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Abstract
This study aims at comparing the class management methods on dyslexia
emotional, metacognitive strategic skills in Iranian and foreign students. The
statistical population included all Iranian and foreign students in Shiraz
University who studied there at 2016-17 academic year. Among 700 students,
120 Iranian students and 120 foreign students were selected through random
cluster sampling. The way for gathering information in the class management
method was a researcher made questionnaire and for the variable of
metacognitive strategic skills the self-report questionnaire of Sperling was used.
Its validity was examined by a panel of experts and its reliability was calculated
by Cronbach’s Alpha. The data were analyzed via ANOVA, Spearman
correlation, and independent samples t-test. Martin and Baldvin (1993) proposed
a simple and comprehensive definition for the classroom management concept.
According to this definition, classroom management is a multi-dimensional
structure which encompasses three broad dimensions: personality, teaching, and
discipline. What has attracted the attention of scholars in classroom management
methods is the difference in the methods of classroom management. Classroom
management by teachers has different methods. The most important styles are
non-interventionist, interventionist, and interactive methods. The study used a
survey based method. Since there was no experimental or interventional
manipulation in this study, this research was descriptive and in terms of purpose,
was among applied research. The research population consisted of foreign and
Iranian students who studied at Shiraz University at 2016-17 academic year.
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Random cluster sampling was used for participant selection and two
questionnaires were used to collect data. Management involved the skills of
people in three aspects of humanity, technical and perceptual skills that cannot
be achieved without individual experiences, a great deal of insight, and spending
a long time. According to the interactive classroom management approach,
classroom issues are resolved through negotiation and rational reasoning with
students. Based on the theory of social learning, the two-way communication
between the individual and the environment and its effects will lead to the
acceptance of responsibility for learning behavior and student growth. In such a
classroom, discipline and control are created in an interactive process between
teachers and students, and students contribute to the planning and organization
of the classroom. Wening (2014)reported that when there is more control in the
classroom management and less interaction between teachers and students, the
students will be irresponsible and inactive in social interactions. Findings showed
that class management methods (interventionist, interactive, non-interventionist)
in two groups of Iranian and foreign students had a significant difference. The
methods of class management were in higher level among Iranian students.
Among Iranian students, interactive method had the highest mean and the noninterventionist method had the lowest mean. Among foreign students, the
interactive method had the highest mean and the interventionist method had the
lowest mean.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسهی سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای راهبردی فراشناختی ،هیجانی نارساخوانی
دانشجویان غیرایرانی و ایرانی انجام شد .جامعهی آماری پژوهش شامل کلیهی دانشجویان غیرایرانی و ایرانی
دانشگاه شیراز است که در سال تحصیلی 5961-69در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند .از میان 077
دانشجوی ایرانی و غیرایرانی ،تعداد  527دانشجوی ایرانی و  527دانشجوی غیرایرانی با استفاده از جدول تعیین
حجم نمونهی کرجسی و مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نمونهگیری با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
در دانشکدههای شهر شیراز بود .ابزار گردآوری دادهها در سبک مدیریت کالس پرسشنامهی محققساخته بود و
متغیر مهارتهای راهبردی فراشناختی نیز با استفاده از پرسشنامهی خود گزارشی اسپرلینگ که روایی آن با روش
پانل متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است ،ارزیابی گردید .دادهها به کمک روش آماری
تحلیل واریانس ،اسپیرمن و تی مستقل تحلیل شدند .یافتههای پژوهش بیانگر این مطلب است که بین سبکهای
مدیریت کالس (مداخلهگر ،تعاملی و غیر مداخلهگر) در دو گروه (دانشجویان غیرایرانی و ایرانی) تفاوت معناداری
وجود دارد ،بدین ترتیب که سبکهای مدیریت کالس (مداخلهگر ،تعاملی و غیر مداخلهگر) در بین دانشجویان
ایرانی در مقایسه با دانشجویان غیرایرانی در سطح باالیی قرار دارد .همچنین ،از دیدگاه دانشجویان (ایرانی-
غیرایرانی) دانشگاهِ شیراز در رابطه با سبک مدیریت کالس در سه حوزهی (غیرمداخلهگر ،مداخلهگر ،تعاملی)،
سبک مدیریت کالس تعاملگرا در بین دانشجویان ایرانی بیشترین میانگین و سبک مدیریت کالس غیرمداخلهگر
کمترین میانگین را داشت و در بین دانشجویان غیرایرانی ،سبک مدیریت کالس تعاملگرا بیشترین میانگین و
سبک مدیریت کالس مداخلهگر کمترین میانگین را داشته است.
کلیدواژه :سبکهای مدیریت کالس ،مداخلهگر ،تعاملی و غیر مداخلهگر.
تاریخ دریافت5969/71/59 :
 .5رایانامهmozaffari@soc.ikiu.ac.ir :
 .2رایانامهsaghi7726@yahoo.com :
صص559-520 .
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 .1مقدمه
در یک نگاه کلی ،رکن اصلی آموزش عالی ،تدریس به دانشجویانی است که قادر به یادگیری در دروس مختلف
هستند؛ به همین دلیل تمامی کادر آموزشی بهویژه اساتید ،تمام توان و تالش خود را حول این فعالیت و اصل
اساسی بهکار میبرند .امروزه روشهای نوینی در تدریس و آموزش و بر مبنای نظریهها و پژوهشهای تربیتی
ارائه شده است تا به کمک آن اساتید بتوانند این فرایند را به بهترین شکل ،به سوی کسب اهداف آموزشی
سوق دهند؛ اما موفقیت و اثربخشی این شیوه مستلزم فراهم بودن شرایط مناسب کالس درس است؛ یعنی
فراهم بودن حد مطلوبی از آرامش ،پذیرش و همراهی دانشجویان با اساتید (Germin, 2002; Alavi,
).2012
مدیریت کالس ،شامل فنون و روشهایی است که برای تسهیل و توانمندی در امور آموزشی ،ایجاد و تداوم
فضایی دلپذیر و خوشایند در محیط کالس ،ممانعت از رفتارهای نابسامان و خللآفرین و حاکمیت نظم و
انضباط برکالس درس ،بهکار برده میشود ) .(Esmaeili, 2012این فنون دربرگیرندهی مهارتهای
شناختی ،رفتاری ،هیجانی و انگیزشی است که نقش مهمی در ایجاد انگیزش و پیشرفت خواندن و درک مطلب
دارد و اساتید تالشهایی برای سرپرستی فعالیتهای کالس درس در زمینهی تعامالت اجتماعی دارند که
رفتار دانشجویان را به طور موثر کنترل میکنند ) .(Martin, 2003; Aryan pooran, 2013در این
راستا ،مارتین در پژوهشی با عنوان «مدیریت کالس دانشآموزمحور» به تشریح رابطهی آموزش و مدیریت
کالس درس می پردازد .وی استدالل میکند که بهدلیل وجود ارتباط تنگاتنگ و متقابل بین مدیریت کالس
و آموزش ،نباید آنها را جدا از هم بررسی کرد ).(Martin, 2006

 .2پیشینهی تحقیق
مارتین و بالدوین ( )5669تعریف ساده و جامعی از مفهوم کالس درس پیشنهاد میکنند .بر طبق این تعریف
مدیریت کالس درس ،ساختاری چند بعدی است که در برگیرندهی سه بعد وسیع است :شخصیتی ،تدریسی
و انضباطی .بعد شخصیتی ،در بردارندهی باورهای معلم در مورد شخصیت دانشآموزان و فعالیتهای معلمان
است که برای پیشرفت شخصیتی دانش آموزان الزم است .این بعد به درک معلمان از ماهیت کلی تواناییها،
انگیزش و ویژگیهای شناختی ،رفتاری و انگیزش و شرایط فیزیکی دانشآموزان مرتبط است .بعد تدریس،
دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری معلم در کالس درس جهت ایجاد ،حفظ و همچنین آرایش فیزیکی مکان
و استفاده از زمان است .بعد انضباطی ،به فعالیتهایی اشاره دارد که توسط معلم برای ایجاد استانداردهای
مناسب رفتار در کالس درس انجام میشود ).(Djigic & Stojiljkovic, 2011

آنچه در موضوع سبکهای مدیریت کالس درس ،توجه پژوهشگران و اندیشمندان را به خود جلب کرده
است وجود تفاوت در سبکهای مدیریت کالس درس است .همانگونه که اشاره شد ،مدیریت کالس درس
به وسیلهی اساتید و معلمان ،دارای سبکهای مختلفی است .از جمله مهمترین این سبکها میتوان به سبک
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غیرمداخلهگر (واگذاری مسئولیتهایی به دانشجویان و فرصت بیشتر برای تعامل آزاد در کالس و پیروی آنها
از عالیق شخصی خود) ،تعاملگرا (کنترل و انضباط در سایهی تعامل میان دانشجویان و اساتید و سهیم شدن
دانشجویان در برنامهریزی و سازماندهی کالس) و مداخلهگر (تأکید بر اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر
فعالیت ها و رفتارهای دانشجویان و تأکید بر قوانین و انضباط کالس درس) اشاره کرد
) .(Aryan pooran, 2013یکی از عواملی که مدرسان در امر آموزش باید مورد توجه قرار دهند ،فراهم
کردن مهارتهای فراشناختی ،هیجانی و انگیزشی است .مهارت های فراشناختی به معنای آگاهی فراگیر از
دانش و توانایی خود است.
یادگیرندگان توسط مهارت های راهبردهای فراشناختی ،به تنظیم فرایندهای درونی توجه ،یادگیری،
یادآوری و تفکر میپردازند .زمانی که دانشجو با محرک و مسائل مختلفی مواجه میشود ،بهطور فعاالنهای
معنی آنچه را که پردازش میکند ،میفهمد ) .(Reed, 2013بهطور کلی راهبردهای فراشناختی و مؤلفههای
هیجانی به مثابه ی تدابیر و ترفندهایی هستند که برای نظارت و کنترل مهارتهای شناختی و هدایت آنها
بهکار میروند .اهمیت و تأثیرگذاری راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کم و کیف یادگیری دانشجویان و
دانشآموزان در تحقیقات زیادی مورد تأیید قرارگرفته است).(Hucker, 2003; Hunt,2004
با افزایش مهارت فراشناختی افراد ،توانایی آنها در تنظیم شناخت خود بهبود مییابد و این خودتنظیمیِ
شناختی سبب پیشرفت یادگیری مؤثرتر میشود (Sperling, 2001; Panaoura & Philippou,
) .2003; Page & bailey, 2003همچنین (Shahni, ( ،)Ebrahimi, 1998( ،)Motavali, 1997
 )2005و ( )Seif, 2006همگی نشان دادهاند که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به افراد موجب
بهبود عملکرد آنان در تکالیف درسی و پیشرفت تحصیلی میشود .راهبرد فراشناخت ،اصطالحی است که
اولین بار توسط فالول 5مورد استفاده قرار گرفت ،تا دانش شخص را در مورد فرایندها و تولیدات شناختی یا
هرچیز مربوط به آن توصیف کند ).(Boulay, 2010
دومین مدل فراشناخت به وسیلهی براون ( )5600طراحی شد که در آن دو بعد فراشناخت فرض شده
است :دانش از شناخت و تنظیم شناخت .از نظر براون مؤلفهی دانش دارای سه سطح است :دانش اخباری،
فرایندی و وضعیت ) .(Alinoora, 2013اسکراو ( )5661با نظر به مدل براون پنج مهارت فراشناختی را
برمیشمارد و آنها را این چنین توضیح میدهد :مهارت برنامهریزی (برنامهریزی ،هدفگذاری و تخصیص
منابع) ،سازماندهی (شرح دادن ،خالصه کردن و تمرکز گزینشی) ،نظارت (ارزیابی مداوم یادگیری خود و
کاربرد راهبردها) ،ارزیابی (تحلیل عملکرد) و اشکال زدایی .دربارهی راهبرد فراشناختی ،تعاریف مختلفی ارائه
شده است ،مانند :آگاهی شخص نسبت به فرایندها و راهبردهای شناختی )(Mokhtari & Reichard, 2002
و نیز دانش و کنترلی که در مورد تفکر و فعالیتهای یادگیری اعمال میشود ).(Cross & Paris, 2010
1
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بنابراین مدرسان بر اساس نوع سبک مدیریت کالس ،بر مهارتهای شناختی و هیجانی دانشجویان تأثیر
میگذارند .از آنجاییکه اساسیترین ابزار یادگیری زبان جدید خواندن و درک مطلب است )،(Sen, 2009
آموزش و تربیت خوانندگان فعال ،باانگیزه و خودگردان ،یکی از اهداف اصلی برنامههای خواندن و آموختن
زبان در مقاطع دانشگاهی میباشد ).(Pintrich, Marx & Boyle, 1993
خواندن دارای دو اصل اساسی رمزگشایی 5و درک مطلب 2است (Halahan et al, 2005; Alizadeh
) .et al, 2011تبدیل حروف چاپ شده به زبان گفتاری یا معادلهای زبان گفتاری؛ رمز گشایی است
) .(Kirmizi, 2010همچنین ساخت یک نمایش ذهنی از اطالعات متن و تفسیر آن ،بهعنوان درک مطلب
تعریف شده است ) .(Van Keer & Verhaeghe, 2005ناتوانی در خواندن و درک مطلب یکی از
حوزههای بسیار مهم و اساسی است که معموالً مشکالت بیشتری برای دانشجویان غیرایرانی به وجود میآورد
).(Taroyan et al, 2007
مهارت راهبردهای فراشناختی و هیجانی میتواند به دانشجویان غیرایرانی ،در رفع مشکالت و ناتوانی در
نارساخوانی و نحوهی کاربرد مهارتهای خواندن و درک مطلب یاری دهد .آموزش مهارتهای فراشناختی و
هیجانی بهمنظور کمک به دانشجویان نارساخوان در سازماندهی الگو فکری ،9خودسنجی ،1رفتارهای یادگیری،
خودآموزی ،1خود راهبردی 9و خودآگاهی 0صورت میگیرد ) .(Berdine, 2000هرچند پژوهشهای کمی
در زمینهی سبک مدیریت کالس درس بهعنوان مهمترین عامل مرتبط به مهارتهای شناختی ،رفتاری و
هیجانی تأکید میکند ،کایکسی در پژوهشی نشان داد که بین ابعاد مهارتهای مدیریت کالس مدرسان و
اساتید و بیانضباطی دانشآموزان و دانشجویان رابطه وجود دارد )( .(Kaykci, 2009کایسکی)2776 ،؛
دیجی جیک و استوجیل کویک ( )2755نشان دادند وقتیکه مدرسان سبک مدیریت کالس تعاملگرا را بهکار
میبرند ،دانش آموزان و دانشجویان پیشرفت تحصیلی باالتری دارند و زمانی که مدرسان مداخلهگر هستند،
آنان پیشرفت تحصیلی پایینی دارند (.)Djigic & Stojiljkovic, 2011
آدیمو ( )2752در پژوهشی روی  27معلم و  07دانشآموز نشان داد که بین مهارتها و فنون اثربخشِ
مدرسان در مدیریت کالس با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک رابطهی معنیدار وجود دارد
( .)Adeyemo, 2012علوی لنگرودی ( )5965در مقالهای به «مقایسهی باورها و نگرشهای معلمان
پیرامون مدیریت کالس با توجه به ویژگیهای دموگرافیک» پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد
1

. decoding
. comprehending
3
. intellectual Models
4
. self- rating
5
. self- Instruction
6
. self - Direct
7
. Self - Awareness
2
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مدرسان تحصیلکرده در رشتههای مرتبط با آموزش و پرورش ،تمایل بیشتری به سبک تعاملی و مدرسان
تحصیل کرده در رشتههای غیرمرتبط با آموزش و پرورش ،گرایش بیشتری به سبک مداخلهگرا دارند ( Alavi
.)Langroodi, 2012
همچنین نظری ( )5961تحقیقی با عنوان «اثربخشی سبک مدیریت دموکراسی قانونمدار کالس درس بر
میزان عزت نفس دانشآموزان پسر» ارائه نموده است که نتایج نشاندهندهی افزایش عزت نفس (عمومی،
خانوادگی ،اجتماعی و شغلی -تحصیلی) دانشآموزان با بهکارگیری سبک مدیریت کالس دموکراسی قانونمدار
در کالس درس است ( .)Nazari, 2015با توجه به اینکه ضرورت نظام آموزشی موفق ،گسترش مهارتهای
الزم در دانشجویان است ،در سالهای اخیر با مطرح شدن دیدگاههای فراشناختی و هیجانی ،نظریات جدیدی
درباره ی رفع مشکالت نارساخوان به آنان ارائه گردیده است که این امر تا حدودی تبیین کنندهی اهمیت
فراگیری و نحوهی کاربرد در یادگیری زبان جدید خواندن و درک مطلب است.
همچنین محققان بسیاری از قبیل )(Desoute, 2001)،(Elisabeth, 2003) ،(Montago, 2000
و ) (Malaki, 2005اقدام به انجام پژوهشهایی در زمینهی انجام مداخالت شناختی و فراشناختی برای
دانشجویان ،بهمنظور بهبود یادگیری خواندن و درک مطلب کردهاند .لذا در این مقاله به بررسی و مقایسهی
سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای فراشناختی ،هیجانی نارساخوانی دانشجویان غیرایرانی و ایرانی
پرداخته شده است.

 .3روش تحقیق
روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع پیمایشی است .از آنجاکه در این پژوهش ،مداخله یا دستکاری آزمایشی
صورت نگرفته ،این پژوهش در زمرهی مقاالت توصیفی قرار میگیرد و از حیث هدف ،در زمرهی پژوهشهای
کاربردی است .جامعهی پژوهش رادانشجویان غیرایرانی و ایرانی تشکیل میدهند که در سال تحصیلی -69
 5961در دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل بودند .نمونهی پژوهش حاضر ،بر اساس جدول کرجسی و مورگان
شامل  527دانشجوی ایرانی و  527دانشجوی غیرایرانی بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد که شامل موارد ذیل است:
جهت سنجش سبکهای مدیریت کالس ،از پرسشنامهای محققساخته استفاده شده است که بر اساس
چارچوب نظری ولفگانگ و گلیکمن و با الگوگیری از پرسشنامهی اساتید در خصوص کالس ) (ABCCاز
) (Martin, 1998طراحی شده است .پرسشنامهی ) (ABCCبه سنجش باورهای اساتید دربارهی مدیریت
کالس بر مبنای سه رویکرد (مداخلهگرا ،تعاملی و غیرمداخلهگرا) میپردازد .این پرسشنامه دارای  21پرسش
در سه مقیاس (مدیریت رفتار ،افراد و آموزش) است و مقیاس پاسخها ،چهارگزینهای (همیشه ،معموالً ،تا
اندازهای و هرگز) است.
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برای سنجش مهارتهای راهبردی فراشناختی دانشجویان ،از پرسشنامهی خودگزارشی اسپرلینگ استفاده
شده است .این پرسشنامه دارای  52پرسش است و مقیاس پاسخها ،سه گزینهای (همیشه ،گاهی اوقات و
هرگز) میباشد.
روایی پرسشنامه (سبکهای مدیریت کالس و مهارتهای راهبردی فراشناختی) ،از طریق دریافت نظرات
متخصصان دربارهی صحت گویهها و هماهنگی با ابعاد متغیر بررسی شد که درمجموع با توجه به فراوانی
پاسخهای مناسب ،درستی گویههای پرسشنامه تأیید شد .جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای
کرانباخ استفاده شد که ضریب محاسبه شده برای پرسشنامهی سبکهای مدیریت کالس  7809و برای
پرسشنامهی مهارتهای راهبردی فراشناختی دانشجویان  7865بود .تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار
توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است .در سطح آمار توصیفی از مشخصههای آماری درصد و میانگین و
در سطح آمار استنباطی از آزمونهای آماری تحلیل واریانس ،اسپیرمن و تی مستقل استفاده شده است.

 .4یافتههای پژوهش
در ادامه به بررسی یافتههای توصیفی و تحلیل دادهها پرداخته میشود.

 .1 .4یافتههای توصیفی
بر اساس دادههای بهدستآمده 95( ،درصد) در گروه سنی 27تا  97سال 99899( ،درصد) درگروه سنی 97
تا 17سال ( 2890درصد) درگروه سنی 17تا  17سال بودهاند .رشتهی تحصیلی  51899درصد پاسخگویان زبان
فارسی 01899 ،درصد رشتهی زبان انگلیسی 6891 ،درصد زبان فرانسه بود .سابقهی کار پاسخدهندگان بین
 57-5سال ( 96890درصد) 20890( 57-27 ،درصد) 27-21 ،سال ( 2899درصد) متغیر بود.

 .2 .4تجزیه و تحلیل دادهها
تأثیر سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای شناختی ،هیجانی نارساخوان دانشجویان غیرایرانی
و ایرانی چگونه است؟
جهت جمع آوری اطالعات بین دو گروه (دانشجویان غیرایرانی و ایرانی) پرسشنامهی سبک مدیریت کالس
تکمیل شده است ،برای پاسخ گویی به این پرسش که آیا بین دو گروه (دانشجویان غیرایرانی و ایرانی) در
سبک مدیریت کالس تفاوت وجود دارد یا نه؟
جدول .5شاخصهای توصیفی سبک مدیریت کالس در دو گروه (دانشجویان غیرایرانی و ایرانی)
متغیرها
دانشجویان ایرانی
دانشجویان غیرایرانی

غیر مداخلهگر

مداخلهگر

تعاملگرا

میانگین

91890

90825

90860

انحراف استاندارد

9821

0896

0816

میانگین

26809

29811

91811

انحراف استاندارد

1811

9829
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در جدول فوق شاخصهای توصیفی سبک مدیریت کالس در دو گروه (دانشجویان غیرایرانی و ایرانی)
مورد بررسی قرار گرفت که در بین دانشجویان ایرانی سبک مدیریت کالس تعاملگرا ( )90860بیشترین
میانگین و سبک مدیریت کالس غیرمداخلهگر ( )91890کمترین میانگین را دارا است .در میان دانشجویان
غیرایرانی ،سبک مدیریت کالس تعاملگرا ( )91811بیشترین میانگین و سبک مدیریت کالس مداخلهگر
( )29811کمترین میانگین را دارد.
بهمنظور انتخاب روش آماری مناسب ،ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون (کولموگروف–
اسمیرنوف) یا ) (K-Sبررسی شد.
جدول .2آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرها
متغیر
فراشناختی
هیجانی

گروه

کمولموگروف -اسمیرئوف

سطح معنی داری

دانشجویان ایرانی

7800

78277

دانشجویان غیرایرانی

7891

78277

دانشجویان ایرانی

7860

**78721

دانشجویان غیرایرانی

7809

78227

همانطور که از یافتههای جدول فوق استنباط میشود ،متغیرهای مهارتهای راهبردی فراشناختی و
هیجانی در سطح معناداری بیش از مقدار مالک  7871در آزمون ) (K-Sمیباشد ،در نتیجه تمامی متغیرهای
مورد بررسی در نمونه آماری ،داری توزیع نرمال است .بنابراین میتوان جهت تحلیل دادهها از آزمونهای
پارامتریک استفاده کرد.
جهت تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به تفاوت بین دو گروه دانشجویان ایرانی و غیرایرانی از لحاظ سبک
مدیریت کالس ،از روش تحلیل واریانس چندمتغیره بهره گرفته شد .قبل از بهکارگیری این آزمون فرضیههای
این آزمون به وسیلهی آزمون باکس ،المبدای ویلکز و آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت .به همین منظور،
برای بررسی پیشفرض همگنی ماتریس واریانس – کوواریانس ،مؤلفههای هوش هیجانی در گروههای مورد
پژوهش نیز از آزمون باکس استفاده شد .نتایج آزمون باکس در جدول ذیل آمده است:
جدول .9نتایج آزمون باکس جهت بررسی پیشفرض همگنی ماتریس واریانس  -کوواریانس سبک مدیریت کالس
آزمون باکس

F

سطح معنی داری

98062

58521

78912

جدول فوق مقدار سطح معناداری ( p > )7 .71را نشان میدهد که گویای شرط همگنی ماتریس واریانس–
کواریانس است ( F = 58521و  .P > )7871برای تعیین معنیداری اثر گروه بر سبک مدیریت کالس ،از آزمون
المبدای ویلکز استفاده شده است که نتایج حاصل در جدول ذیل گزارش شده است.
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جدول .1نتایج آزمون المبدای ویلکز در تحلیل واریانس چندمتغیره سبک مدیریت کالس
آزمون

ارزش

F

درجهی آزادی خطا

درجهی آزادی اثر

سطح معنادار

مجذور ایتا

المبدای ویلکز

78010

68991

507

2

78775

78519

( ،F= )68991درجهی آزادی 590؛ ( P<)78775نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان میدهد که حداقل در یکی
از سبک مدیریت کالس (مداخلهگر ،تعاملی و غیرمداخلهگر) در بین دو گروه ،تفاوت معنادار وجود دارد .برای
بررسی پیشفرض برابری واریانسهای سبک مدیریت کالس در گروههای مورد پژوهش نیز از آزمون لون
استفاده شد .نتایج آزمون لون در جدول ذیل آمده است:
جدول .1نتایج آزمون جهت بررسی پیشفرض برابری واریانسهای سبک مدیریت کالس
متغیرها

F

Df2

سطح معنیداری

غیرمداخلهگر

28120

590

7825

مداخلهگر

28127

590

7852

تعاملی

28219

590

7825

جدول فوق گویای آن است که واریانس های سبک مدیریت کالس در دو گروه (دانشجویان ایرانی و
غیرایرانی) ،با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند که این نتیجه پایایی نتایج بعدی را نشان
میدهد .با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمونهای باکس ،المبدای ویلکز و لون ،تحلیلهای مربوط به اثرات
بین آزمودنیها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بهدست آمده در جدول ذیل قابل مشاهده است.
جدول .9تحلیل واریانس چند متغیر اثرات گروه بر سبک مدیریت کالس
متغیر وابسته

SS

DF

MS

F

معنی داری

مجذور ایتا

غیرمداخلهگر

0098221

2

0098221

298577

78775

78520

مداخلهگر

9708721

2

9708721

2181

78771

78712

تعاملی

158921

2

158921

958517

78772

78552

بر اساس جدول فوق ،بین دو گروه (دانشجویان ایرانی و غیرایرانی) ،در سبک غیرمداخلهگر
( ،F=298577درجهی آزادی  5590و سطح معناداری  )78775تفاوت معناداری وجود دارد .به این صورت
که نمرهی سبک غیرمداخلهگر دانشجویان غیرایرانی بهطور معناداری پایینتر از دانشجویان ایرانی است .متغیر
گروه  78520درصد ،واریانس مؤلفهی سبک غیر مداخلهگر را تبیین میکند .بین دو گروه دانشجویان (ایرانی
و غیرایرانی) در سبک مداخلهگر ( ،F=2181درجهی آزادی  590و سطح معناداری  )78771تفاوت معنادار
وجود دارد .به این صورت که نمرهی سبک مداخلهگر دانشجویان غیرایرانی بهطور معناداری پایینتر از
دانشجویان ایرانی است .متغیر گروه  78712درصد ،واریانس سبک مداخلهگر را تبیین میکند .بین دو گروه

پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،سال هفتم ،شمارهی دوم (پیاپی ،)61پاییز و زمستان 626/6931

دانشجویان (ایرانی و غیرایرانی) در سبک تعاملی؛ ( ،F=2689درجهی آزادی  590و سطح معنیداری ،)78779
تفاوت معنادار وجود دارد .به این صورت که در سبک تعاملی ،به طور معناداری نمرهی دانشجویان غیرایرانی،
پایینتر از دانشجویان ایرانی است .متغیر گروه  7895درصد ،واریانس سبک تعاملی را تبیین میکند.
تأثیر سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای راهبردی فراشناختی نارساخوان دانشجویان
غیرایرانی و ایرانی چگونه است؟
جدول .0سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای راهبردی فراشناختی نارساخوان دانشجویان غیرایرانی و ایرانی
سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای شناختی نارساخوان
دانشجویان غیرایرانی و ایرانی

خیلی
زیاد

سبکهای

زیاد

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

جمع

دانشجویان ایرانی

0817

0817

27

97

1

577

دانشجویان غیرایرانی

7

7

97800

16895

6892

577

دانشجویان ایرانی

7

25802

97

51811

9891

577

دانشجویان غیرایرانی

1816

51895

19852

25819

2811

577

مدیریت کالس بر
مهارتهای
راهبردی فرا

دانشجویان ایرانی
متوسط

شناختی نارسا
خوان دانشجویان
غیرایرانی وایرانی

کم

اسپیرمن
گاما
اسپیرمن

دانشجویان غیرایرانی

9811

22810

22810

10896

7

577

دانشجویان ایرانی

6851

9899

59851

90856

95856

577

دانشجویان غیرایرانی

52869

59810

25805

29899

21816

577

دانشجویان ایرانی

1895

51

52

29897

92876

577

دانشجویان غیرایرانی

29825

97872

52859

25857

57815

577

کم

خیلی

گاما

22825

1819

90806

59890

59890

577

دانشجویان ایرانی
دانشجویان غیرایرانی

مقدار

سطح معنیداری

78111

78729

78196

78729

78115

78725

78171

78725
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جدول .0آزمون  tمستقل برای مقایسهی میانگین دانشجویان ایرانی و غیرایرانی
مؤلفه

گروه

سبکهای مدیریت
کالس بر مهارتهای
راهبردی فراشناختی

دانشجویان
ایرانی
دانشجویان
غیرایرانی

میانگین

انحراف
معیار

9865

7896

9809

7800

آزمون برابری
واریانس

آزمون برابری میانگین

معناداری

F

78772

11821

درجهی
آزادی

t

1715

590

معناداری

7871

نتایج جدول  0نشان میدهد که از نظر دانشجویان ،سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای راهبردی
فراشناختی نارساخوان در سطح معنیداری کمتر از  ،7871تأثیر و رابطهی مستقیمی دارد؛ یعنی با اعمال
آموزش کاربردی میتوان مهارتهای راهبردی فراشناختی را افزایش داد.
نتایج جدول  0نشان میدهد که میانگین دانشجویان ایرانی و غیرایرانی ( )9865، 9809و مقدار )1815( t
در سطح معنیداری  7871است که کمتر از  7871است .این عدد نشان دهندهی رد فرض صفر و برابر بودن
میانگین دو گروه است .از آنجاییکه میانگین دانشجویان ایرانی بیشتر است؛ لذا سبکهای مدیریت کالس از
دیدگاه دانشجویان ایرانی ،بیشتر از دانشجویان غیرایرانی بر مهارتهای راهبردی فراشناختی تأثیر دارد.
تأثیر سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای هیجانی نارساخوان دانشجویان غیرایرانی و ایرانی
چگونه است؟
جدول .6سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای هیجانی نارساخوان دانشجویان غیرایرانی و ایرانی

سبک های
مدیریت کالس
بر مهارت های
هیجانی
نارساخوان
دانشجویان
غیرایرانی و
ایرانی

گاما
اسپیرمن
گاما
اسپیرمن

خیلی
زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی
کم

دانشجویان ایرانی

خیلی
کم
6869

56809

دانشجویان غیرایرانی

9815

1801

20897

دانشجویان ایرانی

57820

0819

51801

21

دانشجویان غیرایرانی

57819

57819

50892

51867

دانشجویان ایرانی

1857

55827

9897

9857

دانشجویان غیرایرانی

9862

59892

91829

27890

دانشجویان ایرانی

52827

51811

97809

27805

دانشجویان غیرایرانی

57

59822

20805

91801

59829

دانشجویان ایرانی

0870

0807

92875

92821

25817

577

دانشجویان غیرایرانی

25815

27817

21811

52810

97850

577

دانشجویان ایرانی
دانشجویان غیرایرانی

مقدار
78295
78200
78219
78209

کم

متوسط

زیاد

56809

29851

خیلی
زیاد
20820

577

57819

15815

577

15811

577

11812

577

22897

577

29811

577

25802

577
577

سطح معنیداری
7872
7872
7871
7871

جمع
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نتایج به دست آمده گویایی این مطلب است که از نظر دانشجویان ایرانی و غیرایرانی ،سبکهای مدیریت
کالس بر مهارتهای هیجانی نارساخوان در سطح معنیداری کمتر از  ،7871تأثیر و رابطهی مستقیمی دارد؛
یعنی با اعمال آموزش کاربردی میتوان مهارتهای هیجانی را افزایش داد.
جدول .57آزمون تی مستقل برای مقایسهی میانگین دانشجویان غیرایرانی و ایرانی
مؤلفه

گروه

سبکهای مدیریت
کالس بر مهارتهای
هیجانی

دانشجویان
ایرانی
دانشجویان
غیرایرانی

میانگین

انحراف
معیار

1825

7865

1870

7800

آزمون برابری
واریانس
F

95806

معناداری

78775

آزمون برابری میانگین
t

1860

درجهی
آزادی
590

معناداری

7875

نتایج حاصل شده نشان دهندهی این مطلب است که سبکهای مدیریت کالس دانشجویان ایرانی و
غیرایرانی با میانگین  1825و  1870است و مقدار تی  1860است که در سطح معناداری  ،7875کمتر از 7871
است .این نتیجه نشان دهنده رد فرض صفر و برابر بودن میانگین دو گروه است .از آنجاییکه مقدار میانگین
دانشجویان ایرانی بیشتر است ،تأثیر سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای هیجانی از دیدگاه دانشجویان
ایرانی نیز بیشتر است.

 .5نتیجهگیری
آنچهکه معلمان ،اساتید ،مدیران و سیاستگذاران آموزش و پرورش و آموزش عالی بهعنوان موضوعی مهم و
اساسی به آن توجه دارند ،عامل سبک مدیریت کالس است که به عنوان پیچیدهترین موضوع در بهبود کیفیت
آموزش شناخته شده است .عمل مدیریت مستلزم مهارت افراد در سه جنبهی انسانی ،فنی و ادراکی است که
این مهارتها بدون کسب تجربهی فردی امکانپذیر نیست ،مگر با بصیرت بسیار و صرف وقت طوالنی .این
نکته هم قابل اشاره است که مهارتهای فوق بهصورت ذاتی در افراد وجود ندارد ،درنتیجه عالوه بر خود
مدیریت بهعنوان یک رشتهی علمی ،عمل مدیریت هم مستلزم مهارتهایی است که باید به روش علمی کسب
شود .بهطور کلی مدیریت کالس درس عبارت است از رهبری دانشآموزان از طریق طراحی و سازماندهی
منابع ،فعالیتها و محیط کالس ،نظارت بر پیشرفت امور و پیشبینی مسائل بالقوه ،بهمنظور افزایش اثربخشی
و کارایی عملکرد کالس درس .این پژوهش همانگونه که ذکر شد در پی بررسی تأثیر سبکهای مدیریت
کالس بر مهارتهای راهبردهای فراشناختی ،هیجانی نارساخوان دانشجویان غیرایرانی و ایرانی در شهر شیراز
بود .در بررسی شاخصهای توصیفی سبکهای مدیریت کالس دانشجویان ایرانی ،سبک مدیریت کالس
تعاملگرا ( ) 90860بیشترین میانگین و سبک مدیریت کالس غیرمداخلهگر ( ،)26809کمترین میانگین را
داشت و در بین دانشجویان غیرایرانی سبک مدیریت کالس تعامل گرا ( ،)91811بیشترین میانگین و سبک
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مدیریت کالس مداخلهگر ( ،)29811کمترین میانگین را داشت .با توجه به یافتههای تحقیق ،سطح مهارتهای
راهبردی فراشناختی دانشجویان با سبک مدیریت کالس تعاملی ،در مقایسه با سبک مدیریت کالس
غیرمداخلهگر و مداخلهگر ،تاثیرات بسزایی در رفع نارساخوانی دانشجویان ایرانی و غیرایرانی دارد .به عبارت
دیگر سبک مدیریت کالس تعاملی میتواند محیط مناسبی برای رشد مهارتهای راهبردهای فراشناختی
دانشجویان باشد .طبق رویکرد مدیریت کالس تعاملی ،مسائل کالس از طریق مذاکره و استدالل منطقی با
دانشجویان حل و فصل میشود .با توجه به نظریه ی یادگیری اجتماعی ارتباط دو طرفه بین فرد و محیط و
اثرات آن موجب پذیرش مسئولیت رفتار ،یادگیری و رشد دانشجویان میشود .در چنین کالسی ،کنترل و
انضباط در یک فرایند تعاملی بین اساتید و دانشجویان به وجود میآید و دانشجویان در برنامهریزی و
سازماندهی کالس درس سهیماند .اساتید به دانشجویان فرصت میدهند تا بر عملکرد خود نظارت و رفتارشان
را قضاوت کنند .ارزیابی در یک فرایند مذاکرهایِ دوطرفه صورت میگیرد .دستآوردهای ایجاد چنین فضایی
عبارت است از :ایجاد فرصت بیشتر برای تعامل مفید و سازنده در بین دانشجویان کالس ،افزایش تعامالت
منطقی بین اساتید و دانشجویان و ترغیب آنها به استدالل منطقی و توجیه عقاید خود و پذیرش قوانین
منطقی ،پذیرش مسئولیت در یادگیری و رفتار در کالس و درنهایت رشد یک نظام ،از نتایج مثبت آن است
( .)Martin, 2012; Wening, 2014درنهایت همهی این عوامل در نتیجهی محیط اجتماعی پویا به وجود
میآید و موجبات افزایش مهارتهای خودتنظیمی و مهارتهای فراشناختی را در سطح دانشگاه و بین قشر
فرهیخته فراهم میسازد.
در مقابل ،روش مدیریت کالس مداخلهگر ،با تعیین قوانین انضباطی و اجرای آن برای کاهش بدرفتاری
دانشجویان و عدم مشارکت دانشجویان در تصمیمگیریهای کالسی ،مسئولیت ادارهی کالس و نظارت بر رفتار
دانشجویان را خود استاد یا معلم بر عهده میگیرد .در چنین فضایی دانشجویان هیچنوع اختیار و مسؤلیتی در
فرایند یادگیری احساس نمیکنند و باور دارند که تنها اساتید هستند که میتوانند رفتار آنها را کنترل،
نظارت و اصالح کنند .کارل ونینگ 5در پژوهش خود گزارش میدهد که هرچه بعد کنترل در مدیریت کالس
پررنگ تر و در مقابل تعامل اساتید و دانشجویان کاهش یابد ،دانشجویان کم تجربهتر ،بیمسئولیتتر و در
تعامالت اجتماعی بیاثر و قدری غیرفعال میشوند (.)Wening, 2014
مقایسهی تأثیر سبک های مدیریت کالس بر مهارت راهبردی فراشناختی ،هیجانی نارساخوان
دانشجویان غیرایرانی و ایرانی
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) ،نتایج مقایسه بین سبک مدیریت
کالس (مداخلهگر ،تعاملی و غیرمداخلهگر) در بین دانشجویان غیرایرانی و ایرانی به شرح ذیل میباشد:

. Wening

1
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آنچه که آشکار است اینکه مدیریت کالس در سه سبک مداخلهگر ،تعاملی و غیرمداخلهگر و در دو گروه
دانشجویان غیرایرانی و ایرانی تفاوت وجود دارد .به این صورت که سبکهای مدیریت کالس (مداخلهگر،
تعاملی و غیرمداخلهگر) در بین دانشجویان غیرایرانی کمتر از دانشجویان ایرانی است .یعنی تأثیر سبکهای
مدیریت کالس (مداخلهگر ،تعاملی و غیرمداخلهگر) در بین دانشجویان ایرانی در سطح باالیی قرار دارد که
این نشان دهندهی وجود برنامههای آموزشی معتبر است که بر اساس توانمندیهای دانشجویان تدوین شده
است .بهطور کلی استفاده از مهارتهای راهبردی فراشناختی و مؤلفههای هیجانی ،نهتنها تجهیز کردن
دانشجویان به مجموعهای از مهارتها و فرایندهاست؛ بلکه تواناسازی آنها بر تفکر منطقی و رفع ضعفها برای
خودشان نیز میباشد.
پژوهشهای مثل ( )Desute, 2001( ،)Elisabeth, 2003( ،)Montago, 2000و ( Malaki,
 ،)2005نشان دادند که اقدامات فعالیت های شناختی و فراشناختی دانشجویان به بهبود یادگیری خواندن و
درک مطلب تأکید دارد .نتایج تحقیقات ( )Kaykci, 2009و ()Adeyemo, 2012
و )(Alavi Langaroudi, 2012با نیز با نتایج پژوهش حاضر همسوئی معنیداری دارد.
در ادامه به بررسی سبکهای مدیریت کالس بر مهارتهای راهبردی فراشناختی ،هیجانی نارساخوان
دانشجویان غیرایرانی و ایرانی پرداخته شد که یافتهها نشان دهندهی این مطالب میباشد :تأثیر سبکهای
مدیریت کالس بر مهارتهای شناختی ،هیجانی در بین دانشجویان ایرانی در سطح باالیی قرار دارد .نتیجهی
یاد شده به وسیلهی تحقیقات خارج از کشور مثل (Elisabeth, 2007) ،(Montago, 2008) :و تحقیقات
داخل کشور مثل (Esmaeili, 2011) ، (Beshavord, 2011) ، (Ramezani, 2010) :و (Rahim
) poor, 2012تأیید میشود.
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