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 چکیده

 شزللی انگیزز  و سکال مدیریت بهبود بر انگیزشی آموزشی های دوره بخشی اثر میزان بررسی تحقیق، این در اصلی هدف

 20 و آزمزای  گزروه در معلز  20 ابتزدایی، معلمزان بین از و یافته انجام تجربی نیمه رو  با حاضر تحقیق. است بوده معلمان

 کزالس مزدیریت و اوالزدهام و هزاکمن شزللی انگیزز  آزمونهای پی  اجرای از پس. اند شده جایگزین گواه گروه در نیز معل 

(ABCC )اجزرا آزمزای  گزروه برای مجرب نشناسروا توسط انگیزشی آموزشهای ای جلسه ده دوره یک ن،اراهمک و مارتین از 

 آمزده دست به های داده. شد اجرا شده، برده نام های پرسشنامه همان وسیله به آزمون پس گروه دو هر برای نیز پایان در و شد

ن نتایج ایز بخشی از . گرفت قرار تحلیل و تجزیه و وصیفت مورد و شده گذاری نمره و وارد spss24 افزار نرم در ها پرسشنامه از

تفاوت بین دو گزروه از معلمزان آمزوز  (، t-testارائه گردید و براساس نتایج آزمون مقایسه میانگینها ) تحقیق، در مقاله حاضر

عنادار ت کالس و مؤلفه های آن مو در متلیر مدیریبوده  معنادارلیر انگیز  شللی و مؤلفه های آن تدر مدیده و معلمان عادی، 

 مزدیریت نظزر از وبهبود انگیز  شللی معلمان را در پی داشته است اجرای دوره آموزشی انگیزشی،  ه،رتی کبه صو؛ نبوده است

آمزوز   تعامل گرایانه تزری نسزبت بزه  معلمزان های شیوه اند، گذرانده را انگیزشی آموزشی های دوره که معلمانی نیز، کالس

 اجزرای آمده، دست به نتایج براساس بوده است. ایانهسشان مداخله گرمعلمان گروه دوم سبکهای مدیریت کال داشته اند و ندیده

  .شد توصیه معلمان برای انگیزشی برنامه فوق  های دوره

 انگیز  شللی. مدیریت کالس. آموزشهای انگیزشی. معلمان ابتدایی.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

بزه  کدام از این عناصزر در پیشزبرد اهزداف آن مؤثرنزد. معلز ،و پرور  از عناصر مختلفی تشکیل شده که هر آموز نظام 

عناصر، اهمیت خاصی در نظام تعلی  و تربیت دارد و رضایت او می تواند در تحقق اهداف نظزام آمزوز  و پزرو  از عنوان یکی 

 .تأثیر بسزایی داشته باشد

د: هزر نز گویمی(، 1998) 2و پوتنام 1بروفی دارد. زیادیتأثیر  مؤثر کالس یریتمد ینیز در زمینه انمعلم عمومی هایویژگی

مؤثر  تر، معلمانطوردقیقپذیر باشد. بهو انطباق  روانی ، برخوردار از سالمت، عاطفیاخالق  ، خو بشا باید فردی اثربخ  معل 

 یزا تزدافعی اتخزا  موضزعی کننزد و بزدونخزود را حفز   خونسردیبحرانی هایانند در لحظهباید بتو هستند که و کارا افرادی

، بپرهیزنزد و اسزت مطزر  باخزت بزرد و مسأله در آنان که بدهند و از برخوردهایی گو  آموزاندان  هایحرفبه جویانهطهسل

 .(1392 ، )بخشایرا برگزینند مسأله حل ، موضعافراطی هایو دیگرواکن  ، آزار و ا یت، سرزن رویپس جایبه

 در علز  ضزرورتبه اسزت ممکزن دارند، اگرچزه استعداد بیشتریدر هنر معلمی از معلمان : برخینویسد می( 1982) 3ایزنر

انگیز را دلمساعد و آنیادگیری را برای کالس فضای ماهرانه صورتیتوانند بهمی معلمان باشند. این نداشتهاستعداد خوبی معلمی

  .(1384، و همکاران )قدیمی مقدمکنند

(، با تعریف مدیریت کالس به عنوان»تمامی تال  هزای معلز  بزرای سرپرسزتی فعالیزت هزای 2001) 4لیکمنو گولفگانگ 

دیریت کالس بزر شزمرده انزد: محزیط کالس از جمله تعامالت اجتماعی، رفتار دان  آموزان و یادگیری ابتدا چهار جنبه برای م

، ارتباطات )سیست  باز خزورد( و سزاختار کزالس )قزوانین و یس(مالت دان  آموزان(، آموز  )سازماندهی تدرروانشناختی )تعا

 .  (1391،و همکاران لنگرودیعلوی ) تکالیف(«

رکردهای مدیریت یعنی طراحزی و »مدیریت کالس درس، مانند دیگر موقعیتهای اجتماعی و گروهی، مستلزم انجام دادن کا

رکردها جو کالس را بزرای یزادگیری و آمزوز  فزراه  مزی کا نظارت و کنترل و ارزشیابی است. تحقق این سازماندهی، رهبری،

کند. موقعیت کالس درس ویژگیهای خاصی دارد که تفکیک کارکردها از یکدیگر به سختی امکان پذیر است. ولی تحقزق کلیزه 

داره و ن اهمیشه از عمده ترین مسائل معلمان بزوده چزویند ادارۀ کالس درس ضروری است. ادارۀ کالس درس کارکردها در فرآ

کنترل کالس درس همواره پی  نیاز یک محزیط یزادگیری اثزر بخز  بزرای دسزتیابی بزه اهزداف آموزشزی اسزت. طراحزی و 

ای طراحزی شزود کزه از طریزق آن ایزد بزه گونزه سازماندهی کالس درس ادارۀ کالس درس را آسان تر می کند. این فعالیزت ب

، و همکزاران )صمدی ماعی و مشارکتی دان  آموزان رشد و ارتقاء یابد«اجتمهارتهای   یادگیری بیشتری فراه  شود وی هافرصت

1387.) 

 .. معتقد به تاثیر متقابل3.غیرمداخله گر2. مداخله گر1اصوال می توان معلمان را به سه گروه تقسی  کرد:

رۀ کزالس؛ کزالس ادادربارۀ مدیریت ( 1986-1980گلیکمن ) انگ وولفگ ( و1987) 5ساس پژوهشهای کارولین اورتسونرا»ب

درس مستلزم قواعد و مقررات روشن و واضحی است که معلمان برای کنترل کالس آنها را وضع و بزه کزار مزی گیرنزد. نظزارت 

گزونگی روابزط بزین کارهای تحصیلی و تکالیف دان  آموزان و کنترل چ مداوم بر رعایت قواعد و مقررات، ثبت و نگهداری دقیق

 (.1387کارکردهای ضروری مدیریت کالس درس است«)صمدی و همکاران،از معل  و دان  آموزان یکی 

درجوامع انسانی، نهاد آموز  و پرور  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نهزاد از مهز  تزرین عوامزل رشزد اجتمزاعی، 

عة جوامزع، نظزام توسز اهی و ساماندهی نیزروی انسزانی بزرای رشزد و ادی و تربیتی در هر جامعه ای است و عامل رشد آگاقتص

 آموز  و پرور  است.

 
1 Brophy 

2 Putnam 

3 Eisner 

4 Wolfgang& Glickman 

5  Evereston,  Carolin 
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»امروزه دستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان اسزت. ایزن امزر در نظزام هزای 

متفکران مسائل تربیتی اعتقاد دارند کزه اهمیت بیشتری برخوردار است. اغلب صاحبنظران و  آموزشی بویژه آموز  و پرور  از

 (.1386ن، مه  ترین عامل موثر در جریان تعلی  و تربیت هستند”)امین بیدختی و صالح پور،لمامع

ا گززار  شزده و درصد انگیزه عامل موفقیت در سزازمان هز  80درصد تال  و  20نتیجه یک مطالعه حاکی از آن است که 

 (.1391، و همکاران ر می باشد )بهادریپذیاجهه با نیروهای ک  انگیزه و ک  مسئولیت امروزه بزرگترین چال  مدیران، مو

»انسانها برای فعالیت خود انگیزه های متفاوتی دارند و اولویت بندی آنها برای همه یکسان نیست. از جمله عوامزل مزؤثر بزر 

در سزب شللی، عالقه به شلل و روابط اجتماعی منا ه حقوق و مزایا، شور و نشاط در محیط کار، امنیتانگیز  شللی می توان ب

محل کار، ماهیت کار، قدرانی و جالب بودن کار اشاره کرد. انگیز  شللی از نیازهای رشدی، اجتماعی و فیزیولوژیک جدا نیست 

سازمان بزرای  به یک کار، داشتن محرک برای پیشبرد آن است و هرو بایستی به این نیازها پاسخ داد و عامل پرداختن هر کس 

با انگیزه دارد و چنانچه فرد از انگیز  شللی مناسب برخوردار نباشزد نتوانسزته خزود را ارضزاء  رویتامین اهداف خود نیاز به نی

 .(1390، آندرسونکرده و باعث افت کارآیی می شود«)

ت از عامل درونی که باعث تلییزر ه عبارت اسیی و حرکت است. از نظر سازمانی انگیزواژه انگیز  در اصطال  به معنای پویا

رکت در مسیر پیشبرد و اهداف سازمانی می گردد. انگیز  شللی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در موفقیت و عقب و حدر رفتار 

، مولفزه 1ن می شود. بزه زعز  هکمزن و الزدهامماندگی سیست  بوده و در صورت بی توجهی به آن، باعث هدر رفتن منابع سازما

 (.1391وظیفه، استقالل، باز خورد )داوودی، بهاری و میرزاجانی،  میتنوع مهارت، هویت وظیفه، اهعبارتند از: ت های آن

انگیز ، مهمترین موضوع در مباحث مدیریت منایع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی است علی رغ  نظرات و دیزدگاه هزای 

ریت منزابع انسزانی و مزدیآن در مدیریت و روانشناسزی بزه طزور اعز  و  لفی که درباره انگیز  وجود دارد جایگاه و اهمیتمخت

 .(1397)کچوئی و همکاران، رفتارسازمانی به طور اخص غیر قابل اغماض است

تاثیر گذار در تحقیق اهزداف هزر در دنیای پیشرفته امروز، در هر سازمانی نیروی انسانی عمده ترین سرمایه و یکی از عوامل 

اخت و در جهزت تزامین نیازهزای شزن شود. برای رسیدن به این اهداف باید عوامل انگیزاننده را در انسزانسازمان محسوب می 

ضروری او بود. آنچه مسل  است و باید مورد پذیر  قرار گیرد این است که به علت تفاوتهای فردی، انگیزه های افراد با یکزدیگر 

یجاد انگیز  الزم است ویژگیهای فردی اشخاص شناخته شزود تزا بتزوان اوت می باشد پس قبل از هرگونه اقدام در زمینه امتف

ل انگیز  در آنان را تشخیص داد. مدیران و مسئوالن باید بدانند که نیروی انسانی با انگیزه در بقاء پویایی، تحقق سیاسزتها وامع 

ه، قدرت بدنی و توان  هنی خوبی برخزوردار ت. نتایج تحقیقات نشان می دهد کارکنان با انگیزو استراتژی سازمان تاثیر گذار اس

زمانی موفق و مطلوب است که تامین کننده سطح باالی رضایت شزللی باشزد تزا بتوانزد منجزر بزه سا هستند و از نظر سازمانی،

 (.1392، مرعشیان و همکارانجذب و بقاء کارکنان شود)

انگیزگی موجب کاه  کزارآیی فزرد در سزازمان شزده انگیز  شللی و سطح کارآیی، بی  ط به ارتباط بیندر مطالعات مربو

بب عدم حضور در محل کار و کاه  کیفیت و کمیت کار شده است. همچنین نتایج مطالعات نشان ل ساماست. همچنین این ع 

بزه امنیت شللی، عدم استقالل شللی و منابع ناکزافی، داده است که ساعات کار طوالنی و زیاد کمبود حقوق و دستمزد، نداشتن 

 .(1387، رضایی و سیف)ست عنوان عوامل مرتبط با بی انگیزگی و باعث نا امیدی، بیان شده ا

»بررسیهای مرتبط با طراحی و برنامه های کالس درس نشان می دهد که نبود یک برنامزه درسزی و سزازماندهی متناسزب 

وص زمانی کزه بزا خصوصزیات و ویژگزی هزای تاری در بین دان  آموزان را موجب می شود. به خصبروز بسیاری از مشکالت رف

 (.1386ی و هزاوه ای،صمدروانی آنها بی ارتباط باشد«)

از سزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوی دیگزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززر، 

h=650646.persianblog.ir/post/CreatePost.aspx?blogID=441http://heydari&41225.5425517014 2پالکس
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3_ftnی گیرند که”برای معلمان دورهها در این باره نگاشته شده است، نتیجه میبا بررسی مطالبی که طی سال (2010) 2و توکر

رای چنزین بز  3ی جزانز. بزه گفتزه«کالس اسزت یریتی مدشیوه یادگیری تحصیلی، دوران مشکل بزرگترینومتوسطه،  ابتدایی

آموزان، بزرگترین عامل فشار روانی بر معل  و احساس نارضایتی شلل ی دان ه رفتارهای گسیختهت کمعلمانی جای تعجب نیس

 .(1390به نقل از آندرسون،) باشد

و ه  معلمان به طور منظ  دان  خود را  ی را تدارک ببینندوز  معلمان باید امکانات جدیدبنابراین ه  دست اندرکاران آم

کنند و به طور پیوسته به اطالعات جدید مجهز گردند و از کتب و نظریزات علمزی جدیزد بهزره بی پیرامون مدیریت کالس ارزیا

 .ببرند

و ایجاد محیط صزمیمی  کارکنان می و اثربخشی بیشتربحث و بررسی در خصوص ارضای نیازها و عوامل دلگراز سوی دیگر، 

ه بزا ا کچر «و پرجا به برای آنان در محیط های سازمانی توجه هر فرد دلسوز به آینده این مرز و بوم را به خود معطوف می دارد

ال یزک اعمز ر بود از طریق ازمان های جامعه است که می توان بطور طبیعی امیدواتال  و همفکری و هماهنگی کلیه آحاد و س

 محققزانمدیریت صحیح و علمی کشور واقعا در جهت توسعه و پیشرفت قدم های اساس بردارد و لذا همواره ایزن سزوال بزرای 

در  معلمزان ای منطقزی و معقزولرضزای نیازهز ه ای موارد از طریزق ایجزاد انگیزز  و امطر  بوده و هست که چرا و چگونه پار

جهی و ضعف مدیریت تزا چزه حزد در دلبستگی به کار و باال بردن روحیه آنها تاثیر مثبت حاصل شده و یا بالعکس در اثر ک  تو

ت و مزایای یکسان، فعال و دارای انگیزه انابا وجود امک کارشاندر  معلمانفراد اثر سوء گذاشته است؟ چرا برخی روحیه و انگیزه ا

حداکثر تزوان خزود را در کزار بزه عمزل مزی آورنزد؟  معلمانو برخی دیگر با تمامی مشکالت ماندگار می شوند؟ در چه صورتی 

و لی گزاری دوره های آموزشی انگیزشی تا چه اندازه در ایجاد انگیزز  شزلرب گونه می توان روحیه شللی آنان را افزای  داد؟چ

محقق را برآن داشته تا به تدوین و اجرای موضوع حاضزر االت ؤپاسخ به اینگونه سمدیریت کالس کارآمد و مقتدرانه موثر است؟ 

تحزت آمزوز  تدایی ابمعلمان بین  ردسبکهای مدیریت کالس  وانگیز  شللی  مقایسه ای اقدام نماید که هدف از آن؛ بررسی

 یزد می باشد. شهر ،انگیزشی با معلمان معمولی)آموز  ندیده(

 

 روش تحقیق

با توجه به اینکه در پژوه  حاضر محقق به دنبزال بررسزی مقایسزه ای متلیرهزا مزی باشزد رو  پزژوه  حاضزر از نزوع 

مربیان ابتدایی دوره اول و دوم شهر یزد تشزکیل دادنزد  ی می باشد. جامعه آماری پژوه  حاضر را معلمان وهمبستگ -توصیفی

نفره تفکیک شدند. گروه اول  20نفر از آنان انتخاب شده و در دو گروه  40ی انتخابی)هدفمند( تعداد گیر ونهکه با استفاده از نم

ی ندیزده انزد. داده هزای جلسه برای آنان برگزار شزد و گزروه دوم نیزز آموزشز تحت آموزشهای انگیزشی قرار گرفتند که در ده 

ایی الزم را احراز نموده اند بدست آمد. پرسشنامه انگیزز  شزللی، میدانی بوسیله پرسشنامه های استاندارد شده که روایی و پای

للی کارمندان نج  میزان انگیز  شآمریکا به منظور س JDSبراساس پرس  نامه ترجمه شده موسسه  4توسط هکمن و الدهام

دازه ای، کز ، بسزیار کز ، د، زیاد، تزا انز های بسیار زیا -گزینه ای با گزینه 5سوال  25تهیه شده است. دارای  در تمامی مشاغل

است. ریچارد هَکمَن و گِرگ اُلدهام جامع ترین مدل مشخصزات شزللی را تزدوین کزرده انزد، آن هزا بزا درک ایزن مفهزوم کزه 

می تواند برای توصیف انگیزه بالقوه یک شلل به کار بزرده شزود مشخصه کلیدی را که  5شللی برانگیزاننده چیست،  مشخصات

مشخصات عبارتند از: تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقالل، باز خورد، اعتبار آزمزون توسزط تعیین کرده اند. این 

(. جهزت سزنج  سزبک 1391، و همکاران گزار  شده است )داوودی 0/ 79نباخ ( با استفاده از رو  آلفا کرو1386کاردانی )

 
1 kirty 

2 Tucker 

3 Chans 

4. Hackman & Oldham 

http://heydari441.persianblog.ir/post/CreatePost.aspx?blogID=650646&h=41225.5425517014#_ftn2
http://heydari441.persianblog.ir/post/CreatePost.aspx?blogID=650646&h=41225.5425517014#_ftn3
http://heydari441.persianblog.ir/post/CreatePost.aspx?blogID=650646&h=41225.5425517014#_ftn3
http://tebyan-zn.ir/tags/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86.html
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بزا الگزو  1ه براساس چارچوب نظری ولفگانگ و گلیگمنهای مدیریت کالس از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده است ک

( طراحزی شزده 9519؛ 2006)2( از مزارتین و همکزارانABCCگیری از پرسشنامه باورهای معلمان در خصوص کنترل کالس )

درباره ی کنترل کالس بر مبنای سه رویکرد )مداخلزه گزر، تعزاملی و غیزر ورهای معل  به سنج  با (ABCC)است. پرسشنامه 

گویه در سه بعد )مدیریت آموز ، افراد و رفتار( است و پاسخ هزا براسزاس مقیزاس  25اخله گر( می پردازد پرسشنامه دارای مد

قزرار مزی گیزرد. طبزق  100تا  25ر یک طیفی از اندازه ای، هرگز( نمره گذاری می شوند. نمرات د لیکرت، )همیشه، معموال، تا

نشانگر سبک مدیریت مداخله گر و نمره پایین سبک غیر مداخله گر است. سبک تعامزل الگوی ولفگانگ، نمره باال در این طیف 

، 2زه ای=، تا اندا1گذاری در مقیاس فاصله ای است )هرگز= گرا نیز در نقطه میانی این طیف بین دو سبک دیگر جای دارد. نمره

( معکزوس اسزت. سزه بعزد شزامل 3،9،12،13،15،16،17،18،19،22،24( و نمره گزذاری پرسز  هزای )4، همیشه=3معموالً=

ن بزار پرس ( است. این پرسشنامه برای اولی 4پرس (. مدیریت رفتار ) 8پرس  ابتدایی(، مدیریت افراد ) 13مدیریت آموز  )

روی معلمان اجرا شده و هنجاریابی و اعتباریابی آن نیز به وسیله همزین افزراد صزورت در ایران به وسیله امین یزدی و عالی، بر 

روایی پرسشنامه به دو رو  محاسبه شده است: الف( کسزب نظزر متخصصزان دربزاره ی  (.190: 1392گرفته است )بخشای ، 

صحت گویه ها و هماهنگی با ابعاد متلیر که در مجموع با توجه به فراوانی پاسخ های مناسب، درسزتی گویزه هزای پرسشزنامه، 

رسی روایی سازه: این تحلیل مشزخص ی حاصل از اجرای پرسشنامه جهت براملی بر روی داده هاتأیید شد. ب( اجرای تحلیل ع 

جهت تعیزین پایزایی پرسشزنامه از ضزریب آلفزای  کرد که همه ی گویه های پرسشنامه روی عوامل دارای بار عاملی می باشند.

مزی باشزد  68/0نمونه پزژوه  گویه پرسشنامه در  25ضریب آلفا برای  Spssکرانباخ استفاده شده است. طبق برونداد نرم افزار 

 (.190: 1392ن دهنده پایایی معنادار این پرسشنامه است)بخشای ، که نشا

با معلمان معمولی از نظر مدیریت کالس و مؤلفزه هزای آن  گذراندند(: بین معلمانی که دوره آموزشی انگیزشی را 1قرضیه )

 وجود دارد.تفاوت معنادار 

 انگیز  شزللی و مؤلفزه هزای آنعلمان معمولی از نظر را گذراندند با م انگیزشیآموزشی (: بین معلمانی که دوره 2فرضیه )

 تفاوت معنادار وجود دارد.

 
 آموزش یا عدم آموزش انگیزشیمتغیر تحقیق براساس  دورا برای ( t-test(: خروجی آزمون )1جدول )

F Sig 

3CID 
4MD 5Sig df t متغیرها 

6U 7L 

 آموزشمدیریت  1.400- 35 170. 3.300- 8.0842- 1.48425 044. 4.362

 افرادمدیریت  912.- 38 367. 1.8000- 5.7934- 2.19340 246. 1.391

 رفتار مدیریت  796.- 38 431. 75000.- 2.6568- 1.15684 902. 015.

 مدیریت کالس  1.415- 34 166. 6.40000- 15.593- 2.79316 012. 6.979

 تهارم 2.888 38 006. 2.80000 83755. 4.76245 745. 108.

 هویت 2.097 38 043. 1.45000 04996. 2.85004 907. 014.

 اهمیت 2.037 38 049. 1.00000 00608. 1.99392 602. 276.

 
1 Wolfgang & Geligman 

2 Martin et al. 

3 95% Confidence Interval of the Difference 

4 Mean Difference 

5 Sig. (2-tailed) 

6 Upper 

7 Lower 
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 استقالل 1.016 38 316. 60000. 59494.- 1.79494 614. 258.

 بازخورد 3.039 38 004. 2.05000 68427. 3.41600 463. 549.

 انگیزش شغلی  3.070 38 004. 7.90000 2.69064 13.10936 749. 103.

 t= -.912) (، مدیریت افراد t=-1.400 , s= .170) شامل آموز ریت کالس ؛ در مؤلفه های مدی(1براساس اطالعات جدول )

, s= .367  ،)  و مدیریت رفتار(t= -.796 , s=.431 ) و متلیر مدیریت کالس(t= -1.415 , s= .166  ،) بزین دو گزروه از معلمزان

در نتیجزه؛ بزین معلمزان در معزرض  .رد مزی شزوددیده و معلمان عادی، تفاوتها معنادار نیست بنابراین فرضیه تحقیق آموز  

 ی و معلمان عادی، از نظر مدیریت کالس، تفاوت معناداری وجود ندارد.آموزشهای انگیزش

پزنج مؤلفزه انگیزز  شزللی لفه از دو گروه از معلمان در چهار مؤهمچنین اطالعات جدول فوق نشان می دهد؛ تفاوت بین 

 =t= 3.039 , s) و بزازخورد(،  t= 2.037 , s= .049) اهمیت(، t= 2.097 , s= .043)هویت (،  t= 2.888 , s= .006)امل مهارتش

معلمان  . همچنین؛ بین دو گروه ازتمعنادار نیس(،  t= 1.016 , s= .316)معنادار است اما تفاوت در مؤلفه استقالل تفاوتها (، 004.

. در نتیجه بزین تأیید می شودتفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق (، s=  3.070= t ,.004 )از نظر انگیز  شللی 

که دوره آموز  انگیزشی را گذرانده اند با معلمان ابتدایی عادی، از نظر انگیز  شللی تفاوت ممعناداری وجزود معلمان ابتدایی 

 دارد.

 ( نشان داده شده است:2تفاوتها در جدول بعدی )تفسیر این 

 آموزش یا عدم آموزش انگیزشیرا برای سه متغیر تحقیق براساس ( t-test)(: گزارش توصیفی آزمون 2جدول )

 انحراف معیار میانگین تعداد نوع متغیر

 آموزشدیریت م
 1.40843 30.9000 20 آموز  دیده
 1.88986 34.2000 20 آموز  ندیده

 1.16048 19.7500 20 آموز  دیده افرادیریت دم
 1.59518 21.5500 20 آموز  ندیده

 66134. 9.3000 20 آموز  دیده رفتار دیریت م
 67072. 10.0500 20 آموز  ندیده

 2.55817 59.4000 20 آموز  دیده مدیریت کالس 
 3.72869 65.8000 20 آموز  ندیده

 مهارت
 75490. 13.6500 20 آموز  دیده
 60817. 10.8500 20 آموز  ندیده

 هویت
 51542. 9.0500 20 آموز  دیده
 46112. 7.6000 20 آموز  ندیده

 اهمیت
 33166. 15.9000 20 آموز  دیده
 36201. 14.9000 20 آموز  ندیده

 استقالل
 41739. 12.3000 20 آموز  دیده
 41739. 11.7000 20 آموز  ندیده

 بازخورد
 45811. 15.2500 20 دهآموز  دی

 49524. 13.2000 20 هآموز  ندید

 1.77152 66.1500 20 آموز  دیده انگیزش شغلی 
 1.86643 58.2500 20 آموز  ندیده

در مؤلفه های معلمان آموز  دیده و معلمان ابتدایی عادی  میانگینها برای(؛ مالحظه می گردد؛ 2همانطور که در جدول )

و مدیریت رفتار  (21.5500و  19.7500مدیریت افراد )  ، (34.2000  و 30.9000آموز  )دیریت میب برابر با به ترت یت کالسرمدی

بنابر تفسیر پرسشنامه مدیریت کالس، در  ( می باشد.65.8000و  59.4000برابر با ) و متلیر مدیریت کالس  (10.0500و  9.3000) 
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از معلمان آموز  ندیده است و در بین معلمان گروه دوم که  ل گرایانه ترتعامدیده، سبک مدیریت کالس بین معلمان آموز  

 مداخله گرانه است. در معرض آموزشهای انگیزشی نبوده اند، سبک مدیریت کالس، 

به  انگیز  شللیدر مؤلفه های معلمان آموز  دیده و معلمان ابتدایی عادی  میانگینها برای(؛ 2همچنین طبق جدول )

 و 12.3000، استقالل )(14.9000و  15.9000(، اهمیت ) 7.6000و  9.0500(، هویت ) 10.8500و  13.6500مهارت )  ترتیب برابر با

همچنین، در متلیر انگیز  شللی، میانگینها برای معلمان آموز  دیده  ( می باشد.13.2000و  15.2500) و بازخورد (  11.7000

ی که در معرض آموز  انگیز  همانطور که مالحظه می شود؛ معلمان ( است.58.2500و  66.1500و معلمان عادی برابر با ) 

، که نشان دهنده بهتر از معلمان عادی هستند شللی بوده اند در مؤلفه های انگیز  شللی و نیز متلیر انگیز  شللی،

 اثرگذاری مثبت این آموزشها در انگیز  شللی معلمان و بهبود آن است.

 و نتیجه گیری  بحث

یسه ای آموزشزهای انگیزشزی در بهبزود مزدیریت کزالس و ور که پیشتر نیز بیان شد، هدف این تحقیق، بررسسی مقاهمانط

ست. در این تحقیق، سعی شد تا دو گروه از معلمزان کزه در بیشزتر متلیرهزای زمینزه ای انگیز  شللی معلمان ابتدایی بوده ا

معلمان گروه در معرض آموز  انتخاب شدند و در مرحلزه بعزد معلمزانی  دارای مشابهتهای زیادی باشند، انتخاب شود. در ابتدا،

نفزر  11نفر زن تشکیل شده که از هزر گزروه  13د و نفر مر 7انتخاب شدند که به آنها نزدیک باشند. برای مثال در هر دو گروه 

و نیزز سزوابق کزاری ایزن دو گزروه از نفر نیز کارشناسی ارشد و باالتر بزوده انزد  8 دارای مدرک کارشناسی، یک نفر کاردانی و 

 تا ده سال )جوان( بودند.  1معلمان بین 

بنای آموزه های انگیزشی که در ده جلسزه یزک سزاعت و نیمزه دوره آموزشی اجرا شده بر منتایج به دست آمده نشان داد؛ 

روه نیز معنادار است. در مزورد متلیزر را در پی داشته است و تفاوت بین دو گ بهبود انگیز  شللی و مؤلفه های آنانجام یافته، 

امزا معلمزانی کزه در  و فرضزیه رد شزد، ار نیستاز نظر آماری معنادمدیریت کالس، نتایج نشان داد؛ اگرچه تفاوت بین دو گروه 

ی انگیزشی شرکت نموده اند، سبک مدیریت کالسشان تعامل گرایانه تر از معلمان عادی است که سبک مداخله گزرا زشدوره آمو

   داشته اند.

و  ناحیزه ، مزدیریتمدرسزه مزدیریت یعنیباالتر مدیریت سطو  یو پایه است آموزشی مدیریت سطح اولین کالس مدیریت

 و شخصزیت و سزاخت و فرایند تزدریس ساختار آموز به دادن شود و در شکلمیمحسوب و پررو  آموز  نظام کل مدیریت

 کزه اسزت بسیار شایسزته پس (.1397ینی، سالماسی حدارد ) اساسی نق  آموزان ندا و تربیتی ، آموزشیفی، عاطروند  هنی

 مقابلزه جهزت و راهبردهایی شده مؤثر بررسی مدیریت و مشکالت نعاو موشده بررسی آنمربوط به مطالب و اه  کالس مدیریت

آموزشی را به نحزو و محیط  آمدهفائق راهبردها بر مشکالت کارگیریبا به گردد تا بتوان و ارائه لتحلی کالس مدیریتموانع و رفع

 احسن سامان داد.  

توانند با بهینه استفاده کردن سایر منابع، سازمانی نیروی انسانی، عوامل متفکر و توانمندی هستند که میاز سوی دیگر، 

اند نون کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکالت سرمایه گذاری در نیروی انسانی دریافتهاکقدرتمند و پویا ایجاد نمایند. 

در کمبود سرمایه انسانی دارای مهارتهای علمی، پژوهشی، فنی و  هکه علت عقب ماندگی آنها کمبود منابع فیزیکی نیست، بلک

-تواند به کمک قدرت اراده و تجربههی است فرد با انگیزه میبدیبه بیان دیگر در کمبود انسان سال  و توسعه یافته نهفته است. 

لمان در مباحث منابع انسانی حایز عهای باارز  خود، همه چیز را به نفع جامعه، محیط کاری خود تلییر دهد. تامین رضایت م

جامعه، تاثیر غیرقابل انکاری اهمیت فراوان است و توجه به آن در برساختن نیروی انسانی، عوامل متفکر و توانمند برای آینده 

 (.1397التماسی و التماسی، )دارد

یادگیری در مدرسه فعالیتی مداوم و مستمر است که در چارچوب کالس درس معل  و به مدد کتابهزای درسزی انجزام مزی 

د. شاید بخشزی د.»تدریس معل  و کیفیت آموز  اغلب به اندازه ارزشیابی از آموخته های دان  آموزان جدی گرفته نمی شووش

مصزر شللی معلمان و تأثیر آن بر کیفیت آموز  باشد«) انگیز از مشکالت فعلی نظام آموز  و پرور  ناشی از بی توجهی به 

 (. 1397آبادی و همکاران، 
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قزرار دارنزد و  آینزده سزازان آند کزه در ارتبزاطی نزدیزک و تنگاتنزگ بزا نهست تأثیر گذار در جامعه از جمله افراد معلمان

 خزدمت رسزانی آنزانشللی در کیفیزت  انگیزشهایاز آنجا که  ،دارندآموز  و پرور  نسلهای آتی  در قبال سنگینیسئولیت م

، از خواهزد بزود توسط آنانده شآن در باال بردن کیفیت خدمات ارائه  ابهمبسته تاثیر می گذارد، شناسایی هر چه بیشتر عوامل 

شللی  انگیز شللی بر روی پرسنل درمانی صورت گرفته و از میزان  انگیز ص طرفی بیشتر بررسیهای صورت گرفته در خصو

ساماندهی، حمایت و اجرای تحقیقاتی علمی و روشمند در زمینزه لزوم در بین معلمان اطالعات زیادی منتشر نگردیده است، لذا 

بین بررسزی اثرگزذاری آموزشزها، ن یز  شللی و سبکهای مدیریت کال در بین معلمان بی  از پی  احساس می شود. در ایانگ

نیزز اهمیزت دو  مدیریت کالسسبکهای بهبود انگیز  شللی و نیز و مانند آن در  ، مداخالت روانشناختی دیگرروشهای درمانی

ر مبنای مؤلفه هزای روانشناسزی مثبزت هماننزد آموزشزهای ببه برنامه های آموزشی توجه در عرصه کاربردی نیز، چندان دارد. 

ر اسزت الزم بزه  کز  و رفتاری توصیه می شود. ، مدیریتیهای انگیزشیژگیویبرای معلمان به منظور اثر گذاری و بهبود انگیزشی 

بررسی اثربخشی دوره های آموزشزی انگیزشزی بزر انگیزز  »از یک تحقیق دانشگاهی با موضوع  نتایج قسمتیکه مقاله حاضر، 

 می باشد. «شللی و مدیریت کالس معلمان ابتدایی

 

 نابعم 
 

  تاکیززد  بززا  شهرداری  عمومی  هایکتابخانه  کتابداران  شللی  رضایت  و  درونی  انگیز (،  1397)  ، معصومهو التماسی ، مهشیدالتماسی -

 .149  -164، صص  23، شماره  25، دوره  مطالعات کتابداری و علم اطالعات ،  پی.ال.ان  آموز   نق   بر

، شماره   روانشناسی و علوم تربیتی مطالعات  ،  ی مدیریت کالس درسو راهکارها  چالشها(،  1397الماسی حسینی، سید صمد ) -

 .147-158  ، صص29

مجلهه  ،یدانشگاه علززوم پزشززکستاران در پر یشلل یارتباط عزت نفس با فرسودگ ی( . بررس1386)ف. صالح پور،  ،یدختیبامین  -

 .31سبزوار،    ،یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده علوم پزشک

د امین عظیمی، تهززران: انتشززارات  ، ترجمه: عشرت زمانی و سیتئوری تا عمل یادگیری الکترونیکی از (، 1390)اندرسون، تری -

 .مدارس هوشمند

فصهلنامه یزززد،   شززهر مدارس ابتززذایی معلمان شخصیتی ویژگیهای با کالس تمذیری سبکهای (، رابطه1392)،  علیرضا،  بخشای  -

،  2م، شززماره ، سززال چهززاردشهتعلمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحهد مرو

 .185-196، صص  14تابستان، پیاپی  

؛ گردآورنززده کیززان تززاجبخ ؛ ترجمززه  و توسعه ، سرمایه ی اجتماعی، اعتماد، دموکراسی(1998)پوتنام، رابرت بروفی، ب و  -

 ؛ تهران: انتشارات شیرازه.  (1384)افشین خاکباز و حسن پویان

 یززک درکارکنززان شللی انگیز  بر موثر های مولفه بندی (، اولویت1391رابیان، فردین )بهادری، محمد کری ، بابایی، منصور و مه -

 نظامی. مرکز

 شززللی رضززایت بززا شززللی انگیززز  و سززازمانی فرهنگ (، رابطه1391جانی، سید مرتضی)داوودی، حسین، بهاری، فرشاد و میزرا -

 .139-127ستان، صص  زم ،13چهارم، شماره ، دورهسازمانی و شغلی مشاوره فصلنامهمعلمان،  

تعلیم  مجلهنق  باورهاى انگیزشى، راهبردهاى یادگیرى و جنسیت در عملکرد تحصیلى،    (،1387)اکبر  علىسیف،  رضایى، اکبر و   -

 .85ز43، ص  4  .و تربیت

هززای    (، تبیین جو یادگیری اثر بخ  براساس مولفه1387صمدی، پروین؛ رجائی پور، سعید؛ آقا حسینی، تقی و قالوندی، حسن ) -

  -155، بهار و تابستان، صص    2و  1، شماره    4، دوره  اندیشه های نوین تربیتیمدیریت کالس درس در مدارس شهر ارومیه،  

176. 

(، مقایسه باورها و نگر  ها معلمان  پیرامون مدیریت کالس  با توجه بززه  ویژگززی  1391نگرودی، کاظ  و سلیمانی، زهرا )علوی ل -

، تابسززتان،  2، سززال چهززارم، شززماره می و پژوهشی رهیافتی نهو در مهدیریت آموزشهی، فصلنامه علهای دموگرافیک

 .115  -136صص

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1361258/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1721/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c
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