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بررسی رابطه شیوه تدریس و مدیریت کالس مجازی توسط معلم با سرزندگی و 

 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان خوی

 قاسم محمدیاری1، زیبا درستی2

75-91صص   

  

  چکیده

زندگی و های مجازی توسط معلم با سرهای تدریس و مدیریت کالسهای شیوهرابطهبررسی  حاضر کلی پژوهش هدف

ردی و از ع کاربپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان خوی بود. نوع پژوهش حاضر بر اساس اهداف، از نو

رستان تدایی شهپس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره دوم اب –نوع پیش آزمون 

-می نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان خوی 370اد آنها است که تعد 1399-1400خوی در سال تحصیلی 

ای های چند مرحلوشهخگیری تصادفی دایی از طریق نمونهنفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ابت 50برای این منظور باشد. 

ابزار  ر گروه کنترل(.نف 25نفر گروه آزمایش و  25انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند)

جداول و  معیار، فهای اماری توصیفی)میانگین، انحراباشد همچنین در این پژوهش از روشگردآوری اطالعات پرسشنامه می

س و های تدرین شیوهنمودارها( و آمار استنباطی از روش تحلیل کواریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بی

 دارد. طه وجودهای مجازی توسط معلم با سرزندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی خوی رابمدیریت کالس
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 مقدمه

 برنامه اي گونه به باید یآموزش سیستم بنابراین شود؛جامعه می خودشکوفایی و رشد باعث که است آموزشی نهادهاي از یکی وپرورش آموزش

 از معلمان دیریت کالسم سبک و تحصیلی سرزندگی درزمینه مطالعات یابد. ارتقاء آموزان دانش پیشرفت تحصیلی و عملکرد که شود ریزي

 افزایش آموزان دانش در را تحصیلی پیشرفت که عواملی شناسایی دارد، پس قرار آغازین مرحله در وپرورش آموزش در تحصیلی پیشرفت عوامل

 گیرد. قرار پژوهش از محورهاي یکی باید دهد می

 انتقال تنها تدریس رآیندف در معلمان وظیفه است، مؤثر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در تدریس هايروش دهدمی نشان مطالعات تاریخچه

 به را آموختن چگونه و اندیشیدن چگونه و نمایند فراهم را یادگیري مطلوب شرایط و موقعیت باید بلکه آموزان نیست دانش به علمی هايواقعیت

 براي موفق معلمان و است مسال شخصیت پرورش و منطقی تفکر توان پرورش بلکه دانش، انتقال تنها نه معلم بیاموزند. یعنی کار شاگردان

 می را آنها از مؤثر ستفادها نحوه و اجتماعی و شناختی مطالب خود شاگردان بلکه باشند نمی تخصصی مطالب کننده تنها عرضه خود شاگردان

 شمار به تربیت محتوایی و کیفی توسعه و رشد در موثر عوامل مهمترین از معلم خصوص به انسانی نیروي نقش پرورش و در آموزش ، آموزند

 (. 1397آید)محمدي، می

 که است این ما اعتقاد گیرد. ارقر مورد بررسینزدیک  از باید دانش آموزان موفقیت در تعیین کننده عامل به عنوان معلمان تدریس هايشیوه

دانش  بیشتر هايپیشرفت و اوردهايدست در بهبود موجب تواندمی باالتر اثربخشی با هاي مرتبطشیوه بهبود و سازيپیاده براي معلمان به کمک

ارتباط  دانش آموز ت تحصیلیسرزندگی و پیشرف با معلمان، مدیریت کالس مجازي هاي تدریسشیوه یعنی ساختار، دو هر چراکه آموزان شود؛

 (. 2016شکوري،  و دارد)بالقیزاده

 یک هر نمود که اذعان باید لبتهگیرند. امی بر در را خاص شعاع تا بردشان هرکدام که هستند متفاوتی هايروشنایی منزله به تدریس هايروش

 در یک هر دیگر به عبارت ند،هست برخوردار اي ویژه کارایی تدریس نوین هايروش از مختلف هاي موقعیت با ارتباط در فوق هاي روشنایی از

 (. 1397هستند)محمدي،  مثمرثر خویش جاي

ر ایجاد وضعیت تواند دمی ترقیقدبا توجه به مطالب ذکر شده اگر معلم از اصول تعلیم و تربیت شناخت دقیق و علمی داشته باشد، قویتر و 

معلم است.  اف آموزشی،تحقق اهد ترین عامل براي ایجاد موقعیت مطلوب درتوان اذعان کرد که اساسینماید. پس میمطلوب یادگیري فعالیت 

علم و کل م. اطالعات یل نمایدهاي خود در تدریس به محیطی جذاب و فعال تبدتواند بهترین موقعیت را با توجه به تواناییاوست که می

 گذارد. ري و پیشرفت تحصیلی دانش آموز تاثیر میشخصیت معلم در ایجاد شرایط یادگی

 فراگیري هايزمونآبه وسیله  که شودمی اطالق آموزشگاهی موضوعات در فرد اکتسابی یا آموخته شده توانایی تحصیلی به پیشرفت

 به طوریکه است، فرد آموزشگاهی ريیادگی مقدار معناي به این اصطالح به طورکلی شود.می گیرياندازه ساخته معلم آزمونهاي یا استانداردشده

 قرار گرفت)دلیرناصر موردمطالعه آموزشوپرورش نظام و مدرسه به مربوط عوامل و فردي هايتفاوت به مربوط کلی عوامل مقوله در را آنها بتوان

 (. 1394حسینی نسب،  و

 که استعدادي و توانایی تحصیلی، است. سرزندگی 3تحصیلی سرزندگی تواندمی دانش آموزان تحصیلی پیشرفت در دیگر مؤثر یکی از عوامل

 تحصیلی به عنوان (. سرزندگی1393چراغی،  و شود)مراديمی تحصیلی حیطه در فشارها و هاموانع، سختی برابر در افراد سازگاري موجب است

                                                                                                                                                                                           
3 . Academic buoyancy 
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 ؛ سلبرگ،2011و همکاران،  4است)دیوژن مطرح هاي پژوهشینظام از بسیاري در ذهنی سالمت دارمعنی شاخص و بهزیستی هايمؤلفه از یکی

-با چالش برخورد در دانش آموزان آمیزموفقیت توانایی به را تحصیلی ( سرزندگی2008)6مارش و (. مارتین2012، 5هالواري و اومیندسن هاپمینز،

 به انطباقی و سازنده مثبت، پاسخ به تحصیلی واقع، سرزندگی در کنند.می تعریف هستند، معمول تحصیلی زندگی مسیر در که تحصیلی هاي

(. از 2011، 7آزبورن_داگالس و سیمز کانرز، دارد)پوتواین، اشاره شود؛می تجربه تحصیلی، جاري و ي مداومعرصه در که موانعی و هاچالش انواع

 و تربیت بر مهم هايشاخص از یکی کندمی مثبت منعکس روانشناسی زمینه چارچوب در را تحصیلی عملکرد تحصیلی، سرزندگی آنجا که

 (. 1394عباسی،  و صبحی قراملکی است)پورعبدل، فرد آمیزموفقیت و ثمربخش یادگیري

 و هالیاقت آنجا در و گذاردمی تأثیر آمیز فردموفقیت و ثمربخش یادگیري و تربیت بر که است مهمی هايشاخص از یکی تحصیلی سرزندگی

 که ( نشان دادند2013)8مگیور و کانلی (. میلر،1391قلیزاده،  و افروز شود)میکاییلی،حاصل می علمی هايپیشرفت و نشیندمی بار به هاتوانایی

 دارد.  وجود نیرومندي بسیار رابطه آنها اقتصادي و وضعیت جنس سن، از صرفنظر دانش آموزان تحصیلی پیشرفت و تحصیلی سرزندگی بین

سرزندگی  ریت کالس مجازي بامدی و شیوه هاي تدریس متغیرهاي که شودمی استنباط چنین انجام شده، تحقیقات نتایج به توجه با مجموع در

 بینی سرزندگی وپیش زمینه در لیداخ پژوهش تاکنون اینکه به توجه با باشند، داشته سزایی نقش به توانندمی دانش آموزان تحصیلی و پیشرفت

 از دانش آموزان تحصیلی شرفتبهبود پی در پژوهش نتایج از استفاده است؛ نگرفته صورت متغیر دو این براساس دانش آموزان پیشرفت تحصیلی

 از کند تبیین شهرستان را این دانش آموزان تحصیلی پیشرفت  متغیرهایی که به توجه بنابراین باشد. تواندمی مطالعه این مهم هايضرورت

ازي توسط معلم با هاي مجهاي تدریس و مدیریت کالسهاي شیوهبررسی رابطه حاضر پژوهش هدف است؛ بنابراین پژوهش این اهمیت

 است. سرزندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

 

 . مبانی نظری2

 . تدریس2-1

 درست ماهیت و معنی درسی با يهابرنامه مجریان و معلمان رسد، اکثرمی نظر به آشنا مفهومی تربیتی علوم متون در چه تدریس، اگر اصطالح

تأثیر  کردن با آنها کار ينحوه و آموزان دانش به نسبت آنان نگرش در تواندمی تدریس مفهوم از معلمان مختلف هايدارند. برداشت آشنایی آن

 (. 1390گذارد)شعبانی،  جاي بر منفی یا مثبت

 شاگرد. تدریس رفتار در تغییر دایجا براي معلم، هدفدار و منظم طراحی اساس بر شاگرد، و معلم متقابل رفتار یا تعامل از است عبارت تدریس

 ي سنجیده اعمال ي همجموع کندمی مشخص که است، یادگیري هدف با و فراگیر دهنده فرا بین متقابل کنش یا جانبه دو فعالیت همان

 (.1397شود)محمدي، می نامیده تدریس فرآیند ، دهدانجام می درس ارائه منظور به معلم که پیوسته و منطقی
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 تدریس . روش2-2

 انتخاب بعد از معلم ست.ا تدریس روش انتخاب و یادگیري یاددهی، هاي روش موضوع ، درسی برنامه در آموزشی، طراحی مهم مراحل از یکی

 به رسیدن و درس راي ارائهب را شده تعیین پیش از و مدوّن هايبرنامه و تدریس مناسب روش مشی، خط باید وسیله، تعیین از قبل و محتوي

 امکانات و رایطش به توجه با به هدف، رسیدن براي که منظمی تدابیر مجموعه به گفت توانمی واقع در کند؛ انتخاب را خود نظر مورد اهداف

 (. 1397گویند)محمدي،  " تدریس روش "شودمی اتخاذ

 تدریس هایشیوه . انواع2-3

 های سنتی: روش .1

 آموزش اصلی مسئولیت اطالعات، ي دهنده انتقال عنوان بّه معلم و است انفعالی موجودي فراگیر روش این در

 را آنها ترتیب رفتار این به و سازد تهانباش هادرس اصطالحات و اصول مفاهیم، از انبوهی با را فراگیران ذهن کند می تالش . او دارد عهده بر را

 استفاده مشخصی از محتواي اجبار به فراگیر و معلمّ و است انعطاف قابل غیر درسی يبرنامه تدریس، روش نوع این دهد. در تغییر قبل به نسبت

 همین به شود. شایدمی ظاهر رانبرابر فراگی در معلومات ي گنجینه عنوان به و اوست خود تدریس، اصلی عامل که کندمی تصور کنند. معلمّمی

 گویند. می نیز مّحور معلم هايروش ها،روش و الگوها گونه این به دلیل،

 نوین:  هایروش .2

 توانایی تا کندمی تالش معلمّ و دارد قرار توجه مرکز در او هايتوانمندي و عالیق و فراگیر الگو این در

فعالیت و هاتمرین طریق از را ؤثرم یادگیري و کند می استفاده زیادي آموزشی امکانات و وسایل از تدریس هنگام کند. معلمّ تقویت را فراگیران

 ايکننده هدایت و علمّ، راهنمادهد. ممی دخالت درس مفاهیم یادگیري و اهداف تحقق در را آنان و گذاردمی فراگیران يعهده به متنوع هاي

بگیرد)محمدي،  یاد القهع روي از و عمیق طور به را درس تا کندمی کمک او به و کندمی طی را آموزشی مسیر فراگیر پاي به پا که است

1397 .) 

 رایانه وسیله به . آموزش2-4

 کالس در تحوالت همم عامل عنوان به و باشد می گرایی دیدگاه ساخت براساس یادگیري هايروش الینفک جزء الکترونیکی هايفناوري

 کند. می وظنفه انجام است، تحول و تغیر محل ترین حناتی که درسی

 از یک مرحله در شاگرد که نیزما فقط و است ماشین کنترل در مطالعه در پیشرفت که تفاوت این با است اي برنامه آموزش مانند به روش این

 ماشین وسایلی هستند آموزشی هايشوند. ماشینمی نامیده شود. می داده او به تازه مطالب ریاضت و پیشرفت اجازه شد، موفق آموزش

 آموزش و فوري بازخورد ز وکارآمو فعالیت موجب و کنند می عرضه منظم طریق به را آموزش که آموزش در استفاده مورد آموزش،کامپیوترهاي

 (. 1397شوند)محمدي، می انفرادي

 روش از یک هیچ نمود. البته تسهیل را یادگیري توانمی تدریس نوین هايروش کارگیري به با که است یادگیري ابزارهاي مهم یکی تدریس

به  توجه با باید معلم شود. لذامی شانضعف یا قوت باعث که آنهاست از استفاده شرایط و نحوه بلکه نیستند، بد یا خوب نفسه تدریس فی هاي

و...( مناسب آموزي دانش تراکم ، و... وسایل فضا، موجود)زمان، امکانات آموزان، دانش عالیق و نیازها تدریس، محتواي آموزشی، هايهدف
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 متعدد راهبردهاي با هماهنگ که است معلم و آموز دانش براي عملی ابزار نوعی کند. رایانه انتخاب مطلوب تدریس یک براي را شیوه ترین

 (. 1386کنند)ذوفن،  استفاده آن از توانندمی یادگیري و آموزش

و  یادگیري هاي فعالیت اركتد و اصلی مسئولیت معلم آن در که شودمی اطالق یادگیري یا آموزشی هايموقعیت به رایانه، کمک به آموزش 

آموزش ماشین آموزشی  در استفاده وردم هايرایانه دارد. عهده بر را گیردمی صورت رایانه با آموز دانش مستقیم ارتبا طریق از که را آن کنترل

 را آموز به دانش پیشرفت اجازه یزمان آموزشی ماشین و است ماشین کنترل در مطالعه، در پیشرفت رایانه، وسیله به تدریس در شوند.می نامیده

 ریزيبرنامه در آنها آموزشی لبمطا که هستند هاییرایانه آموزشی هايماشین بنابراین باشد. شده مرحله آن در یادگیري به موفق که دهدمی

 .(1390گیرد)شعبانی،  می فرا و کندمی دریافت را آموزشی مطالب هاماشین این از استفاده با فراگیر و شده

 . سرزندگی 2-5

دانش  تواندآن می که اردد اشاره واقعیت این به ( و2014برخاسته)مارتین،  مثبت شناسی روان از درون که است سازهاي آموزشی سرزندگی

 که دشواري و سخت تکالیف حان،امت فشار ضعیف، نمرات مانند هاي تحصیلیچالش و موانع با موفقیت آمیزي به صورت تا کند توانا را آموزان

 در که موانعی و هاچالش انواع هب انطباقی و سازنده مثبت، به پاسخ برخیزند. سرزندگی تحصیلی مقابله به دهدمی رخ مدرسه تحصیل و طول در

-نشان می خوبی به را تحصیلی سرزندگی مفهوم که هایینظریه مهمترین از دارد. یکی اشاره شوند؛می تجربه جاري تحصیلی، و مداوم يعرصه

 تحصیلی زمینه در که ارندد وجود چالشبرانگیزي که سؤاالت کردند ( تصریح2008مارش ) و مارتین ( است.2008مارش) و مارتین نظریه دهد،

 دارند.  توجه به نیاز

 

 . فرضیه های تحقیق 2-6

 شهرستان خويبررسی رابطه شیوه تدریس با سرزندگی دانش آموزان ابتدایی  .1

 بررسی رابطه شیوه تدریس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان خوي .2

 بررسی رابطه مدیریت کالس مجازي توسط معلم با سرزندگی دانش آموزان ابتدایی شهرستان خوي .3

  .بررسی رابطه مدیریت کالس مجازي توسط معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان خوي .4

 تحقیق روش .3

ژوهش حاضر پاست، این  فی نبودهها کامال تصادپژوهش حاضر بر اساس اهداف، از نوع کاربردي است و با توجه به این که گزینش نمونهنوع 

 پس آزمون با گروه کنترل است. –شبه تجربی از نوع پیش آزمون 

نفر از دانش  370است که تعداد آنها  1399-1400در سال تحصیلی  جامعه آماري پژوهش، دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان خوي

 باشد. آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان خوي می

گیري در دسترس استفاده شده از نمونه 1399-1400براي انتخاب نمونه آماري از میان دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان خوي در 

ر کالسهاي طبیعی صورت گرفته است و امکان انتخاب آزمودنی ها و انتساب آنها در گروه هاي آزمایش و کنترل است. چون این پژوهش د

وجود نداشت لذا دو کالس پایه ششم ابتدایی انتخاب گردید و یک کالس به عنوان گروه آزمایشی در معرض متغیر مستقل قرار گرفت. به این 
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اي انتخاب شده و به طور تصادفی به اي چند مرحلهگیري تصادفی خوشهیه ششم ابتدایی از طریق نمونهنفر از دانش آموزان دختر پا 50منظور 

 نفر گروه کنترل(. 25نفر گروه آزمایش و  25دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند)

 میزان ارزیابی شنامهپرس ،1986 گلیکمن و یولفگانگ کالس مدیریت سبک پرسشنامه از متغیرها سنجش برايپرسشنامه مدیریت کالس: 

 شود.  استفاده می 1389رحیمی معلمان و اساتید آموزش کیفیت

 سرزندگی تحصیلی ( بر مبناي مدل1391دهقانیزاده و حسین چاري ) تحصیلی سرزندگی پرسشنامه ازتحصیلی:  سرزندگی پرسشنامه

 (، و4(، موافقم)3ندارم) (، نظري2م)(، مخالف1مخالفم) کامالً ايدرجه 5لیکرت طیف اساس بر آن گذارينمره .شد استفاده 2006 مارش و مارتین

 است.  شده گزارش 80/0این  کرونباخ آلفاي ضریب (، است.5موافقم ) کامالً

دوم ش آموزان دختر دوره هاي سه ماهه پاییز داننمره از آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بررسی براي حاضر پژوهش در : پیشرفت تحصیلی

 استفاده شده است. 1400-1399ابتدایی در سال تحصیلی 

واریانس استفاده وش تحلیل کطی از رهاي اماري توصیفی)میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها( و آمار استنبادر این پژوهش از روش   

 شده است. 

 ها تجزیه و تحلیل داده .4

 های توصیفی متغیرهای تحقیق. آماره4-1

  باشد.یابل بررسی مقهاي توصیفی هر یک از متغیرهاي تحقیق را اعم از میانگین، انحراف معیار، ماکزیمم، مینیمم آماره 4-1در جدول    

 هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق: آماره 4-1جدول 

انحراف  میانگین تعداد 
 معیار

کمترین 
 مقدار

بیشترین 
 مقدار

ازمونیش پ -هاي تدریسشیوه 41/3 25 کنترل   598/0  95/1  30/4  

06/3 25 ازمایش  07/1  1 67/4  

س ازمونپ -هاي تدریس شیوه 32/3 25 کنترل   563/0  10/2  65/4  

83/3 25 ازمایش  520/0  59/2  65/4  

پیش  –مدیریت کالس مجازي 
 ازمون

91/2 25 کنترل  785/0  2 20/4  

56/3 25 ازمایش  951/0  1 5 

پس  –مدیریت کالس مجازي 
 ازمون

31/3 25 کنترل  532/0  2 66/4  

81/3 25 ازمایش  511/0  59/2  65/4  

پیش ازمون –سرزندگی  31/3 25 کنترل   555/  95/1  30/4  

24/3 25 ازمایش  00/1  1 67/4  

پس ازمون – سرزندگی 30/3 25  کنترل   563/0  2 5 

97/3 25 ازمایش  583/0  53/  5 

پیش ازمون –پیشرفت تحصیلی  30/3 25 کنترل   565/0  95/1  30/4  

38/3 25 ازمایش  07/1  1 5 
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پس ازمون –پیشرفت تحصیلی  25/3 25 کنترل   818/0  33/1  5 

08/4 25 ازمایش  828/0  50/1  5 

 رسی شده اند.س ازمون برون و پپیش ازمبا توجه به جدول باال مقادیر توصیفی هر یک از متغیرهاي تحقیق در دو گروه کنترل و آزمایش در 

 آماره استنباطی 

 بررسی وضعیت توزیع متغیرها

تابع توزیع تجمعی  اي به مقایسهمونهناسمیرنوف تک -در این بخش از تحقیق الزم است تا وضعیت نرمال بودن توزیع متغیرها مشخص شود. آزمون کولموگروف

فاده نمود و پارامتریک است توان از آمارها داراي توزیع نرمال باشند میپردازد. چنانچه دادهانتظار در یک متغیر ترتیبی میمشاهده شده با تابع توزیع تجمعی مورد 

 هاي آماري زیر مطرح شده اند:توان از آمار ناپارامتریک استفاده نمود. براي انجام این آزمون فرضها داراي توزیع نرمال نباشند میچنانچه داده

0H :.داده ها داراي توزیع نرمال هستند 

1H: .داده ها داراي توزیع نرمال نیستند 

 ود.شمتغیرهاي تحقیق پذیرفته می باشد، فرض صفر تائید و ادعاي نرمال بودن توزیع 0.05بزرگتر از  (Sig)چنانچه سطح معناداري متغیرهاي تحقیق 

 

 براي متغیرهاي تحقیقداري آزمون کولموگروف اسمیرنف : سطوح معنی 2-4جدول 

تعداد  گروه  متغیرها

 هاداده

آماره 

کلموگروف 

 اسمیرنف

p- نتیجه  مقدار

)نرمال/غیرنرمال 

 بودن توزیع(

 -های تدریسشیوه

 پیش ازمون

 نرمال 065/0 185/0 25 کنترل

 نرمال 058/0 118/0 25 ازمایش

 -های تدریس شیوه

 پس ازمون

 نرمال 085/0 163/0 25 کنترل

 نرمال 080/0 164/0 25 ازمایش

مدیریت کالس 

پیش  –مجازی 

 ازمون

 نرمال 101/0 137/0 25 کنترل

 نرمال 057/0 185/0 25 ازمایش

مدیریت کالس 

پس  –مجازی 

 ازمون

 نرمال 200/0 095/0 25 کنترل

 نرمال 200/0 138/0 25 ازمایش

پیش  –سرزندگی 

 ازمون

 نرمال 200/0 107/0 25 کنترل

 نرمال 58/0 185/0 25 ازمایش

پس  –سرزندگی 

 ازمون

 نرمال 200/0 095/0 25 کنترل

 نرمال 092/0 189/0 25 ازمایش
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 –پیشرفت تحصیلی 

 پیش ازمون

 نرمال 200/0 113/0 25 کنترل

 نرمال 091/0 120/0 25 ازمایش

 – پیشرفت تحصیلی

 پس ازمون

 نرمال 054/0 189/0 25 کنترل

 نرمال 081/0 163/0 25 ازمایش

 ثبات فرضیات تحقیق می توان ازااست. لذا، متغیرهاي تحقیق داراي توزیع نرمال هستند و براي  05/0داري همه متغیرها بیشتر از ، سطوح معنی2-4با توجه به جدول 

 ازمون هاي پارامتریک استفاده کرد .

 . آزمون فرضیه های تحقیق4-2

 خوی ارتباط دارد.  شهرستان ابتدایی آموزان دانش سرزندگی با تدریس شیوه آزمون فرضیه اول:

 فاده شده است. از آزمون کواریانس یک راهه است خوي شهرستان ابتدایی آموزان دانش سرزندگی با تدریس براي بررسی شیوه
 کواریانس شرط پیش : آزمون 3-4جدول 

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 مجذورات

سطح معنی  Fمقدار 

 داری

 337/0 941/0 629/0 1 629/0 پیش آزمون

گروه  * پیش 

 آزمون

625/0 1 625/0 936/0 338/0 

   668 46 730/30 خطا

 338/0 ه نتایج بدست آمده از پیش شرط آزمون کواریانس سطح معنی بدست آمده، با توجه ب3-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره 
ین متغیر مستقل و متغیر کواریت باشد، به عبارت دیگر تعامل ب 05/0باشد که شرط اصلی براي آزمون کواریانس است که باید بزرگتر از می 

  معنی دار نیست، در نتیجه فرض همگنی شیب رگرسیونی رعایت شده است.

 : آزمون لوین براي مقایسه برابري واریانس ها4-4جدول شماره 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1آزادی درجه  Fمقدار 

122/1 1 48 295/0 
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ست که ا 295/0ها اري بدست آمده از آزمون لوین براي بررسی برابري واریانسد، سطح معنی 4-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره 

 ها رعایت شده است.بوده، بنابراین همگنی واریانس 05/0بزرگتر از 
 خوي شهرستان ابتدایی آموزان دانش سرزندگی با تدریس شیوهارتباط  کواریانس آزمون: 5-4 شماره جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

سطح معنی  Fمقدار 

 داری

 مجذور ایتا

 030/0 000/0 433/1 956/0 1 956/0 پیش آزمون

 006/0 450/8 637/5 2 637/5 گروه

   667/0 47 355/31 خطا

 را خطا مربعات مجموع برآورد که دارد قرار Corrected model  جدول، این سطر اولین در 5-4با توجه به نتاج بدست آمده از جدول شماره 

 شده حاصل مناسبی مدل 05/0سطح معنی داري کمتر از  مقدار بودن کوچک با که. دهدمی نشان (μ) مبدا از عرض مقدار گرفتن نظر در بدون

 ابتدایی آموزان دانش سرزندگی با تدریس شیوه می باشد، بین 05/0بر اساس سطح معنی داري بدست آمده که کمتر از  همچنین. است

 Effect) اثر از سوي دیگر،  مقدار. یابدمی افزایش نیز دیگري یکی، افزایش با که معنی این به است، برقرار خطی رابطه متغیر خوي شهرستان

Size) ستون در نیز متغیرها این از یک هر براي Partial Eta Squared ستون این مقدار چه هر. شودمی دیده کوواریانس تحلیل مدل در 

 صورت به (Partial Eta Squared) «مربع جزئی اتاي» مقدار. است بیشتر وابسته متغیر روي آن تاثیر باشد، بیشتر سطرها از یک هر براي

 دارد. تاثیر خوي شهرستان ابتدایی آموزان دانش سرزندگی بر تدریس شیوهبنابراین  .شودمی حاصل تغییرات کل به عامل آن تغییرات تقسیم

ین معنی که اگر مقدار متغیر ااست به  167/11براي مدل رگرسیونی برابر با  (Intercept) عرض از مبداهمچنین بر اساس نتایح بدست آمده 

خوي  شهرستان ابتدایی دختر آموزان دانش سرزندگی واحد 167/11مقدار  تدریس شیوهعامل را در نظر نگرفته باشیم، با افزایش هر واحد 

 .یابدافزایش می
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 ارتباط دارد.خوی  شهرستان ابتدایی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با تدریس آزمون فرضیه دوم: شیوه

 است.  هه استفاده شدهخوي از آزمون کواریانس یک را شهرستان ابتدایی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با تدریس براي بررسی شیوه
 کواریانس شرط پیش آزمون: 6-4جدول 

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 مجذورات

سطح معنی  Fمقدار 

 داری

 000/0 243/1531 470/688 1 470/668 پیش آزمون

گروه  * پیش 

 آزمون

269/1 1 269/1 822/1 000/1 

   45/0 48 582/21 خطا

 

 100/0 ه نتایج بدست آمده از پیش شرط آزمون کواریانس سطح معنی بدست آمده، با توجه ب6-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره 
ین متغیر مستقل و متغیر کواریت باشد، به عبارت دیگر تعامل ب 05/0کواریانس است که باید بزرگتر از می باشد که شرط اصلی براي آزمون 

  معنی دار نیست، در نتیجه فرض همگنی شیب رگرسیونی رعایت شده است.

 : آزمون لوین براي مقایسه برابري واریانس ها7-4جدول شماره 

 معناداریسطح  2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار 

095/0 1 48 759/0 

 

ست که ا 759/0ها اري بدست آمده از آزمون لوین براي بررسی برابري واریانسد، سطح معنی 7-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره 

 بوده، بنابراین همگنی واریانس ها رعایت شده است. 05/0بزرگتر از 
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 خوي شهرستان ابتدایی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با تدریس شیوه کواریانس آزمون: 8-4 شماره جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

سطح معنی  Fمقدار 

 داری

 مجذور ایتا

 662/0 000.0 210/92 341/42 1 341/42 پیش آزمون

 004 703/2 241/1 1 241/1 گروه

   456/0 47 581/121 خطا

 

 را خطا مربعات مجموع برآورد که دارد قرار Corrected model  جدول، این سطر اولین در 8-4توجه به نتاج بدست آمده از جدول شماره با 

 شده حاصل مناسبی مدل 05/0سطح معنی داري کمتر از  مقدار بودن کوچک با که. دهدمی نشان (μ) مبدا از عرض مقدار گرفتن نظر در بدون

 ابتدایی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با تدریس شیوه می باشد، بین 05/0بر اساس سطح معنی داري بدست آمده که کمتر از  همچنین. است

 Effect) اثر از سوي دیگر،  مقدار. یابدمی افزایش نیز دیگري یکی، افزایش با که معنی این به است، برقرار خطی رابطه متغیر خوي شهرستان

Size )ستون در نیز متغیرها این از یک هر براي Partial Eta Squared ستون این مقدار چه هر. شودمی دیده کوواریانس تحلیل مدل در 

 صورت به( Partial Eta Squared) «مربع جزئی اتاي» مقدار. است بیشتر وابسته متغیر روي آن تاثیر باشد، بیشتر سطرها از یک هر براي

 خوي تاثیر شهرستان ابتدایی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با تدریس بنابراین شیوه .شودمی حاصل تغییرات کل به عامل آن تغییرات تقسیم

است به این معنی که اگر مقدار  341/42براي مدل رگرسیونی برابر با  (Intercept) عرض از مبدادارد. همچنین بر اساس نتایح بدست آمده 

 ابتدایی پایه دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت واحد 341/42مقدار  تدریس شیوهمتغیر عامل را در نظر نگرفته باشیم، با افزایش هر واحد 

 . یابدافزایش میخوي  شهرستان

خوی ارتباط  شهرستان ابتدایی آموزان دانش سرزندگی با معلم توسط مجازی کالس آزمون فرضیه سوم: مدیریت

 دارد.

اده شده ریانس یک راهه استفاز آزمون کوا خوي شهرستان ابتدایی آموزان دانش سرزندگی با معلم توسط مجازي کالس مدیریتبراي بررسی 
 است. 

 کواریانس شرط پیش آزمون: 9-4جدول 

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 مجذورات

سطح معنی  Fمقدار 

 داری

 351/0 887/0 400/0 1 4000/0 پیش آزمون
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گروه  * پیش 

 آزمون

150/0 1 150/0 332/0 567/0 

   450/0 46 718/20 خطا

 

 567/0 ه نتایج بدست آمده از پیش شرط آزمون کواریانس سطح معنی بدست آمده، با توجه ب9-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره 
ین متغیر مستقل و متغیر کواریت باشد، به عبارت دیگر تعامل ب 05/0شرط اصلی براي آزمون کواریانس است که باید بزرگتر از  می باشد که

  معنی دار نیست، در نتیجه فرض همگنی شیب رگرسیونی رعایت شده است.

 : آزمون لوین براي مقایسه برابري واریانس ها10-4جدول شماره 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار 

331/1 1 48 125/0 

 

 

است  125/0ها داري بدست آمده از آزمون لوین براي بررسی برابري واریانس ، سطح معنی10-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره 

 بوده، بنابراین همگنی واریانس ها رعایت شده است. 05/0که بزرگتر از 

 

 
 خوي شهرستان ابتدایی آموزان دانش سرزندگی با معلم توسط مجازي کالس مدیریتارتباط  کواریانس آزمون: 11-4 شماره جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

سطح معنی  Fمقدار 

 داری

 مجذور ایتا

 614/0 000/0 88/74 246/33 1 146/33 پیش آزمون

 000/0 396/15 836/6 1 836/0 گروه

   444/0 47 868/20 خطا

 

 مربعات مجموع برآورد که دارد قرار Corrected model  جدول، این سطر اولین در 11-4با توجه به نتاج بدست آمده از جدول شماره    

 مناسبی مدل 05/0از سطح معنی داري کمتر  مقدار بودن کوچک با که. دهدمی نشان (μ) مبدا از عرض مقدار گرفتن نظر در بدون را خطا
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 با معلم توسط مجازي کالس مدیریت می باشد، بین 05/0بر اساس سطح معنی داري بدست آمده که کمتر از  همچنین. است شده حاصل

از . یابدمی افزایش نیز دیگري یکی، افزایش با که معنی این به است، برقرار خطی رابطه خوي متغیر شهرستان ابتدایی آموزان دانش سرزندگی

 دیده کوواریانس تحلیل مدل در Partial Eta Squared ستون در نیز متغیرها این از یک هر براي (Effect Size) اثر سوي دیگر،  مقدار

 «مربع جزئی اتاي» مقدار. است بیشتر وابسته متغیر روي آن تاثیر باشد، بیشتر سطرها از یک هر براي ستون این مقدار چه هر. شودمی

(Partial Eta Squared )معلم توسط مجازي کالس بنابراین مدیریت .شودمی حاصل تغییرات کل به عامل آن تغییرات تقسیم صورت به 

براي مدل  (Intercept) عرض از مبدادارد. همچنین بر اساس نتایح بدست آمده  تاثیر خوي شهرستان ابتدایی آموزان دانش سرزندگی بر

 مجازي کالس مدیریتاست به این معنی که اگر مقدار متغیر عامل را در نظر نگرفته باشیم، با افزایش هر واحد  246/33رگرسیونی برابر با 

 .یابدافزایش می خوي شهرستان ابتدایی آموزان دانش سرزندگی واحد 246/33مقدار  معلم توسط

 

 خوی شهرستان ابتدایی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با معلم توسط مجازی کالس آزمون فرضیه چهارم: مدیریت

 ارتباط دارد.

ه ن کواریانس یک راهاز آزمو خوي شهرستان ابتدایی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با معلم توسط مجازي کالس مدیریتبراي بررسی 
 استفاده شده است. 

 کواریانس شرط پیش آزمون: 12-4جدول 

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 مجذورات

سطح معنی  Fمقدار 

 داری

 786/0 168/0 049/0 1 049/0 پیش آزمون

گروه  * پیش 

 آزمون

341/0 1 341/0 165/1 286/0 

   293/0 46 458/13 خطا

 

 286/0 ه نتایج بدست آمده از پیش شرط آزمون کواریانس سطح معنی بدست آمدهب، با توجه 12-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره 
ین متغیر مستقل و متغیر کواریت باشد، به عبارت دیگر تعامل ب 05/0می باشد که شرط اصلی براي آزمون کواریانس است که باید بزرگتر از 

  معنی دار نیست، در نتیجه فرض همگنی شیب رگرسیونی رعایت شده است.
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 : آزمون لوین براي مقایسه برابري واریانس ها13-4جدول شماره 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار 

450/0 1 48 506/0 

 

است  506/0ها داري بدست آمده از آزمون لوین براي بررسی برابري واریانس ، سطح معنی13-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره 

 بوده، بنابراین همگنی واریانس ها رعایت شده است. 05/0که بزرگتر از 
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 خوي شهرستان بتداییا آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با معلم توسط مجازي کالس مدیریتارتباط  کواریانس آزمون 14-4 شماره جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

سطح معنی  Fمقدار 

 داری

 مجذور ایتا

 731/0 000/0 59/127 46/37 1 460/37 پیش آزمون

 007/0 885/7 315/2 1 316/2 گروه

   294/0 47 799/13 خطا

 

 اخط مربعات مجموع برآورد که دارد قرار Corrected model  جدول، این سطر اولین در 14-4با توجه به نتاج بدست آمده از جدول شماره 

 حاصل مناسبی مدل 05/0متر از معنی داري ک سطح مقدار بودن کوچک با که. دهدمی نشان (μ) مبدا از عرض مقدار گرفتن نظر در بدون را

 پیشرفت با معلم وسطت مجازي کالس مدیریت می باشد، بین 05/0بر اساس سطح معنی داري بدست آمده که کمتر از  همچنین. است شده

از . یابدمی زایشاف نیز دیگري یکی، افزایش با که معنی این به است، برقرار خطی رابطه خوي متغیر شهرستان ابتدایی آموزان دانش تحصیلی

 دیده کوواریانس تحلیل مدل در Partial Eta Squared ستون در نیز متغیرها این از یک هر براي( Effect Size) اثر سوي دیگر،  مقدار

 «مربع جزئی اتاي» مقدار. است بیشتر وابسته متغیر روي آن تاثیر باشد، بیشتر سطرها از یک هر براي ستون این مقدار چه هر. شودمی

(Partial Eta Squared )معلم توسط مجازي کالس ریتبنابراین مدی .شودمی حاصل تغییرات کل به عامل آن تغییرات تقسیم صورت به 

براي  (Intercept) از مبدا عرضدارد. همچنین بر اساس نتایح بدست آمده  خوي تاثیر شهرستان ابتدایی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر

 جازيم کالس دیریتما افزایش هر واحد است به این معنی که اگر مقدار متغیر عامل را در نظر نگرفته باشیم، ب 460/37مدل رگرسیونی برابر با 

 .یابدافزایش می خوي شهرستان ابتدایی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت واحد 460/37مقدار  معلم توسط

  

 گیری نتیجه .5

لی دانش پیشرفت تحصی هاي مجازي توسط معلم با سرزندگی وهاي تدریس و مدیریت کالسهاي شیوهبررسی رابطه حاضر پژوهش از هدف

 تحصیلی، انگیزه ي سرزندگیدارا دخترشهرستان خوي آموزان دانش که است مطلب این کننده بیان تحقیق آموزان دوره ابتدایی بود.  نتایج

 دار سرزندگی و پیشرفتمعنا افزایش باعث هاي تدریس و مدیریت کالس مجازيداد روش نشان هاتحصیلی بیشتري هستند. یافته پیشرفت

 سرزندگی و پیشرفتبر باعث هاي تدریس و مدیریت کالس مجازيهاي حاکی از آن است که روشدانش آموزان شد. این یافته تحصیلی

(؛ همسو 2013(؛ سلبرگ)2013؛ میلر )(2014(؛ مارتین)1394همکاران) و پورعبدلدانش آموزان تاثیر دارد. نتایج این تحقیق با تحقیقات  تحصیلی

 باشد. می

هاي توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دورهتوان گفت که، نظام آموزش و پرورش را زمانی میبنابراین می

هاي نظام آموزش و پرورش و اولیاي دانش آموزان عملکرد تحصیلی آنان و نیمختلف تحصیلی را در پی داشته باشد. بنابراین یکی از نگرا
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اي براي هاي آموزشی ویژههاي آموزش ضمن خدمت، دورهشود در برنامهباشد. پیشنهاد میتدارك راهکارهایی براي بهبود عملکرد آنها می

گردد سازمان آموزش و پرورش پیشنهاد میابتدایی برگزار گردد.   هاي مجازي براي معلمان دورههاي تدریس و مدیریت کالسآشنایی با شیوه

 استفاده نماید.  معلمان به تدریس نوین روشهاي آموزش منظور به آزموده کار مدرسیناز 

آموزش ضمن  یزانرود برنامهشاد میهاي فردي معلمان در زمینه آگاهی از اصول تعلیم و تربیت و توجه به این امر، پیشنهبا توجه به تفاوت

 د. با توجه به تغییرقدام نماینان مورد هاي آموزشی مورد نیاز معلمان در ایخدمت معلمان براساس مطالعات و نیازسنجی دقیق به برگزاري کارگاه

معلمان براس اهداف  ت مداوم تاگام تحوالپذیري الزم برخوردار باشند تا هنها از انعطافهاي آموزشی و کارگاهو تحوالت سریع در جهان، برنامه

صص، مهارت، تخ علمان بهگردد در جذب و استخدام مهاي تدریس به روزي داشته باشند. پیشنهاد میآموزش و پرورش پیش روند و روش

 نموده آشنا بر تحصیلی ا سرزندگیب را دانش آموزان مدارس در که شودمی آگاهی، رشته تحصیلی و عالقه آنان به طور جد توجه گردد. پیشنهاد

جامعه آماري نسبتا کوچک  مهمترین محدودیت این پژوهش شود. توصیه آنها به تحصیلی و سرزندگی خودمدیریتی افزایش جهت راهکارهایی و

جوامع آماري دیگر  تایج آن بهعمیم نآن است و ممکن است پژوهش در یک جامعه آماري بزرگتر نتایج متفاوتی به دنبال داشته باشد. بنابراین ت

صاحبه این مبود شرایط ه دلیل نتوانست هم به صورت کمی و کیفی )ترکیبی( انجام شود، اما باین پژوهش می ید با احتیاط صورت پذیرد.با

دم آشنایی عتوان ا میرپژوهش  این دیگر حدودیتمهاي پژوهش این مورد بود. امکان در پژوهش حاضر مهیا نبود و یکی از موانع و محدودیت

این  صصان آموزشیمتخی از را نام برد که محقق تالش کرد با توضیحات کافی توسط یک مدیریت کالس مجازيیا آشنایی ناقص معلمان با 

هرها و عه را از شورد مطالمهاي هاي بعدي نمونهشود که محققان در پژوهشپیشنهاد می .محدودیت را تا جایی که ممکن است کنترل کند

 ايمقایسه و گیرد صورت اوتمتف تحصیلی مقاطع در مشابهی تحقیقاتهاي دیگر انتخاب کنند و با نتایج این پژوهش مقایسه کنند. رهنگف

ه کتر آماري هاي پیچیدهر و روشهاي ترکیبی)کیفی و کمی(، حجم نمونه باالتهاي آینده از طرحدر پژوهش .گیرد صورت مختلف هايسال بین

 کنند، استفاده شود.و نتیجه گیري بهتر را فراهم می امکان تحلیل

 



 

 
 

پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشیفصلنامه   

ن  ا ت س ب ا ت  ، م ر ا ه چ ه  ر ا م ش ل  و ا ل  ا 1س 4 0 ی 0 پ ا ی پ  ،4  

 

91 

ISSN: 2783-1302 

www.edu-j.ir 

 منابع 

دون یلی در دانش آموزان با و بکاري تحصیلی و سرزندگی تحص(. مقایسه اهمال1394پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ عباسی، مسلم. )

 . 22-38(؛ 3)4هاي یادگیري، اختالل یادگیري حاص. ناتوانی

دارس ر دانش آموزان ابتدایی مداي پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت (. بررسی مقایسه1394نرگس و حسینی نسب، سید داوود. )دلیر ناصر، 

 . 31-42(؛ 29)8عادي و هوشمند شهر تبریز. آموزش و ارزشیابی، 

 سمت. انتشارات تهران: آموزش، در جدید هايفناوري کاربرد ، (1386) شهناز ذوفن،
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