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 چکیده
 زهیباانگ یارتباط یهامهارت و کالس تیریمد یهاوهیش نیب رابطه نییتع هدف با حاضر مطالعه

 -یفیتوص پژوهش روش. شد انجام چابکسر شهر ییابتدا مقطع آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ

 ییتدااب مقطع پسر و دختر آموزان دانش و معلمان شامل پژوهش نیا یآمار جامعه. بود یهمبستگ

 معلم 80 یاخوشه یتصادف و ساده یتصادف یریگنمونه روش از استفاده با. بودند چابکسر شهر مدارس

 دام،نیکوئ) یارتباط یهامهارت یهاپرسشنامه سؤاالت به معلمان. شدند انتخاب آموزدانش 200 و

 یلیحصت شرفتیپ زهیانگ پرسشنامه سؤاالت به آموزان دانش و( 1996 گراشا،) سیتدر سبک و( 2004

 داد نشان گامبهگام ونیرگرس روش از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز. دادند پاسخ( 1992 والراند،)

 زهیانگ ریغمت یبرا کننده ینیبشیپ نیبهتر دادن گوش مهارت و کالس تیریمد یهاوهیش یرهایمتغ

 شرفتیپ زهیباانگ یارتباط یهامهارت و کالس تیریمد یهاوهیش نیب و باشندیم یلیتحص شرفتیپ

 علمانم جه،یدرنت(. P <01/0) دارد وجود رابطه چابکسر شهر ییابتدا مقطع آموزان دانش یلیتحص

 شرفتیپ هزیانگ شیافزا جهت در یارتباط یهامهارت و مؤثر یدار کالس یهاسبک از توانندیم

 .ببرند سود آموزان دانش یلیتحص افت و یفرسودگ از یریشگیپ و یلیتحص
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 .کالس تیریمد یهاوهیش ،یارتباط یهامهارت ،یلیتحص شرفتیپ زهیانگ :هاکلیدواژه

 مقدمه
 ٔ  ینهدرزمی آموزش نظامیت موفق دهندهنشان جامعه هر دریلی تحص یشرفتپ ویت موفق

 توانیم یزمان را یآموزش نظام ینبنابرا است؛ یفرد یازهاین رفع به توجه ویابی هدف

 یدارا مختلف یهادوره در آن آموزان دانش یلیتحص یشرفتپ که دانست موفق و کارآمد

(. ,2019F,  Mirarab, R., Azizi Shomami, M., & Grayli) باشد رقم ینباالتر و یشترینب

 ,Tavakoliرابطه دارد ) یو پردازش شناخت یزشمانند انگ یبا عوامل یلیتحص یتو موفق پیشرفت

2020S. O,  N., Hasanzadeh, R., & Emadian,.) به تالش جهت  یلتما پیشرفت، انگیزش

با آن را  یو اثرات مثبت مرتبط با آن و اجتناب از شکست و اثرات منف یتبه موفق یابیدست

 یشرفتپ یزهانگ یدارا که افرادی(.  ,2017Arakeri, S., & Sunagar, B) کندیممنعکس 

به  یابیدست یو برا شوندیمدارد، موفق  یباالتر یکه درجه دشوار یفیهستند، در تکال ییباال

 یفتکل یکدر انجام  یزشانگ عدم (. ,2018Narasimhan, P) کنندیم یاریتالش بس یتموفق

 (. ,2016Shekhar, C., & Kumar, R) نمایدرا دچار مشکل  یجکسب نتا تواندیم

 یهامهارتدانش آموزان،  یلیتحص یشرفتپ یزهبر انگ مؤثراز عوامل  یکی رسدیمنظر  به

 ینبارتباط خوب و موفق  معتقدند (2007) همکاران و 1یسونهر کهیطوربهباشد؛  یارتباط

از دانش آموزان  یک. هر شودیم یلیتحص یسازگار یشافزاسبب بهبود و  آموزدانشمعلم و 

 یخود و سازگار یاستعدادها یو شکوفاساز یشرفتپ یبرا یش،خو یرشد اجتماع ینددر فرا

 یاجتماع ینددر فرا که هستند یارتباط یهامهارتکسب  یازمندن یان،و اطراف یطمطلوب با مح

و به فراخور رشد و سن افراد، در مدرسه و اجتماع شکل  شودیمشدن، از خانواده آغاز 

 یزمان ی،فرد یانارتباط م برقراری(.  & ,.2014Dobrescu, T, Petrovici, A) گیردیم

تبادل است و حداقل دو نفر  یککه افراد با هم تعامل داشته باشند. هر ارتباط  گیردیمصورت 

                                                 
1. Harrison, L. J 
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 یاجتماع یزندگ یوهش یکدیگر،تعامل افراد با  یاندر آن شرکت داشته باشند و در جر یدبا

 ,S. Z,  M., Aboohashemi Moghaddam,Dehestsni, M., Ebrahimi) گیردیمشکل 

افراد  هاآن واسطهبههستند که  ییهامهارتآن دسته از  منزلهبه 1یارتباط یهامهارت (.2020

آن،  یکه افراد در ط یندیارتباط شوند؛ فرا یندو فرا یفرد ینب یهاتعامل یردرگ توانندیم

 یاندر م یکدیگربا  یمیرکالو غ کالمیمبادله  یق، افکار و احساسات خود را از طراطالعات

نقش  کارآمد یارتباط یهامهارت(.  ,.2020Haddadi, A., & Ebrahimi, M. E) گذارندیم

 Bahadorikhosroshahi, J., Habibiدانش آموزان دارد ) یلیتحص هاییتموفقدر  یمهم

2017Kaleybar, R.,  )دانش آموزان  یزشانگ یشافزا و یادگیریموجب بهبود آموزش و  و

 (. ,.2013Kilic, C) شودیم یلتحصو  یادگیرینسبت به 

 مدیریت یهاسبکدانش آموزان،  یلیتحص یشرفتپ یزهبر انگ مؤثراز عوامل  یگرد یکی

 کاررفتهبه یهاروشبه  2کالس یریتمد هاییوهش(.  ,.2012Adeyemo, S. A) است کالس

 نظارت عاطفی، حمایت کردن فراهم تحصیلی، حمایت کردن فراهم جهت در معلمان توسط

 رفتار شخصیت، اساس بر معلمان در که تعارض مدیریت و درس کالس دقیق و زمانهم

 ,.Djigic, G., & Stojiljkovic, S) شودیم گفته است، متفاوت آنان هایییتوانا و یاحرفه

و  یحصح یوهنتواند با استفاده از فنون متعدد، کالس درس خود را به ش ی(. چنانچه معلم2011

 مؤثر یادگیریاو اثربخش نبوده و دانش آموزان قادر به  یستدر یندکند، فرا یریتدرست مد

 (. ,.2018Akbari, J., & Abasalipour, M) درس نخواهند شد

 ییراتتحوالت و تغ عتببه ینظام آموزش یستمخرده س ینترکوچک عنوانبهکالس درس 

عناصر کالس درس، نقش معلم و نحوه  یاناست. از م ییردر حال تغ یو آموزش یاجتماع

مهم  یارمتناسب با جهان امروز بس یآموزاندانش یتیو ترب یاو در تحقق اهداف آموزش یریتیمد

سالم و  یارتباطبتواند  یدبامعلم  یردصورت پذ مؤثرتر یستدر فرایند اینکه برایاست.  یو اساس

                                                 
. communication skills 

. classroom management styles 
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و  یممفاهو احساسات شده و در قبال آن به انتقال  افکارتا سبب تبادل  یدنمابرقرار  دوطرفه

 یناو  یدنما ییراهنما یادگیری یندفرارا در  هاآنبپردازد و  آموزاندانش یازموردندانش 

نخواهد شد. پس الزم است  ممکنمعلم  یتوانااثربخش و  یریتمدارتباط مؤثر جز با  یبرقرار

آشنا بوده و  آموزاندانشارتباط با  یهامهارتو  کالس یریتمد هاییوهشمعلمان با  که

 ,.Pourmoghadam, Mببند ) کارآن را به نحو مطلوب به  کالس یفضاو  یتموقعبرحسب 

 یهایوهش ینب یاانجام شد که آ سؤال ینپژوهش درصدد پاسخ به ا ین، اروینازا (.2019

 ییدانش آموزان مقطع ابتدا یلیتحص یشرفتپ یزهباانگ یارتباط یهامهارتکالس و  یریتمد

 شهر چابکسر رابطه وجود دارد؟

 پژوهش پیشینه

آموزش  ریتیمد یاندازه اثر داربست عقل» عنوان با ایمطالعه در (2020) بهرنگی و کردلو

مِ در درس علو یلیتحص یشرفتو پ یزشبر انگ یآموزش یننو هاییدر کاربرد تکنولوژ

در  ابتدایی پنجم پایه دختر آموزدانش 297 روی بر که «ییپنجم ابتدا یهآموزان دختر پادانش

اس آموزش بر اس یریتمد یستدر یشهر تهران انجام شد، نشان دادند الگو 2و  1منطقه 

 .است مؤثردرس علوم  یلیتحص یشرفتو پ یزشانگ یشدر افزا یداربست عقل

 آموزش یرتأث» عنوان با ایمطالعه در( 2017) کلیبر حبیبی و خسروشاهی ریبهاد

که « وسطهدانش آموزان دوره مت یلیتحص یسازگارو  یلیتحص یزشانگبر  یارتباط یهامهارت

دند آموزش انجام شد نشان دا یلخچیاپسر دوره متوسطه مدارس شهر  آموزدانش 52 یبر رو

وسطه دانش آموزان دوره مت یلیتحص یسازگارو  یلیتحص یزشانگبر  یارتباط یهامهارت

 یرونیب یزشانگ، یدرون یزشانگ یشافزاباعث  یارتباط یهامهارتآموزش  درواقعدارد.  یرتأث

 .دهدیمرا در دانش آموزان کاهش  یزشیانگ یب یزانمشده و  یلیتحص یسازگارو 



   
 117              ...های ارتباطی با های مدیریت کالس و مهارترابطه بین شیوه                                                                                                                       

 یهابرنامهو  هاسبک یرتأث یلفراتحل»با عنوان  ایمطالعه در( 2016) همکاران و 1کارپرشاک

 یرتأثنشان دادند « دانش آموزان یزشیو انگ یجانیه ی،رفتار یلی،تحص یامدهایبر پ یکالس دار

در چهار  هاسبکمعنادار بود.  یزشی،انگ یامدهایپ یرازغبه یامدها،مستقل بر همه پ یرهایمتغ

دانش آموزان  یجانیه -ی، رشد اجتماعآموزدانشار طبقه جداگانه شامل تمرکز بر معلم، بر رفت

مداخله مربوط به مقوله  یسهم اثربخش یشترینشدند. ب یبندمقوله آموزدانش -و رابطه معلم

 ینبود. عالوه بر ا یجانیه -یاجتماع یامدهایبر پ یژهوبهدانش آموزان  یجانیه -یرشد اجتماع

 شد. یافتدانش آموزان  یلیتحص یامدهایبرنامه معلم محور در پ یبر سودمند یمبتن یجینتا

ابطه در ر یدانش فراشناخت یبررس» عنوان با ایمطالعه در( 2015) عمادی و فراهانی

و نفر از دانشج 221 یکه بر رو «یسیدرس زبان انگل یلیتحص یشرفتکالس بر پ یریتمد

 یهامؤلفهدند دران انجام شد، نشان دااستان مازن معلمیتتربمراکز  یسیمعلمان زبان انگل

زبان  رفتیشرا با پ یهمبستگ یشترینکننده، ب بینییشپ یرهایمتغ یانکالس از م یریتمد

 ییتنهابهزبان  یشرفتپ سیاندرصد از وار 52که در حدود  یاگونهبهداشته است  آموزاندانش

 .است بینییشپقابل  یرهامتغ ینتوسط ا

 یاجتماع یهامهارتارتباط  یبررس» عنوان با ایمطالعه در( 2015) همکاران و راد حسنی

 یند بنشان دادن «کوه دشتشهرستان  یرستاندانش آموزان دختر مقطع دب یلیتحص یشرفتبا پ

 وجود دارد. دارییمعندانش آموزان رابطه  یلیتحص یشرفتو پ یاجتماع یهامهارت

 یهامهارتآموزش  یرتأث» عنوان با ایمطالعه در( 2013و همکاران ) ساوجی پاکدامن

انش دنفر از  145 یکه بر رو «دانش آموزان یلیتحص یشرفتپو  یشرفتپ یزشانگبر  یزندگ

 یهامهارتانجام شد نشان دادند آموزش  یرانشهرپشهرستان  ییراهنماسوم  کالسآموزان 

 ت.معنادار داشته اس یرتأثدانش آموزان  یلیتحص یشرفتپو  یشرفتپ یزشانگبر  یزندگ

، یارتباط یهامهارتآموزش  که( در پژوهش خود نشان دادند 2013) همکارانهدمن و 

 درواقع. شودیمآموزان  دانش یلیتحص یشرفتپ یشافزا و یاجتماع یسازگارباعث بهبود 

                                                 
1. Korpershoek, H. 
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او با  یاجتماع، ارتباطات یاجتماع یسازگارباعث بهبود  یارتباط یهامهارتآموزش 

 .دهدیم یشافزارا  یلتحصبه  آموزدانش یزشانگ یزانمو معلمان شده و  یهمکالسهمساالن، 

 یلیتحص یشرفتکالس و پ مؤثر یریتمد ینرابطه ب»با عنوان  یا( در مطالعه2012) 1یموآد

کالس اثربخش معلمان بـا  یریتمد یهافنو  هامهارت یننشان داد کـه بـ« دانش آموزان

 .دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد یلیتحص یشرفتپ

کالس، جو  یریتمد هاییوهش» عنوان با ایمطالعه در( 2011) 2یلیکویکو استوج یجیکد

را به  گراتعامل یکالس یریتکه معلمان سبک مد ینشـان دادند زمان« مدرسه یشرفتکالس و پ

 گرمداخلهمعلمان  که یزماندارنـد و  یباالتر یلیتحص یشرفت، دانش آموزان پبرندیمکار 

 دارند. یینیپا یلیتحصـ یشـرفتهستند، آنان پ

 پژوهشروش 
شامل  پژوهش ینا یبود. جامعه آمار یهمبستگ -یفیتوص ماهیت، ازنظرپژوهش  این روش

دانش آموزان دختر و پسر مقطع  نفر 102 تعداد بهمدارس شهر چابکسر  ییمعلمان مقطع ابتدا

 .بودندنفر  1439مدارس شهر چابکسر به تعداد  ییابتدا

حجم  تعیین. جهت شودیم یمبه دو بخش تقس یحجم نمونه آمار یینتع و یریگنمونهروش 

و مورگان استفاده شد و به روش  ی( از جدول کرجسمعلمان) یجامعه آمار ،لنمونه بخش اوّ

 دانش) یجامعه آمار یگر،دشدند. در بخش  انتخابنفر  80 تعداد ساده یتصادف یریگنمونه

استفاده  یاخوشه یتصادف یریگنمونهاز روش  یجامعه آمار یبا توجه به حجم باال ،(آموزان

مدرسه پسرانه انتخاب و از هر مدرسه که خود  یکمدرسه دخترانه و  یک یتصادف طوربهشد. 

کالس درس انتخاب شد.  یک بودند،چهارم، پنجم و ششم  سوم، دوم، اول، هاییهپاشامل 

تعداد  نهایتاًنفر بود.  200 هاآنکالس درس انتخاب شد که حجم دانش آموزان  12جمعاً تعداد 

                                                 
1. Adeyemo, S. A. 

2. Djigic, G., & Stojiljkovic, S. 
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 داده یآورجمعآماده  ییحجم نمونه نها عنوانبهمعلم  پرسشنامه 80و  آموزدانشپرسشنامه  200

 :بودند زیر شرح به هاداده یآورجمع ابزارهایشد. 

همکاران  و 1پرسشنامه توسط والراند ین: ایلیتحص یشرفتپ یزهدارد انگاستان پرسشنامه

در  یدبا یاست و آزمودن یابزار خودگزارش یکآزمون  ین. ااست یهگو 29 ی( و دارا1992)

از  یک( مشخص سازد که هر 7تا کاماًل=  1از )اصاًل=  یادرجه 7 یکرتل یاسمق یک

 یب( ضر1992ند و همکاران )اوالر رفتن به مدرسه هستند. یلذکر شده تا چه حد دل یهاعبارت

 یاییپا یبضر ینگزارش کرده است. همچن 86/0تا  83/0 ینپرسشنامه را ب ینکرونباخ ا یآلفا

 83/0تا  71/0 ینب یزماه ن یکدر فاصله  یلیتحص یزشآزمون انگ هاییاسمق ییباز آزماروش 

 ینکرونباخ ا یآلفا یبضر یگرد یامطالعهدر  (. ,.1992Vallerand, et alگزارش شده است )

 & ,.Weisani, M., Gholamali Lavasani, Mبه دست آمد ) 86/0 تا 67/0 بینپرسشنامه 

2012Ejei, J.., ). 

 پنج در (2004) 2دامینکوئ توسط پرسشنامه این: یارتباط یهامهارت استانداردپرسشنامه 

 یندنسبت به فرآ بینش ،گوش دادن مهارت ی،عاطف کنترل یام،و ارسال پ یافتدر ییبعد توانا

(، 1) مخالف کامالً) ایینهگز 5 لیکرت طیفبر اساس  یزو ن یتتوأم با قاطع ارتباطارتباط و 

 ینشده است. ا یم(( تنظ5) موافق کامالً و( 4) موافق(، 3) موافق یتا حدود (2) مخالف

که  است یهگو 34 یابداع شده است و دارا یارتباط یهامهارتسنجش  یپرسشنامه برا

را بخواند و  یههرگو یدآن پاسخگو با یلتکم ی. براکندیم یفرا توص یارتباط یهامهارت

 یادرجهپنج یکرتل یفط یک یبر روآن  یخود را با محتوا یفعل یتانطباق وضع یزانسپس م

 یزانم ،یاسمقشده است. سازنده  ییدتأپرسشنامه  این یی. رواکندیممشخص  یشهاز هرگز تا هم

 یبگزارش کرده است. ضر 83/0کرونباخ،  یرا با استفاده از روش آلفا یاسمق یدرون یهمسان

گوش  مهارت ی،عاطف کنترل یام،و ارسال پ یافتدر ییتوانا یرمقیاسز پنجکرونباخ  یآلفا

                                                 
1. Vallerand, R. J 

2. Queendom, R. 



 
 99، پاییز 5، پیاپی 3دورة دوم، شمارة ، و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه     120 

 89/0 ،85/0 ،79/0 ،83/0 یبترتبه  یتتوأم با قاطع ارتباطارتباط و  یندنسبت به فرآ بینش ،دادن

آزمون توسط  ینا ییمحتوا یی(. روا ,.2004Queendom, Rگزارش شده اسـت ) 81/0و 

و  یشناسجامعه یدو بر اساس نظر اسات قرارگرفته ی( مورد بررس2005) 1و فداکار یچار

 یدر بررس یناست. همچن ییدتأمورد  یرانی،آزمون در فرهنگ ا یناستفاده از ا یروانشناس

و با  69/0کرونباخ برابر با  یبا استفاده از روش آلفا یقابل قبول یاییپا الذکرفوقابزار  یایی،پا

 نشان داده است. 71/0اعتبار  یبضر یفاستفاده از روش تنص

پرسشنامه  کالس، از یریتمد هاییوهسنجش ش برای: تدریس سبک استانداردپرسشنامه 

 یکرتل طیفبر اساس  و گویه 40 درپرسشنامه  ینشد. ا استفاده( 1996) 2گراشا یسسبک تدر

کرونباخ  یآلفاپرسشنامه را با استفاده از  یاییاپ( 1996) گراشاشده است.  یمتنظ ایینهگز هفت

و  3زادهحسن مطالعه در همچنین. کرد گزارش 82/0 تا 72/0 بین را ضرایب و نمودمحاسبه 

با  یلوتپا عنوانبه هنفر 30 یگـروه یندر بـ آن یاجـراپرسشنامه با  یایی( پا2013همکاران )

 .شدگزارش  85/0تا  72/0 بینکرونباخ  یاستفاده از روش آلفا

 شداستفاده  ییو محتوا یصور ییاز روا ،ابزار پژوهش ییروا یینمطالعه حاضر، جهت تع در

مذکور در  یهاپرسشنامه ،محتوا ییروا یینتع یاستاد راهنما قرار گرفت. برا ییدتأکه مورد 

 یبه جهت بررس همچنینقرار داده شد.  نظرصاحب یداز اسات یاستاد راهنما و تعداد یاراخت

 و بودن فهم قابل از تا گردید تالش اولیه پایایی سنجش با زمانهم ،هاپرسشنامه یصور ییروا

 حاصل اطمینان اولیه دهندگانپاسخ نفر 30 سوی از متغیرها سنجش برای ها گویه بودن شیوا

و پس از  یدگرد یعتوز پاسخگو افراد از نفر 30 یانم هاپرسشنامه یایی،پا ییدتأ ی. براگردد

 یارتباط یهامهارت یکه برا گردید محاسبه هاآنکرونباخ  یآلفا ضریب تحلیل،و  یآورجمع

 ین،بنابرا؛ به دست آمد 86/0 یلیتحص یشرفتپ یزهو انگ 89/0کالس  یریتمد هاییوهش، 85/0

                                                 
1. Chari, M. H., & Fadakar, M. M. 

2. Grasha, A. F. 

3. Hasanzadeh, H 



   
 121              ...های ارتباطی با های مدیریت کالس و مهارترابطه بین شیوه                                                                                                                       

 یناش شدهداده یهاپاسخ و بودندبرخوردار  یکاف یاز اعتبار درون هاپرسشنامهگفت که  توانیم

 .گرفتندکه مورد آزمون قرار  ندبود یرهاییاز شانس و تصادف نبوده، بلکه به خاطر اثر متغ

 .دش استفاده( گامبهگامچندگانه ) یوناز روش رگرس هاداده یلتحل برای

 تحقیق هاییافته
 یزهانگ و یمهارت ارتباط ،کالس یریتمد هاییوهش یرهایمتغ توصیفی آمار یهامشخصه

 .است شده ارائه 1 جدول در یلیتحص یشرفتپ

 موردمطالعه متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین .1 جدول

 استاندارد انحراف نیانگیم رهایمتغ

 49/2 82/41 امیپ ارسال و افتیدر ییتوانا

 52/2 81/41 یعاطف کنترل

 001/5 93/20 دادن گوش مهارت

 95/3 11/20 ارتباط ندیفرا به نسبت نشیب

 75/3 02/20 تیقاطع باتوأم  ارتباط

 48/2 68/41 کالس تیریمد یهاوهیش

 33/2 97/71 یلیتحص شرفتیپ

 ارتباطی مهارت هایمؤلفه میانگین میزان بیشترین شودمی دیده 1 جدول در نتایج چنانکه

 میزان کمترین ،49/2 استاندارد انحراف با 82/41 پیام ارسال و دریافت توانایی مؤلفه به مربوط

 انحراف با 02/20 قاطعیت با توأم ارتباط مؤلفه به مربوط ارتباطی مهارت هایمؤلفه میانگین

 میانگین ،48/2 استاندارد انحراف با 68/41 کالس مدیریت هایشیوه میانگین ،75/3 استاندارد

 هایآزمون از استفاده برای. است 33/2 استاندارد انحراف با 97/71 تحصیلی پیشرفت

 غیرهایمت توزیع بودن نرمال اسمیرنف -کولموگروف آزمون از استفاده با ابتدا پارامتریک

 .شدند بررسی تحصیلی پیشرفت انگیزه و ارتباطی مهارت کالس، مدیریت هایشیوه
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 موردمطالعه متغیرهای اسمیرنف–کولموگروف آزمون نتایج .2 جدول

 یمعنادار سطح آزمون آماره رهایمتغ

 065/0 250/1 امیپ ارسال و افتیدر ییتوانا

 152/0 154/1 یعاطف کنترل

 143/0 171/1 دادن گوش مهارت

 108/0 204/1 ارتباط ندیفرا به نسبت نشیب

 089/0 233/1 تیقاطع باتوأم  ارتباط

 121/0 196/1 کالس تیریمد یهاوهیش

 197/0 109/1 یلیتحص شرفتیپ

 همه برای اسمیرنف – کولموگروف آزمون معناداری سطح ،2 جدول اطالعات مطابق

 دارمعنی متغیرها از یکهیچ برای آزمون نتیجه لذا. است 05/0 از بیشتر موردمطالعه متغیرها

 برای پارامتریک هایآزمون از توانمی بنابراین است؛ نرمال متغیرها همه توزیع درنتیجه و نیست

 ار همبستگی ضریب نتایج پژوهش فرضیه آزمون برای. کرد استفاده پژوهش فرضیه آزمودن

 .گرفت قرار بررسی مورد هاآن از هریک و داده قرار موردتوجه

 تحصیلی پیشرفت انگیزه و ارتباطی مهارت کالس، مدیریت متغیرهای همبستگی ماتریس .3جدول 

 ریمتغ
و  افتیدر ییتوانا

 امیارسال پ

کنترل 

 یعاطف

مهارت 

 گوش دادن

نسبت به  نشیب

 ارتباط ندیفرا

ارتباط 

توأم با 

 تیقاطع

 یهاوهیش

 تیریمد

 کالس

 شرفتیپ

 یلیتحص

1 1 **487/0 **247/0 **269/0 **275/0 **475/0 **430/0 

2 - 1 **263/0 **285/0 **289/0 **487/0 **443/0 

3 - - 1 **479/0 **440/0 **250/0 **276/0 

4 - - - 1 **466/0 **272/0 **275/0 

5 - - - - 1 **279/0 **264/0 

6 - - - - - 1 **443/0 

7 - - - - - - 1 

*05/0 p< **01/0 p< 
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 مدیریت هایمؤلفه بین پیرسون همبستگی خطی رابطه آزمون نتایج 3 جدول هایداده

 داریمعنی طحس به توجه با. دهدمی نشان را تحصیلی پیشرفت انگیزه و ارتباطی مهارت کالس،

 انگیزه و کالس مدیریت هایشیوه ارتباطی، مهارت هایمؤلفه بین خطی رابطه ،آمدهدستبه

 .است معنادار و مثبت 01/0 سطح در تحصیلی پیشرفت

 یشرفتپ یزهباانگ یارتباط یهاکالس و مهارت یریتمد هاییوهش ین: بتحقیق فرضیه

 شهر چابکسر رابطه وجود دارد. ییدانش آموزان مقطع ابتدا یلیتحص

 بینییشپ یرهایمتغ یناز ب یلیتحص یشرفتپ یزهکننده انگ بینییشپ ینبهتر یینتع جهت

 گامبهگام روش با رگرسیون مدل از ی،ارتباط یهامهارتکالس و  یریتمد هاییوهشکننده 

مهارت گوش دادن  وکالس  یریتمد هاییوهش یرهایاست که متغ ذکرقابل. است شده استفاده

 .است شده ارائه 4 جدول در حاصل نتایج. است شده معادله وارد

 دادن گوش مهارت و کالس مدیریت هاییوهش متغیرهایگام بهگام رگرسیون تحلیل خالصه .4 جدول

 R R2 2R کننده ینیبشیپ یرهایمتغ
 استاندارد یخطا

 26/18 194/0 196/0 443/0 کالس تیریمد وهیاول. ش

 95/17 220/0 226/0 475/0 کالس، مهارت گوش دادن تیریمد وهی. شدوم

 درصد 4/19 توجیه به قادر کالس مدیریت هایشیوه متغیر که است این نمایانگر ،4 جدول

 مهارت متغیر شدن اضافه با و است شده( 2R=194/0) تحصیلی پیشرفت انگیزه واریانس

 درصد 3 شدن اضافه باعث دوم، مدل در کالس مدیریت هایشیوه متغیر به دادن گوش

 مدیریت هایشیوه متغیرهای و( 2R=220/0) است شده تحصیلی پیشرفت انگیزه واریانس

 پیشرفت انگیزه متغیر واریانس درصد 22 حدود اندتوانسته دادن گوش مهارت و کالس

 .کنند توجیه را تحصیلی

 و پردازدمی خطاها استقالل بررسی به که است ایمفروضه واتسون -دوربین آماره مقدار

. است یکدیگر از خطاها بودن مستقل معنی به بگیرد قرار 5/2 تا 5/1 مقادیر بین آماره این هرگاه
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 آزمون اجرای اند ومستقل یکدیگر از خطاها ،بنابراین ؛است 954/1 مقدار اینکه به توجه با

 .است بالمانع رگرسیون

 مهارت و کالس مدیریت هاییوهش رگرسیون بودن داریمعن بررسی برای واریانس تحلیل آزمون .5 جدول

 دادن گوش

 راتییمنبع تغ یشاخص آمار
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 یزادآ

 نیانگیم

 مجذورات

آزمون 

F 

سطح 

 یمعنادار

 339/22659 1 339/22659 کالس تیریمد ونیرگرس

 293/333 278 372/92655 ماندهیباق 000/0 986/67

  279 711/11531 جمع کل

کالس و مهارت  تیریمد یهاوهیش ونیرگرس

 گوش دادن
436/26022 2 218/13011 

363/40 000/0 
 355/322 277 275/89292 ماندهیباق

  279 711/115314 جمع کل

 گوش ارتمه و کالس مدیریت هایشیوه متغیرهای بین که دهدمی نشان 5 جدول نتایج

 و کالس مدیریت هایشیوه متغیرهای و دارد وجود رابطه تحصیلی پیشرفت باانگیزه دادن

 .دارند را تحصیلی پیشرفت انگیزه مالک متغیر بینیپیش قدرت دادن گوش مهارت

 اند(شده رگرسیون معادله واردگام بهگام مدل از استفاده با که متغیرهایی) رگرسیون تحلیل .6 جدول

 
ها منبع شاخص

 راتییتغ

 یکیتفک بیضر

 ونیرگرس

 یخطا

 اریمع

 استاندارد بیضر

 ونیرگرس کیتفک
 Tآزمون 

سطح 

 یمعنادار

 اول مدل
     -232/79 مقدار ثابت

 000/0 245/8 443/0 440/0 627/3 کالس تیریمد

 دوم مدل

    -177/79 مقدار ثابت

 000/0 308/7 399/0 447/0 266/3 کالس تیریمد

 001/0 230/3 176/0 222/0 717/0 مهارت گوش دادن
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 زیر صورتبه آن معادله و شده معادله وارد کالس مدیریت هایشیوه متغیر اول مدل در

 .است گردیده تنظیم

11
ˆ xbaY   

تحصیلی پیشرفت نگیزها(= -232/79(+ )627/3×)( کالس مدیریت هایشیوه)  

 هایشیوه تغیرم به مربوط شده استاندارد β مقدار شودمی مشخص ،6 جدول نتایج به توجه با

 طوربه کالس مدیریت هایشیوه متغیر که دهدمی نشان عدد این. است 443/0 کالس مدیریت

 تغییرات 443/0 کالس مدیریت هایشیوه متغیر و دارد اثر تحصیلی پیشرفت انگیزه بر مستقیم

 متغیر در یرتغی واحد یک اگر. کندمی بینیپیش را تحصیلی پیشرفت انگیزه مالک متغیر

 443/0 یلیتحص پیشرفت انگیزه مالک متغیر شود مشاهده کالس مدیریت هایشیوه بینپیش

 تحصیلی پیشرفت یزهانگ کالس، مدیریت هایشیوه متغیر افزایش با که معنا بدین ،کندمی تغییر

 کالس مدیریت هایشیوه متغیر به مربوط T مقدار شودمی دیده چنانچه. کندمی پیدا افزایش

 .است معنادار 01/0 سطح در 245/8
 و شده همعادل وارد دادن گوش مهارت و کالس مدیریت هایشیوه متغیرهای دوم، مدل در

 .است گردیده تنظیم زیر صورتبه آن معادله

2211
ˆ xbxbaY   

 پیشرفت انگیزه(= -177/79(+ )266/3× )( کالس مدیریت(+)717/0× )( دادن گوش)

 تحصیلی

 مهارت متغیر به مربوط شده استاندارد β مقدار شودمی مشخص ،6 جدول نتایج به توجه با

 بر مستقیم طوربه دادن گوش مهارت متغیر که دهدمی نشان عدد این. است 176/0 دادن گوش

 مالک متغیر تغییرات 176/0 دادن گوش مهارت متغیر و دارد اثر تحصیلی پیشرفت انگیزه متغیر

 مهارت بینپیش متغیر در تغییر واحد یک اگر. کندمی بینیپیش را تحصیلی پیشرفت انگیزه

 معنا بدین ،کندمی تغییر 176/0 تحصیلی پیشرفت انگیزه مالک متغیر شود مشاهده دادن گوش

. کندمی پیدا افزایش تحصیلی پیشرفت انگیزه متغیر دادن، گوش مهارت متغیر افزایش با که
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 معنادار 01/0 سطح در 230/3 دادن گوش مهارت متغیر به مربوط T مقدار شودمی دیده چنانچه

 .است

 فرضیه که شودمی گرفته نتیجه احتمال 99/0 با شده، محاسبه رابطه شدن معنادار به توجه با

 پیشرفت نگیزهباا ارتباطی هایمهارت و کالس مدیریت هایشیوه بین اینکه بر مبنی پژوهش

 و شودمی تأیید دارد، وجود رابطه چابکسر شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش تحصیلی

 متغیر برای کننده بینیپیش بهترین دادن گوش مهارت و کالس مدیریت هایشیوه متغیرهای

 .باشندمی تحصیلی پیشرفت انگیزه

 یریگجهینتبحث و 
 ارتباطی هایمهارت و کالس مدیریت هایشیوه بین رابطه تعیین هدف با حاضر مطالعه

 این هاییافته. شد انجام چابکسر شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش تحصیلی پیشرفت باانگیزه

 نتیجه. است تحصیلی پیشرفت انگیزه کننده بینیپیش کالس مدیریت هایشیوه داد نشان مطالعه

 دانش که نمایند تالش مدارس معلمان کهمادامی که گرددمی تبیین صورتبدین حاصل

 حین در مداوم، طوربه نیز و نموده هدایت بعدی فعالیت به یادگیری فعالیت یک از را آموزان

 دانش در شودمی باعث امر این نمایند، نظارت آموزان دانش کارهای بر درسی، فعالیت انجام

 از. بپردازند خود درسی تکالیف به بیشتری رغبت و میل با هاآن و نموده انگیزه ایجاد آموزان

 یادگیری امر در و کنند تعیین را کالس روزانه هایفعالیت خود آموزان دانش که زمانی طرفی

 آموزان دانش در توانمی بهتر باشند داشته مداوم تمرین هاآن با مشترک طوربه کالسی دروس

 تمرین موانع، بر چیرگی به گرایش و میل یعنی تحصیلی پیشرفت انگیزه. نمود انگیزه ایجاد

 ملزومات از یکی تحصیلی پیشرفت انگیزش. مشکل کارهای انجام برای کوشش قدرت،

 و حفظ در و بخشدمی جهت و شدت رفتار به که است چیزی و آیدمی حساببه یادگیری

 رساندن پایان به برای را الزم تحرک افراد، انگیزه این با. کندمی کمک یادگیرنده به آن تداوم

 خود کار در شایستگی از معینی درجه به دستیابی یا هدف، به رسیدن تکلیف، یک آمیزموفقیت
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 کسب تحصیلی پیشرفت و یادگیری امر در را الزم موفقیت بتوانند باالخره تا کنندمی دنبال

 آموزان، دانش در را پیشرفت انگیزه مدیریت، هایسبک اعمال با توانندمی معلمان. کنند

 تحصیلی، عملکرد در آن مؤثر نقش و انگیزه این از آگاهی با. دهند رشد یا و ایجاد شناسایی،

 را هاآن منظم صورتبه توانندمی آموزان، دانش پشتکار و تالش ،نفسعزت یادگیری،

 غیرواقع خودارزیابی و بپردازند هاآن غلط اسنادهای بازآموزی به و نمایند هدایت و راهنمایی

 از بیشتر شوندمی مدیریت بهتر که هاییکالس اثربخشی. نمایند تصحیح را هاآن بینانه

 که درس هایکالس. دهندنمی انجام خوبیبه را مدیریت کارکردهای که است هاییکالس

 و مدار وظیفه جذاب، هاییکالس ،دهندمی انجام را درسی کالس مدیریت کارکردهای

 هاکالس این در. نمایندمی تالش آموزشی و درسی اهداف تحقق جهت در که اندیافتهسازمان

 بوده شفاف شاگردان از آموزشی انتظارات و است احترام بر مبتنی و مثبت شاگرد و معلم رابطه

 آموزدانش و معلم همچنین. است شدهفراهم و بینیپیش انتظارات تحقق برای مناسبی ساختار و

 پژوهشی هاییافته با نتایج این. کنندمی مسئولیت احساس آموزشی اهداف تحقق برای دو هر

(; Farahani, M. 2016; Korpershoek, H.et al.2020M. R. Kordloo, K., & Behrangi,

ojiljkovic, S. ; Djigic, G., & St2012; Adeyemo, S. A. 2015N., & Emadi, M.

 .شودمی پشتیبانی و داشته مطابقت 2011(

 دادن، گوش مهارت ویژهبه ارتباطی هایمهارت داد نشان همچنین مطالعه این هاییافته

 که گرددمی تبیین صورتبدین حاصل نتیجه. است تحصیلی پیشرفت انگیزه کننده بینیپیش

 از ترسی گونههیچ بدون را خود هایسؤال بتوانند درس کالس در آموزان دانش که زمانی

 تدریس هنگام باال دقت با خود درسی موضوعات بهتر درک برای و بپرسند خود معلمان

 آنان تحصیلی انگیزه ایجاد در توانمی بهتر دهند فرا گوش درسی مطالب به خود معلمان

 بهبود را آموزان دانش سایر و معلمان با خود مکالمه قدرت بتوانند باید هاآن. بود امیدوار

 سایر با هاآن. بگذارند کنار را درسی هایهمفکری از جستن دوری و خجالت و بخشیده

 مشورت هاآن با کالسی مسائل حل در و نموده مشورت خود هایهمکالسی و دوستان
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 انگیزه و شده تردلگرم شده ارائه دروس فراگیری به هاآن که شودمی باعث امر این. کنندمی

 در را خود نظرات روشنیبه هاآن شرایط این در. یابدمی بهبود هاآن در تحصیلی پیشرفت

 دانش. کنندمی بیان ایواهمه هیچ بدون را آن دارند نظری اگر و نموده بیان درس کالس

 نظرات و داده گوش خود هایهمکالسی سایر و معلمان نظرات به مندیعالقه و دقت با آموزان

 ایتازه چیز وقتی شرایطی چنین در. نمود خواهند درک باالیی دقت با را معلمان هایسال و

 با نظراتشان تبادل از که اشتیاقی احساس خاطر به و کنندمی لذت و خوشی احساس آموزندمی

 این. داشت خواهند مطالب یادگیری در بیشتری انگیزه و میل دهدمی دست هاآن به دیگران

 Bahadorikhosroshahi, J., Habibi 2013Hedman, E.et al ;) پژوهشی هاییافته با نتایج

2015, ; Hasani Rad, T.et al2017, R .Kaleyba) شودمی پشتیبانی و داشته مطابقت. 

 باانگیزه ارتباطی هایمهارت و کالس مدیریت هایشیوه بین داد نشان مطالعه این نتیجه

 معلمان و دارد وجود رابطه چابکسر شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 انگیزه افزایش جهت در ارتباطی هایمهارت و مؤثر داری کالس هایسبک از توانندمی

 .ببرند سود آموزان دانش تحصیلی افت و فرسودگی از پیشگیری و تحصیلی پیشرفت
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