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آموزش شامل تالشهای اساسی در جهتتت تواندیت ی

امر تسه لکیی در تدامی اموری کظ می ر بظ سوق انسان

افراد در راستای کسب دانش برای ختتود بتتظ میآتتور آمتتاد

بظ سدت توس ظ یای ار میباش  ،تلقی میشود ( .)6بتتا توجتتظ

ش ن برای آیی و زیربیایی برای سبک زنت ی در جام تتظ

بظ دی ا های اصلی اکو وژی آموزشی ،کال

یتتک

انسانی است .یكی از شاخصهای توس ظ انسانی دسترستتی

س ستم م كرواکو وژیک است کظ از م لدان ،دانشآموزان و
کال

در

در  ،سظ عامل اکو تتوژیكی تاتتك ل شت

مردم بظ آموزش ،اعم از آموزش عدتتومی و آمتتوزش عتتا ی

مط

است .در این راستتتا دانات ا ها یكتتی از مط هتتای مهتتم

است .این سظ عامتتل اکو وژیتتک ،تتتوازن اکو تتوژیكی را در

جهت کسب ت ل م و ترب ت و یتتاد ری مطستتو میشتتود

س ستم کال

برقرار میکیی و در صورتی کظ هتتر یتتک از

( .)1سالمت هر جام ظ بظ ک ف ت نآام آموزشی آن وابستتتظ

این عوامل از دست رفتظ یا آست ب بب ییت  ،باعتتث واکتتیش

است .ک ف ت آموزش از جدلظ دغ غظهای اصلی نآامهتتای

زن ر ای میشون  ،کظ می ر بتتظ عت م ت تتادل اکو تتوژیكی
و اختالل در رون ت ریس و یاد ری و تدرکز

آمتتوزش عتتا ی در اغلتتب کاتتورهای جهتتان استتت و در

کال

در

سالهای اخ ر توجظ زیادی بظ آن م طوف شت استتت (.)2

حوا

فرا ران میشون ( .)7یرورش تدرکز ،یک مهتتارت

در س ستم دانا اهی بای بتتظ آمتتوزش یریرنت و آمتتوزش

است .هد اظ عواملی تدرکز حوا

دهی از هدظ جهات توجظ شود .هدچی ن الزم است ان ز

ب ضی از آنها میاأ ذهیی و درونی دارن و از ان یاظ ختتود

کافی برای ت ریس در اسات تقویت شود .آموزش هم مانی

فرد ناشی میشون و ب ضی دی ر میاأ مط طتتی و ب رونتتی

را بظ هم میزنیت کتتظ

سایر بخشها ماكالتی دارد .یكی از عد ترین ماتتكالت

دارن و از مط

آموزش در دانا ا ها نبودن ان تتز کتتافی در دانات ویان

عوامل و ست ی در کیتتترل ،ای تتاد و بهبتتود ایتتن شتترای و

است و ماكل دی ر کدبود میابع ما ی است چرا کظ بت ون

عوامل تدرکز حوا

مدكن میشود ( .)8بختتش مهدتتی از

میبع ما ی ندیتوان از ابزارهای نوین و استان ارد بهر بتترد.

حوا یرتی در کال

قط تتاً تتوازم کدتتک آموزشتتی ،امكانتتات آزمایاتت اهی و

دانا و بتتظ موعتتوع درستتی بتتر می تتردد .خوا آ تتود ی،

تأس ساتی میاستتب هتتر ق ر ستتترد تر و بتتظ روزتتتر باشتتی

رسی ی ،تای ی و ...هدظ و هدظ در تدرکز فرد بر فرآییت

در

بظ ان تتز و عالقتتظ و ف ا تتت

ت ریس مؤثرن ( .)9آنچظ کظ بظ مط

آموزش هم کارآم تر خواه بتتود ( .)3عوامتتل مت ت دی بتتر
فرآییت آمتتوزش و یتتاد ری دانات ویان در کتتال

اطراف ناأت می رن  .با شیاستتایی ایتتن

ی رامون فرد ارتبتتا

ی ا میکی و یا تطریكتتات غ رعتتادی کتتظ توست حتتوا

در

تأث ر رارن  ،از جدلظ این عوامتتل داشتتتن ان تتز و هت ف،

مختلف انسان ای اد میشون مانی نور ش ی و نور ع ف،

آماد ی و ف ا ت یاد رنت  ،ت رب تتات رشتتتظ ،تاتتوی و

ص اهای ناهی ار ،بو ،رد و غبار ،رنگ و  ...هدظی اینهتتا

و

را بتتا اشتتكال مواجتتظ

تیب ظ موق ت و مط

یتتاد ری ،روش تت ریس مت ر

مدكن استتت فرآییت تدرکتتز حتتوا

تدرین و تكرار است ( .)4م دوع این عوامل سبب افتتزایش

میکیی ( .)10عامل دی ری مؤثر بر تدرکز و یتتاد ری در

میشون ( .)5م دوع ایتتن

فرآییت آمتتوزش استتتاد استتت .استتات نقتتش مهدتتی را در

عوامل در علم اکو وژی آموزشی مورد بطث قرار می رنت .

یتتاد ری و ت لتت م و ترب تتت داناتت ویان و دستتت ابی بتتظ

اکو وژی آموزشی یكتتی از رایشهتتای اکو تتوژی انستتانی

دستتتاوردهای داناتت اهی در داناتت ویان ایفتتا میکییتت .

تدرکز حوا

دانا و در کال
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 -1مقدمه

است .در دی ا اکو وژی آموزشی ،آموزش بتتظعیوان یتتک

مهران برزگران و همکاران /عوامل اکولوژیک مؤثر بر تمرکز در کالس درس

یاد ری مؤثر و کارآم تا ح زیادی وابستظ بتتظ م رستتان و
در

اعدتتال آنهتتا در کتتال

انتخا ش ن  .هر یک از داناك ها بظعیوان یک خوشظ در

میباشت ( .)1در مطا تتات

ی ات ن ن تتز از عوامتتل متتؤثر بتتر تدرکتتز در کتتال

نآر رفتظ ش و متیاسب با ت اد دانا وی هتتر داناتتك
ندونظ میاسب انتخا

بتتظ

ردی  .بظترت ب از داناتتك ا ه تتات

در ریهای فكری ،داشتن علم و اطالعات کافی استتات ،

 43و زیست  40نفتتر وارد مطا تتظ شت ن  .ابتتزار جدتتعآوری

در ،

داد هتتا یرساتتیامظ  29ستت ؤا ی کتتظ شتتامل ویژ یهتتای

استفاد از ابزارهای کدک آموزشی ،وعت ت نتتور ،تهویتتظ و

جد تشیاختی و عوامتتل اکو وژیتتک مت ؤثر بتتر تدرکتتز در

رنتتگ کتتال  ،چ تت مان صتتی ی اشتتار شتت استتت

کال

بود کظ در سایر مطا ات ( )13 ،11 ،6 ،3مورد

( 6و  .)13-11شیاسایی عوامل مؤثر بر تدرکز و یتتاد ری،

استفاد قرار رفتظ بتتود .در بررستتی روایتتی مطتتتوایی از دو

جهت ارتقاء سطح عدلكرد و ی ارفت تطص لی دانا ویان،

روش کدی و ک فی استفاد ردی  .ت ن روایتتی ک فتتی در

یک ه ف اساسی در اغلب یژوهشهای آموزشی بود کتتظ

یک یانل  8نفر تخصصی با حضور اسات آموزش به اشت

بظ دنبال آن ،ا وهای مختلفی از فرآیی آموزش و یاد ری

( 2نفر) ،تكیو وژی آموزشی ( 2نفر) ،به اشت مط

( 2نفر)

ارایظ ش است .از اینرو شیاسایی عوامل اکو وژیتتک مت ؤثر

و اکو وژی انسانی ( 2نفتتر) بتترای یتتافتن ستتطح دشتتواری،

در دانات ویان زم یتتظ را بتترای

م زان ع م تیاسب ،ابهام عبتتارات و یتتا وجتتود نارستتایی در

تسل بر موعوع درسی ،شت و تت ریس در کتتال

بر تدرکز در کتتال

در

در

برنامظریزی توس برنامظریزان جهت بهبود شرای کتتال

م انی کلدتتات ان تتام رفتتت ،یتتس از جدتتعآوری نآتترات

فراهم میکی  .بیتتابراین تطق ت حاعتتر بتتا هت ف بررستتی

متخصص ن ،تغ رات الزم در ابزار مورد توجظ قتترار رفتتت،

از دی ا

سپس برای ارزیابی کدی روایی مطتوا و جهت اطد یتتان از

عوامل اکو وژیک مؤثر بر تدرکز در کال

در

این کظ مهمترین و صت ط حترین مطتتتوا (عتترورت ست ؤال)

دانا ویان دانا ا یزد ان ام رفت.

انتخا ش است ،نسبت روایی مطتوا1و بتترای اطد یتتان از

 -2روش کار

این کظ سؤاالت ابزار بظ بهتتترین نطتتو جهتتت انت از ری

این مطا ظ یک مطا تتظ توصت فی -تطل لتتی در ستتال

مطتوا طراحی ش  ،از شاخص روایی مطتوا 2استتتفاد شت .

 1396بود کظ بظ بررسی عوامل اکو وژیک مؤثر بتتر تدرکتتز
در کال

در

نتایج  CVRحاکی از آن بود کظ تدامی سؤاالت مساوی یتتا

از دی ا دانا ویان دانا ا یزد یرداخت.

بزرگتر از ع د ج ول الوشظ (یانل  8نفر )  0/75بود .ایتتن

جام ظ آماری یژوهش تدامی دانا ویان شاغل بظ تطص ل

مطلب حاکی از آن بود کظ سؤاالت عروری و مهم در ایتتن

در دانا ا یزد بود کظ ت اد آنها برابر  12000نفر بود .این

ابزار بظ کار رفتظ ش بود .نتایج  CVIحاکی از آن بود کظ

دانا ا دارای  14داناك است .ح م ندونظ با توجتتظ بتتظ

تدامی سؤاالت ندر  CVIباالتر از  0/79داشتی و بیابراین

ج ول کرجسی مور ان  384نفتتر مطاستتبظ شت ( .)6روش

میاسب تاتتخ ص داد شت ن  .یایتتایی ایتتن یرساتتیامظ بتتا

ندونظ ری بظصورت خوشظای تصادفی بود .ابت ا بظصتتورت

مطاسبظ عریب آ فای کرونبتتا  0/94 3بظدستتت آمت  .ایتتن

تصتتادف  6داناتتك شتتامل داناتتك های ا ه تتات ،هیتتر،
مهی سی برق ،ش دی ،علوم اجتداعی و زیست برای مطا ظ

1

)Content Validity Ratio (CVR
)Content Validity Index (CVI
3 Cronbach's Alpha
2
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خوا آ تتود ی در کال هتتای در  ،وعت ت تغریتتظ،

 ،97هیر  ،78مهی سی برق  ،68ش دی  ،58علوم اجتدتتاعی
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یرساتتیامظ  29ستت ؤا ی شتتامل  2قستتدت ویژ یهتتای

 -3یافتهها

جد تشیاختی  8سؤال (جیس ،ستتن ،داناتتك  ،وعت ت

ج ت ول  1ماخصتتات دمو راف تتک شتترکتکیی ان را

اقامت ،وع ت اقتصادی ،مقطع تطص لی و مط ود زمانی
و مطل ناستن در کال ) و عوامل

 29/25 ± 6/67ستتال در مطتت ود ستتیی  18-42بتتود.

اکو وژیک مؤثر بر تدرکز  21ست ؤال کتتظ ختتود شتتامل ستتظ

ب شترین واح های یژوهش را دختران ( 250نفر) تاتتك ل

مطور عوامل مرتب با استاد  10سؤال ،دانا و  8ست ؤال و
مط

میدادن  .اکثریت افراد ( 202نفر) در مط ود سیی 30-24

 3سؤال میباش  .ایتتن یرساتتیامظ بظصتتورت ط تتف

سال بودن  .ب شترین فراوانی مقطع تطصت لی مربتتو بتتظ

كرت 4ییج زییظای بیتأث ر (ندر  ،)1بس ار کم (ندر ،)2

کارشیاسی ارش ( 221نفر) بود 98 .نفر از افراد در داناك

کم (ندر  ،)3زیاد (ندر  )4و خ لی زیاد (ندر  )5رتبظبی ی

ا ه تتات ماتتغول بتتظ تطص ت ل بودن ت  310 .نفتتر وع ت ت

دارد .بیابراین م ان ن ندر کستتب شت هتتر فتترد در ست ظ
مطور مرتب با استاد ،دانات و و مطت

اقتصادی متوسطی داشتی و  347نفر ن تتز ستتاکن خواب تتا

در مطت ود 5-1

بودن  .اختالف ب ن م ان ن ندر نآرات دانا ویان در سظ

بظدست آم .

ح طظ مورد بررسی با ه چ یک از فاکتورهتتای دمو راف تتک

یرسایامظها بظصورت ختتود ایفتتا تكد تتل شت  .داد هتتا

م یادار نبود.

توس  4نفر یرسا ر بظ م ت سظ متتا از ت تتر تتتا شتتهریور

م ان ن و انطراف م ار ندر عوامل اکو وژیک مربو

 1396جدعآوری ردی  .ابت ا یژوها ران توع طات الزم

بتتظ استتتاد ،داناتت و و مط ت

در مورد مطرمانظ بودن اطالعات شرکتکیی ان و اخت اری

 3/24 ± 1/55و  3/92±1/74میباش  .بظترت ب در ح طتتظ

بودن شرکت در یژوهش را بظ افراد ارایت ظ و یتتس از کستتب

مربو بظ استاد بتتاالترین و یتتای نترین ندتتر را آیتمهتتای

رعایت آ اهانظ افراد در صتتورت دارا بتتودن م تتار ورود بتتظ

«برخورد میاستتب استتتاد بتتا دانات ویان (اختتالق استتتاد)»

مطا ظ ( ررانت ن حت اقل یتتک تتترم از تطصت ل ختتود در

 4/12 ± 1/33و «مونوتتتون( 7یكیواختتت بتتودن) صتت ای

دانا ا مربوطتتظ ،دانات وی مهدتتان یتتا انتقتتا ی نبتتودن)

استاد»  1/45±0/86بتتظ ختتود اختصتتاد دادنت  .در ح طتتظ

وارد یژوهش ش ن  .زمان تكد تتل یرساتتیامظ توست افتتراد

مربتتو بتتظ دانات و «آیتمهتتای حضتتور ف تتال در کتتال

 20-15دق قظ طول کا  .داد هتتا یتتس از جدتتعآوری وارد

(یادداشتبرداری ،یرسش و 4/30± 1/22 »)...و «اعتقاد بظ

نرمافزار  SPSS18ش و با توجظ بتتظ نرمتتال بتتودن توزیتتع
داد های کدی از طریت آزمتتون کو دتتو روف استتد

بتتظ ترت تتب ،3/08± 1/82

یاد ری مطا ب در ح ن ت ریس»  1/39± 0/78بتتاالترین

رنوف5

و یای نترین ندر را کسب کردن  .در ح طظ مط

از شاخصهای یراکی ی مرکزی (فراوانی ،درص فراوانت ی،

«ت ت اد

زیاد دانا ویان در کال »  4/74± 0/59و «وجود نتتور و

م ان ن و انطراف م ار) ،تیتست مستقل ،6آنا ز واریتتانس

تهویظ میاسب در کال »  2/62± 1/75و یای نترین ندتتر

جهت ت زیظ و تطل ل داد ها استفاد ش  .ستتطح م یتتاداری

مربو بظ عوامل اکو وژیک مربتتو بتتظ تدرکتتز در کتتال

در این مطا ظ  0/05در نآر رفتظ ش .

در

را بظ خود اختصاد دادن (ج ول.)2

4

Likert Scale
Kolmogorov-Smirnov Test
6 Independent T-Test
5

Monotone
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میاسب تاك ل کال

ناان میده  .م تتان ن ستتیی شتترکتکیی ان در مطا تتظ

مهران برزگران و همکاران /عوامل اکولوژیک مؤثر بر تمرکز در کالس درس

کال

میاسبترین و نامیاسبترین مطت ود زمتتانی تاتتك ل

هدچی ن میاسبترین مكان برای ناستتتن ردیتتف جلت و بتتا

از دی ا دانا ویان بظترت ب  8تا  10و  14تتتا 16

فراوانی  298نفر و نامیاستتبترین مكتتان ردیتتف وست بتتا
فراوانی  8نفر زارش ش .

قبتتتل از ظهتتتر بتتتا فراونتتتی  208و  8نفتتتر میباشتتت .
دموگرافیک

میانگین و انحراف معیار
متغیر

حالت

تعداد (درصد)

مرد

(134)34/89

3/10±1/52

زن

(250)65/10

3/74±1/10

18-24

(60)15/60

3/43±1/85

24-30

(202)52/60

3/42±1/86

30-36

(40)10/40

2/50±1/55

مربوط به استاد

جنس

سن

*

**

مقطع تحصیلی

دانشکده

**

**

وضعیت اقتصادی

**

وضعیت* اقامت

P

0/73

مربوط به دانشجو

2/94±1/49
2/96±1/60

P

0/79

2/85±1/02
0/38

2/28±1/67
2/38±1/12

مربوط به محیط

2/60±1/98
2/85±1/60

0/64

2/79±1/67
2/90±1/30

36-42

)21/40( 82

3/95±1/35

2/99±1/40

کارشناسی

(103)26/80

2/58±1/65

2/54±1/66

3/56±1/67

کارشناسی ارشد

(221)57/60

3/36±1/10

0/08

0/15

3/36±1/08

PhD

(60)15/60

3/31±1/52

2/31±1/25

3/32±1/20

الهیات

(98)25/52

3/11±1/54

3/91±1/05

4/01±1/34

هنر

(78)20/31

3/09±1/22

2/17±1/14

4/04±1/74

مهندسی برق

(68)17/70

2/50±1/03

علوم اجاماعی

(58)15/10

2/74±1/08

0/10

2/35±1/64
2/03±1/13

0/12

4/36±1/05
3/44±1/21

شیمی

(43)11/19

3/08±1/29

2/07±1/31

3/07±1/99

زیست

(39)10/20

2/30±1/11

2/28±1/18

3/01±1/87

خوب

(30)7/81

2/14±1/08

1/27±1/09

2/95±1/02

ماوسط

(278)72/40

3/22±1/11

ضعیف

(76)19/80

3/27±1/05

خوابگاه

(347)90/36

3/23±1/68

غیرخوابگاه

(37)9/63

3/78±1/33

0/14

2/45±1/54

0/20

2/56±1/31
0/50

2/31±1/36
3±1/98

3/16±1/41

0/96

0/22

0/09

0/18

2/05±1/39
0/42

1/54±1/74
1/86±1/61

آزمون تی مستقل*][m
آنا ز واریانس یكطرفظ**
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0/65

2/63±1/61

2/72±1/19

2/68±1/57

P

0/10
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جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمره نظرات دانشجویان در مورد عوامل اکولوژیک مؤثر بر تمرکز در کالس بر حسب متغیرهای

مهران برزگران و همکاران /عوامل اکولوژیک مؤثر بر تمرکز در کالس درس
جدول  -2بررسی عوامل اکولوژیک مؤ ثر بر تمرکز در کالس درس از دیدگاه دانشجویان یزد
حیطه

سوال
مهارت استاد در ای اد ان ز (کاربردی مطرح کردن)

1

5

3/86

م یریت زمان میاسب اسات در ارایظ مطا ب

1

4

3/53

1/52

استفاد از ابزار کدک آموزشی یاوریوییت

1

3

3/02

1/73

ح م زیاد مطا ب درسی در یک جلسظ

1

5

3/63

1/45

سابقظ ذهیی مثبت دانا ویان از استاد

1

3

2/85

1/18

سرعت میاسب ت ریس استاد

1

3

2/38

1/16

مونوتون (یكیواخت بودن) ص ای استاد

1

3

1/45

0/86

برخورد میاسب استاد با دانا ویان (اخالق استاد)

1

4

4/12

1/33

تواندی بودن استاد در هدرا ساختن دانا ویان با خود

1

5

3/07

1/75

علم و اطالعات کافی استاد ی رامون بطث

1

3

2/97

1/76

3/08

1/82

داشتن تغریظ مطلو ی ش از کال

1

4

3/52

1/55

خوا آ ود ی در کال

1

4

3/09

1/75

داشتن یایظ علدی دانا ویان ی رامون مباحث ارایظ ش

1

3

2/95

1/76

تدرکز داشتن سایر دانا ویان

1

4

4/17

1/31

عالقظمی ی بظ موعوع درسی

1

4

3/91

1/34

داشتن در ری فكری فردی

1

4

2/63

1/75

1

4

4/30

1/22

1

3

1/39

0/78

3/24

1/55

وجود آ ود ی صوتی در کال

1

5

4/40

1/33

وجود نور و تهویظ میاسب در کال

1

3

2/62

1/75

ت اد زیاد دانا ویان در کال

1

5

4/74

0/59

3/92

1/74

کل

عوامل مربوط به دانشجو

حضور ف ال در کال

(یادداشتبرداری ،یرسش و غ ر )

اعتقاد بظ یاد ری مطا ب در ح ن ت ریس
کل
عوامل مربوط به محیط

1/36

کمترین

بیشترین

کل
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عوامل مربوط به استاد

دامنه تغییرات

میانگین

انحراف معیار

 -4بحث
موثرترین عامتتل بتتر تدرکتتز از دیت ا دانات ویان در

بظعیوان مؤثرترین عامل زارش کردن ( 6و  .)13مآلومی

ح طظ مربو بظ استاد «برخورد میاسب استاد با دانا ویان

دانش استاد از موعوع مورد ت ریس را یكتتی از موعتتوعات

(اخالق استاد)» بود .این یافتظ با نتتتایج مطا تتات چراغتتی،

مهم در افزایش تدرکز دانا ویان م رفی کردنت ( .)16در

ساهیگ ،8ا خروسی 9هدستتو بتتود ( .)15 ،14 ،1در مطا تتظ

مطا ظ ژانگ 10دانا ویان ب ان کردن کظ ستتبک تت ریس

مرزبان و حارثآبادی «م یریت زمان در ارایت ظ مطا تتب» را

آموزشتتی

Sahenk
Alkharusi

استاد در کال

نقش مهدتتی را در خلت مطت

8
9

Zhang
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ا وی میاسبی برای فرا ران باش تا بتوانت رستتا ت مهت م

ب ان کرد ( .)11از فوای ف تتال بتتودن و یادداشتتتبرداری در

یرورشی و ترب تی خود را بظ ان ام رسان  ،عتتدن برقتتراری

کال

عبارتی از :تخل ظ ذهیتتی ،حا تتت آمتتاد بتتاش

ارتبا مؤثر و سازن با فرا ران ،بظ بهترین وجظ؛ تأث ر رار

ذهیی ،جلو ری از خوا آ ود ی و ها ار بتتودن و مت اقتتب

با صتتبر

است .بهتتترین را بتترای

باش  .ا ر استاد در برابر نامالیدات در کال

در

آن افزایش تدرکز در کال

و تطدل و برخورد مطبتآم ز رفتار ندای  ،عالو بتتر ای تتاد
اعتداد بظ نفس و احسا

در

در

مبتتارز بتتا عوامتتل حتتوا یرتی فكتتری یادداشتتت کتتردن
آنهاست .در ب ن عوامل مط طی مؤثر بر تدرکز در کتتال

امی ت در فرا ران ختتود ،زم یتتظ

از دی ا دانا ویان «ت اد زیاد دانات ویان در کتتال »

شكوفایی است ادهای آنها را ن ز فتتراهم متتی ستتازد .حفت

آنتتا ،13زای14

خونسردی استاد در مقابل رفتار و واکیش مختلف فرا ران

ب شترین تأث ر را داشت .در مطا تتظ مرزبتتان،

(صتتطبت کتتردن در کتتال  ،بتتظهم زدن نآتتم کتتال ،

«آ ود ی صوتی باال» عامل مط طتتی اصتتلی عت م تدرکتتز

بتتا

دانا ویان ذکر ش ( .)21 ،20 ،6در مطا ظ حارثآبتتادی و

ظاهری غ ر مت تتارف و ،)...آزرد نات ن استتتاد نستتبت بتتظ

مهرعل زاد وجود نور و تهویظ میاسب بتتاالترین ندتتر را در

انتقادهایی کظ دربار او میشود ،ع م موعع ری ستتریع و

م ان عوامل مربتتو بتتظ تدرکتتز در ح طتتظ مطت

داشتتت

غ رمیطقی در برابر آرا و عقای مخا ف و تطدل شی ن آنها

( 11و  .)12نقش ادراك دانات ویان و م لدتتان از مطت

و ...موق تهتتای مختلفتتی استتت کتتظ میتوانتت ناتتان ر

یتتاد ری کالستتی در تتتأث ر آن بتتر ی امت های شتتیاختی و

ستت ظی صتت ر ،خویاتتتنداری و حوصتتلظ استتتاد باشتت و

عاطفی در بس اری از مطا ات مربو بظ مطت

یتتاد ری

بظکار ری ت ب ر شایستتتظ و میاستتب در هتتر متتورد زم یتتظ

کالسی بررسی ش است و رابطظای ن رومی ب ن ی ام های

راهیدایی و ه ایت فرا تتران را فتتراهم آورد و در ی اتترفت

اکتسابی دانا و و ادراك او از مطت

یتتاد ری بظوست لظ

تطص لی آنها مؤثر است.

بس اری از یژوها ران ناان داد ش استتت ( .)25-23در

ع متوجظ بظ فتار و ترکرات استتتاد ،حضتتور در کتتال

متتوثرترین عامتتل در ح طتتظ مربتتو بتتظ داناتت و
«حضور ف ال در کال

مطا ظ النون نتتتایج ناتتان داد کتتظ آ تتود ی صتتوتی در
مؤسستتات آموزشتتی و رن تتی نامیاستتب ،روشتتیایی مط ت

(یادداشت برداری ،یرستتش و »)...

زارش ش  .در مطا ظ مرزبان و شتترنوف« 11داشتتتن یایتتظ

آموزشی و فضای باز آموزشی بر م زان بتتازدهی و موفق تتت

علدی دانا ویان ی رامتتون مباحتتث ارایت ظ شت «مت ؤثرین

تطص لی فرا ران تأث ر می رارد ( .)25در مطا ظ مارچی

15

عامل ب ان ش ( 6و  .)18در مطا ظ حارثآبادی ،هرنت ی و

دانا ویانی کظ در شرای مط طی نامیاسبی مانی کال

با

ها س 12عالقظمی ی بظ موعوع در

بظعیوان مهمتتترین

آ ود ی صوتی و نوری آموزش دی بودن نسبت بظ سایرین

عامتتل متترتب بتتا داناتت و تتزارش شتت (.)19 ،13 ،12

ندرات یای نتری کسب کرد بودن ( .)26تراکم دانا ویان
13

Shernoff
Hughes

Ana
Xie
15 Marchand
14

11
12
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میاسب ایفا میکی ( .)17استاد بای از طاظ رفتار و اخالق،

مهرعل زاد خوا آ تتود ی دانات ویان را مهمتتترین عامتتل

مهران برزگران و همکاران /عوامل اکولوژیک مؤثر بر تمرکز در کالس درس

در کال

در

بظعیوان یكی از عوامل میفی تأث ر تترار در

یاد ری شیاختظ میشود؛ تتتراکم فرا تتران در کتتال

احسا

با این وجود برخی از دانشآموزان در وس کال

روشهای مختلف بر م زان یتتاد ری آنهتتا اثتتر می تترارد؛

کال

در روز از نآر افراد ستتاعت  8تتتا  10صتتبح بتتود .در

نخست ،ت اد فرا ران بر م زان و چ ون ی ت امل آنهتتا بتتا

مطا ظ مرزبان ،حارثآبتتادی و مهرعل تتزاد بهتتترین زمتتان

یك ی ر یا بظ عبارت دی ر ستتطح متتراودات اجتدتتاعی آنهتتا

 12-10قبل از ظهر ب ان ش ( .)13 ،11 ،6یاد ری ن از بظ

تأث ر می تترارد نت ت ظ آن میتوانت ستتر و صت ا یتتا رفتتتار

مغز آماد و سرحال و ب ون خست ی دارد ،چون در شب مغز

اختاللزای کمتتتر یتتا ب شتتتر باشت هرچتتظ یتتک کتتال

استراحت کرد و شخص خستتت ی ذهیتتی نت ارد .بتتظ ایتتن

متراکمتر باشت فراوانتتی رفتارهتتای ناستتاز ار بتتا ی اتترفت

خاطر صبح بهترین زمان جهت تاك ل کال

تطصت لی ب شتتتر خواه ت بتتود و ایتتن ویژ تتی بتتظ هدتترا
سر و ص ای ب شتر در مط

 -5نتیجهگیری

مدكن است تأث ر میفتتی بتتر

هدظ افتتراد ب تترارد و تدرکتتز حتتوا

است.

با توجظ بظ نتتتایج ایتتن یتتژوهش بر تتزاری کار ا هتتای

ایات ان را در فرآییت

ت ریس مختل کی  .بیابراین مسئو ن نآام آموزشی کاتتور

ارتقاء مهارت برخورد و رفتار شایستظ در کال

بای عوامل مط طی را در طراحی مط هتتای آموزشتتی در

اسات و کار ا های نطو ی یادداشتبرداری و ف ال بتتودن

در

نآر ب رن  .از نآر دانا ویان متتورد بررستتی میاستتبترین

در کال

مكان جهت ناستن در کال  ،ردیف جلتتو میباشت  .ایتتن

مؤثر واقع شود .هدچی ن مسئو ن امور آموزش در چ مان

یافتظ با نتایج مطا تتظ مرزبتتان ،حارثآبتتادی و مهرعل تتزاد

کال

دقت الزم

همخوانی دارد ( .)22 ،11 ،6رابطظی مستق دی ب ن کستتانی

را مبرول دارن .

کظ جلو مینا یی و ی ارفت تطص لی آنهتتا وجتتود دارد .در

در

برای

میتوان در ارتقاء آموزش در کتتال

و تراکم استان ارد فرا ر در کال

در

در

پیشنهادات

کار ا های تكیو وژی آموزشی ،بظ افراد توص ظ میشتتود در
هر کال  ،جلسظ و ستتد یار در ردیفهتتای جلتتو بیات ی .

ان تتام مطا تتات ک فتتی در خصتتود شیاستتایی دی تتر

فوای جلو ناستن ،قرار رفتن م لم و تختظ در م ان دی و

عوامل اکو وژیک تأث ر رار بر تدرکز در کال

بتتظ میآتتور

ال م لدت ن هتتم
کاهش بس ار زیاد عوامل حوا یرتی م دو ً

طراحی ابزار جامعتری جهت جدعآوری داد ها و استفاد از
ستتاختاری16

رابطظی بهتری با دانشآموزان جلو دارن و سرعت تت ریس

م ت ل م تتادالت

خود را با این دانشآموزان هداهیگ میکیی  .هدچی ن بتتظ

ی ایهاد می ردد کظ از دانا ویان در کال

این علت کظ افرادی کظ کال

جهتتت ارتبتتا و تأث ر تتراری
در

استفاد

ردد .متغ رها بر تدرکز دانا ویان ی ایهاد می ردد.

ال
را ج ی ندی رن م دتتو ً

در ردیفهتتای انتهتتایی میناتت یی و ایتتن ختتود عامتتل
حتتوا یرتی کیتتار دستتتیها آنهتتا استتت .در ایتتن مطا تتظ
نامیاسبترین مكان جهت ناستن ردیف وس

زارش ش .

)Structural Equation Model (SEM
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بتتظ

راحتی و امی ت ب شتری میکیی  .بهترین زمتتان بر تتزاری
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نویسی ان بر خود الزم میدانی کظ از مسئو ن مطترم

ش و کدی روش تطق

از مط ودیتهای این تطق

داناك ها و هدچی ن تدامی دانا ویان دانا ا یزد کتتظ

 در مطا ات مقط ی ندیتوان.و ان ام مقط ی مطا ظ است

 صد دانظ تاكر، امكان ان ام این یژوهش را فراهم ندودن

 طراحی ش و های ت ربی،رواب علّی را بظ خوبی تب ن کرد

. و ق ردانی ندایی

و یا مطا ات طتتو ی جهتتت شیاستتایی عوامتتل اکو وژیتتک
متتؤثرتر

مشارکت نویسندگان

در

تأث ر رار بر تدرکتتز دانات ویان در کتتال
. میباش

:سهم نویسی ان در ن ارش مقا ظ بظ شرح ذیتتل استتت

تعارض منافع

 تطق ت و، آمیظ مرزبان و مطدت تقی قان تتان:مفهومسازی
: ویراستتتاری و نهاییستتازی نوشتتتظ، فر قا ثتتروت:بررسی

ه چ ونظ ت ارض میافع توس نویسی ان ب تتان نات

.زهرا متقی و مهران برز ران

.است
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studied in studies, is one of the most important factors influencing
learning. This study aimed to investigate the ecological factors affecting
concentration in classroom from the viewpoint of the students of shahid
sadoughi university of medical sciences, Yazd in 2017.

Materials and Methods: This descriptive-analytic study was
conducted on 384 students with Cluster random sampling method. The
data collection tool was a two-part 29- item questionnaire on
demographic characteristics and ecological factors. The data were
analyzed using SPSS18 using central dispersion index, T-Test and Chi
Square.

Results: All the subjects completed the questionnaires. In the domain of

Classroom
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learning
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teacher, "the appropriate approach of the teacher to the students" the
mean score was 4.12 ±1.33, in the field of the student "active
participation in the class" was 4.30 ±1/22 and in the "large number of
students in the classroom environment”, the highest score was 4.74 ±0.59
regarding classroom-related factors. The best time to hold a class was at
8-10 AM, with an abundance of 208 people and the front row with an
abundance of 298 people was considered the best place to sit in the
classroom from the student's viewpoint.

Conclusion: The officials of the education should support and organize

workshops to enhance the skills of teachers in the classroom as well as
Adderes: Noncommunicable Diseases motivating the students. Also, observance of standard number of pupils in
Research Center, Fasa University of class, the time and place of the classroom are also items to be considered.
Medical Sciences, Fasa, Iran
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