
ت بر پيشرفت تحصيلي دانش-ثير جو روانيأبررسي  آموزان اجتماعي كالس
ي پنجم ابتدايي شهرستان كاشان پايه

∗محمدرضا عطوفي سلماني

∗∗ بهارياله سيفدكتر

 دكتر بهزاد گودرزي ماليري

و انتظار دانش:چكيده همآموزان از جو كالس با پيشرفت تحصيل به منظور بررسي رابطه ادراك و  رابطه چنيني آنان

و انتظار معلمان اين دانش به ادراك و44طور تصادفي آموزان از جو كالس با پيشرفت تحصيلي آنان  كالس دخترانه

جهت)N=44(به همراه معلم آنان)N= 176(آموز دانش4كه از هر كالس در نظر گرفته شد پسرانه پنجم ابتدايي

ش .هرستان كاشان انتخاب شدندانجام اين پژوهش در سطح

و كارنامه- جو روانيينامه اطالعات مورد نياز، بر اساس پرسش آموزان هاي تحصيلي دانش اجتماعي كالس

و در تحليل آماري نتايج از آزمون جمع و مستقل(tآوري .و تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شده است) وابسته

و هم براي دانش از جو كالس، هم براي معلن داد كه ميزان انتظار نتايج اين پژوهش نشا آموزان، باالتر از ميـزان مان

و ادراكهم. ادراك است  و ادراك دانش معلمچنين، سطح انتظار آمـوزان اسـت ان از جو كالس باالتر از سطح انتظار

بـ-آموزان از جو روانيو نيز بين ادراكو انتظار دانش  ا پيـشرفت تحـصيلي آنهـا رابطـه وجـود دارد اجتمـاعي كـالس

اي معنـادار آموزان رابطـه اجتماعي كالس با پيشرفت تحصيلي دانش–وليكن بين ادراكو انتظار معلمان از جو رواني

و پيـشرفت تحـصيلي-هاي تحقيـق نـشان داد كـه بـين جـو روانـي در مجموع، يافته. مشاهده نگرديد   اجتمـاعي كـالس

مي معناداريي رابطه و را اجتمـاعي كـالس، پيـشرفت تحـصيلي دانـش-روانـي بر اساس جـو توان وجود دارد آمـوزان

.بيني كرد پيش

4 احتماعي كالس-جو رواني،3 پيشرفت تحصيلي،2 انتظار،1ادراك:هاي كليدي واژه

 mohamadreza_Atoofisalmani@yahoo.com) گرايش مشاوره(دانشجوي دكتري روانشناسي∗
 Safebahari@gmail.com دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن∗∗

1- perception    2- anticipation 
3- educational promotion   4- classroom social mental atmosphere  
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 مقدمـه
و ميزان رابطه اجتماعي كالس درس دانش-بررسي جو رواني از آن با پيشرفتيآموزان تحصيلي

و پرورش ان، مديران، دستمعلمجمله موضوعاتي است كه همواره مورد توجه  اندركاران آموزش

مي. چنين والدين بوده استو هم -ساختن جو رواني تواند به فراهم تحقيقي علمي در اين مورد

و مطلوب كمك كند .اجتماعي مناسب

و فرعي از افراديعنوان جامعه كالس به  متفاوتي تشكيل شده است كه از نظر كوچك

و اين افراد خصوصيات خود را به درون كالس. با هم متفاوتند... تجارب، فرهنگ، شخصيت

به مي و ميشو،( ها حاكم استاجتماعي متفاوتي بر كالس-همين دليل جو رواني آورند

ك-دهندگان جو رواني بنابراين، تشكيل.)1،1990كومووگوپيل و معلمالس اجتماعي

و يادگيرييآموزانند كه هدف عمده دانش و فراگيري است، پس براي آموزش  آنها آموزش

و مناسبي در كالس و بلويه( ها داير باشدالزم است كه جو مطلوب و.)1988،فري  جو مطلوب

و هدفداري است كه ميان وو دانشمعلممناسب، روابط مثبت آموزان در كالس وجود دارد

.)1375،احمد حجت انصاري( است» كارآيي«اي دار

مي-شناخت جو رواني .ان فـراهم كنـد معلمـ توانـد بـازخورد بـا ارزشـي بـراي اجتماعي كالس

و افـسردگي،؛)53: 1977-2،78بوشان(  چون اين عامل در ترك تحصيل، غيبت از كـالس، انـدوه

د معلمآموزان در مقابل مقاومت دانش و انـش، عدم رفاقت بين آمـوزان در كـالس، عـدم رضـايت

و يادگيري اثر دارد   در معلـم بديهي است كه رهبري)1: 1985، همكارانو3ميشو(عالقه به درس

و4چنان كه لميـر. ها دارد گيري اين واكنش اي در شكل كالس، نقش عمده  از تحقيقـات فالنـدرز

به نتيجه مي5آرميدون عـاطفي كـالس اسـت-ول جو اجتماعيويژه اين معلم است كه مسئ گيرد كه

و بلويه( .)612: 1994-6،95فري

و هارتل به ابعاد8نشان داده شده است كه جو كالس) 1993-1994(7در تحقيق وانگ

و مديريت كالس، اگر خوب باشد باعث افزايش مشاركت روان-اجتماعي شناختي بستگي دارد

ا دانش و ميآموزان، كاهش رفتارهاي مخرّب . شود ستفاده مناسب از زمان آموزش

و به ايجاد حس عزت نفس آموز بر يادگيري با دانشمعلمچنين رفتار اجتماعي هم  اثر دارد

و مدرسه دانش و پرورش روابط دوستانه در كالس .)1371نصر اصفهاني،(گرددميمنجر آموز

1- Michoud, Comeau, Goupil  2- Boshan 
3- michoud and …   4- lemire 
5- Flanderz and Armidon   6- Ferrir et Blouet 
7- Wang and Haertel   8- classroom atmosphere 
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ت داده شده است كه نقش اصلي موفقياننش) 2،1992نقل از سداريدابه(1در تحقيق منگا

بهآموزان را معل دانش مد مان مان بديهي است كه تأثير همه معل. رسهعهده دارند، نه سازماندهي

به يكسان نيست، زيرا آنان آموزش مشابهي را دريافت نكرده و روش آموزش يكساني را نيز كار اند

مد» كارآمدتر«م برند؛ بنابراين، وجود معل نمي  تحقيق نشان داده چنين در اينهم. رسه مهم استدر

شان را بيشتر هاي شاگردان اند، موفقيت ماني كه والدين آنها كارگر يا مستخدمشده است كه معل

.كنند فراهم مي

هايي را كه آموزان دبيرستاني، كالس نشان داده شده است كه دانش) 1987(3در تحقيق الورنز

ميمعلمهايي كه توسط تر از كالس شد، مشكلميان زن اداره معلمتوسط  شد، ادراك ان مرد اداره

.اند كرده

در دختران عوامل غيرشناختي موفقيت تحصيلي يعني) 5،1993نقل از فلوزيبه(4به نظر زازو

و  و صداي كم، پايداري در انجام تكاليف از ... مشاركت بين همساالن، كارگروهي، رفتار با سر

د .وران كودكستان بيشتر استهمان

و مشاركتي،  ولي پسران در اين تحقيق نشان داده شده است كه دختران رفتارهاي تمركزگرا

مي رفتارهاي بي و صدا در كالس از خود نشان و پر سر وهم. دهند تفاوت چنين رفتار دختران

تران طبقه مرفّه رفتارهايدخ)1: اقتصادي تفاوت دارد-پسران در كالس از لحاظ طبقه اجتماعي

و پذيرش ارزش و صدا، تمركزگرا و هنجارهاي تحصيلي در كالس رقابتي، رفتارهاي بدون سر ها

و از خود نشان مي .هستند» شاگردان زرنگ«ي درصد دختران طبقه باال در دسته93دهند

فعدختران طبقه كارگر داراي مشارك)2 قت و شلوغ كاري ناچيز ال با همساالن، تمركز و هياهو وي

و ميل به تحصيل اين دختران را اغلب اوقات در جهت زرنگ از خود نشان مي تر بودن نسبت دهند

مي به پسران همان طبقه اجتماعي جلوه و) مشاركتي(پسران طبقه مرفه رفتارهاي رقابتي)3. سازد گر

ر پرهياهوي شديدي در كالس از خود نشان مي و همين ميدهند ي شود كه عده فتار باعث

 كارگر داراييپسران طبقه)4. شاگردان پسر زرنگ نسبت به دختران زرنگ كمتر جلوه كند

و بي و هنجارهاي رفتاري را زير رفتارهاي پرهياهو و تمركز ندارند تفاوتي هستند؛ يعني مشاركت

و بدترين شاگردان، اكثراً از اين طبقه هستند پا مي گف. گذارند ميتهاز كه هاي باال نتيجه شود

 
1- Menga    2- sedarida  
3- Lawrenz    4- zazo 
5- Felouzie  
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به دانش و ويژه در كالس يكپارچگي بيشتري از خود آموزان دختر نسبت به پسر در نظام تحصيلي

به نشان مي و .ل درسي آنان باالتر است همين دليل معد دهند

و هم حضور معل و آرامش بيشتر هم در دختران مان مرد در كالس، باعث رفتارهاي تمركزگرا

ميدر آن سياه، ياددايكردن به تخته شود، رفتارهايي مثالً از نوع نگاه پسران و جز . شت برداري

و هم در پسران پديد ولي حضور معل مان زن در كالس، رفتارهاي پرهياهو را هم در دختران

و غيره ها، خنده ها، ژست آورد؛ رفتارهايي از نوع مثالً شكلك مي زن. ها ها، رفتارهاي ولي

ميمعلمركتي، تعامل با مشا .)1993،فلوزي( كنندو تعامل ميان شاگردان را تسريع

و دادستان) 1371(1به نظر پياژه اجتماعي مطلوب در كالس- جو رواني)1374(و منصور

شدن شخصيت روش فعال باعث شكفته. آموزان فعال باشند؛ نه منفعل جوي است كه در آن دانش

و  مي سازمانعقلي، اخالقي مي يافتن مبادالت فكري كودكان و فرد را به ابداع وا و شود دارد

و رغبت او را افزايش مي مي انگيزه و اين وضع به يادگيري واقعي انجامد، ولي روش غير فعال دهد

و انجامد، گرچه ممكن است دانش به يادگيري عمقي نمي آموزان با مطالب بيشتري آشنا شوند

ر مييا به حافظهمطالب بيشتري را خود بسپارند، ولي فقط به لفّاظي و فرد مطالب انجامد

.سازي نخواهد كرد درون

و بارژل را11) 3،1993نقل از تورلهبه(2روتر هانيش، استوفن نام» مدارس كارآ«در ويژگي

و هدفدار مي :ازدر نتيجه جو مطلوب است كه عبارتندو برند كه حكايت از روابط مثبت

فعشا)1 فع)2ال است نه منفعل گرد و روشني براي .اليت شاگردان وجود دارد استاندارد واضح

و دانشبين معل)3 . آموزان است آموزش بر حسب نياز دانش)4. آموزان روابط حسنه وجود داردم

و انضباط، اعتماد)5 مان روابط حسنه معلبين)6.و رفاه هم وجود دارددر ضمن برقراري نظم

و آنها درباره مي مسائل آموزشي، ارزشيوجود دارد و انضباط مشورت مديران)7. كنند ها، نظم

خو ياد دهنده و ارتباط گسترده با معلهاي و والدين دانشبي هستند ارزشيابي)8. آموزان دارند مان

و معلشاي بين والدين دان گستردهيرابطه)9.صو مثبتي وجود داردمشخ وآموزان . جود داردمان

مد اليتفع) 10 .در كالس، روش دموكراتيك برقرار است)11. نظر است هاي مثبت در شاگردان

مندي از كالس در مدارس نشان داده شده است كه رضايت) 1987(،4در تحقيق الوارنز

و مدارس مختلط است؛ هم ددخترانه، بيش از مدارس پسرانه ر مدارس دخترانه چنين، اصطكاك

1- piaget     2- Router, Hanish, stophen and Barjeal 
3- Thurler    4- Lawrenz   
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و مدارس مختلط است پس در كالس هاي مدارس دخترانه تسهيالت. كمتر از مدارس پسرانه

و كالس هاي مدارس مختلط وجود دارد .يادگيري بيشتري نسبت به كالس هاي مدارس پسرانه

هاي برداشتي كه افراد از واقعيت(1 اجتماعي كالس، شامل دو متغير كلي ادراك-جو رواني

و خواسته(2و انتظار) موجود در كالس دارند  اجتماعي-هايي كه افراد از جو رواني تمايالت

يا. است) كالس دارند و انتظار زياد نباشد جوي براي يادگيري مطلوب است كه تفاوت ادراك

ب. اين دو مساوي باشند  پس، شناخت.وددر صورت تفاوت، بايد در پي اصالح يا تغيير جو كالس

و با ارزش استجو كالس براي معل .مان مهم

و دانشنشان داده شده است كه انتظار معل) 1990(و همكاران3تحقيق راويو در آموز از جوم

و دانش و ادراك از جو كالس كالس تقريباً شبيه به هم است، ولي معلمان آموزان اغلب در درس

.با هم تفاوت دارند

و برنامه: گويندمي) 1990(و همكاران5ل از ميشو به نق4كوپروگود آموزان، دانشيجنس، سن

او. اجتماعي كالس اثر دارد-در تفاوت ادراكو انتظار از جو رواني و به6 برين-در تحقيق فراسر

و همكاران  نشان داده شده است كه انتظار از جو كالس باالتر از ادراك) 1990(نقل از ميشو

تح. است و موسدر و همكاران7قيق موس نشان داده شده است كه ادراك) 1990( به نقل از ميشو

.ان از محيط شان نسبت به شاگردان مثبت تر استمعلم

و همكاران كه) 1990(در تحقيق ميشو انتظار شاگردان نسبت به ادراك)1: نشان داده شده است

و انتظار شاگردان بيشتري)2. بيشتر است) اجتماعي كالس-از جو رواني( از جو(ن تفاوت ادراك

و سازماندهي مطالب استمعلمدر مؤلّفه هاي مشاركت، برخورداري از پشتيباني) كالس .، نظم

و تكليف،)3 و انتظار دانش آموزان در مؤلّفه هاي اهميت دادن به كار كمترين تفاوت ادراك

.را در امور مذكور نشان مي دهددلبستگي متقابل بين دانش آموزان است كه رضايت آنان 

و معلمانتظار)4 و خواهان اصالح ان باالتر از ادراك است؛ يعني، آنان ناراضي از جو موجود بوده

و انتظار)5. تغييراتي در آن هستند و انتظار شاگردان استمعلمادراك .ان باالتر از ادراك

 اجتماعي- ان جو روانيمعلمنسبت به شاگردان كمتر است، يعني ان معلمتفاوت ادراكو انتظار)6

1- appreciation    2- anticipation 
3- Raviv and …    4- Cooper et Good 
5- Michoud and …   6- Fraser et obrien 
7- Moss et Moss 
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و مساعدتر مي و نسبت به شاگردان خواهان تغيير كمتري در جو كالس هستند كالس را بهتر . بينند

و انتظار)7 هاي مشاركت، دلبستگي متقابل بين ان در مورد مؤلّفهمعلمبيشترين تفاوت ادراك

ب آموزان، اهميت دانش تكدادن و انجام و برخورداري از پشتيباني معله سعي م است كه ليف

مي نارضايتي آنان را در مورد مؤلّفه .دهدهاي مذكور نشان

و ميلر و همكاران1به نظر كيفي، كيلي  اجتماعي كالس-جو رواني) 1990( به نقل از ميشو

مييك متغير ميانجي است، يعني متغي .ري را مساعد سازدكند تا يادگي ري كه مداخله

و حاكي از آن است كه رابطه) 1986(و همكاران2نتايج تحقيق بيرن هايي بين محيط كالس

و تحليل چند متغيره، تفاوت جنسي را در ادراك محيط يادگيري  پيشرفت تحصيلي وجود دارد

.ها آشكار كرده است آزمودني

: ها حاكم است كه سه نوع جو در كالستوان چنين نتيجه گرفت از مطالب ياد شده مي

ازهاي اجتماعي مطلوب كه ويژگي-جو رواني)1 آموزان در كالس مشاركت دانش:آن عبارتند

و غيره در امور تدريس، يادگيري، برنامه( و دانش صميمي معلي، رابطه)ريزي وم آموزان

ديم در مواقع مشكل، رابطهبرخورداري از حمايت معل با انش صميمي هم، برقراري آموزان

و  و ايجاد نظم در كالس، سازماندهي مطالب آموزشي در كالس، اهميت دادن به تالش مقررات

و رغبت انگيز انجام تكاليف دانش و تازه چنين در اين نوع جو،هم. آموزان، ارائه مطالب جديد

و انتظار تفاوتي ني و بين ادراك و نزديكي وجود فراواني روابط انساني وجود دارد و يا قرابت ست

و پيشرفت تحصيلي باال است .دارد

در-هاي جو رواني اجتماعي نامطلوب كه برعكس ويژگي-جو رواني)2  اجتماعي بيان شده

. باالست

و 1372:126، صالحي حسيني( اجتماعي متوسط كه مابين دو جو مذكور قرار دارد-جو رواني)3

125(.

ب و انتظار دانش«، هدف اين پژوهشه موارد بيان شدهبا توجه ي آموزان پايه بررسي ادراك

و معلمان آنها از جو رواني پنجم با– ابتدايي شهرستان كاشان و ارتباط آن  اجتماعي كالس

.باشدمي»آموزان پيشرفت تحصيلي دانش

1- Keify. keilly and Miller   2- Byrne   
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 روش
و روش نمونه .اي است چند مرحلهاي نيز خوشهگيري طرح تحقيق اجرا شده از نوع توصيفي است

و روش نمونه آماريي جامعه  گيري، نمونه
و پسر پايه دانشي همهي آماري اين پژوهش جامعه  6396ي پنجم دبـستان بـه تعـداد آموزان دختر

و معل و نمونهمي نفر در سطح شهرستان كاشان 200مان آنها به تعداد نفر ي انتخابي نيـز شـامل باشد

وش دان176 مي44آموز .باشد معلم

 پژوهشابزار
از-الي جو روانيؤس84ينامه آوري اطالعات، پرسش وسيله جمع  اجتماعي كالس است كه

و گوپيل و انتظار اين پرسش. اقتباس شده است) 1985(ميشو، كومو نامه داراي دو بخش ادراك

و هر بخش داراي هفت مؤلّفه به قرار زير است : است

برخورداري از پشتيباني)3آموزان دلبستگي متقابل بين دانشيفهمؤل)2 مشاركتيفهمؤل)1

و تكليف اهميت)4 معلم و سازماندهي مطالب)5دادن به تالش ات كار بستن مقرربه)6نظم

س. نوآوري مطالب آموزشي)7 بخشؤهر مؤلفه داراي شش و بنابراين، هر يك از دو ال است

و كهه ماد42 انتظار داراي ادراك او42اند مي سؤال دهد كه فرد، درك خود را از محيط لي اجازه

و  دو42واقعي كالس بيان كند مي سؤال و خواسته مي اجازه را دهد كه تمايالت  هاي خود

و هر چه اختالف بين- اينكه جو روانييدرباره  اجتماعي كالس چگونه بايد باشد ابراز كند

ن هر- روانيمرات ادراك با انتظار كمتر باشد جومجموع و  اجتماعي بهتري در كالس حاكم است

و دهنده اين چه اين اختالف بيشتر باشد نشان است كه آنها از وضع رواني كالس راضي نبوده

نه«اين پرسشنامه دو گزينه اي، يعني به صورت. انتظار دارند كه اين وضع بهتر شود . است» آري،

آموز در پايان سال تحصيلي كه در كارنامه وي قيد پيشرفت تحصيلي يعني معدل كل دانشو نيز

و جهت ضريب اعتبار پرسش. شود مي نامه اين پژوهش از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است

و دانش20نامه بر روي جهت سنجش اعتبار آن ابتدا اين پرسش و براي معلم10آموز  اجرا شد

76/0و قابليت اعتماد كل تست83/0تا63/0ان قابليت اعتماد چهارده پاره تست از آموز دانش

و براي به از14ان قابليت اعتماد معلمدست آمد و قابليت اعتماد كل تست86/0تا69/0 پاره تست

. نشان داده شده است1دست آمد كه در جدولهب80/0
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پا:1جدول و در سطح كل تست از طريق آلفاي كرونباخقابليت اعتماد در سطح چهارده ره تست در سطح دو حيطه  

 لفهؤم
20اعتباريابي اوليه بر اساس

 آموز در كاشان دانش
 معلم10بر اساس اعتباريابي اوليه

 انتظار ادراك انتظار ادراك

 مشاركت-1

 آموزان بستگي متقابل بين دانشدل-2

 برخورداري از پشتيباني معلم-3

و تكليف اهميت-4  دادن به كار

و سازمان-5  دهي مطالب نظم

 كار بستن مقرراتبه-6

 نوآوري آموزشي-7

7352/0

8215/0

7430/0

8321/0

7468/0

7713/0

6345/0

7756/0

7840/0

8134/0

8220/0

7372/0

6819/0

7435/0

7852/0

8237/0

7872/0

7976/0

7985/0

8364/0

6920/0

8196/0

8593/0

8364/0

7862/0

7733/0

8651/0

7533/0

7549/07653/07885/08133/0 نامه هر حيطه پرسش

7601/08009/0 نامه كل پرسش

و انتظار دانش با براي مقايسه ميانگين نمرات ادراك  با دو گروه مستقلtان از آزمون معلمآموزان

انبه. استفاده شده است و و نيز مقايسه تظار دانشمنظور مقايسه ميانگين نمرات ادراك آموزان با هم

بهtان با يكديگر از آزمون معلمميانگين نمرات ادراكو انتظار  و منظور هم بسته استفاده شده است

از بررسي ارتباط بين پيشرفت تحصيلي دانش و انتظار جو مؤلفه7آموزان با هر يك ي ادراك

اتماعي از آزمون رگرسيون چند متغياج-رواني بهره و منظور ارتباط بين نمرات ستفاده شده است

و بتا استفاده ان با پيشرفت تحصيلي دانشمعلمادراكو انتظار  آموزان از ضريب همبستگي پيرسون

. شده است

ها يافته
و انتظار دانش: اولي فرضيه  اجتمـاعي كـالس تفـاوت معنـادار-آموزان از جـو روانـي بين ادراك

.وجود دارد
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 هاي تحقيقفهآموزان در مؤل مقايسه ميانگين نمره ادراكو انتظار دانش:2جدول

 انتظار ادراك

 مؤلفه
 ميانگين

انحراف

 معيار
 ميانگين

انحراف

 معيار
t

سطح

 معناداري
r

19/413/144/403/163/2009/0446/0 مشاركت

04/421/138/409/108/3002/0345/0 آموزان بستگي متقابل بين دانش دل

81/321/129/413/104/4000/0371/0 برخورداري از پشتيباني معلم

و تكليف اهميت 82/327/102/411/178/1077/0300/0 دادن به كار

و سازمان 20/436/131/436/182/0411/0323/0 دهي مطالب نظم

24/436/120/411/131/0755/0458/0 كار بستن مقررات به

82/216/167/317/108/7000/0218/0 نوآوري آموزشي

مي2نتايج جدول دلفه محاسبه شده در خصوص مؤلtدهد نشان بستگي متقابل هاي مشاركت،

و نوآوري آموزشي در سطح بين دانش دار معني>05/0pآموزان، برخورداري از پشتيباني معلم

به مي بي باشد، و انتظار دانشعبارت ديگر هاي ذكر شدهفهآموزان در مؤلن ميانگين نمرات ادراك

و هاي اهميتفه محاسبه شده در مؤلtاما. تفاوت وجود دارد و نظم و تكليف دادن به كار

به سازمان و .)<05/0p(باشد دار نمي كار بستن مقررات معني دهي مطالب

 آموزان ظار دانشمقايسه ميانگين كلي نمرات ادراكو انت:3جدول

 شاخص آماري

 مؤلفه

 سطح معناداريt انحراف معيار ميانگين

14/2750/4 ادراك

33/2929/4 انتظار
54/6000/0

و انتظار دانش>01/0p در سطح3با توجه به نتايج جدول -آموزان از جو رواني بين ادراك

 اجتماعي كالس-آموزان از جو روانينشاجتماعي كالس تفاوت معنادار وجود دارد؛ يعني دا

و انتظار دارند كه اوضاع بهتري بر كالس حاكم شود بنابراين فرضيه اول پژوهش. راضي نبوده

ميأت .شود ييد

و انتظار: دومي فرضيه  اجتمـاعي كـالس تفـاوت معنـادار وجـود-ان از جو رواني معلمبين ادراك

.دارد



1387هاي تازه در علوم تربيتي، سال سوم، شماره چهارم، پاييز فصلنامه انديشه  72

 كالس فه هاي جوان از مؤلمعلم ادراكو انتظار مقايسه ميانگين نمرات:4جدول

 انتظار ادراك
 مؤلفه

 ميانگين
انحــراف

 معيار
 ميانگين

انحـــراف

 معيار

t
سطح

r معناداري

16/5949/033/5844/054/1134/0788/0 مشاركت

بستگي متقابل بين دل

 آموزان دانش
70/4915/096/4889/043/1161/0368/0

ري از پشتيباني برخوردا

 معلم
70/408/193/4980/009/1282/0369/0

و اهميت دادن به كار

 تكليف
86/4973/096/4764/0571/0573/0411/0

و سازمان دهي نظم

 مطالب
33/482/083/420/179/1083/0119/0

5017/020/5664/0881/0385/051/0 كار بستن مقررات به

56/4897/05982/021/2035/0352/0 نوآوري آموزشي

مي4 جدول همانطور كه فه نوآوري آموزشي در سطح محاسبه شده فقط در مؤلtدهد نشان

05/0p<و انتظار در مؤلفه نوآوريبه. است معنادار عبارت ديگر بين ميانگين نمرات ادراك

درtآموزشي تفاوت معنادار وجود دارد اما  .)<05/0p(ها معنادار نيستفهساير مؤل محاسبه شده

انمعلممقايسه ميانگين كلي نمرات ادراكو انتظار:5جدول

شاخص آماري

 مؤلفه
 سطح معناداريt انحراف معيار ميانگين

40/3372/2 ادراك

23/3522/3 انتظار
85/2008/0

ا>01/0p در سطح5با توجه به نتايج جدول و -ان از جو روانيمعلمنتظار بين ادراك

- رواني آموزان از جو ان نيز همانند دانشمعلميعني. اجتماعي كالس تفاوت معنادار وجود دارد

و خواهان تغييراتي در سطح كالس هستند بنابراين فرضيه دوم. اجتماعي كالس راضي نبوده

ت ميأپژوهش .شود ييد
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 اجتمـاعي كـالس تفـاوت– روانـي آمـوزان از جـوشبين انتظار معلمان با انتظـار دانـ:فرضيه سوم

.معنادار وجود دارد

 هاي جو كالسفهان از مؤلمعلمآموزان با انتظار مقايسه ميانگين نمره انتظار دانش:6جدول

 معلمان آموزان دانش
آزمون لوين براي

ها برابري واريانس
 مؤلفه

 ميانگين
انحراف

 معيار
 ميانگين

انحراف

 معيار

t
 سطح

 معناداري
F

 سطح

 معناداري

44/403/133/5844/046/4000/002/215/0 مشاركت

بستگي متقابل دل

 آموزان بين دانش
38/409/196/4889/016/3003/037/403/0

برخورداري از

 پشتيباني معلم
29/413/193/4980/088/2004/079/119/0

دادن به كار اهميت

و تكليف
02/417/196/4764/063/5000/066/501/0

و سازمان دهي نظم

 مطالب
31/436/183/420/194/1050/084/117/0

كار بستن به

 مقررات
20/411/120/5664/054/6000/053/800/0

67/317/15982/079/5000/098/208/0 نوآوري آموزشي

مي6نتايج جدول دار معني>05/0pها در سطحفهسبه شده در مورد تمام مؤلمحاtدهد نشان

.باشد مي

و انتظار بنابراين بين انتظار دانش بنابراين. ان تفاوت وجود داردمعلمآموزان از جو كالس

ان يكسان معلم اجتماعي كالس با انتظارات-آموزان از جو رواني توان گفت انتظارات دانش مي

و انتظارات  . اجتماعي كالس باالتر است–ان از جو روانيعلممنيست

كل:7جدول  اجتماعي كالس-ان از جو روانيمعلمآموزان با انتظاري ميانگين نمرات انتظار دانشمقايسه

 شاخص آماري

ها گروه
 سطح معناداريt انحراف معيار ميانگين

23/3522/3 معلمان

33/2929/4 آموزان دانش
12/7000/0
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ان از جو معلمآموزان با انتظار بين انتظار دانش>01/0p در سطح7با توجه به نتايج جدول

و انتظارات-رواني از ان نسبت به دانشمعلم اجتماعي كالس تفاوت معنادار وجود دارد آموزان

ميأ سوم پژوهشتي بنابراين فرضيه. اجتماعي كالس باالتر است-جو رواني .شود ييد

 اجتماعي كالس تفاوت– آموزان از جو رواني ان با ادراك دانش معلمبين ادراك: چهارمييهفرض

.معنادار وجود دارد

 ان از ابعاد جو كالسمعلمآموزان با ادراك مقايسه ميانگين نمرات ادراك دانش:8جدول

 معلمان آموزان دانش
آزمون لوين براي

ها برابري واريانس
 مؤلفه

 ميانگين
 انحراف

 معيار
 ميانگين

 انحراف

 معيار

t
 سطح

 معناداري
F

 سطح

 معناداري

19/413/116/5949/038/4000/0888/034/0 مشاركت

بستگي متقابل دل

 آموزان بين دانش
04/421/170/4915/079/2006/028/125/0

برخورداري از

 پشتيباني معلم
81/321/170/408/170/3000/021/127/0

دادن به كار اهميت

و تكليف
82/327/186/4973/025/4000/055/211/0

و سازمان دهي نظم

 مطالب
20/436/133/4802/0689/0493/061/1001/0

24/436/15017/151/3001/036/601/0 كار بستن مقررات به

82/216/156/4897/0700/7000/067/119/0 نوآوري آموزشي

دلفه محاسبه شده در مورد مؤلt،8بر اساس نتايج جدول بستگي متقابل بين هاي مشاركت،

به اهمي،معلمآموزان، برخورداري از پشتيباني دانش و تكليف، و كار بستن مقررت دادن به كار ات

مي معني>05/0pنوآوري آموزشي در سطح  به دار بين عبارت ديگر تفاوت مشاهده شده باشد

و ميانگين نمرات دانش مي ان از لحاظ آماري معنيمعلمآموزان درtباشد اما دار  محاسبه شده

و سازماندهي مطالب معني ازبه.)<05/0P( باشد دار نمي خصوص نظم فه مورد مؤل7عبارت ديگر

و مورد بين نمرات دانش6سطح ادراك در و در مجموعمعلمآموزان  ان تفاوت وجود داشته
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 چهارم پژوهش تأييدي بنابراين فرضيه. اجتماعي كالس باالتر است–ان از جو رواني معلمادراك

.شود مي

 ان از جو كالسمعلمآموزان با ادراك مقايسه كلي ميانگين نمرات ادراك دانش:9جدول

 شاخص آماري

ها گروه
 سطح معناداريt انحراف معيار ميانگين

40/3372/2 معلمان

14/2750/4 آموزان دانش
33/7000/0

 اجتماعي كالس با پيشرفت تحـصيلي آنهـا-آموزان از جو رواني بين ادراك دانش: پنجمي فرضيه

.رابطه معنادار وجود دارد

)ارتباط بين متغيرهاي هفت گانه با معدل در سطح ادراك(دار در رگرسيون چند متغيرّه متغيرهاي معني:10جدول

 سطح معناداريBBeta tهامؤلّفه

2652/0154771/003/2044/0 مشاركت

201578/0128951/097/1005/0 برخورداري از پشتيباني معلم

و تكليف 44034/027783/066/30004/0 اهميت دادن به كار

32994/021897/093/20038/0 نوآوري آموزشي

443/0=Multipler 

 ضريب ثابت=R93/11مجذور=F197/0=89/8 سطح معناداري=000/0

)ل در سطح ادراك رهاي هفتگانه با معداط بين متغيارتب(دار در رگرسيون چند متغيره رهاي غير معنيمتغي:11جدول

 سطح معناداريBBeta t مؤلّفه ها

0884/00898/00898/0289/0 آموزان بستگي متقابل بين دانش دل

و سازما 010556/0010556/0899/0-010155/0 ندهي مطالبنظم

7658/0-02485/0-02485/002485/0 به كار بستن مقررات

 ضريب همبستگي بين نمرات معدل دانش آموزان با هر كدام از مؤلّفه ها در سطح ادراك:12جدول

فهمؤل

 همبستگي ضريب

 مشاركت
بستگي دل

متقابل بين 

 آموزان دانش

 برخورداري

از پشتيباني

 معلم

اهميت

دادن به 

و  كار

 تكليف

و نظم

سازماندهي 

 مطالب

كار به

بستن 

 مقررات

نوآوري

 آموزشي

r23/035/024/024/024/036/016/0 محاسبه شده

005/0000/0004/0003/0003/0000/0043/0 سطح معناداري
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هاي ادراكفهدهد از بين مؤلميري نشان نتايج رگرسيون چند متغي10مطابق با جدول

و نوآوري، اهميتمعلمهاي مشاركت، برخورداري از پشتيباني گزينه و تكليف دادن به كار

.داري با پيشرفت تحصيلي دارند رابطه معني>05/0pآموزشي در سطح 

بهتين تأثير به ترتيب مربوط به اهميدار بيشتر رهاي معني در متغيBetaبر اساس ضريب دادن

ت و همچنين كمترين و پس از آن نوآوري و تكليف  ثير مربوط به برخورداري از پشتيبانيأكار

م معلم بوده و در ساير و سازمان ها مثل دل بستگي متقابل بين دانش لفهؤاست دهي آموزان، نظم

و به ده نشده آموزان مشاهي معناداري با پيشرفت تحصيلي دانش كار بستن مقررات، رابطه مطالب

.)<05/0P(است 

 اجتماعي كالس با پيشرفت تحصيلي آنها-آموزان از جو رواني ضريب همبستگي بين ادراك دانش:13جدول

 شاخص آماري

 سطح
 سطح معناداري ضريب همبستگي

5107/0000/0 ادراك

مي13نتيجه جدول آن دهد ضريب همبستگي بين معدل دانش نشان ها برابر با آموزان با ادراك

و يك صدم است(51/0 مي>01/0pكه در سطح) پنجاه يعني بين ادراك. باشد معنادار

. اجتماعي كالس با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه معنادار وجود دارد–آموزان از جو رواني دانش

 آموزان توسط ادراك آنها از جو درصد پيشرفت تحصيلي دانش26دهد ضريب تعيين نيز نشان مي

 مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سطحF. باشد كالس از طريق رگرسيون قابل تعيين مي

مي5خطاي ت درصد بزرگتر ميأباشد بنابراين فرضيه پنجم پژوهش . گردد ييد

 اجتماعي كالس بـا پيـشرفت تحـصيلي آنهـا-آموزان از جو رواني بين انتظار دانش: ششمي فرضيه

. داردرابطه معنادار وجود

ب(ره دار در رگرسيون چند متغي رهاي معنيمتغي:14جدول )هاي هفتگانه با معدل در سطح انتظارفهين مؤلارتباط

 سطح معناداريBBeta t مؤلّفه ها

3375/02297/004/30028/0 آموزان بستگي متقابل بين دانش دل

29524/02030/082/30054/0 برخورداري از پشتيباني معلم

3386/02610/049/30006/0 به كار بستن مقررات

و سازمان 2038/01568/012/20351/0 دهي مطالب نظم

511/0=Multipler 261/0=مجذورR
 ضريب ثابت=F18/12=18/12 سطح معناداري=000/0
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م(دار در رگرسيون چند متغيره متغيرهاي غير معني:15جدول )تغيرهاي هفتگانه با معدل در سطح انتظارارتباط بين

 سطح معناداريBBeta tهافهمؤل

11253/01264/053/1128/0 مشاركت

و تكليف 08336/00838/001/1314/0 اهميت دادن به كار

048291/00529/0635/0523/0 نوآوري آموزشي

هم:16جدول  ها در سطح انتظارفهان با هر كدام از مؤلآموز بستگي پيرسون بين نمرات معدل دانش ضريب

فهمؤل

 شاخص آماري

 مشاركت
بستگي دل

متقابل بين 

 آموزان دانش

برخورداري

از پشتيباني 

 معلم

 دادن اهميت

و  به كار

 تكليف

و  نظم

سازماندهي

 مطالب

 كار بستن به

 مقررات

 نوآوري

 آموزشي

r21/020/021/032/014/018/022/0 محاسبه شده

009/0017/0009/0000/0089/0031/0007/0 سطح معناداري

مي15و14هاي در جدولره نتايج رگرسيون چند متغي هاي انتظار،فهدهد از بين كليه مؤل نشان

دل گزينه و سازمانمعلمآموزان، برخورداري از پشتيباني بستگي متقابل بين دانش هاي دهي، نظم

و به و رابطه معني>05/0p بستن مقررات در سطح كار مطالب داري با پيشرفت تحصيلي دارد

و نوآوري آموزشي رابطه معني هاي مشاركت، اهميت گزينه و تكليف داري با پيشرفت دادن به كار

.تحصيلي ندارد

ت رهاي معنيبراساس ضريب بتا در متغي بهأدار بيشترين م ثير به ترتيب مربوط به، ات قرركار بستن

ت بستگي متقابل بين دانشو داشتن دل و كمترين و سازماندهي مطالبأآموزان ثير آن مربوط به نظم

.بوده است

 اجتماعي كالس-آموزان از جو رواني ضريب همبستگي پيرسون بين انتظار دانش:17جدول

 با پيشرفت تحصيلي آنها

 شاخص آماري

 سطح
 داري سطح معني ضريب همبستگي

4402/0000/0كادرا

مي17نتيجه جدول آموزان با انتظار آنها دهد ضريب همبستگي چندگانه بين معدل دانش نشان

و چهارصدم(44/0برابر است با  مي معني>01/0pكه در سطح) چهل باشد يعني بين انتظار دار

.آموزان از جو كالس با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد دانش
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از19دهد ضريب تعيين نيز نشان مي دار رهاي معنيتغييرات پيشرفت تحصيلي توسط متغي درصد

تي بنابراين فرضيه. باشد از رگرسيون قابل تبيين مي ميأ ششم تحقيق .دشو ييد

ــتمي فرضــيه ــين ادراك: هف ــب ــيمعلم ــشرفت تحــصيلي اجت-ان از جــو روان ــا پي مــاعي كــالس ب

.ادار وجود داردي معن آموزان رابطه دانش

 آموزان ان با پيشرفت تحصيلي دانشمعلمضريب همبستگي پيرسون بين نمرات ادراك:18جدول

فهمؤل

 شاخص آماري

 مشاركت
بستگي دل

متقابل بين 

 آموزان دانش

برخورداري

از پشتيباني 

 معلم

دادن اهميت

و  به كار

 تكليف

و نظم

سازماندهي 

 مطالب

كار به

بستن 

 مقررات

نوآوري

 آموزشي

ضريب

 همبستگي
11/0-36/028/0-15/026/0-30/0-06/0

533/0050/0123/0402/0157/0104/0726/0 سطح معناداري

كالس با معدل ان از جومعلم ضريب همبستگي بين ادراك18بر اساس نتايج جدول

آموزان در سطح دانشفقط در گزينه دل بستگي متقابل بين) پيشرفت تحصيلي(آموزان دانش

05/0p<مي معني به دار و آموزانل دانش ان از جو كالس با معدمعلمعبارت ديگر بين ادراك باشد

و در ساير مؤل بستگي متقابل رابطه معني در خصوص دل ن ها رابطه معنيفهدار وجود دارد .يستدار

هم:19جدول  آموزان اجتماعي كالس با پيشرفت تحصيلي دانش–ان از جو رواني معلمبستگي بين ادراك ضريب

 شاخص آماري

هاهفمؤل
 داري سطح معني ضريب همبستگي

391/0-16/0 ادراكو معدل

مي19نتايج هم نشان با–ان از جو رواني معلمبستگي بين ادراك دهد ضريب  اجتماعي كالس

با پيشرفت تحصيلي دانش در-16/0آموزان برابر است .باشد معنادار نمي>05/0pسطح كه

آموزان رابطه اجتماعي كالس با پيشرفت تحصيلي دانش-ان از جو روانيمعلميعني بين ادراك

ت. معنادار وجود ندارد .شود ييد نميأبنابراين فرضيه هفتم پژوهش

آموزان دانش اجتماعي كالس با پيشرفت تحصيلي-ان از جو رواني معلمبين انتظار: هشتمي فرضيه

.ي معنادار وجود دارد رابطه
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همضري:20جدول  اجتماعي كالس با پيشرفت-ان از جو روانيمعلمهاي انتظارفهبستگي پيرسون بين نمرات مؤلب

 آموزان تحصيلي دانش

 مؤلّفه

 شاخص آماري

 مشاركت
بستگي دل

متقابل بين 

 آموزان دانش

برخورداري

از پشتيباني 

 معلم

دادن اهميت

و  به كار

 تكليف

و  نظم

 سازماندهي

 مطالب

كار به

 بستن 

 مقررات

 نوآوري

 آموزشي

-07/0-17/008/043/0-23/028/041/0 ضريب همبستگي

207/0129/002/0381/0668/0016/0698/0 سطح معناداري

مي20 نتايج جدول رومعلمدهد ضريب همبستگي بين انتظار نشان اجتماعي–اني از جو 

بهمعلمهاي برخورداري از پشتيباني آموزان فقط در مؤلفهل دانش كالس با معد كار بستنو

و در مورد ساير مؤلفه معني>05/0pمقررات در سطح  .باشد دار نمي ها رابطه معني دار بوده است

هم:21جدول  آموزان با پيشرفت تحصيلي دانش اجتماعي كالس–ان از جو رواني معلمبستگي بين انتظار ضريب

 شاخص آماري

هافهمؤل
 داري سطح معني ضريب همبستگي

و معدل 887/0-02/0 انتظار

مي21نتايج جدول هم نشان  اجتمـاعي– روانـي ان از جـو معلمـ بستگي بين انتظـار دهد ضريب

 معنـادار>05/0p كـه در سـطح-02/0آمـوزان برابـر اسـت بـا كالس با پيـشرفت تحـصيلي دانـش

ي آموزان رابطه اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش-ان از جو روانيمعلميعني بين انتظار. باشد نمي

.شود ييد نميأ هشتم پژوهشتي بنابراين فرضيه. معنادار وجود ندارد

و نتيجه  گيري بحث
ت اجتماعي كالس بر پيشرفت تحصيلي دانش– جو رواني-1 كه.دثير دارأآموزان بدين صورت

 آموزان اجتماعي مساعدتري بر كالس حاكم باشد پيشرفت تحصيلي دانش-هر چه جو رواني

و بيشتر و احمد حجت انصاري اين يافته با يافته است و گوپيل در كانادا و كومو هاي پژوهش ميشو

.در ايران همخواني دارد

و هم ادراك دانش-2 و اين يافته با يافتهتر آموزان پايين هم ادراك معلمان هاي از انتظار است

و همكاران  . مطابقت دارد) 1375(و احمد حجت انصاري) 1985( برين-، فراسر واو)1990(ميشو

مي موجود كالس نه رضايت دانش بنابراين، جو و نه رضايت آموزان را فراهم ان را؛ در معلمكند
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و نتيجه دانش جمعلمآموزان و روابط بهتريو موجود در كالس تغيير ان انتظار دارند كه كرده

، دلبستگي معلمآموزان در كالس، برخورداري از پشتيباني مشاركت دانش(هاي جوفهمبتني بر مؤل

به متقابل بين دانش كار بستن مقررات وايجاد نظم در كالس، سازماندهي مطالب آموزشي آموزان،

و تكليف دانش در كالس، اهميت ايجاد) آموزان، نوآوري آموزشي در كالس دادن به تالش

.گردد

ان جو موجود كالس را معلمبنابراين،. ان استمعلمتر از ادراك آموزان پايين ادراك دانش-3

مي بهتر از دانش و اين يافته با يافته آموزان و همكاران بينند و احمد حجت) 1990(هاي ميشو

. مطابقت دارد)1375(انصاري

د-4 و اين يافته با يافتهمعلمتر از انتظار آموزان پايين انش انتظار و همكاران ان است هاي ميشو

آموزان، ان در مقايسه با دانشمعلمبنابراين. مطابقت دارد) 1375(و احمد حجت انصاري)1990(

و مساعدتري با توجه خواهان جو مطلوب .هاي جو در كالس هستندفه به مؤلتر

ان-5 و  اجتماعي كالس با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه- رواني آموزان از جو تظار دانش بين ادراك

حج اين يافته با يافته. وجود دارد و احمد و همكاران .ت انصاري همخواني داردهاي ميشو

و انتظار-6 آموران اجتماعي كالس با پيشرفت تحصيلي دانش–ان از جو رواني معلم بين ادراك

م و اين يافته در پژوهشارتباط معنادار با شاهده نگرديد؛ و و همكاران بررسي نشده هاي ميشو

.هاي احمد حجت انصاري تطابق دارد يافته

و پرورش  كاربردهاي آموزش
و انتظار از جو وي اجتماعي كالس درس با پيشرفت تحصيلي رابطه-رواني چون ادراك  مثبت

ك ها ايجاد اجتماعي بااليي را در كالس-رواني نند كه جومعنادار دارد، بنابراين معلمان بايد سعي

و بااليي است كه در ضمن باال بودن ادراك-جو رواني. كنند  اجتماعي باال، جو مطلوب، مساعد

و نزديكي بين آن دو و يا قرابت وانتظار افراد از جو كالس، بين آن دو تفاوتي وجود نداشته باشد

كه-نيبراي ايجاد جو روا. باشد و مثبت الزم است فع دانش)1: اجتماعي باال الي آموزان مشاركت

و غيره امر تدريس، يادگيري، برنامهدر(ها در كالس، در تمامي زمينه طوسي،(داشته باشند) ريزي

و دانش)2).1371 و در مواقع بين معلم و صميمي وجود داشته باشد بروز آموزان رابطه مثبت

بين)3).1371نصر اصفهاني،( برخوردار باشندمعلم از پشتيباني آموزان مشكل، دانش

و دانش در)4.)1371نصر اصفهاني،(حسنه وجود داشته باشد آموزان رابطه صميمي و انضباط نظم
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و براي آن الزم است كه با مقر و روشني در كالس روبرو كالس وجود داشته باشد رات واضح

بهمطا)5.)1372كديور،(باشند  سازماندهي شده ارائه شود تا باعث يادگيري شكل لب آموزشي

و تكاليف دانش)6.)1370سيف،(دار گردد معني ت داده شود، زيرا انجام آموزان اهمي به تالش

و فوري باشد و بازخوردها بر تكاليف بايد صريح، روشن، كتبي  تكاليف بر يادگيري اثر دارد

بمعلم)7.)1371كردستاني،( و رغبتا مطالعهان و نو، مطالب تازه بهي منابع جديد انگيزي

و تازه دانش دانش و از افكار نو  حمايت-بودن در صورت صحيح–آموزان آموزان عرضه كنند

.)1358بودو،(آموزان شود گردد تا سبب ايجاد رغبت در دانش

 منابع فارسي
آ• (بودو، خ: ترجمه.خالقيت در آموزشگاه.)1358. .انتشارات چهر: تهران. ان زاده علي

ژ• و دادستان: ترجمه.سپرد تربيت به كجا ره مي).1371(.پياژه، دانشگاه: تهران. منصور

.تهران

ا•  اجتماعي كالس بر پيشرفت-بررسي تاثير جو رواني).1375(.حجت انصاري،

علو دانشكده روان.آموزان مدارس ابتدايي شهر تهران تحصيلي دانش و م تربيتي شناسي

.584 شماره- رساله فوق ليسانس-دانشگاه تهران

ع• (ا.سيف، .انتشارات آگاه: تهران. شناسي پرورشي روان).1370.

ع• .مشعل: اصفهان.شناسي تربيتي روان).1342(.شريعتمداري،

م• و پيشرفت تحصيلي).1372(.صالحي حسيني، مجله- دانشگاه الزهرا–جو آموزشي

و پژوهشي .9و10شماره. علوم انسانيعلمي

م• و پرورش شماره.مديريت مشاركت جو).1371(.ع. طوسي، و آموزش  فصلنامه مديريت

3.

پ• و . آموزان ثير انتظار معلم بر عملكرد تحصيلي دانشأت).1372(.كديور، فصلنامه تعليم

.33تربيت شماره مسلسل 

د• (كردستاني، لف معلم نسبت به تكاليف هاي مخت بررسي تأثير واكنش).1371.

آموزان سال اول راهنمايي شهر تهران در درس شده بر پيشرفت تحصيلي دانش انجام

.763دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم، رساله فوق ليسانس، شماره . رياضي

م• پو. منصور، .بعثت: تهران.ل رواني ديدگاه پياژه در گستره تحو).1374(. دادستان،
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اياصفهاننصر• و تربيت.عوامل مؤثر در بهبود كيفيت تدريس).1371(.،  فصلنامه تعليم

.29شماره مسلسل
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