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مدیریت کالس درس برای آموزش دانشجویان بی انگیزه

 41مدیریت کالس درس برای آموزش دانشجویان.....

مقدمه
پایهی سطوح باالتر محسوب شده و در شکل دادن به ساختار

فعالیت به علت عالقمندی و لذت بردن از کار صورت می گیرد و

آموزش و فرایند تدریس و ساخت شخصیت و روند ذهنی،

معموالً دانشجویان دارای انگیزه درونی باال برای انجام فعالیتهای

عاطفی ،آموزشی و تربیتی دانشجویان و ارتقای کیفی

دشوار ،از هیچ تالشی دریغ نمی کنند و از اشتباهات خود درس

نظامآموزشی نقش اساسی دارد ( .)4اگرچه کارایی مدرس

می گیرند( )9این در حالی است که افراد دارای انگیزه بیرونی به

براساس نگرش ،اهداف و شخصیت از یک سو و همه جانبه

علت عوامل بیرونی و غیرمرتبط با کار مانند پاداش و تنبیه اقدام

بودن او بر اساس مهارت در توانمندسازی دانشجویان از سوی

به فعالیت می کنند ( .)42عوامل متعددی مانند ویژگی های

دیگر سنگ بنای مدیریتکالس درس است ،اما مدرس

شخصیتی ،سن ،جنسیت و سال تحصیلی بر انگیزه تحصیلی

بهمهارتها و فنونی نیاز دارد که شرایط بهینهای را جهت تبدیل

مؤثر هستند ( .)7انگیزه تحصیلی با موفقیت و عملکرد

محیط کالس به محیطی جذاب ،شاد و مثبت به منظور حداکثر

دانشجویان ارتباط مستقیم دارد و پیامدهای آموزشی را رقم می

تعامل برای تحقق یادگیری خلق کند( .)4لذا بهنظر

زند ( .)44به طوری که  Standageو همکارانش در این راستا

اسکریونر( )0مدیریت کالس درس بهمفهوم ایجاد شرایط

بین میزان دستیابی به اهداف آموزشی و ابعاد مختلف انگیزه

الزمبرای تحقق یادگیری است .بر این اساس میتوان نتیجه

تحصیلی رابطه معناداری را گزارش نموده اند (.)40

گرفت که مهارتهایمدیریت کالس درس سنگ بنای کل

آموزش جوهره اصلی هر نظام آموزشی و از عوامل اساسی در

موفقیت در تدریس است .اصطالح مدیریت کالس شامل کنترل

تربیت نیروی انسانی در راستای رشد و توسعه جوامع محسوب

دانشجویان در کالس به کمک دیسیپلین (نظم و انضباط) و

می شود .هدف از آموزش پرستاری تربیت دانش آموختگانی

ایجاد محیط مناسب جهت تسهیل یادگیری و تغییر رفتار می

است که بتوانند به عنوان عضوی از تیم سالمت در عرصه های

باشد (.)4

مختلف به ارائه خدمات بهداشتی ،آموزشی  ،پژوهشی ،مشاوره

انگیزه یکی از عوامل اساسی در یادگیری است و می تواند بر

ای ،پیشگیری ،مدیریتی و حمایتی ،مراقبت های درمانی و

جنبه های مختلف رفتاری دانشجویان نیز در محیطهای

توانبخشی بپردازند ( .)44بنابراین با توجه به مسئولیت و نقش

آموزشی مؤثر باشد ( .)5 ,1با وجود اینکه عوامل زیادی بر

پرستاران در حفظ و ارتقاء سطح سالمتی جامعه ،باید توجه

عملکرد دانشجویان در دانشگاه مؤثر هستند ولی یکی از

ویژه ای به کیفیت آموزش دانشجویان پرستاری مبذول

مؤثرترین آنها "انگیزه تحصیلی" می باشد .انگیزه با شاخص های

داشت( .)41که یکی از مهمترین جنبه ها برای دسترسی به این

رفتاری ،هیجانی و شناختی دانشجو که صرف فعالیت های

مهم ،انگیزه دانشجویان پرستاری است .انگیزش در آموزش

آموزشی می شود مرتبط است .کامالً آشکار است دانشجویانی

پرستاری نقش اساسی دارد ،زیرا منجر به تربیت پرستاران با

که انگیزه کافی نداشته باشند تالش زیادی برای موفقیت

انگیزه می شود و سالمت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد.

نخواهند کرد و محققان زیادی انگیزه تحصیلی را تنها عامل

در این میان مدرسان نقش تعیین کننده ای در انگیزش فرآیند

دارای اثر مستقیم در موفقیت تحصیلی میدانند و معتقدند سایر

یادگیری دانشجویان دارند .یکی از وظایف اصلی مدرسان ،

عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی اثرات خود را از طریق انگیزه

ایجاد انگیزه الزم برای یادگیری در دانشجویان به منظور

تحصیلی ،بر روند تحصیلی دانشجویان اعمال می کنند ( .)4بر

افزایش میزان آگاهی ،دانش و مهارت های تکنیکی و همچنین

اساس تئوری خودتنظیمی ،افراد به دالیل و اهداف مختلفی

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد

دوره دوازدهم  ،شماره یک و دو  ،بهار و تابستان 1931

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 19:16 IRDT on Wednesday August 15th 2018

مدیریت کالس درس اولین سطح مدیریت آموزشی است و

اقدام به انجام فعالیتها می کنند ( .)8 ,7در انگیزش درونی

45

شهرزاد غياثوندیان و همکاران

آشنا ساختن آن ها با علوم پیشرفته و روش های نوین مراقبتی

عنایت به این نکته که مشکالت انگیزه در دانشجویان پرستاری

است (.)45

به وفور مشاهده می شود ،بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین

با وجود اینکه عالقه به حرفه از موارد ضروری و اولیه ارایه

شد.

از آن است که انگیزه دانشجویان پرستاری در حد ضعیف و
متوسط می باشد و میزان انگیزه آن ها در طول تحصیل کاهش

مواد و روشها:

پیدا می کند( .)47 ,44با کاهش انگیزه در رشته پرستاری که

مطالعه حاضر یک مرور یکپارچه از شواهد است که بر اساس

مستقیماً با جان افراد سر و کار دارد عالوه بر ایجاد مشکالت

روش بروم ( )0222 ،Broomeدر طی سه مرحله ،جستجوی

برای خود پرستاران همچنین سبب اثرات مخرب بر وضعیت

متون ( ،)search literatureارزشیابی داده ها (

سالمت جامعه می شود و در نتیجه سرمایه های مادی و معنوی

 ،)evaluationو تحلیل داده ها( )data analysisانجام

بسیاری از بین می رود .یکی از مشکالت مهم و اساسی حرفه

گردید(49و.)02

پایگاههای

پرستاری ،میزان ترك تحصیل زیاد این حرفه توسط دانشجویان

اطالعاتی،EMBACE ،SID EBSCO ،Magiran ،IranMedex،

این رشته در زمان تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی است .هر

Irandoc ،MEDLINEو  CINAHLبا کلید واژه های مدیریت

ساله حدود  45تا  %02دانشجویان پرستار ی در سراسر جهان

کالس درس ،سبک های مدیریت کالسی ،روش های تدریس

از ادامه تحصیل در این رشته انصراف می دهند که یکی از مهم

برای دانشجویان ،دانشجویان بی انگیزه و

ترین دالیل ترك تحصیل و ترك شغل در پرستاری کاهش یا

Management Style ،Management, Unmotivated Student

فقدان انگیزه این افراد است( .)48نتایج مطالعات مختلف علل

 instructional skill ، Classroomمورد جستجو قرار گرفت

بی انگیزگی دانشجویان پرستاری نسبت به رشته خود را یک

که 4141مقاله کامل و چکیده مقاله به دست آمد .معیارهای

مسأله چند فاکتوری می دانند که اهم آنها به قرار زیر می باشد:

ورود مطالعات شامل :مطالعه در زمینه مدیریت کالس درس و

نگرش منفی افراد جامعه نسبت به این رشته ،عدم رضایت

انگیزه دانشجویان  ،مطالعه مروری و تحقیقی ،مقاالت چاپ

شغلی ،کمبود پرسنل پرستاری در بیمارستان ها ،ناکافی بودن

شده از سال  ،0222مقاله چاپ شده در مجالت داخل یا خارج

محتوای درسی این حرفه ،فقدان پایگاه مثبت اجتماعی

کشور ،زبان فارسی و انگلیسی ،دسترسی به متن کامل مقاالت.

در

مطالعه

حاضر

data

Classroom

پرستاران ،ناهماهنگی واقعیت با تصورات اولیه ،رفتار نامناسب

مقاالت در دو مرحله بررسی شدند؛ به این صورت که 4141

پرسنل بیمارستان با دانشجویان پرستاری ،ناامن بودن محیط

مقاله کامل و چکیده به دست آمده ،در مرحله اول با حذف

بیمارستان از نظر اخالقی برای پرستاران ،استاندارد نبودن

مقاالت غیرمرتبط و تکراری  044مقاله باقی ماند و در مرحله

بیمارستانها از نظرآموزشی و امکانات رفاهی ،ناکافی بودن حقوق

دوم با مطالعه کل مقاله از میان مقاالت ،مطالعاتی که به بررسی

و مزایای این حرفه عدم وجود یا دسترسی به امکانات آموزشی

سبک مدیریت کالس درس و دانشجویان بی انگیزه پرداخته بود

در دانشکده های پرستاری( .)04-48 ,44همچنین بر اساس

تعداد  14متن کامل مقاله چاپ شده وارد مطالعه شد.

نتایج یک مطالعه دیگر علل بی انگیزگی دانشجویان شامل علل

جهت تحلیل داده ها بر اساس روش بروم ،داده های

فرهنگی -اجتماعی ،آموزشی ،مدیریتی ،پژوهشی ،ارتباطی و

استخراج شده از منابع اولیه در یک جمع بندی یکپارچه و

زمینه ای می باشد( .)01لذا از آنجایی که کیفیت آموزش

واحد ،نظم داده ،طبقه بندی شده و خالصه گردیدند .یک

پرستاری با سالمت عموم مردم سروکار دارد و از طرفی با

ت فسیر کلی و بدون خطا از منابع اولیه ،به همراه یک ترکیب
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خدمات با کیفیت به افراد می باشد مطالعات انجام شده حاکی

استراتژی های کالس درس برای دانشجویان بی انگیزه انجام

 44مدیریت کالس درس برای آموزش دانشجویان.....

می شوند .پس از مقایسه یک به یک داده های استخراج شده،

نشان می دهد که چالش ها و راهکارهای متعددی در خصوص

داده های مشابه طبقه بندی شده ،سپس طبقات کدبندی شده

مدیریت کالس درس برای تقویت انگیزش دانشجویان وجود

و با هم مقایسه شده به طوریکه فرآیند تحلیل و ترکیب را جلو

دارد که در سه مضمون  -4 :استفاده از روش های نوین

می برند .این روش شامل کاهش داده ها (،)Data reduction

تدریس -0 ،بهبود محیط یادگیری و -4بهبود تعامالت و

نمایش داده ها ( ،)Data displayمقایسه داده ها (
 ،)comparisonجمع بندی نهایی و تعیین اعتبار(

Data

ارتباطات قرار داده شد.

conclusion

در رابطه با مضمون اول ،امروزه شیوه های نوین و فعال

 )drawing and verificationاست ( .)05بدین منظور در مرحله

تدریس توجه افراد مختلف را به خود جلب کرده است .مرور

تحلیل ،اطالعات جمع آوری شده از مطالعات به عنوان اطالعات

مطالعات نشان داد که اگر روش های نوین تدریس همانند:

خام این مطالعه مروری مورد استفاده قرار گرفت .در طی جمع

آموزش مبتنی بر مورد ،شبیه سازی و ایفای نقش PBL ،و  ...به

آوری داده ها هیچ تفسیری استفاده نشد و از عبارات اصل

صورت جذاب ،مناسب و جذاب و مبتنی بر زمینه و شرایط

مقاالت که توسط نویسنده به کار رفته بود ،استفاده شد .روایی

بومی ارائه شود می تواند در بهبود انگیزه مؤثر باشد.

تحلیلها از دو طریق مورد تأیید قرار گرفت )4 .به وسیله

در مورد مضمون دوم ،محیط یادگیرى از عوامل بسیار مؤثر

استفاده از دو محقق که به طور مستقل از هم در طی فرایند

در یادگیرى است که به محیط فیزیکی و عاطفی تقسیم می

تحلیل کار میکردند )0 .دو محقق نتایج به دست آمده از

شود .در خصوص بهبود محیط یادگیری مدرسین با تجربه می

تحلیل را به تأیید هم می رساندند و در صورت برخورد با مسئله

توانند محیط جذاب و با نشاط ایجاد کنند و محتوی درسی

با همدیگر در مورد آن بحث و با بررسی مجدد به توافق می

مورد عالقه ،منسجم و هماهنگ با نیازهای دانشجویان و با تکیه

رسیدند.

بر تجارب واقعی و تاکید بر اهداف واال با استفاده از تکنولوژی،
امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب ارائه دهند.

نتایج:

در خصوص مضمون سوم ،نتایج نشان داد که بین تعامالت و

 14مقاله متن کامل مورد بررسی قرار گرقت که در اکثر

ارتباطات معلمین و دانشجویان در ایجاد انگیزه رابطه مثبتی

مطالعات ( )n=02از روش کمی استفاده شده بود ،تعداد 40

وجود دارد .به طوری که با بهبود ارتباطات و کیفیت رفتارهای

مقاله از روش کیفی و  42مطالعه از روش مروری و یک مقاله از

آموزشی مدرسان با ارائه آموزش های قبل و حین خدمت به

روش ترکیبی استفاده کرده بودند 00 .مطالعه بر روی

آنان انگیزه دانشجویان بیشتر می شود .همچنین توجه به

دانشجویان و  4مطالعه بر روی معلمان انجام گرفته بود .تعداد

عالیق ،نیازها و ویژگی های فردی دانشجویان و استفاده از

نمونه از  4تا  7899نفر متغییر بود .اکثر مطالعات از پرسشنامه

استراتژی های دانشجو محور با ارائه بازخورد توسط مدرس و

نوع لیکرت( )n=41برای جمع آوری دادهها استفاده کرده بودند

بحث و حمایت رفتاری مثبت می تواند در این زمینه مؤثر

.

باشد( جدول شماره.)4
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بدیع از شواهد ،به عنوان اهداف مرحله آنالیز داده ها محسوب

با توجه به سؤال مطالعه ،یافته های حاصل از بررسی متون
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جدول شماره  .4راهکارهای مدیریت کالس درس برای تقویت انگیزش دانشجویان
مضمون

راه کار



روش های نوین
تدریس

تعامالت و ارتباطات

تکنیک های آموزشی خالق



استراتژی های متناسب



رویکرد نوین تدریس



روش های آموزشی جذاب



سیستم آموزشی مبتنی بر PBL



شبیه سازی و ایفای نقش



محيط یادگيری

شیوه آموزشی تسلط گرا (mastery-
)oriented practices

تدریس مشارکتی و روش مبتنی بر زمینه و
شرایط بومی



آموزش مبتنی بر مورد



ارتقاء فرهنگ سازمانی



تاکید بر اهداف واال



ایجاد موقعیت های آموزشی مناسب



بهبود discipline



استفاده از مدرسین با تجربه



محیط جذاب و با نشاط



بهبود استقالل در محیط آموزشی



بهبود کیفیت محیط آموزش بالینی



محیط آموزشی هماهنگ با نیازهای دانشجویان



محتوی درسی مورد عالقه



تکنولوژی ،امکانات و تجهیزات آموزشی



ساختارهای کالس(فراشناخت ،استقالل و
وظایف)



بهبود درك مثبت از خود ( )self-conceptدر
دانشجویان



برنامه منسجم و تکیه بر تجارب واقعی



خودتنظیمی یادگیری



توجه به عالیق و نیازهای و ویژگی های فردی
دانشجویان



بهبود ارتباطات



کیفیت رفتار های آموزشی معلمان
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منابع
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ارائه بازخورد معلم و بحث



استراتژی های دانشجو محور



استراتژی های حمایت رفتاری مثبت



آموزش های قبل و حین خدمت مدرسان



ارتباطات غیرکالمی



ارائه تدریس منطبق با ویژگی های دانشجویان



یکپارچه سازی فعالیت های کالسی در جهت
بهبود استقالل



ویژگی های فردی معلم

بحث:
از آن جایی که انگیزه دانشجویان جهت یادگیری یکی از

آن محرك در جهان واقعی تالش می کنند .مدرسان در این

مهمترین تعیین کننده های کیفیت و موفقیت در دستیابی به

سبک ،دانشجویان را مجاز به اعمال نفوذ در کالس درس می

نتایج یادگیری می باشد ،لذا این مطالعه با هدف توصیف راه

دانند و پیشنهاد می کنند که باید در تعدیل رفتار دانش آموزان

کارهای مدیریت کالس درس برای دانشجویان بی انگیزه انجام

کمتر دخالت نمود .سبک تعامل گرا ،رفتارهای مناسب را نتیجه

گرفت(.)04

تعامل دانشجویان با جهان خارج می داند و بر خالف سبک

انتخاب استراتژی های تدریس جز اساسی طراحی آموزشی

های مداخله گر و غیر مداخله گر ،پیشنهاد می کند که

می باشد که هدف آن کمک به دانشجویان در پردازش عمیق

مسئولیت مدیریت کالس درس بین دانش آموزان و معلمان

اطالعات جهت ارتباط دادن به اطالعات جدید با اطالعات و

مشترك باشد (.)08

تجربیات قبلی می باشد ( .)07این مرور نشان داد که می توان

مدیریت کالس درس برای تمام مدرسان از مبتدی تا با

جهت افزایش انگیزه دانشجویان استفاده از استراتژی های نوین

تجربه بسیار مهم است چرا که مدیریت موثر دانشجویان سبب

تدریس  ،بهبود محیط یادگیری و ارتقا ارتباطات و تعامالت

افزایش اعتماد به نفس در مدرس و به دانشجویان در دستیابی

بهره جست .در استفاده از روش های تدریس نوین می توان به

به اهداف آموزشی کمک می کند .با این وجود ،انتخاب بهترین

استراتژی های مدیریت کالس درس که توسط ولفگانگ به سه

استراتژی مدیریت کالس درس باید متناسب با کالس و با توجه

سبک مداخل ه گر ،عدم مداخله گر ،و تعامل گرا تقسیم می شود

به دانش و تجربه مدرس باشد (.)09

اشاره کرد .در سبک مداخله گر با ارائه پاداش و تنبیه رفتار

بررسی متون نشان داد که می توان از روش های آموزش

دانشجویان تقویت شده و دانشجویان رفتارهای مناسب را یاد

مبتنی بر مورد( ،)42آموزش مبتنی بر مسأله ( ،)44آموزش

می گیرند ،لذا برای مدیریت کالس درس با این سبک باید

مبتنی بر شبیه سازی و ایفای نقش ( ، )40تلفیق روش مبتنی

درجه باالیی از کنترل را اعمال نمود .سبک غیر مداخله گر

بر مسأله و آموزش مبتنی بر شبیه سازی( ،)44روش تدریس

اعتقاد به یک محرك داخلی در دانشجویان دارد و برای تجلی

مشارکتی و مبتنی بر زمینه( ،)41تکنیک های آموزشی خالق و
جذاب ( ،)45برای ایجاد انگیزه در دانشجویان به نحو مناسب
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استفاده کرد ،لذا شیوه مناسب مدیریت کالس درس برای

ارتباطات بین مدرس و دانشجو نه تنها در جهت دسترسی به

دانشجویان بی انگیزه ،استفاده از روش های نوین تدریس همراه

اهداف آموزشی بلکه مدرس به عنوان مشاور جهت تسهیل سایر

با سبک مدیریت تعامل گرا می باشد.

مشکالت نیز برقرار می شود .این تعامل به منظور هدایت و

عرصۀ یادگیری و یاددهی متفاوت باشد؛ جو یا محیط ،نمادی از

مدرس و دانشجو و افزایش انگیزه دانشجویان می شود .به

برنامۀ درسی بوده و به منزلۀ روح و محیط حاکم بر کالس

عبارتی آموزش مؤثر به استفاده صحیح از مهارت های ارتباطی

درس می باشد و یک تعیین کننده رفتاری و نمودار ادراك

بستگی دارد .ارتباط ،از خصوصیات یک مدرس است که می

دانشجو از محیط پیرامون خود در عرصه یادگیری است( .)44از

تواند موجب تسهیل فرآیند آموزش شده و حتی نقص منابع و

آن جایی که محیط کالس درس به عنوان یک عامل مهم از

کمبود امکانات آموزشی را جبران کند یا بر عکس ،بهترین

رفتار و یادگیری کالس درس در نظر گرفته می شود و ارتباط

موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط

قوی بین محیط کالس درس و دستاورد(موفقیت) دانشجویان

مطلوب به محیطی غیر فعال وغیر جذاب تبدیل نماید .در

وجود دارد ،لذا کالس های درس منسجم و هدف محور سبب

فرایند ارتباط آموزشی عناصر و متغیرهای فراوانی نظیر مدرس،

ارتقاء دیسیپلین کالس درس و فرصت های بهتری برای

فراگیر ،پیام و عوامل محیطی نقش دارند .ارتباط در فرایند

یادگیری و موفقیت دانشجویان فراهم می کند .احترام و درك

آموزشی به صورت تبادل افکار و اطالعات در یک تعامل دو

متقابل عناصر اساسی محیط کالس درس بوده که نشان دهنده

طرفه بین مدرس و دانشجو انجام می گیرد .برقراری ارتباط

محیط یادگیری مهیج می باشد که روشی برای ایجاد محیط

دانشجو با مدرس باعث افزیش اعتماد به نفس و انگیزه

کالس درس جذاب است ،که در آن دانشجویان به تبادل ایده

یادگیری در دانشجو می گردد .مدرسان آموزشی  ،بخصوص

ها و کشف محتوای یادگیری جدید می پردازند .برای ایجاد یک

اساتید دانشگاه ،الزم است با عوامل مؤثر در برقراری ارتباط

محیط کالس درس مناسب مدرس باید با سبک مدیریت کالس

آشنا باشند تا فرایند یاددهی -یادگیری را تسهیل نمایند .در

درس با سبک دموکراتیک و بر اساس رابطه سازنده و مولد با

واقع ،آموزش مؤثر بستگی به مهارت های ارتباطی استاد دارد.

دانشجویان عمل نماید  .بررسی مروری نشان داد که به

توانایی برقراری ارتباط مؤثر یکی از شاخص های مهم تدریس

کارگیری مدرسین با تجربه و آگاه از استراتژیهای نوین

اثربخش است و طبعاً می تواند تابعی از ویژگی های شخصیتی

تدریس در ایجاد یک محیط کالس درس جذاب ،با نشاط ،مورد

و علمی استاد باشد .ویژگی های متعدد مانند گشاده رویی،

عالقه دانشجویان که به اهداف واالیی تأکید کند و در نهایت

برخورد مثبت و انرژی دهنده و میل به هدایت یک استاد می

سبب خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان می شود .در

تواند در برقراری ارتباط مؤثر باشد( .)48به طوری که مدرس

خودتنظیمی یادگیری ،یادگیرنده اهداف و فعالیت های

می تواند از نیروی همدلی دانشجویان استفاده کرده و آنان را

یادگیری ،شناخت ،انگیزه و رفتار خود را تنظیم و کنترل می

هم هدف ،یاور ،و همرزم خود سازد .اما اگر روش ارتباطی

کند و سبب مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری ،انگیزش،

مدرس با دانشجویان نامناسب باشد ،مدرس برای مدیریت

شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری می شود که خود

کالس مجبور به انتخاب لحن نامناسب بوده که اتخاذ این لحن

سبب بهبود انگیزش در دانشجویان می شود(.)47

در یک دوره موقت برخی از دانشجویان را به درس خواندن

یک دیگر از مضامینی که در مرور متون مشخص گردید

سوق می دهد اما در طوالنی مدت ضمن کاهش اعتماد به نفس

ارتقاء تعامالت و ارتباطات در کالس درس بود .تعامالت و

دانشجویان ،انتقال انگیزه های واقعی ،قویتر و ماندگارتر را برای
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بهبود محیط یادگیری و جو حاکم بر کالس می تواند در

راهنمایی دانشجو بسیار مهم بوده و سبب صمیمیت بیشتر بین

 02مدیریت کالس درس برای آموزش دانشجویان.....

آموزش مورد غفلت قرار می دهد .در کنار این مسأله یک فضای

نتيجه گيری:

صمیمیت و درك متقابل بین مدرس و دانشجو برقرار نشده،

توجه به استراتژی های انگیزش در کالس درس روز به روز

بلکه به طور ناخودآگاه نوعی شرایط مخاصمه را بین مدرس و

بیشتر می شود .بنابراین نظامهای آموزشی باید با تالش

دانشجویان به ذهن متبادر می سازد که در آن مدرس دائماً در

گسترده و بهبود شرایط آموزشی و توجه به سه عامل اساسی:

جبهه مقابل قرار دارد .این شیوه برای شکوفایی خالقیت و

استفاده از سبک های نوین تدریس ،تعامالت و ارتباطات

تواناییهای دانشجویان ناکارآمد بوده و انگیزش و امنیت ذهنی

مناسب و محیط یادگیری موجب بهبود انگیزش آموزشی

دانشجویان را کاهش میدهد.

دانشجویان شده و در جهت تربیت نیروی کارآمد ،متخصص،

بنابراین برای بهبود تعامالت مدرس باید سبک رهبری

ماهر و باانگیزه پرستاری جهت برطرف کردن نیازهای سالمتی

دموکراتیک را که در آن مدرس خود را به عنوان یکی از اعضای

جامعه اهتمام بیشتری ورزند.

کالس درس در نظر گرفته و با تبادل دیدگاه با دانشجویان آنها
را در فعالیت ها دخالت داده شده و به سمت اهداف آموزشی
هدایت می کند .چنین رفتاری دانشجویان را به انجام کارهای
مشترك ،مسئولیت پذیری ،تنظیم اهداف واالی یادگیری و

تقدیر و تشکر:
احتراماً از تمامی اساتیدی که در نگارش این مقاله ما را یاری
کردند کمال تقدیر و تشکر را داریم.

ایجاد انگیزه ترغیب می کند.
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Abstract
Motivation is essential for increasing the quality of nursing education. This study

aims to review published evidence on management of classrooms for unmotivated students.
Methods:

An integrative review of evidence based on Broom protocol was conducted in three

stages; literature search, data evaluation and data analysis. Databases of SID, Magiran, IranMedex,
Irandoc, MEDLINE, EMBASE, EBSCO and CINAHL were all searched. The searched key words
were classroom management, unmotivated, students, management style in classroom and
instructional skill. Of 1464 full texts and abstracts identified 43 articles were chosen based on
inclusion criteria. For data analysis, data extracted from primary sources, after comparing one by
one, data were integrated, ordered, categorized and summarized.
Results:

there are variety of challenges and solutions for classroom management to boost students'

motivation, which categorized in three themes: use of modern teaching methods, improve the
learning environment and improve interaction and communication.
Conclusion:

A new instructional strategy should be used for the improvement of classroom

management to motivate unmotivated students.
Key words:

Classroom management, motivation, nursing, integrative review of literature.
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