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Abstract

Introduction: To manage the classroom, teachers face many problems and challenges
in the field of unique and diverse educational, behavioral and emotional needs of
themselves and learners. The aim of this study is to identify these challenges and to
make a discourse to intervene and formulate the components that affect classroom
management.
Methods: The present study is developmental and applied in terms of purpose, and in
order to implement a qualitative overlap, the method of content analysis and
documentary analysis were used. The unit of analysis was the "coherent text" with the
judged keyword "class management" (including 7 PhD. theses, two master's theses, 33
articles and 200 abstracts of English articles and 20 Persian articles) and the meaning
unit was "related words or phrases" with class management. "Basic themes" were
defined and simplified, the classification of codes led to the summarization and
formation of "organizational themes" as "sub-factors" and finally by compression,
"inclusive themes" were formed as "factors". The validity of elements that received a
CVR score above 49% in the Special Assembly with the presence of 18 experts in the
field of education were confirmed.
Results: A review of the analysis units led to the enumeration of 2000 initial semantic
codes and, subsequently, the identification of 12 intertwined component, including;
"Philosophy", "Curriculum", "Human Interactions", "Management Principles",
"Teacher Style", "Teacher Role", "Educational Programming", "Motivation", "Teacher
Needed Knowledge", "Professional Development", "Teacher Characteristics" and
"Learning Approaches" in the context and texture and their sub-factors.
Conclusion: In order to optimally manage the classroom with the aim of informing,
sensitizing and empowering the teacher, attention should be paid to the connection and
coordination between the components, composition and accompaniment of the
components with a holistic nature.
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چکیده
مقدمه :معلمین برای مدیریت کالس ،با مشکالت و چالشهای فراوانی در زمینه نیازهای منحصر بفرد و متنوع آموزشی ،رفتاری و عاطفی خود و
فراگیران مواجهاند .این مطالعه با هدف شناسایی این چالشها و گفتمانسازی برای مداخله ،به پیکرهبندی مولفههای اثرگذار بر مدیریت کالس پرداخته
است.
روشها :پژوهش حاضر از نظر هدف توسعهای و کاربردی است و در راستای اجرای یک فراترکیب کیفی ،از روش تحلیل مضمون و تحلیل اسنادی
بهره گرفتهشد .واحد تحلیل« ،متن منسجم» با کلیدواژه «مدیریتکالس» که داوری شدهباشد (شامل  7رساله دکتری 2 ،پایاننامه ارشد 33،مقاله و
 200چکیده مقاله انگلیسی و  20مقاله فارسی) و «واحد معنا» ،واژه و یا عبارتهای مرتبط با «مدیریتکالس» بود« .مضامین پایه» تعریف و
سادهسازی شد ،طبقهبندی کدها ،منجر به تلخیص و شکلگیری «مضامین سازماندهنده» بهعنوان «زیرعامل» و در انتها با فشردهسازی« ،مضامین
فراگیر» بهعنوان «عوامل» شکل گرفتند .عناصری که در مجمع تخصصی با حضور  18خبره حوزه تعلیم و تربیت کشور CVR ،آنها ،نمرهای باالتر
از  ٪49را کسب کردند روایی محتواییشان تایید شد.
یافتهها :بررسی واحدهای تحلیل ،منجر به احصا  2000کد معنایی اولیه و در ادامه ،شناسایی  12عامل درهمتنییده ،شامل؛ «فلسفه»« ،برنامه درسی»،
«تعامالت انسانی»« ،اصول مدیریتی»« ،سبک معلم»« ،نقش معلم»« ،برنامهریزیآموزشی»« ،انگیزه»« ،دانش موردنیاز معلمی»« ،توسعهحرفهای»،
«ویژگیهای معلمی» و «رویکردهای یادگیری» ،در بستر «بافت و زمینه» و زیرعاملهای آنها ،شد.
نتیجهگیری :برای مدیریت بهینه کالس با هدف آگاهسازی ،حساسسازی و توانمندسازی معلم ،بایستی به ارتباط و هماهنگی بین اجزا ،ترکیب و
همنشینی مولفهها با خصلت کلگرایی توجه گردد.
واژگان کلیدی :طرحواره ،بازمفهومپردازی ،مدیریتکالس ،تحلیل مضمون.
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هست ت و بر عملطت ت صیر عاک ت بت نحت نت و ب ق نمی مونبط
صطیطتنر ،برع ن ن گ  ،عطل ک ت [ ]9عت کالس ،ب نی ندنمه
ک عحیط نجتطتعا پیچیته و پ ت ،بت نتختذ م تتمهت ا ب نی
نجتطتعا شت شتگ دن ؛ بت ستا ت یمر مون یت و ،نج نی
عحت نی ب نتعر دمیا ،بهب د ب نتعرم زی ،ن زن ش ع قی
اع زش ،کتهش نبمتد باننضبت ا[ ،]6ت و ج مشت نخالقا،
د و تفک ننتقتدی نگی ن [ ]10من ضطتن ک ت
نتت ج ک عات مر نشییت دند ،ع نعل ه گا ،عسییت ل
شیییخصیییا و دمک عملطیت نز م تیتم شیییتگ دن عات ننیت
نث بخشیییا عملو من ن زن ش دنده تیت عهیتمیهیتی عیت تا
کالسدمس و کتمن ا ،برع ن ک ونبسییتگا عتقتبل دمک
کالس ،بت ب نتعرم زی اع زشیا ب نی بر
شی د [ ]11عت
حیتنکث مییییتنیت یتدگی ی ،بیر دیییی عاایت [ ]12و ا
کالس خ د من قط
بسیییتمی نز عملطت عهتمیهتی عت
بر کتماعتی تتم س ع تبط عادنن ت و نز ییت نبمتد عتقتبل
کالس غت ل عاعتن ت دم حت ا کر ثتب شته نی ،
عت
بین "خ دکیتماعیتیعملو"" ،اع زش عؤث " و " یتدگی ی
دننشاع زن " بیت "عیت ی کالس" منبایر ق ی وج د دنمد
کالس بر م عؤث  ،م تتمهتی
[ ]13نیییت نتژیهتی عت
نیتعال ب دننشاع زن من کیتهش ،یتدگی ی من ن زن ش و
دیتتومدهتی علطا من نیز بهب د عابخش ت []14
گ وها ،عیت ی کالس من ،نج نی موشهیت ،مون هیت،
نصییالح بتومهتی عملو نسییب بر شییتگ دن  ،نح ه ب ق نمی
نمتبتط و ننتظتم نز یییت ن [ ]15ن جتد و نگهتنمی ضییتی
ع ظو دم کالس ،یتدگی ی علطا عم یتدنم ،ن زن ش مشیییت
نجتطیتعا و عیت فا شیییتگ دن [ ]16تم ف عاک یت انیت
عمتقیتنیت؛ عملو بیتیت تالش ک یت تیت ع ق ی ه نگی من بیر
کالس من ب
حتنکث ب یییتنت [ ]17و تط کز نصییلا عت
ج
ج برهتی ح رنی ،تأثی نی نجتطتعا ،نحستیا ،تق
عثب  ،ن جتد ونبسییتگا بر کالس و خ دننضییبت ا نگی ن
ق نمدهت [ ]18دن ت ( )Doyonنز ق منج ز (،)Ragers
عیتز ( )Maslowو د گ موننشییی یتیییییت ننسییییت گ ن
کالس
( )HumanisticPsychologistsهتف نز عت
من ،نهو ک د شییی ن اا ب نی ننتقیت ک ت م تیتمهیتی
شیتگ د نز ف عملو و ع نعل بی ونا بر ییط شیتگ دن ،
خ دک ت ا و تیأکییت ب ننگیزههیتی ذنتا (شیییت سیییتگاهیت،
نییتقال و عتتونبسیتگا) عم ا عاک ت و ضیطن تتکیت ب
بیتزخ مدهیتی ییییتزنیته؛ ب اومده ک د ننتظیتمنی د گ ن و
کسب پتدنشهتی بی ونا من ع دود عادننت []19
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مقدمه
جاامعاه بشاااری نگرانی زیاادی برای رویکردهاای اخالقی و
یااادگایاری جاوانااان در ماادارس دارد .بار اساااااس ناظارسا اناجای
فیدلتاکاپاگالوپ ( ،)Phi Delta Kappa Gallupوجود بینظمی،
خشااونت و فعالیت باندهای سااوصمصاارف مواد ،بهعنوان جدیترین
مشااکالت در مدارس دولتی آمریکا محسااوم میشااوند [ .]1هایلند
( )Haylandمعتقاد اسااات دانش آموزان باا اختاللهاای مختلف
یاادگیری ،در معر ناابهنجااریهاای اجتمااعی ،عااطفی و رفتااری
(، )SEBD= Social, Emotinal, Behavioural, Difficaltics
بیشتر در معر آسیب هستند و چون اکثر این دانشآموزان از طرف
خاانواده حماایات نمیشاااوناد ،این و یفاه معلم اسااات کاه باا مادیریات
صاحی کالس ،شارایط مطلوبی برای پیشاگیری از آسایبهای جدی
فراهم نماایاد[ .]2کالسدرس امروز کاه دامناهایی از یاک جو پرالتهاام
و چاالشبرانگیز میبااشاااد ،باه معلماان باا مهاارتهاای اجتمااعی
توسعهیافتهتری نسبت به معلمان سنتی نیاز دارند [.]3
پیشییی ر میییطا عات متی عت کالس دمس بر عقت ر
دوی ( )Deweyدم ییت  ]4[ 1933و ت حتا خیلا عقبت
بییر اکییتدعیا نیال ی ( )Platoبی عیاگی دد "کیالسدمس"
پت تهنی عصی عا و یییتختر دیی بشی نیی کر بر تمبی
خ نجرنصی ن ت ن یا ،جطعک د تمتند ز تدی ننست نتبت غ
ب نی نع عقتیییا بر نتت تملیو و ت بی [ ]5نیتزع ت عات مر و
پژوهش عستط نی
نتیجر بمضا عات متی نشت عادهت کر بر عل عشکالی
ا هت ،عملطت دم عم ض خا
م تتمی شتگ دن و ی ءعت
نتت ج ع فا مون ش تختا عتن ت نضا نب ،نیت س و ی دگا
شغلا هست ت کر ن ن ع نعل برع ن پیشبی ا ک ته یالع
جسطا و موننا عملطت عا ح هست ت کر ن ن نع بت مضت
ضمیف کالسهتی
شغلا هطبستگا ع فا دنمد [ ]6عت
زعت عات ننت ع ج بر ک چ خری تک نمی
دمس دم
ع فا نز نقتنعتی شتگ د و ونک شهتی نتگ نم عملو ش د []7
ا دهر  ،1970عت کالس برع ن موشهتی ک ت
و شکل دند بر م تتم دننشاع زن برع ظ م تاتبق بت ق ننین
عا حشته ت یط عملو و عتمیر تم ف شت ن ن ن ع
عت کالس ،بر عیزن قتبلت جها دم جل گی ی نز م تتم
نتخ نیتر ع ق شت بیی ( )Bearدم یت  2010دم ت ضیح
نهتنف ی تا ن ن ح زه ،عت کالس من ،کطک بر ن جتد و
حفظ ک عحیط تدگی ی نعن ،ع ظو و عثب دننس کر نغلب
عملطین ب نی نصالح ی ءم تتم نز نظو و ننضبتط برع ن ک
نبزنم دم دیت س و زودبتزده نیتفتده عاک ت و دم دمنزعتی ا
من ب نی ت یمر ،نیتقال و عسئ ی شه ونتی [ ]8الزت
عادنن ت نو عمتقتنی غ وم و گ ته ننگیزههتی عهو م تتم
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روشها
مطالعه حاضر از نظر هدف توسعهای است زیرا با هدف بسط
و توسعه دانش موجود در زمینه مدیریتکالس دست به
بازمفهومپردازی زده و با شناسایی و تدوین پیکره بندی جدیدی
از مولفهها طرحواره مفهومی معرفی مینماید ،همچنین کاربردی
است ،زیرا نتایج آن برای استادان دانشگاه و معلمین مدارس،
جهت مدیریت بهینه کالسها ،مفید خواهد بود.
تالش گردید در بازه زمانی بهار  97تا زمستان  98با
رویکردکیفی به کمک روش تحلیل مضمون و با توجه به
برهمکنش مولفهها ،یک فراترکیب شکل گیرد و طرحواره
مفهومی برای مدیریت کالس تدوین گردد .واحد تحلیل« ،متون
منسجم» با کلیدواژه «مدیریتکالس» که «داوری شده است»،
بود .در این راستا با روش تحلیل اسنادی 7 ،رساله دکتری2 ،
پایاننامه ارشد 33 ،مقاله و بیش از  200چکیده مقاله ،به زبان
انگلیسی و  20مقاله به زبان فارسی مورد بررسی قرارگرفت .در
اولین گام «واحد معنا» ،واژه و یا عبارتهای مرتبط اثرگذار و
اثرپذیر بر مدیریتکالس مبنای رمزگذاری برای کدهای معنایی
قرار گرفت .به این منظور واحدهای تحلیل شامل مدلها ،مفاهیم
و نظریههای مؤثر بر مدیریتکالس ،خط به خط خوانده شد و
برای مضمونیابی از روش «کدگذاری باز» توسط محقق و بدون
استفاده از نرمافزار ،استفاده شد ،به کلمات یا عبارت مرتبط با بحث
مدیریت کالس ،کدهای مشترک تعلق گرفت تا معیارهای مطالعه
از سادگی الزم برخوردار باشند 2000 .کد معنایی احصا و بهعنوان
«مضامین پایه» تعریف شدند ،در این راستا ،برای تحلیل مضامین،
در سط مشهود ،به معانی اهری و آشکار دادههای اثرگذار بر
مدیریتکالس توجه شد .در گام بعدی ،با تعیین فراوانی کدهای
معنایی ،طبقهبندی و تحلیل پیامهای تولیدشده برای یافتن ارتباط
بین عوامل و زیرعاملهای استخراجشده ،تلخیص [ ]28و کدهای
مشابه بهعنوان مضامین پایه فشردهسازی شدند ،در این مرحله،
طبقهبندی جدید تحت عنوان «مضامین سازمان دهنده» یا
«زیرعامل»ها و در انتها با فشردهسازی طبقات« ،مضامین
فراگیر» ،یا «عامل»ها شکل گرفتند.
برای محاسبه روایی محتوایی از ( Content validity
 CVR )indexاستفاده شد .از متخصصان درخواست شد تا هر
آیتم را بر اساس طیف سهقسمتی الوشی ( ،)1975با گزینههای
" ضروری است" ( " ، )Essentialمفیداست ولی ضرورتی
ندارد"( ) Useful but not essentialو " ضرورتی ندارد"
2020, Vol. 13, No.5
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خ ب کالس ،شتگ دن من ب نی بتزنم کتم و حض م
عت
نجتطتعا ع قت اعتده [ ]20و نعیت و مضت نز زنتگا من
بر ع ن ک شتخص عهو دم مونبط عملو و شتگ د ت یمر
عادهت [ ]21ذن عملو عتضطن ن ن مضت تط تی [ ]22نی
کالس دم بین عت یت
عتهی و مو ک دهتی عت
عتنمس نبتتن ا ،دبی یتت و دننشگتههت ،تفتویهتی
قتبلت جها دنمد ،عملطت نبتتن ا؛ دننشاع زن خ د من
کالس من بزمگت ن چت ش
عهوت ن عتعل نث گذنم و عت
کالس من د یل
شغلا دمک عاک ت ،انت عشکالی عت
نصلا ی دگا و نتمضت تا شغلا عادنن ت [ ]23نومیت ،
نع و ومشتت (،)Everston, Emmer and Worsham,
کالس ،یت هتی نو یر
عمتقتنت زعت عهو ب نی عت
نبتتن ا نی ؛ ز ن دننشاع زن نبتتن ا ،م تتم ،نگ ش و
عتدیهتی کتمی کر دم بقیر یت هت نث گذنم هست ت من
عااع زنت و بر مونبط گ ت و ت ع دم موشهت ب نی عتنت دم
کالس نحتیتج دنمنت عملطین ه شط ت ،تط کز نز ب نتعر
دمیا من بر یط تط کز ب مونبط ننستنا عاگذنمنت []24
ن ن منبار دم دبی یتت هت عتفتوی و بیشت ب دیتیتبا بر
نهتنف اع زشا تط کز دنمد ،دمحت ا کر عملطین بر
ج برهتی عت تا کالس نهطی کطت ی عاده ت دم
دبی یتت مونبط میطات  ،نمز تباهت دقیقت  ،ش ن ط
مقتبتات و نمتبت تی شخصا عملو بت شتگ دن کتهش
عا تبت [ ]25تغیی م تتم دم کالسهتی دننشگتها شتی
بیشت ی عاگی د و نیتتدن دننشگته قط عتط کز ب
ب نتعردمیا هست ت و بر مونبط و عال ق دننشج نهطی
چ تننا نطاده ت ش نهت نشت عادهت کر بت ن زن ش ین
کیفی
نگی ن  ،عملطت کطت بر ج برهتی عت
کالس ،تمتعالی ننستنا و نمتبت تی ت جر عاک ت دم
ص متا کر مونبط بتکیفی  ،گ ت و صطیطا ،دمک نحستیتی
و حطت ع تیب ،نعتطتد و نحت نت عتقتبل و عحیط ع تیب
کالس ،بر بهب د نتت ج تدگی ی دم هطر یا ح کطک
عاک ت []26
کالس بر عثتبر
نومیت و ون شتت ن عمتقتنت ،عت
چت ی ب نز هطر ع فرهت ،ک شتهکتم پیچیته نی کر
دنمن ا ه عملو عحس ب عاش د و دم بتالی ه یتا نز
ع نعل ،بر ع قی عملو و شتگ د کطک عاک ت []16
پیژوهیش حییتضییی بییت هییتف پییشیییگییی ی نز ا ی
بیشحقیق گ ن ا [ ،]27دم صتد اگتهیتزی ،حستسیتزی
و ت ننط تیتزی عملو ،بر کشف عؤ فرهت ،نمتبتط و هطته گا
بین نجزن ،ت کیب و هط شیی ا ع فرهت بت خصیل کلگ ن ا

بیر ت کییبب یتی و نمنیر حونمه عفه عا عیت ی کالس
ب گ تیر نز عایت میتی صیییتحیبنظ ن ح زه تملیووت بیی
پ دنختیر نیییی  ،هطچ ین بسیییت ییییتزی ب نی گفتطیت
دننشیییگیتها دم ح زه عیت ی کالس دمس بیرع ن یک
"پت ته پ ت" عال ب ن ن عات مر نی

( ، )Not necessaryبررسی نمایند.
ساس پاسا ها مطابق فرمول )CVR= (ne-N/2)/(N/2
در اکسال محاسابه شاد .در این رابطه ne ،تعداد متخصاصاانی اسات
کاه باه گزیناه ضاااروری اسااات پااسا ا دادهاناد و  Nتعاداد کال
متخصاصاان اسات [ .]29در این پژوهش اعضاای مجمع تخصاصای
تعیین روایی ( )Panelیا "ارزیام روایی" 18 ،خبره در ساه راس
مثلاث شاااامال .1 :اسا اتاادان هیاات علمی دانشا اگااههاا در حوزه
تعلیموتربیت .2 ،نخبگان دانشاجویی فار التحصایل تربیتمعلم و
 .3اعضاااای گروههاای آموزشااای آموزشوپرورش بودناد .روایی
محتوایی تمام عاملها و زیرعاملها موردسانجش قرار گرفت ،بر
اسااس جدول محاسابه تحلیل ،عاملهایی که  CVRآنها باالتر
از  ٪49بود ،اعتباار محتوای آن آیتم پاذیرفتاه و مورد تااییاد قرار
گرفت و بقیه حذف شاادند .از برهمکنش عاملها و زیرعاملهای
اثرگذار بر مدیریت کالس بر اسااس اطالعات بهدسات آمده ،مدل
پیشنهادی پژوهش شکل گرفت که در تصویر  1آمده است.

نتایج
در بستر مطالعات مدیریتکالس ،گستره عظیمی از دیدگاهها

-

)

)

(

(

)

(

...
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رخنمایی میکنند .واینشتاین ،در توضی رفتارهای بعضی معلمین ،از
مدیر کالس با واژه «محافظ یا نگهبان زندان» [ ]30و درجایی دیگر
بهعنوان «راهبر یک محیط اجتماعی کنجکاو» نام میبرد .او
معتقداست معلم بایستی بهجز موارد علمی ،هنجارهای مناسب حاکم
بر رفتار اجتماعی را نیز یاد دهد و این شاهکار کمی نیست [ ،]31این
دیدگاههای متنوع ،نشاندهنده طیف وسیعی از نگرشها و رفتارها به
مدیریت کالس درس است.
در این مطالعه ،تالش شد با تلفیق نظریههای متکثر و متعار
با محوریت معلم ،مدلی جامع که ابعاد و مؤلفههای مؤثر بر
مدیریتکالس را لحاظ کند ،ارایه گردد .به این منظور مدلی با 12
عامل اصلی که هرکدام زیرعاملهای متفاوتی دارند ،در بستر بافت و
زمینه که خود شامل زیرعاملهای بسیار مهم و اثرگذار است ،طراحی
گردید .طرحواره مفهومی فوق باهدف تاکید بر تاثیر و تاثر مؤلفههای
اساسی مدیریت کالس ،تقویت فرایند گفتمانسازی و به عرصه
رسمی کشاندن نتایج تحقیقات این حوزه در متون فارسی ،صورت
گرفت.
در تصویر  1طرحواره مفهومی مدیریتکالس بهعنوان مدل اولیه
توسعهیافته ،از مفاهیم نظری پژوهش ،بازمفهومپردازی گردید.

بازمفهومپردازی طرحواره مدیریتکالس

آنالیزهای آماری

بحث
پژوهش حاضر به دنبال بسترسازی و هدایت مسیر گفتمان،
حساسسازی ،آگاهسازی و مولفهیابی برای تدوین مدل مفهومی
در حوزه مدیریتکالس درس که اساس آن بر رفع نیازهای ذاتی
و اساسی یادگیرنده و معلم استوار است ،انجام شد .برای این
منظور ،ابتدا مسئله «مفاهیم اثرگذار بر مدیریتکالس چیست؟»
شناسایی شد؛ برای حل این مسئله که دغدغه صاحبنظران زیادی
است ،به روش اسنادی به مطالعه مقاالت و پایاننامهها در منابع
فارسی و انگلیسی ،پرداخته شد .تأکید بر استفاده از واژه
«طرحواره» برای نمایش تصمیمات در لحظه و «مفهومی» به این
دلیل که در این تحقیق از «مفاهیم» در منابع مختلف بهره برده
شده و یک «نظریه یا رویکرد خاص» مدنظر نیست [.]28
نتایج پژوهشهای زیادی همراستا با اهمیت مؤلفهیابی در این
پژوهش است ،در حوزه «بافت و زمینه» و زیرعاملهای مؤثر بر
مدیریت کالس میتوان اشاره کرد :عامل «ابعاد اجتماعی،
جامعهپذیری و کنشهای اجتماعی» شامل :مهاجرتها با نتایج
دلسوا ( ،]34[ )Delcevaحاشیهنشینی ،فقر با نتایج براون
(« ،]35[ )Brownابعاد محیطی و عوامل فیزیکی محیط
آموزشی» فضای کالس درس و تمام متعلقات آن با نتایج دایان
[ ]19و فالین (« ،]36[ )Flynnابعاد عاطفی و عوامل روانتنی»
با نتایج اوشر و همکاران (،]37[ )Osher, David, et al
واینشتاین [ ،]38بییر [ ]39و واینشتاین و همکاران [ ]40که
بهشدت بر رفتار معلم و شاگرد اثر میگذارد و چرخهای از رفتارهای
تکرارشونده را به همراه دارد« ،ابعاد فناوری پیشرفته و اشکال
فضای مجازی» با نتایج ویلسون ( ]41[ )Wilsonکه از
اساسیترین نیازهای روز کالسهای درس محسوم شده و
واقعیتی گریزناپذیر است ،همسو بودند« .ابعاد سیاسی» که در
سیاستگذاریهای آموزشی ،تعیین بودجه و روند زندگی کاری
معلمین و کالسها ،اثر مستقیم دارد با نتایج واینشتاین و همکاران
[ ]42و اینگرسول (« ، ]43[ )Ingersollابعاد فرهنگی» شامل
«توجه به پذیرش»« ،تنوع» و «تعدد فرهنگها» توجه به فرهنگ
مبدأ و مقصد در کشورهای مهاجرپذیر و «ابعاد جهانیشدن»
شامل «تربیت کارگردانشی»« ،کارگر جهانی»« ،شهروند جهانی»
و تقویت نگاه «پیوستگی عناصر در زندگی جهانی» با نتایج نوبو
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در این مطالعه ،تعداد کدهای معنایی مستخرج از مبانی نظری،
بدون احتسام فراوانیها ،باالی  2000کد بود .بعضی کدها مانند
"سازماندهی" 38بار" ،روابطوتعامالت" 60بار" ،تصمیمگیری"
 8بار و  ...تکرار شدند .بعضی کدها ،مانند "توجه به اخالق فضای
مجازی" [" ،]32واردکردن مباحث روز ،قبل از ورود به برنامه
درسی" و "توجه ویِژه به نشانهها" [ ]33فراوانی زیادی نداشتند
ولی از تازگی و نوآوری برخوردار بودند.

( ]44[ )Nobuoهمراستا بود .با توجه به وسعت خاک ایران ،تنوع
در اقوام ،آدام و رسوم ،زبان و حضور میهمانان زیاد به عنوان
مهاجر در این سرزمین ،عناصری هستند که در بستر بافت و زمینه،
مدیریتکالس را به شدت تحت تأثیر قرار میدهند.
آگاهی از عناصر اثرگذار بر مدیریتکالس ،منجر به اتخاذ
روشهای بهتر توسط معلم فکور میشود .این عناصر عبارتند از:
 .1مسایل «فلسفی» ازجمله «ارزشها ،نگرشها و باورها»،
«معرفتشناسی و تفکر فلسفی»« ،اخالق معلمی»« ،اصول و
مبانی آموزشی»؛ که بر طرز تفکر معلم ،خانواده ،شاگردان و جامعه
اثر مستقیم دارد .این عامل جزص جداییناپذیر کالسها محسوم
شده و با نتایج تحقیقات واینشتاین و همکاران [ ]40همسو است.
 .2شیوههای برقراری «ارتباط و تعامالت عوامل انسانی» با
زیرعاملهای« ،مهارتهای ارتباط با نیروهای انسانی داخلی»
مؤثر بر کالس ،مثل شاگرد ،اولیا ،همکاران داخلی ،متخصصین
داخلی« ،مهارتهای ارتباطات با نیروهای انسانی خارجی» مؤثر
بر کالس مثل متخصصین خارجی ،کارکنان اداری و سایرین،
مهارتهای «ارتباط معلم با خود»؛ بسیار مهم است و نقش اساسی
در اتخاذ شیوههای مدیریتکالس دارد که با نتایج تحقیقات
واینشتاین و اورستون [ ،]23کایسر ( ]45[ )Kaiserو شولدر
( ]46[ )Scholderهمسو است.
 .3رعایت «اصول مدیریتی» برای اداره بهینه کالس ،با
زیرعاملهای سازماندهی ،رهبری ،مسئولیتپذیری ،کارآیی،
اثربخشی و بهرهوری ،کیفیت زندگیکاری ،تصمیمگیری ،ساختار،
رسمیت ،پیچیدگی ،کنترل ،نظموانضباط ،قوانینومقررات ،ارزیابی
از معلم؛ با نتایج تحقیقات زیادی ازجمله فالین [ ،]36بییر [ ]9و
بییر [ ]47همراستا است.
 .4در همین راستا ،یافتههای مطالعات قبلی گانووردانا و
پتیگاال ( ]48[ ) Gunawardena, and Ptiigala Liyanو
باقری و همکاران [ ]49همسو با مؤلفهیابی تحقیق حاضر نشان
میدهد ،معلم در اداره کالس از «سبکهای معلمی»؛ شامل
زیرعاملهایی مثل سبکهای( :غیر) مداخلهگر( ،غیر) مشارکتی،
آزاد ،اقتدارطلب ،رفاقت طلب ،درس نگر ،شاگردنگر و...؛ استفاده
میکند.
 .5معلم برای اداره کالس در نقش های مختلفی اهر
میشود .عامل «نقشهای معلمی» ،با زیرعاملهای انتقالدهنده،
کنترلگر ،نگهبان ،نا م ،تسهیلگر ،هادی ،راهنما ،مدیر ،مشاور،
راهبر ،نا ر ،حمایتگر ،مربی و ...در تحقیقات زیادی ازجمله تحقیق
بروکلمن  -پست و روزی -مسا ( Broeckelman-post and
 ]50[ )Ruiz-mesaو کورتی ( ]51[ )Kurtiمورد توجه قرار
گرفته است.
 .6لحاظ کردن "برنامههای آموزشی" با زیرعاملهای
«آموزشهای موردنیاز»« ،توجه به آمار و کمیات آموزشی»،
«برنامهریزی آموزشی»؛ از عناصر اثرگذار بر مدیریت کالس
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نتیجهگیری
نتایج این مطالعه حاکی از شناسایی تعداد بسیار زیاد کد
معنایی و مفاهیم اثرگذار بر مدیریت کالس است که معلم را در
هر لحظه و در هر واقعه ،با تعداد بسیار زیادی مؤلفه مهم مواجه
میسازد ،این امر قدرت تصمیمگیری معلم را به شدت تحتالشعاع
قرار میدهد .انتظار میرود تدوین طرحواره مفهومی ،مدلی ساخته
شده از مولفههای متکثر حوزه مدیریت در جنبههای معینی از
دنیای حقیقی کالس به شکل منسجم ،درک بهتری به معلم فکور
بدهد تا با توجه به عوامل اثرگذار در موقعیتهای منحصربهفرد و
پیشبینینشده کالس ،با کمترین آزمایش و خطا ،فرصت
تصمیمگیری هوشمندانه داشته باشد .امید است تدوین این
طرحواره ،فرصت مغتنم و چشمانداز روشنی برای مدیریت کالس
معلم فراهم نماید تا او قادر به تشخیص ارجحیت الزم در
تصمیمگیری برای عمل فکورانه ،ارتقا صالحیت حرفهای و
افزایش کیفیت دستاوردهای آموزشی باشد.
الزامات مدیریت کالس ،نیازمند درک برهمکنش متقابل
مولفعهها ،تقویت فعالیتهای شناختی و دانش معلمی ،درک
فرهنگی ،شناخت اولویتهای برنامهدرسی و برنامه آموزشی،
نقشها و سبکهای معلمی همچنین توجه جدی به فناوریهای
اطالعات مدرن است .برای تحقق مدیریت بهینه کالس،
استراتژیهایی برای پژوهش و آموزش ،داشتن فلسفه ،توجه به
اخالق معلمی و ویژگیهای شخصیتی ،جهت درک و شناخت
درزمینهی نظم اجتماعی جامعه معاصر ،شناخت نیازهای بازار کار،
خودشکوفایی فردی ،با هدف تأمین نیازهای شاگرد و
کیفیتزندگی کاری معلمین مورد تاکید است.
در همین راستا ،به معلمین توصیه میشود که با شناسایی
مهمترین عوامل اثرگذار بر مدیریت کالس خود ،تشخیص
انتظارات به حق نظام آموزشی و بررسی میزان توان خود ،مراقب
عوامل فرعی اثرگذار که ممکن است در اهر کم اهمیت باشند
اما تشدیدکننده استرس و اضطرام میباشند ،همچنین پیامدهای
مثبت و منفی تصمیمهای خود در کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت باشند .این شناخت و معرفتشناسی برای پایهگذاری
آینده بهتر نسل بعدی ،تامین سالمت روحی و روانی معلم و شاگرد
ضروری به نظر میرسد.
از ویژگیهای خاص این مطالعه ،پارادوک کثرت ،تنوع و
تکرار مولفهها در متون انگلیسی و فارسی بود .کثرت مولفهها در
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محسوم میشود که با نتایج تحقیق دلسوا [ ]34همسو است.
 .7توجه ویژه به همه عناصر «برنامه درسی» با زیرعاملهای
«اهداف و استراتژیها»« ،محتوا»« ،رسانه و تجهیزات»« ،ارزیابی
معلم از شاگرد»« ،روشها»« ،جو و فضا»« ،فعالیتهای
برنامهدرسی و همبستگی اجزا»« ،گروهبندی» و «زمان»؛ جز
الینفک مدیریتکالسها محسوم میگردند؛ پرویت ()Pruitt.
[ ]52و میل و سیمسسون (،]53[ ) Myles and Simpson
نیز به همین نتیجه رسیدهاند .بهنوعی میتوان اعتراف کرد که
برنامههای آموزشی و اهداف برنامه درسی ،ابزاری در خدمت مدیر
کالس برای تحقق اهداف آموزشی و برنامه درسی هستند.
 .8میزان «انگیزه ،انگیزش و انتظارات» از معلم توسط
گروههای آموزشی ،افراد متخصص ،سازمانهای ذیربط و اولیا بر
اداره کالس ،اثر جدی دارد .این عامل؛ با زیرعاملهای،
«گرایشهای ذهنی»« ،فعالیتهای جهتداری»« ،تأثیر انتظارات
در عملکردی» ،با نتایج هاموند ( ]54[ )Hamondو بروکلمن
پست [ ]50همراستا است.
 .9با توجه بهسرعت باالی تغییرات در علم ،فناوری ،جامعه و
پیامدهای آن ،نیازهای آموزشی نیز تغییر میکند .برای مواجهه با
این تغییرات مؤلفه «دانش موردنیاز معلمی» با زیرعاملهای
«دانش محتوایی» ،)Content Knowledge( ck
«پداگوژی» « ،)Pedagogy Knowledge( pkفناوری»
« ،)Technology Knowledge( TCمحتوایی و
پداگوژیک»  )Pedagogy Content Knowledge( pckو
«تلفیق فناوری بادانش ضروری معلمی» TPCK
(،)Technology Pedagogy Content Knowledge
«عمل و اقدام پژوهشی»« ،طرز تفکر جستجوگر و جستجوگری»؛
از ضروریات تشخیص داده میشود .ویلسون [ ]41و دایان []19
نیز آگاهی و اشراف به این دانشها را برای اداره بهتر کالسها
ضروری میدانند.
 .10اندیشمندان زیادی در حوزه تعلیموتربیت برای تحقق
اهداف مدیریتکالس به بحث «توسعه حرفهای معلم» توجه
جدی نمودهاند ،عامل «توسعه حرفهای» به زیرعاملهای «اصول
معنوی»« ،رشد حرفهای»« ،شایستگیها و صالحیتها» و
«بهبود مستمر» میپردازند و نتایج تحقیقات موسسه گلسر []55
آن را تایید میکند.
 .11هاموند [ ]54نیز توجه به «ویژگیهای معلم» شامل
زیرعاملهای «تجارم اثرگذار»« ،ادراک از نشانههای پیشبینی
کننده»« ،ادراک معلم از موقعیتها و شاگرد»« ،بایدها و نبایدهای
ادبیات کالمی»« ،حوزه اهری»« ،حرکات و زبان بدن»،
«ویژگیهای شخصیتی»« ،توانمندیها و استعدادها»« ،میزان و
نحوه پاسخگویی» و «عوامل دموگرافیک» را؛ قبل از استخدام و
تقویت آن در حین کار را جزو مهمترین شاخصهای اثرگذار بر
اداره کالس میداند.

 .12با توجه به پیشرفتهای روانشناسی و توسعه دیدگاههای
یادگیری ،اتخاذ انواع «رویکردهای یادگیری» با زیرعاملهای
«رویکردهای نیوتنی و پست نیوتنی به یادگیری» از مهمترین
عواملی هست که تحقیقات زیادی ازجمله امر و استو ( Emmer,
 ،]56[ )and Stoughمیسلی (  ،]57[ )Miceliنوبو و همکاران
[ ]44به آن پرداختهاند.

بازمفهومپردازی طرحواره مدیریتکالس

 استادان محترم،دانشکده علومتربیتی و دانشیار دانشگاه فردوسی
 همکاران گروههای آموزشی و نومعلمان،دانشگاه فرهنگیان ایران
نخبه آموزشوپرورش خراسانرضوی که در مراحل مختلف این
. همکاری ارزشمندی داشتند تشکر و قدردانی میگردد،پژوهش
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سهم هر نویسنده
 نگارش و، جمعآوری اطالعات،نویساانده اول حسااب و یفه
 نویسانده دوم و ساوم اساتادان.عمل پژوهشای را انجامدادهاسات
راهنمای پژوهش و بر محتوای تخصاصای و نویسانده چهارم اساتاد
.مشاور رساله و بر روش و مراحل انجام کار نظارت داشتند

مالحظات اخالقی
ایااان ماااقاااالاااه باااا شااااانااااساااااه اخاااالق
. نوشاته شادIR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.021
 دادن اختیار به خبرگان برای،در این مطااااالعااااه جلب رضاایت
خروج در هر مرحله از پژوهش و امانتداری از دادهها و هماااااه
.مالحظاات اخالقی رعایت گردید

حمایت مالی/تضاد منافع
این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان تدوین طرحواره
مفهومی مدیریتکالس در تربیتمعلم در دانشگاه آزاد نیشابور و
.با حمایت مالی و معنوی دانشگاه فرهنگیان نگارش شد

 فرصت نگاه چند بعدی به پدیده مدیریت کالس،متون انگلیسی
را فراهم نمود و نقطه قوت مطالعه محسوم شد اما تعداد زیاد
 در، فرصت تعمیق در مضامین و محتوای پنهان،کدهای معنایی
 تعداد، در منابع فارسی، در نقطه مقابل،این مدلسازی را کم کرد
مولفهها کم و فراوانی آنها باال بود و شرایطی را فراهم کرد که
محقق به راحتی به اشباع نظری در منابع فارسی رسید و داده
.جدیدی به دست نیامد
امید است با پیکرهبندی ابعاد و مؤلفههای متنوعی که در این
 بام گفتگو در مسایل مهم مدیریت،مطالعه به آن پرداختهشد
 تنوع قومیت و فرهنگهای مبدا،کالس درس مثل اثر مهاجرتها
 کارگر جهانی و، کارگردانشی، پذیرا بودن فرهنگها،و مقصد
...  نقش فناوری و مدیریت فضای مجازی و،برنامه درسی پیشرو
باز شود و اثر مباحث جدید بر پدیده مدیریت کالس مورد بررسی
 با توجه به.و مطالعه بیشتری در بافت و فرهنگ ایرانی قرار گیرد
عوامل معرفی شده و ابعاد بسیار پیچیده اثرگذار و اثرپذیر بر
مدیریت کالس درس به پژوهشگران آتی توصیه میشود از
زوایای مختلف به اداره کالسدرس نگاه تحقیقاتی داشته و
مهمترین عوامل موثر بر اداره کالس را از منظر متخصصین ایرانی
.شناسایی نموده و دانش بومی تولید کنند

سپاسگزاری
از جنام آقای دکتر محمدرضا نیستانی عضو هیات علمی
 جنام آقای دکتر حسین کارشکی ریی،دانشگاه اصفهان
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