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 چکیده

آموزان پایه ششم پذیری دانشابطه سبک مدیریت کالس درس معلمان با خودتنظیمی و مسئولیتهدف از این مطالعه بررسی ر

-آماری این پژوهش شاام  کلیاه داناش  ۀهمبستگی بود. جامع-ابتدایی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی

نفر بودند که باا اساتفاده از فرماول  4000ه مشتم  بر شهر تهران ک 4در پایه ششم ابتدایی منطقه  هاآنآموزان پسر و معلمان 

نموناه پاژوهش انتباا   عنوانباه  آماوزدانش  9  و از هر کالسکالس    35تعداد    ،ایخوشهتصادفی  گیری  روش نمونه  به  کوکران

عمتای پاذیری نمسئولیت(، پرسشنامه  1986شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه سبک مدیریت کالس ولفگانگ و گلیکمن )

ها از آزمون آماری همبستگی داده وتحلی تجزیه( استفاده شد. برای 1995همکاران ) و بوفارد خودتنظیمی پرسشنامهو  (1386)

نشان داده اسات کاه باین سابک مادیریت کاالس درس باا خاودتنظیمی است. نتایج    شدهاستفادهپیرسون و رگرسیون خطی  

(. همچنین، نتایج نشان داده است که، سبک مدیریت معلم در کالس درس، >01/0pداری وجود دارد )آموزان رابطه معنیدانش

هاا نشاان داد باین سابک مادیریت کاالس درس باا کند. همچنین یافتاهدرصد، تبیین می  17آموزان  خودتنظیمی را در دانش

پذیری را س درس، مسئولیتسبک مدیریت معلم در کال(.  >01/0p)داری وجود دارد  آموزان، رابطه معنیپذیری دانشمسئولیت

 نماید.  درصد، تبیین می 23آموزان به میزان در دانش
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 مقدمه .1-1

 درزمینااۀتجار  کشورهای مبتلف باشد. آموزشی، نظامی هدفمند و پویا است که دارای دو بعد کیفی و کمی می نظام

آموزش، منجر  برتر کیفیت زیرا تر از کمیت آن است؛رسانیده است که کیفیت آموزش، مهم تأییدن امر را به آموزش ای

(. یکی از عواماا  مهاام کااه 1393، عماد زادهشود )شناختی در افراد می زمینۀدرعمیق  تحوالت گیریبه ایجاد و شک 

ی ضروری به آن توجه دارند شیوه ماادیریت کااالس موضوع  عنوانبه  وپرورشآموزش  گذارانسیاستمعلمان، مدیران و  

دغدغه   ترینمهم.  (1390)سرمدی و صیف،    شودترین مبحث در کیفیت آموزش محسو  میاست، این موضوع اساسی

شود. برقراری نظم و کنترل کالس درس کالس درس ناشی میاز اداره کالس و یا به تعبیری مدیریت    ،مبتدیمعلمان  

از   رفتبرونآن، راهکار    هایسبک معلمان است. بنابراین آگاهی از مفهوم مدیریت کالس و    هاییرانگموفق، مجموعه ن

 هاست.این نگرانی

است: مدیریت کالس درس ایجاااد شاارایم الزم باارای تحقااق یااادگیری   شدهگفتهدر تعریف مدیریت کالس درس  

نگ بنای ک  موفقیت در تدریس است. ایاان استنتاج کرد، مهارت مدیریت کالس درس، س  توانمیاست. بر این اساس  

باالتر از حااد اسااتاندارد   هاآناست که گاه شمار    آموزانیدانشهای درس مدارس ایران که مملو از  در کالس  ویژهبهامر  

، مدیریت کااالس درس، بااه دیگرعبارتبه(.  1397و دسترنج،    افشارنیا، عباسی)  استای برخوردار  است، از اهمیت ویژه

 یارتقااا  دفهاا   باااکه  ها و محیم کالس است  منابع، فعالیت  دهیسازمانآموزان از طریق طراحی،  هبری دانشمعنای ر

پااذیرد )رنجباار، آموزان انجااام ماایهای تحصیلی و زندگی شبصی دانشافزایش مهارت  درنهایتکارایی کالس درس و  

1391.) 

ساابک ماادیریتی هاار معلاام از عواماا  به سبک تدریس و هاادف معلاام بسااتگی دارد و    نوع سبک مدیریت کالس،

-توانند به پرورش مهااارتشود. معلمان با به کار گرفتن یک روش مدیریتی مناسب میموفقیتی آن معلم محسو  می

مسئولیتی و انضباطی در کمتر با مشکالت بی  ترتیباینبهآموزان کمک کنند و  های اجتماعی، خالقیت و توانایی دانش

انتقااال صاارف اطالعااات و کنتاارل   جایبهدهندگان جدید فرایند آموزش،  آموزش(.  1393ن،  شوند )کوشاکالس روبرو  

اگر هدف از آموزش تربیاات نساالی  ، عم  کنند.یک رهبر مؤثر در کالس درس عنوانبهرفتار فراگیران باید    شدهحسا 

 درتربیت شااوند تااا  1پذیرییتو مسئول خالقیت اندیشه، آزادی علمی، بهتر از نس  قب  است باید افرادی دارای بینش

  (.1393بتوانند شهروندان مفیدی باشند )شعبانی،    نتیجه

 ایاان مفهااوم ترکیباای از .و محاارب باارای یااادگیری اشاااره دارد دیریت کااالس بااه ایجاااد محاایم اماانماا 

عسااگری )  یابدهای مبتلف نمود عملی میکه در قالب سبک   باشدای او میها و صالحیت حرفهشبصیت معلم، توانایی

های کالس درس شام  تعامالت اجتماعی، رفتار های معلم برای سرپرستی و هدایت فعالیتتالش  (.1396و همکاران،  

گاارا را در و تعاماا  گرغیاار مداخلااهگاار، آموزان و یادگیری است و ممکن است معلمان یکی از سه سبک مداخلااهدانش

گرایان فرض بر ایاان اساات باور انسان بر اساس ،گرغیر مداخله درویکر(. 1996کنند )ولفگانگ، مدیریت کالس استفاده 

رشااد تحاات غریاازه  چراکااه که کودب انگیزه درونی برای شناخت دنیای واقعی دارد و نیازی به تحریک بیرونی ناادارد؛

رشد   ی،محیم بیرون  ؛که  این استگر  مداخله  فرض اصلی رویکرددر مقاب ،    دارد.  (.2،2000)مارتین وشوهو  آیدپدید می

نظریه اسااکینر و پاااولوف از نبسااتین  مکتب تغییر رفتار یا رفتارگرایی پایه تئوریک این رویکرد است.  دهد.را شک  می

 
1 .Responsibility 

2 . Martin & Shoho 
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تنبیااه،   سااازی فعااال،شاارطی  سااازی کالساایک،شاارطی  شناسی مقدماتی به وجود آمد.هایی هستند که در رواننظریه

نیروهای   تأثیرآموزان را  بدرفتاری دانش  معلم رفتارگرا علت  د.محرب و...از اصطالحات کلیدی این مکتب هستن  تقویت،

دارد  آمااوز جهاات تغییاار و بهبااودباار دخالاات و کنتاارل رفتااار دانااش  این باور سااعی  بر اساسداند و  محیم بیرون می

روانشناساای   های مکتاابفرضبرمبنای پیش  که در میان دو رویکرد باال قرار دارد،  گراتعام   رویکرد(.  1996)ولفگانگ،  

و هم به عوام  محیطاای توجااه دارد   دهد؛می  هایی تأکید دارد که فرد برای تغییر محیم انجامهم بر فعالیت  اجتماعی،

و ویلیام گلسر، چارچوبی نظری باارای  است توسعه داده1گرایان را آلفرد آدلراصول نظری تعام  .گذاردکه بر فرد اثر می

(هاار دو 1990) 3گودرکااول(و انضباط قضاوتی1989) 2آلبرت نظریه انضباط مشارکتی  این رویکرد به وجود آورده است.

 .(6199  ،4)مارتین و بالدوین  کالس مبتنی بر تفکر تعاملی هستند  رهبری  هایی از مدلنمونه

پااذیری و د در پاارورش حااس مساائولیتتواناا میآن،  دهیسااازمانانتبا  روش صحیح ماادیریت کااالس درس و  

و کنتاارل مسااتقیم باار دانااش   انضااباطیبیدانش آموزان نقش مهمی داشته باشد و مشکالت مربوط بااه    خودتنظیمی

 (. 1399مرادی و انصاری،  را کاهش دهد )  هاآنآموزان جهت انجام تکالیف و وظائف 

یااق و دق   صورتبهخواهد که شاگردان  دهد و میآموزان میرا به دانش  هاییدستورالعم ها معلم  در برخی از کالس

کنااد. در عماا  ماای  تسااهیلگرراهنمااا و    عنوانبااههای مدیریتی معلم  را اجرا کنند، در برخی دیگر از سبک   هاآنعینی  

های نوع اول که بیان شااد ها، همکاری جمعی و اشتراب بین شاگرد و معلم وجود دارد. در کالسبعضی دیگر از کالس

کنااد، در کااالس نااوع دوم ها دسترسی پیدا میموجود در کتا   آموز به مباحثمدار است و دانشکالس به سبک معلم

یابنااد )ایورتسااون و که بر روابم متقاب  و حرمت جمعی تمرکز دارد، شاگردان به ساختن دانااش در نهاان دساات ماای

  (.1995،  5راندولف

، 8ایانااهگرمداخله( سه سبک مدیریتی از کالس درس ارائه دادند که شااام : رویکاارد  1986)  7و گلیکمن  6ولفگانگ 

غیاار گرایی به ساامت  است. در این پیوستار با عبور از طیف مداخله  10گرایانهو رویکرد غیرمداخله  9گرایانهرویکرد تعام 

-ماایآمااوز در کااالس درس بیشااتر  آموز کمتر؛ مشارکت و مسئولیت دانش، میزان کنترل کالس و دانشگراییمداخله

های درسی دارد. کالس  تأثیرآموزان  حوی بر شیوه رفتار و تمایالت دانشاز رویکردهای کالس درس به ن  هرکدامگردد.  

آمااوزان حاضاار در شوند، به دلی  کنترل محدود فضای کالس، دانااشهدایت می گرغیر مداخلهکه تحت عنوان رویکرد  

هااایی . در کالس(1396ان، )غیاثوند و همکار نیازها و تمایالت خود را ابراز نمایند راحتیبهها،  قادرند  این نوع از کالس

 درواقااعخااود فاارد؛  تااأثیرتحاات گر، رشد و شکوفایی فرد به محیم بیرونی وابسته اساات نااه با سبک مدیریتی مداخله

-گرا مطرح ماایافراطی هستند. رویکرد سوم تحت عنوان تعام  کامالًبر عهده معلم است. این دو رویکرد    کامالًکنترل  

آمااوز اساات )دجیگیااک و قاب  فرد و محیم وجود دارد و کنترل بر عهااده معلاام و دانااشمت  تأثیرشود. در این رویکرد  
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های خودتنظیمی در کالس درس فراهم گیری فعالیتدر چنین فضایی، امکان شک   مسلماً(.   2012،  1استوجیلکوویک 

ی، باااال بااردن سااطح (، از ویژگی راهبردهای یادگیری خودتنظیم1990)  2گردد. مطابق با عقیده پنتریچ و دیگروتمی

یابد برانگیبتگی است و به همین دلی  میزان درگیری شناختی در افراد با باال رفتن یادگیری خودتنظیمی افزایش می

شااود. افااراد دارای خااودتنظیمی در انتبااا  آموزان میو این امر، موجب بهبود عملکرد تحصیلی یادگیرندگان یا دانش

کنند و از راهبردهای مؤثرتری برای رسیدن به اهداف خود استفاده رایانه رفتار میگواقع  صورتبهاهداف تحصیلی خود  

(. همچنااین باارای آمااوزش و یااادگیری از منااابع در دسااترس ماننااد همساااالن، 1390کنند )مفاخری و معتمدی،  می

 فرآینااد در فاارد نقااش به که خودتنظیمی .کنندوالدین، معلمان و منابع کمکی مانند فیلم و ویدئو و رایانه استفاده می

دارد )مفاااخری و  زناادگی موفقیاات حتاای و یااادگیری، آمااوزش فرآینااد در ارزشاامندی پیاماادهای پردازدمی یادگیری

-می آموزاندانش در تحصیلی عملکرد بهبود باعث خودتنظیمی که است داده نشان هاپژوهش (. نتایج1390معتمدی، 

( و 1394فاییاادفر،  احماادی و ساالطان عباادلی سندانی، پوردگیری )حبیبهای یا(. سبک 2016، 3شود )کالندا و واوروا

 و  با خودتنظیمی توانند( می1394االسالمی،  عوام  مربوط به مدرسه مانند سبک مدیریت کالس درس )ببشی و شیخ

 (. 1396)غیاثوند و همکاران،   ارتباط داشته باشند آموزاندانش تحصیلی سرزندگی

 و  فااردی  وظااایف  انجااام  و  دیگااران  و  خود  نیازهای  برابر  در  بودن  پاسبگوبه معنای    ذیریپسوی دیگر مسئولیتاز  

 سیاساای،  اقتصااادی،  اجتماااعی،  فردی،  پذیریمسئولیتآن شام :    مبتلفی  ابعاد  شک ، با توجه به  بهترین  به  اجتماعی

 تکلیفاای  یااا  زیان وظیفه  و  سود  مسئولیت  یعنی  باشد؛  پاسبگو  خودش  رفتار  قبال  در    شود که فردفرهنگی، موجب می

 اجتماااعی رشد هایاز نشانه یکی عنوانبه این ویژگی  (2013، 4بپذیرد )هیکستال و ماهونی است، گرفتهبرعهده که را

ای شااود. و عاادم وجااود آن موجااب ایجاااد مشااکالت عدیاادههای اجتماعی ماایآموز موجب افزایش رشد مهارتدانش

-یماا   یآموزشاا   نظام  تیپراهم  نقش  به  توجه  با  حالدرعینخواهد شد،    فردیبین  رابطه اجتماعی و مشکالت    درزمینۀ

 از مدیریت کااالس در تیف یک شیافزا بهبود و یآموزش میشرا کردن فراهم بدون توانینم ،یمنطق  لحاظ به گفت توان

-تیمساائول رفتااار رشد گفت توانیم راستا نیهم دررفتار کنند.  رانهیپذتیمسئول ایگونهبه داشتانتظار  آموزاندانش

جامعااه  در پااذیریمسئولیت پایین حد(. 1396 ،تقی زاده) شودیم جادیا یآموزش تیف یک بستر در آموزاندانش رانهیپذ

 اجتماااعی، تفاااوتیبی ،محیطیزیست تفاوتیسیاسی، بی تفاوتیبی اجتماعی، اعتماد کاهش متعددی از قبی : مشکالت

 (.1393 ، مساوات و ریاحی،نوریخواجهپی دارد )جدال را در و ستیزه مذهبی، تفاوتیبی

 آمدهدسااتبه. نتااایج قرارداد  موردمطالعهرا      آموزدانش   204با حجم    اینمونه  ،  (، در پژوهش خود1396عامریان )

 درس کااالس ماادیریت در گاارمداخلااه ساابک  هاااآن معلمان که آموزانیدانش تحصیلی موفقیتنشان داده است که، 

تقاای . اساات بااوده ترضعیف ،تعاملی و گرغیر مداخله هایسبک  با معلمانی با که  آموزاندانش دیگر هب نسبت داشتند،

 محور یادگیرنده هایروش و اثرببش مدیریت خو ، تدریس (، در پژوهش خود نشان داده است که: بین1396) زاده

 تجهیاازات و منابع مرتبم،  درسی هایامهبرن بین و وجود دارد مستقیم و مثبت رابطه آموزاندانش پذیریمسئولیت و

(، 1393کوشااان ) وجود ناادارد. ایرابطه شهر اهواز متوسطه دوم دوره آموزاندانش پذیریمسئولیت میزان با آموزشی،

 ساابک  نماارات هرچااه کااه معناای بدیناست.  معکوس متغیرها این میان رابطهنشان داده است که  خوددر پژوهشی 

 
1 .Djigic   & Stojiljkovic   

2 .Pintrich    & De Groot 
3 .Kalenda  & Vávrová 
4 . Hextall  & Mahony 
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 خودتنظیمی یادگیری نمرات و رودمی پیش تعاملی سبک  سمت به گرمداخله سبک  کند،ا کاهش پید کالس مدیریت

 گرایی پاایش باارود،به سمت تعام  مدیریت سبک  چه هر درواقعکند. پیدا می افزایش دانشجویان تحصیلی پیشرفت و

باار روی  کااه پژوهشی(، در 1394) فرا شاهی شد. خواهد بیشتر دانشجویان تحصیلی پیشرفت و خودتنظیمی یادگیری

 بیروناای تحصاایلی انگیاازش و دروناای انگیاازش میانگین بین به این نتیجه رسیده است کهآموز انجام داده دانش 350

 و مثباات ناادارد. هیجانااات وجااود معناااداری تفاوت آماری نظر از معلمان مدیریت سبک  نوع به توجه با آموزاندانش

 کالس مدیریت. ندارد وجود داریمعنا تفاوت  هاآن معلمان مدیریت بک س نوع با آموزاندانش تحصیلی منفی هیجانات

-رابطه تواندنمی کالس مدیریت هایسبک  در نوع پذیریانعطاف ندارد و تحصیلی نقشی هیجانات و انگیزش در درس

نشااان ود پژوهش خ(، در 1394نظری و همکاران ) باشد. آموزان داشتهدانش و هیجانات تحصیلی انگیزش تنظیم ای با

نفس میزان عزت  برافزایشمدار در کالس درس،  سبک مدیریت کالس مبتنی بر دموکراسی قانون  کارگیریبهکه  ند  داد

، آریاااپوران  آموزان پسر مؤثر بااوده اساات.)شام  خرده مقیاس عمومی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی و تحصیلی( دانش

 گاارمداخلااه سبک  و گراتعام  کالس مدیریت سبک  بینکه، ند نشان دادخود  (، در پژوهش1392عزیزی و دیناروند )

 گرمداخله و گراتعام  کالس مدیریت هایسبک  .دارد وجودی دارمعنی رابطه آموزاندانش ریاضی پیشرفت با معلمان

  است.  شدهشناخته آموزاندانش  ریاضی پیشرفت بینیپیش برای متغیرها  ترینقوی عنوانبه معلمان

که، معلمانی که خودکارآمدی باااالتری در اداره   خود نشان دادند  (، در پژوهش2019)1نسون و مای برگتوربوا، جا

بیشااتری   تااأثیر  هاااآنآمااوزان و درب  کالس درس دارند کیفیت آموزشی بهتری دارند و همین امر بر یادگیری دانااش

کااه در آن نظاام و انضااباط کالساای باار  ( در پژوهش خود نشان داده است که ماادلی2013)  2، اکداج و کایادارد. پالت

اساس یک قرارداد و با سطح متوسطی از کنترل معلم همراه اساات دارای باااالترین تاارجیح از سااوی معلمااان بودنااد و 

ترین مقبولیت بین معلمااان برخااوردار بااود. معلمااان ماارد نیااز مدلی که در آن سطح کنترل معلم بسیار باال بود از کم

 3میشاا  و برادشاااو  ه از قوانین محکمی برای ایجاد نظم و انضااباط در کااالس درس داشااتند.تمای  بیشتری به استفاد

نشان داده است که استفاده صرف از ساابک نظاام و انضااباط بااا نظاام و انضااباط کمتااری در خود    ( در پژوهش2013)

و خااودتنظیمی همااراه   محیم کالس همراه بود و استفاده از سبک تعاملی و حمایتی با نمره باال در انضباط و پیشرفت

 4آدیمااو   بود. و همچنین استفاده از این سبک با یادگیری و کنترل بیشتر شاارایم نیااز توساام فراگیااران همااراه بااود.

داد، نتایجی را ضمن پژوهش درباااره رابطااه تشکی  می آموزدانش 80 و معلم 20 که نمونه آن را پژوهشی در( 2012)

 مدیریت هایتکنیک  و هامهارت بین بیان کرده است، که داد نشانآموزان شبین مهارت معلم و پیشرفت تحصیلی دان

 و دیجیگیااک  .دارد وجود دارمعنی یرابطه فیزیک  درس در آموزاندانش تحصیلی پیشرفت با معلمان اثرببش کالس

 اساااس باار معلمااان مدیریت هایسبک  ارزیابی برای پروتکلی طراحی منظوربه پژوهشی در( 2012) 5استوجیلکوویک 

های مدیریتی در کالس درس از عواماا  مهاام و بیان کردند که سبک  گرا،تعام  و گرغیر مداخله گر،مداخله سبک  سه

 کالس مدیریت، تحقیقی در (2012) 6آزوبوئیک  آموزان است.اثرببش در عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش

وی   پااژوهش، ایاان نتااایج اساس بر .گرفت نظر در آموزش تکیفی ترویج برای کنترل استراتژی یک  عنوانبه را درس

 
1 .Toropova, Johansson & Myrberg 

2 .Polat, Akdag   &  Kaya 

3 .Mitchell   & Mitchell 
4 .Adeyemo 

5 . Djigic & Stojiljkovic 
6 .Azubuike 
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 وپرورشآمااوزش کیفیاات ارتقااا  در کنتاارل اسااتراتژی یااک  عنوانبااه تواندمی مؤثر درس کالسبیان کرده است که 

 هماهنااگ  یکاادیگر بااا مااوردنظر اهداف به دستیابی منظوربه باید مدرسه محیم اجزای تمام و گیرد قرار مورداستفاده

   .باشند

های مدیریت کااالس و نقااش آن در خااودتنظیمی و رغم اهمیت سبک ها نشان داد، علیکه خالصه یافته  طورهمان

 بااااست. همچنااین  نشدهانجامپایه ششم، پژوهشی در این خصوص  ویژهبهآموزان دوره ابتدائی پذیری دانشمسئولیت

پااذیری ای توسااعه خااودتنظیمی و مساائولیتدر راساات مطلو  و مناسب جو ایجاد در کالس مدیریت به اهمیت توجه

-بین سبک مدیریت کالس درس با خودتنظیمی و مساائولیت مطالعه بر آن است تا به بررسی رابطه این دانش آموزان

 آموزان ششم ابتدایی بپردازد.پذیری دانش
 

 زیر تدوین گردید: قراربهبر اساس آنچه گفته شد، فرضیات پژوهش حاضر  

-( توساام معلاام بااا خااودتنظیمی دانااشگرایانهگرایانه تا غیرمداخلهمداخلهس درس )مدیریت کال  هایسبک  -1

 آموزان پسر پایه ششم ابتدایی رابطه دارد.

-پااذیری دانااش( توسم معلم با مسئولیتگرایانهگرایانه تا غیرمداخلهمداخلهمدیریت کالس درس)  هایسبک  -2

 آموزان پسر پایه ششم ابتدایی رابطه دارد.
 

   روش .2-1

هااای ماادیریت حقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است به این صورت کااه رابطااه متغیاار ساابک روش ت

 قرارگرفتااه  موردبررساایآموزان پایااه ششاام ابتاادایی  پذیری دانشکالس درس توسم معلم با خودتنظیمی و مسئولیت

گوینااد )دالور، پژوهش همبستگی ماای گیرنداست. به این تحقیقات که بر پایه بررسی رابطه دو یا چند متغیر انجام می

1398.) 

منطقه چهااار شااهر تهااران در  ییآموزان پسر و معلمان پایه ششم ابتداجامعه آماری این پژوهش شام  کلیه دانش

آمااوز پساار دانش 4000( تعداد وپرورشآموزشبودند که طبق آمار اعالمی )سایت رسمی  1398-1399سال تحصیلی  

، مشااغول بااه تحصاای  1398-1399شهر تهران در سال تحصاایلی  4مدرسه ابتدایی منطقه    55پایه ششم ابتدایی در  

با توجه به گستردگی و حجاام زیاااد جامعااه آماااری، باارای انتبااا  ماادارس نفر بودند.  131بودند و تعداد معلمان نیز  

 بااه پژوهش این درکه (. به این صورت 1395است )هومن،  شدهاستفادهای خوشهگیری تصادفی ابتدایی از روش نمونه

-مدرسااه ماای 55تهران کااه بااه تعااداد  شهر 4های ابتدایی دولتی پسرانه منطقه دبستان کلیه میان از ای،خوشه روش

-نفر دانااش 310 تعدادها این دبستان آموز مقطع ششم ابتداییدانش 1500 میان از دبستان انتبا  شدند و 5 ،باشند

اساات( بااه  موردنیااازنفر برای هاار گااروه  50  موردنیازباشد نمونه  همبستگی میآموز )با توجه به نوع طرح پژوهش که  

آمااوزان بااه دلیاا  شاایوع بیماااری گیری دانشروش نمونه ،(1398گیری در دسترس انتبا  شدند )دالور، روش نمونه

انتبااا  گیااری هدفمنااد معلمااانی روش نمونااه صااورتبهدر دسترس بود و برای انتبا  معلمان،    صورتبه  19-کووید

 نفر بود. 35بودند که این تعداد مشتم  بر   شدهانتبا برای شرکت در پژوهش  هاآنآموزان شدند که دانش
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(، 1996) 1ولفگانااگ  یوساایلهبهکااالس  ماادیریت هااایسبک  پژوهش از سه پرسشنامه هایدادهجهت جمع آوری 

گردیااد. پرسشاانامه  اسااتفاده (1386نعمتاای )پرسشنامه  از پذیریمسئولیت( و 1995) همکاران و بوفارد خودتنظیمی

 فااو  پرسشاانامه .اساات شده برگردانده فارسی ( به1384یزدی ) امین عالی و مدیریت کالس درس توسم هایسبک 

 طیااف ایاان در باااال نمااره ولفگانگ، الگوی سؤال )در سه مقیاس مدیریت رفتار، افراد و آموزش( است. طبق 25دارای 

 ایاان میااانی ینقطااه در نیااز گراتعام  سبک  .است گرغیر مداخله سبک  پایین نمره و گرمدیریت مداخله سبک  نشانگر

 مربوط 75 الی 41 و گرغیر مداخله به مربوط 40 تا 25 نمرات کهطوریبه است داشته جای دیگر دو سبک  میان طیف

(، 1995) همکاااران و بوفااارد یخودتنظیم پرسشنامه. است بوده گرمداخله سبک  به مربوط 100 الی 76 و گراتعام به 

 مقیاااس از  گذاری آنشیوه نمره  و در شد هنجاریابی ایران در 1380 سال در کدیور توسم، است سؤال 14حاوی  که

 14 ممکن امتیاز است. حداق  شدهاستفاده  (1مبالفم )نمره کامالً تا (5)نمره  موافقم کامالً از لیکرت طیف گذارینمره

بعااد  7اساات کااه دارای  سااؤال 50شام   (1386نعمتی ) پذیریمسئولیت خواهد بود. پرسشنامه  70و حداکثر امتیاز 

پیشاارفت یااافتگی و  سازمانشناسی،  وظیفهی،  دارامانتپذیری، قانونمندی،  نظم،  خود مدیریتیاز    اندعبارتستند که،  ه

 .  باشدمی  گرایی

 هایافته .2

 نتوصیفی معلما هایشاخص

 بر اساس جنسیت معلمان   موردمطالعهی نمونه  های توصیفشاخص-1جدول

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 7/65 23 زن

 3/34 12 مرد

 00/100 35 مجموع

کنندگان در پژوهش معلمان زن بااا فراواناای دهد که با توجه به عام  جنسیت، بیشتر شرکت، نشان می1نتایج جدول  

 درصد( بودند.  7/65نفر ) 23

 بر اساس سن معلمان   موردمطالعهفی نمونه  های توصیشاخص  2جدول

 درصد فراوانی فراوانی سن معلمان

 3/14 5 سال  20-30

 9/22 8 سال 31-40

 1/37 13 سال  41-50

 7/25 9 سال به باال  50

 00/100 35 مجموع

 
1 .Wolfgang 
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نفر   13نی  سال با فراوا  50  -41کنندگان در پژوهش در محدوده سنی  دهد که، بیشتر شرکت، نشان می2نتایج جدول  

 .درصد( بودند  1/37)

 بر اساس تحصیالت معلمان   موردمطالعههای توصیفی نمونه  شاخص  3جدول  

 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت معلمان 

 9/2 1 کاردانی

 9/82 29 کارشناسی

 3/14 5 کارشناسی ارشد

 0/0 0 دکتری

 00/100 35 مجموع

نفاار  29کننده در پژوهش در مقطع تحصیلی کارشناسی با فراواناای رکت، بیشتر معلمان شدهاد، نشان می3نتایج جدول 

 درصد(بودند.  9/82)

 

 بر اساس سابقه خدمت معلمان  مطالعه   موردهای توصیفی نمونه  شاخص  4جدول  

 درصد فراوانی فراوانی سابقه خدمت معلمان

 6/26 10 سال 10-1

 4/31 11 سال   10-20

 0/40 14 سال به باال  20

 00/100 35 مجموع

 ( درصد بودند.0/40سال به باال )  20کننده در پژوهش دارای سابقه خدمت دهد، بیشتر معلمان شرکت، نشان می4نتایج جدول  

 بررسی فرضیات پژوهش

 فرضیه اول پژوهش

رابطااه وجااود   پسر پایه ششم ابتاادایی  آموزانخودتنظیمی دانش  درس وکالس    تیریسبک مد  نیب ✓

 دارد.
 موردمطالعهبرای متغیر سبک مدیریت کالس درس و خودتنظیمی در نمونه  ناداری ضریب همبستگیمعآزمون -5جدول

  خودتنظیمی سبک مدیریت کالس درس متغیر

 - - - .سبک مدیریت کالس درس1

 - - -415/0** .خودتنظیمی2
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گرایانااه تااا اخلههای ماادیریت کااالس درس )طیفاای از مددهد که بین سبک نشان می 5ای حاص  از جدول هیافته

شااود کااه مشاااهده ماای طورهمااانرابطه معناداری وجااود دارد.   α=01/0گرایانه( با خودتنظیمی، در سطح  غیرمداخله

مقدار است که حاکی از وجود رابطه معکااوس بااین میاازان مداخلااه معلاام در ساابک   -415/0شدت این رابطه برابر با  

میاازان مداخلااه معلاام بیشااتر باشااد،  هرچقاادران وجااود دارد. آمااوزمدیریت کالس درس و میزان خااودتنظیمی دانش

 شود.آموزان کمتر میخودتنظیمی دانش

های ماادیریت کااالس درس های این آزمون فرضیه اول پژوهش در خصوص وجود رابطه بین سبک با توجه به یافته

 .گرددتأیید میآموزان با خودتنظیمی دانش  گرایانه(گرایانه تا غیرمداخلهمعلم )طیفی از مداخله

از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد که در آن دو متغیر متغیر مستق  بر متغیر وابسته    تأثیرمیزان  جهت بررسی  

 شده است؛ زیر آوردهسبک مدیریت کالس درس و خودتنظیمی دانش آموزان وارد مدل شدند که نتایج آن در جداول 

 خودتنظیمی بر اساس سبک مدیریت کالس درس  بینیپیشنتایج آزمون رگرسیون خطی برای -6جدول

ضریب همبستگی چندگانه 

(R) 
ضااریب تبیااین 

(2R) 
 ضریب تبیین

 شدهتعدی 
F   داریمعنیسطح 

415/0 173/0 170/0 26/64 00/0 

بااوده لااذا ایاان مقاادار   05/0( کمتاار از  00/0داری )شود، مقدار سطح معناایمشاهده می  6که در جدول    طورهمان

باشد، یعنی ساابک ماادیریت کااالس درس باار دار میست که مدل رگرسیون برای دو متغیر مذکور معنیحاکی از آن ا

 معناداری دارد.   تأثیرآموزان خودتنظیمی در دانش

کند که چند درصد از تغییرات متغیر مالب )خودتنظیمی(، توساام متغیاار تعیین می)ضریب تببین(،      2Rشاخص  

بین چند درصد توانایی برازش متغیر متغیر پیش  دیگرعبارتبهشود.  تبیین می)سبک مدیریت کالس درس(،    بینپیش

است. این مقدار حاکی از آن است که سبک ماادیریت کااالس   173/0وابسته را دارد. در این پژوهش این مقدار برابر با  

 بینی نماید.آموزان را پیشدرصد خودتنظیمی در دانش 17تواند درس می

آمااوزان باار بینی خااودتنظیمی دانشهای این آزمون، فرضیه سوم پژوهش در خصوص توانایی پیشبا توجه به یافته

 گردد.اساس سبک مدیریت کالس درس معلم تأیید می

 در معادله رگرسیون  واردشدهو آماره تی متغیر    غیراستانداردضرایب استاندارد،  -7جدول

 B بینپیشمتغیر 
ضررریر رسرسرریون 

 استاندارد نشده

رس  رسرریون ضریر 

 )بتا(  استانداردشده

Tآمار

 ه

سرررررررط  

 داریمعنی

 00/0 85/17  94/3 70/46 مقدار ثابت

سااابک مااادیریت 

 کالس درس
416/0- 052/0 415/0- 01/8- 00/0 

داری ( و سااطح معناای85/17شود، سبک مدیریت کالس درس با مقدار تی )مشاهده می  7که در جدول    طورهمان

در  شاادهمحاسبهماادل رگرساایونی  درنهایااتدار و منفی بر میزان خودتنظیمی دانش آموزان دارد. معنی  تأثیر(،  00/0)

آموزان با استفاده از سبک مدیریت کالس درس معلم به شاارح زیاار بینی خودتنظیمی در دانشاین پژوهش برای پیش

 است؛

یخودتنظیم = 76/40 - 416/0  ( گرسبک مداخله ) 
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کنید، ساابک ماادیریت کااالس درس بااا افاازایش میاازان مداخلااه معلاام بااا یکه در مدل فو  مشاهده م  طورهمان

 دهد.آموزان را کاهش می( میزان خودتنظیمی دانش-416/0ضریب)

 

 فرضیه دوم پژوهش

رابطااه   پسر پایه ششم ابتدایی  آموزانپذیری  دانشمسئولیتکالس درس و    تیریمد  هایسبک   نیب ✓

 وجود دارد.

 آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است؛ جهت بررسی فرضیه دوم پژوهش از
 موردمطالعهپذیری در نمونه آزمون همبستگی پیرسون برای متغیر سبک مدیریت کالس درس و مسئولیت-8جدول

  پذیریمسئولیت سبک مدیریت کالس درس متغیر

 - - - .سبک مدیریت کالس درس1

 - - -570/0** پذیری.مسئولیت2

گرایانااه تااا هااای ماادیریت کااالس درس )مداخلهنشااان داده اساات، بااین ساابک  8هااای حاصاا  از جاادول یافتااه

رابطااه معناااداری وجااود دارد. میاازان   α=01/0آمااوزان، در سااطح پذیری در دانااشگرایانااه( و مساائولیتغیرمداخله

( است که حاکی از -570/0با مقدار )آموزان  پذیری دانشهمبستگی بین سبک مدیریت کالس درس معلم و مسئولیت

آمااوزان پذیری دانشوجود رابطه معکوس بین میزان مداخله معلم در سبک مدیریت کالس درس و میاازان مساائولیت

 شود.آموزان کمتر میپذیری دانشمیزان مداخله معلم بیشتر باشد، مسئولیت  هرچقدروجود دارد.  

های مدیریت کااالس درس م پژوهش در خصوص وجود رابطه بین سبک های این آزمون، فرضیه دوبا توجه به یافته

جهاات بررساای   گااردد.آموزان تأیید میپذیری در دانشگرایانه( با مسئولیتگرایانه تا غیرمداخلهمعلم )طیفی از مداخله

و   فرضیه چهارم پژوهش از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد که در آن دو متغیر سبک مدیریت کااالس درس معلاام

 شاادهارائه  12بودند، وارد مدل شدند که نتایج آن در جاادول    داریمعنیآموزان که دارای رابطه  پذیری دانشمسئولیت

 است؛
 پذیری بر اساس سبک مدیریت کالس درسمسئولیت بینیپیشنتایج آزمون رگرسیون خطی برای -9جدول

 (2Rضریب تبیین ) (Rضریب همبستگی چندگانه )
 ضریب تبیین

 شدهتعدی 
F   داریمعنیسطح 

570/0 234/0 231/0 19/68 000/0 

بااوده لااذا ایاان مقاادار   05/0( کمتر از  000/0داری )شود، مقدار سطح معنیمشاهده می  9که در جدول    طورهمان

باار   باشد، یعنی ساابک ماادیریت کااالس درسدار میحاکی از آن است که مدل رگرسیون برای دو متغیر مذکور معنی

 معناداری دارد.   تأثیریری در دانش آموزان پذمسئولیت

پذیری(، توساام کند که چند درصد از تغییاارات متغیاار مااالب )مساائولیتتعیین می)ضریب تبیین(،      2Rشاخص  

بین چند درصد توانایی برازش متغیر پیش  دیگرعبارتبهشود.  بین )سبک مدیریت کالس درس(، تبیین میمتغیر پیش
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شده است. ایاان مقاادار حاااکی از آن اساات کااه ساابک   234/0در این پژوهش این مقدار برابر با    متغیر وابسته را دارد.

 آموزان را دارد.پذیری در دانشمسئولیت  بینیپیشدرصد توانایی  23مدیریت کالس درس به میزان  

آموزان دانش پذیریمسئولیت  ینیبشیپ  ییپژوهش در خصوص توانا  چهارم  هیآزمون، فرض  نیا  یهاافتهیبا توجه به  

 گردد.یم دییتأ  کالس درس معلم  تیریبر اساس سبک مد
 در معادله رگرسیون واردشدهو آماره تی متغیر  غیراستانداردضرایب استاندارد،  -10جدول

بینپیشمتغیر   B 
ضررریر رسرسررریون 

 استاندارد نشده

ضررریر رسرسرریون 

)بتا( استانداردشده  
Tداریمعنیسط   آماره  

112/23 مقدار ثابت  94/3   85/17  00/0  

-570/0 سبک مدیریت کالس درس  073/0  569/0-  34/10-  00/0  

-( و سااطح معناای-34/10دهد، سبک مدیریت کالس درس با مقدار تاای )نشان می  10که نتایج جدول    طورهمان

 شاادهمحاسبه مدل رگرساایونی درنهایتآموزان دارد.  پذیری در دانشدار و منفی بر مسئولیتمعنی  تأثیر(،  00/0داری )

آموزان با استفاده از سبک مدیریت کالس درس به شرح زیاار پذیری در دانشبینی مسئولیتدر این پژوهش برای پیش

 است؛
پذیریمسئولیت = 112/23 - 570/0 ( گرسبک مداخله ) 

شااود، ساابک ماادیریت کااالس درس بااا افاازایش میاازان مداخلااه معلاام بااا که در ماادل فااو  مشاااهده می  طورهمان

 دهد.آموزان را کاهش میپذیری دانش( میزان مسئولیت-570/0ضریب)

 

 سیرینتیجهبحث و  .3

 هااایشاایوه  گیاارد،آموزان انجااام ماایپذیری و خودتنظیمی دانشباال بردن میزان مسئولیت  باهدف  که  کالس  مدیریت

ده تعاااملی، سااه روش عماا   از  خااویش  روحیااات  و  آمااوزاندانااش  و  کااالس  شرایم  به  بسته  هر معلم.  طلبدمی  متفاوتی

 .بردمیبهره   گرایانهگرایانه و غیر مداخلهمداخله

صمیمانه و دوستانه بین معلم و   صورتبهاست و این رابطه    دوطرفهگرایانه رابطه بین اعضا  در سبک مدیریت تعام 

لی توساام خااودکنتر  صااورتبهمداری در این سبک وجود دارد و نظارت و کنترل هم  شود و رابطهآموز برقرار میدانش

آورد کااه افااراد بااا توجااه بااه نیازهااا و مشکالتشااان گرایانه شرایطی را فراهم ماایگیرد. رویکرد تعام اعضا  صورت می

گرا در گیرند. همین نکته مهم دال بر این موضااوع اساات کااه معلمااان تعاماا قرار می  موردبررسیشوند و  شناسایی می

آمااوزان خااود دارنااد کااه ایاان اماار در افاازایش میاازان ردی دانشهااای فاا ای بااه تفاوتفرایندهای کالسی توجااه ویااژه

 مؤثر است.  هاآنخودتنظیمی  

است؛ استفاده مناسب از فضا و زمان  مشاهدهقاب گرا به وضوح کالس به سبک تعام  مدیریت در کلیدی عنصر سه

یم شاارایطی کااه کنتاارل را در کند، تنظآموز را برای یک انتبا  خود ترغیب میهایی که دانشکافی، اجرای استراتژی

آمااوزان را در دهااد. همااین سااه عنصاار کلیاادی در ایجاااد مااوقعیتی کااه دانشآموزش ماای هاآنآموزان به رفتار دانش
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-تنظیمی، نقش بسیار مهماای ایفااا ماایهای مستمر بر مبنای خواست درونی و خودفرآیندهای کالسی به سمت تالش

 کند.

آموزان پایه ششم ابتدایی که معلم به ساابک ر است که در کالس درس دانشهای پژوهش حاضر مبین این امیافته

آموزان از میزان باالیی خااودتنظیمی برخوردارنااد. رویکاارد کند، دانشگرایانه( کالس را اداره میگرا )نیمه مداخلهتعام 

سبک ماادیریت خااو  در  مناسب و ح  مشکالت به معلمان کمک کند، یک  وتحلی تجزیهبرای  تواندمی گرایانهتعام 

 شااود. در ساابک آمااوزان و محاایم کااالس درس میسااازی دانااشغنیو  کالس درس موجب باال بردن سطح موفقیت

کننااد و های درسی مشااارکت ماایآموزند و در فعالیتآموزان با تعام  در کالس درس مسائ  را میدانش گرایانه،تعام 

کنترل کردن از طریق دخالاات مسااتقیم معلاام و قااوانین و  جایبهو  دوستانه و صمیمی است  صورتبهرابطه بین افراد  

 مقررات مدرسه، خودانضباطی، خودگردانی و خودتنظیمی در کالس درس حاکم است. 

 درونی هستند، بر ایاان باورنااد کااه قابلیت آموزان دارایدانش باور که گرایانه با ایناز سوی دیگر سبک غیرمداخله

 آمااوزاندانش رفتارهای تنظیم در کمتر باید معلمان و باشند درس در کالس توجهیقاب  نفوناعمال  آموزان بایددانش

 ،گزیناادبرمیگرایانه را در مدیریت کالس درس خااود معلمی که سبک غیرمداخله همین اساس،باشند بر  داشته نقش

آموزان دانش بر عهده کام  صورتبه را آن اجرای و مقررات تعیین آموزان،دانش بر نظارت های یادگیری،فعالیت تعیین

 نقااش معلاام در آن است که کالسی انضباط برای محور آموزدانش یک رویکرد گراغیرمداخله رویکرد درواقعگذارد. می

فااردی  هااایکنفرانس و مداخالت غیرکالمی کند.را در کالس درس اجرا می کنترل در آن حداق  ودارد  کنندهتسهی 

توانااد در گردد و همین امر ماایآموز میکالس درس موجب واگذاری اختیارات از معلم به دانش  در این سبک مدیریتی

آمااوزان شااده و هااای فااردی دانشفرآیندهای کالس درس پایه ششم موجااب افاازایش میاازان توجااه معلاام بااه تفاوت

 قرار گیرد. موردتوجهآموزان در کالس درس  های فردی و تیمی دانشآزادی

 تربیاات، و تعلاایم اساساای اص  که است معتقد بر این امر گرغیر مداخله معلم گرایانهغیرمداخله مدیریتی سبک  در

 معنااای بااه این و است یادگیران مدیریت و انتبا  برای آموزاندانش به هایین فرصتقرارداددر اختیار  و گراییانسان

 هااایبحااث در مشااارکت باارای فاارد به دادن جازها بلکه باشد؛نمی آموزاندانش به کام  صورتبهآزادی انتبا   دادن

 آزاد تعام  برای بیشتر و فرصت گذاردمی آموزاندانش به عهده را هامسئولیت معلم ایعقیده چنین باشد. باکالسی می

کند اما ضروری است که معلمانی که با ایاان باااور از ایجاد می آنان برای خود شبصی عالیق از هاآن پیروی و کالس در

کنند به این نکته مهم توجه داشااته باشااند کااه هاار گرایانه در کالس درس خود استفاده میبک مدیریت غیرمداخلهس

بایست مااورد می هاآنآموزان و همچنین جنسیت سبک مدیریتی در کالس درس به فراخور سن و پایه تحصیلی دانش

عملاای در کااالس درس قاارار نگیاارد.   مورداسااتفادهن،  بازنمایی و بازبینی مجدد قرار گیرد و تنها با تعاریف مفهااومی آ

آمااوزان پایااه های این پژوهش حاکی از آن است که چنین رویکرد ماادیریتی در کااالس درس دانشهمچنانی که یافته

 دارد.  هاآنششم ابتدایی اثر مثبت بر میزان خودتنظیمی  

آمااوزان نقااش و خودگردانی دانش  کنترلیخودعام  مهم در    عنوانبهاشاره شد خودتنظیمی    ترپیشکه    طورهمان

درصااد )در جهاات منفاای(  17های حاص  از رگرسیون نشان داد که سبک مدیریت کااالس درس بااا مهمی دارد. یافته

میاازان مداخلااه معلاام در میاازان  تااأثیرنماید. این اعداد نشان از اهمیاات آموزان را تبیین میمیزان خودتنظیمی دانش

 کنتاارل باارای را اصاالی مساائولیت معلمگرایانه بر خالف دو سبک مذکور، در سبک مداخلهآموزان. خودتنظیمی دانش
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و  قااوانین باار به وسیله تأکیااد آموزان است ودانش رفتار و هافعالیت بر بیشتر نظارت و کنترل اعمال با وی و تالش دارد

   کند.استفاده می آموزشی اهداف راهی برای دستیابی به عنوانبه کالس انضباط

گیاارد به تنهایی تصمیم ماای معلم است، معلم دست در اختیارات تمرکز آن در که است سبکی گرایانهمداخله سبک 

ای نظااارتی و تااوان گفاات رابطااهو ماای پایین اساات به باال از روابم سبک، این شود. درآموزان را جویا نمیو نظر دانش

 آموزشاای محاایم اهداف و وظایف به بیشتر سبک  این ارد. دروجود د بر روابم مراتبی سلسله ساختار و گر استکنترل

در چنااین فضااایی،  مساالماً. شااودماای انجااام هااادسااتورالعم  و مقااررات طبااق آمااوزاننیازهای دانش تا شودمی توجه

شان، دریافاات خواهنااد کاارد. منفی از معلم و فرایندهای کالسی در جهت ارتقا  میزان خودتنظیمی  تأثیرآموزان  دانش

کننااد در منافااات بااا ماهیاات باورها و نگرش معلمانی که از چنااین ساابکی در کااالس درس خااود اسااتفاده می  هچراک

 آموزان است. خودتنظیمی در دانش

آموزان را پذیری دانشدرصد میزان مسئولیت  23درس به میزان    کالس  مدیریت  سبک   حاضر،  پژوهش  در  ازآنجاکه

 هرچقاادر  دارد.آمااوزان  پذیری دانشباار میاازان مساائولیت  توجهیقاب   تأثیر  ی معلمگرمداخله  میزانکنند و  تبیین می

چنااین تااوان مییابد. از این نتیجه آموزان کاهش میپذیری دانشگری معلم بیشتر باشد میزان مسئولیتمیزان مداخله

ه در اداره کااالس درس گرایانگرایانه و غیرمداخلهحد میانی دو سبک مداخله  گراتعام سبک مدیریت    کرد که  استنباط

پذیری در باااال بااردن مساائولیت بسزاییآموز نقش از روابم مبتنی بر اعتماد متقاب  معلم و دانش گیریبهرهاست که با 

-دانااش  رفتااار  کنترل  که  است  استوار  اساسی  یایده  این  یپایه  بر  کالس،  مدیریت  در  تعاملی  الگویآموزان دارد.  دانش

واگااذار   آمااوزانمعلمان یا دانش  به  را  آن  مسئولیت  تواندنمی  تنها  و  است  فراگیران  و  مانمعل  مشترب  مسئولیت  آموزان

آمااوزان در کااالس درس، گرایانه به دلی  نظارت و کنترل مستقیم بر رفتار یادگیری دانشسبک مداخله  آنکهحال.  کرد

گاار بااا تعیااین قااوانین شد. معلم مداخلهآموزان پسر پایه ششم ابتدایی داشته باپذیری دانشتأثیری منفی بر مسئولیت

آمااوزان در یادگیری در کالس درس و عدم مشااارکت دادن دانااش-کنترل فرایند یاددهی  باهدفانضباطی و اجرای آن  

گیاارد. در آموز را خود به تنهایی بر عهده ماایکالسی، مسئولیت اداره کالسی و نظارت بر رفتار دانش  هایگیریتصمیم

کنند و بر این باور هسااتند کااه زان هیچ نوع اختیار و مسئولیتی در فرایند یادگیری احساس نمیآموچنین جوی دانش

-آموز و معلم را به پااایینرا کنترل،  نظارت و اصالح کند. این باور تعام  دانش  هاآنتواند رفتار  فقم معلم است که می

پذیری از هرگونااه احساااس مساائولیتروح و عاااری دهد و جااو کااالس را بااه ساامت جااوی باایترین سطح کاهش می

آموزان به حااال گرایانه به دلی  رها کردن دانشدهد. استفاده از سبک مدیریت مداخلهآموز در یادگیری سو  میدانش

دارد.   هاااآنپذیری در  نقش مهمی در کاهش یا افاازایش دو متغیاار مساائولیت  هاآنخود و عدم ایجاد ارتباط سازنده با  

آمااوزان پذیری دانااشهمیت مداخله در سبک مدیریت کالس درس و به دلی  اثرگذاری بر مسئولیتتوان گفت که امی

های ببش آزمون رگرساایون، کااه میاازان گرایانه، با توجه به یافتهدر خصوص سبک مداخله  ویژهبهبسیار حیاتی است.  

از تااأثیرات   هاااآندر راستای آگاااهی  آموزان است، لزوم آموزش و هدایت معلمان  پذیری دانشمنفی بر مسئولیت  تأثیر

  این سبک از مدیریت در کالس درس بسیار مهم و حیاتی است.

آمااوزان بااا مطالعااه پذیری دانااشدر ببش وجود رابطه بین سبک مدیریت کالس درس و مسئولیتهای فو   یافته

-و خااودتنظیمی دانااش( همسو بود. همچنین در ببش وجود رابطه بین سبک مدیریت کالس درس 1396)  تقی زاده

( 2013( و برادشاااو )2019(؛ توربوا و همکاااران )1393های پژوهش حاضر همسو با مطالعات کوشان )آموزان نیز یافته

  بود.
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ریزان و مجریان سیسااتم ، برنامهگذارانسیاستپژوهش به معلمان،  اولهای مربوط به فرضیه با توجه به یافته ✓

 شود:تعلیم و تربیت پیشنهاد می

هااایی چااون طراحاای آموزان در راستای اجاارای اسااتراتژیاستفاده مناسب از فضا و زمان کافی برای تعام  با دانش  -1

که شرایطی تنظیم شود که کنتاارل را در   ایگونهبهآموزان با هدایت و رهبری معلم  تیمی آن توسم دانش  اجراپروژه و  

 واگذار نماید هاآنآموزان به خود  رفتار دانش

دانااش  بااا درسی، هایکتا  نویسندگان و درسی ریزیبرنامه درسی توسم متبصصان هایکتا  زم است محتوایال -2

ساابک  طریااق یادگیری ایاان مهااارت از که گردد دهیسازمان یصورتبه تجربی خودتنظیمی، و نظری مبانی از و آگاهی

 باشد. یادگیری و آموزش گرا قاب مدیریت تعام 

اجااازه  و اجتنااا  کننااد ازحدبیش کردن صحبت از آموزان،خودتنظیمی در دانش افزایش میزاندر راستای  معلمان -3

درصااد  20بهترین روش به این صورت است که معلاام  درواقعکالس فعال باشند.  بیشتری در  زمان آموزاندانش دهند

 درصد از وقت کالس را استفاده کنند.   80آموزان  از وقت کالس و دانش

ریزان و مجریان سیستم ، برنامهگذارانسیاستهای مربوط به فرضیه دوم پژوهش به معلمان،  یافته  با توجه به ✓

 شود:تعلیم و تربیت پیشنهاد می

آمااوزان در فرآیناادهای کالساای و مشااارکت دانش بیشااتر معلاام باار تأکیااد وآموزان دانش نیازهاین قرارداداولویت -1

های شاافاف مدیریتی و نظم در کالس درس و استفاده از دستورالعم  هایرویه و قواعد جای تأکید برحمایت از آنان به

در  انآمااوزآموزان در کنار مدیریت احساسااات در کااالس درس و ایجاااد فرصاات باارای مشااارکت فعااال دانشبه دانش

 های متنوع به آنانهای کالس و مدرسه در راستای واگذاری مسئولیتفعالیت

، آمااوزدانااش رفتااار بااا مرتبم معلاام متقاب  و تعام  ،هاآنهای فردی و ویژگی آموزاندانش درونی محیم تمرکز بر -2

آمااوز و همچنااین ایجاااد معلاام و دانااش گرایانهتعام  فرآینددر  ارزیابی و مدیریتی اجتماعی، انگیزشی، آموزشی، نقش

نیازهااا و مشااکالت   شناسااایین در راستای  آموزامداری میان معلم و دانشروابم صمیمانه و دوستانه و مبتنی بر رابطه

 آموزاندانش  غیر آموزشیآموزشی و 

 دانااش پذیری،یااادگیری و مساائولیت راهباارد اجاارای و کارگیریبهآموزش،  برای مدارس در کنار معلمان، مشاوران-3

هااای اعاام از فعالیتدر مدرسااه  برنامااهفو هااای از طریااق فعالیت را آن اجرای هایزمینه کرده و  راهنمایی آموزان را

 .فراهم سازندهنری و خدمات اجتماعی  -فرهنگی

ها اجتماعی، در راستای باال بردن تعاماا  و هدفمند در شبکه  شدهطراحیهای روز از قبی  فعالیت  استفاده از فناوری-4

در فرایناادهای گاارا  ساابک تعاماا   کارگیریبااهافاازایش    منظوربااههای همساالن،  آموزان، معلم و سایر گروهمیان دانش

آموزان با استفاده از فضااای مجااازی در زمااان شاایوع بیماااری های فردی و اجتماعی دانشآموزشی و تعریف مسئولیت

 19-کوویید



     29                                 و....           بنفشه دارابی گرگالنی  / . .. . و   خودتنظیمی   با   معلمان   درس   کالس   مدیریت   سبک   رابطه 

 پیشنهاد برای پژوهش آینده

 جنسیت و پایه تحصیلی  ازجملهآموزان های دانشهای مدیریت کالس بر ویژگیسبک  تأثیربررسی   -1

ها و مقاطع تحصاایلی   سبک مدیریت کالس توسم معلمان و مقایسه آن در پایهبررسی عوام  مؤثر در انتبا -2

 غیردولتیدر مدارس دولتی و 
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