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Abstract  Article Info 

Introduction: The present study was conducted to identify the components of the 

participatory management model in the ninth-grade science classroom in a district of 

Karaj. Classroom participatory management is an important part of the education 

process and facilitates the teaching-learning system and facilitates the learning process. 

Studies in Iran show that classroom management has received less attention than other 

aspects of the classroom. The collaborative management model of the class was 

conducted in the science course in the first secondary school of the city of Karaj, Iran. 

Methods: Components extraction was done by a qualitative content analysis, and the 

statistical population consisted of all teachers of science (135 teachers) and all students 

(2865 students) employed in the 9th grade of primary school in the district of Alborz 

province in the academic year 2017. Using a random sampling method, 15 subjects of 

the teachers and 8 classrooms in four high schools (164 students) were selected. 

Results: The results of the research indicated that there was a positive and significant 

(p<0/05) relationship between participatory management and the components of 

analysis, content, students, teachers, educational strategies, teaching methods, 

evaluation, school environment and classroom conditions. 
Conclusion: Assessment and measurement of research has appropriate (internal) 

validity and is acceptable, and the result of the research while confirming the main 

hypothesis, has been shown that collaborative management increases the focus on 

homework and reduces teacher dependence, provides good opportunities for reading 

and thinking skills by observing the behavior of others, and builds strong relationships 

between students and enhances listening skills. 

 Keywords: Collaborative 

Management, Classroom, 

Educational Strategies 

Copyright © 2020, Education Strategies in Medical Sciences (ESMS). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is 

properly cited.  

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               1 / 7

http://www.edcbmj.ir/en
https://edcbmj.ir/article-1-1988-fa.html


 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی مجله

 1399 ،2 شماره ،13 هدور

 103-97: صفحات

98 

 

 

 

علوم  پایه نهم مدارس   مشارکتی درکالس درس تیریمد  یالگو یمولفه ها ییشناسا

 شهرکرج کی هیناح

 

 2 دکترعباس عباس پور، 1* سيده بتول مواليي روزبهاني

 
 ، تهران، ايران آموزشي پرديس ارس دانشگاه تهرانمديريت  1

 ي، تهران، ايراندانشکده علوم تربيتي وروانشناسي دانشگاه عالمه طباطباي  2

 
 

 
 molayi.sb@gmail.com. ايميل: رانيمديريت آموزشي پرديس ارس دانشگاه تهران، تهران، ا.  سيده بتول مواليي روزبهاني نويسنده مسوول*

 ده کی چ

شهرکرج    کي  هينهم مدارس ناح  هيمطالعه حاضر در ارتباط با  شناسايي مولفه هاي الگوي مديريت مشارکتي درکالس درس علوم  پا  : مقدمه

يادگيري سايه افکنده و  -درکالس درس بخش مهمي از فرايند تعليم و تربيت را تشکيل داده و بر نظام ياددهي  يانجام شده است . مديريت مشارکت
کالس    يهاجنبه  ريدر کالس درس نسبت به سا  يمشارکت  تيريکه مد  دهدينشان م  رانيانجام شده در ا  يهاکند. پژوهشمي   تسهيلروند آموختن را  

مشارکتي    تيريمد   يالگو  ي مولفه ها  ييعبارتست از: شناسا  ياکتشاف  يبيپژوهش ترک  ن ياز انجام ا  يهدف اصلکمتر مورد توجه قرار گرفته است.  
 .شهرکرج ک ي هينهم مدارس ناح هيدرکالس درس علوم در پا

نفر(    2865نفر( و دانش آموزان )  135علوم )  ن معلما  يۀمتشکل از کل  ري ماآ   جامعه با    کيفي  ا محتو  تحليل ها از روش  استخراج مولفه    ها: روش

  8  في دتصا  ينمونهگيراز روش    دهستفا ا  با بوده  که    1396-1397  ي ليشهرکرج در سال تحص   ک ي  هي شاغل به کار و تحصيل در پايه نهم مدارس ناح
 است.   هد شنفر از معلمان انتخاب  15 ادتعد ازدانش آموزان و  نفر  164دبيرستان به تعداد   ارکالس درس در چه 

بين مديريت مشارکتي و مولفه هاي تحليل، محتوا، دانش    p<0/05دار ))  ي يافته هاي پژوهش حکايت از وجود رابطه مثبت و معنها:  یافته

 آموزان، معلمان، راهبردهاي آموزشي، روش هاي تدريس، ارزشيابي و محيط مدرسه و شرايط کالس درس دارد.

،نشان   ياصل هيفرض دييپژوهش ضمن تا جه يسنجش واندازه گيري پژوهش از اعتبار )دروني( مناسب وقابل قبولي برخوردار بوده ، و،نتگیری: نتیجه 

خواندن    يکسب مهارتها  يرا برا   يمناسب  يبه معلم را کاهش داده وفرصتها  يووابستگ  شي را افزا  فيتکال  يتمرکز رو   زانيم  يمشارکت  تيريداد که مد
 . دينما يم تيومهارت گوش دادن را درآنان تقو جاديدانش آموزان ا  نيب  يرا فراهم نموده و ارتباط قو گرانيمشاهده رفتار د قيروتفکر از ط

 مشارکتي، کالس درس، راهبردهاي آموزشي  تيريمد : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
آموزش و پرورش، زيربناي توسعه اجتماعي، اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي هر جامعه است. بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت و جوامع  
پيشرفته نشان مي دهد که همه اين کشورها ، آموزش و پرورش 

کديگر  توانمند داشته اند. در هر نظام آموزشي، عوامل بسياري با ي
هستند   دانش  درتعامل  براي  تحصيلي  پيشرفت  و  يادگيري  تا 

مبناي  بردريس  در ت  ينينو  ي روشهاامروزه  آموزان حاصل گردد.  
ارائه شده تا به کمک آنها معلم    يتيترب  يها وپژوهش ها  هينظر

کسب راهبردها واهداف   يبهتر به سو هرچه  را    نديفرآ  نيبتواندا
دهد  يآموزش اما  سوق  مستلزم .  ها  روش  اين  وکارايي    موفقيت 

شرا بودن  است  اسبمن  طيفراهم  يعني  کالس  بودن    فراهم  . 
با  يهمراه  و  رشيپذ،  ازآرامش  يحدمطلوب آموزان   . علمم  دانش 

]1[ 
به تبع    يخرده نظام آموزش  نيدرس به عنوان کوچک تر  کالس

تغ تغ  يو آموزش  ياجتماع  رات ييتحوالت و  از    بوده و   ر ييدر حال 
مد  انيم سبک  و  معلم  نقش  درس،  کالس  در    يتيريعناصر  او 

متناسب با جهان    ي دانش آموزان  ت يو ترب  ي تحقق اهداف آموزش
   ]2[مهم است.  اريامروز بس

را مشارکتي    تيريمد  يبررس  يکاربرد  تياهم درس  کالس 
 يمعلمان، نحوه سازمانده  يت يريمد  يسبکها  ييدر شناسا  توانيم

  س، يمهارت معلمان در ارائه تدر  زانيم  ،يريادگيکالس درس، جوّ  
آموزان نسبت  دانش  يزشيانگ يالگوها و مبان ييو شناسا يابيارزش

متغير تاثيرگذار   228درميان  .  ]3[دانست.  يدرس  فيبه انجام تکال
برروي پيشرفت تحصيلي فراگيران، مديريت مشارکتي درکالس 

به بعد توجه    2000کند. از دهه  درس مستقيم ترين نقش را ايفا مي 
مديريت   مهم  نقش  به  آموزشي  متخصصان  ازجانب  زيادي 

  . است  گرفته  درس صورت  درکالس  ديدگاه ]2[مشارکتي  از   .
الس درس شامل مديريت زمان ، مکان  صاحب نظران، مديريت ک

ها ، مواد و وسايل ، تعامالت اجتماعي و رفتار مشارکتي ، فعاليت
مي پژوهش  ]4[باشد.يادگيرندگان  اين  ازانجام  اصلي  هدف   .

از: عبارتست  اکتشافي  الگوي   ترکيبي  هاي  مولفه  شناسايي 
مديريت مشارکتي در کالس درس علوم  پايه نهم مدارس ناحيه 

با بهره گيري از نظرات صاحب نظران ، متخصصان    کرجيک شهر
ومعلمان  درس علوم و مديريت کالس درس و اساتيد دانشگاهي  
و صاحب نظردرمديريت مشارکتي وکالس درس درنحوه مصاحبه 

  : اصلي  سوال  باشد.  مي  پرسشنامه   مديريت  وتنظيم  الگوي  
يک    ناحيه  مدارس  نهم  پايه  علوم   درس  کالس  در  مشارکتي 

دروني  (داراي چه مولفه هاي بوده و تاچه ميزان از اعتبار  هرکرجش
برخوردار  ) کرامتي   الزم  توسط  که  اي  درمطالعه  است؟ 

باعنوان تاثيريادگيري مشارکتي روي    1392وهمکارانش درسال  
موفقيت تحصيلي واضطراب دردرس رياضي انجام پذيرفت نتيجه  

تاثيرقا مشارکتي  يادگيري  هاي  تکنيک  توجهي گرفتندکه  بل 
برموفقيت تحصيلي دانش آموزان دردرس رياضي داشته وموجب  

درتحقيقاتي که سي ژانگ،  . ]5[کاهش اضطراب آنان شده است.
سال   در  ژانگ  وانگ،  چن،  الگوهاي     2016ليو،  درخصوص  

رفتاري و همکاري ومشارکت آنالين معلمان  و دانش آموزان در  
ويژگي هاي ساختاري   مدارس ابتدايي که براساس تجزيه و تحليل

در مدل تحليلي سه بعدي انجام دادند. پيشنهاد نمودن توجه به  
ارتباط  شبکه هاي  مديريت مشارکتي بين معلمان دراداره کالس 

. درتحقيقات که  ]6[و دانش آموزان نياز  به تقويت بيشتري دارد.
سال   در  همکارانش  و  سوتاکيس  درخصوص     2016توسط 

شنامه مخصوص طراحي که در آن با به  يادگيري با طراحي پرس
تصوير کشيدن نقطه نظرات  و ديدگاه هاي معلمان درمورد جامعه  
يادگيري مشارکتي  و تحريک مشارکت اعضاي محيطي و ايجاد  
يکديگر  از  حمايت  جهت  اعضاي  براي  اجتماعي  حس  يک 
احساس    ، ،تجربه  دانش  مديريت  قبيل  از  نتايجي  به  پرداختند. 

اسخ گويي که  سهم بسزايي در توسعه تعاملي موظف بودن به پ
 . ]7[بين شبکه مديريت کالس و مشارکت داشت دست يافتند.

 روش ها
دو   هر  که  است  روشي  که  ترکيبي   روش  از  پژوهش  اين  در 
پژوهش کيفي و کمي را با هم ترکيب يا مرتبط مي سازد استفاده  

از شده است . اين روش مستلزم مفروضه هاي فلسفي، استفاده  
رويکردهاي کيفي و کمي و ترکيب اين دو رويکرد در يک مطالعه 
است. بنابراين، روش پژوهش ترکيبي چيزي بيش از گردآوري و  
استفاده  مستلزم  مطالعه  اين  باشد.  مي  داده  نوع  دو  هر  تحليل 
همزمان از هر دو نوع رويکرد بوده به طوري که نقطه قوت چنين  

. ]8[هش کمي يا کيفي است .مطالعه اي به تنهايي بيش از پژو
با توجه به اين که پژوهشگر در بررسي پيشينه پژوهش به الگوي  
مشارکتي   مديريت  آموزش  طراحي  مورد  در  خاصي  مفهومي 
درکالس درس  با مشکلي روبرو نشده  بنابراين تصميم گرفت که  
با يک تحقيق کيفي و اکتشافي، خود به استخراج مولفه هاي مهم 

طراحي   مشارکتي در  مديريت  آموزشي  هاي  برنامه  در  موثر 
کند. پيدا  ابزارهاي جمع    درکالس درس  دست  پايايي  و  روايي 

آوري اطالعات پژوهش و مصاحبه ها  : با توجه به ترکيبي بودن  
موضوع، در بخش کيفي مصاحبه با افراد صاحب نظر و مراجعه به  

دقيق از منابع علمي، اطالعات اوليه جمع آوري و تحليل عميق و  
نوع روش کد گذاري باز و محوري بر روي آنها انجام گرفت و به  
اين وسيله مولفه ها و عناصر الگوي آموزشي استخراج گرديد. و  
در نهايت مولفه هاي مورد نظر تعيين شد.  بعد از تعيين  الگو و  
از طريق  از نظر متخصصان که  استفاد  با  اعتبار يابي دروني آن 

مولفه هاي تعيين  شده به برنامه آموزشي    پيمايش صورت گرفت،
تبديل و سپس به صورت آزمايشي بر روي دانش آموزان پايه نهم   
در دو گروه آزمايش و کنترل اجرا شد و اعتبار يابي بيروني الگو  

( علوم  معلمان  کليۀ  از  متشکل  آماري  جامعه  گرفت.    135انجام 
حصيل در پايه نفر( شاغل به کار و ت  2865نفر( و دانش آموزان )
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 1396-1397نهم مدارس ناحيه يک شهرکرج در سال تحصيلي  
کالس درس   8بوده  که با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي  

نفر از    15نفر از دانش آموزان  و     164در چهار مدرسه به تعداد  
 معلمان به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديدند.  

پرس دو  از  ها  داده  آوري  جمع  ساخته  ابزار  محقق  شنامه 
کالس   مديريت  مشارکتي  هاي  سبک  يک   شماره  ،پرسشنامه 
معلمان   )مخصوص  ساختاريافته  مصاحبه  فرم  همراه  به  درس 

فرم مشاهده کالس  2متخصص درس علوم ( وپرسشنامه شماره 
سوال بشرح   28بعد و  4درس است. پرسشنامه شماره يک داراي  

 ذيل مي باشد: 
س -1 شش  پرسشنامه  نگرشي:  محقق  بعد  والي 

ساخته،آموزش)دو سوال( ، پژوهش)دو سوال( ، برنامه ريزي 
 درسي)دو سوال(

سوالي   -2 دوازده  اندازهگيري  براي   : مشارکتي  فرهنگ  بعد 
( دنيسون  سازماني  فرهنگ  شامل  2000ازپرسشنامه   (که 

سوال(  تيمي)سه  گيري  ،جهت  سوال(  توانمندسازي)سه 
 مي)سه سوال( ،توسعه قابليت ها)دوسوال( ، آگاه سازي تي

اين بعد از پرسشنامه  -3 : :براي سنجش  بعد ساختار سازماني 
( بوکاريا  سازماني  ساختار  سوالي  شامل  2006هشت  که   )

سوال(   اختيار)دو  مراتب  سلسه   ، سوال(  رسميت)دو 
 ،تمرکز)دوسوال( ، فرهنگ سازماني )دوسوال(

بعد مشارکت سازماني : براي سنجش اين بعد از پرسشنامه  -4
هشت سوالي لينز که شامل تصميمگيري)دوسوال(، نظارت  
تحول   و  تغيير  )دوسوال(،  هدفگذاري  )دوسوال(،  کنترل  و 

گزينه اي ليکرت    5)دوسوال( پرسشنامه بر اساس مقياس  

)کامال    5)کامال مخالفم(تا 1تدوين ونحوه نمره دادن آن از  
 قم ( شده است. مواف

براي تعيين روايي پرسشنامه از روش روايي ظاهر و روايي  -5
محتوا استفاده گرديد . و براي تعيين پايايي، از آزمون آلفاي  

 کرونباخ استفاده شده است. 

و   پيرسون  همبستگي  ضريب  از  ها  داده  تحليل  براي 
 spss رگرسيون چندگانه هم زمان بااستفاده از نرم افزار  

 .شود.استفاده مي

آميخته   تحقيق  روش  در  اصلي  ارکان  از  يکي  مصاحبه  انجام 
مي محسوب  شناسايي  اکتشافي  جهت  حاضر،  تحقيق  در  شود. 

مولفهجنبه و  مصاحبهها  از  مشارکتي  مديريت  بنيادي  هاي  هاي 
استفاده  موضوع  خبرگان  نظرات  از  استفاده  با  ساختاريافته  نيمه 

نيمهمي از مصاحبه  استفاده  اين است که شود. دليل  ساختاريافته 
دارد، مي  تفکر وجود  و  نظرات  تبادل  امکان  آنکه  بر  توان  عالوه 

بحث و موضوع مصاحبه را در جهت دستيابي به اهداف پژوهش  
نمود.   تحليل  هدايت  روش  از  سوال  اين  به  دادن  پاسخ  براي 

محتواي کيفي با رويکرد استقرايي استفاده گرديد. ابتدا کتاب ها و  
هاي درس  مقاله  وکالس  مشارکتي  مديريت  زمينه  در  که  ي 

وجودداشتند بر اساس نمونه گيري هدفمند انتخاب شده و مورد  
تحليل قرار گرفتند. بر اساس مطالعات اوليه و آشنايي با مفاهيم و 
هاي   سوال  مشارکتي  مديريت  زمينه  در  اساسي  هاي  نظريه 

صاحب نظر مصاحبه طراحي و در ادامه با استادان، معلمان  و افراد
و آشنا به موضوع مديريت مشارکتي وکالس درس ، مصاحبه هاي  
انجام  آمد و سپس مصاحبه هاي  به عمل  عميق و ساختاريافته 
گرفته تبديل به متن شده و بر روي آن ها نيز تحليل محتوا صورت 

 گرفت.
 

 دهای مربوط به آن هانمونه ای از واحدهای معنایی و ک  -1جدول شماره 
 کد واحدهاي معنايي  رديف 

 دانش آموز و تحليل ويژگي هاي وي براي طراحي مديريت مشارکتي درکالس درس  بايد دانش آموز و محيط پيرامون او  را بشناسيم 1

مناسبي  مديريت مشارکتي درکالس درس  زماني مي توانند بيشترين کارايي را داشته باشند که  مدرسه شرايط   2
 داشته باشد.

 محيط مدرسه و شرايط کالس درس 

 روش هاي تدريس آموزش بايد به گونه اي باشد که دانش آموزان از طريق فعاليت به کسب مهارت بپردازند   3

دانش آموزان اطالعاتي در مورد مديريت مشارکتي دارند ولي اين اطالعات کافي نبوده و بايد به آنان درزمينه   4
 جامع تري داده شود  فوق اطالعات

 محتوا و جامعيت محتوا

بر اساس شباهت و اشتراك کدها با يکديگر جمع  بندي انجام و  
زير مولفه فرعي از داده هاي کيفي    28مولفه اصلي و    8در نهايت  

مولفه ها ها و زير مولفه هاي  2استخراج گرديد. در جدول شماره 
ا جمع آوري شده  است. عالوه بر استخراج مولفه  مربوط به آن ه

ها، راهبردهاي اجرايي مربوط به هر کدام از اين مولفه ها هم از  
تحليل محتوا استنباط شده و براي به کارگيري هر کدام از اين 
مولفه ها در عرصه عمل و اجراي بهتر برنامه آموزش روش هاي 

راهبردهاي هر کدام مديريت مشارکتي بر اساس الگو، به کارگيري  
 از مولفه ها ضرورت دارد. 

 یافته ها 
يافته هاي اوليه پژوهش نشان مي دهد هر کدام از اين مولفه ها 
و زير مولفه هاي مربوط به آن ها به همراه عبارت هايي از تحليل 

 محتواي کيفي بوده که منتج به نتايج ذيل مي شود: 
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  ل يمانند تحل  هايمولفه    ريزبا  که  مولفه   دراين    :لياول، تحل  مولفه
  شده  سنجيده  رييادگي  فيتکل  نييتع  و  يادگيريزمينيه    ،  رندهيادگي

وديگر   شناخت  وبه رادراختيارطراح  اطالعات الزم  که  يادگيرنده 
مجريان آموزش قرار داده و با مستند کردن نيازهاي آموزشي و  
نياز   تشخيص نيازها)اطالعات يا مهارت ها و نگرش هاي مورد 
دانش آموزان( منجر به ارائه محتواي مناسب براي برآوردن اين  

 نيازها مي گردد.
محتوا   مولفه هاي    ريزبا    که:    دوم،  مندي    مانندمولفه  عالقه 

بودن    رنده،يادگي بودن  ،کاربردي  روز  و    تيفعال  ،به  بودن  محور 
  محتوا   به  رندهيادگي  عالقه  آن  در  وشده    سنجيدهجامع بودن محتوا  

و    ليتسه   باعث   که  است   مواردي  نيمهمتر  از شده  يادگيري 
يادگيرنده آگاهانه براي تسلط يافتن بر آن تمام تالش خود را به  
کار گرفته و با کاربردي کردن آن بر مهارت هاي خود افزوده و با 
استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي درعصر فناوري  
اطالعات وارتباطات و با به روز کردن و جلب عالقه و ايجاد انگيزه  

عاليت هاي يادگيرنده  به طوري که محتوا جامعيت داشته و در ف
 همه حيطه هاي يادگيري را در بر گيرد اقدام مي نمايد. 

آموز  مولفه دانش  و    ريزبا    که  : سوم:  دانش  مانند  هاي  مولفه 
  گران يتعامل با د  ،يو اجتماع  يفرهنگ  نهيشيپ  رنده،يادگياطالعات  

که موضوع  اين  وبه  شده  فعلسنجيده  واطالعات  دانش    ينوع 
گذار    رييادگيبر    رندگانيادگي اثر  آنان   نهيشيپو  بودهبعدي 

فرهنگ  شده تا مغايرتي با  دانش آموزان توجه    يوفرهنگ  ياجتماع
اجتماع رشد  يو  آن  در  آموز  دانش  و  افتهيکه  بهتر نداشته  درك 

اعتماد به نفس  ،يتماعمهارت هاي اج  تياز محتوا، تقو  رندهيادگي
  حس حضور در اجتماع   شيو افزا   گرانيکردن براي تعامل با د  دايپ

 مي شود. 
معلمان  مولفه و    ريزبا    که  :  چهارم،  دانش  مانند  هاي  مولفه 

  گران يتعامل با د  ،يو اجتماع  يفرهنگ  نهيشيپ  رنده،يادگياطالعات  

که موضوع  اين  وبه  شده  فعلسنجيده  واطالعات  دانش    ينوع 
گذار    رييادگيبر    رندگانيادگي اثر  آنان   نهيشيپو  بودهبعدي 

فرهنگ  شده تا مغايرتي با  دانش آموزان توجه    يوفرهنگ  ياجتماع
اجتماع رشد  يو  آن  در  آموز  دانش  و  افتهيکه  بهتر نداشته  درك 

اعتماد به نفس  ،يمهارت هاي اجتماع  تياز محتوا، تقو  رندهيادگي
  حس حضور در اجتماع   شيو افزا   گرانيکردن براي تعامل با د  دايپ

 مي شود. 
آموزش  مولفه راهبردهاي  :پنجم:  مانند   هاي  مولفه  ريباز  که  ي 

  در   سنجيده شده و  ي تجرب  ويادگيري   يتعامل  ،فعال   کردهاييرو
روش هاي   وفعال  کرديبا رو  يهاي آموزش روش  از استفاده باآن 
 .  است شده تعيين ي تجربيادگيري روش هاي  وتعاملي  سيتدر

تدر  مولفه هاي  روش  مانند   هاي  مولفه   ريزبا    که  : سيششم، 
فعال  همساالن  سيتدر اجتماع  تي تقو  و  تي،  هاي  و    يمهارت 

و    سنجيده   يادگيرندهتفکر   باعث همساالن    سيتدر  روششده 
  س يتدر هاي روش انتخاب  ومالكدانش آموزان  رييادگي تيتثب

فعاليت دانش آموز درجريان يادگيري وآموزش مهارت هاي   امکان
 . زندگي در جهت شکل 

ارزشهفتم  مولفه ارزش  هايمولفه    ريباز  که  ي:ابي،   يابيمانند 
فعال  يمبتن  يابيوارزش به    نحوهکه    شده  سنجيده  تيبر  نگرش  
 . مي باشد يهاي آموزش تيدر فعال يابيارزش

  ر يزبا    که   :  کالس درس   طي مدرسه و شرا  طي، محهشتم  مولفه
مدرسمانند  هايمولفه   اعضاي  سالم  خاطر  ه،ارتباط  تعلق  حس 

که دانش آموزان را    يطيعنوان مح  به   سهر مدسنجيده شده ودرآن  
سن   مکان   کي  دهند،  يم  قرار  پوشش  تحتحساس    نيدر 
ي،ايجاد احساس خوب سالمت  هاي  مهارت  بهبود  براي  کياستراتژ

 آورنده عادات صحيح در دانش آموزان مي باشد. و به وجود 
زير مولفه از داده هاي کيفي استخراج و    28مولفه و    8در نهايت  

 و بشرح زير عبارتند:  2استنباط شده که به ترتيب جدول شماره 
 

 س درس مولفه ها و زیرمولفه های الگوی طراحی مدیریت مشارکتی درکال -2جدول شماره

 زير مولفه ها  مولفه ها  رديف 

 وظايف آموزشي -زمينه آموزشي  -يادگيرندگان  تحليل  1

 عالقه مندي يادگيرنده به محتوا، کاربردي بودن محتوا محتوا 2
 به روز بودن محتوا، فعال بودن يادگيرنده در محتوا،  جامع بودن

 اجتماعي، مشارکت فعال در جريان  يادگيريدانش و اطالعات پيشين، پيشينه فرهنگي و  دانش آموز  3

برنامه ريزي، سازماندهي و کنترل،  تسهيل گري، مهارت و نگرش، الگو بودن، برخورداري  معلمان 4
 از آموزش هاي الزم 

 رويکرد تجربي، رويکرد فعال، رويکرد تعاملي  راهبردهاي  آموزشي  5

 آموز، تقويت مهارت هاي اجتماعي و تفکر تدريس همساالن، فعاليت دانش  روش هاي تدريس 6

 ارزشيابي همساالن، ارزشيابي مبتني بر فعاليت،  زمينه هاي واقعي براي انتقال يادگيري  ارزشيابي  7

 ارتباط سالم اعضاي مدرسه، احساس تعلق خاطر به مدرسه  محيط مدرسه و شرايط کالس درس  8
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 بحث 
مطالعات مبين اين موضوع بود که مديريت مشارکتي کالس  نتايج  

گسترده  بعد  سه  شامل  که  است  وجهي  چند  سازه  يک  درس، 
باشد.  شخصيت، آموزش و نظم و انضباط در مديريت مشارکتي مي

کالس   برعوامل  مشارکتي  مديريت  تاثير  پژوهشها  مجموع  در 
ويژگي و  فرهنگ درس  بعد  جمله  از  معلمان  به  مربوط  هاي 

وبعد مش وکارکردي  نگرشي  ،بعد  ساختارسازماني  ،بعد  ارکت 
مشارکت سازماني سطح تحصيالت، تجربه کاري، نوع شخصيت،  

رفتار آموزش الگوي  و  سبک  بر  را  کالس  اندازه  و  ويژه  هاي 
مديريتي معلمان حائز بوده است .مساله اساسي براي معلم اداره 

و انضباط به  آموزان بر نظم  کالس است و تاکيد والدين و دانش
مثابه عامل اصلي در يادگيري کودکان، اهميت مديريت کالس را  

مي نشان  مطالعات  است.  کرده  چندان  باورهاي دو  که  دهند 
مديريت کالس  رويکرد  مورد  در  آنان  انتخاب  معلمان،  شخصي 

 براساس معلم کارايي گرچه.  (9دهد..)درس را تحت تاثير قرار مي 
 او براساسبودن    جانبه   سو و همه  از يک   و شخصيت   ، نيات نگرش 
توانمندسازي   مهارت  بناي  ديگر سنگ   از سوي   آموزاندانش   در 

 سازمان  ها و فنونيمهارتبه  ، اما معلماست  درس  کالسمديريت
 خلق   يادگيري  تحقق   را براي  اينياز دارد تا شرايط بهينه  دهنده

ايجاد شرايط الزم براي تسهيل در    و کند.مديريت کار آمد معلمان
امر يادگيري در کالس که مطابق نياز ها و ويژگي هاي فراگيران  

و راه گشاي بسياري از مشکالت  باشد، الزمه ي جامعه ي امروزي
دانش آموزان مي باشد . اينکه در فضاي آموزش فعلي به جاي 

دانش  به  نظم اينکه  ي  توصيه  به   آموزان  بايد  شود،  انضباط  و 
هاي   روش  از  اداره ي کالسشان  در  که  گردد  يادآوري  معلمان 
مديريتي نوين استفاده نمايند . و معلمان با توانمندي مديريتي خود  

مطالعات .  (10مي توانند پايگاه و منزلت واقعي خود را حفظ کنند . )
مشابه اي توسط محققان در اين خصوص انجام پذيرفته که تقريبا  

مطالعات اي دست يافته اند  از آن جمله  همگي به نتايج مشابه  
( بر روي دانش آموزان    2016)  واسيمن وهمکارانش  ده هفته اي  

پايه پنجم که با استفاده از روش يادگيري مشارکتي نشان دادند 
که دانش آموزان گروه هاي يادگيري مشارکتي در مقايسه با دانش  

احساس   در  افزايش  با  سنتي  هاي  گروه  هاي  آموزان  توانايي 
ورزشي، تعامالت خانوادگي و تعامالت اجتماعي با عث بهبودي  

.)در خودپنداره فردي مي و يا وولفولک وهمکاران )    .  (11گردد 
( با استفاده از يادگيري مشارکتي در کالس رياضي ، نتيجه 2015

گرفت که يادگيري مشارکتي در تمام موارد توانسته است اعتمادبه  
دانش  دهد.) آموزانفس  افزايش  را  سي    .  (12ن  تال  چنين  وهم 

در  2018) مشارکتي  يادگيري  نقش  مورد  در  تحقيقات خود  در   )
که  گرفتند  نتيجه  انجام  علوم  درس  در  راهنمايي  آموزان  دانش 
يادگيري مشارکتي بيشترين تأثير را بر افزايش انگيزه و پيشرفت 

 .(13)د آموزان داردانش 

 

 نتیجه گیری
ها از روش تحليل محتوا کيفي واز نوع  استخراج مولفه به منظور  

قياسي استفاده شده در اين نوع تحليل پژوهشگر با ارائه مقايسه 

تعريف هاي از پيش تعيين شده و متن هاي مورد تحليل، به داوري  

هاي  درمتن  تعريف  آن  مصاديق  وجود  عدم  يا  وجود  درباره 

هاي الزم نتيجه    پس از سنجش واندازه گيري  موردنظرپرداخته و

روي  تمرکز  ميزان  مشارکتي  مديريت  که  داد  نشان  پژوهش 

تکاليف را افزايش ووابستگي به معلم را کاهش داده وفرصتهاي  

مناسبي را براي کسب مهارتهاي خواندن وتفکر از طريق مشاهده 

آموزان   دانش  بين  ارتباط قوي   و  نموده  فراهم  را  رفتار ديگران 

الگوي ارائه  .  را درآنان تقويت مي نمايد  ايجاد ومهارت گوش دادن

براي   چهارچوبي  کردن  فراهم  راستاي  در  پژوهش  دراين  شده 

درس   درکالس  مشارکتي  مديريت  آموزش  هاي  برنامه  تدوين 

از   بااستفاده  که  متعددي  علمي  هاي  برنامه  تادرکنار  بوده  علوم 

نظريه هاي مختلف روانشناختي، جامعه شناختي، و ديگر علوم در 

يريت مشارکتي درکالس درس علوم مورد استفاده قرار گرفت.   مد

از روش تحليل محتواي   اين تحقيق  به سوال  براي پاسخ دادن 

کيفي با رويکرد استقرايي استفاده شده و کتاب ها ،مقاله هايي در  

در مدارس بر مديريت مشارکتي  زمينه هاي آموزش روش هاي  

انتخاب و مورد   تجزيه وتحليل قرار  اساس نمونه گيري هدفمند 

گرفتند. از اين طريق زمينه اي براي طراحي سوال هاي مصاحبه 

نظردرمديريت   صاحب  و  دانشگاهي  )اساتيد  متخصصان  از 

مشارکتي وکالس درس و صاحب نظران و معلمان  درس علوم و  

مديريت کالس درس ( فراهم گرديد ودر ادامه براي رسيدن به  

د نظر مصاحبه هاي عميق و  مولفه هاي الگوي طراحي شده مور

اعتبار   گيري  واندازه  سنجش  از  پس  شد.  انجام  يافته  ساختار 

)دروني(که ازاعتبار مناسب وقابل قبولي برخوردار بوده،مصاحبه ها 

از   بعد  گرديدند.  محتوا  تحليل  درادامه  و  شده  متن  به  تبديل 

شيوه   مستمروبه  مقايسه  از  استفاده  مرتبط،با  کدها  استخراج 

و  استقرايي متون  محتواي  تحليل  از  شده  استخراج  ،کدهاي 

 طيمح:    شنهادهايپ  مصاحبه ها، خالصه سازي و طبقه بندي شدند.

شودکه حس تعلق خاطر دانش آموزان    ياي طراح  مدرسه به گونه

و    نيتمر  ي طراح  قي ازطرافزايش يابد.  به مدرسه و کالس درس  

  ي به زندگ  رييادگيبراي انتقال  ،بستر مناسبي  هاي مناسب  تيفعال

 . فراهم شود آموزان دانش يواقع
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 اخالقی مالحظات 
دراين پژوهش رضايت آگاهانه مشارکت کنندگان ،رعايت اخالق  
در استفاده ازپرسشنامه وحقوق انساني مشارکت کنندگان درتمامي 
درقالب   مصوبه  وکد  بوده  واحترام  موردتاکيد  پژوهش  مراحل 

 مي باشد.  4/9/1396مورخ  6617029پژوهشي )رساله(

 تضاد منافع 

بين نويسندگان ومجله راهبري آموزش درعلوم پزشکي هيچگونه  

تعارض منافعي وجودنداشته وکليه هزينه هاي پژوهش ازاعتبارات 

 شخصي نويسندگان تامين شده است. 

 سپاسگزارم 
داشتند   مقاله  اين  نهايي شدن  در  مشارکت  که  عزيزاني  کليه  از 

ب اقايان  دکتر محمدصادق ضيايي ودکتر حسن اسد ازجمله جنا
 زاده دهرائي کمال تشکر وقدرداني را داريم .

 سهم هرنویسنده  
قسمت جمع آوري اطالعات ،نگارش ،تدوين مقاله وتحليل آماري 
 با راهنماي هاي نويسنده دوم توسط نويسنده اول انجام شده است.
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