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Abstract: Aim of this study was
to developing a scale for
evaluating classroom climate at
the universities. Considering loss
of such a scale, after an extensive
review of the subject’s literature, a
framework consisting of four
dimensions
(classroom
interactions, classroom rules and
regulations,
learning
–
assessment, attitude and culture)
was identified and a scale
compiled in that regard. After two
times piloting implementations
and supplying validity and
reliability of mentioned scale, it
was distributed among 201
undergraduate students selected
using
multi
stage
cluster
sampling. Results on the one hand
illustrated the status of the ruling
classroom
climate
at
the
university and on the other hand
the applicability of the presented
scale in the subject area
(classroom climate evaluation)
was identified.
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 .1مقدمه
از ديرباز ،کالس درس ،به دلیل آن که در ايجاد فرصتهای يادگیری و تسهیل فرآيند
ياددهي ـ يادگیری نقش بهسزايي داشته است ،همواره از سوی مديران و برنامهريزان
آموزشي ،درسي و روانشناسان تربیتي مورد توجه و دارای اهمیت بسیاری بوده است.
هرچند عوامل بسیاری چون آموزشگر ،برنامههای درسي ،وسايل کمکآموزشي،
فضای فیزيكي و ...در فرآيند آموزش نقش دارند ،اما جوّ کالسي و فضای حاکم بر
محیط يادگیری ،که بیشتر به چگونگي اجرای برنامههای درسي ،نگرش و ديدگاه
آموزشگر و فراگیر نسبت به يادگیری و فرهنگ رفتاری و سازمانيِ مؤسسة آموزشي
مربوط ميشود (وارما ،تیاجي و گیوپتا ،)2005 ،1از جايگاه و اهمیت ويژهای برخوردار
است .جايگاه و اهمیت محیط يادگیری و جوّ کالسي تا به آنجاست که در نهادهای
آموزشي و دانشگاهها به منزلة خط مقدم جبهة تعلیم و تربیت محسوب ميگردد
(رجاييپور؛ کاظمي و آقاحسیني )24 :1387 ،که درصدد محقق کردن اهداف آموزشي
و تربیتي است (مولینز )1991 ،2و با عواملي چون انگیزش فراگیران (اندرسون؛
همیلتون و هاتي2000 ،3؛ چارچ؛ الیوت و گابل2001 ،4؛ اردان و اسكونفلدر2006 ،5؛
ونتزل ،)1997 ،مهارتهای اجتماعي و شايستگي (بیكر2006 ،6؛ بروفي؛ هرب؛ لي؛
نیوار و استوالك ،)2007 ،7جهتگیری هدف (ايمز ،)1992 ،8پیشرفت تحصیلي (بیكر،
 )2006و خودکارآمدی تحصیلي (کاليبرن و الت ،)2005 ،9ارتباط تنگاتنگي دارد (الن؛
سنگوون؛ جین؛ رندی و آرتور.)5 :2010 ،10
صاحبنظران حوزههای گوناگون تعلیم و تربیت ،تعاريف متعدد و مختلفي را از
جوّ کالسي ارائه کردهاند که هر يک از آنها به يک يا چند بُعد از ابعاد جوّ کالسي
1. Varma, Tiyagi & Gupta
2. Mullins
3. Anderson, Hamilton, Hattie
4. Church, Elliot, Gable
5. Urdan & schoenfelder
6. Baker
7. Brophy, herb, Lee, Nievar & Stollak
8. Ames
9. Claiborn & ellett
10. Ellen, Sangwon, Jean, Randy & Arthur
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اشاره دارد؛ به عنوان مثال ،هوی و میسكل ،)2008( 1اظهار داشتهاند که جوّ کالسي،
يک مفهوم کلي برای توصیف ،توضیح و تبیین کیفیت پايدار کالس درس است که
زمینه و بستر يادگیری را فراهم مينمايد .در تعريفي ديگر ،آدلمن و تیلور)2005( 2
جوّ کالسي را کیفیت ادراك از يک مجموعه دانستهاند که در اين جوّ ،تا حدی ،حالت
سیالي از تعامالت ِ پیییدة عواملِ محیطيِ مربوط به کالس ،نظیر عوامل فیزيكي ،مادی،
عملیاتي ،سازماني و متغیرهای اجتماعي ،نمايان ميشود .همینین دسي )2003( 3نیز
جوّ کالس را مجموعهای از ويژگيهايي ميداند که نشانگر وضعیت و حال و هوای
خاص حاکم بر کالس است ،و در نهايت ،به اعتقاد رجاييپور و همكاران (،)1387
جوّ کالس درس را ميتوان ويژگي محسوسي دانست که با ورود به هر کالس درس
مشخص ميشود که نتیجة کارکردهای مديريت کالس درس است و بر پیشرفت
تحصیلي و بازده نهايي کالس تأثیر ميگذارد .همانگونه که از تعاريف فوق بر ميآيد،
جوّ کالسي ،فضای منحصر به فرد حاکم در هر کالس درس است که خصوصیات
اجتماعي ،روانشناختي و هیجاني ويژهای را شامل ميشود (زينعلي)1391 ،؛ بر اين
اساس ،ميتوان گفت که جوّ کالس و مطلوب بودن يا نبودن آن ،تا حد زيادی تابع
بافت جمعیتي و کیفیت کنش فردی و جمعي اعضای کالس به عنوان يک اجتماع
است؛ به عبارت ديگر ،کالسهای درس به عنوان يک سیستم اجتماعي ،از افراد
متفاوتي از نظر تجارب ،فرهنگ ،شخصیت و ...تشكیل شده است (پینتريچ و شانک،4
 ،)1996و هر يک از اين افراد با آوردن خصوصیات مثبت يا منفي خود به درون
کالس ،ميتوانند بر ايجاد جوّ مطلوب يا نامطلوب اثرگذار باشند.
آشكار است برای آنکه امر آموزش و يادگیری به نحو نیكويي اتفاق بیفتد ،بايستي
جوّ مطلوب و مناسبي در کالسها داير باشد؛ چراکه مطلوبیت يا عدم مطلوبیت جوّ
کالسي ،ميتواند بر تعامالت استاد و دانشجو ،فرآيند يادگیری ـ ياددهي ،استفادة بهینه
از زمان آموزشي و ...اثرات سازنده يا مخربي داشته باشد .منظور از جوّ مطلوب
کالسي نیز آن نوع جوّی است که در آن ،دانشجويان فعال باشند؛ نه منفعل؛ چرا که
اين فعال بودن ،باعث شكوفا شدن شخصیت عقلي ،اخالقي و سازمان يافتن مبادالت
فكری دانشجويان ميشود ،آنان را به ابداع وا ميدارد و انگیزه و رغبت را افزايش
1. Hoy & Miskel
2. Adelman. & Taylor
3. Deci
4. Pintrich & Schunk
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ميدهد و در نهايت ،اين وضعیت به يادگیری واقعي ميانجامد (پیاژه1371 ،؛ منصور
و دادستان)1374 ،؛ عالوه بر اين ،وجود روابط مثبت و هدفدار بین استاد و دانشجو
و همینین دانشجويان با يكديگر ،افزايش مشارکت دانشجويان ،کاهش رفتارهای
مخرب ،کاهش غیبت از کالس و ترك تحصیل ،افزايش رضايت و عالقه داشتن به
درس و يادگیری ،ايجاد حسّ عزت نفس در دانشجو و ...از ديگر ويژگيهای اين نوع
جوّ است؛ بنابراين ،شناخت جوّ کالسي مطلوب ميتواند بازخورد باارزشي برای
اساتید فراهم کند و آنها را در شناخت نقاط قوّت و ضعف نتايج کالسي ياری دهد.
نظر به اهمیت موضوع ،اهتمام بیش از پیش در جهت شناخت پوياييهای جوّ
يادگیری مطلوب در کالس ،ابعاد ،عوامل و پیامدهای آن ،امری الزم است که غفلت از
آن ميتواند در دراز مدت لطمات بسیاری را به بدنه دانشگاه ،ذینفعان و ذیربطان
نظام آموزشي وارد سازد؛ لذا در اين پژوهش ،ابتدا بر اساس مرور موجز پیشینة
موضوع ،مقیاسي برای ارزيابي مطلوبیت جوّ کالسي در دانشگاه قلمرو پژوهش تدوين
و پس از آزمون روايي و پايايي آن ،به صورت يک مطالعة موردی در دانشگاه شیراز
اجرا و بر آن اساس ،میزان مطلوبیت جوّ کالسي حاکم در آن دانشگاه ارزيابي و آشكار
گرديده است؛ بدين ترتیب ،در پژوهش پیشِرو ،اهداف پژوهشي زير مطرح و پیگیری
شده است:
 .1تدوين و ارائة مقیاسي برای ارزيابي جوّ کالسي در دانشگاه؛
 .2میزان مطلوبیت جوّ کالسي حاکم در دانشگاه شیراز؛
 .3بررسي تفاوت بین ابعاد جوّ کالسي موجود در دانشگاه؛
 .4بررسي مطلوبیت ابعاد جوّ کالسي در گروههای مختلف تحصیلي.

 .2پیشینۀ پژوهش
الف) مبانی نظری
تا آنجا که نگارندگان مقالة پیشِرو جستوجو و بررسي کردهاند ،اين نتیجه حاصل
شد که ساير پژوهشگران در بررسيهای خود عمدتاً به جوّ آموزشي پرداخته و کمتر
جوّ کالسي و ابعاد آن را مورد بررسي کردهاند .لذا چارچوبهای مناسب و فراگیری
برای ُبعدشناسي و ارزيابي جوّ کالسي و مطلوبیت آن در آموزش عالي ،توسعه نیافته
است .با اين مالحظه ،در اين قسمت ،ابتدا چارچوبهای گوناگون بُعدشناسي جوّ
آموزشي و جوّ کالسي آورده شده و سپس ،الگوی مفهومي جديد بُعدشناسي جوّ
کالسي ،که مبنای اصلي اين پژوهش قرار گرفته ،به همراه داليل ترجیح و انتخاب آن
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بیان گرديده ،و در نهايت ،نتايج تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در
خصوص جوّ آموزشي و جوّ کالسي ذکر شده است.

ابعاد جوّ آموزشی و جوّ کالسی
الف) کیوز )1972( 1سه بُعد پر مفهوم برای جوّهای آموزشي ارائه کرده است که
عبارتند از:
2
 بُعد ساختاری  :نشانگر وضعیت حرفهای ،سطح آموزشي ،سرانة هر فراگیر،
نوع محیط آموزشي و ...است.
 بُعد نگرشي :3اين بُعد با نگرشها ،اهداف و توقعاتي که شرکتکنندگان اصلي
در محیط (مانند فراگیر ،ياددهندگان ،مسئولین و دستاندرکاران و )...به همراه خود
دارند ،توصیف ميشود.
 بُعد فراگرد :4بیانگر شرايط يا اعمالي است که عملكرد آموزشي فراگیران را
تحت تأثیر قرار ميدهد.
ب) تاگیوری ،)1986( 5معتقد است که جوّ آموزشي ،دارای چهار بُعد اساسي
است .اين ابعاد عبارتند از:
 بومشناختي :منظور از اين بُعد ،ارتباط مستقیمي است که جوّ با هر يک از
عوامل فیزيكي ،مواد و وسايل دارد.
 قلمرو يا محیط :اين بُعد ،دربرگیرندة حضور افراد يا گروهها در جوّ آموزشي
است.
 سیستم اجتماعي :منظور از آن ،نوع الگوی ارتباطي افراد و گروههاست که در
واقع ،بازتاب سیستم اجتماعي است.

1. Keeves
2. Structural Dimension
3. Attitudinal Dimension
4. Process Dimension
5. Tagiuri
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 فرهنگ :عبارت از سیستمهای اعتقادی ،ارزشها و ساختارهای تشخیصي و
معانیي است که در جامعه هستند.
ج) از نظر راف؛ مكالیر و هاردن ،)1997( 1جوّ آموزشي شامل پنج بُعد به شرح
زير است:
 ادراك دانشجويان از يادگیری :بیانگر ديدگاه دانشجويان دربارة ابعاد و
فعالیتهای تدريس است.
 ادراك دانشجويان از ياددهنده :ديدگاه دانشجويان را در خصوص کیفیت
ياددهنده نشان ميدهد.
 ادراك دانشجويان از مهارتهای علمي خود :بیانگر ديدگاه دانشجويان پیرامون
مهارت و توانايي علمي خود است.
 ادراك دانشجويان از فضای يادگیری :ديدگاه دانشجويان را در مورد فضای
حاکم بر محیط يادگیری ميسنجد.
 ادراك دانشجويان از محیط اجتماعي :بیانگر ديدگاه دانشجويان دربارة کیفیت
وضعیت اجتماعي محیط آموزشي است.
د) بر اساس نتايج مطالعهای که در دانشگاه میشیگان 2در سال  2004انجام گرفت،
جوّ آموزشي به چهار بُعد محیطي به شرح زير تفكیک شده است:
 بُعد فیزيكي :به محیط مناسب يادگیری مانند تمیز و روشن بودن کالس و
فراهم بودن امكانات آموزشي و ...اشاره دارد؛
 بُعد اجتماعي :مربوط به روابط افراد با يكديگر و دارای ويژگيهايي مانند
تشويق و ترغیب اعضا به برقراری رابطه و همكاری با هم ،مشارکت کلیه ذیربطان در
يادگیری ،تصمیمگیری در فضای مشارکتي و ...است؛
 بُعد عاطفي :اين بُعد به افزايش حس تعلقّ و عزت نفس فراگیران منجر مي-
شود و با ويژگيهايي چون برخورد تؤام با شفقت و احترامآمیز نسبت به همه
فراگیران ،اعتماد فراگیران به اعضای هیأت علمي و ...مشخص ميشود؛

1. Roff, Mcaleer & Harden
2. University – Community Partnerships, Michigan State University
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 بُعد علمي :اين بُعد نیز به افزايش میزان يادگیری فراگیران منجر ميشود .از
جمله ويژگيهای اين بعد عبارتند از :تأکید بر کلیة سبکهای تفكر و صالحیتها،
کنترل مستمر میزان پیشرفت فراگیران و ارائة بازخوردهای مناسب.
هـ) به نظر موس ،)1973( 1محیطهای اجتماعي و از جمله محیط کالس ميتواند
متشكل از سه بُعد زير باشد:
 روابط :2اين بُعد ،مشخصکنندة نوع و شدت روابط انساني در درون محیط
است؛
3
 توسعة فردی و جهتگیری هدف  :در برگیرندة عامل بالقوهّ يا موقعیتي در
محیط برای رشد مسائل انساني و احترام به نفس است،
 حفظ نظام و تغییر آن :4اين بُعد ،در برگیرندة حدّی است که محیط در
انتظارات يا توقعات خويش ،منظم ،صريح و روشن است ،و همینین از کنترل و
نظارت حمايت ميکند و متوجه و عالقهمند به تغییرات و اصالح آن است.
و) میشو ،کومو و گوپیل ،)1985( 5جوّ رواني ـ اجتماعي کالس را متشكل از
هفت مؤلفه ميداند که عبارتند از:
 مشارکت :اين مؤلفه ،سطح فعال بودن و رغبت فراگیران را در بحثها و امور
کالس ميسنجد؛
 وابستگي متقابل بین فراگیران :اين مؤلفه ،توصیفکنندة نحوة ارتباط و برخورد
فراگیران با يكديگر است؛
 برخورداری از پشتیباني استاد :اساتید در کالس با مجموعهای از فراگیران سر و
کار دارند که از نظر سن ،فرهنگ ،هوش و ...با هم متفاوت هستند؛ اما اين واقعیت
نبايد موجب شود که اساتید ،در صمیمي شدن با فراگیران تبعیض قائل شوند.

1. Moos
2. Relationship
3. Human Development and goal Orientation
4. System Maintenance & System Change
5. Michaud, Comeau & Goupil
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 اهمیت دادن به کار و فعالیت :تكالیف کالسي ،يكي از عوامل مؤثر در يادگیری
به حساب ميآيد .به همین دلیل ،بايستي به عنوان قسمتي از فعالیت آموزشي در نظر
گرفته شود و به آن توجه شود؛
 نظم و سازماندهي مطالب :از پیش سازمان دادن ،يكي از سودمندترين فنون
آموزشي است که در باال بردن بازده يادگیری ،آثار چشمگیری دارد .آزوبل نیز معتقد
است که پیش سازماندهنده ،عامل مهمي در يادگیریهای موفق است؛
 به کار بستن قوانین :به کار بستن قوانین به معنای داشتن يک کالس منظم
است که در طي ساعات درس ،يادگیری مفید حاصل شود؛ بنابراين ،هدف از به کار
بستن مقررات و ايجاد نظم ،آموختن است ،نه سكوت و آرامش مطلق؛
 نوآوری آموزشي :نوخواهي و نوجويي ،از ويژگيهای طبیعي فراگیران است و
روشن است که کالس درس يكنواخت ،برای آنان ماللتآور است.
ز) فريزر ،گیدينگز و مکروبي ،)1995( 1معتقدند که جوّ رواني ـ اجتماعي کالس
درس شامل ابعاد زير است:
 برخورد (اصطكاك) :نشاندهندة میزان ناهماهنگي يا رفتار نادوستانة فراگیران
با يكديگر است؛
 وابستگي (انسجام) :میزان وابستگي فراگیران را به يكديگر و به کالس نشان
ميدهد؛
 انضباط (تكلیفمداری) :نشان ميدهد که فراگیران تا چه اندازه تكلیفها و
وظايف کالسي را به موقع انجام ميدهند.
 رقابت :نشاندهندة میزان رقابت میان فراگیران است.
ح) در يک تقسیمبندی نسبتاً جديد ،انجمن غربي مطالعة جوّ مدرسه 2در سال
 ،2004در مقیاسي تحت عنوان مقیاس ارزيابي تحصیلي کیفیت جوّ کالسي ،تعامالت
کالسي ،قوانین و مقررات کالسي ،يادگیری ـ ارزيابي و نگرش و فرهنگ را به عنوان
شاخصترين ابعاد جوّ کالسي معرفي کرده است .پژوهش پیشِرو نیز با الهام از ابعاد

1. Frascr, Giddings & Mcrobbie
)2. West Alliance for the Study of School Climate (WASSC
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مذکور به تهیه و تدوين مقیاس آن اقدام نموده است .به منظور آشنايي بیشتر ،مشروح
ابعاد يادشده ،در ذيل ميآيد:
تعامالت کالسی :1منظور از تعامالت کالسي ،میزان وابستگي و روابط دانشجويان
با يكديگر به عنوان همكالسي ،با استاد و همینین با ساير گروههای کالسي است .در
واقع ،تعامالت دانشجويان با يكديگر ،با اساتید و ساير همكالسيها ،انگیزش ،انرژی
عاطفي و احساس غرور را در آنان افزايش ميدهد و بر رضايتمندی آنان از جنبههای
مختلف تجربة دانشگاهي ،همیون رشته تحصیلي ،استادان ،تمايل به کار گروهي و
ادامة تحصیل ،تأثیر مثبت ميگذارد (قانعيراد.)7 :1385 ،
 قوانین و مقررات کالسی :2به طور کلي ،هدف از ايجاد قوانین و مقررات در
کالس درس ،به نوعي برقراری نظم و انضباط است ،و هدف از برقراری نظم و
انضباط ازسوی استاد ،نیز آن است که محیط يادگیری را معنيدارتر و تمايالت و
غرايز طبیعي و فطری دانشجويان را درجهتي مطلوب ،هدايت و راهنمايي کند
(شريعتمداری1387 ،؛ مولینز .)1991 ،3پژوهشهای اورتسون )1987( 4دربارة
مديريت کالس نشان ميدهد که کالس درس ،مستلزم قواعد و مقررات روشن و
واضحي است که اساتید برای کنترل کالس ،آنها را وضع و به کار ميگیرند" .اچسون
و گال ،)1380( 5فونتانا ( ،)1382بتريس و فني مور ،)1381( 6اورتسون ( )1987و
ويلیامز و استرنبرگ )2002( 7تدوين قواعد و مقررات مشخصي را برای کنترل کالس
درس الزم ميدانند" (رجاييپور و همكاران .)35 :1387 ،الزم به ذکر است که وضع
قوانین و مقررات ميتواند بهطور يکجانبه تنها از سوی استاد باشد و يا به صورت
مشارکتي با همراهي دانشجويان تنظیم شود.
7
 یادگیری ـ ارزیابی :8معروفترين تعريف برای يادگیری را کیمبل ()1980
ارائه کرده است و آن را فرآيند ايجاد تغییر نسبتاً پايدار در رفتار يا توان رفتاری که
1. classroom Interactions
2. Discipline environment
3. Mullins
4. Evereston
5. Acheson & Gall
6. Betriss & Pheni more
7. Williams & Sternberg
8. Learning /Assessment
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حاصل تجربه است ،ميداند .همینین به اعتقاد سیف ( ،)34 :1389ارزيابي ،فرآيند
نظامدار برای جمعآوری ،تحلیل و تفسیر اطالعات است که میزان تحقق اهداف را
تعیین ميکند .در واقع ،ارزيابي در کلیة مراحل تدريس با اهداف گوناگون مانند
تشخیص خطاها ،نواقص و مشكالت احتمالي حین تدريس ،به اساتید کمک ميکند
تا بدانند که اهداف کالس به چه اندازه و با چه کیفیتي تحقق يافته است .آنیه مهم
است ،توجه به اين نكته است که ارزيابي به عنوان حلقة اتصال کلّیة عوامل يک برنامة
آموزشي ،بايد در خدمت آموزش و فرآيند ياددهي ـ يادگیری قرار گیرد تا اثربخشي و
کارايي کالس درس افزايش يابد (سیف.)1384 ،
 نگرش و فرهنگ :8نگرش را ميتوان ارزيابي يا برآوردی دانست که به صورت
مطلوب يا نامطلوب دربارة شيء ،فرد ،يا رويدادی صورت ميگیرد .درواقع ،نگرش،
بازتابي از شیوة احساس فرد نسبت به يک چیز يا موضوع است (رابینز.)45 :1389 ،
فرض پژوهشگراني مانند رابینز و جاج ( )85 :2009بر اين است که نگرشها از سه
عنصر شناختي ،عاطفي و رفتاری تشكیل شدهاند .بررسي نگرشها بر اساس اين سه
عنصر سازنده به استاد کمک ميکند تا پیییدگي آن و رابطة بالقوّهای را که با رفتار
دانشجويان دارد بهتر درك کند .فرهنگ ،سیستمي از ارزشهای مشترك را میان اعضاء
ايجاد و آن را از ساير محیطهای ديگر متمايز ميکند .از آنجا که فرهنگ ،نوعي
احساس هويت را در وجود اعضاء تزريق ميکند و به وجودآورندة تعهد جمعي
است ،ميتواند از طريق ارائة استانداردهای مناسب (در رابطه با آنیه بايد اعضای
کالس بگويند يا انجام دهند) اجزای کالس را به هم متصل کند و به عنوان يک عامل
کنترل ،موجب به وجود آمدن يا شكل دادن به نگرشها و رفتارهای اعضای کالس
ميشود .در شكل شماره  ،1که در صفحه بعد آمده؛ الگوی مفهومي بُعدشناسي جوّ
کالسي ترسیم شده است.
همانگونه که در تقسیمبندیهای چارچوبي بُعدشناسي جوّ آموزشي و کالسي
مالحظه شد ،بیشتر صاحبنظران ،ابعاد متعدد ،متنوع و گستردهای را برای جوّ
آموزشي و کالسي متصور شدهاند که در برخي از موارد ،ابعاد شمارش شده قابلیت

7.Kimbel
8.Attitude and Culture
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تجمیع دارند؛ لذا ميتوان آنها را در يک تقسیمبندی کليتر قرار داد؛ اين امر به نوبة
خود ميتواند کار پژوهش و تحلیل را برای پژوهشگر سادهتر کند؛ عالوه بر اين،
نام گذاری ابعاد با استفاده از واژگان ناملموس و بعضاً تخصصي که برگرفته شده از
ادبیات جوّ سازماني است ،سبب شده است تا از ابعاد ذکر شده ،برداشتهای
گوناگوني گردد .به دلیل همین نقاط ضعف ِ تقسیمبندیهای فوق که به برخي از آنها
اشاره شد و همینین نبود چارچوبي مناسب و فراگیر برای بُعدشناسي و ارزيابي جوّ
کالسي در آموزش عالي و نیز لزوم بوميسازی ابزارهای پژوهشي متناسب با فضای
ايراني ـ اسالمي نظام جمهوری اسالمي ايران ،محققان اين پژوهش بر آن شدند تا با
الهام گرفتن از چارچوب بُعدشناسي انجمن غربي مطالعة جوّ مدرسه ( )2004به تهیه
و تدوين مقیاس آن اقدام نمايند؛ تا عالوه بر جامعیت ابعاد در يک طبقهبندی مختصر،
با نامگذاری ساده و روان ،دارای مفاهیمي عیني ،ملموس و قابل درك ازسوی استاد و
دانشجو باشد .بر مبنای آنیه گفته شد و با توجه به تأثیر مستقیم و تعاملي هر يک از
ابعاد جوّ کالسي ،الگوی مفهومي بُعدشناسي جوّ کالسي در قالب شكل شمارة ()1
ارائه شده است.

قوانین و

تعامالت

مقررات کالسي

کالسي

ج ّو
کالسی

يادگیری

نگرش و

ارزيابي

فرهنگ

شکل ( )1الگوی مفهومی بُعدشناسی جوّ کالسی

ب) سوابق پژوهشی
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بر اساس جستوجوی به عمل آمده ازسوی پژوهشگران ،در سايتها و
پايگاههای اطالعاتي گوگل ،ياهو ،دانشیار SID ،magiran ،و ،...تحقیقات داخلي و
خارجي مرتبطي که تمام ابعاد بررسي شده در اين پژوهش را بررسي کرده باشد ،يافت
نشد؛ لذا در اين قسمت ،از پژوهشهايي که حتي يكي از ابعاد فوق را با متغیرهای
ديگر سنجیدهاند ،ياد شده است.
لوکاس و مورفي ،)2007( 1در يک مطالعه ،چهارجنبه از جوّ کالس شامل:
اصطكاك و کشمكش بین دانشآموزان ،انسجام و مشارکت ،رقابت کالسي و رضايت
از کالس را مورد پژوهش قرار دادند .در اين پژوهش ،مشخص شد که اصطكاك بین
دانشآموزان ،عمدهترين پیشبیني کنندة اختالالت رفتاری و نشانگان افسردگي
دانشآموزان است؛ در حاليکه انسجام و مشارکت ،بهترين پیشبیني کنندة بهداشت و
سالمت رواني دانشآموزان است .لوبرز ،)2006( 2نیز در پژوهشي که روی کالسهای
درس مدارس انجام داد ،به اين يافته دست يافت که اگر نظام ارزشیابي حاکم بر
کالس درس به گونهای باشد که باعث ايجاد جوّی عاطفي با روابط اجتماعي باال
شود ،دانشآموزان با پیشرفت تحصیلي باالتری روبرو خواهند شد.
گست؛ ولش و دومیترويچ ،)2005( 3در تحقیقاتي در زمینة روابط اجتماعي بین
دانشآموزان کالس و میزان رضايت از مدرسه و کالس نشان دادند که دختران،
سطوح باالتری از حمايت از طرف معلمان و ديگر اولیای مدرسه را گزارش کردهاند؛
ضمن اين که دانشآموزان در مقاطع پايین مانند مقطع ابتدايي ،سطوح باالتری از
حمايت اجتماعي در کالس را گزارش کردهاند.
در پژوهش قاضي ،)2003( 4ذکر شده است هنگامي که در کالسي ،شیوة آموزش
و ارزشیابي به شكل مشارکتي و با تعامل معلم و شاگردان انجام ميگیرد ،دانشآموزان
نظم مثبتتری نسبت به رعايت عدالت در نظام نمرهدهي معلم ،وجود همبستگي و
انسجام در آن کالس و وجود جوّی حمايتي در کالس دارند؛ اين در حالي است که
شیوههای رقابتي و فردگرايانه ،نتايج معكوسي را در اين موارد در برداشتهاند .بر اساس
نتايج مطالعات ونتزل ،)2003( 5فراگیراني که رابطة خوبي با استادشان دارند ،در
1. Loukas & Murphy
2. Lubbers
ا3. Gest,Welsh,Domitrovic
4. Ghazi Ghaith
5. Wentzel
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مقايسه با دانشآموزاني که رابطه خوبي با استادشان ندارند ،تمايل بیشتری دارند تا
نمرات باالتری را کسب کنند
هوی ،تارتر و بلس )1990( 1بیان داشتهاند که اولین تحقیقات انجام شده دربارة
جوّ آموزشي ،آن را سطوح تجربه شده از سوی شخص ميدانند که قابل تفكیک به
سه سطح فني ،مديريتي و نهادی است.
ويلیامز )1989( 2در تحقیقات خود بیان داشته است که نه تنها رابطة بین مدير و
ياددهنده ،نقش مهمي در خلق يک جوّ آموزشي مثبت دارد ،بلكه کسب اطالع از
ادراك فراگیران از محیط آموزشي و يادگیری نیز امر مهمي است که امكان شناسايي
نقاط ضعف موجود در محیط آموزشي را فراهم ميآورد (ريكولمي؛ اُپرتو؛ اُپرتو؛
مندز؛ ويوياني؛ سالچ؛ چیانالي؛ مورنو و سانیز.)2009 ،3
عالوه بر آنیه گفته شد ،جوّ کالس با عواملي چون انگیزش فراگیران (اندرسون؛
همیلتون و هاتي2000 ،4؛ چارچ؛ الیوت و گابل2001 ،5؛ اردان و اسكونفلدر2006 ،6؛
ونتزل ،)1997 ،مهارتهای اجتماعي و شايستگي (بیكر2007 ،7؛ بروفي؛ هرب؛ لي؛
نیوار و استوالك ،)2007 ،8جهتگیری هدف (ايمز ،)1992 ،9پیشرفت تحصیلي (بیكر،
 )2006و خودکارآمدی تحصیلي (کاليبرن و الت ،)2005 ،10ارتباط دارد (الن و
همكاران.)2010 ،
در پژوهشي که توسط تركزاده و محترم ( )1391تحت عنوان پیشبیني تعهد
سازماني دانشجويان بر اساس ادراك آنها از جوّ آموزشي دانشگاه (مورد :دانشگاه
شیراز) انجام شد ،محققان به اين نتايج دست يافتند که میانگین ادراك دانشجويان از
جوّ آموزشي دانشگاه و تعهد سازماني آنها ،از سطح حداقل کفايت مطلوب ()Q2
1. Hoy; Tarter & Bliss
2. Williams
3. Riquelme; Oporto; Oporto; Mendez; Viviani; Salech; Chianale; Moreno & sanchez
4. Anderson, Hamilton, Hattie
5. Church, Elliot, Gable
6. Urdan & schoenfelder
7. Baker
8. Brophy, herb, Lee, Nievar & Stollak
9. Ames
10. Claiborn & ellett
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کمتر بود .بیشترين میانگین مطلوبیت جوّ آموزشي ،مربوط به بُعد ادراك دانشجويان از
اساتید و کمترين آن مربوط به بُعد ادراك آنها از يادگیری بود؛ به عالوه ،بیشترين
میانگین تعهد سازماني دانشجويان ،مربوط به بُعد عاطفي و کمترين آن مربوط به بُعد
هنجاری بود و تفاوت معنيداری بین تعهد سازماني دانشجويان در دانشكدههای
مختلف در دورههای متفاوت تحصیلي وجود داشت .بین ادراك دانشجويان دختر و
پسر از جوّ آموزشي دانشگاه و همینین تعهد سازماني آنها در سالهای ورودی
مختلف ،تفاوت معنيداری بهدست آمد؛ اما رابطة معنيداری بین ادراك دانشجويان از
جوّ آموزشي با معدل کل آنها و بین تعهد سازماني دانشجويان با معدل کل آنها
مشاهده نشد.
رجاييپور ،آقاحسیني و فرهنگ ( ،)1387در پژوهشي که روی کلیة معلمان دورة
راهنمايي شهر اصفهان در سال تحصیلي  85-84انجام دادند به اين نتیجه دست يافتند
که بین مديريت کالس درس با جوّ يادگیری اثربخش ،همبستگي معنيداری وجود
دارد.
روحاني و ماهر ( ،)1386به بررسي اثر نوع ارزشیابي (توصیفي ـ سنتي) بر جوّ
کالس ،ويژگيهای عاطفي و خالقیت دانشآموزان پرداختند و به اين نتیجه رسیدند
که بین آزمودنيهای دو گروه (طرح ارزشیابي توصیفي و ارزشیابي سنتي) ،از نظر
متغیرهای جوّ کالسي ،ويژگيهای عاطفي دانشآموزان و نیز نمرههای خالقیت
دانشآموزان تفاوت معنيداری وجود دارد .همینین در پژوهشي ديگر ،ماهر ،آقايي،
برجعلي و روحاني ( )1386ارزشیابي توصیفي با نظام سنتي بر اساس جوّ کالس،
ويژگيهای عاطفي و میزان خالقیت دانشآموزان دوره ابتدايي را بررسي کردند و به
اين نتايج دست يافتند که بین آزمودنيهای متعلق به طرح ارزشیابي توصیفي و نظام
سنتي ،از لحاظ متغیرهای مربوط به جوّ کالسي و ويژگيهای عاطفي دانشآموزان،
تفاوت معنيداری وجود دارد.
در مطالعهای که حصارباني ( ،)1384روی معلمان مجری طرح ارزشیابي توصیفي
انجام داد ،بیشتر پاسخگويان اظهار داشتند دانشآموزاني که عالقة بیشتری به معلمان
خود داشتهاند ،جوّ کالس درس را دوستانه توصیف کردهاند .اين يافته توسط محمدی
( ،)1384مرتضايينژاد ( ،)1385ابومحمدی ( ،)1384موسوی ( )1384و خوشخلق
( )1382نیز تأيید شده است؛ عالوه بر اين ،تحقیقات نشان دادهاند که جوّ کالسي با
روابط صمیمانه و تؤام با عالقه و احترام ،نقش مؤثری در بروز خالقیت دانشآموزان
ايفا ميکند (سلیماني 1382 ،و پیرخائفي.)1383 ،
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 .3روششناسی
به منظور بررسي روايي صوری ،مقیاس در اختیار  25نفر از اعضای هیأت علمي
دانشگاه ،که دارای تخصص و سابقه آموزشي و پژوهشي بااليي بودند ،قرار گرفت و
از آنان درخواست شد تا پس از مطالعة دقیق مقیاس ،ديدگاههای اصالحي خود را در
اينباره به صورت مبسوط از جهات مختلف ارائه نمايند .پس از جمعآوری نظرات
اعضای هیأت علمي ،تغییرات الزم در مقیاس اعمال شد و نسخة آزمايشي در بین 30
نفر از دانشجويان دانشگاه شیراز به صورت آزمايشي اجرا و روايي و پايايي اولیه
محاسبه شد .با بررسي روايي و پايايي نسخه آزمايشي ،مقیاس مجدداً بازبیني و برخي
از گويهها ويرايش ،حذف يا ادغام شد و مقیاس مجدداً به صورت آزمايشي اجرا
گرديد.
پس از انجام اصالحات ،نسخة کنوني مقیاس که در پیوست اين مقاله ارائه شده
است ،بین نمونه پژوهش 1توزيع و گردآوری شد که مطابق با نتايج گزارش شده در
جدول شماره  ،1ميتوان گفت که هر يک از ابعاد مقیاس ساخته شده جوّ کالسي از
روايي و پايايي مناسبي برخوردار بوده است .الزم به يادآوری است که برای سنجش
روايي ابعاد جوَ کالسي ،از محاسبة همبستگي نمره هر گويه با نمره کل مقیاس مربوطه
و برای محاسبة پايايي از آلفای کرونباخ استفاده شد.
جدول ( )1روایی و پایایی مقیاس جوّ کالسی
روایی و پایایی
ابعاد
تعامالت کالسی
قوانین و مقررات کالسی
یادگیری ـ ارزیابی
نگرش و فرهنگ

طیف ضرایب همبستگی
 0/63ـ 0/18
 0/67ـ 0/49
0/39 -0/72
0/43 -0/76

سطح معنیداری
0/0001 -0/01
0/0001 -0/0001
0/02 -0/0001
0/01 - 0/0001

آلفای کرونباخ
0/72
0/77
0/76
0/82

 .1جامعة آماری اين پژوهش ،شامل کلیة دانشجويان دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسي بود .نمونة پژوهش ،با
انتخاب تصادفي خوشهها استفاده شد و بدين ترتیب ،از هر پنج گروه تحصیلي فني و مهندسي ،علوم پايه ،علوم
انساني ،هنر و معماری ،کشاورزی و دامپزشكي ،يک بخش و از هر بخش ،يک کالس انتخاب شد؛ بر اين
اساس ،جمعاً پنج کالس از پنج بخش مهندسي مواد ،رياضي ،مباني آموزش و پرورش ،مهندسي شهرسازی و
زراعت و اصالح نباتات به صورت تصادفي انتخاب شدند .مجموع دانشجويان حاضر در اين کالسها  201نفر
شامل  118دختر و  83پسر بوده که از اين میان 188 ،مقیاس تكمیل شده به پژوهشگر عودت داده شد.
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 .4معرفی مقیاس جوّ کالسی
بر اساس مطالعة پیشینة موضوع ،مقیاس جوّ کالسي مشتمل بر چهار بُعد تعامالت
کالسي ،قوانین و مقررات کالسي ،يادگیری ـ ارزيابي و نگرش و فرهنگ است و با
 36سؤال تدوين شد .اين مقیاس دارای دو بخش ،شامل اطالعات جمعیت شناختي و
بخش سنجش میزان مطلوبیت ابعاد جوّ کالسي است که با يک طیف سه گزينهایِ
توصیفي ،با مضمون کم ،متوسط و زياد تدوين شده است .بُعد تعامالت کالسي
مشتمل بر  13گويه است که درصدد سنجش میزان ،نوع و نحوة تعامالت و ارتباط
اساتید با دانشجويان و همینین دانشجويان با يكديگر است .بُعد قوانین و مقررات
کالسي با  7گويه ،به دنبال سنجش نحوة مديريت کالس و چگونگي تعیین قوانین
کالسي است .همینین بُعد يادگیری ـ ارزيابي با  9گويه ،فضای حاکم در ارتباط با
فعالیتها و نتايج يادگیری و ارزيابي آن را مورد بررسي قرار ميدهد ،و در نهايت،
بُعد نگرش و فرهنگ نیز شامل  7گويه است که به طور کلي ادراك دانشجويان را در
مورد نگرشها و احساسهای موجود در فضای کلي کالسي و فرهنگ حاکم بر آن را
ميسنجد.
 .5نتایج حاصل از اجرای مقیاس
همینان که اشاره شد ،از مقیاس جوّ کالسي پس از ارزيابي و تأمین روايي و پايايي
آن (در دو بار اجرای آزمايشي) ،در يک اجرای واقعي به منظور ارزيابي مطلوبیت جوّ
کالسي موجود در دانشگاه شیراز استفاده شد تا قابلیت کاربردی آن نیز ارزيابي شود.
در اين قسمت ،نتايج حاصل از آن (ارزيابي جوّ کالسي دانشگاه) ارائه شده است که
ضمن آنكه تأکیدی بر قابلیت کاربست مقیاس جوّ کالسي ساخته شده است ،تصويری
از وضعیت جوّ کالسي موجود در دانشگاه قلمرو پژوهش را نیز ارائه ميکند.
 .5-1مطلوبیت جوّ کالسی موجود در دانشگاه
برای سنجش میزان مطلوبیت جوّ کالسي در قلمرو پژوهش ،از آزمون تي تک
نمونهای استفاده شد .همانگونه که جدول شماره  2نشان ميدهد ،از آنجا که
میانگینها از سطح کفايت مطلوب ( )Q3پايینتر بودند ،لذا میانگینها با حداقل سطح
قابل قبول ( )Q2مقايسه شدند .بدين ترتیب ،میانگین کلي جوّ کالسي و ابعاد يادگیری
ـ ارزيابي و نگرش و فرهنگ ،به طور معنيداری از حداقل سطح قابل قبول ()Q2
پايینتر هستند.
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جدول ( )2مقایسه میانگین کل و ابعاد جوّ کالسی با سطوح مطلوب ( )Q3و قابل
قبول ()Q2
سطح
سطح
درجه سطح
قابل
درجه سطح
انحراف
جوّ کالسی
مقدار t
مطلوب مقدار t
میانگین
آزادی معنیداری
آزادی معنیداری قبول
استاندارد
و ابعاد آن
()Q3
()Q2
تعامالت
187 1/25
2
0/0001 187 18/83 2/5
0/34
2/03
N. S
کالسی
قوانین و
187 1/89
2
0/0001 187 18/39 2/5
0/41
مقررات 1/94
N. S
کالسی
یادگیری ـ
0/0001 187 8/31
2
0/0001 187 25/91 2/5
0/38
1/76
ارزیابی
نگرش و
0/0001 187 10/22
2
0/0001 187 29/70 2/5
0/35
1/73
فرهنگ
میانگین کل
0/0001 187 5/88
2
0/0001 187 27/86 2/5
0/31
1/86
جوّ کالسی

 .5-2بررسی تفاوت بین ابعاد جوّ کالسی موجود در دانشگاه
به منظور بررسي تفاوت بین میزان مطلوبیت ابعاد جوّ کالسي در دانشگاه شیراز ،از
روش تحلیل واريانس اندازهگیریهای مكرر و آزمون تعقیبي بونفروني استفاده شد.
همانگونه که جدول شماره  3نشان ميدهد ،باالترين میانگین ابعاد جوّ کالسي متعلق
به بُعد تعامالت کالسي ،و کمترين میانگین مربوط به بُعد نگرش و فرهنگ است و
بیانگر آن است که تفاوت معنيداری بین میانگینهای ابعاد جوّ کالسي در دانشگاه
شیراز از ديدگاه دانشجويان وجود دارد (.)λ = 0/53 F= ,54 /42 p< ,0/0001
جدول ( )3مقایسۀ مطلوبیت ابعاد جوّ کالسی با یکدیگر
فراوانی میانگین انحراف استاندارد مقدار  Fدرجه آزادی سطح معنیداری
ابعاد جوّ کالسی
0
/
34
2
/
03
تعامالت کالسی
3
قوانین و مقررات کالسی
0/41
1/94
و
0/0001
63/95
188
187
0/38
1/76
یادگیری ـ ارزیابی
نگرش و فرهنگ
0/35
1/73
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آزمون تعقیبي بونفروني نیز نشان داد که:
 بین میانگین تعامالت کالسي با قوانین و مقررات کالسي تفاوت معناداری در
سطح  0/004وجود دارد.
 بین میانگین تعامالت کالسي با میانگینهای ابعاد يادگیری و ارزيابي و نگرش
و فرهنگ و همینین بین میانگین قوانین و مقررات کالسي با میانگینهای ابعاد
يادگیری و ارزيابي و نگرش و فرهنگ تفاوت معناداری در سطح  0/0001وجود دارد.
 بین میانگین يادگیری و ارزيابي با میانگین نگرش و فرهنگ تفاوت معناداری
وجود ندارد.
 .5-3بررسی مطلوبیت ابعاد جوّ کالسی در گروههای مختلف تحصیلی
مطلوبیت ابعاد جوّ کالسي در گروههای مختلف تحصیلي با استفاده از تحلیل
واريانس چند متغیره مقايسه شد و مطابق با جدول شمارة  ،4نتايج نشان داد که بین
میانگین مطلوبیت ابعاد جوّ کالسي در گروههای مختلف تحصیلي از نظر دانشجويان
تفاوت معنيداری وجود دارد (183( p,=0/01و)λ=0/84 ,dF= )4؛ بر اين ،اساس در
تمام ابعاد مطلوبیت جوّ کالسي (تعامالت دانشجويي ،قوانین و مقررات کالسي،
يادگیری ـ ارزيابي و نگرش و فرهنگ) ،بیشترين میانگین ،مربوط به نمونة گروههای
علوم انساني و کمترين میانگین ،مربوط به نمونه گروههای فني و مهندسي است.
جدول ( )4مقایسه مطلوبیت ابعاد جوّ کالسی در گروههای مختلف تحصیلی
گروهها فنی و مهندسی
ابعاد

علوم پایه

علوم انسانی

کشاورزی و
دامپزشکی

هنر

انحراف میزان سطح
انحراف
انحراف
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
میانگین
میانگین
میانگین
معیار  Fمعنیداری
معیار
معیار
معیار
معیار
تعامالت
کالسی
قوانین و
مقررات 1/80
کالسی
یادگیری
ـ
1/66
ارزیابی
1/94

0/30

1/98

0/27

2/17

0/26

2/02

0/49

2/04

2/45 0/35

0/04

0/29

1/85

0/44

2/09

0/44

1/94

0/59

2/02

3/32 0/30

0/01

0/25

1/71

0/43

1/93

0/42

1/75

0/49

1/76

2/63 0/34

0/03
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نگرش
1/58
و
فرهنگ
میانگین
کل
7/01
جوّ
کالسی

0/24

1/79

0/35

1/86

0/35

1/70

0/45

1/75

0/005 3/85 0/32

0/88

7/36

1/12

8/06

1/23

7/42

1/89

7/58

0/004 3/98 1/04

بر اساس آزمون تعقیبي شفه نیز مشخص گرديد که:
 در بُعد تعامالت کالسي ،بین هیچ يک از گروههای تحصیلي تفاوت معنيداری
وجود ندارد.
 در ابعاد قوانین و مقررات کالسي و يادگیری ـ ارزيابي ،تنها بین نمونة
گروههای تحصیلي فني و مهندسي و علوم انساني تفاوت معنيداری در سطح 0/04
وجود دارد و در بین ساير گروههای تحصیلي ،تفاوت معنيداری بین اين دو بُعد
وجود ندارد.
 در بعد نگرش و فرهنگ نیز ،تنها بین نمونة گروههای تحصیلي فني و مهندسي
و علوم انساني تفاوت معنيداری در سطح  0/01وجود دارد ،و در بین ساير گروههای
تحصیلي تفاوت معنيداری در اين بُعد وجود ندارد.

 .5بحث و نتیجهگیری
نتايج اين پژوهش نشان داد که مطلوبیت جوّ کالسي و ابعاد يادگیری ـ ارزيابي و
نگرش و فرهنگ در دانشگاه قلمرو پژوهش ،در سطح پايین ،و ابعاد تعامالت کالسي
و قوانین و مقررات کالسي در سطح متوسطي قرار گرفتهاند .در تبیین اين يافته
ميتوان گفت :تناسب نداشتن سبک تدريس اساتید با سبک يادگیری دانشجويان،
يكنواختي روش تدريس ،افزايش ظرفیت کالسهای درس ،وجود رقابت ناسالم در
بین دانشجويان و حاکم بودن فرهنگ نمرهگرايي که سبب شكل گیری نگرش منفي
نسبت به کالس ،اساتید ،محتوای دروس و ...در دانشجويان ميشود ،و در نهايت،
همراه نبودن ارزيابيهای کالسي با بازخورد مناسب و همینین انجام ارزيابيهای
نامناسبي که عمدتاً بر حفظیات تأکید دارند تا بر سطوح باالتر شناختي ،عاطفي و
حرکتي ،از جمله مهمترين عللي هستند که ميتوانند در کاهش مطلوبیت کلي جوّ
کالسي و ابعاد يادگیری ـ ارزيابي و نگرش و فرهنگ تأثیرات عمدهای داشته باشند؛
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هرچند که بررسي علل چنین وضعیتي ،مستلزم پژوهش و بررسي بیشتری است .نتیجة
به دست آمده در خصوص میزان مطلوبیت کلي جوّ کالسي با نتايج پژوهشهای
صورت گرفته از سوی پیم پاريون ،)2002( 1معطری و رمضاني ( ،)1388رجاييپور،
کاظمي و آقاحسیني ( )1385و سلطاني عربشاهي و کوهپايهزاده اصفهاني ( )1386که
معتقدند مطلوبیت جوّ آموزشي در زمینههای مورد پژوهش آنان از مطلوبیت مناسبي
برخوردار هستند ،ناهمراستاست.
همینین نتیجة حاصل از بررسيها در خصوص مقايسة مطلوبیت ابعاد جوّ کالسي
نشان داد که باالترين میانگین ،متعلق به بُعد تعامالت کالسي و کمترين میانگین،
مربوط به بُعد نگرش و فرهنگ است .در تحلیل اين يافته ميتوان گفت که تعامالت
سازنده و هدفمند بین استاد و دانشجو و همینین دانشجويان با يكديگر ،ميتواند
جوّی از اعتماد نسبي را در کالس پديد آورد ،تنشهای کالسي را کاهش دهد و زمینة
مشارکت بهتر و بیشتر دانشجويان را در مباحث کالسي و درسي فراهم آورد ،و نتیجة
چنین امری ،انگیزش ،پیشرفت و رضايت تحصیلي بیشتر دانشجويان است .مطالعات
جامعهشناسان تربیتي از دهة  1960تا  1980نیز مؤيد اين يافته پژوهشي است که جوّ
حاکم بر کالس درس ،بیش از هر چیز تحت تأثیر رفتار استاد و فراگیران و همینین
همكالسيها با يكديگر است (حسینیاری و خیر1382 ،؛ اندرسون)1380 ،؛ بنابراين،
بُعد تعامالت کالسي از اهمیت بهسزا و جايگاه مهمي برخوردار است .نتايج
پژوهشهای کیم و ساکس ،)2007( 2کوت هارن؛ کولینا و گاراهي ،)2003( 3ديويس
( ،)2003میگلي و اُردَن ،)2001( 4فريراه و بوثورث ،)2001( 5کوه و هو،)2001( 6
10
تامپسون ،)2001( 7کوت هارن و انیس ،)2000( 8پومری ،)1999( 9آلدر و مولتون
1. Pimparyon
2. Kim & Sax
3. Cothran, Kulinna & Garrahy
4. Midgley & Urdan
5. Ferreira & Bosworth
6. Kuh & Hu
7. Thompson
8. Cothran & Ennis
9. Pomeroy
10. Alder & Moulton
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( ،)1998کمپبل و کمپبل ،)1997( 1کوه ،)1995( 2استین  ،)1984( 3پاسكارال و
ترنزيني 1991( 4و  ،)1976ولكوين؛ کینگ و ترنزيني ،)1986( 5پاسكارال،)1985( 6
ايندو و هارپل )1982( 7و تینتو )1975( 8در خصوص تأثیر بیشتر تعامالت انساني در
جوّ آموزشي يا فضای اجتماعي کالسهای درس ،با نتیجه پژوهش حاضر همراستا
هستند.
در خصوص پايینبودن بُعد نگرش و فرهنگ نیز ميتوان به موضوع قرار گرفتن
دانشگاه شیراز در موقعیت جغرافیايي خود در استان فارس که دارای تنوع قومي و
فرهنگي بسیاری است و نیز مجاور بودن با استانهای همجوار ،که خود ِ آنان نیز از
دامنة گسترده و متنوعي از فرهنگها برخوردار هستند ،اشاره نمود که اين موضوع ،با
توجه به تأثیری که در بافت جمعیتي کالسها دارد ،ميتواند در به دست آمدن اين
نتیجه تأثیرگذار باشد .البته عوامل ديگری نیز ميتواند تأثیرگذار باشد که در هر حال
الزم است بررسي بیشتری در اين زمینه صورت پذيرد.
در نهايت ،مقايسة میزان مطلوبیت ابعاد جوّ کالسي در پنج گروه تحصیلي نشان
داد که در تماميِ ابعاد ِ مطلوبیت ِ جوّ کالسي ،گروه علوم انساني (بخش مباني آموزش
و پرورش) بیشترين و گروه فني و مهندسي (بخش مهندسي مواد) کمترين میانگین
مطلوبیت را به خود اختصاص دادهاند .در تحلیل و تبیین اين نتیجه ميتوان گفت که
به طور کلي ،در گروه علوم انساني ،غالباً ابعاد جوّ کالسي ،به دلیل ماهیت بحثانگیز
بودن مباحث و ارتباط بیشتر دروس با واقعیات جامعه و زندگي روزمره ،تعامالت
بیشتری بین استاد و دانشجويان در کالس صورت ميگیرد .همینین از آنجا که در
گروههای علوم انساني ،دختران جمعیت غالب کالسهای درس را تشكیل ميدهند،
داشتن پايگاه دوستي و جايگاه اجتماعي در کالس برای آنها در مقايسه با پسرها از
اهمیت بیشتری برخوردار است و لذا تعامالت بیشتری بین آنها شكل ميگیرد؛ در
1. Campbell & Campbell
2. Kuh
3. Astin
4. Pascarella & Terenzini
5. Volkwein, King & Terenzini
6. Pascarella
7. Endo & Harpel
8. Tinto
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مقابل و در نمونة گروه فني و مهندسي ،غلبة ويژگي محاسباتي و آزمايشگاهي بودن
در بیشتر دروس ،از جمله علل احتمالي مهمي است که ميتواند به کاهش تعامالت
در میان اساتید و دانشجويان منجر شود؛ عالوه بر اين ،مقايسة میانگین کل مطلوبیت
جوّ کالسي نیز نشان داد که بیشترين میانگین مطلوبیت جوّ کالسي در نمونة گروه
علوم انساني و کمترين میانگین مربوط به نمون ة گروه فني و مهندسي است؛ بنابراين،
ميتوان گفت که در نمونه گروه علوم انساني ،تمام ابعاد چهارگانه جوّ کالسي در
مقايسه با ساير گروهها از وضعیت مناسبتری برخوردار هستند .در جستوجوهای به
عمل آمده ،شواهد تحقیقاتي مرتبط ،همسو يا ناهمسويي برای اين يافته پژوهشي
يافت نشد.
در پايان پیشنهاد ميشود که پژوهش در قلمرو وسیعتری از دانشگاهها و دورههای
مختلف تحصیلي تكرار شود .همینین بُعدشناسي ارائه شده در اين مقیاس ،ميتواند
به نوعي مبنای شناسايي وضعیت و بهسازی جوّ کالسي در دانشگاهها قرار گیرد.

پیوست
مقیاس جوّ کالسی به تفکیک ابعاد تشکیل دهندة آن

*
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بسمه تعالی
دانشجوی گرامی!
پرسشنامهای که پیشرو دارید ،مربوط به یک پژوهش علمی با هدف ارزیابی جوّ کالسی در دانشگاه است .از آنجا که
یافتههای این پژوهش میتواند مبنایی را برای ارائة راهکارهای علمی و عملی در جهت بهبود وضعیت فضای حاکم بر
کالسهای درس دانشگاه فراهم آورد ،لذا تقاضا دارد تا با صرف اندکی از وقت گرانبهای خود و با توجه به تجربة کلی
حضور در کالسهای مختلفی که در دانشگاه داشتهاید ،به موارد زیر پاسخ دهید .با تشکر

اطالعات جمعیت شناختی:
جنسیت :مرد زن دانشکده :مقطع تحصیلی :سال ورود :معدل:
گروه تحصیلی :فنی و مهندسی علوم پایه علوم انسانی هنر و معماری کشاورزی و دامپزشکی

ابعاد

1

ردیف در کالسهای شما:
1
2

تعامالت کالسی

3

4

5
6

7

غالباً احساسات موجود بین دانشجویان و اساتید چگونه است؟
کم  در حد روابط کالسي  مثبت و مشترك
گروههای دوستی عمدتاً چه روابطی با یکدیگر دارند؟
خصمانه  بيتفاوت  دوستانه
معموالً تا چه حد دانشجویان همدیگر را محترم میشمارند؟
کم  متوسط زياد
غالباً دانشجویان محبوب (جذاب) * با همکالسیهای خود چه رفتاری دارند؟
ظالمانه خوب صمیمي
*منظور از دانشجویان محبوب ،دانشجویانی هستند که از نظر درسی و رفتاری مورد
توجه یا احترام اساتید و همکالسیهای خود هستند.
اساتید در جهت ارتقای تعامالت مثبت در کالس به چه میزان تالش میکنند؟
کم متوسط  زياد
معموالً دانشجویان نسبت به ایفا کردن نقش رهبری در کالس چه عقیدهای دارند؟
از ايفای اين نقش ميترسند تنها گروه کوچكي در کالس رهبر هستند اکثراً اين نقش
را دوست دارند
غالباً نسبت به دانشجویان زرنگ و با استعداد چه دیدگاهی وجود دارد؟
همة توجه معطوف به آنهاست به آنها احترام گذاشته ميشود ديدگاه خاصي وجود
ندارد و همة دانشجويان ارزشمند و محترم شمرده ميشوند

*استفاده از اين مقیاس با ذکر نام ترك زاده و زينعلي و ارجاع به اين مقاله و تاريخ انتشار آن ،آزاد است.
 1ذکر ابعاد در اينجا با هدف بازشناسي بهتر آنها و معرفي مقیاس صورت گرفته است .بديهي است که اين
ستون در اجرای مقیاس حذف ميشود.
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8
9
10
ابعاد

ردیف در کالسهای شما:
11

تعامالت کالسی

12

13

14

قوانین و مقررات کالسی

به طور معمول ،بین دانشجویان و اساتید چه جوّی حاکم است؟
خصمانه بي طرفانه  مثبت
تعامالت بین اساتید و دانشجویان معموالً چگونه است؟
يكجانبه (به نفع استاد)  عادالنه حمايتگرايانه و همراه با احترام متقابل
اساتید معموالً چگونه محیطی را ایجاد میکنند؟
کامالً رقابتي منظم و مشخص  مثبت و مشارکتي

15
16

17

18

معموالً دانشجویان برای بیان ایدهها و مسائل و مشکالت خود ،دوست دارند (ترجیح
میدهند) با چه کسانی صحبت کنند؟
ترجیح ميدهند ايدهها و مسائل و مشكالت خود را بیان نكنند تنها با برخي از اساتید و
يا دانشجويان با اکثر اساتید و اعضای کالس
معموالً اساتید برای بیان ایدهها و مسائل و مشکالت خود ،دوست دارند (ترجیح
میدهند) با چه کسانی صحبت کنند؟
ترجیح ميدهند که ايدهها و مسائل و مشكالت خود را بیان نكنند تنها با برخي از
همكاران يا دانشجويان با اکثر همكاران و دانشجويان 
دانشجویان تا چه حد میتوانند با اساتید در خصوص مسائل شخصی خود صحبت
کنند؟
بندرت  فقط با برخي از اساتید براحتي و با همة اساتید
تصور اساتید در خصوص جریمههای کالسی چگونه است؟
آن را برای همه الزم ميدانند آن را برای برخي الزم ميدانند از اعمال تنبیه يا جريمه
خودداری ميکنند
غالباً اساتید کالس درس را چگونه مدیریت میکنند؟
متناقض همراه با انتظارات مبهم  با روشهای انضباطي قاطعانه با انتظارات روشن و
هماهنگ با نظر دانشجويان
اساتید هنگام تعیین قواعد کالسی تا چه حد از نظر دانشجویان استفاده میکنند؟
هیچ گاهي اوقات  همیشه
اساتید عمدتاً چه دیدگاهی دربارة مدیریت و کنترل کالس درس دارند؟
مديريت کالس را معادل کنترل و دستوردهي محض ميدانند در برخي از مواقع ،به
نظرات دانشجويان احترام ميگذارند ،اما همینان به دنبال کنترل هستند کالس را به
سمت يک کالس فعال و کارآمد سوق ميدهند و به جای کنترل از مشارکت استفاده
ميکنند
معموالً اساتید هنگام وضع قوانین و مقررات کالسی چگونه عمل میکنند؟
يکجانبه (به نفع استاد)  عادالنه حمايتگرايانه و همراه با احترام متقابل
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20
21

یادگیری ـ ارزیابی

22
23
24

25

63

اساتید برای کنترل بهتر نظم کالس با دانشجویان جسور و پرمدعا* چگونه برخورد
میکنند؟
به صورت شخصي و غالباً متضاد برخورد قاطعانه تالش برای رفع رفتار مشكلساز 
*منظور از دانشجویان جسور و پرمدعا ،دانشجویانی هستند که غالباً در صدد اتالف
وقت ،منحرف کردن کالس از موضوع درس و بر هم زدن نظم کالس از طرق گوناگون
*
میباشند.
دانشجویان عمدتاً تکالیف و کارهای محوله از سوی اساتید را چگونه ارزیابی میکنند؟
مشغولکننده (سرکاری)  جزئي از برنامه کالس جذاب و معنيدار 
دانشجویان نسبت به یادگیری خود تا چه میزان احساس مسؤولیت میکنند؟
کم  متوسط  زياد
غالباً هدف از کسب نمره از سوی دانشجویان چیست؟
تمايالت شخصي نزديک شدن به استاد موفقیت در تحصیل
اساتید معموالً بر یادگیری محتوای دروس تأکید بیشتری دارند یا ارزیابی ؟
ارزيابي يادگیری هردو
عمدتاً اساتید به چه چیزی پاداش میدهند؟
تملق و چاپلوسي دانشجويان  نتايج آموزشي و پژوهشي دانشجويان  تالش ،تغییر
نگرشها ،شايستگيها و عملكرد بهتر دانشجويان 
معموالً اساتید در کالس چگونه تدریس میکنند؟
يكنواخت و خشک  تا حدودی منعطف دانشجو محور و همراه با بحث و تبادل نظر


نگرش و
فرهنگ

یادگیری  -ارزیابی

ابعاد

اساتید نسبت به یادگیری مشارکتی* در کالس چه دیدگاهی دارند؟
 26مخالف هستند و از انجام آن خودداری ميکنند نظر خاصي ندارند  موافق هستند و
سعي ميکنند که در حد امكان آن را انجام دهند 
ردیف در کالسهای شما:
* منظور از یادگیری مشارکتی آن است که دانشجویان با همکاری و مشارکت یکدیگر
در قالب گروههای چند نفره ،فعالیتهای محوله از سوی اساتید را انجام دهند و از این
طریق به اهداف آموزشی مدنظر دست یابند* .
غالباً محتوای دروس تا چه حد با سایر جنبههای زندگیتان ارتباط دارد؟
27
کم يا خیلي کم متوسط (مرتبط)  زياد (کامالً مرتبط) 
معموالً تا چه حد برای انعکاس آنچه آموختهاید فرصت در اختیارتان وجود دارد؟
28
کم  متوسط  زياد
ارزیابی بیشتر با چه دیدگاهی انجام میگیرد؟
 29مقايسة دانشجويان با يكديگر آنیه که بايد در میان يا پايان ترم انجام شود آگاه شدن
دانشجويان از وضعیت خود
دانشجویان اکثراً نسبت به حقوق خود چه نگرشی دارند؟

30

ميپندارند که حقوق چنداني ندارند از ناديده گرفته شدن حقوقشان ناراحت ميشوند
تالش ميکنند تا بر تصمیمات کالس اثرگذار باشند
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31
32
33
34
35
36

دانشجویان تا چه حد حضور در کالس درس را دوست دارند؟
کم متوسط  زياد
دانشجویان نسبت به همکالسیهای خود چه دیدی دارند؟
به چشم يک رقیب نگاه ميکنند  صرفاً يک همكالسي اعضای يک جمع واحد
عمدتاً اساتید درمورد دانشجویان کالس چه دیدگاهی دارند؟
دانشجويان را ضعیف و بي کفايت ميپندارند بي تفاوت هستند و ديدگاه خاصي
ندارند در مورد کالس با رضايت و افتخار صحبت ميکنند
دانشجویان تا چه حد احساس میکنند که به نظرات آنان در کالس توجه میشود؟
کم  متوسط  زياد
معموالً دانشجویان به چه میزان نسبت به کالس احساس تعلق و وابستگی میکنند؟
کم  متوسط  زياد
در کالس تا چه حد به موضوعات اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ...پرداخته میشود ؟
کم متوسط زياد
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ترجمه کیانوش هاشمیان ،تهران :انتشارات دانشگاه الزهرا (س).
پیاژه ،ژان ( .)1371تربیت به کجا ره ميسپرد؛ ترجمه محمود منصور ،پريرخ دادستان،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
پیرخائفي ،علیرضا ( .)1383نگاهي به سنجش خالقیت دانشآموزان از منظر تحولي و
گونهای ،مجموعة مقاالت اولین همايش ارزشیابي تحصیلي ،تهران :انتشارات تزکیه.
تركزاده ،جعفر و محترم ،معصومه ( .)1391پیشبیني تعهد سازماني دانشجويان بر اساس
ادراك آنها از جوّ آموزشي دانشگاه (مورد :دانشگاه شیراز) .مجلة آموزش عالي:)2( 4 ،
.154 -123
حسینیاری ،مسعود و خیر ،محمد ( .)1382بررسي جوّ رواني ـ اجتماعي کالس به عنوان
يكي از مؤلفههای فرهنگ مدرسه .مجله علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه شهید
چمران اهواز 3 ،و .42 – 25 :4
حصارباني ،زهرا ( .)1384خالقیت در بستر ارزشیابي توصیفي .پژوهشكدة مطالعات
آموزش و پرورش ،روزنامه همشهری.
خوش خلق ،ايرج ( .)1385بازنگری در روشهای سنجش و نقش آن در اصالحات
آموزشي :مجموعه مقاالت ،تهران :انتشارات تزکیه.
رابینز ،استیفن ( .)1389مباني رفتار سازماني؛ ترجمه علي پارسائیان و سیدمحمد اعرابي،
تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگي.
رابینز ،استیفن و جاج تیموتي ( .)2009رفتار سازماني؛ ترجمه مهدی زارع ،تهران:
انتشارات نص.
رجاييپور ،سعید؛ کاظمي ،ايرج و آقاحسیني ،تقي ( .)1387بررسي رابطة بین مؤلفههای
مديريت کالس درس و جوّ يادگیری در مدارس راهنمايي شهر اصفهان .مجلة
پژوهشهای تربیتي و روانشناختي.40-23 :)1( 4 ،
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رستگار ،طاهره ( .)1383ارزشیابي در خدمت آموزش .تهران :انتشارات مدرسه.
روحاني ،عباس و ماهر ،فرهاد ( .)1386اثر نوع ارزشیابي (توصیفي ـ سنتي) بر جوّ کالس،
ويژگيهای عاطفي و خالقیت دانشآموزان .فصلنامة انديشههای تازه در علوم تربیتي،
.69 -55 :4
زينعلي ،فاطمه ( .)1391بررسي رابطة بین نوع ساختار سازماني و پتانسیل انگیزشي تحصیلي
دانشجويان با واسطهگری جوّ کالسي .پاياننامة کارشناسي ارشد ،دانشگاه شیراز.
سلطاني عربشاهي ،سید کامران و کوهپايهزاده اصفهاني ،جلیل ( .)1386بررسي ديدگاه
استادان در مورد جوّ آموزشي بخشهای بالیني اصلي بیمارستانهای آموزشي دانشگاه
علوم پزشكي ايران بر اساس مدل تغییر يافته  ،DREEMگامهای توسعه در آموزش
پزشكي ،مجلة مرکز مطالعات و توسعة آموزش پزشكي.33- 29 :)1( 6 ،
سلیماني ،افشین ( .)1382کالس خالقیت .تهران :انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
سیف ،علي اکبر ( .)1384اندازهگیری ،سنجش و ارزشیابي آموزش .تهران :نشر دوران.
شريعتمداری ،علي ( .)1387روانشناسي تربیتي .اصفهان :انتشارات مشعل.
فونتانا ،ديويد ( .)1382کنترل کالس؛ ترجمه ساده حمزه و مجید محمدی ،تهران :رشد.
ماهر ،فرهاد؛ آقايي ،اصغر؛ برجعلي ،احمد و روحاني ،عباس ( .)1386ارزشیابي توصیفي
با نظام سنتي بر اساس جوّ کالس ،ويژگيهای عاطفي و میزان خالّقیت دانشآموزان
دوره ابتدايي .مجلة دانش و پژوهش در علوم تربیتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان (اصفهان).92 -71 :14 ،
محمدی ،تیمور ( .)1384بررسي ارتباط بین الگوی ويژگيهای شغلي با رضايت شغلي
کارکنان اداری و انتظامي زندانهای استان کرمانشاه .پاياننامة کارشناسي ارشد،
دانشكدة علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه تهران.
مرتضايينژاد ،عصمت ( .)1385بررسي نگرش معلمین و والدين در خصوص کاربست
ارزشیابي توصیفي در پايه های اول و دوم ابتدايي شهر تهران .پاياننامة کارشناسي
ارشد ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
معطری ،مرضیه و رمضاني ،سمیه ( .)1388ديدگاه دانشجويان پرستاری درباره محیطهای
يادگیری بالیني ،مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.145 – 137 :)2( 9 ،
منصور ،محمود و دادستان ،پريرخ ( .)1374ديدگاه پیاژه در گسترة تحول رواني .تهران:
انتشارات بعثت.
موسوی ،سید ضیاءالدين ( .)1384نظرسنجي از اولیاء و مجريان طرح ارزشیابي توصیفي
بر اساس اهداف تفصیلي اجرای طرح در سال تحصیلي  ،1384 -1383سازمان
آموزش و پرورش استان قم.
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