & Stojiljkovic
2
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قدمپور و فرخی .) 89 31 ،به همین دليل امروزه ،بيشتر معلمان از روش تدريس يادگيرنده محور
شآموزان م م تروش يي يييك نن د يعس و    
اس فت اده كرده و در تص ميم گيريهاي مربوط به درس با دان 
دارند تا رابطهاي دوستانه با آنه ارقرب ا ر سالك طيحم ،دنيامن 
خوشآ ني د ب آ و هدو نننه ت نتشاد نودب ا ن و ش

يارب

شآم و باذج نازو
ناد ششششششش ششششششش

سرت  بسانمان دروخرب زا م م ،ملع ييييييييي ييييييييييتوانند رد 

بحثه  تكرش يسالك يا ك .دنن ه ممممممممممم چ ننن ین تامس  نو ((  ) 1993در پ وخ شهوژ د د ناشن  ااا ااااد هک
روشهاي آموزشي معلمان در احساسات و اعتقادات دانشآموزان تأثير دارد .به عالوه ،ساری و
کیخایی جوان ( )3931در پژوهش خود نشان دادند که روش تدریس حل مسئله در بهبود نگرش
شآموزان به میزاننن
دانشآموزان نسبت به مدرسه تأثیر مثبت دارد .بنابراین ،پیشرفت تحصیلی دان 
زیادی میتواند تحت تاثیر صالحیت حرفهههای معل  رارق سرد سالک رد نام گگگ گگگگیرددد .اس زا هدافت
راهبردهای آموزشی و انضباطی م نت وع به ع صا ناون لل لللیت یر ننن کارکردها ای شغللی معل  ار نام ننی ززز
میتوان از نمودهای بارز صالحیت حرفهههای معل  نام دددر هک دروآ رامش هب سرد سالک

تتتت ت تتتتتتأثیر

شآم دراد نازو . ..از ای بهار یحارط ور ن رده و یشزومآ یا       
فراوانننی ب ر پپ پی فرش تت ت تحصصصیلی دانشش 
انضباطی در کالس درس میتواند معلمان را در مدیریت کالس مؤثرتر یاری دهد ه و  ممممم چ ،نین
نگرش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دهد.
ن ننک ده ه ن ظو عو اا ااایف معلم ز هک مم مممینهههساززز فعالیتتتها ییی
راهبردهای آموزش ششی را م ممیت او ننن تعیین ن

ل .) 2000 ،1ه ممم چ ننن ین ب اقتعا ه د    مریل ل
ل
دانشآموزان در کالس درس است ،تعریففف ن وم ددد (مریل ل

(  ،) 2000یک راهبرد آموزشی شامل ساختار دانش ،ارائه ،شک ف و راه من ایی یادگیرنده میباشد.
شرایط محیط کاری باید یاری ننک ده معلمان در امر آموزش باشد و خود معل  نام ننی ززز بایددد دارای
تواناییهای خاصی باشند تا بتوانند وظیفه خود را به بهترین صورت به ان ماج ه هب .دنناسرب ممممممممم ین
شت املعم ر ن شور زا  افتسا روحم هدنريگداي سيردت د رد و هدرك ه          
دل يب ،هزورما لي شششششش شش

  

تص ميم گيريهاي مربوط به درس با دانشآموزان مشورت ميييك نن د ات دنراد يعس و  طبار ههههه ههههههاي
دوستانه با آنها برقرار نمايند ،محيط كالس براي دانشآموزان جذاب و خوشآ ني د بوده و آنها
ثثثه تكرش يسالك يا    
بدون داشتن تنش و ترس از برخورد نامناسب معل م ،م يي يييتوانند حب رد  ثث 

ك نن د .مینگ ،) 2007 ( 2نیز انضباط را ی یک از نج بههای بسیار مهم در اثربخ ششش ی مدددیریت سالک

. Meril
. Ming

1
2

70

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره اول /بهار 5931

درس میداند (به نقل از رمضانی ،کاظمی ،عالیی .)1931 ،پ هوژ شششها ا ن ب هک تسا هداد ناش ه    
شآم هب نازو   
کارگیری راهبردهای انضباطی بیهوده و بیاثر و یکسان ،نگرشهای من ففف ی در دانش ش
وجود میآورد .نمونهای از راهبردهای انضباطی بیاثر عبارتند از :ق او ننین م مهب

ل ا رج اا
 و غغغیرقابل ل

شآم ازو ننن
(دویل 1986 ،1؛گاتفردسون و گاتفردسوننن ،) 985 1 ،2نادیدهه گ گگرفتن سوووء رف ناد رات شش شش

شآم ازو ننن (گاتفردس و نو
(امر 1982 ،3؛ اورس وت ننن ،) 985 1 ،4پاس تم خ ن س هب ضقا وووو وووووء رف ناد رات شش شش

گاتفردسون ،) 985 1 ،مجازات بیش از حد یا تشویق بدون حمایت ( واس و نوتاک ار دد ددد ) 1982 ،5و
شآم م و نازو دددددیریت
تنبیه بدنی (دویل .) 1986 ،از این رو ،برقراری ارتباط مؤثر و مثبت ب ناد ا شش شش
یشود .جو سالک
شآموزان م 
کالس باعث تسهیل امر آموزش و کاهش رفتارهای نامطلوب دان 
شآموزان نسبت به مدرسه ،مطالعه ،تحص صصیل و ح تتت ی خودپنداررری آن
در هر شرایط بر نگرش دان 
یگذارد (کدیو.) 85 31
تأثیر م 
بنابراین ،در این پژوهش بر آن شدیم ت تتا ب رب ه ر ؛لماش یشزومآ یاهدربهار ریثأت یس       
راهبرد محوریت دانشآموز (فعالسازی شناخ یت ) ،راهبرد آموزش مب نت ی برگروه ،راهب  در اای اج ددد
تمر زک و انگیزه ،راهبرد تدارک محیط بهینه ،راهبرد تدررریس مستقققیم (معلم وحم رر ررری) ،راهب در
رف لرتنک آآ آیندد آم و شزو

دامآ دربهار هههههه هسازز زی؛ و راهبردهههای انض یطاب    شما لل ل؛ راهبرد قق قیم ییی

(مستقیم) ،راهبرد پی گش یری مب نت ی بر قانونگذاری ،راهبرد انسانی (غیرمس یقت ممم ) ،راهب شنکاو در
سریع ،راهبرد مب نت ی بر رابطه و شناخت ،راهبرد غیرکالمی ،راهبرد نمونه و مد للل سازززی و راهب در
ارجاع؛ بر نگرش دانشآموزان نسبت به مدرسه بپردازیم .در نتیجه هدف از انجام ای ،شهوژپ ن

  

پاسخگویی به این سؤال پژوه یش بود که آیا راهبردهای آموزشی و انض تم یطاب ن سالک رد عو    
درس بر نگرش دانشآموزان نسبت به مدرسه تأثیر دارد.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع تحقیقات شبه آزمای یش بوده و طرح پژوه یش مورد اس فت اده در این پ ،شهوژ
حه یا
طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروههای مقایسه است .طرحهای شبه آزمای رط هب یش ححح ححح

. Doyle
. Gottfredson & Gottfredson
. Emmer
. Evertson
. Cotton & Savard
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آزمای یش گ تف ه میشود که در آنها نتوان از انتساب تص گرزاب ،دمرس( درک هدافتسا یفدا ا و ن    
حجازي.)0931 ،

جامعه آماري شامل كليه دانشآموزان مقطع متوسطه دوم ،سال تحصیلی  39- 94در شهر چایپاره
(استان آذربایجان غربی) بود که تعد دا  4د و هنارسپ سالک ود( سالک و  سالک د هب )هنارتخ       
عنوان نمونه آماری پژوهش با اس فت اده از روش نمونهگيري خوشهاي به صورت تصادفی انتخ با
شدند .جای زگ ی ین کالسهای انتخابی به صورت گروه آزمایش شامل یک کالس دخترانه و یک
کالس پسرانه هر کدام به تعداد  30نفر و گروه تنک رل شامل یک کالس دخترانه و ی سالک ک   
پسرانه هر کدام به تعداد  30نفر انجام شد .برای گردآوری اطالعات در این پژوهش از پرس نش امه
تجدیدنظر شده نگرش نسبت به مدرسه 1اس فت اده شد .فرم اوليه اين پرس نش امه كه شامل  45س لاؤ

بود ،توسط مك كوچ و س گي ل ( ) 200 1تهيه شده است و هدف از تهية آن س جن ش عوامل مرتبط
ل (  ) 2003در
شآموزان بود .مك ك گيس و چو لل لل
با پ شي رفت تحصيلي يا عدم پ شي رفت تحصيلي دان 
يهاي مختلف 43 ،سؤال تهيه كردند و درباره پا يياي
فرم تجديدنظر شده  SAAS-Rپس از بررس 
و روايي اين پرس نش امه تحليلهاي مختلفي انجام دادند كه پس از تحليل ع يياهن يلما   

 35س لاؤ

باقي ماند (مصرآبادی .) 89 31 ،این پرس راد همانش اای پ ردا لماع جن اا اااك خ شرگن ،يليصحت دو    
فه و هسردم يا
نسبت به معل الك و نام سس سسسه  تبسن شرگن ،ا به مد زرا ،هسر ششششش ششششششگ ده يراذ فف فف
ان زيگ ش /خود نظمدهي میباشد .مصرآبادی ( ) 89 31پایایی هر یک از مؤلفههای ایننن پرس همانش
را به ترتیب  0/ 73 ،0/ 92 ،0/39 ،0/ 81و  0/ 89و ضریب پایایی کل پرس ار همانش

 0/ 91ب د ه سس سسست

آورد .در پژوهش حاضر نیز پایایی پرس نش امه نگرش نسبت به مدرسه  0/ 90به دست آمد.
پژوه گش ر برای اجرای این پژوهش از معلمانی اس فت اده نمود که سابقهی تدررریس تقریبا ا یکس ینا
( 7تا  01سال) برخوردار بودند تا تجربهکاری تأثیری بر چ نوگ گگگ ی اع لام تم غغغیررر مس هتشادن لقت   
باشد .روش اجرای پژوهش نیز شامل مراحل یا گامهای زیر بود:

. The School Attitude Assessment Survey

1
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ک دبیرس ات ننن پس و هنار یک ک
ک
گام اول؛ انتخاب گروهها ( تنک رل و آزمایش) :برای این منظ رو یک ک
دبیرستان پسرانه انتخاب شدند .از هر مدرسه نیز دو کالس به ص اصت ترو د فف فففی ب هورگ ناونع ه    
تنک رل و آزمایش به صورت تصادفی جای زگ ین شدند.
سهای آزمایش مربوطه د لماش هک بب بببی ار ننن
گام دوم؛ برگزاری جلسه توجیهی برای معلمان کال 
فیزیک ،ریاضی برای گروه آزمایش و دبیران ادبیات و شی یم برای گروه تنک رل بود.
گام سوم؛ بعد از انتخاب گروههای آزمایش و تنک رل و قب نبراک زا ل دددددی متغیررر مس  ،لقت پپ پپپیش
آزمون نگرش دانشآموزان نسبت به مدرسه در یک جلسهای  45دقیقهای برای ه ارجا هورگ ر    
شد.
گام چهارم؛ برای کاربندی متغیر مستقل که به مدت  45روز به طول انجامید از معلمان مربوطه
خواسته شد تا در امر آموزش و برق ار ررری انض هدربهار سالک رد طاب ااا اااای آموزش ششی و انض اب طططی
م نت وعی را در کالس اجرا ننک د .راهبردها ای آموزش ششی و انض اب طططی م پ زا هتفرگرب عونت اا ااایاننننامههه
کارشناسسسی ارش دد عظ ظظ یمپ رو    ( )3931بود ار هک  هبرده اااااا ای آموزش شش ی ش وحم دربهار لما رررر ری تت ت
دانشآموز (فعالسازیشناخ یت ) ،راهبرد آموزش مب نت ی برگروه ،راهبرد ای اج ددد تمر نا و زک گگگ ی هز ،،
راهبرد تدارک محیط بهی هن  ،،راهب دت در رر ررریس مستقققیم (معلم وحم رر ررری) ،راهب رف لرتنک در آآ آآآینددد
آموزش و راهبرد آمادهسازززی؛ و راهبردها ییی انض اب طططی ش ربهار لما د قق قققیم ییی (مستقققیم) ،راهب در
پی گش یری مب نت ی بر قانونگذاری ،راهبرد انسانی (غیرمستقیم) ،راهبرد وا نک ش سریع ،راهبرد مب نت ی
بر رابطه و شناخت ،راهبرد غیرکالمی ،راهبرد نمونه و مدلسازی و راهبرد ارجاع ب نمض رد .دو   
هیچگونه اطالعاتی از راهبردهای آموزشی و انضباطی مورد توجه پژوه خا رد رگش تتت یاررر معل نام
گروه تنک رل گذاشته نشد و آنان طبق روال معمول به تدریس و برقراری انضباط در کالس خ دو
اقدام نمودند.
گام پنجم؛ بعد از اتمام زمان پیشبی ین شده برای کاربندی متغیر مس شرگن نومزآ سپ ،لقت     
دانشآموزان نسبت به مدرسه در یک جلسهای  45دقیقهای برای هر گروه اجرا شد.
یافتهها
در جدول  ،1ميان يگ ن و انحراف معيار نمرات س جن ش نگرش به مدرسه و مؤلفههاي آن در گروه
آزمايش و ك تن رل در پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است .همانگونه شم هک ا ده ه مم م ممممیشوددد
نمرات دانشآموزان در س جن ش نگرش آنان به مدرس فلوم و ه هه هههها ای ن لعم هب تبسن شرگ م و 
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كالس ،ان زيگ ش /خود نظمدهي ،نگرش نسبت به مدرسه ،ادراك خود تحصيلي و ارزشگذاري
هدفها در پسآزمون گروه آزمایش نسبت به پیشآزمون همان گروه تغییراتی را نشان میدهد.
برای اطمینان از معنادار بودن این تغییرات از دو آزمون تحلیل واریانس تک متغیره (جدول  )2و
تحلیل واریانس چند متغیره (جدول  )3اس فت اده شد.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار نمرات نگرش به مدرسه و مؤلفههاي آن در گروه كنترل و آزما شي
پس آزمون
انح فار        

شآزمون
پی 
انح فار            

میانگین

استاندارد

گروه

آزمون
میانگین

استاندارد

6/ 70

7/ 87

35 /14

نگرش نسبت به معلم و كالس

32 / 08

7/ 70

49 / 70

7/ 96

48 / 89

مدهي
ان يگ زش /خود نظ 

9/ 55

22/ 50

9/67

21 / 50

نگرش نسبت به مدرسه

4/ 80

31 / 81

4/ 87

31 / 21

ادراك خود تحصيلي

گ هور         
آزمایش

4/ 87

30 / 80

5/ 71

25 / 80

فها
ارزش گذاري هد 

24 / 71

188

62/ 78

172 / 44

س جن ش نگرش به مدرسه(کل)

6/ 18

32 /38

6/ 20

31/ 85

نگرش نسبت به معلم و كالس

7/ 24

47 / 28

7/ 19

48 / 21

مدهي
ان زيگ ش /خود نظ 

7/ 37

19 /67

7/ 54

19 / 23

نگرش نسبت به مدرسه

5/ 56

30 /38

5/ 46

29 / 32

ادراك خود تحصيلي

6/ 92

62/ 78

62/6

173 / 53

6/76
62/ 56

گ هور         
تنک رل

25 / 79

فها
ارزش گذاري هد 

171 / 52

س جن ش نگرش به مدرسه(کل)

همچ ين ن نتایج تحليل واريانس تک متغيره (جدول  )2ن رادقم ،داد ناش     Fب هدمآ تسد ه     9/ 53
است كه سطح معنيداري اين مقدار با درجه ي آزادي  1و 118

تمک ر از  0/ 05م ممیباشد ( ( 0/ 003

=811( =9/ 53 ،Pو .)F )1بنابراين ميتوان گفت تفاوت ميان يگ ن نمرات س  تبسن شرگن شجن به    
مدرسههه در دو گ و لرتنك هور

آزم انعم شيا د را ا وط هب ،تس ررررررر رررری اکب هک ر گگگ گگیری راهبردهااای

شآم نازو
آموزشی و انضباطی م نت وع در کالس درس به طور معناداری باعث افزایش نگرش دان 
نسبت به مدرسه میشود .با توجه به مجذور اتا مقدار اين تاثیر  12درصد میباشد (جدول .)2
جدول  .2نتايج تحليل واريانس جهت بررسي تأثير بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی متنوع بر نگرش
مجذور اتا
0/ 12

P
0/ 003

F
9/ 53

دانشآموزان نسبت به مدرسه
df
MS
6278 / 53
658 / 73

1

SS
6278 / 53

منبع تغییرات
بین گروهی

118

77730 /39

خطا

021

4005200

کل
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براي بررسي تأثير بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی م نت وع بر مؤلفههاي س جن ش نگرش
نسبت به مدرسه از تحليل واریانس چندمتغیره اس فت اده شد .نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان

داد مقدار المبدای ویل زک  1با  0/ 88و مقدار  F =3/ 16از لحاظ آماری معنادار میباشد ( .)P≥0/ 05
ت بههه مدرسه
ش نسبت ت
بنابراين گروههاي آزمايش و ك رتن للل حد قا للل در كي ييي از مؤلفههههاييي ن رگ ش ش

(نگرش نسبت به معلم و كالس ،ان زيگ ش /خود نظم دهي ،نگرش نسبت به مدرسه ،ادراك خوددد
تحصيلي و ارزش گذاري هدفها) با یکدیگر تفاوت معناداری دارند .در ادامه براي پي بردن به
اين كه تأثير بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی م نت وع بر كدام كي

از مؤلفههاي نگرش

به مدرسه معنادار است و همچ ين ن مقايسه شدت تأثيرات ،نتايج آزمون  Fدر تحليل واريانس چند
متغيره آورده شده است.
جدول  .3نتايج تحليل واريانس چند متغيره تأثير بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی متنوع بر مؤلفههاي نگرش
P
0/ 03

F
4/ 82

MS
200 / 20

df
1

SS

به مدرسه

200 / 20

متغیر وابسته
نگرش نسبت به معلم و كالس

0/ 07

3/ 13

75 1/ 20

1

75 1/ 20

مدهي
ان زيگ ش /خود نظ 

0/ 08

3/ 08

422/ 13

1

422/ 13

نگرش نسبت به مدرسه

1/ 07

29 / 008

1

29 / 008

ادراك خود تحصيلي

13 /15

484 / 008

1

484 / 008

فها
ارزش گذاري هد 

0/3
0/1 00

منبع تأثیر

گروه

فها،
با توجه به نتایج جدول  ،3در مؤلفههای نگرش نسبت به معلم و كالس و ارزشگذاري هد 
مقدار  Fبه دست آمده ب رت ه تتیببب  4/ 82و  13 /15م ممیباشددد امآ ظاحل زا هک ررر رررری مع سا رادان تت تتت
(  .)P≥0/ 05ولی در سایر مؤلفههای ان زيگ ش /خود نظمدهي ،نگرش نس سردم هب تب ههه هههه و ادراك

خود تحصيلي ،مقدار  Fبه دست آمده به ترتیب  3/ 08 ،3/ 13و  1/ 07میباشددد  هک هه هههیچکدا ممم از
ن ن ارم تتت
ن ميييت او ننن گفتتت ت واف تتت م گناي ين ن
لحاظ آماری نیز معنادار نشدهاند (  .)P≤0/ 05ب ياربان ن ن

فه ود نومزآ سپ رد ا
شگ ده يراذ فف فف
مؤلفههای نگرش نسبت به معلم و ك زرا و سال ش ش

هورگ     

ك تن رل و آزمايش معنادار است به طوري كه بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی م نت وع بر
نگرش دانشآموزان نسبت به معلم و كالس و ارزشگذاري هدفها ای آنه  ا تت تتتأثیر گ وب راذ ده   
است .همچنین میتوان نتیجه گرفت تفاوت ميان يگ ن نمرات مؤلفههای ان زيگ ش /خود نظ مممده ،ي
نگرش نسبت به مدرسه و ادراك خ  نومزآ سپ رد يليصحت دو دو رگ  و شيامزآ و لرتنك ه        
. Wilks' Lambda
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معنادار نیست به طوري كه بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی م نت وع ب گنا ر ي دوخ /شز    
شآموزان تاثیر گذار نبوده است.
مدهي ،نگرش نسبت به مدرسه و ادراك خود تحصيلي دان 
نظ 
بحث و نتیجهگیری
کالس درس به عنوان سازمانی رس یم درصدد تحقق اهداف آموزشی و تربی یت است .معلمان در
کالس درس مسؤول ایجاد نظم و آرامش ،اس فت اده از منابع و مواد زا هدافتسا ،یشزومآ کمک   
راهبردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هس نت د .انجام این فعالیتتته مزلتسم ا
مدیریت کردن کالس درس و اس زا هدافت راهبرده و یشزومآ یا

سالک رد یعونتم یطابظنا

    

درس میباشد .پژوهش حاضر ب و یشزومآ یاهدربهار یریگراکب یشخبرثا یسررب فده ا      
انضباطی م نت وع در کالس درس بر نگرش دانشآموزان نس جنا هسردم هب تب ام جیاتن .تفرگ       
تحلیل دادهها نشان داد که بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی م نت وع در زا سرد سالک
شآموز ،راهبرد آموزش مب نت ی برگروه ،راهبرد ایجاد تمر زک و انگیزه،
مج له؛ راهبرد محوریت دان 
راهبرد تدارک محیط بهی هن  ،،راهب دت در رر ررریس مستقققیم (معلم وحم رر ررری) ،راهب رف لرتنک در آآ آآآینددد
آموزش و راهبرد آمادهسازی؛ و راهبردهای انضباطی ش ربهار لما ددددد مستقققیم ،راهب  در پپی ریگش ییی
مب نت ی بر قانونگذاری ،راهبرد انسانی (غیرمستقیم) ،راهبرد وا نک ش سریع ،راهبرد مب نت ی بر رابطه و
شناخت ،راهبرد غیرکالمی ،راهبرد نمونه و مدلسازی و راهبرد ارجاع؛ به طور مع ثعاب یرادان   
یشود.
شآموزان نسبت به مدرسه م 
افزایش نگرش دان 

بررسیهای برالینر )1 988 ( 1درباره فعالیتهای معلمان در کالسهای درس نشان داد که معل نام

بخش جالب توجهی از فعالیتهای مرتبط با کارکرد طراح ار لرتنک و تراظن ،یهدنامزاس ،ی

  

انجام میدهند .مطالعات گود و برافی ( ) 995 1نشان داد که کالسهایی آ ناملعم هک نن نننه هب ار ا   
خوبی طراحی و سازماندهی کردهاند اثربخ یش باالتری دارند .به نظ راموکان ر ا (( (((  ) 2000موقعیت
هر کالس درس در نهایت با میزان مشارکت دانشآموزان در فرایند یاددهی-یادگیری م صخش
میشود و این امر مستل مز رهبری در کالس درس است .بنابراین ،هرگونه موفقیت و پی رد یتفرش
سطح کالس درس تا حدودی نشانه تحقق رهبری در کالس درس اس ناملعم هلیسو هب هک ت      
شآم رد نازو
انجام میشود .ناکومارا (  ) 2000نشان میدهد که معلمان برای مشارکت اولیا و دانش ش

. Berliner

1
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فرایند یاددهی -یادگیری تالش جالب توجهی را انجام میدهند ،به نظر این پژوه هجوت ،نارگش   
به تغییر ،پذیرش دانشآموزان ،گوش دادن به نظرات دانشآموزان ،تعیین رس سالک یارب تلا    
درس و مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای آموزشی نشانه رهبری در کالس درس است هک
مک و بیش در کالسهای درس انجام میشود .همچنین ،مطالع  بوش تربار تا ((( ((((  ) 2003ن ناش
شآم نازو
میدهد که احترام به دانشآموزان ،شناسایی نقاط قوت دانشآموزان و تقد ناد زا ری شش شش
نشانه رهبری کالس درس است که معلمان معمو ًالًال برای تحقق آنها تالشه لمع هب یدج یا     
میآورند .همچنین یافتههای پژوهش طاهری و ه کم اران ( ) 89 31نشان داد شيوههای آموزش و ی
شآموزان نسبت ب راذگريثات هسردم ه     باشد .ه ممم چ نین
يتواند در نگرش دان 
رفتار معلمان هم م 
شه املعم يشزومآ يا ن رد 
تامسون (  ) 1993در پ وخ شهوژ ددددد ن ور هک داد ناش شش شش

سحا ا و تاس   

اعتقادات دانشآموزان تأثير دارد .به عالوه ،ساری و کیخ یا ی اوج  نن ننن ( )3931در پ وخ شهوژ د   
شآم سردم هب تبسن نازو هههه ههههه ت ریثأ
نشان دادند که روش تدریس حل مسئله در بهبود نگرش دانش ش
مثبت دارد.
همچنین ،نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی م نت وع
ت بههه معل ممم و ك و سال ارزشگ راذ ي ي
ي
شآم بسن نازو تت تت
در کالس درس بر مؤلفههای نگرش دانش ش
ت بههه
ش نسبت ت
ش /خوددد نظ مممده رگن ،ي شش شش
هدفهای آنها تأثیر گذار است ولی بر مولفههای ان زيگ ش ش
مدرسه و ادراك خود تحصيلي دانشآم  .تشادن یرادانعم ریثأت نازو د نیا ر م هطبار ییییییییییییییی ت ناو
گفت ،دانشآموزان وقتي موضوع درس را لذتبخش و م يف د بدانند ،بر يادگيري تمركز كرده و
ل و مدرسههه در انتخاببب
هدف تكليفمداري را دنبال خواهند كرد .نگرش افراد در مورد تحصيل ل
س احساسسس ام ين تتت و راحتييي خواهنددد كرددد كههه
اهداف مؤثر است .دانشآموزان زماني در كالس س
احساس ك نن د ميتوانند در كالس فعاالنه درگير شده و در تص ميم گيريه .دننك تكرش نآ يا    
وقتي دانشآموز احساس كند معلم هر لحظه قصد ارزيابي وي را دارد ،احساس ا كن ينمي رد و ه
در ن جيت ه ج ّوّوي تنشزا فراهم خواهد آمد و يولاگ( ادواردز 1992 ،؛ ب و بسن ينيسح زا لقن ه   
م كي ا يي لي م عين .) 1377 ،
معلمان محیطهای مؤثر آموزشی را به وجود میآورند و آموزش را تحقق میبخ نش د .آنها نقش
بسیار مه یم در ایجاد انگیزش و اهمیت تکلی زا .دنراد ناگدنریگدای رد ف آ ننن نننن ،هزورما هک اج    

بیشتر معلمان از روش تدریس یادگیرنده محور اس فت اده کرده و سعی میشود در تصمیمگیری-

77

تاثیر بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی  /...عظیم پور و ه کم ار

های مربوط به درس با دانشآموزان مشورت ننک د و رابط ططهای دوس آ اب هنات نن نننه ارقرب ا ر ،دنیامن     
محیط کالس برای دانشآموزان جذاب و خوشآیند بوده و آنها بدون داشتن ت زا سرت و شن   
برخورد نامناسب معلم ،میتوانند در بحثهای کالسی شرکت ننک د .نظارت و تنک رل ،ب ناونع ه   
م ممت سایر کارکردها و تضمین ننک ده اجرای برنامهههه زا شیب ،یشزومآ یا

ت دروم شیپ و هج      

معلمان است .از طرفی معلمان در هر وضعی یت ن یم خواهند تنک رل کالس را از دست بدهند .شاید
به همین دلیل به کارکرد تنک رل و حفظ اقتدار خود بیش از دیگر کارکرده م هجوت ا ییییییی ننک د زا .

طرف دیگر بخش عمدهای از تعاریف مدیریت کالس درس این مفهوم را با تنک رل مترادف می-
دانند (صمدی و ه کم اران .) 87 31 ،به نظر راگ (  ) 1989ه هلمج زا و یعامتجا تیلاعف هنوگ ر      
شآم زا لرتنک مزلتسم سرد سالک رد نازو
فعالیتهای دانش ش

یظنت قیرط ممممممممممممم و تد و دعاوق نیو

مقررات است .او معتقد است زندگی ا متج اعی بدون قواعد و مقررات و تنک رل غیر م کم ن است.
با وجود این بعضی از قوانین روشن و واضح و بعضی تلویحی و مبهم هس نت د و لذا ،هر چه معلمان
در بیان صریح قواعد و مقررات و ارتباط اثربخش با دانشآموزان بیشتر تالش ک نن د لرتنک هب    
کالس مک ک بیشتری کردهاند.
گود و برافی ( ) 995 1معتقدند آگاهی و هوش  تبسن ملعم یرای به ،سالک لک

یریگراک هب         

عالمتهای مشخص و تعریف شده به منظور جلب توجه دانشآم یلاعف یرادهگن ،نازو تتت تتتته یا
کالسی در یک حالت زنده ،فع لا اش و دا و ب

عونت داجیا د یلاعف ر تتتتت تتتتتته یا

کالس لرتنک رد ی

دانشآموزان مؤثر است .بهرن یگ ( 80 31؛ به نقل از ازاچسون و گال) ،ح  یدمحم و هزم

(( ((( 82 31؛

به نقل از فونتانا) ،وهاشمیان ( ، 81 31به نقل از بت ریس و فن ییی م تاررقم و دعاوق نیودت )،رو     
مشخصی را برای تنک رل کالس درس الزم میدانند .امی ین ( ، 80 31به نقل از آندرس سسون ،ل )نیرو
ته و هدنرادزاب یا
معتقد است ،فعالیتهای معلمان را در انجام کارکرد تنک رل میتوان ب یلاعف ه تت تت
وا نک ش تقسیم کرد .فعالیتهای بازدارنده ،شامل تدوین مقررات و اس صاخ یاهراتفر زا هدافت    
دو عامل مهم بازدارندگی محسوب میش و میقتسم یاهدروخرب و ،دنو ب ای یدج ی یییییییییییی نظم ییی ها
فعالیت وا یشنک تلقی میشود .پژوهشهای گود و برافی ( ) 995 1نشان داد که اثربخ یش

س-
الک س س

هایی که بهتر مدیریت میشدند بیشتر از کالسهایی بود که کارکردهای مدیریت را به خ یبو
انجام ن یم دادند .به نظر این صاحبنظران کالسهای درس کراک هک ی ر سالک تیریدم یاهد

    

درسی را انجام میدادند کالسهایی جذاب ،وظیفهمدار و سازمان یافته بودند که در جهت تحقق
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اهداف آموزشی تالش میکردند .در این کالسها رابطه معلم و شاگرد مثبت و مب ینت بر اح مارت
متقابل است و انتظارات آموزشی از شاگردان شفاف بوده و ساختار مناسبی برای تحقق انتظارات
پیشبی ین و فراهم شده است.
بنابراین ،با توجه به نتایج حاصل شده میتوان گفت اس فت اده از راهبردهای آموزش یطابضنا و ی   
م نت وع میتواند باعث افزایش نگرش دانشآموزان نسبت به مدرسه شود .با توجه به این شور هک
واحدی برای تدریس و مدیریت کالس درس از سوی متخصصان تعلیم و تربیت پی نش هههاد نشده

است و بیشتر متخصصان این حوزه بر تلفیق و ترکیب این راهبردها تأکید دارند ،پی م داهنش ییییی -
شود معلمان در کالسه بضنا و یشزومآ عونتم یاهدربهار زا سرد یا ا سرد سالک رد یط   
اس فت اده ننک د که خود باعث افزایش نگرش آنها ب م هسردم ه ییییییی ش آ و دو نننه و شرگن ا

   
هفطاع    

مثبتتری به مدرسه خواهند داشت .همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد این تأثیرگذاری بر
مؤلفههای نگرش نسبت به معلم و کالس درس و ارزشگذاری هدفها بیشتر است .همچ ،نین
پی نش هاد میشود که اثربخ یش راهبردهای م نت وع آموزشی و انضباطی در مقایسه با روشهای دیگر
آموزشی و بازدههای مختلف شناخ یت  ،عاط یف و رفتاری دیگر فراگیران مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
اچسون ،ا کیت ،و مردیت ،دامین گال .) 80 31( .نظارت راهنمایی و تعلیماتی ،کاربرد فن رد یکینیلک نو   
نظارت و راهنمایی ،کارورزی و آموزشهای پیش و ضمن خدمت( .تر مج ه :محمد رض )،یگنرهب ا   
تهران :مک ال تربیت.
اولیوا ،پیتر .اف .) 1379 ( .نظارت و راهنمایی آموزش دم رد ی ا ورما سر ززز زززز( .تر  اضرمالغ :همج ا و یدمح
سعیده شهابی) ،اصفهان :دان گش اه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
آندرسون ،لورین دبلیو .) 80 31( .افزایش اثربخشی معلمان در فرایند تدریس( .تر مج ه :محمد امی ین ) ،ته ار ننن:
مدرسه.
ی( .تر شونایک :همج   
بت ریس ،اس .ف ین مور .) 81 31( .مدیریت کالس درس مبتنی بر دانشآموز مح رو ی ی
هاشمیان) ،تهران :دان گش اه الزهراء.
شآم ازو ننن از محيططط روان تخانش ييي ك  سال ووو
حس ني ي نسب ،سيد داود و م كي ائيلي م عين  ،فرزانه .) 1377 (.ادراك دانش ش
م تربيت ييي و روانشناس ييي ،
ب آن نا  ..مجلههه علوم م
رابطه آن با پ شي رفت تحصيلي ،انگ زي ش درونييي و اض ارط ب ب
دان گش اه شهيد چمران اهواز. 55 - 72 ،)5( 3،
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سپور ،ذبيح اله .كرايي ،امين .كوچكي ،رح مي  .)1931( .ت يثأ ررر برنامههه موفقيتتت تحص لي ييي بررر
خجسته مهر ،رضا .عبا 
عملكرد و خودپنداره تحصيلي ،نگرش نسبت ب هسردم ه  ،،، ،،ريگداي ييي ش وي ههه موفقيتتت در مدرسههه و س راگزا ييي
شآموزان .مجلهي روانشناسي مدرسه. 27 - 45 ،)1(1 ،
ا متج اعي دان 
رمضانی ،سیده گل افروز .کاظ یم  ،یحیی .عالیی ،حبیبه .)1931( .رابطهی منبع تنک رل دانشآموزان با ا گ یار ششش آنها ا
کهای انضباطی معلمان .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 4 ،و..38- 98 :2
به انواع سب 
ساری ،زهرا .و کیخایی جوان ،مهدی .) ۱۳۹۳ ( .تأثیر روش تد رب هلئسم لح سیر تزع ،سفن ن هب تبسن شرگ      

   

مدرسه و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشآموزان ،اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم
تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگ کینورتکلا تروصب ،ی ی  ،

ممم ممممرک یاهراکهار ز   

دستیابی به توسعه پایدار.

سرمد ،زهره ،و بازرگان ،عباس ،و حجازی ،الهه .)0931( .روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :آگاه.
صمدی ،پروین .رجاییپور ،سعید .آقا حسی ین  ،تقی .قالوندی ،حسن .) 87 31( .تبیین جو یادگیری اث ساسارب شخبر   
ی1(4 ،و:)2
مؤلفههای مدیریت کالس درس در مدارس راه من ایی شهر ارومیه .اندیشهههها تیبرت نیون ی ی یی ییی
. 55 1- 176
طاهری ،ژواله .دالور ،علی .قدمپور ،ع تز اهلل .فرخی ،نورعلی .) 89 31( .عوامل م ثو ررر در ال وگ ييي مناسببب باورهاييي
شآموزان دبيرستاني در شهر تهران .مجلهي اصول بهداشت رواني.2 66 -763.)4( 12 .
ان زيگ شي دان 
عظی ممم پ  .ناسحا ،رو (((( ( .)3931تبی  و یشزومآ یاهدربهار نی ا ملعم یطابضن ا هیرظن ساسارب ن       

       

خودتعیینگری .پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده .دان کش ده علوم تربی گشناد ،یسانشناور و یت ا ش ه ه دی     
مدنی آذربایجان تبریز.
فونتانا ،دیوید .) 82 31( .کنترل کالس( .تر مج ه :ساده ح زم ه و مجید محمدی) ،تهران :رشد.
کدیور ،پروین ،) 85 31( .روان شناسی تربیتی ،تهران ،سمت.
مصرآبادی ،جواد .) 89 31( .ه جن اريابي و تحليل عاملي اك شت افي پرس نش امه تجديد نظر شده س جن ش نگرش نسبت به
مدرسه .علوم تربيتي. 107 -021 .)2(3،
نیکدل ،فریب ازرف .نیورپ ،رویدک .زر د لو  ،ییییییییییی ال .ه عربزا  .داوج ،نایسوواک .یدهم ،هد (((( ((((( .)1931رابط هرادنپدوخ ه   
تحصیلی ،هیجانهای مثبت و
. 103 - 119

ی:) 21 (6 ،
م فن ی با ی ریگدا ییی خ ادرگدو ننن .فص دربراک یسانشناور همانل ییی ییی

Berliner, D. C, (1988).The development of expertise in pedagogy. New York,
Longman.
Brophy, J. (2006). History of research on classroom management. In C. M.
Evertson & C. S.Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management:
Research, practice, and contemporary issues. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.

5931  بهار/ شماره اول/ سال دهم/ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

80

Cotton, K., and Savard, W. G. (1982). Student Discipline and Motivation:
Research Synthesis. Portland, OR: Northwest Regional Educational
Laboratory.
Carter, K., Cushing, K., Sabers, D., Stein, P., & Berliner, D. (1988). Expertnovice differences in perceiving and processing visual classroom information.
Journal of Teacher Education, 39(3), 25–31.
Doyle, W. (1986). Classroom Management Techniques. In Strategies to Reduce
Student Misbehavior, edited by Oliver C. Moles. Washington, DC: Office of
Educational Research and Improvement, 11-31.
Djigic, G. & Stojiljkovic, S. (2011). Classroom management styles, classroom
climate and school achievement. Social and Behavioral Sciences, 29, 819 –
828.
Emmer, E. T. (1982). Management Strategies in Elementary School
Classrooms. Austin, TX: Research and Development Center for Teacher
Education.
Emmer, E. T., Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of
educational psychology, with implications for teacher education. Educational
Psychologist, 36, 103– 112.
Evertson, C. M. (1985). Training Teachers in Classroom Management: An
Experimental Study in Secondary School Classrooms. Journal of Educational
Research. 79(1). 51-58.
Gottfredson, G. D., and Gottfredson, D. C. (1985). Victimization in Schools. New
York: Plenum Press.
Good, T. L. & Brophy, J. E. (1995). Teacher Student Relationship. New York,
Holt Rinehart & Winston.
Guay, F. Ratell, C. F. Roy, A. & litalien, D. (2010). Academic self – Concept,
autonomous academic motivation and academic achievement: mediating and
additive effects. Learning and individual differences Journal, 20: 644–653.
Hidi, S. & Harackiewicz, J. M. (2000). Motivating the academically unmotivated:
A critical issue for the 21st century. Review of Educational Research, 70,
151-179.
Leung, J.P., & Leung, K., (1992). Life satisfaction, self-concept and relationship
with parents in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21, 653665.
Marsh, H. W. & Yeung, A. S. (1997). Coursework selection: Relations to
academic self-concept and achievement. American Educational Research
Journal, 34, 691–720.
McCoach, D.B., & Siegle, D., (2003). The school attitude assessment
surveyrevised: A new instrument to identify academically able students who
underachieve. Educational and Psychological Measurement, 63(3), 414-429.
McCoach, D.B., & Siegle, D., (2001). A comparison of high achievers’ and low
achievers’ attitudes, perceptions, and motivations. Academic Exchange
Quarterly, 5(2) 71-76.
Merrill, M. D. (2000). Instructional strategies that teach. CBT Solutions,
November/December, 1-11.

18

 عظیم پور و ه کم ار/... تاثیر بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی

Marzano, R. J., Marzano, J. S. (2003). Key to classroom management.
Educational leadership, 24, 1-13.
Majoribanks, K., (2002). The predictive validity of an attitude toward school scale
in relation to children's academic achievement. Educational and
Psychological Measurement, 52, 201- 211.
Marsh, H. W., & Martin, A. J. (2011). Academic self-concept and academic
achievement: Relations and causal ordering. British Journal of Educational
Psychology, 81, 59–77.
Martin, K. Goldwasser, M. and Harris, E. (2015). Developmental Education’s
Impact on Students’ Academic Self-Concept and Self-Efficacy. Journal of
College Student Retention: Research, Theory & Practice, 0(0): 1-14.
Mason, B. (2008). Passing CAHSEE but failing math and English: what best
predicts high school classroom achievement? A Dissertation Presented To
Doctor of Education, University of Southern California.
Torff, B., Sessions, D. N. (2005). Principals’ perceptions of the causes of teacher
ineffectiveness. Journal of Educational Psychology, 97, 530–537.
Thompson, K. M. (1993). Geometry Students’ Attitudes toward Mathematics:
An Empirical Investigation of Two Specific Curricular Approaches
(Unpublished Master Thesis). California State University Dominguez Hills,
USA.
Weiner, J. B. (1992). Psychological disturbance in adolescence (2nded.). New
York: John Wiley.
Wang, M., Haertel, G., & Walberg, H. (1993). Toward a knowledge base for
school learning. Review of Educational Research, 63(3), 249–294.

