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  چکیده

پ . آ دورة متوسطهي درس فعال در هاکالسي مؤثر در هاشاخصاین پژوهش به بررسی عوامل و 

به اهداف و ماهیت موضوع، پیمایشی نوع تحقیق در این پژوهش با توجه . شهر تهران اختصاص دارد

از این پرسشنامه  دهدمیی تشکیل سؤال40ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسشنامه . مقطعی است

 ۀبه وسیلآزمون تحلیل عاملی و اعتبار آن  از طریقتدوین شده است که روایی ابزار  انپژوهشگر جانب

مدیران و معلمان  ۀپژوهش حاضر هم عۀ آماريجام. محاسبه شده است 94/0مقدار با کرونباخ  يآلفا

متخصصان تعلیم و تربیت با  ۀپ شهر تهران با تحصیالت کارشناسی ارشد و کلی. آ دورة متوسطه

از آزمون آماري  هادادهعالوه بر توصیف  هادادهبراي تجزیه و تحلیل . اندانتخاب شده اتحصیالت دکتر

آن است که  عوامل و مؤثر  ةهنددآمده نشان به دستنتایج  .موسوم به تحلیل عاملی استفاده شده است

رعایت ) 3، آموزدانشي پذیرمسئولیت) 2باور کردن خود، ) 1: اند ازي درس فعال عبارتهاکالسدر 

این نتایج با . صحبت با والدین است) 5ان و آموزدانشي هاکالسهم)4کردن مقررات کالسی، 

  .ي پژوهش همخوانی داردهایافته

، انآموزدانشي هاهمکالسیپذیري، رعایت مقررات کالس، باور کردن خود، مسئولیت: واژگان کلیدي

  .صحبت با والدین

                                                                                                                

  دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، گروه علوم تربیتی، اسالمشهر، ایران *

  شناس ارشد مدیریت آموزشیکار**
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  مقدمه

امروزه سعادت هر جامعه به موفقیت آن و توفیق آن بستگی به آگاهی و مهارت معلمان 

اگر . تنقش نیروي انسانی در درون نظام آموزشی نقش غیر قابل جایگزینی اس. دارد

 هايروشنیروهاي صنفی نظام آموزشی داراي مشکالتی باشند، فقدان نگرش مثبت به 

 هايروشبهینه از  هیادگیري موجب عدم استفاد ـیاددهی فرایند تدریس فعال در 

شاگر باشند ه شنونده و تماکدر روش فعال شاگردان قبل از آن. تدریس فعال خواهد شد

ي معمولی و قدیمی که معلم هاروشکه بر خالف  ین معنیبد. خود بازیگر هستند

و شاگردان فقط به گفتار او  کندمیهاي شاگردان تدریس العملبدون توجه به عکس

دهند، در روش فعال شاگرد نقش اساسی را به عهده دارد و معلم باید کالس گوش می

طرح شده مرا طوري هدایت کند که شاگردان را به حد اعالي فعالیت براي حل مسائل 

 نیاز سازند؛را قادر سازد به تنهایی کار کنند و خود را از کمک بی نارا داشته باشد و آن

در روش فعال با تغییر دادن طرز رفتار معلم در رفتار شاگرد نیز  ،به عبارت دیگر

  . شودمیتغییراتی ایجاد 

یطی باشد باید مح بنابراین،. رسمی در آن جریان دارد آزمونمدرسه جایی است که 

محیط مدرسه یا به . ان شودآموزدانشکه موجب پرورش فکر و شکوفایی اندیشه

یادگیري از عوامل مختلف اعم از مدیریت اداري و آموزشی فضاي  ،عبارت بهتر

باید به فکر دگرگونی  ،ي آموزشی خود به وجود آوردهاروشبخواهد تحول اساسی در 

زیرا  ؛یادگیري مؤثرند طریقی در ایجاد فضا و جو و تجدید بناي تمام عوامل باشد که به

د سبب بروز تغییرات مؤثر توانمیها نتغییر قسمتی از نظام بدون تغییر در سایر قسمت

  . گیر شودو چشم

بسیار دیده شده است که در مجموع امکانات فیزیکی یک نظام تغییري حاصل شده 

به رغم تغییر  ،در نتیجه. یجاد شوداست بدون اینکه تحولی در معلم و طرز تفکر او ا

کم و بدون و عادات قدیم  هاروشمعلم تغییر نیافته و  ۀها مواد و تشکیالت مدرسبرنامه

ي هاروشي جدید با هابرنامهوقتی . آوردمیدر  ءکاست در محیط آموزشی جدید به اجرا

به درد مسئوالنتجدید بناي نظام روي کاغذ باقی خواهند ماند و فقط  ،آمیزندقدیم می

ین مسائلی که در تجدید نوآوري نظام ترمهمیکی از  بنابراین،. تبلیغاتی خواهد خورد
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شعبانی، (بناي اندیشه و باورهاي معلم است تجدید ،آموزشی باید در نظر داشت

72:1380.(  

ي فعال و کامل ایجاد تغییرات اساسی در بینش و نگرش هاروشبراي اجراي مؤثر 

ي درسی و محیط هاکتابان محتواي آموزدانشان، اولیاي آموزدانشران، معلمان، مدی

  :شودمی، به برخی از این تغییرات اشاره استآموزشی الزم و ضروري

اي فضاي کالس باید به گونه .فضاي کالس در ایجاد تعامل بسیار مؤثر است .1

ها یا صندلی یی که معموالًهاکالسدر . شودطراحی شود که موجب تسهیل تعامل 

ان قادر به دیدن آموزدانشها در یک صف مستقیم و پشت سر هم قرار دارند و نیمکت

. ي خود نیستند، ایجاد فضاي تعامل بسیار مشکل و گاهی غیرممکن استهاهمکالسی

ي کوچک فرصت بیشتري را براي تبادل افکار در میان هاگروهتقسیم کالس به 

ایش دایره اي یا میزگرد، نعلی شکل و تماس چهره به آر. کندمیان فراهم آموزدانش

  . سازدچهره چندین نمونه از آرایش کالس درس است که تعامل را امکان پذیر می

2. عاطفی کالس نیز در تعامل بسیار مؤثر  عالوه بر ساختار فیزیکی کالس، جو

طی پذیرا بحث و تبادل اندیشه و افکار زمانی میسر است که کالس درس به محی. است

ان احساس آموزدانشهم و یعنی جایی که هم معلمان  ؛بخش تبدیل شودنانو اطمی

امنیت بسیار مؤثر  ان در ایجاد جوآموزدانشي هااندیشهاحترام به . اعتماد و امنیت کنند

و عقاید آنان نباید مورد تمسخر قرار گیرد و یا طرد  هااندیشهبه همین دلیل . است

  ).73:1380شعبانی، (شود

نظام آموزشی  واول در گر ۀفرهنگی هر جامعه در درج هامروزه پیشرفت و توسع

مد به کارگیري ي رسیدن به یک نظام موفق و کاراهاراهیکی از بهترین . جامعه است

یکی . اندعوامل متعددي دخیل ،در جریان تغییر و تحول. روش آموزشی مناسب است

کانون . ي تربیتی معلم استهابرنامهجري نهایی ین این عوامل به عنوان مترمهماز 

افزاید هاي خود بر اهمیت طلبی میپوشیو چشم تأکیدآموزشی معلم است که با فرایند 

ان را به آموزدانشاو در جریان آموزشی این امکان را دارد که . انگاردیا آن را نادیده می

  ).112:1374مداري، شریعت(را به انفعال بکشاند  نفعالیت وا دارد یا آنا

د از انتقال صرف معلومات و پرورش توانمیي خاص هاشیوهبه کارگیريمعلم با 
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تمایالت طبیعی کودك به ویژه تمایل به کشف براساس تجربه را تشویق کند و به 

آوردن اطالعات پژوهش در امور را یاد بگیرد  به دستتا به جاي  کندکودکانی کمک 

بیلر(
1

 ،1992 .(  

گذاري معلم تأثیري هاراهاز ي تدریس یکی هاشیوهروش و  به کارگیريو  انتخاب

. یادگیري است ـبه جریان تعلیم و تربیت و ایجاد اصالحات آموزشی در روند یاددهی 

آگاهی از  معلمی نیازمند هاي حرفۀعالوه بر داشتن خصوصیات و صالحیت ،این امر

در عمل است تا دستیابی به اهداف  نآنااصول و قواعد آموزشی و توانایی به کارگیري 

  ). 1375قورچیان، (قرار گیردمورد نظر 

نقشی است که در جریان  ،دارد تأثیراما عاملی که بیشتر از همه در یادگیري 

باید  آموزدانشدر امر آموزش خود . است آموزدانشیادگیرنده یا  یادگیري به عهده

اي باشد که همه چیز آماده در ان نباید به گونهآموزدانشفعالیت کند و کمک دیگران به 

شعبانی، (اختیارش بگذارند و خودش نیازي به تالش براي یافتن پاسخ نداشته باشد 

1385:75.(  

ي فعال را در هاروشاز جمله کسانی است که ضرورت استفاده از ) 1969(دیویی 

: گویدمیاو . تهاي فراوانی کرده اسیادآور شده و در این زمینه تالش تدریس

و عدم تحرك فیزیکی نیز  کندمیان مساعدت آموزدانشپذیري تأثیري سنتی به هاروش

ي نامنظم و شاید خودسرانه تنها راه فرار هافعالیتو کندمیها را تشدید این ویژگی

ي هاروشاو از جمله کسانی است که بیش از همه به اهمیت . مدارس است ازناآن

  .ه کارگیري آنها را توصیف کرده استفعال پی برده و ب

پ به خصوص نظام آموزشی کشورها به . یکی از مشکالت مهم اساسی در نظام آ

یکی از اصول مهم  ،به طور کلی. ي تدریس فعال در آموزش استهاروشکار نگرفتن 

فعالیت خود یادگیرنده است و یادگیري صحیح تدریس بدون فعالیت  ،یادگیري

، آفرینندگی خالقیت و ابتکار در مسئلهایجاد توانایی حل . یابدمییادگیرنده تحقق ن

  . ي تدریس فعال میسر استهاروشان با استفاده از آموزدانش

                                                                                                                
1. Biler



33  ...در  ي مؤثرهاشاخصعوامل و 

بیشترین چیزها  ،آموزگار خوب کسی نیست که در کمترین زمان: گویندمیمحققان 

 ؛انگیزدبرمیآموزد بلکه کسی است که شوق به آموختن و فهمیدن را در شاگرد را می

پ گردآوري و انباشت اطالعات نیست بلکه به کار گرفتن توانایی . زیرا هدف آ

  . اندیشمندان و فهمیدن است

با آن  و شاگرد مانند یک محقق شودمیطرح  مسئلهوقتی موضوع درسی به صورت 

هاي شاگردان دیگر استفاده کند، در این هاي معلم و همکاريبرخورد کند و از راهنمایی

آید، عادات علمی به وجود می ۀروحی او ، درشودمیرت افکار وي دستخوش تغییر صو

استفاده از مطالب درسی را در حل  و نحوه گیردمیطرز کار کردن با دیگران را فرا 

شاگردان  در چنین وضعی نقش اصلی در جریان یادگیري به عهده. آموزدمیمسئله

  ).115: 1374شریعتمداري، (خواهد بود

به عقیده برونر
1

بلکه مهم این است که چگونه  آموزدمیمهم نیست که فراگیر چه « 

  ). 1380شعبانی، (»آموزدمی

اگر . چگونه آموختن با انتقال اطالعات و حفظ و تکرار آنها حاصل نخواهد شد

  . ان خود به یادگیري خواهند پرداختآموزدانش،شرایط یادگیري فراهم شود

تعلیم و در عرصه ي هاپژوهش،تخصصی مدیریت آموزشی تربیت به ویژه حوزه

 ي درس فعال انجامهاکالسي مؤثر در هاشاخصمتعددي در خصوص عوامل و 

  : شودمیکه در زیر به برخی از آن اشاره  گرفته است

ي فعال منجر به هاکالسنشان داد که  ايمطالعهدر ) 183ـ182: 1386(خورشیدي 

گروهی و مدیریت گروه به طور مستقیم فرایند ي هامهارتان از زآمودانشبرخورداري 

قدرت » یاد سپاري«به کارگیري الگوي  توانمیدر ارتباط با آثار غیرمستقیم نیز . شودمی

الگوي  به کارگیريان را به طور غیرمستقیم افزایش داد و با آموزدانشعقالنی و ذهنی 

مستقیم عادت به تفکر دقیق و تمایل به به طور غیر توانمی» دهندهپیش سازمان«

به طور  توانمی» دریافت مفهوم«از طریق الگوي  وان ایجاد آموزدانشکاوشگري را در 

  . کردان تقویت آموزدانشغیرمستقیم، صبر و شکیبایی را در شرایط ابهام در 

                                                                                                                
1. Bruner
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 به کارگیريد فراگیران را در توانمیمعلم فردي است که  ،ي فعالهاکالسدر 

،د از طریق آموزش یاد بگیرندنتوانمییی که فراگیران هامهارت. ارت کمک کندمه

اگر معلمی در یک کالس . و مهارت رفتاري است قلبیي هامهارتي یدي، یا هامهارت

شایسته به  کندان را به موارد ذکرشده وادار آموزدانشاین شرایط را فراهم آورد و 

  ). 114: 1372سیف، (آید حساب می

ها کارشان را با کشکه لوله طورهمان«به نقل از تراورس،  ،)95: 1372(ف سی

معلمان هم . دهندمیانجام  اندآموختهکشی و فنونی که در امر لوله هامهارتاستفاده از 

هاي ند هدفتوانمیي فعال هاکالسي جدید تدریس در هاروشبا استفاده از الگوها و 

هاي فعال در در ایران کالس. »شان تحقق بخشندناآموزدانشآموزشی درس را در 

ان به آموزدانشبخش باشد و شادي را در ان لذتآموزدانشد براي توانمیمدارس 

  . کندکسالت و یکنواختی را از فراگیران دور وآورد وجود 

دیوئی
1

ي فعال هاکالسهاي دیگر صاحبنظران از یافته) 17: 1385نقل از وکیلیان، (

از جمله توانایی . باید باشد هاکالسهایی براي معلمان در این که مالك رسدیمبه نظر 

ان آموزدانش، فراهم کردن زندگی شاد براي کالس ان، توانایی ادارةآموزدانشجذب 

  . است تا اثرات مثبت در کالس به ظهور برسد

اره به ي فعال اشهاکالسان در آموزدانشي هافعالیتگروهی از متخصصان در مورد 

روابط . دهدمیان دارند که تمرین و تکرار سرعت و مهارت را افزایش آموزدانشتکالیف 

که در این زمینه باید والدین را از  دهدمیبین والدین و فرزندان امر یادگیري را گسترش 

  ). 1382نقل از شریعتمداري، (آنچه که در کالس درس می گذرد آگاه ساخت 

غذاي روحی  هو به وسیلدهند فرامیفعال به معلم گوش ي هاکالسان آموزدانش

هاي ترس و تهدید و تنبیه. کنندبلعند و هضم میمعلم می ةخود را به خواست و اراد

ان بدون این محیط آموزدانشوجود ندارد و تالش گروهی  هاکالسجسمی در این 

دینکز(ترس ادامه دارد 
2

 ،2006.(        

                                                                                                                

1. Dewey
2. Dinkes
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میدلتن
1
ي فعال باید به شناخت هاکالسکه معلمان در  است معتقد) 2002(،  

طور همینتوجه داشته باشند و  نان و روحیه آناآموزدانشي فردي بین هاتفاوت

  . کننداي بین مدرسه و خانه برقرار رابطه

ان براي آموزدانشالگوهاي استاندارد و آمادگی  ي فعال در زمینۀهاکالسدر جهان 

آینده در سطح مدرسه و مناطق تالش بسیار زیادي را دارد  رسیدن به موفقیت شغلی در

یی داشته سزابد نقش توانمیي فعال هاکالسي اصالحی در هابرنامهکه در این راستا 

دویر، . (باشد
٢

2002 .(  

دال، زوکر و بریهم 
٣

ي فعال هاکالس، مدارس باید بدانند که چه چیز در )2004(

آموزشی و شخصیتی فرایند و باید در پی اصالح کارساز است و همان را انجام دهند 

  . ي مؤثر در مدرسه بپردازندهابرنامهان، به شناسایی آموزدانش

سالموند
٤

ي درس براي یادگیري هاکالسمحیط  ،طی مطالعاتی نشان داد)2002(

مشاوره که در دسترس بودن عوامل  راهبردنیاز به تقویت دارد که براي این کار یک 

ي مدارس را ارزیابی و مداخله براي تقویت این موارد به قدري که هاالسکحمایتی و 

  : شودمیسه پایه مشاوره توصیف  کندمیتر شود حمایت ان در کارش موفقآموزدانش

    ،یک چارچوب ادراکی ارائه) الف

  ،ي درسهاکالسهاي بومی ویژگی گیرياندازهبراي توصیف و  راهبردیک  ارائه) ب

، کل کالس درس آموزدانششان به جاي هر هاي مداخله که هدفراهبردارائه) ج

  . است

تیلستون
5

نشان داد که در کالس فعال یادگیري اصیل، عمیق و  ايمطالعهدر ) 2007(

منجر به ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران  هاکالسو این  گیردمیپایدار صورت 

  . آورندمیا منعطف، پویا و فعال بار ان رآموزدانشو در نهایت  شوندمی

                                                                                                                
1. Middleton
2. Dwyer
3. Doll , zucker and Brehm
4. Salmond
5. Tileston
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الرسن
1

ي رفتاري و شناختی هامهارتهاي تربیتی که اي به برنامهطی مطالعه) 2005(، 

  .کندمی تأکیدمدرسه را آموزش می دهد، مورد نیاز براي موفقیت در

آدلمن و تیلور
2
ي فعال هاکالسنشان دادند که در  ايمطالعهطی ) 1990- 2005(درسال  

ان با واسطه بروز آموزدانشي درس کمبود زیرساخت هاي حمایتی دارند، هاکالسی وقت

ي آموزشی هابرنامهتوجهی، کامل نکردن کارشان و عدم مشارکت در هایی از قبیل بیواکنش

تأکیدنامند و می» موانع آموزشی«این موارد را  ناآن. شوندمیبیشتر از اهداف آموزشی دور 

 ناآن. ش این مسائل همراه نبوده استها با رویکردهایی براي کاه ریزي که برنامه کنندمی

انی که به طور آموزدانشي آموزشی کالس درس براي هابرنامهکه کیفیت  کنندمیاستدالل 

  . فیزیکی یا ذهنی از کالس غایبند نامربوط است

اُشر، دیر، جکسون
3

ال انتظاراتی که ي فعهاکالسنشان دادند که در  ايمطالعهدر ). 2004(

 گیريتصمیمقادر به  نا، این است که آنرودان سطوح باالتر براي استدالل میآموزدانشاز 

  . کنندکه توانایی تفکر انتزاعی را پیدا میيطورهمان؛مشخص باشند

)1995ومیر و متزلر، (
4
ي فعال با تمرین دادن به هاکالسنشان دادند در  ايمطالعهدر  

فراهم کردن بازخورد و آموزش مستقیم براي تنظیم اهداف آموزشی منجر به  ان،آموزدانش

  . شوندمیان آموزدانشاستقالل آموزشی 

)1989، الد و اودن 1983هلر و سوئن ، (
5
هاي نشان دادند که در کالس ايمطالعهدر  

س هاي روزمره در کالس درفعال برخورداري از یک دوست در کالس، لذت بردن از فعالیت

ند از توانمیتر تان راحآموزدانشبرخورد با فشار روحی،  ،و در واقع کندمیتر را ساده

  .ر از آن برخوردار شوندتند خیلی راحتتوانمییکدیگر کمک بگیرند و هنگام نیاز به کمک 

)1995هور، دمسی ، باسلر و برو ، (نتایج مطالعه 
6
نشان داده شده است که در  

یران با استقالل آموزش کنجکاوي بیشتري دارند، تکالیف چالش برانگیز ي فعال فراگهاکالس

                                                                                                                

1. Larson
2. Adelman & Taylor
3. Jackson Osher, Dwyer
4. Wehmeyer & Metzler
5. Heller& Swindle , Ladd & Oden
6. Hoover , Dempsey, Basler & Burow
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  .ي تازه هستندهامهارتو به طور مستقل به دنبال یادگیري  دهندمیبیشتري انجام 

مطالعه کامر
1

 تأکیدها بر روابط معلم شاگرد در مناطق فقیرنشین و اقلیت) 1993(درسال 

 ي زندگیهامهارتآموزش ي یادگیري با معنا و درکرده و معتقد است که مدارس زمانی دارا

  .ان احساس تعلق گروهی ایجاد شودآموزدانشکه در  شوندمیموفق 

نابلیت(
٢
هایی که بین معلم و نشان دادند که فرصت ايمطالعهدر )1995و همکاران،  

ا اهمیت که شاهد بان بدهد آموزدانشد فرصتی مناسب به توانمیشاگرد حتی براي چند دقیقه 

  .هاي خود از سوي معلم باشندها و تجربهشمرده شدن گفته

، ونتزل)2002(مالکی والیوت ؛)1991(کانل و ولبورن
3

بیان  ايمطالعهطی  )1999(

اشخاص مهم کالس  ان احساس کنند که بهآموزدانشي فعال زمانی هاکالسداشتند که در 

تقویت  نادرگیر شده و یادگیري آن کالس ، در کارهاي آموزشی و اجتماعیخود عالقه دارند

  .شودمی

کانل و ولبورنن
4

تعامل  ةي فعال شیوهاکالسنشان دادند که در  ايمطالعهدر ) 1991(

ان با هم، قوانینی وجود دارد تا اینکه بتوانند دوستی راحتی داشته باشند و نزاع هاي آموزدانش

  .کنندخود را به صورت مؤثر حل 

)2002؛ کاپلو ،  1979لتون ، وسلز و فالکنز ، بالمفیلد ، همی(
5
اي اظهار مطالعهطی  

ند براي ارتقاي رفتارهاي مثبت اجتماعی از طریق توانمیي کالسی هاتمریناند که داشته

ان، به استفاده مشترك از وسایل و منابع آموزشی، همکاري با هم و آموزدانشتشویق 

  .گشایی به صورت مثبت باشدمشکل

رمناُست(
6

ي فعال به جامعه هاکالسان آموزدانشنشان داد که  ايمطالعهطی )2000، 

آموزشی خود احساس تعلق دارند و با نگرش مثبت نسبت به مدرسه و شرکت فعال در 

  .کندمیي یادگیري کالس ارتباط پیدا هافعالیت

                                                                                                                

1. Comer
2. Noblit
3. Connell & Wellborn , Malecki & Elliott , Wentzel
4. Connell & Wellborn
5. Blumenfeld , Hamilton , Wessele  & Falkner , Koplow
6. Osterman
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)2002الك والتم، (
١
ي فعال هاکالسان در آموزدانشنشان دادند که  ايمطالعهدر  

  .دهندمیاستقالل آموزشی خود را از طریق اهداف آموزشی نشان 

)1997، بیر ، تلزرو و الیوریا ، 1989باندورا ، (
٢

اظهار داشتند که خود  ايمطالعهدر 

ي آموختنی هامهارتي فعال مانند یکی از هاکالسان در آموزدانشکنترلی رفتاري 

.ان تعلیم دادآموزدانشتنی یا لغت به آن را مانند آموزشی باف توانمیکه است 

)1996فهرمان، کیث، ریمرز ، (
3

طی مطالعه نشان دادند که اگر والدین براي درس  

توجه فرزندان به دروس ضعیف و تعداد مردودي  ،شان دخالت نکنندخواندن فرزندان

کشیده  زیاد است و احتمال دارد در نوجوانی خودشان والد شوند و یا کارشان به دادگاه

  . بیشتر خواهند شد ،شود

برافی(
4

نشان داد که با معنی بودن یکی از اصول طراحی  ايمطالعهطی  )78: 1999، 

ان آموزدانش.ي فعال استهاکالسطراحی تکالیف و توزیع آنها همراه با راهنمایی در 

معنادار است و  نرسند که یک فعالیت از نظر شخصی براي آنازمانی به این درك می

ند روي فهم محتوا و تقویت و توانمیکنن و می تأمینرا  ناآن یادگیري اهداف

  .ي خود تمرکز داشته باشندهامهارت

کائین
5
ي فعال مهمی هاکالسخاطر نشان کرده است که در  ايمطالعهطی ) 1994(،

ۀان در نشست کالسی و ارائآموزدانشمهمی وجود دارند که احتمال مشارکت فعال 

مطالعه  ،در همین راستا.دهدمیگوهاي کالسی را افزایش ودر گفتي نوآورانه هاایده

گرین وود و همکاران(
٦

ان به یکدیگر آموزدانشنشان داده است که تدریس ). 2002، 

افزایش رفتارهاي خودکنترل د براي توانمیي گروهی هاپاداشدر سطح کالسی، فرصت 

  .و صحبت آموزشی مناسب باشد» هابلند کردن دست«مثل 

پیانتا
٧

شش ویژگی  در زمینه مداخله براي رسیدن به مطالعاتیطی ) 2001(

                                                                                                                
1. Locke & Latham
2. Bandura , Bear , Telzerow & Oliveria
3. Fehrman, Keith, & Reimers
4. Brophy
5. Caine
6. Green Wood
7. Pianta
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ي فعال هاکالسهاي بالقوه براي تقویت مداخله :اشته استي فعال اظهار دهاکالس

 لوژیکی کالس عالوه بر نشریات وي مربوط به تقویت بستر اکوهافعالیت،وجود دارد

ها و نشریات دولتی هاي، کنفرانسنامه، خبرهاي اینترنتیهاي تخصصی در سایتکتاب

  .شودمییافت هم 

)2005(الرسن 
1
ي فعال توجه باید روي هاکالسطی مطالعاتی نشان داد که در  

وقتی . ان و بزرگساالن متمرکز شودآموزدانشها و بین کیفیت روابط میان همکالسی

ند، احتماالً بیشترااماند و مورد احتردیگران پذیرفته شده از جانبها احساس کنند بچه

. رسندبه موفقیت عاطفی، اجتماعی و تحصیلی می

)2002(کاپلو 
2
اظهار داشت که گرمی روابط معلم و شاگرد دستیابی  ايمطالعهدر  

روابط منحصر به فردي که معلمان به . ندکان به اهداف مدرسه را تقویت میآموزدانش

و تعامالت با هر  کنندمیشان برقرار هايان در کالسآموزدانشهمزمان با تمام طور 

  . شودمیان دیگر آموزدانشباعث جلب اعتماد تمام  آموزدانش

)1997(بیر 
3

محور و  آموزدانشدر مطالعات خود بیان داشت ترکیبی از مقررات 

ان را آموزدانشمحوري در میان آل که قانونایده معلم محور براي ترویج شرایط

هاي ان با چالشآموزدانشد نیاز است، در عین اینکه زمینه را براي دهد مورگسترش می

  . آوردکننده و در کالس در سر موفق باشند به وجود میري که مشارکترفتا

)2004(دال، ذوکر و بریهم 
٤
ي فعال هاکالسطی مطالعاتی نشان دادند که در  

ارتباط خوب . یابندخانه و مدرسه پرورش می ۀان به طور همزمان به وسیلآموزدانش

ان واضح و آموزدانشهاي فردي و علمی و انتظارات براي کند که ارزشتضمین می

  . شودمیشان پذیرفته اهمیت

به طور قطعی به ادراکات  تأکیدي فعال هاکالسگویند که در چارچوب می ناآن

  .شان استان از ارتباط والدین با کالس درسآموزدانش

                                                                                                                
1. Larson
2. Koplow
3. Bear
4. Doll, Zucker, & Brehm
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حاضر تهیه پاسخ مناسب براي  ۀهدف اساسی از مطالع ،ته شدتوجه به آنچه گفبا

  :ي زیر استهاسؤال

  ند؟اي درس فعال کدامهاکالسدر  مؤثرعوامل .1

یی است؟هاشاخصهر یک از این عوامل مرکب از چه .2

  ي درس فعال کدام است؟هاکالسین الگوي ترمناسب .3

  پژوهشروش

 ،مطالعهماهیت از نظر ی و کم ها،ظر دادهاز نکاربردي،  ،از نظر اهداف ،پژوهش حاضر

اي به دست آورد و به دنبال چه زیرا پژوهشگر قصد دارد زمینه ؛پیمایشی مقطعی است

هدف توصیف، تبیین و کشف  ،در واقع. وقت، چرا، چگونه و چه کسانی است

  . اطالعات در یک مقطع زمانی مشخص از یک نمونه است

متوسطه آموزش  ةمعلمان دور و مدیران تمامرا مورد پژوهش حاضر  جامعۀ آماري

مدیریت آموزشی، ي هاو پرورش شهر تهران با تحصیالت کارشناسی ارشد در رشته

 ۀآموزشی و تعلیم و تربیت و کلی ریزيبرنامهدرسی،  ریزيبرنامهعلوم تربیتی، 

  . دهدمیتشکیل  دکترا متخصصان تعلیم و تربیت با سطح تحصیلی 

از روش  گیرياندازهمعرف و همچنین افزایش دقت  ۀروه نمونبراي انتخاب گ

 150(نفر  500و براساس فرمول تعیین حجم نمونه تعداد  ايطبقهتصادفی  گیرينمونه

پژوهش حاضر  ۀحجم نمون) دکترا نفر تخصص با تحصیالت  100معلم و  250مدیر، 

  . دهدمیرا تشکیل 

ساخته است ی که محققسؤال40ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسشنامه 

بیانگر حداکثر  7بیانگر حداقل و  1است که   7الی   1که پیوستار آن از  دهدمیتشکیل 

ي ملی و هایافتههاي جهانی و این پرسشنامه به مدد تئوري. هر شاخص است ةنمر

  .  آمده است به دستمصاحبه با خبرگان از طریق فن دلفی 

 94/0که مقدار آن برابر  شد سیله آلفاي کرونباخ محاسبهمذکور به و اعتبار پرسشنامۀ

آمده که از بار عاملی  به دستروایی ابزار سنجش به وسیله تحلیل عاملی . شده است

  . نسبتاً مطلوبی برخوردار است

از آزمون آماري موسوم به تحلیل  هادادهحاضر عالوه بر توصیف  ،در پژوهش
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که این آزمون نتایج پژوهش  شده است اصلی استفادهي هامؤلفهعاملی از نوع تجزیه به 

  . دکنهاي قابل قبول ارائه ي پژوهش پاسخهاپرسشد براي توانمیو  کندمی را توجیه

  پژوهشيهایافته

با استفاده از  شودمیي پژوهش که در این بخش ارائه هادادهتوصیف مقدماتی 

هاي آماري و ی، جداول مشخصهتشکیل جداول توزیع فراوان(ي آمار توصیفی هاروش

  ). گیردمیترسیم نمودار هیستوگرام صورت 

به ترتیب  هاي آماري هر یک از متغیرهابه منظور تلخیص مطالب جداول مشخصه

  :در زیر آورده شده است

  هاي یکم تا پنجمهاي آماري نمرات عاملمشخصه) 1(جدول 

دامنهبیشینهکمینهعامل ها

انحراف 

استاندارد

کشیدگیچولگیمیانگینیانسوار

73/2-71/100/729/506/113/173/562/1باورکردن خود

29/6-11/100/789/597/094/088/515/2پذیريمسئولیت

77/0-00/100/700/651/129/251/524/1رعایت مقررات کالس

31/1-57/100/743/518/138/140/515/1هاي منهمکالسی

27/2-73/100/728/590/082/062/539/1حبت با والدینص

  :جدول باال بیانگر مطالب زیر است

  .است 7و بیشینه  1کمینه نمرات  .1

و کمترین میانگین مربوط به عامل »دوم«بیشترین میانگین مربوط به عامل  .2

  .است »چهارم«

انس مربوط به عامل و کمترین واری»سوم«بیشترین واریانس مربوط به عامل  .3

  .است »نجمپ«

ترین انحراف استاندارد و کم »یکم«انحراف استاندارد مربوط به عامل بیشترین  .4

  .است »پنجم «مربوط به عامل 

چولگی منفی بیانگر به چپ بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال و چولگی مثبت  .5
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  .به راست بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال است

منفی بیانگر کوتاه بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال و مثبت بودن آن کشیدگی  .6

  .بلندتر بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال است ةدهندنشان

و کمترین چولگی مربوط به عامل » دوم«بیشترین چولگی مربوط به عامل  .7

  .است »چهارم«

به عامل  و کمترین کشیدگی مربوط» دوم«بیشترین کشیدگی مربوط به عامل  .8

  .است »سوم«

 ۀاي که نمونو تعمیم نتایج پژوهش به جامعه هادادهتوصیف  تأییدبه منظور 

  .از آزمون آماري موسوم به تحلیل عاملی استفاده شده استاز آن شده استخراج

بنابراین ؛برداري مطمئن شدل عاملی الزم است از کیفیت نمونهبراي استفاده از تحلی

ماتریس بیانگر مجاز  ـو نتایج آزمون کرویت بارتلت  KMOهاي  اندازه )2(در جدول

  . بودن استفاده از این آزمون است 

  ماتریس همبستگیـ و نتایج آزمون کرویت بارتلت  KMOهاي اندازه) 2(جدول 

  آزمون بارتلت 

KMOSphericitySignificance
925/0  188/15711  000/0=P

برداري و صفر نبودن ماتریس به کفایت نمونه اطمینان نسبت دستیابیبه منظور 

که است و آزمون کرویت بارتلت محاسبه شده  KMOدر جامعه نتایج  هادادههمبستگی 

نتیجه گرفت که اجراي تحلیل عاملی قابل توجیه  توانمیارقام مندرج در آن  ةبا مشاهد

  .است
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  ي فعالها کالسل مؤثر در 

  تراکمی

7/38  

6/46  

54  

3/59  

3/63  

  ) نمودار اسکري(ي فعال 

 ،عامل معنادار اشباع شده است

  . ی در جداول مذکور مشخص شده است

   ...در   ي مؤثرها شاخصعوامل و 

ل مؤثر در هاي نهایی تحلیل عاملی براي استخراج عوام مشخصه) 3(جدول 

  ارزش ویژه  واریانس  عامل

1  7/38  47/15  

2  9/7  2/3  

3  4/7  97/2  

4  3/5  1/2  

5  4  6/1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي فعال ها کالسوضعیت تعیین عوامل مؤثر در ) 1(نمودار

عامل معنادار اشباع شده است براي تعیین مطلب که اجزاي سنجش واقعاً از چند

  زیر مورد توجه قرار گرفته است؛سه شاخص 

   ،ارزش ویژه .1

   ،هر عامل از جانبنسبت تعیین شده  .2

  .نمودار اسکري .3

ی در جداول مذکور مشخص شده استسؤال 40 ۀها براي مجموع این مشخصه

عوامل و  

جدول 

سه شاخص 
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نسبت به بقیه  47/15ژه سهم عامل یکم با ارزش وی ،شودمیگونه که مشاهده همان

مذکور  هاي سه گانه، با توجه به مالكبدین ترتیب. گیرتر و بیشتر استبسیار چشم

  . عامل اشباع شده است پنچي فعال از هاکالسعوامل مؤثر در 

  واریماکس ی به شیوهسؤال40هاي چرخش یافته مجموعه ماتریس، عامل )4(ولجد

  5عامل  سؤال  4عامل  سؤال  3عامل  سؤال  2عامل  سؤال  1عامل  سؤال

3  813/0  22  800/0  38  856/0  32  745/0  21  821/0  

1  772/0  24  745/0  36  824/0  34  694/0  18  746/0  

2  771/0  14  695/0  39  821/0  30  684/0  19  595/0  

6  749/0  27  652/0  40  783/0  29  673/0  20  532/0  

5  747/0  23  642/0  35  736/0  28  645/0      

10  727/0  17  631/0  37  671/0  33  636/0      

7  716/0  15  592/0      31  587/0      

8  678/0  16  528/0              

12  676/0  25  379/0              

9  666/0                  

4  651/0                  

13  645/0                  

11  556/0                  

26  455/0                  

نامگذاري تعریف و  هايپنج عامل استخراج که مالكاساس تجزیه و تحلیل انجام شده بر

  : شده به شرح زیر استعوامل استخراج

  ترین سهم را داشته باشد؛ متغیرهایی که عوامل استخراج از آنها بزرگ ةماهیت و انداز) الف

اندازها و چشمنام و ماهیت ها و اصطالحات به منظور مالحظهبررسی فرهنگ واژه) ب

  ؛ هاي منحنی متغیرهاداللت

  .لعات پیشینهاي موجود و مطانظریه) ج

  :استگانه به شرح زیر پنجهاي باال عوامل با توجه به مالك

26، 13،11، 4، 9، 12، 8، 7، 6،5،10، 2، 1، 3ي،هاسؤالباورکردن خود شامل : اولعامل 

  است؛
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  است؛25، 16، 15، 17، 23، 27، 14، 24، 22ي هاسؤالي شامل پذیرمسئولیت: عامل دوم

  است؛ 37، 35، 40، 39، 36، 38ي هاسؤالالسی شامل رعایت مقررات ک: عامل سوم

، 33، 28، 29، 30، 34، 32ي هاسؤالشامل  آموزدانشي هاهمکالسی: عامل چهارم

  است؛31

  است؛20، 19، 18، 21ي هاسؤالت با والدین شامل صحب: عامل پنجم

  گیرينتیجه

  : نتایج پژوهش حاضر بیانگر مطالب زیر است

ي فعال به هاکالسهش حاضر بیانگر آن است که عوامل مؤثر در نخستین یافته پژو

رعایت ) 3ي، پذیرمسئولیت) 2باور کردن خود،) 1: اند ازترتیب اولویت عبارت

  . صحبت با والدین) 5و آموزدانشي هاهمکالسی) 4مقررات کالسی،

  . ي پیشینه پژوهش مطابقت داردهایافتهاین یافته با 

ي هاشاخصش بیانگر آن است که هر یک از عوامل مرکب از پژوه دومین نتیجه

  :زیر است

  . ي زیر استهاشاخصباور کردن خود که به ترتیب اولویت شامل : عامل یکم

اش را درست انجام دهد که چگونه باید تکالیف داندمیآموزدانشدر این کالس  .1

)772/0.(  

  .)771/0(هاي کالس هستهم مانند اکثر بچه او .2

هاي د به بچهتوانمیکافی کار را بلد است که  به اندازه آموزدانشدر این کالس  .3

  .)813/0(یگر کمک کند تا آن را یاد بگیرندد

فش در کالس کار را خوب بلد که او در انجام تکالی کندمیمن فکر  آموزدانش.4

  .)651/0(است

داند که و چون می ؛رانی ندارددر این کالس او در مورد انجام تکالیف دشوار نگ .5

  .)747/0(د این تکالیف را انجام دهدتوانمی

  .)749/0(دهدمیهاي دیگر کالس می دانند که او تکالیفش را خوب انجام بچه .6

، دوست دارد بیشتر گیردمیدر مورد مسائلی که در این کالس یاد  آموزدانش.7

  .)716/0(بداند



هاي آموزشیپژوهش در نظام      46

  .)678/0(کند گیريتصمیمد در مورد چیزي که باید یاد بگیرد توانمیدر این کالس او  .8

اش مرتکب اشتباه جام تکالیفد بگوید که چه موقع در انتوانمیدر این کالس او  .9

  .)666/0(شده است

ش را خوب انجام اتکالیف ،هایی دارد و در نتیجهناییکه چه توا داندمیاو  .10

  .)727/0(دهدمی

چگونه به هنگام نیاز کمک بخواهد که در این کالس داندمیآموزدانش.11

)556/0(.  

به تالش و کوشش ادامه  آموزدانش،زمانی که کار در این کالس سخت است .12

  .)676/0(دهد تا اینکه آن را حل کندمی

ي جدید را امتحان هاراهآموزدانش،وقتی که چیزي در این کالس سخت است .13

  .)645/0(اد بگیردتا آن را ی کندمی

  .)455/0(کندمیدر این کالس او قوانین را رعایت  .14

  :ي زیر استهاشاخصي که به ترتیب اولویت شامل پذیرمسئولیت: عامل دوم

  .)800/0(کندمیدر این کالس، انتظاراتی که از او وجود دارد رعایت .1

دهدمیآن نشان  توجه کافی به ،اي را انجام بدهدوقتی قرار است وظیفه .2

)745/0(.  

صدا در راه رفتن در کالس مزاحمتی براي وکه با سر کندمیاو مراقبت  .3

  .)695/0(ان فراهم نکندآموزدانش

  .)652/0(کنندان این کالس قوانین را رعایت میآموزدانشاکثر  .4

  .)642/0(ین کالس طبق معمول با توجه هستندهاي ااکثر بچه .5

  .)631/0(دهندمیهاي این کالس طبق معمول کارهاي خود را انجام اکثر بچه .6

  .)692/0(  دهندها کارشان را آرام و بی سر و صدا انجام میدر این کالس اکثر بچه .7

  .)528/0(دهدمیمعلم او به حرف هاي او خوب گوش  .8

  .)379/0(کندمیمعلم او به هنگام نیاز به او کمک  .9

  :ي زیر استهاشاخصمقررات کالس که به ترتیب اولویت شامل رعایت : عامل سوم

  .)856/0(داردمعلم او احترام او را نگه می .1
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  .)824/0(که او هم یکی از اعضاي کالس هست معلم او باور دارد .2

  .)821/0(کندمیمعلم او کالس را به محیطی شاد تبدیل  .3

  .)783/0(داي در کالس دارفتار جوانمردانهمعلم او ر .4

  .)736/0(وستانش در کالس اوقات شادي دارنداو و د .5

  .)671/0(هاي تفریح دوست هم بازي دارد زنگاو در  .6

ي زیر هاشاخصکه به ترتیب اولویت شامل  آموزدانشي هاکالسهم: عامل چهارم

  :است

  .)745/0(  کنندهاي دیگر با او مشاجره نمیکه بچه داندمیاو  .1

  .)694/0(کندمیتی دارد که ناهار را با او صرف او دوس .2

گذارند یا او را روي او اسم نمی دهندمیهاي دیگر او را آزار نکه بچه داندمیاو  .3

  .)684/0(کنندمسخره نمی

  .)673/0(دهندمیزنند یا او را هل ناو را کتک نمی هاي دیگرکه بچه داندمیاو  .4

  .)645/0(کندمییت کند دوستی دارد که از او حمایت اگر کسی بخواهد او را اذ .5

کندبا والدینش صحبت می گیردمیدر این کالس او در مورد چیزهایی که یاد  .6

)636/0(.  

کندمیبا والدین  صحبت  دهدمیدر این کالس او در مورد چیزهایی که انجام  .7

)587/0(.  

  :ي زیر استهاشاخصشامل  صحبت با والدین که به ترتیب اولویت: عامل پنجم

  .)821/0(گیردمیبراي انجام تکالیف اش در موقع نیاز از والدینش کمک  .1

کندقبل و بعد از کالس در مورد  انجام کارهایش با والدین مشورت می .2

)746/0(.  

او در مورد کارهاي خوبی که در این کالس انجام داده است با والدین صحبت  .3

  .)595/0(کندمی

مثل مواقعی که با مشکلی  کندمیاو در مورد مشکالتی که در این کالس پیدا  .4

  .)532/0(کندمیبا والدین صحبت  کندمییا دعوا  شودمیرو هروب

ي فعال در هاکالسسومین یافته پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که براي 
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یک قطب نما  عنواند به نتوامیی تبیین که این پرسشنامه سؤال40ۀمجموع یک پرسشنام

ي فعال مدارس متوسطه را در آموزش و پرورش هاکالسسمت و سوي حرکت آیندة

  . کندتبیین  ریزيبرنامهمشخص و روند تحوالت در این خصوص از برنامه روزي به 

  : ي فعال به شرح زیر است هاکالسین الگوي ترمناسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي درس فعالهاکالسؤثر در الگوي مناسب عوامل م) 2(نمودار 

ي پیشین مطابقت دارد و به هاپژوهش، با نتایج ي پژوهش حاضرهایافتهدر مجموع 

ي درس را از نظر فعال بودن هاکالسوضعیت  توانمی، هاشاخصمدد این عوامل و 

به  .یک گزارش ملی براي فرایندهاي یادگیري و یاددهی همت گمارد ۀسنجید و در تهی

 علمی مدارس در ایران را تهیه شناسنامه توانمیهاشاخصدد این عوامل و به م ،عالوه

 ،به بیان دیگر. و به رفع ابهام عملکردي مدارس به ویژه مدارس متوسطه پرداخت کرد

جند و نسازند تا تب فعال بودن خود را بسمدارس را قادر می هاشاخصاین عوامل و 

تغییر دهد و  ریزيبرنامهروزي به از برنامهماي علمی، حرکت خود را به عنوان قطب ن

  . ي درس فعال روشن سازدهاکالسسمت و سوي حرکت خود را براي 

پذیري مسئولیت

باورکردن خود

  هاي همکالسی

انآموزدانش

صحبت با والدین   

  رعایت مقررات

کالس 

ثر در ؤعوامل م

هاي درس کالس

فعال
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، شدهو الگوي ارائه هاشاخصبا استفاده از این عوامل،  شودمیدر نهایت پیشنهاد 

ي درس فعال همانند سایر کشورهاي پیشرفته جهان در مدارس هاکالسابزار سنجش 

  . شوند بنديطبقهم و مدارس ایران فراه
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