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 چکیده 
های راهبردی فراشناختی، هیجانی  های مدیریت کالس بر مهارت ی سبکمقایسه هدف باپژوهش حاضر 

 غیرایرانیی دانشجویان ی آماری پژوهش شامل کلیهجامعه. ایرانی انجام شد و غیرایرانینارساخوانی دانشجویان 

از میان . در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند6220-21 تحصیلی در سالیرانی دانشگاه شیراز است که و ا

از جدول  استفادهبا  غیرایرانیدانشجوی  632دانشجوی ایرانی و  632، تعداد غیرایرانیدانشجوی ایرانی و  922

یری تصادفی گ نمونهگیری با روش نمونه. نمونه انتخاب شدند عنوان بهی کرجسی و مورگان تعیین حجم نمونه

ی نامهمدیریت کالس پرسش در سبکها ابزار گردآوری داده. ی شهر شیراز بودها دانشکدهی در ا خوشه

گزارشی اسپرلینگ  ی خودنامهی راهبردی فراشناختی نیز با استفاده از پرسشها مهارتیر و متغساخته بود  محقق

 .است، ارزیابی گردید شده  بهمحاسآلفای کرونباخ  با روشکه روایی آن با روش پانل متخصصان و پایایی آن 

های پژوهش بیانگر این  یافته .به کمک روش آماری تحلیل واریانس، اسپیرمن و تی مستقل تحلیل شدند ها داده

دانشجویان )در دو گروه ( گر گر، تعاملی و غیر مداخله مداخله)های مدیریت کالس  مطلب است که بین سبک

گر، تعاملی و  مداخله)های مدیریت کالس  د، بدین ترتیب که سبکدار جودوتفاوت معناداری ( و ایرانی غیرایرانی

همچنین، . دارد در سطح باالیی قرار غیرایرانیدر بین دانشجویان ایرانی در مقایسه با دانشجویان ( گر مداخله غیر

ی سه حوزهرابطه با سبک مدیریت کالس در  دردانشگاهِ شیراز ( غیرایرانی -ایرانی)از دیدگاه دانشجویان 

گرا در بین دانشجویان ایرانی بیشترین میانگین و  سبک مدیریت کالس تعامل  ،(، تعاملیگر مداخله، گر مداخلهیرغ)

، سبک مدیریت غیرایرانیگر کمترین میانگین را داشت و در بین دانشجویان  سبک مدیریت کالس غیرمداخله

 . گر کمترین میانگین را داشته است داخلهگرا بیشترین میانگین و سبک مدیریت کالس م کالس تعامل
 

 .گر مداخله گر، تعاملی و غیر های مدیریت کالس، مداخله سبک: کلیدواژه
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مقدمه. 1  
در یک نگاه کلی، رکن اصلی آموزش عالی، تدریس به دانشجویانی است که قادر به یادگیری در دروس 

اساتید، تمام توان و تالش خود را حول این  ویژهمختلف هستند؛ به همین دلیل تمامی کادر آموزشی به

ها و  های نوینی در تدریس و آموزش و بر مبنای نظریه امروزه روش. برند کار می فعالیت و اصل اساسی به

اساتید بتوانند این فرایند را به بهترین شکل، به سوی   های تربیتی ارایه شده است تا به کمک آن پژوهش

د؛ اما موفقیت و اثربخشی این شیوه مستلزم فراهم بودن شرایط مناسب کسب اهداف آموزشی سوق دهن

کالس درس است؛ یعنی فراهم بودن حد مطلوبی از آرامش، پذیرش و همراهی دانشجویان با اساتید 

(Germin, 2002; Alavi, 2012). 

ایجاد و هایی است که برای تسهیل و توانمندی در امور آموزشی،  مدیریت کالس، شامل فنون و روش

آفرین و حاکمیت تداوم فضایی دلپذیر و خوشایند در محیط کالس، ممانعت از رفتارهای نابسامان و خلل

های  ی مهارتاین فنون دربرگیرنده. (Esmaeili, 2012)شود کار برده می نظم و انضباط برکالس درس، به

زش و پیشرفت خواندن و درک شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی است که نقش مهمی در ایجاد انگی

ی تعامالت اجتماعی های کالس درس در زمینه هایی برای سرپرستی فعالیت مطلب دارد و اساتید تالش

. (Martin, 2003; Aryan pooran, 2013)کنند دارند که رفتار دانشجویان را به بور موثر کنترل می

ی آموزش و به تشریح رابطه« محورآموزدانش مدیریت کالس»در این راستا، مارتین در پژوهشی با عنوان 

دلیل وجود ارتباط تنگاتنگ و متقابل بین کند که به وی استدالل می. مدیریت کالس درس می پردازد

 .(Martin, 2006)ها را جدا از هم بررسی کرد  مدیریت کالس و آموزش، نباید آن
 

 ی تحقیقپیشینه. 2

بر ببق این . کنند و جامعی از مفهوم کالس درس پیشنهاد می تعریف ساده( 6222)مارتین و بالدوین 

شخصیتی، : ی سه بعد وسیع استتعریف مدیریت کالس درس، ساختاری چند بعدی است که در برگیرنده

آموزان و ی باورهای معلم در مورد شخصیت دانشبعد شخصیتی، در بردارنده. تدریسی و انضبابی

این بعد به درک معلمان از . آموزان الزم استپیشرفت شخصیتی دانشهای معلمان است که برای  فعالیت

آموزان های شناختی، رفتاری و انگیزش و شرایط فیزیکی دانش ها، انگیزش و ویژگی ماهیت کلی توانایی

های یادگیری معلم در کالس درس جهت ایجاد، حفظ و  ی فعالیتبعد تدریس، دربرگیرنده. مرتبط است

هایی اشاره دارد که توسط  بعد انضبابی، به فعالیت. زیکی مکان و استفاده از زمان استهمچنین آرایش فی

 & Djigic)شوددر کالس درس انجام می  رفتار مناسب   استانداردهای  ایجاد  برای معلم

Stojiljkovic, 2011). 
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ب کرده گران و اندیشمندان را به خود جلهای مدیریت کالس درس، توجه پژوهش آنچه در موضوع سبک

گونه که اشاره شد،  مدیریت کالس درس همان. های مدیریت کالس درس است است وجود تفاوت در سبک

توان به  ها می ترین این سبک از جمله مهم. های مختلفی است ی اساتید و معلمان، دارای سبکبه وسیله

تعامل آزاد در کالس و  هایی به دانشجویان و فرصت بیشتر برای واگذاری مسئولیت)گر  سبک غیرمداخله

ی تعامل میان دانشجویان و اساتید کنترل و انضباط در سایه)گرا  ، تعامل(ها از عالیق شخصی خودپیروی آن

تأکید بر اعمال کنترل و نظارت )گر  و مداخله( ریزی و سازماندهی کالس و سهیم شدن دانشجویان در برنامه

                                اشاره کرد (و تأکید بر قوانین و انضباط کالس درسها و رفتارهای دانشجویان  بیشتر بر فعالیت

.(Aryan pooran, 2013)  یکی از عواملی که مدرسان در امر آموزش باید مورد توجه قرار دهند، فراهم

یر از های فراشناختی به معنای آگاهی فراگ مهارت. های فراشناختی، هیجانی و انگیزشی است کردن مهارت

 .دانش و توانایی خود است

های راهبردهای فراشناختی، به تنظیم فرایندهای درونی توجه، یادگیری،  یادگیرندگان توسط مهارت

ای  بور فعاالنهشود، به که دانشجو با محرک و مسایل مختلفی مواجه می زمانی. پردازندیادآوری و تفکر می

بور کلی راهبردهای فراشناختی و  به. (Reed, 2013)فهمد  کند، می معنی آنچه را که پردازش می

های شناختی و  ی تدابیر و ترفندهایی هستند که برای نظارت و کنترل مهارتهای هیجانی به مثابه مؤلفه

اهمیت و تأثیرگذاری راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کم و کیف یادگیری . روند کار می ها به هدایت آن

 . (Hucker, 2003; Hunt, 2004) است مورد تأیید قرارگرفته تحقیقات زیادی زان درآموو دانش دانشجویان

یابد و این خودتنظیمیِ  ها در تنظیم شناخت خود بهبود می با افزایش مهارت فراشناختی افراد، توانایی آن

 ,Sperling, 2001; Panaoura & Philippou)شود شناختی سبب پیشرفت یادگیری مؤثرتر می

2003; Page & bailey, 2003) . همچنین(Motavali, 1997) ،(Ebrahimi, 1998) ،(Shahni, 

اند که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به افراد موجب  همگی نشان داده( Seif, 2006)و ( 2005

راهبرد فراشناخت، اصطالحی است که . شود بهبود عملکرد آنان در تکالیف درسی و پیشرفت تحصیلی می

مورد استفاده قرار گرفت، تا دانش شخص را در مورد فرایندها و تولیدات شناختی یا  6ولین بار توسط فالولا

 . (Boulay, 2010)هرچیز مربوط به آن توصیف کند 

براحی شد که در آن دو بعد فراشناخت فرض شده ( 6293)ی براون دومین مدل فراشناخت به وسیله

دانش اخباری، : ی دانش دارای سه سطح استاز نظر براون مؤلفه. اختدانش از شناخت و تنظیم شن: است

با نظر به مدل براون پنج مهارت فراشناختی را ( 6224)اسکراو . (Alinoora, 2013)فرایندی و وضعیت 

گذاری و تخصیص  ریزی، هدف برنامه)ریزی  مهارت برنامه: دهد ها را این چنین توضیح می شمارد و آن برمی

                                                 
1
. Flavell 



 6931 پاییز و زمستان، (61اپیپی)دوم ی  ، شمارهسال هفتمزبانان،  فارسیی آموزش زبان فارسی به غیر نامه پژوهش /611

 

 

ارزیابی مداوم یادگیری خود و )، نظارت (شرح دادن، خالصه کردن و تمرکز گزینشی)سازماندهی ، (منابع

ی راهبرد فراشناختی، تعاریف مختلفی درباره. و اشکال زدایی( تحلیل عملکرد)، ارزیابی (کاربرد راهبردها

 & Mokhtari)آگاهی شخص نسبت به فرایندها و راهبردهای شناختی: ارایه شده است، مانند

Reichard, 2002) شود                         های یادگیری اعمال می و نیز دانش و کنترلی که در مورد تفکر و فعالیت

(Cross & Paris, 2010) . 

های شناختی و هیجانی دانشجویان تأثیر  بنابراین مدرسان بر اساس نوع سبک مدیریت کالس، بر مهارت

، (Sen, 2009)ترین ابزار یادگیری زبان جدید خواندن و درک مطلب است  که اساسیاز آنجایی. گذارند می

های خواندن و آموختن  آموزش و تربیت خوانندگان فعال، باانگیزه و خودگردان، یکی از اهداف اصلی برنامه

 .(Pintrich, Marx & Boyle, 1993)باشد  زبان در مقابع دانشگاهی می

 Halahan et al, 2005; Alizadeh)است 3و درک مطلب 6ییخواندن دارای دو اصل اساسی رمزگشا

et al, 2011) .های زبان گفتاری؛ رمز گشایی است  تبدیل حروف چاپ شده به زبان گفتاری یا معادل

(Kirmizi, 2010). عنوان درک همچنین ساخت یک نمایش ذهنی از ابالعات متن و تفسیر آن، به

ناتوانی در خواندن و درک مطلب یکی . (Van Keer & Verhaeghe, 2005)مطلب تعریف شده است 

به وجود      غیرایرانیهای بسیار مهم و اساسی است که معموالً مشکالت بیشتری برای دانشجویان  از حوزه

 . (Taroyan et al, 2007)آورد می

و ناتوانی در  ، در رفع مشکالتغیرایرانیتواند به دانشجویان مهارت راهبردهای فراشناختی و هیجانی می

های فراشناختی و  آموزش مهارت. های خواندن و درک مطلب یاری دهد ی کاربرد مهارتنارساخوانی و نحوه

، رفتارهای 4، خودسنجی2منظور کمک به دانشجویان نارساخوان در سازماندهی الگو فکریهیجانی به

هرچند . (Berdine, 2000)گیرد  صورت می 9و خودآگاهی 1، خود راهبردی0یادگیری، خودآموزی

های  ترین عامل مرتبط به مهارت عنوان مهمی سبک مدیریت کالس درس بههای کمی در زمینه پژوهش

های مدیریت  کند، کایکسی در پژوهشی نشان داد که بین ابعاد مهارتشناختی، رفتاری و هیجانی تأکید می

.  (Kaykci, 2009)ن رابطه وجود داردآموزان و دانشجویاانضبابی دانش کالس مدرسان و اساتید و بی

که مدرسان سبک مدیریت نشان دادند وقتی( 3266)؛ دیجی جیک و استوجیل کویک (3222کایسکی، )

                                                 
1
. decoding 

2
. comprehending 

3
. intellectual Models 

4
. self- rating 

5
. self- Instruction 

6
. self - Direct 

7
. Self - Awareness 
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آموزان و دانشجویان پیشرفت تحصیلی باالتری دارند و زمانی که  برند، دانش کار می گرا را به کالس تعامل

 (.Djigic & Stojiljkovic, 2011)ی پایینی دارند گر هستند، آنان پیشرفت تحصیل مدرسان مداخله

ها و فنون اثربخشِ  آموز نشان داد که بین مهارت دانش 32معلم و  32در پژوهشی روی ( 3263)آدیمو 

دار وجود دارد  ی معنیآموزان در درس فیزیک رابطه مدرسان در مدیریت کالس با پیشرفت تحصیلی دانش

(Adeyemo, 2012 .)های معلمان  ی باورها و نگرشمقایسه»ای به  در مقاله( 6226) علوی لنگرودی

های این پژوهش نشان  یافته. پرداخته است« های دموگرافیک پیرامون مدیریت کالس با توجه به ویژگی

های مرتبط با آموزش و پرورش، تمایل بیشتری به سبک تعاملی و  کرده در رشته دهد مدرسان تحصیل می

گرا  های غیرمرتبط با آموزش و پرورش، گرایش بیشتری به سبک مداخله در رشتهمدرسان تحصیل کرده 

 (.Alavi Langroodi, 2012)دارند 

مدار کالس درس  اثربخشی سبک مدیریت دموکراسی قانون»تحقیقی با عنوان ( 6224)همچنین نظری 

عمومی، )افزایش عزت نفس  یدهنده ارایه نموده است که نتایج نشان« آموزان پسر بر میزان عزت نفس دانش

کارگیری سبک مدیریت کالس دموکراسی  آموزان با به دانش( تحصیلی -خانوادگی، اجتماعی و شغلی

نظام آموزشی موفق، گسترش   که ضرورتبا توجه به این(. Nazari, 2015)مدار در کالس درس است  قانون

های فراشناختی و هیجانی،  ح شدن دیدگاههای اخیر با مطر های الزم در دانشجویان است، در سال مهارت

ی رفع مشکالت نارساخوان به آنان ارایه گردیده است که این امر تا حدودی تبیین نظریات جدیدی درباره

 .ی کاربرد در یادگیری زبان جدید خواندن و درک مطلب استی اهمیت فراگیری و نحوهکننده

 (Desoute, 2001)،(Elisabeth, 2003)، (Montago, 2000)همچنین محققان بسیاری از قبیل 

ی انجام مداخالت شناختی و فراشناختی برای هایی در زمینهاقدام به انجام پژوهش (Malaki, 2005)و 

ی لذا در این مقاله به بررسی و مقایسه .اندمنظور بهبود یادگیری خواندن و درک مطلب کردهدانشجویان، به

و ایرانی  غیرایرانیهای فراشناختی، هیجانی نارساخوانی دانشجویان  تهای مدیریت کالس بر مهار سبک

 .پرداخته شده است
 

 روش تحقیق. 2

که در این پژوهش، مداخله یا دستکاری آزمایشی از آنجا. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است

ی ث هدف، در زمرهگیرد و از حیی مقاالت توصیفی قرار میصورت نگرفته، این پژوهش در زمره

دهند که در سال و ایرانی تشکیل می غیرایرانیی پژوهش رادانشجویان  جامعه .های کاربردی است پژوهش

ی پژوهش حاضر، بر اساس جدول نمونه. در دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل بودند 6220-21تحصیلی 

بود که با استفاده از روش     نیغیرایرادانشجوی  632دانشجوی ایرانی و  632کرجسی و مورگان شامل 
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نامه استفاده شد که آوری ابالعات از دو پرسشبرای جمع. ای انتخاب شدند گیری تصادفی خوشهنمونه

 :شامل موارد ذیل است

ساخته استفاده شده است که بر اساس محققای  نامههای مدیریت کالس، از پرسش جهت سنجش سبک

از  (ABCC)ی اساتید در خصوص کالس نامهبا الگوگیری از پرسش چارچوب نظری ولفگانگ و گلیکمن و

(Martin, 1998) ی نامهپرسش. براحی شده است(ABCC) ی به سنجش باورهای اساتید درباره

نامه دارای این پرسش. پردازد می( گرا گرا، تعاملی و غیرمداخله مداخله)مدیریت کالس بر مبنای سه رویکرد 

همیشه، )ای  ها، چهارگزینه است و مقیاس پاسخ( مدیریت رفتار، افراد و آموزش)س پرسش در سه مقیا 30

 . است( ای و هرگز اندازه  معموالً، تا

ی خودگزارشی اسپرلینگ نامههای راهبردی فراشناختی دانشجویان، از پرسش برای سنجش مهارت

همیشه، گاهی )ای  ها، سه گزینه پرسش است و مقیاس پاسخ 63نامه دارای این پرسش .استفاده شده است

 .باشدمی( اوقات و هرگز

، از بریق دریافت (های راهبردی فراشناختی و مهارت های مدیریت کالس سبک) نامهروایی پرسش

ها و هماهنگی با ابعاد متغیر بررسی شد که درمجموع با توجه به  ی صحت گویهنظرات متخصصان درباره

نامه از ضریب جهت تعیین پایایی پرسش. نامه تأیید شدهای پرسش ی گویههای مناسب، درست فراوانی پاسخ

و  2732های مدیریت کالس  ی سبکنامهکه ضریب محاسبه شده برای پرسش آلفای کرانباخ استفاده شد

ها در دو  تجزیه و تحلیل داده. بود 2726های راهبردی فراشناختی دانشجویان  ی مهارتنامهبرای پرسش

های آماری درصد و  در سطح آمار توصیفی از مشخصه. شده است توصیفی و آمار استنبابی انجام سطح آمار 

شده  های آماری تحلیل واریانس، اسپیرمن و تی مستقل استفاده  میانگین و در سطح آمار استنبابی از آزمون

 . است
 

 

 های پژوهش یافته. 5

 .شود ا پرداخته میه های توصیفی و تحلیل داده در ادامه به بررسی یافته
 

 های توصیفییافته. 1. 5

 22سنی  گروهدر( درصد 21722)، سال 22تا  32سنی گروه در( درصد 16)آمده،  دست های به بر اساس داده

گویان درصد پاسخ 60722ی تحصیلی رشته. اند سال بوده 02 تا 42سنی درگروه( درصد 3719) سال 42تا

دهندگان   ی کار پاسخسابقه. درصد زبان فرانسه بود 2724ان انگلیسی، ی زبدرصد رشته 90722 ،زبان فارسی

 . متغیر بود (درصد 3711)سال  32-30، (درصد 39719) 62-32، (درصد 12719)سال  62-6بین 
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 هاتجزیه و تحلیل داده. 2. 5

 ینرایرایغهای شناختی، هیجانی نارساخوان دانشجویان  های مدیریت کالس بر مهارتتأثیر سبک

 و ایرانی چگونه است؟

ی سبک مدیریت کالس نامهپرسش( و ایرانی غیرایرانیدانشجویان ) گروه دوآوری ابالعات بین  جهت جمع

در ( و ایرانی غیرایرانیدانشجویان )که آیا بین دو گروه گویی به این پرسش تکمیل شده است، برای پاسخ

  تفاوت وجود دارد یا نه؟سبک مدیریت کالس 
 

 (و ایرانی غیرایرانیدانشجویان )های توصیفی سبک مدیریت کالس در دو گروه  شاخص .6جدول

 گرا تعامل گر مداخله گر غیر مداخله متغیرها

 دانشجویان  ایرانی
 23723 29736 20723 میانگین

 9702 9722 1730 انحراف استاندارد

 غیرایرانیدانشجویان 
 24704 32740 32791 میانگین

 026 1732 0740 نداردانحراف استا

 

 (و ایرانی غیرایرانیدانشجویان )های توصیفی سبک مدیریت کالس در دو گروه  در جدول فوق شاخص

بیشترین ( 23723)گرا  بررسی قرار گرفت که در بین دانشجویان ایرانی سبک مدیریت کالس تعامل مورد

در میان دانشجویان . ین را دارا استکمترین میانگ( 20723)گر  میانگین و سبک مدیریت کالس غیرمداخله

گر  بیشترین میانگین و سبک مدیریت کالس مداخله( 24704)گرا  ، سبک مدیریت کالس تعاملغیرایرانی

 .کمترین میانگین را دارد( 32740)

–کولموگروف) با استفاده از آزمونها  داده نرمال بودن توزیع منظور انتخاب روش آماری مناسب، ابتدابه

 .بررسی شد (K-S) یا( رنوفاسمی
 

 آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرها .3جدول

 سطح معنی داری اسمیرئوف -کمولموگروف گروه متغیر

 فراشناختی
 27322 2739 دانشجویان ایرانی

 27322 2710 غیرایرانیدانشجویان 

 هیجانی
 **27230 2723 دانشجویان ایرانی

 27332 2791 غیرایرانیدانشجویان 
 

 

های راهبردی فراشناختی و  متغیرهای مهارتشود، استنباط می فوقهای جدول  یافته بور که ازهمان

در نتیجه تمامی  باشد، می(K-S)  در آزمون 2720بیش از مقدار مالک  یدار اسطح معنهیجانی در 



 6931 پاییز و زمستان، (61اپیپی)دوم ی  ، شمارهسال هفتمزبانان،  فارسیی آموزش زبان فارسی به غیر نامه پژوهش /611

 

 

از  ها تحلیل دادهجهت  توان بنابراین می. استداری توزیع نرمال  ،نمونه آماری متغیرهای مورد بررسی در

 .استفاده کرد های پارامتریک آزمون

 از لحاظ غیرایرانیدانشجویان ایرانی و  های مربوط به تفاوت بین دو گروه تحلیل داده جهت تجزیه و

کارگیری این آزمون  قبل از به. از روش تحلیل واریانس چندمتغیره بهره گرفته شد ،سبک مدیریت کالس

به . آزمون باکس، المبدای ویلکز و آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت یسیلههای این آزمون به و هیفرض

های هوش هیجانی در  لفهؤم ،کوواریانس –فرض همگنی ماتریس واریانس برای بررسی پیش ،همین منظور

 :آمده است ذیلنتایج آزمون باکس در جدول . های مورد پژوهش نیز از آزمون باکس استفاده شد گروه
 

 سبک مدیریت کالسکوواریانس  -همگنی ماتریس واریانس فرض نتایج آزمون باکس جهت بررسی پیش .2جدول

 سطح معنی داری F آزمون باکس

17323 67630 27203 

 

که گویای شرط همگنی ماتریس  دهدرا نشان می < p (2 .20) مقدار سطح معناداریفوق جدول 

سبک مدیریت داری اثر گروه بر برای تعیین معنی < P. (2720و   = 67630F)کواریانس است –واریانس

 .گزارش شده استذیل که نتایج حاصل در جدول شده است ، از آزمون المبدای ویلکز استفاده کالس
 

 

 

 متغیره سبک مدیریت کالسنتایج آزمون المبدای ویلکز در تحلیل واریانس چند .4جدول

 مجذور ایتا طح معنادارس ی آزادی اثردرجه ی آزادی خطادرجه F ارزش آزمون

 27602 27226 3 632 27214 27349 المبدای ویلکز

 

(27214 )=F، (27226)؛ 623ی آزادی درجه  P<دهد که حداقل در  نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان می

تفاوت معنادار وجود  ،بین دو گروهدر ( گر گر، تعاملی و غیرمداخله مداخله)سبک مدیریت کالس  یکی از

های مورد پژوهش نیز از  در گروهسبک مدیریت کالس های  فرض برابری واریانسبرای بررسی پیش. ددار

 :آمده استذیل نتایج آزمون لون در جدول . آزمون لون استفاده شد
 

 سبک مدیریت کالسهای فرض برابری واریانسبررسی پیشنتایج آزمون جهت  .0جدول

 داریسطح معنی F Df2 متغیرها 

 2736 623 37433 گر لهغیرمداخ

 2763 623 37432 گر مداخله

 2736 623 37302 تعاملی
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دانشجویان ایرانی و )دو گروه  درسبک مدیریت کالس های  که واریانس جدول فوق گویای آن است

ن نشا پایایی نتایج بعدی رانتیجه که این  داری ندارندبا هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنی ،(غیرایرانی

های مربوط به  های باکس، المبدای ویلکز و لون، تحلیل دست آمده از آزمونتوجه به نتایج به با. هددمی

 .قابل مشاهده استذیل دست آمده در جدول ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به اثرات بین آزمودنی

 تحلیل واریانس چند متغیر اثرات گروه بر سبک مدیریت کالس .1جدول

 مجذور ایتا معنی داری SS DF MS F ر وابستهمتغی

 27633 27226 327622 9327330 3 9327330 گر غیرمداخله

 27243 27220 3070 2237234 3 2237234 گر مداخله

 27663 27223 267642 467230 3 467230 تعاملی

گر                    اخلهسبک غیرمددر  ،(غیرایرانیدانشجویان ایرانی و ) گروه ، بین دوفوق اساس جدول بر

(327622=F ،27226و سطح معناداری  6623ی آزادی درجه ) به این صورت . وجود دارد یمعنادارتفاوت

. استدانشجویان ایرانی  تر از بور معناداری پایینبه غیرایرانیگر دانشجویان  سبک غیرمداخله یکه نمره

دانشجویان بین دو گروه . کند را تبیین میگر  یر مداخلهی سبک غمؤلفهواریانس  ،درصد 27633متغیر گروه 

تفاوت ( 27220و سطح معناداری  623ی آزادی ، درجهF=3070)گر سبک مداخله در( غیرایرانیایرانی و )

تر  بور معناداری پایینبه غیرایرانیگر دانشجویان   سبک مداخله یکه نمره به این صورت. وجود دارد معنادار

بین دو . کند را تبیین میگر  سبک مداخلهواریانس  ،درصد 27243متغیر گروه . استان ایرانی دانشجوی از

داری و سطح معنی 623ی آزادی ، درجهF=3271)سبک تعاملی؛ در ( غیرایرانیایرانی و )دانشجویان گروه 

ی دانشجویان نمرهبه بور معناداری سبک تعاملی، به این صورت که در . ، تفاوت معنادار وجود دارد(27222

را تبیین سبک تعاملی واریانس  ،رصدد 2726متغیر گروه . استدانشجویان ایرانی تر از  پایین ،غیرایرانی

 .کند می
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های راهبردی فراشناختی نارساخوان دانشجویان  های مدیریت کالس بر مهارت تأثیر سبک

 و ایرانی چگونه است؟ یرانیرایغ
 

 

 

 

 و ایرانی غیرایرانیراهبردی فراشناختی نارساخوان دانشجویان  های بر مهارتهای مدیریت کالس  سبک .9جدول

 

های شناختی  های مدیریت کالس بر مهارت سبک
 ی و ایرانیرانیرایغنارساخوان دانشجویان 

خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 

 زیاد
 جمع

های مدیریت  سبک
های  کالس بر مهارت

راهبردی فرا 
شناختی نارسا خوان 

جویان دانش
 ی وایرانیرانیرایغ

خیلی 
 زیاد

 622 0 12 32 9702 9702 دانشجویان ایرانی

 622 2713 02716 22799 2 2 یرانیرایغدانشجویان 

 زیاد
 622 2714 64704 12 36733 2 دانشجویان ایرانی

 622 3700 36742 01763 60726 4702 غیرایرانیدانشجویان 

 متوسط
 622 61719 61719 23732 0701 33736 دانشجویان ایرانی

 622 2 43722 33703 33703 1740 غیرایرانیدانشجویان 

 کم
 622 26762 29762 61760 1722 2764 دانشجویان ایرانی

 622 30742 31721 36796 62743 63721 غیرایرانیدانشجویان 

خیلی 
 کم

 622 23722 31712 63 60 0726 دانشجویان ایرانی

 622 62706 36762 63761 22723 31736 غیرایرانین دانشجویا

 
 یدار یمعنسطح  مقدار

 گاما
 دانشجویان ایرانی

27004 27232 

 27232 27012 اسپیرمن

 گاما
 غیرایرانیدانشجویان 

27406 27236 

 27236 27424 اسپیرمن

 

 غیرایرانیی میانگین دانشجویان ایرانی و مستقل برای مقایسه tآزمون  .3جدول

 یانگینم گروه مؤلفه
 انحراف
 معیار

 آزمون برابری میانگین آزمون برابری واریانس

F معناداری t 
ی درجه

 آزادی
 معناداری

های سبک
مدیریت کالس 

های  بر مهارت
راهبردی 
 فراشناختی

 2712 2726 دانشجویان ایرانی

40730 27223 4246 623 2724 

 2739 2732 غیرایرانیدانشجویان 
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ای راهبردی ه های مدیریت کالس بر مهارت دهد که از نظر دانشجویان، سبک نشان می 9جدول نتایج 

یعنی با اعمال ی مستقیمی دارد؛ ، تأثیر و رابطه2720داری کمتر از سطح معنیفراشناختی نارساخوان در 

 .های راهبردی فراشناختی را افزایش داد توان مهارت آموزش کاربردی می

t(4746 ) و مقدار  (2726، 2732) غیرایرانیدهد که میانگین دانشجویان ایرانی و  نشان می 3 نتایج جدول

ی رد فرض صفر و برابر بودن نشان دهندهاین عدد . است 2720است که کمتر از  2724داری  در سطح معنی

های مدیریت کالس از که میانگین دانشجویان ایرانی بیشتر است؛ لذا سبکآنجاییاز . میانگین دو گروه است

 .های راهبردی فراشناختی تأثیر دارد بر مهارت غیرایرانیدیدگاه دانشجویان ایرانی، بیشتر از دانشجویان 
 

 

و ایرانی  غیرایرانیهای هیجانی نارساخوان دانشجویان  های مدیریت کالس بر مهارت تأثیر سبک

 چگونه است؟

 و ایرانی غیرایرانیانی نارساخوان دانشجویان های هیجهای مدیریت کالس بر مهارتسبک. 2جدول

 

های  هیجانی نارساخوان های مدیریت کالس بر مهارتسبک

 و ایرانی غیرایرانیدانشجویان 

 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

سبک های 

مدیریت 

کالس بر 

مهارت های  

هیجانی 

نارساخوان 

دانشجویان 

و  غیرایرانی

 ایرانی

خیلی 

 زیاد

 622 39739 32764 62732 62732 2722 شجویان ایرانیدان

 622 06706 62702 39712 0730 2706 غیرایرانیدانشجویان 

 زیاد
 622 46744 30 60790 9702 62733 دانشجویان ایرانی

 622 40743 64722 63713 62702 62702 غیرایرانیدانشجویان 

متو

 سط

 622 33722 2762 2722 66732 0762 دانشجویان ایرانی

 622 32700 32713 24732 62713 1723 غیرایرانیدانشجویان 

 کم
 622 36733 32796 22792 64704 63732 دانشجویان ایرانی

 622 62732 24734 33796 62733 62 غیرایرانیدانشجویان 

خیلی 

 کم

 622 36702 23730 23726 9792 9729 دانشجویان ایرانی

 622 22769 63743 34704 32742 36746 رانیغیرایدانشجویان 

  
 یدار یمعنسطح  مقدار

 گاما
 دانشجویان ایرانی

27316 2723 

 2723 27333 اسپیرمن

 گاما
 غیرایرانیدانشجویان 

27301 2724 

 2724 27391 اسپیرمن
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های مدیریت بک، سغیرایرانیدست آمده گویایی این مطلب است که از نظر دانشجویان ایرانی و نتایج به

ی مستقیمی دارد؛ ، تأثیر و رابطه2720داری کمتر از سطح معنیهای هیجانی نارساخوان در کالس بر مهارت

 .های هیجانی را افزایش داد توان مهارت یعنی با اعمال آموزش کاربردی می
 

 و ایرانی غیرایرانیدانشجویان ی میانگین آزمون تی مستقل برای مقایسه. 62جدول

 
 میانگین وهگر

 انحراف

 معیار

 آزمون برابری میانگین آزمون برابری واریانس

F معناداری T 
ی درجه

 آزادی
 معناداری

های مدیریت سبک

کالس بر 

 های هیجانی مهارت

 2726 4736 دانشجویان ایرانی

26732 27226 0723 623 2726 

 2739 4723 غیرایرانیدانشجویان 

 

های مدیریت کالس دانشجویان ایرانی و ی این مطلب است که سبکنشان دهندهنتایج حاصل شده 

 2720، کمتر از 2726داری  است که در سطح معنا 0723است و مقدار تی  4723و  4736با میانگین  غیرایرانی

انگین که مقدار میآنجاییاز . این نتیجه نشان دهنده رد فرض صفر و برابر بودن میانگین دو گروه است .است

دانشجویان های هیجانی از دیدگاه های مدیریت کالس بر مهارت سبکدانشجویان ایرانی بیشتر است، تأثیر 

 .ایرانی نیز بیشتر است
 

 یگیرنتیجه. 4

عنوان موضوعی مهم و به و آموزش عالی گذاران آموزش و پرورش مدیران و سیاست اساتید، ،انمعلمکه آنچه 

ترین موضوع در بهبود  مدیریت کالس است که به عنوان پیچیدهسبک ، عامل اساسی به آن توجه دارند

انسانی، فنی و ادراکی  یدر سه جنبهافراد عمل مدیریت مستلزم مهارت . کیفیت آموزش شناخته شده است

پذیر نیست، مگر با بصیرت بسیار و صرف وقت ی فردی امکانبدون کسب تجربهها  این مهارتاست که 

نتیجه صورت ذاتی در افراد وجود ندارد، درهای فوق بهن نکته هم قابل اشاره است که مهارتای. بوالنی

هایی است که باید به  علمی، عمل مدیریت هم مستلزم مهارت یعنوان یک رشتهعالوه بر خود مدیریت به

ریق آموزان از ببور کلی مدیریت کالس درس عبارت است از رهبری دانشبه .روش علمی کسب شود

 ،بینی مسایل بالقوهها و محیط کالس، نظارت بر پیشرفت امور و پیش براحی و سازماندهی منابع، فعالیت

گونه که ذکر شد در پی بررسی این پژوهش همان. منظور افزایش اثربخشی و کارایی عملکرد کالس درسبه

ی نارساخوان دانشجویان شناختی، هیجان های راهبردهای فرا های مدیریت کالس بر مهارت تأثیر سبک

های مدیریت کالس دانشجویان  های توصیفی سبک در بررسی شاخص. و ایرانی در شهر شیراز بود غیرایرانی

گر بیشترین میانگین و سبک مدیریت کالس غیرمداخله( 23723)گرا  ایرانی، سبک مدیریت کالس تعامل
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سبک مدیریت کالس تعامل گرا  رایرانیغی، کمترین میانگین را داشت و در بین دانشجویان (32791)

با توجه . ، کمترین میانگین را داشت(32740)گر  ، بیشترین میانگین و سبک مدیریت کالس مداخله(24704)

های راهبردی فراشناختی دانشجویان با سبک مدیریت کالس تعاملی، در  های تحقیق، سطح مهارت به یافته

گر، تاثیرات بسزایی در رفع نارساخوانی دانشجویان  گر و مداخله مقایسه با سبک مدیریت کالس غیرمداخله

تواند محیط مناسبی برای رشد  به عبارت دیگر سبک مدیریت کالس تعاملی می. دارد غیرایرانیایرانی و 

ببق رویکرد مدیریت کالس تعاملی، مسایل کالس از . های راهبردهای فراشناختی دانشجویان باشد مهارت

ی یادگیری اجتماعی با توجه به نظریه. شوداستدالل منطقی با دانشجویان حل و فصل میبریق مذاکره و 

ارتباط دو برفه بین فرد و محیط و اثرات آن موجب پذیرش مسئولیت رفتار، یادگیری و رشد دانشجویان 

آید ود میدر چنین کالسی، کنترل و انضباط در یک فرایند تعاملی بین اساتید و دانشجویان به وج. شود می

دهند تا بر  اساتید به دانشجویان فرصت می. اند دهی کالس درس سهیم ریزی و سازمانو دانشجویان در برنامه

. گیرد ایِ دوبرفه صورت میارزیابی در یک فرایند مذاکره. عملکرد خود نظارت و رفتارشان را قضاوت کنند

ت بیشتر برای تعامل مفید و سازنده در بین ایجاد فرص: آوردهای ایجاد چنین فضایی عبارت است ازدست

ها به استدالل منطقی و دانشجویان کالس، افزایش تعامالت منطقی بین اساتید و دانشجویان و ترغیب آن

نهایت رشد و رفتار در کالس و در توجیه عقاید خود و پذیرش قوانین منطقی، پذیرش مسئولیت در یادگیری

ی این عوامل در نهایت همهدر(. Martin, 2012; Wening, 2014)یک نظام، از نتایج مثبت آن است 

های  های خودتنظیمی و مهارت آید و موجبات افزایش مهارتی محیط اجتماعی پویا به وجود مینتیجه

 .سازد فراشناختی را در سطح دانشگاه و بین قشر فرهیخته فراهم می

انین انضبابی و اجرای آن برای کاهش بدرفتاری گر، با تعیین قو در مقابل، روش مدیریت کالس مداخله

ی کالس و نظارت بر های کالسی، مسئولیت اداره گیری دانشجویان و عدم مشارکت دانشجویان در تصمیم

نوع اختیار و در چنین فضایی دانشجویان هیچ. گیرد رفتار دانشجویان را خود استاد یا معلم بر عهده می

ها توانند رفتار آنکنند و باور دارند که تنها اساتید هستند که می ساس نمیمسؤلیتی در فرایند یادگیری اح

دهد که هرچه بعد کنترل در در پژوهش خود گزارش می 6کارل ونینگ. را کنترل، نظارت و اصالح کنند

     تر،     تر و در مقابل تعامل اساتید و دانشجویان کاهش یابد، دانشجویان کم تجربهمدیریت کالس پررنگ

 (.Wening, 2014)شوند فعال می اثر و قدری غیرتر و در تعامالت اجتماعی بیمسئولیتبی

 

 

                                                 
1
. Wening 
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های مدیریت کالس بر مهارت راهبردی فراشناختی، هیجانی نارساخوان  ی تأثیر سبکمقایسه

 و ایرانی غیرایرانیدانشجویان 

، نتایج مقایسه بین سبک (مانوا)ره دست آمده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیبر اساس نتایج به

و ایرانی به شرح ذیل  غیرایرانیدر بین دانشجویان ( گر گر، تعاملی و غیرمداخله مداخله) مدیریت کالس

 :باشد می

گر و در دو گروه گر، تعاملی و غیرمداخله سه سبک مداخله درکه مدیریت کالس آنچه که آشکار است این

گر،  مداخله)های مدیریت کالس  سبک به این صورت که .وجود داردی تفاوت و ایران غیرایرانیدانشجویان 

های  یعنی تأثیر سبک. استکمتر از دانشجویان ایرانی  غیرایرانیدر بین دانشجویان ( گر تعاملی و غیرمداخله

ارد که در بین دانشجویان ایرانی در سطح باالیی قرار د( گر گر، تعاملی و غیرمداخله مداخله)مدیریت کالس 

های دانشجویان تدوین شده  های آموزشی معتبر است که بر اساس توانمندی ی وجود برنامهاین نشان دهنده

تنها تجهیز کردن های هیجانی، نه های راهبردی فراشناختی و مؤلفه بور کلی استفاده از مهارتبه. است

ها  ها بر تفکر منطقی و رفع ضعف زی آنها و فرایندهاست؛ بلکه تواناسا ای از مهارت دانشجویان به مجموعه

 .باشد برای خودشان نیز می

 ,Malaki)و ( Desute, 2001)، (Elisabeth, 2003)، (Montago, 2000)مثل  های ژوهشپ

های شناختی و فراشناختی دانشجویان به بهبود یادگیری خواندن و  که اقدامات فعالیت دادند نشان، (2005

 Alavi)و( Adeyemo, 2012)و ( Kaykci, 2009)یج تحقیقات نتا. درک مطلب تأکید دارد

Langaroudi, 2012) داری داردبا نیز با نتایج پژوهش حاضر همسویی معنی. 

های راهبردی فراشناختی، هیجانی نارساخوان  های مدیریت کالس بر مهارت در ادامه به بررسی سبک

های  تأثیر سبک: باشدی این مطالب میها نشان دهنده و ایرانی پرداخته شد که یافته غیرایرانیدانشجویان 

ی نتیجه. های شناختی، هیجانی در بین دانشجویان ایرانی در سطح باالیی قرار دارد مدیریت کالس بر مهارت

و  (Elisabeth, 2007)، (Montago, 2008): ی تحقیقات خارج از کشور مثلیاد شده به وسیله

و  (Esmaeili, 2011) ، (Beshavord, 2011)،  (Ramezani, 2010): تحقیقات داخل کشور مثل

(Rahim poor, 2012) شودتأیید می. 
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