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  چکیده
مدیریت هدفمند  مۀناپرسشپژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی 

انجام شد. جامعه آماري مشتمل بر دانشجویان کالس درس مجازي 
گیري به نور شهر تهران بود. روش نمونه هاي دولتی و پیامدانشگاه

نامه مدیریت بود. پرسش 384صورت هدفمند با حجم نمونه براي با 
زاده و هدفمند کالس درس مجازي و سرزندگی تحصیلی دهقانی

) به عنوان ابزار گردآوري داده استفاده شد. براي 1393چاري (حسین
ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدي تجزیه و تحلیل داده

استفاده شد. روایی محتوایی ابزار با تکیه بر دیدگاه متخصصان و روایی 
مالکی بر اساس ضریب همبستگی با سرزندگی تحصیلی تأیید گردید. 

اي مدیریت گویه 19نامه ل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشتحلی
مدیریت ابزار و  هدفمند کالس درس مجازي داراي چهار مؤلفه اساسی

امکانات و روش آموزشی، مدیریت حضور فعال دانشجویان در فرایند 
 یادگیري یاددهی، تعیین و اجراي قوانین و مدیریت ارتباطات و کار تیمی

هاي گر این بود که گویهی مرتبه اول و دوم نشاناست. تحلیل عامل
سازه چهاربعدي مدیریت هدفمند کالس درس مجازي از اعتبار الزم 
برخوردار است. در نتیجه، در شرایطی که آموزش حضوري به سبب وقوع 

گیر، بالیاي طبیعی یا آلودگی هوا هاي همههایی همچون بیماريبحران
ان مجبور به آموزش به صورت مجازي شود و معلمبا چالش روبرو می

هستند، سنجش ابعاد مدیریت هدفمند کالس مجازي و دریافت بازخورد 
تواند ابزاري کاربردي براي بهبود بروندادهاي اصالحی بر اساس آن می

 یادگیري باشد. 
  

  هاي کلیديواژه
مدیریت هدفمند کالس درس مجازي، سرزندگی تحصیلی، اعتبار و 

  روایی 

Abstract 
 

The purpose of this study was  constructing and vali-
dating of purposeful classroom management ques-
tionnaire in virtual education. The statistical popula-
tion included students of public and Payame Noor 
universities in Tehran. Convenient sampling method 
was used and sample size according to Morgan table 
for unlimited communities was equal to 384 cases. 
Researcher-made purposeful management question-
naire and the Dehghanizadeh and HosseinChari Aca-
demic Buoyancy (2014) were used for data collec-
tion. Exploratory factor analysis and first and second 
order confirmatory factor analysis were used to ana-
lyze the data. The content validity of the question-
naire was confirmed based on the views of experts 
and the criterion validity was confirmed based on the 
correlation coefficient with Academic Buoyancy. 
Exploratory factor analysis showed that the purpose-
ful classroom management questionnaire have four 
basic components. First and second order factor anal-
ysis indicated that the four-dimensional structural of 
purposeful classroom management were valid. As a 
result, in a situation where face-to-face education is 
challenged due to crises such as epidemics, natural 
disasters or air pollution and teachers are forced to 
teach virtually, measuring the dimensions of purpose-
ful classroom management and Receiving corrective 
feedback based on it can be a practical tool to im-
prove learning outcomes. 
 
Keywords 
Classroom Purposeful Management, Virtual Educa-
tion, Academic Buoyancy, Validity, Reliability 
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  مقدمه
هاي دهه آموزش الکترونیکی مبتنی بر اینترنت از اوایل سال

 هاي آموزشروند جهانی تبدیل شد و روش نود به یک
مجازي روز به روز گسترش بیشتري پیدا کرد. مصادیق این 

، آموزش از راه دور، مجازيروش نو آموزش، مانند آموزش 
یادگیري دیجیتالی، یادگیري از طریق تلفن همراه و 

هاي گسترده آنالین، روند یادگیري رشد و توسعه از دوره
حال، با وجود بهبود دهد. با این طریق اینترنت را نشان می

هاي امکانات آموزش الکترونیک هنوز هم محدودیت
وجود دارد  مجازيبسیاري براي ساخت یک محیط آموزشی 

). در این 2019، 2صادقی ؛2019، 1(مسخی و همکاران
میان، با شیوع پاندمی کروناویروس، آموزش به سبک سنتی 
و حضوري با چالش جدي مواجه شد و تعداد زیادي از مراکز 

ها در سراسر جهان تعطیل شد و آموزشی، مدارس و دانشگاه
اساس  آموزش در بستر فضاي الکترونیکی گسترش یافت. بر

 3المللی یونسکوگزارش مرکز تحقیقات و آموزش بین
) شمار بسیاري از کشورهاي جهان براي جلوگیري از 2020(

گسترش این بیماري مدارس و مراکز آموزشی خود را نیمه 
ها بر طور کامل بستند. از این رو، این محدودیت تعطیل یا به

 ان که بهمیلیون کودك و نوجو 377فرایند یادگیري تقریبًا 
یافتند، تأثیر نامطلوب بر طور معمول در مدارس حضور می

جاي گذاشته است. افزون بر این، بیست کشور دیگر اعالم 
اند صورت موردي تعطیل کرده اند که مدارس خود را بهکرده

و اگر این کشورها نیز به شمار مناطق تعطیل شده افزوده 
ان با تهدید میلیون کودك و نوجو 500شوند، در حدود 

  افتادگی آموزش و یادگیري رویارو هستند. عقب
اي به موضوع المللی توجه ویژههاي بینسازمان

» 4ها و شرایط اضطراريواکنش آموزشی در بحران«
اعالم  5وپرورش اینچئوناند. یونسکو در بیانیه آموزشداشته

هاي معادل و جایگزین کرده است که کشورها باید شیوه
و آموزش را براي کودکان و نوجوانان مقاطع یادگیري 

ابتدایی و متوسطه، که در شرایط اضطراري امکان حضور در 
مدرسه را نداشته باشند، ارائه کنند و براي این موضوع شیوه 
                                                
1. Meskhi et al 
2. Sadeghi 
3 . UNESCO International Research and Training 

Center  
4. Education Response in Crises and Emergencies 
5. Incheon 

کند که ها را توصیه میدر بحران 6پذیریادگیري انعطاف
مشتمل بر راهبردهایی اساسی به منظور ایجاد انعطاف در 

هاي یادگیري در دورة گسترش بیماري است و شش شیوه
هاي بعد زیرساخت، ابزارهاي یادگیري، منابع یادگیري، روش

آموزان و همکاري یادگیري، خدمات براي معلمان و دانش
هاي ها و مدارس و محیطهاي مخابراتی، دولتبین شرکت

  آموزشی را در بر دارد. 
بهبود کیفیت  ین عوامل اثرگذار برترمهمشاید یکی از 

هاي یادگیري و آموزش و ارتقاي سطح برگزاري دوره
درس توسط  7آموزش مجازي، مدیریت هدفمند کالس

معلمان و آموزگاران در سطوح پایین و اساتید دانشگاه در 
دارد که از بین ) بیان می2003( 8سطح عالی باشد. مارزانو

 هاي مختلف معلمان، توان مدیریت هدفمند کالس بهنقش
منظور نیل به اهداف آموزشی اهمیت دارد. مدیریت کالس 
فرایندي است که طی آن معلمان و اساتید رفتار مناسب 

آموزان و دانشجویان در محیط کالس را تشویق و دانش
کنند. راهبردهاي مؤثر مدیریت کالس براي حفظ می

آموزان و افزایش مشارکت افزایش رفتارهاي اجتماعی دانش
هاي مدیریت شود. نظامها اجرا میهمه زمینهتحصیلی در 

کنند که هم کالس خوب، محیطی براي یادگیري ایجاد می
هاي تحصیلی و هم رشد عاطفی و اجتماعی مهارت
دهد و در نهایت موفقیت آموزان را افزایش میدانش
، 9دهد (ایتلین میلیکنآموزان را در مدرسه افزایش میدانش
مجازي کالس درس در بستر  اي). مدیریت حرفه2019

فرایندي چندبعدي مشتمل بر ابعاد شناختی، رفتاري و 
دقت با نیازهاي یادگیرنده هیجانی است که باید به 

هاي مدیریت کالس براي تدریس هماهنگ شود. مهارت
ناپذیر از آموزش است مؤثر ضروري است و بخشی جدایی

  ). 2020، 10و مین (اسلیتر
) نشان داد که 2016( 11همکارانمطالعۀ الوکس و 

 12آموز و محیط یادگیري مجازيماندگاري و مشارکت دانش
کالس درس غیرممکن نیست، مجازي دشوار است. مدیریت 

                                                
6. Flexible Learning 
7. Purposeful Classroom Management 
8. Marzano 
9. Kaytlynn Milliken 
10. Slater and Main 
11. Laux et al 
12. Virtual Collaborative Learning Environment 
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تر از مدیریت یک کالس بلکه شاید از برخی جهات، آسان
درس حضوري باشد ولی نیازمند یک رویکرد متفاوت نسبت 

اسی در این راستا، به مدیریت سنتی کالس است. نکته اس
گرا بودن است؛ یعنی شهامت براي مدیریت آنچه را که عمل
توانیم توانیم انجام دهیم، آرامش براي پذیرفتن آنچه نمیمی

اندازه کافی فعال معلمان باید به  .هاو فهم درك تفاوت
آموزان را که بر پیشرفت باشند تا اقدامات ناخواسته دانش

دارد و روند آموزش و یادگیري را  تحصیلی آنها تأثیر منفی
ها برخورد کنند کند، شناسایی و به سرعت با آنمختل می

). این مهم موجب 2020، 1(اوپاراجی، ایگبوکوي و اگود
هاي حضوري، تقاضا براي حجم شود که نسبت به دورهمی

کار آموزش دهنده بیشتر باشد و به نوعی مدیریت کالس را 
  با مشکل مواجه سازد.

هاي احتمالی، این مسئله اهمیت دارد دلیل این هزینه به
از راهبردها و ابزارهاي متنوعی مجازي که مربیان مدارس 

هاي مجازي به استفاده کنند تا بتوانند در مدیریت کالس
شیوه کارآمد و هدفمند به اقداماتی مانند تدریس، ارزیابی 

ورد، طرح ها)، برقراي تعامالت، دادن بازخها و پروژه(آزمون
، 2آموزان دست بزنند (کاواناریزي ساختار و هدایت دانش

سازي معلمان و اساتید براي ). به همین سبب، آماده2017
داشتن عملکرد فعال در بستر آموزش مجازي و مدیریت 
، 3مناسب فضاي یادگیري بسیار مهم است (چو و همکاران

ت، هاي مجازي، ارتباطا). در مدیریت هدفمند کالس2020
ریزي و انگیزه، مدیریت زمان، قوانین و مدیریت رفتار، برنامه

نظم فیزیکی و حس در جمع کالس بودن اهمیت دارد. 
اي نشان داد که رهبري ) در مطالعه2020( 4کاواریچی

کالس، انگیزه، قوانین و مدیریت رفتار، ارتباطات، 
دهی مدیریت ریزي آموزشی و اجرا و ابعاد سازمانبرنامه
درس  5س درس مجازي با ابعاد یادگیري جامعه کالسکال

  ارتباط مثبت دارد. 
هاي اصولی در در راستاي تعریف و توصیف ابعاد کالس
هاي مهمی اشاره آموزش مجازي، برخی محققان به مؤلفه

) یک مدل پنج بعدي 2005( 6اند. براي نمونه، چنکرده
                                                
1. Oparaji, Igbokwe and Ugwude 
2. Cavanaugh 
3. Self-Regulation 
4. Kavrayici 
5. Classroom Community 
6. Chen 

معلم براي بررسی نقش معلم در کالس درس پیشنهاد کرد: 
کننده (فرد در مقابل گروه)، آموز، شرکتدر مقابل دانش

محل اجرا (مکان ویژه در مقابل اماکن عمومی)، تعامل 
طرفه در مقابل دوطرفه بودن) و ارائه مطالب درسی (یک
شده در مقابل اجراي زنده). در پیوند با این مدل، (ضبط

بعدي در زمینه کالس ) یک مدل سه2018( 7کیهلدینگ
و  8کند: حضور آموزشی، حضور اجتماعیجازي مطرح میم

. حضور آموزشی تسهیل کننده است و 9حضور شناختی
دار جهت فرآیندهاي اجتماعی و شناختی به یادگیري معنی

دهند. حضور اجتماعی به میزان یادگیري تدریجی می
ها اشاره دارد که تر و ارتباط با آنفراگیران با گروه بزرگ

ن، توسعه روابط بین فردي است. حضور هدف نهایی آ
آموزان به دهنده درك و معنا بخشیدن دانششناختی نشان

)؛ البته 2018محتواي دریافتی از طریق کالس است (کی، 
در یادگیري  10نباید فراموش کرد که عواطف تحصیلی

حضوري و آموزش مجازي نسبتًا متفاوت است و فراگیران 
تري را نسبت به نوعدر یادگیري مجازي احساسات مت

کنند (لی و هاي یادگیري حضوري تجربه میمحیط
کلوري، امر، برکلمنز، ). مارتین، شفر، مک2021، 11همکاران

اند که مدیریت کالس ) نشان داده2016( 12ماینهارد و ووبلز
درس بعد نیرومندي در فضاي کالس درس است که بر 

آموزان تأثیر رفتار، تعامل و در نتیجه کیفیت یادگیري دانش
  ).2018، 13گذارد (به نقل از دیاز و همکارانمی

بر اساس آنچه درباره اهمیت عامل مدیریت در هدایت 
هاي آموزشی به شیوه مجازي گفته شد؛ مدیریت کالس

کالس درس یک دغدغه و چالش اساسی، چه براي معلمان 
هاي هدفمند مدیریت مبتدي و چه باتجربه است. شیوه

طور سهیل یادگیري مؤثر است. محققان بهکالس براي ت
گیري این ساختار هایی براي اندازهمداوم در حال بررسی راه

هاي مختلف هستند. هم براي معلمان و هم براي از دیدگاه
هاي مدیریت کالس از اهمیت سایر ذینفعان، شناسایی روش

مختلفی  تواند به دالیلباالیی برخوردار است. این امر می
                                                
7. Holding Kay 
8. Cognitive Presence 
9. Social Presence 
10. Academic Emotions 
11. Lee et al 
12. Martin et al 
13. Diaz, González, Ramirez & Parra 
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اشد: آگاهی از فنون و راهبردهاي شایع آموزش در مفید ب
میان معلمان، شناسایی الگوهاي رفتاري، یافتن فنون 
مؤثرتر، تشخیص اعتقادات معلمان در وراي اقدامات آنها در 
داخل و خارج از کالس و در نهایت، فراهم ساخت بازخورد 
مناسب براي معلمان به منظور افزایش آگاهی از فرایند 

  اصالح نقاط ضعف و قوت. تدریس و 
در مجموع، اهمیت شناخت ابعاد مدیریت هدفمند 
کالس درس مجازي در دوران گسترش پاندمی 
کروناویروس کنونی که شیوه آموزش و یادگیري وارد مرحلۀ 

شود. از سویی، جدیدي شده است، بیش از پیش احساس می
آموزش در آینده خواه ناخواه بر بستر فضاي مجازي جوالن 

هاي نوظهور براي آموزش، واهد داد و استفاده از فناوريخ
مانند هوش مصنوعی براي یادگیري تطبیقی و واقعیت 

آفرین و زیاد اجزاي اساسی تغییر تحولاحتمال، به1مجازي
). کما این که 2020، 2آینده آموزش خواهند بود (گو و سندرز

ه تجربه تدریس و آموزش مجازي در دوران کنونی نشان داد
هاي طبیعی و توان از این شیوه در بحراناست که می

محیطی مانند آلودگی هوا بهره برد. بنابراین، گویی زیست
ناپذیر از آموزش مجازي در جهان آینده بخشی تفکیک

آموزش خواهد بود. در این میان، یک موضوع مهم در زمینۀ 
هاي آموزش مجازي این است که اساساً مدیریت کالس

ه از لحاظ برقراري نظم و چه اجراي حضوري، چ
رو است و ههاي خاص روبسازوکارهاي آموزش با چالش

ي توان معلمان و اقدام گیراندازهلزوم وجود ابزاري براي 
شود. در براي اصالح نقاط ضعف آنان بیش از پیش دیده می

راستاي کنکاش در این حوزه موضوعی مهم، پژوهش پیش 
رو با این هدف انجام گرفته است که ضرورت مدیریت 
هدفمند کالس درس مجازي را مورد بررسی قرار داده و به 

هدفمند کالس این پرسش پاسخ دهد که آیا ابزار مدیریت 
  درس مجازي از روایی و پایایی الزم برخوردار است؟ 

  
  روش

این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردي و از حیث ماهیت، 
توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري این پژوهش 
مشتمل بر دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در 

دلیل  هاي دولتی و پیام نور شهر تهران بود که بهدانشگاه

                                                
1. Virtual Reality 
2. Goh & Sandars 

گسترش پاندمی ویروس کرونا به صورت مجازي در 
گیري به کردند. روش نمونههاي دانشگاه شرکت میکالس

هاي کرونایی به صورت صورت هدفمند و به دلیل محدودیت
الکترونیکی انجام شد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 

محاسبه شد. بر این  384براي جوامع نامحدود برابر با 
هاي مجازي، لینک س از شناسایی کانالاساس، پ
نامه (ساخته شده در سایت پرس آل) در اختیار افراد پرسش

شرکت کننده قرار گرفت و نمونه مورد نیاز جهت انجام 
افزار ها در نرمتحقیق مورد آزمون قرار گرفت. داده

SPSS24  وLISREL 8.8  تحلیل شد. مالك ورود افراد
مل و حضور داوطلبانه و به به پژوهش، داشتن رضایت کا
نامه، اشتغال به تحصیل در تبع، دقت در پاسخ به پرسش

مجازي مقطع آموزش عالی، حضور مکرر در جلسات آموزش 
دهی به سبب سوگیري و مالك خروج، عدم دقت در پاسخ

در پاسخ یا وجود مشکالت روانی و قرار نداشتن محل 
بود. ابزار نظر  جغرافیایی موردة زندگی فرد در محدود

مدیریت هدفمند کالس نامه ها شامل پرسشگردآوري داده
زاده و و سرزندگی تحصیلی دهقانیدرس مجازي 

 ) بود.1393چاري (حسین
مدیریت هدفمند کالس درس مجازي 

نامه مبتنی بر بررسی این پرسش پژوهشگرساخته:
گویه  19سنجی طراحی شد که مشتمل بر هاي روانشاخص

گویه،  6(مدیریت ارتباطات و کار تیمی با و چهار بعد است 
گویه،  5هاي آموزشی با مدیریت ابزار و امکانات و روش

مدیریت حضور فعال دانشجویان در فرایند یاددهی و 
اجراي قوانین یا حفظ نظم  گویه و تعیین و 4یادگیري با 
گذاري این ابزار بر اساس مقیاس نمرهگویه).  4کالسی با 

اي از کامال موافقم تا کامال مخالفم طیف لیکرت پنج گزینه
طراحی گردید. پایایی آن بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ 

و  91/0براي سازه کلی مدیریت هدفمند کالسی برابر با 
محاسبه شد.  90/0تا  80/0از هاي آن مقیاسبراي خرده

نامه توسط متخصصان روایی محتوایی (صوري) این پرسش
مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازة آن به وسیلۀ تحلیل 
عاملی مرتبه اول و دوم احراز گردید. روایی مالکی این ابزار 

نامه نامه با پرسشاز راه بررسی میزان همبستگی این پرسش
  تأیید شد. 59/0بر با سرزندگی تحصیلی برا

زاده و نامه سرزندگی تحصیلی دهقانیپرسش
گویه بود  10نامه داراي این پرسش ):1393چاري (حسین
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اي لیکرت از درجهدهی به آن بر اساس طیف پنجکه پاسخ
گذاري گردید. در پژوهش کامال مخالفم تا کامال موافقم نمره

) ضریب پایایی این 1393زاده و حسین چاري (دهقانی
و  77/0مقیاس با استفاده از روش آلفاي کرونباخ برابر با 

روایی آن با توجه به همبستگی هر گویه با نمرة کل 
بود. در پژوهش سبزي و  64/0تا  54/0اي بین دامنه

نامه با استفاده از )، روایی این پرسش1394فوالدچنگ (
أیید گردید و ضریب پایایی آن با روش تحلیل عاملی ت

گزارش شد که  82/0استفاده از روش آلفاي کرونباخ برابر با 
حکایت از روایی و پایایی مطلوب این ابزار دارد. میزان 

محاسبه  89/0پایایی این ابزار در پژوهش حاضر برابر با 
  گردید که نشانگر پایایی مناسب ابزار بود. 

  
  هایافته

 9/47هاي توصیفی مشخص شد که شاخصدر بررسی 
نفر) زن بود. در  200درصد ( 1/52نفر) مرد و  184درصد (

 7/36سال،  21نفر) زیر  22درصد ( 7/5ارتباط با سن، 
نفر) از  73درصد ( 19سال،  25تا  21نفر) از  141درصد (

سال و  35تا  31نفر) از  80درصد ( 8/20سال،  30تا  26
سال بود. در ارتباط با  36االتر از نفر) ب 68درصد ( 7/17

نفر) در مقطع کاردانی،  14درصد ( 6/3مقطع تحصیلی، 
نفر)  94درصد ( 5/24نفر) کارشناسی،  217درصد ( 5/56

نفر) در دوره دکتري به  59درصد ( 4/15کارشناسی ارشد و 
پرداختند. در ارتباط با استفاده از نوع رسانه تحصیل می

نفر) بیشتر از اسکایروم،  74صد (در 3/19آموزش مجازي، 
نفر) واتس  63درصد ( 4/16نفر) تلگرام،  75درصد ( 5/19

نفر) عمدتًا از سامانه وبینار فارسی و  149درصد ( 8/38اپ، 
بردند. میانگین نفر) از دیگر وسایل بهره می 23درصد ( 6

متغیرهاي مدیریت هدفمند کالس درس مجازي و 
و  45/31و  82/58رابر با سرزندگی تحصیلی به ترتیب ب

 محاسبه شد.  31/7و  19/13برابر با ها انحراف معیار آن
  

  الف) روایی آزمون
نامه مدیریت هدفمند کالس مجازي در ابتدا، روایی پرسش

با استفاده از روایی محتوایی و بر اساس دیدگاه چند تن از 
سنجی تأیید گردید. شناسان و متخصصان حوزة روانروان
نامه بر اساس رابطه آن با مالکی این پرسش روایی
نامه سرزندگی بررسی گردید که با استفاده ضریب پرسش

به دست آمد و در سطح  57/0همبستگی پیرسون برابر با 
نامه مدیریت بود. روایی سازة پرسش دارمعنی 001/0

هدفمند کالس درس مجازي با استفاده از روش تحلیل 
افی و تحلیل عاملی تاییدي مرتبه آمارِي تحلیل عاملی اکتش

  اول و مرتبه دوم مورد بررسی قرار گرفت.
  

  تحلیل عاملی اکتشافی
نامه مدیریت هدفمند تحلیل عاملی اکتشافی بر روي پرسش

گویه انجام گرفت. نتایج اولیۀ  20کالس درس مجازي با 
نامه نشان داد اصلی در مورد این پرسشهاي تحلیل مؤلفه

برابر با  1الکین -میر -گیري کایرکه مقدار کفایت نمونه
که در  325/3217با  برابر 2و آزمون کرویت بارتلت 92/0

بود. بنابراین، با توجه به باالبودن  دارمعنی 001/0سطح 
بودن آزمون کرویت بارتلت،  دارمعنیو  KMOمقدار 

ماتریس همبستگی و حجم نمونه براي انجام تحلیل عاملی 
شده در اکتشافی مناسب است. در ادامه، ابعاد شناسایی

ن شده توسط هر بعد نامه، مقادیر ویژه و واریانس تبییپرسش
  ارائه گردیده است. 

  
  شاخص واریانس و مقادیر ویژه. 2جدول 

 اولیه ةمقادیر ویژ  گویه
 درصد تجمعی درصد واریانس  مقدار کل  شماره

1 320/7 53/38 53/38 
2 715/1 03/9 55/47 
3 503/1 91/7 47/55 
4 263/1 45/6 11/62 

در انجام تحلیل عاملی اکتشافی از  3بر اساس جدول 
هاي اصلی و چرخش واریماکس استفاده روش تحلیل مؤلفه

هاي آماري نشان داد که ارزش ویژة چهار شد. مشخصه
                                                
1. Kaiser-Meyer-Oklin 
2. Bartlett's Test of Sphericity 

  الکین و کرویت بارتلت -میر -آزمون کایر .1جدول 
 شاخص ها  مقادیر

 - آزمون کفایت حجم نمونه کایر
 الکین -میر

919/0  

  325/3217  آزمون کرویت بارتلت
 171  درجه آزادي

 001/0  يدارمعنیسطح 
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توانند در عامل بزرگتر از یک است و مجموع این عوامل می
درصد از واریانس کل مدیریت هدفمند کالس  62حدود 

  درس مجازي را تبیین کنند. 

  
  براي عوامل استخراج شده 1نمودار شن ریزه .1شکل 

دهد که ، نمودار شن ریزه نشان می1بر اساس شکل 
نامه مدیریت هدفمند کالس درس چهار عامل در پرسش

هستند و این چهار  1مجازي داراي مقدار ویژه باالتر از 
  اند.نامه را شکل دادهعامل ساختار اساسی پرسش

  یافتهماتریس همبستگی چرخش. 3جدول 
  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل
75/0       
70/0        
80/0        
78/0        
73/0       

  65/0     
  61/0      
  76/0      
  61/0      
  64/0      
  72/0      
    74/0   
    76/0    
    77/0    
    76/0    
      82/0  
      79/0  
      68/0  
      63/0  

، تحلیل اکتشافی نشان داد که بار 3بر اساس جدول 
با عوامل شناسایی شده رابطه نداشت  17عاملی گویه 

(میزان یادگیري در کالس مجازي از کالس حضوري بیشتر 
                                                
1. Scree Plot 

نامۀ نهایی حذف گردید. بر این اساس، است) و از پرسش
نامه مدیریت هدفمند شده در پرسشچهار عامل کشف

و  3گویه بودند (جدول  4و  4، 5، 6کالس مجازي داراي 
4 .(  
  

  نامههاي پرسشگویه .4جدول 

  هاتوضیح گویه    

شی
موز
ش آ

و رو
ات 
مکان
ر و ا
 ابزا
یت
دیر
م

  

گذارند تا از هر وسیله آموزشی در یادگیرندگان را آزاد می  5
  ارائه خود استفاده کنند.

6  
استادان پیش از شروع کالس امکانات موردنیاز براي 

برگزاري کالس را بررسی و از حضور دانشجویان در جریان 
 کنند.میدرس اطمینان حاصل 

اي از ابزار الکترونیکی در تدریس و آموزش مجازي مجموعه 7
  گیرد.مورد استفاده قرار می

منظور تفهیم امکانات مختلف آموزشی از طریق تصویري به   8
  رود.مطالب توسط استادان به کار می

هاي جدید آموزشی براي بهبود روند آموزش استادان از شیوه  20
  کنند.کالسی استفاده می

 در 
یان
شجو

ل دان
 فعا
ضور

ت ح
دیری
م

هی
یادد

ري 
ادگی
ند ی
فرای

  

یادگیرندگان به مشارکت در فرایند کالس تشویق و براي   9
 .شوندترغیب میسوال کردن و بیان نظر 

 .برندیادگیرندگان از شرکت در کالس لذت می 10
 .دانشجویان در انجام امور کالسی فعال هستند 11

توانند به صورت عملی و گروهی در انجام یادگیرندگان می 12
 .تکالیف و تمرینات کالسی حضور یابند

شرایط این امکان براي یادگیرندگان وجود دارد که بر اساس  18
 .تحصیلی و اهداف خود پیشرفت کنند

  بازخورد به دانشجویان اثرگذارتر از روش معمولی است. 19

نین
 قوا
راي
و اج

ین 
تعی

  

قوانین کالس درس مجازي از قبل تعیین شده و رعایت   13
 .شودکردن آنها به طور مداوم پیگیري می

کنند تا مطالب در مدت زمان مشخص استادان تالش می 14
 ها تداخل نباشدارائه شوند تا در روند دیگر کالس

در گفت و گوهاي کالسی هرج و مرج نیست و استادان بر  15
 نوبت افراد براي حرف زدن نظارت دارند.

استادان و دانشجویان در زمان مناسب سخنان و نظرات خود  16
 کنند.را بیان می

می
ر تی
و کا

ات 
تباط
ت ار

دیری
م

 

  .ها وجود دارددر فعالیتامکان همکاري   1
هاي چندگانه تقسیم شده و افراد در انجام کالس به گروه 2

  .کنندتکالیف با هم همکاري می
روند بازخورد و برقراري ارتباط با یادگیرندگان مطلوب و  3

  .ارتباط مثبت و سازنده است
نبود ارتباط چشمی میان دانشجویان و استادان مانع ارتباط  4

  کالسی نیستمثبت 
با توجه به محتواي موردسنجش توسط هر بعد، چهار 
عامل به ترتیب مدیریت ابزار و امکانات و روش آموزشی، 

 - مدیریت حضور فعال دانشجویان در فرایند یادگیري 
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یاددهی، تعیین و اجراي قوانین و مدیریت ارتباطات و کار 
از  درصد 5/6و  8، 9، 38گذاري شد و به ترتیب تیمی نام

واریانس مدیریت هدفمند کالس درس مجازي را تبیین 
 کردند. 

  
  

نامه مدیریت هدفمند تحلیل عاملی تأییدي پرسش .2شکل 
  کالس مجازي در حالت ضرایب استاندارد

  
، مدل برازش یافته به منظور تحلیل 2بر اساس شکل 

نامه مدیریت هدفمند عاملی تأییديِ مرتبه اول پرسش
حالت ضرایب استاندارد مورد تأیید قرار کالس مجازي در 
هاي قبلی عاملی ها در راستاي یافتهگرفت، زیرا یافته

اکتشافی مبنی بر چهار عاملی بودن سازة مدیریت هدفمند 
کالس درس مجازي بود. همچنین، ضرایب استاندارد بدست 

ها در سطحی مناسب قرار داشت آمده براي تمام گویه
  ).4/0(باالتر از 
به  t-value، با توجه به اینکه میزان 3ساس شکل بر ا

هاي مربوط به چهار بعد دست آمده براي همۀ گویه
ها اعتبار شناسایی شده در حد مناسب بود و مجموع گویه

نامه را دارند، زیرا هرگاه این الزم براي حضور در پرسش
باشد، اعتبار آن سوال  96/1سطح براي یک گویه باالتر از 

گردد. بر این گیري عامل مربوط به خود تأیید میزهبراي اندا

نامه مدیریت هدفمند کالس درس هاي پرسشاساس، گویه
  مجازي داراي روایی سازه مناسب بود.

  
نامه مدیریت هدفمند تحلیل عاملی تأییدي پرسش. 3شکل 

  يدارمعنیکالس مجازي در حالت ضرایب 
  هاي برازش مدلشاخص .5جدول 

 وضعیت مقدار   شاخص برازش 
 مطلوب 041/0  1ریشه میانگین مجذورات تقریب

 مطلوب  97/0  2شاخص برازش استاندارد
 مطلوب 98/0  3شاخص برازش تطبیقی
 مطلوب 98/0  4منتالکريشاخص برازش این

 مطلوب 97/0  5نسبیندگی ازشاخص بر
 مطلوب  91/0  6شاخص نیکویی برازش

  مطلوب  66/1  7نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي
مدل برازش یافته زمانی اعتبار دارد که بر اساس 

هاي برازش تأیید گردد. شاخص ریشه میانگین شاخص
مربعات خطاهاي تخمین در معادالت ساختاري بسیار مهم 

باشد، برازندگی مدل مناسب است.  1/0است و اگر کمتر از 
                                                
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
2. Normalized Fitness Index (NFI) 
3. Comparative Fitness Index (CFI) 
4. Incremental Fitness Index (IFI) 
5. Relative Fitness Index (RFI) 
6. Goodness of Fit Index (GFI) 
7. CMIN/df 
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بود و  041/0در پژوهش حاضر، مقدار این شاخص برابر با 
-chiبرازش مدل تأیید شد. همچنین، هرگاه نتیجه تقسیم 

square  محاسبه شده بر میزانdf  باشد، برازش  5کمتر از
شود و در این پژوهش میزان این شاخص مدل تأیید می

و برازش مدل پشتیبانی گردید. افزون بر این،  66/1برابر با 
هرگاه میزان شاخص برازش استاندارد، برازش تطبیقی، 

نسبی و نیکویی برازش ندگی ازبربرازش این کري منتال، 
محاسبه شود، برازندگی مناسب مدل 9/0باالتر یا مساوي 

، در این مدل، مقدار این 4گردد. بر اساس جدول تأیید می
باالتر از معیار موردنظر است (به ترتیب برابر با ها شاخص

  ). 91/0و  97/0، 98/0، 98/0، 97/0
نامه مدیریت هدفمند تحلیل عاملی مرتبه دوم پرسش

  کالس درس مجازي

  
تحلیل عاملی مرتبه دوم مدیریت هدفمند کالس درس  .4شکل 

  مجازي در حالت ضرایب استاندارد
گیري مفهوم مدیریت براي بررسی توان هر بعد در شکل

هدفمند کالس درس مجازي از روش تحلیل عاملی تأییدي 
بیانگر این است که  4مرتبه دوم بهره گرفته شد. شکل 

چهار بعد شناسایی شدة زیربناي سازة مدیریت هدفمند 
کالس درس مجازي در این مطالعه، یعنی مدیریت ارتباطات 

مدیریت حضور فعال دانشجویان در فرایند و کار تیمی، 

یاددهی، مدیریت ابزار و امکانات و روش  -یادگیري 
آموزشی و بعد تعیین و اجراي قوانین (حفظ نظم کالسی) به 

و  76/0، 79/0، 79/0ترتیب داراي ضرایب تأثیر برابر با 
بر تبیین این مفهوم هستند؛ که ضرایبی با اثرگذاري  73/0

دهند که هر چهار بعد روند و نشان مییباال به شمار م
گیري مفهوم مدیریت هدفمند شناسایی شده در شکل

  کالس درس مجازي نقشی نسبتا یکسان دارند. 

  
تحلیل عاملی مرتبه دوم مدیریت هدفمند کالس درس  .5شکل 

  يدارمعنیمجازي در حالت ضرایب 
بدست آمده براي تعیین  t، مقدار 5بر اساس شکل 

اثرگذاري چهار بعد مدیریت ارتباطات و کار تیمی، مدیریت 
یاددهی،  -حضور فعال دانشجویان در فرایند یادگیري 

مدیریت ابزار و امکانات و روش آموزشی و بعد تعیین و 
مدیریت اجراي قوانین (حفظ نظم کالسی) در تبیین سازة 

، 42/12برابر با به ترتیب هدفمند کالس درس مجازي 
محاسبه شد. با توجه به این که  05/11و  66/11، 29/10

باالتر هستند، پس تأثیر چهار بعد  96/1تمام این مقادیر از 
مدیریت هدفمند کالس گیري متغیر شده بر شکلشناسایی

  است.  دارمعنیدرس مجازي 
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  ب) پایایی آزمون
باخ نامه، ضریب آلفاي کرونبراي سنجش پایایی پرسش
شده محاسبه مقیاس شناساییبراي کل آزمون و چهار خرده

گردید. بر این اساس، میزان این شاخص براي بعد مدیریت 
، بعد مدیریت حضور فعال 87/0ارتباطات و کار تیمی برابر با 

، بعد 81/0یاددهی برابر با  -دانشجویان در فرایند یادگیري 
و بعد  84/0ابر با مدیریت ابزار و امکانات و روش آموزشی بر

و  82/0تعیین و اجراي قوانین (حفظ نظم کالسی) برابر با 
براي کل آزمون مدیریت هدفمند کالس درس مجازي برابر 

 بود. 91/0با 
  ج) هنجار آزمون
مدیریت هدفمند کالس ، هنجار آزمون 6بر اساس جدول 

و  50با میانگین  Tبر اساس نمرات استاندارد درس مجازي 
نمره تراز  Tبه دست آمد. در این فرمول،  10انحراف معیار 
محاسبه شده براي نمرات خاِم حاصل از  Zشدة نمرات 
معادله زیر مورد محاسبه است که مبتنی بر ها پاسخ آزمودنی

 قرار گرفت:
T = 10Z + 50  

بر این اساس اگر نمره فردي در ارزیابی سطح مدیریت 
وي  zباشد، نمره  70هدفمند کالس درس مجازي برابر با 

است که نشان  1/44وي برابر با  tو نمره  84/0برابر با 
  دهد در گروه مدیریت هدفمند متوسط قرار دارد. می
  

  آزمون د) نقاط برش
به منظور تعیین سطح مدیریت هدفمند کالس درس 
مجازي افراد بر اساس نمره اي که در این آزمون به دست 

آورند، نقاط برش تعیین گردید. براي انجام این منظور می
 Tهاي نمرات چهار گروه از افراد بر اساس محاسبه چارك

مشخص شد. گروه اول افرادي هستند که در پاسخ به این 
کنند و بر طبق کسب می 62باالتر از  Tنامه نمره شپرس

مدیریت هدفمند کالس درس مجازي ۀ ناممقیاس پرسش
قرار دارند. گروه  »آلمدیریت کالسی هدفمند ایده«در گروه 

 Tنامه نمره دوم افرادي هستند که در پاسخ به این پرسش
در  نامهکنند و بر طبق مقیاس پرسشکسب می 62تا  48از 
قرار دارند. گروه  »مدیریت کالسی هدفمند شایسته«وه گر

 Tنامه نمره سوم افرادي هستند که در پاسخ به این پرسش
در  نامهکنند و بر طبق مقیاس پرسشکسب می 48تا  34از 

قرار دارند. در  »پذیرشمدیریت کالسی هدفمند قابل«گروه 
نهایت، گروه چهارم افرادي هستند که در پاسخ به این 

کنند و بر طبق کسب می 34اکمتر از  Tنامه نمره پرسش
 »مدیریت کالسی غیرهدفمند«در گروه  نامهمقیاس پرسش

  قرار دارند.
  

  و بحث گیرينتیجه
هدف از این مطالعه، ساخت و اعتباریابی ابزاري مناسب و 

ي توان مدیریت کالس به صورت گیراندازهنظور بومی به م

هنجار آزمون مدیریت هدفمند کالس درس مجازي  .6جدول 
 Tو  Zبر اساس نمرات 

 Z T نمره خام Z T  نمره خام
19 -02/3 7/19 57 -14/0 6/48 
20 -96/2 4/20 58  -06/0 3/49 
21 -87/2 2/21 59 01/0 1/50 
22 -81/2 9/21 60 09/0 9/50 
23 -72/2 7/22 61 16/0 7/51 
24 -64/2 5/23 62 24/0 4/52 
25 -57/2 3/24 63 31/0 2/53 
26 -49/2 1/25 64 39/0 9/53 
27 -42/2 8/25 65 47/0 7/54 
28 -34/2 6/26 66 54/0 4/55 
29 -26/2 4/27 67 62/0 2/56 
30 -19/2 2/28 68 69/0 9/56 
31 -11/2 9/28 69 77/0 7/57 
32 -04/2 6/29 70 84/0 5/58 
33 -96/1 4/30 71 92/0 2/59 
34 -88/1 2/31 72 99/0 60 
35 -81/1 9/31 73 07/1 7/60 
36 -73/1 7/32 74 15/1 5/61 
37 -65/1 5/33 75 22/1 3/62 
38 -58/1 2/34 76 30/1 63 
39 -53/1 9/34 77 38/1 7/63 
40 -43/1 7/35 78 45/1 5/64 
41 -35/1 5/36 79 52/1 3/65 
42 -27/1 2/37 80 60/1 1/66 
43 -20/1 38 81 68/1 8/66 
44 -12/1 8/38 82 76/1 6/67 
45 -05/1 5/39 83 83/1 3/68 
46 -95/0 3/40 84 91/1 1/69 
47 -90/0 1/41 85 98/1 8/69 
48 -82/0 8/41 86 06/2 5/70 
49 -75/0 5/42 87 1/2 4/71 
50 -67/0 3/43 88 2/2 1/72 
51 -59/0 1/44 89 3/2 9/72 
52 -52/0 8/44 90 4/2 6/73 
53 -44/0 6/45 91 4/2 5/74 
54 -81/1 9/31 92 5/2 1/75 
55 -73/1 7/32 93 6/2 9/75 
56 -65/1 5/33 94 7/2 8/76 
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هاي آموزشی مجازي بود تا به کمک آن هدفمند در کالس
هاي برگزاري بتوان میزان توانمندي معلمان در انواع مؤلفه

هاي هدفمند و کارآمد را در آموزش به شیوه مجازي کالس
شناسایی کرد. بر این اساس، در گام نخست، جستجوي 

ي گیراندازهاي به منظور یافتن ابزاري مناسب براي گسترده
ها مدیریت هدفمند کالس درس مجازي انجام شد که یافته

حاکی از آن بود که در داخل کشور هیچ ابزار معتبري (داراي 
روایی، پایایی و هنجار) در این زمینه وجود ندرد و لزوم 
شناسایی ابزاري کاربردي براي پر کردن این خأل مشاهده 

رف گردد و در این راستا، پژوهشگران تالش خود را صمی
 اند. ساخت و اعتباریابی ابزاري دقیق و علمی کرده

در نخستین اقدام، بر اساس مطالعه منابع موجود و گفت 
ربیتی، ی و علوم تشناسروانو گو با متخصصان در حوزه 

نامه آماده شد و پس از انجام اصالحات فرم اولیه پرسش
هاي به عمل آمده در الزم به اجرا درآمد. نتایج بررسی

گیري در سطحی نشان داد که آزمون کفایت نمونه 1ل جدو
بسیار مطلوب بود که نشان داد نمونه انتخاب شده براي 
انجام پژوهش بسنده بود. در گام بعد، بررسی نتایج آزمون 

و سنجش شاخص واریانس و  1ریزه در شکل نمودار شن
نشان داد که مقدار ویژه چهار  2مقادیر ویژه ابعاد در جدول 

نامه مدیریت هدفمند کالس درس مجازي در پرسش عامل
بود و این چهار عامل توانستند  1داراي مقدار ویژه باالتر از 

درصد واریانس مدیریت هدفمند کالس درس مجازي را  62
ماتریس همبستگی ۀ ، محاسب3تبیین کنند. بر اساس جدول 

نامه نشان داد هاي پرسشیافته ضمن شناسایی گویهچرخش
ها از میزان یادگیري در این کالس« 17ه شماره که گوی

، فاقد بار عاملی مناسب در »کالس حضوري بیشتر است
  نامه بود. هاي چهارگانه پرسشجهت قرار گرفتن در مؤلفه

در گام بعد، براي بررسی درستی تحلیل عاملی اکتشافی، 
تحلیل عاملی تأییدي مورد استفاده قرار گرفت. بر این 

 t-valueمقدار  ۀ، محاسب3و  2نتایج شکل  اساس، بنا بر
براي تمام  4/0و بار عاملی باالتر از  96/1باالتر از 
ها در تمام ابعاد، مهر تأییدي بر تحلیل عاملی پرسش

، مناسب 3اکتشافی زده شد. همچنین، بر اساس جدول 
هاي برازش نشان از برازندگی مناسب بودن میزان شاخص

هدفمند کالس مجازي بود.  ي مدیریتگیراندازهمدل 
، نتایج تحلیل عاملی مرتبه 5 و 4همچنین، بر اساس شکل 

دوم نشان داد که چهار بعد مدیریت هدفمند کالس درس 

مجازي، یعنی مدیریت ارتباطات و کار تیمی، مدیریت 
یاددهی،  -حضور فعال دانشجویان در فرایند یادگیري 

تعیین و اجراي مدیریت ابزار و امکانات و روش آموزشی و 
قوانین (حفظ نظم کالسی) به ترتیب داراي ضرایب تأثیر 

بر تبیین این مفهوم  73/0و  76/0، 79/0، 79/0برابر با 
هستند. این بدان معناست که شاخص اصلی مدیریت 
هدفمند کالس مجازي، برقراري ارتباط و کار تیمی و 
همچنین حضور فعال دانشجویان در فعالیت کالسی است و 

ر درجه بعد مدیریت ابزار و روش آموزشی و اجراي قوانین د
مفهوم مدیریت  ةتوانند شکل دهندقرار دارند؛ که می

  هدفمند کالس درس مجازي باشند. 
گیري مدیریت بررسی ابزارهاي موجود در زمینه اندازه

هدفمند کالس درس مجازي افراد بزرگسال نشانگر این 
هاي اندکی به ویژه در الشاست که تا کنون در این زمینه، ت

نامه داخل کشور به انجام رسیده است. همچنین پرسش
ها و شرایط معتبر قابل اعتمادي که منعکس کننده دیدگاه

حاکم بر کالس درس باشد؛ در دسترس نیست. ابزارهاي 
سنجش مدیریت کالس سنتی تفاوت اساسی با کالس 

ده در ایران، نامه استاندارد هنجارشمجازي دارد. تنها پرسش
سبک مدیریت کالس درس توسط یزدي و همکاران در 

گرا هاي مدیریت تعاملی، مداخلهاست که سبک 1387سال 
کند. با این وجود، برخی گرا را بازگو میو غیرمداخله

هاي نه چندان کامل در این زمینه ارائه گردیده که مقیاس
ی شده در بررسی آنها به درك بهتر گستردگی ابزار اعتباریاب

) 2016( 1کند. براي نمونه، اسمیتاین پژوهش کمک می
هاي معلمان براي مدیریت کالس ابزاري براي بررسی سبک

ارائه کرده که تنها تأکید زیادي بر جنبه اجتماعی نقش معلم 
برقراري ارتباط و کار تیمی بر اساس جنسیت دارد. عنصر 

رفته و نتیجه آموزان در این مقاله مورد بررسی قرار گدانش
این پژوهش نشان داد که سبک مدیریت کالس درس معلم 

هایی ) دستورالعمل2020( 2لطیفه .متأثر از این عوامل است
براي معلمان به جهت مدیریت بهینه کالس درس مجازي 
ارائه کرده است که فرآیندهاي یاددهی و یادگیري به 

دهند و ابعاد هاي مجازي را تحت پوشش قرار میروش
مدیریت کالس درس مجازي را مشتمل بر زمان برگزاري 

                                                
1. Douglas k. Smith 
2. Lathifah 
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کالس، دسترسی اعضا، ارتباط مدرس و شاگرد، ضرورت 
و همکاران  1دیاز و همکارانداند. قوانین، نظارت معلم می

هاي بررسی اعضا (کاپا دلفی و اده از تکنیک) با استف2018(
)، مدیریت کالس را مشتمل بر ابعاد نظم، فرایند 2فلیس
و  داند. ابزار وبستریادگیري و جنبه شخصی می -یاددهی
) براي ارزیابی عملکرد معلمان در طول تدریس 2012( 3رید

بر راهبردهاي مدیریت کالس، مشتمل بر تحسین بیشتر 
تفاده کمتر از راهبردهاي انضباطی اجباري آموزان، اسدانش

یا انتقادي و تنبیهی، تالش بیشتر براي کمک به 
 آموزان در حل مشکالت خاص، مداخله در امور کالسدانش

تر کالسی تأکید دارد. ابزار سنجش و ایجاد جو مطلوب مثبت
) به منظور سنجش دیدگاه 2016( 4مدیریت کالس اواد

ارزیابی و بازخورد براي حمایت از  معلمان به ابعاد آموزش،
 5، گارلند و واسکوئزآموزان توجه دارد. گارلندیادگیري دانش

) ابزاري براي سنجش مدیریت کالس طراحی کردند 2013(
که مشتمل بر آمادگی قبلی، مناسب بودن محل زندگی 

و  افراد درگیر فرایند یاددهی آموزان، ارتباط بیندانش
ز سواالت بازپاسخ، تأکید بر راهبردهاي یادگیري و استفاده ا

روي هم رفته، در آموزان و برنامه مطالعه بود. یادگیري دانش
ها، مدیریت کالس مجازي که متفاوت از  بیشتر پژوهش

مدیریت کالس حضوري است، مورد غفلت قرار گرفته و 
تواند این خال را ابزار اعتباریابی شده در این مطالعه می

  پوشش دهد. 
مدیریت نامۀ اساس آن چه گفته شد، ساختار پرسشبر 

که در این پژوهش بر اساس هدفمند کالس درس مجازي 
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي مورد بررسی قرار گرفت، با 

تواند ابزاري مناسب براي سنجش هاي زیر میداشتن ویژگی
توان معلمان در هدایت هدفمند فرایندهاي آموزش و 

  س درس به شیوه مجازي باشد: یادگیري در کال
نامۀ مدیریت پایایی مناسب سازه کلی پرسش -

  هدفمند کالس درس مجازي و ابعاد آن
نامه با روش روایی مناسب: روایی این پرسش -

 محتوایی، مالکی و سازه مورد تأیید قرار گرفت
                                                
1. Claudio Díaz 
2. Delphi and Fleiss’ Kappa 
3. Webster & Reid 
4. Awad 
5. Garland, Garland & Vasquez 

هاي مناسب، این ابزار ضمن برخورداري از مؤلفه -
شناسی درست مبتنی بر روشمحور، کاربردي و ابزاري دانش

 است و مبتنی بر فرهنگ ایرانی اعتباریابی شده است.
بر این اساس، به مدیران مدارس و ادارات آموزش و 

شود که که از این ابزار در جهت پرورش پیشنهاد می
هاي مدیریتی شناسایی توان مدیریت معلمان و رفع کاستی

زار فرصتی هاي این ابآنان تالش کنند. همچنین، مولفه
هاي ضمن خدمت توسط آموزش مناسب براي برگزاري دوره

آورد. در نهایت، به و پرورش براي معلمان فراهم می
شود که بر اساس این ابزار معتبر و پژوهشگران پیشنهاد می

هاي شخصیتی معلم) و روا به بررسی پیشایندها (ویزگی
 آموزان)پیامدهاي (وضعیت رشد شناختی و عاطفی دانش

مدیریت هدفمند کالس در آموزش مجازي اقدام کنند تا 
بینی بدین ترتیب تصویري جامع از اثرات و عوامل پیش

 هدفمند کالسی فراهم آید. کننده مدیریت
  
  منابع
 و مرتضی مرادي، مسعود؛ چاري،حسین محمدحسین؛ زاده،دهقانی

 و تحصیلی سرزندگی ).1393( عباسعلی خشاب،سلیمانی
 نقش کالس؛ ساختار و خانواده ارتباطات الگوهاي از ادراك
 .تربیتی یشناسۀ روانفصلنام .خودکارآمدي ابعاد ايواسطه
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