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Abstract
Introduction: The engagement of learning and academic achievement is the expectation of instructors and
students of the teaching-learning process, which can be influenced by various factors, such as the
characteristics of the teacher and his management style in the classroom. Determining which classroom
management styles are more relevant to students' engagement and academic achievement can help the
instructor in choosing a better classroom management approach. The aim of this study was to determine
the relationship between classroom management style and engagement to learning and academic
achievement in nursing students.
Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted in 1394 at Nursing and
Midwifery School of Tehran University of Medical Sciences. The sample consisted of 23 teachers and 177
students who selected by counting all method. Data collection tools included modified PCMSA and
UWES-S questionnaires and demographic data forms. After translating and redefining, both of their factual
validity tools were confirmed by 4 experienced teaching nurses. In order to calculate the reliability of the
classroom management practices questionnaire, the Kappa computational formula was used
simultaneously for two observers, which was at least 0.92. The reliability of the desire to learning
questionnaire by calculating the Cronbach's alpha coefficient was 0.87. The data was analyzed using spss16
software and analyzed by descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) and inferential
statistics (ANOVA and Gabriel, Spearman and Chi-square correlation coefficient).
Results: Most teachers use 65.2% non-interactive, 13% intermediate and 21.7% interactive in classroom
management. There was no significant relationship between classroom management practices and students
engagement to learning (P = 0.331), but there was a significant relationship between classroom
management practices and students' academic achievement (P < 0.001). There was also a significant, but
weak, relationship between the engagement to learning and academic achievement in the interactive
classroom management (r = 0.33, P < 0.001).
Conclusions: According to the results, considering that the interactive management method has a
significant relationship with the academic success of the students and has a meaningful but weak
relationship with enthusiasm for studying, it is therefore proposed to use as a selective method with caution
(due to the low volume Sample) to be used.
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چکیده
مقدمه :اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی از انتظارات مدرسین و دانشجویان از فرایند تدریس -یادگیری است که میتواند تحت
تأثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگیهای مدرس و شیوه مدیریت او در کالس درس قرار گیرد .تعیین اینکه کدام شیوه مدیریت کالس
درس مدرس با اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط بیشتری دارد میتواند مدرس را در انتخاب شیوه مدیریت بهتر
کالس یاری نماید .این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شیوه مدیریت کالس با اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی در دانشجویان
پرستاری انجام شد.
روش کار :مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و مقطعی است که در سال  1334در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
تهران انجام شد .جامعه پژوهش شامل  23مدرس و  111دانشجوی پرستاری بودند که به روش تمام شماری انتخاب شدند .ابزار جمع
آوری دادهها شامل پرسشنامه تعدیلشده  ،PCMSAپرسشنامه  ،UWES-Sو فرم جمع آوری اطالعات دموگرافیک بود ،برای موفقیت
تحصیلی دانشجویان ،معدل دروس اختصاصی محاسبه شد .پس از ترجمه و بازترجمه هر دو ابزار روایی صوری آنها توسط  4تن از
اساتید پرستاری باتجربه در امر آموزش تأیید شد .جهت محاسبه پایایی پرسشنامه شیوههای مدیریت کالس درس در شرایط دو
مشاهدهگر همزمان از فرمول محاسباتی کاپا استفاده شد که حداقل  6/32برآورد گردید .پایایی پرسشنامه اشتیاق به یادگیری با
محاسبه ضریب الفای کرونباخ  6/71بدست آمد .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS 16آنالیز شد و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی،
میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ( ANOVAو  )Gabrielضریب همبستگی اسپیرمن و کای اسکوئر) مورد تحلیل قرارگرفت.
یافتهها :بیشتر مدرسین با  %05/2شیوه غیرمداخله ای %13 ،از شیوه مداخلهای و  %21/1شیوه تعاملی را در مدیریت کالس درس
بکار میگرفتند .ارتباط بین شیوه مدیریت کالس درس و اشتیاق به یادگیری در دانشجویان معنیداری نبود ( )P = 6/331ولی بین
شیوه مدیریت کالس درس و موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنیداری وجود داشت ( .)P>6/661همچنین بین اشتیاق به
یادگیری و موفقیت تحصیلی در شیوه تعاملی مدیریت کالس درس رابطه معنی دار اما ضعیفی وجود داشت (.)P > 6/661 ،r = 6/33
نتیجه گیری :براساس یافتهها با توجه به اینکه شیوه مدیریت تعاملی ارتباط معنی داری قوی با موفقیت تحصیلی دانشجویان و ارتباط
معنی دار اما ضعیفی با اشتیاق به مطالعه دارد ،از این رو پیشنهاد میشود به عنوان شیوه انتخابی با احتیاط (به علت کم بودن حجم
نمونه) مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :شیوه مدیریت کالس درس ،موفقیت تحصیلی ،اشتیاق به مطالعه ،آموزش پرستاری
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
مؤثر بر سالمت انسان ،از جایگاه ویژهای برخوردار است [ .]1کالس
درس محل مناسبی برای انتقال تجربیات مدرسان به دانشجویان و درک

کالس درس مهمترین مکان جهت تدریس موضوعات علمی دشوار است
و درآموزش علوم پزشکی به دلیل تدریس مداخالت بهداشتی و درمانی
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از آنان وجود دارد و درعملکرد خود موفق هستند ،زمان تلفشده ناچیز
است و اختالل و بینظمی کمی وجود دارد ،جو کالس درس فعالیت
محور و در عین حال راحت و خوشایند است [ .]16با توجه به اینکه در
فرایند آموزش -یادگیری ،مدرسان همواره باید به دنبال تولید انگیزه
در فراگیران باشند ،کلیه ویژگیهای ذکرشده در مورد کالسی با
مدیریت خوب و مطلوب ،میتواند منجر به فعالسازی فراگیرگردد و
اشتیاق به مطالعه را در دانشجو باال ببرد .مطالعات نشان دادهاند که
هرچه دانشجو در کالس درس فعالتر عمل نماید و به مطالعه بپردازد،
یادگیری و موفقیت تحصیلی وی نیز بیشتر خواهد بود [.]11
اشتیاق به یادگیری و مطالعه دردانشجو مهمترین فاکتور در یادگیری و
پیشرفت دانشجو در آموزش عالی است و کیفیت تالشی است که
دانشجویان در فعالیتهای آموزشی هدفمند از خود نشان میدهند
[ .]12در پداگوژی معاصر نیز به دانشجو به عنوان عضو فعال و مهم در
امر یادگیری ،نگریسته میشود و در صورتی که دانشجو نقش خود را به
درستی ایفا نکند ،اهداف آموزشی محقق نمیگردد [ .]13اشتیاق به
یادگیری و مطالعه هدفمند از نظر آموزشی ،نتایج و فواید و
دستاوردهایی را در حیطههای متعدد تولید مینماید و منجر به تکامل
مهارتهای هوشی و شناختی ،تطابق دانشجو با دانشکده ،تکامل اخالقی
و وجدانی ،شایستگی عملی و توانایی برای انتقال مهارتها ،بدست
آوردن سرمایه اجتماعی ،تکامل روانی ،شکل گیری هویت جنسی و
نژادی ،ایجاد تصویر ذهنی مثبت و بدست آوردن معدل تحصیلی باالتر
میگردد [.]14
همچنین موفقیت تحصیلی دانشجویان از اهداف اساسی برنامههای
آموزشی است و یکی از موضوعات مورد عالقه صاحبنظران علومتربیتی
یافتن شرایط و امکانات الزم و مؤثر در جهت تحصیل موفق و پیشرفت
تحصیلی آنان است ،چون دانشجویان به واسطه موفقیت در تحصیل به
موقعیتی دست مییابند که از حداکثر نیروی درونی و بیرونی خود برای
دستیابی به اهداف آموزشعالی استفاده نموده و شرایط الزم برای
زندگی اجتماعی موفق را کسب مینمایند [ .]15موفقیت و پیشرفت
تحصیلی میتواند موجب خودشکوفایی و افزایش اعتماد به نفس و ایجاد
انگیزه و موفقیت کاری بیشتردرزندگی آینده فراگیران گردد .درسلسله
مراتب نیازهای مازلو نیز نیاز به موفقیت ،جایگاه ویژهای را به خود
اختصاص داده است []10؛ جستجوی انجام شده نشان داد که در
مطالعات متعددی رابطه مثبتی بین شیوه مدیریت کالس درس و
موفقیت تحصیلی بدست آمده است [ ]11یوسفی و همکاران نشلن داد
پیشرفت تحصیلی دانشجویان مستلزم هماهنگی و تعامل بین ابعاد
مختلف انگیزش تحصیلی است [ ]17استفاده از سبک مدیریت کالس
تعامل گرا در تقویت انگیزه و ایجاد جو مثبت در کالس مؤثر است [.]13
کیفیت تدریس یکی از توضیحات ممکنه برای اختالف در موفقیت
تحصیلی است .تفاوت در موفقیت تحصیلی همچنین توسط کارکرد
معلمین توضیح داده میشود [ ]26رحیمی و همکاران نتیجه گرفت
بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی رابطه معنی دار وجود ندارد []21
و مطالعه پروکس و همکاران نشان داد که اشتیاق به مطالعه و فعال
بودن در امر یادگیری دانشجویان پرستاری در مقایسه با دانشجویان
غیرپرستاری کمتر بود [ .]12مطالعه کاسوسو و هلگادو رابطه قوی بین
اشتیاق و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم سالمت نیافتند در این
مطالعه شیوه مدیریت کالس درس به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار

بهتر مطالب درسی است [ .]2دانشجویان پرستاری در کالس درس با
مفاهیم پایه و کلیدی علم پرستاری آشنا میشوند و کم کم آماده
میشوند تا بتوانند با پیچیدگیهای محیط بالینی مواجه شوند .دروس
نظری ،از آن جهت که راهنمای کارعملی و بالینی است بنابراین الزم
است بطور شایسته فرا گرفته شود [ .]3چنین محیطی نیازمند مدیریتی
کارامد است تا بتوان با بهره گیری از آن تا حد امکان به اهداف آموزش
حرفهای دست یافت .اگر چه عوامل متعددی در مؤثر بودن مدیریت
کالس درس ،نقش دارند ولیکن مدرس نقش بسیار مهمی را برای
دستیابی به اهداف مدیریت کالس درس یعنی ایجاد بهترین محیط
برای یادگیری و ارتقاء حس مسئولیت و خودکنترلی دانشجویان ،بر
عهده دارد [ .]4در صورتیکه مدرس از مهارتهای مدیریت کالس درس
برخوردار نباشد ،علیرغم تواناییهای علمی ،قادر نخواهد بود کالس را به
درستی مدیریت نماید و تحقق تدریس اثربخش در کالسی که فاقد
رویههای مدیریتی صحیح است با اشکال روبرو میشود [ .]5مدیریت
کالس درس به کلیه فعالیتهای مدرس گفته میشود که برای ایجاد و
حفظ فعالیتهای یادگیری ،درگیرکردن همه دانشجویان در
فعالیتهای یادگ یری ،تحریک و رشد شخصیت فردی و بهبود
رفتارفراگیران ،بکار میرود .بنابراین این مفهوم با دامنه گستردهای از
فعالیتهای انجام شده توسط مدرس در کالس درس همراه است و با
ویژگیهای شخصیتی ،تواناییها و شایستگیها و مهارتهای مدرس
سروکار دارد [ .]0مارتین و بالدوین نیز شخصیت ،تدریس و نظم و
انضباط را به عنوان ابعاد مدیریت کالس درس مطرح میکنند [.]1
در زمینه مدیریت کالس درس ،نظریههای مختلف ارائه شده است و
طبقهبندیهای متعددی برای توضیح رفتار معلمان وجود دارد .در طبقه
بندی گلیکمن و تاماشیرو ،مدیریت کالس درس به سه شیوه مداخلهای،
تعاملی و غیرمداخلهای طبقه بندی شده است .در شیوه غیرمداخلهای،
عقاید موجود در مورد رفتار دانشجویان ،از مکاتب انسانگرایی و
روانکاوی در روانشناسی تربیتی گرفته شده است .آنها معتقدند که
سوء رفتار نتیجه تضادهای حلنشده درونی است .مدرسان نباید قوانین
خود را تحمیل کنند و باید به دانشجویان اجازه دهند که برای خودشان
استدالل کنند [.]7
شیوه مداخلهای از روانشناسی تجربی گرفته میشود که معتقدند عمل
انسان یک موضوع شرطیسازی بیرونی است .دانشجویان یاد میگیرند
متناسب با عکس العملی که در مقابل رفتارهایشان با آنها شده است،
رفتارکنند مثالً سوءرفتار یک دانشجو نتیجه پاداش و جزای نامناسب
است .دنیای متقابل یا درونی مهم نیست .مهارت مدرس ،کنترل باال بر
دانشجو است [.]7
در شیوه تعاملی برای درک اعمال دانشجویان به مکاتبی چون آثار
اجتماعی و رشد و تکامل درروانشناسی تربیتی توجه میشود .آنها
معتقدند که دانشجویان درمواجهه با دنیای بیرونی (انسانها و اشیاء)،
یاد میگیرند چگونه رفتار کنند .دانشجویان باید بیاموزند که با دیگران
سازش داشته باشند همانطور که دیگران یاد میگیرند با آنها سازگاری
کنند هم مدرس وهم دانشجو کنترل همسانی برهمدیگر دارند [.]3
مسئولیت اصلی نظارت وکنترل کالس بر عهده مدرس و دانشجویان
است .قوانین و مقررات توسط هر دو تدوین میشود.
وقتی کالسی دارای مدیریت خوب و مطلوب باشد ،فراگیران در
فعالیتهای کالسی مشارکت زیادی دارند ،افراد میدانند چه انتظاراتی
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مدرس مربوطه 26 ،دقیقه اول کالس و بدون حضور مدرس ،به پر
کردن پرسشنامه اشتیاق به مطالعه در دانشجویان ،اختصاص داده
شد از  316دانشجوی پرستاری 176 ،نفر در مطالعه شرکت کردند
که پرسشنامه  3نفر به دلیل نقص ،حذف شد و نهای تاً 111
پرسشنامه مورد بررسی نهایی قرار گرفت .معیارهای ورود
دانشجویان عبارت بود از :داشتن تمایل و رضایت برای شرکت در
پژوهش ،مشغول به تحصیل در ترم های  4و  5و  0مقطع کارشناسی
پرستاری (در زمان انجام مطالعه ،دانشجویی درترم  3مشغول به
تحصیل نبود) ،داشتن حداقل دو جلسه نظری جهت دروس
تخصصی پرستاری با مدرسین تعیین شد.
ابزارپژوهش :برای تعیین شیوه مدیریتی کالس درس ،پرسشنامه
تعدیل شده\ ( PCMS: Protocol for classroom
 )management styles assessmentمورد استفاده قرار گرفت
[ . ]5این پرسشنامه شامل  26گویه و  3زیرمقیاس است 5 :گویه
در مورد شخصیت ( اقدامات معلم که باورهای او درباره شخصیت
شاگردان را نشان می دهند  .اقدامات معلم که در تحول شخصی
شاگردان و جو روان شناختی کلی کالس نقش دارند) 16 ،گویه در
مورد تدریس ( اقدامات معلم که شرایط خوبی را برای یادگیری مهیا
میکنند  ،برقراری و حفظ فعالیت ها در کالس ،آرایش فضایی و
زمانی) و  5گویه در مورد نظم و انضباط ( اقدامات معلم مربوط به
برقراری انضباط  -برقراری و حفظ استانداردهای معین رفتار) .در
هر مورد سه توضیح متفاوت از رفتار معلم در شرایط یکسان
پیشنهاد شده است که هر توضیح به یکی از سه شیوه مدیریتی
مداخله ای  ،تعاملی ،غیرمداخله ا ی اشاره دارد .این پرسشنامه توسط
دو مش اهده گر ،بصورت مشاهده همزمان برای دو کالس درس هر
مدرس تکمیل گردید .در هر مورد ،مشاهده گران آموزش دیده،
توضیحی را انتخاب کردند که بهترین تناسب را با رفتار معلم در
طی کالس درس داشت و نهای تاً از هر مدرس  4داده و در مجموع
 32داده بدست آمد .تعداد هر کدام از گزینه ها شمرده شد ،گزینه ای
که بیشترین تعداد را داشت ،به عنوان سبک غالب مدرس محسوب
گردید.
برای پیشگیری از هر نوع خطای مشاهده گر ،ابتدا با دادن آموزش،
شیوه تکمیل پرسشنامه توسط مشاهده گران یکسان سازی گردید.
جهت محاسبه میزان توافق دو مشاهده گر از ضریب محاسباتی کاپا
استفاده شد که  6/32یعنی توافق عالی بدست آمد.
برای بررسی متغیر اشتیاق به مطالعه دانشجویان ،پرسشنامه
( UWES-S: Utrecht Work Engagement Scale for
 )Studentsمورد استفاده قرار گرفت [ ]24که دارای  14گویه است
و به سه بعد اشتیاق به مطالعه در دانشجو ،قدرت با  5گویه ،فداکاری
با  5گویه و جذب با  4گویه می پردازد  .هر مورد دارای محدوده
نمره ای ( 6هرگز) تا ( 0همیشه) میباشد  .صفرحداقل نمره بدست
آمده که بیانگر اشتیاق پایین و حداکثر نمره بدست آمده  74که
بیانگر اشتیاق باال به مطالعه است .این پرسشنامه به چندین زبان
در دسترس میباشد که از نسخه انگلیسی آن استفاده شده است.
درمطالعه حاضر ،برای تعیین پایایی پرسشنامه ،آ لفای کرونباخ برای
سه بعد قدرت ،فدا کاری و جذب محاسبه گردید که به ترتیب ،6/75
 6/71و  6/71بدست آمده است.

در ایجاد انگیزه برای باالبردن اشتیاق به مطالعه پیشنهاد شده است
[ . ]16در مطالعه وترز و همکاران نیز ارتباط معنی داری باالیی بین
اشتیاق به مشارکت در انتخاب بخش و کیفیت عملکرد بهتر در
کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی سال اول و چهارم مشاهده
شد .اما بین این شیوه مشارکت در کیفیت عملکرد با شیوه پذیرش بر
اساس قرعه کشی اختالف معنی داری به لحاظ آماری یافت نشد [.]22
دی گازمان و همکاران ( )2613نشان داد بین سبک مدیریتی زمان
صرف شده و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط وجود دارد ولی
دانشجویان در رسیدن به اهداف حرفهای ضعیف عمل میکنند که
احنماالً علل دیگری برای آن باید وجود داشته باشد [ .]23نتایج نسبتاً
متفاوت در مطالعات یکی از علل لزوم انجام مطالعات بیشتر در زمینه
این متغیرها میباشد .شناخت دستاوردهای شیوههای اثربخش مدیریت
کالس درس به منزله پیش نیازی برای طراحی روشهای توسعه
سبکها و مهارتهای مدیریتی اهمیت دارد [ .]13از اینرو شناسایی
عوامل مؤثر بر اشتیاق به یادگیری و مطالعه و موفقیت تحصیلی
دانشجویان و در صورت نیاز اصالح و یا تقویت آنها همواره مورد توجه
است .در مطالعات موجود به مدیریت کالس درس به دورههای قبل از
دانشگاه توجه شده و به تعیین این شیوهها در آموزش عالی کمتر
پرداخته شده است و همراهی بین اشتیاق و موفقیت در دانشجویان
پرستاری نیز قبالً مطالعه نشده است .لذا پژوهشگران برآن شدند تا
دراین پژوهش ضمن تعیین شیوه مدیریت کالس درس مدرسین
پرستاری ،ارتباط آن را با اشتیاق و موفقیت تحصیلی دانشجویان
پرستاری بررسی کنند.

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی -تحلیلی است .جمعیت
مورد مطالعه را کلیه مدرسین دروس تخصصی پرستاری و
دانشجویان سال دوم و سوم کارشناسی پیوسته پرستاری در زمان
انجام مطالعه (سال  ،) 1334در دانشکده پرستاری و مامایی علوم
پزشکی تهران تشکیل داده اند.
نمونه گیری به روش تمام شماری انجام شد .با مراجعه مستقیم به
هر یک از مدرسین واجد شرایط  ،در مورد مطالعه و اهداف و روش
کار ،توضیح داده شد و در صورت اعالم تمایل برای شرکت در
پژوهش ،به مطالعه وارد شده و برنامه کالسی ایشان در طول ترم
جاری ،گرفته میشد  .از  31مدرس مشغول به تدریس درترم اول
سال تحصیلی  1333و دارای شرایط مطالعه 23 ،نفر در مطالعه
شرک ت کردند .معیارهای ورود مدرسین عبارت بود از :داشتن تمایل
و رضایت برای شرکت در پژوهش ،داشتن حداقل دو کالس درس
نظری با دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری سال  2یا  3یا هردو،
تدریس هریک از دروس تخصصی پرستاری (ویژه -داخلی جراحی-
کودکان -اخالق و مدیریت خدمات پرستاری -بهداشت روان-
بهداشت جامعه  -بهداشت مادران ونوزادان).
در مورد تعداد دانشجویان نیز از روش تمام شماری استفاده گردید.
برای هر کالس یک جلسه  16دق یقه ای درنظرگرفته شد و در مورد
هدف مطالعه و نحوه انجام آن توضیح داده شد سپس پرسشنامه
اشتیاق به مطالعه  ،توسط دانشجویان تکمیل شد و در همان جلسه
از آنان تحویل گرفته شد .در طول ترم تحصیلی با هماهنگی قبلی با
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باتوجه به اینکه هر دو پرسشنامه به زبان انگلیسی بوده و تا به حال
نمونه فارسی آن در کشور ما بکاربرده نشده بود ،ابتدا پرسشنامه ها
توسط یک مترجم به فارسی ترجمه گردید ،سپس این ترجمه
فارسی توسط مترجم دیگری به انگلیسی برگردانده شد .این
ترجمه ها و متن اصلی توسط چهار تن از اساتید دانشکده پرستاری
بررسی گردید .اصالحات توصیه شده توسط ایشان ،اجرا شد و نهای تاً
روایی آن ها تأیید گردید.

تعداد

درصد

30
114
21

26/3
04/4
15/3

2
50
113

1/1
31/0
01/2

اشتیاق به مطالعه
باال
متوسط
پایین
موفقیت تحصیلی
باال
متوسط
پایین

در پژوهش حاضر مالحظات اخالقی از جمله کسب مجوزهای الزم
از دانشگاه و در یافت کد اخالق در پژوهش به شماره
 IR.TUMS.REC.1394.665و اجازه استفاده از ابزار از دکتر
 Djigicو دکتر  Shaufeliو نیز کسب رضایت آگاهانه از واحدهای
پژوهش جهت شرکت در مطالعه رعایت شد .همچنین موفقیت
تحصیلی دانشجویان ،بر اساس معدل دروس اختصاصی پرستاری
درترمی که م طالعه انجام شد ،از اداره آموزش دانشکده دریافت شد.
معدل به سه گروه تقسیم گردید  :موفقیت تحصیلی باال (مساوی و
باالتراز  ،)11متوسط (کمتراز  11وبیشتر از  ،)14پایین (مساوی و
کمتراز  .)14اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 16
و با اجرای روشهای آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف معیار و
درصد فراوانی و تحلیلی مانند آزمونهای همبستگی پیرسون،
اسپیرمن کای اسکوئر ANOVA,Gabriel،مورد تجزیه و تحلیل
قرارگرفت و  P>6/65در نظر گرفته شد.

در این مطالعه ،طبق آزمون  ANOVAبین میانگین اشتیاق به مطالعه
در بین سطوح مختلف شیوه مدیریت کالس ،با ( )P = 6/331اختالف
معنادار وجود نداشت ،اما بین میانگین موفقیت تحصیلی در بین سطوح
مختلف شیوه مدیریت کالس درس با ( )P> 6/661اختالف معنادار
وجود داشت (جدول  .)2مقایسه چندگانه گابریل نشان داد که در بدست
آوردن موفقیت تحصیلی ،بین سبک مداخلهای و تعاملی اختالف معنادار
است ( )P = 6/61ولی بین سبک مداخلهای و غیرمداخلهای اختالف
معنادار نیست ( )P = 6/040همچنین بین سبک تعاملی و غیرمداخلهای
اختالف معنادار است ( .)P > 6/661همچنین بین اشتیاق و موفقیت
در شیوه مدیریت تعاملی همبستگی آماری معنادار اما ضعیفی وجود
داشت (.)P > 6/661 ،r = 6/33

یافته ها

بحث

نمونه های این پژوهش شامل دو گروه مدرسین و دانشجویان
پرستاری بودند 23 .مدرس در این مطالعه شرکت کردند که %72/0
زن بودند و میانگین سنی  0/12±40/5داشتند .از تعداد 111
دانشجوی پرستاری که در این مطالعه شرکت کردند %56/7مرد
بودند و میانگین سنی  21/71 ± 1/33داشتند .بین جنسیت و
موفقیت تحصیلی ارتباط آماری معنی دار بود ( )P = 6/663یعنی
دختران موفقیت تحصیلی باالتری داشتند .همچنین بین میانگین
سنی و معدل دیپلم با موفقیت تحصیلی ارتباط معنی دار بود
( . )P > 6/661بین ترم تحصیلی و موفقیت رابطه معنی دار و
معکوس بو د یعنی دانشجویان ترمهای باالتر نمره موفقیت کمتری
کسب نمودند .بین موفقیت با وضعیت تأهل ارتباط معنی دار بود
( . )P > 6/666بین فعالیت خارج از کالس و انتخاب رشته از روی
عالقه با موفقیت تحصیلی رابطه معنی دار نبود .بین اشتیاق به
مطالعه و جنسیت تفاوت معنی دار بود ( )P > 6/623و دختران
نمره اشتیاق بیشتری داشتند .همچنین نمره اشتیاق به مطالعه
درترم  4نسبت به ترمهای  5و  0باالتر بود (.)P > 6/631

هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط شیوه مدیریت کالس درس
مدرسین پرستاری با اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی دانشجویان
پرستاری است .نتایج این پژوهش نشان داد که بیشتر مدرسین
پرستاری با  %05/2شیوه غیرمداخله ای %13 ،از شیوه مداخلهای و
 %21/1شیوه تعاملی را در مدیریت کالس درس بکار میگیرند .در
مطالعه  Langدر سنگاپور [ ]15و نیز مطالعه امینی در بررسی سبک
مدیریت کالس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان،
اکثریت از شیوه مدیریت مداخلهای استفاده میکردند که مغایر با نتایج
مطالعه حاضر است [ .]10احتماالً تفاوت در نتایج میتواند بدلیل تفاوت
در مقطع تحصیلی ،گروه سنی ،ماهیت رشته و تفاوت فرهنگی باشد.
همچنین بین موفقیت تحصیلی و اشتیاق در شیوه تعاملی رابطه مثبت
و معنی داری وجود داشت که با افزایش اشتیاق نمره دانشجو باالتر
یعنی موفقیت او بیشتر بود که همسو با نتایج مطالعه  Djigicو همکاران
بود [ . ]5در مطالعه حاضر بین هیچکدام از سه شیوه غیرمداخلهای،
تعاملی و مداخلهای مدیریت کالس درس با اشتیاق به مطالعه در
دانشجویان ،ارتباط معنادار نبود و بیشترین میزان اشتیاق در سطح
متوسط و کم بود و نزدیک به نیمی از دانشجویان در هیچ گونه فعالیت
جانبی مشارکت نداشتند این در حالی است که مطالعات نشان میدهد
فعال بودن در زمینههای مختلف جانبی عالوه بر کسب دانش ،تکامل
مهارتها و حفظ دانشجوی بیشتر در رشته ،و افزایش اعتماد بنفس
فراگیر [ ،]11با آینده شغلی فرد مرتبط است و پیشگویی میکنند افراد
فعال در دوران دانشجویی در دوران کار فعاالنهتر عمل میکنند [.]11

در رابطه با هدف اول پژوهش " تعیین شیوه مدیریت کالس درس
مدرسین دانشکده پرستاری" یافته ها نشان داد که %13 ،از مدرسین
شیوه مداخله ای %21/1 ،شیوه تعاملی و  %05/2شیوه غیرمداخله ای
را بکار میگیرند  .اطالعات مربوط به اهدا ف دوم و سوم پژوهش
" تعیین اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی دانشجویان
پرستاری" در جدول  1آورده شده است.
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار موفقیت تحصیلی و اشتیاق به مطالعه دانشجویان پرستاری در شیوه مدیریت کالس درس مدرسین
مداخلهای

شیوه مدیریت کالس درس

غیرمداخلهای

تعاملی
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

اشتیاق به مطالعه

41/53

14/64

43/10

10

موفقیت تحصیلی

12/74

2/33

13/31

2/13

نتایج بدست آمده از برخی مطالعات نشان می دهد که استفاده از
ش یوه های حمایتی و تشویقی در مدیریت کالس درس منجر به
افزایش اشتیاق به مطالعه در فراگیر می گردد [ ، ] 25سبک
مدیریت کالس درس تعامل گرا می تواند با ایجاد جو مناسب []20
و بهبود تعامالت و ارتباطات موجب تقویت انگیزش در دانشجویان
گردد [  . ]21همچنین بکارگیری رویکرد رهبری حمایتی در کالس
درس توسط مدرسین ،منجر به افزایش مشارکت دانشجویان در
فعال ی ت ها ی درون کالسی و تجارب دانشکده ا ی می گردد [.]27
عوامل متعددی در تکمیل اشتیا ق به مطالعه در دانشجویان نقش
دارندکه یکی از آنها نقش مدرس در راهبری آموزشی است [ .]21
تحقیق بر روی انگ ی زه ها ی درونی و بیرونی اساس مطالعات اشتیاق
به مطالعه دانشجویان را تشکیل میدهد [  ] 27و شیوه مدیریت
کالس درس به عنوان یکی از انگیزه دهنده های بیرونی در نظر
گرفته شده است این در حالی است که در تئوری یادگیری جوانان
بیان شده است که انگیزش یادگیری در جوانان بیشتر تحت تأث یر
عوامل درونی است تا عوامل بیرونی پس الزم است در مورد این
حقیقت بیندیشیم که محتمل است اشتیاق به مطالعه درسی با
متغیرهای کیفی دیگری همچون رضایت اززندگی [  ، ]23عقاید
خودکارآمد [ ، ] 36 , 21مدیریت زمان توسط مدرس [ ] 23کیفیت
تدریس [  ]31ارتباط قوی تری داشته باشد که در این مطالعه مورد
سنجش نبوده است .در این مطالعه همچنین بین ش ی وه مدیریت
کالس درس و موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری ارتباط
معنادار وجود داشت .مقا ی سه موفقیت تحصیلی حاصل از سه ش یوه
مدیریتی نشان داد بین سبک تعاملی با مداخله ا ی و غی رمداخل ه ای
اخت الف معنادار است ولی بین سبک مداخله ا ی با غ یرمداخله ای
اختالف معنادار نیست .این بدان معناست که به کارگیری شیوه
مدیریتی تعاملی در کالس درس با کسب موفقیت تحصیلی بهتر
و یادگیری بیشتردر دانشجویان ارتباط دارد [  . ]32یافته های
مطالعه  Djigicو همکاران نشان داد که سبک مدیریت تعاملی
بیشترین شیوه مدیریتی بکارگرفته شده بوده است و باعث
پیشرفت تحصیلی فراگیران می شود [  . ]5همچنین استفاده از
سبک مدیریتی تعاملی در کالس درس یکی از راههای بهبود
انگیزه و ارتباط در دانشجویان بی انگیزه است [  . ]33نب اید
فراموش کرد که وقتی سخن از موفقیت تحصیلی به میان می آ ید،
متغیرهای زمی نه ا ی  ،آموزشی و فردی نقش مهمی را ایفا میکنند
[ . ]34در مطالعه حاضر نتایج نشان داد که بین موفقیت تحصیلی،
جنس ،معدل دیپلم ،وضعیت تأهل و ترم تحصیلی ارتباط معنی
داری وجود دارد همچنین بین اشتیاق به مطالعه با جنس ،ترم
تحصیلی ،معدل ترم قبل ،انتخاب رشته از روی عالقه ارتباط معنی
داری وجود دارد .مطالعه  Kim & Saxو نتایج مطالعه Parkman
حاکی از آن است که خصوصیات فردی بترتیب نقش مهمی در

ANOVA P-value

میانگین

انحراف معیار

44/21

15/34

6/331

12/56

2/07

> 6/661

موفقیت تحصیلی و اشتیاق به مطالعه دارد [  . ]34 , 11 ,11به
همین دلیل گفته می شود برای موفقیت دانشجو باید فاکتور چند
متغیره درنظر گرفت و جدا کردن متغیرهایی که بتوانند تغییرات
بزرگ را توضیح دهند ،کاری دشوار است که هد ف مطالعه حاضر
نیز نبوده است.

نتیجهگیری
با وجود چنین پیچیدگیهایی  ،نتایج مطالعه ما نشان داد که بین
شیوه مدیریت کالس درس با موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه
معنی داری وجود دارد .این نتیجه بدین معنی است که با بکارگیری
شیوه مدیریت تعاملی دانشجویان به موفقیت تحصیلی باالتری دست
می یابند  .همچنین در شیوه مدیریت تعاملی بین موفقیت تحصیلی
و اشتیاق به مطالعه ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد و هر چه
نمره اشتیاق بیشتر میشود نمره درسی دانشجو بیشتر میشود  .از
این رو بر اساس یافته های پژ وهش حاضر پیشنهاد میشود به عنوان
شیوه انتخابی با احتیاط (به علت کم بودن حجم نمونه) مورد
استفاده قرار گیرد .برنامه های آموزش مداوم و کارگاههای مهارت
آموزی در زمینه شیوه های مدیریت کالسی بویژه تعاملی و روشهای
جلب مشارکت دانشجو جهت مدرسین پرستاری برگزار شود.
مدیران و برنامه ریزان به شناسایی مؤلفه ها و عوامل مؤثر در باال
بردن میزان مشارکت در فعالیتهای جانبی یا اشتیاق در دانشجویان
توجه نمایند .همچنین پیشنهاد میشود با رفع محدودیتهای مطالعه
حاضر پژوهشی مقایسه ای با حجم نمونه بیشتر و در سایر رشته ها
و با برایندهای متفاوتی مانند عملکرد و پیشرفت تحصیلی و انگیزش
طراحی و انجام شود.
ازنقاط قوت این مطالعه مشاهده ای بودن پرسشنامه تعیین شیوه
مدیریت کالس درس میباشد  .همچنین در زمینه آموزش پرستاری
در ایران ،ارتباط بین شیوه مدیریت کالس درس و مولفه های
موفقیت و اشتیاق به مطالعه دانشجویان تاکنون مورد مطالعه قرار
نگرفته است .از نقاط ضعف این مطالعه می توان به کم بودن تعداد
نمونه ها و تعداد کم رشته های مورد مطالعه و عدم مقایسه با
رشته های مشابه اشاره کرد.
محدودیت هایی نیز در این مطالعه وجود داشت :مطالعات مقطعی
بهترین روش برای یافتن روابط علت و معلولی نیستند ،اما می توانند
ارتباطاتی را روشن کنند که ما را به سمت مطالعات بیشتر رهنمون
نماید .با توجه به اینکه ابزار تخصصی در زمینه تعیین شیوه مدیریت
کالس درس در مقطع دانشگاهی وجود ندارد ،در این مطالعه از ابزار
عمومی استفاده شده است .برای پرکردن پروتکل تعیین شیوه
مدیریت کالس درس الزم است که مشاهده گران در جلسه اول که
جلسه آشنایی مدرس با دانشجویان کالس است ،نیز حضور داشته
باشند تا بتوانند برخی گزینه ها ی پروتکل را دقیق تر تعیین نمایند،
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 مدرس23 با توجه به اینکه دو مشاهده گر میبایست در کالس درس

1334  مورخ3111130641 این مقاله حاصل پایان نامه با کد ثبتی
 بدین وسیله از کلیه مدرسین و همکاران و دانشجویان پرستاری.است
دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران که در اجرای این
.پژوهش مارا یاری کردهاند کمال تشکر و سپاس را داریم

 همزمانی برنامه کالسی، در بازه زمانی یک ترم حاضر میشدند
 از طرح درسی،چندین مدرس مانع از این کار گردید و مشاهده گران
 برای رفع این محدودیت،که مدرسین به دانشجویان خود داده بودند
.استفاده کرده اند
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