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Abstract 

Extensive research has been done to investigate the correlation between L2 teachers’ 

beliefs and their actual practices. The evidence shows that there is not necessarily a 

relationship between teachers’ actual classroom practices and their beliefs. Given 

this background, the current study examined the correspondence and non-

correspondence between EFL teachers’ cognitive and behavioral manifestations of 

pedagogical beliefs and effects of teacher passion on the relationship between these 

two manifestations. The initial participants of the study were 72 male and female 

EFL teachers teaching at a language institution. From this initial pool of participants, 

four groups of thirteen teachers were selected to examine the alignment and non-

alignment of their pedagogical beliefs and practices. Two groups included teachers 

who possessed high levels of teacher harmonious and obsessive passion, whereas the 

other two groups included teachers with low levels of teacher harmonious and 

obsessive passion. Two instructional sessions per teacher were observed. 

Comparisons between the four groups of teachers showed that although participants 

in each group valued pedagogical beliefs relatively equally, only the teachers with 

high levels of harmonious and obsessive passion showed strong evidence of 

correspondence in their actual classroom practices. Based on the findings, it can be 

concluded that teacher passion can play an important role in the correlation between 

EFL teachers’ self-reported pedagogical beliefs and their actual practices. 
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اشتیاق   بر اساس هاآن  کارگیریبههای آموزشی و زبان دوم در باور  معلّمانهای تفاوت

  و جبری سازگار

 

 های خارجی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران( )گروه زبان   *دنبی کریمی محّم

 ، قزوین، ایران( )ره(   امام خمینی   المللی بین پریسا اشکانی )گروه زبان انگلیسی، دانشگاه  

 ، قزوین، ایران( )ره(   امام خمینی   المللی بین دباقر شعبانی )گروه زبان انگلیسی، دانشگاه  محّم

 دهیچک

 باارزبااان دوم  معلّمااان یباورهااا یرگااراریتأث زانیاا م  بااارۀدر  یاگسااترده  قاااتیتحق  تاکنون

لزومااا   کااه دهاا ینشااان م شاا هارائهاساا ش شااواه   شاا هونهااا انجااام  یعملکاارد وموزشاا 

 نیاا ا درمااا ونهااا وجااود ناا اردش  یو باورهااا معلّمااان یاعملکاارد فر ااه انیاا م یارتبااا 

 یبااا نمااود ر تااار یشاانا ت نمااود مطابقاا   عاا م ایاا  مطابقاا   تااا ایاامکوشاای ه پااهوه 

 نیاا ا ۀرابطاا باار  معلّمااان اشااتیا  ریتااأث زانیاا و م یساا یزبااان ان ل  معلّمااان  یوموزش  یباورها

فاضاار  قیاا تحق یاصاال کنن گانشاارک  م زن و ماارد، معلّاا  72بررساای کناایمش دو را 

عاا م مطابقاا  باورهااا  ایاا مطابقاا     باارای بررساایچهااار گااروه    ،ا ااراد  نیا  میانش از  بودن 

 سااط در کااار  ااود    معلّمااان  از ایاان  ش دو گااروهشاا ن انتخااا     ونااان  یابا عملکرد فر ه

 دوش داشااتن  یجباار اشااتیا و  سااازگار اشااتیا  از ینییپااا سااط   ااریدو گااروه د و باااا

 ۀساا یش مقاقاارار گر اا   مشاااه ه مااوردنمونااه  عنوانبااهم هاار معلّاا  یهاااجلسااه از ک  

 یباورهااا یباارا یکسااانی ،نساابتا  ،اهمّیّاا  نشااان داد کااه اگرچااه هااردو گااروه  هاااهگرو

 در کاا   ،صاار ا  ،یافر ااه و عملکاارد باورهااا انیاا م تطااابققائااب بودناا ،  یوموزشاا 

باار ش بودناا  ی بااااجباار اشااتیا  ایاا  وسااازگار  اشااتیا  یمشاااه ه شاا  کااه دارا یمعلّمااان

نقاا   اشااتیا ،کااه عامااب   یرساا  جااهینت نیاا بااه ا تااوانیمقالااه، م نیاا ا یهاا تااهی اسااا 

کاان   درزبااان  معلّمااان توساا  شاا هگزارش یوموزشاا  یباورهااا یریکارگ در بااه یمهماا 

 ونها داردش ک سی

 اشااتیا  ،یوموزشاا  یباورهااا ،یر تااار-یشاانا ت نمااود دوم، زبااان معلّمااان: هاواژهد ی   کل

 یجبر-سازگار
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 مهمقّد. 1

دهن ۀ شاانا   تاارین عناصاار تشااکیبو باورهااای او کااه از مهم 1ممطالعااۀ شاانا   معلّاا

وموزشای کاه باه روش و عملکارد   ل کناار اسات ا (، در  2012،  2ویا  )الای وی به شامار می

بساایاری از  توجّااهسااط  نیااری و تجرباای،  دو در شااود،یمم مربااو  وموزشاای معلّاا

، 5؛ نونااان2002، 4؛  ااریمن2011، 3نیران را بااه  ااود جلاا  کاارده اساا  )ب اار صاااف 

هااای بنیااادینی اساا  کااه در فااوزۀ ، نتیجااۀ انبااوه پهوه توجّااه(ش ایاان فجاام از 2004

زیااادی بااه تااأثیر باورهااای  اهمّیّاا ای کااه اناا ؛ فااوزهانجااام گر ته ومااوزش زبااان ان لیساای

، بسااایاری از  ریدعبارتباااهدهااا ش گیری عملکااارد وموزشااای او میم در شاااکبمعلّااا

هااا  عّالیّ در کاا   در  یااا  معلّمااانتاا ری     روشیّاااناا  کااه کلّپهوهشاا ران پریر ته

، 6؛ بَسااتورکمن2011)ب اار ،  باورهایشااان قاارار داردتااأثیر  تحاا  ونهاااهای گیریو تصاامیم

بااه رابطااۀ  توجّااه(ش بساایاری از پهوهشاا ران فااوزۀ ومااوزش زبااان، بااا 2007، 7ائااو ؛2012

انا ش ای را بررسای کردههاای وموزشای وی، ابعااد چناین رابطاهو روش  ممیان باورهاای معلّا

بخاا  در ااور  معلّمااانهااای (، مطالعااۀ باور1979) 8 نسااترما ر ۀبااه گفتااا اازون باار ایاان، 

)پااهوه  و  شااودمحسااو  می ونهاااهااای ماارتب  بااا موضااو  کااارایی ی از پهوه تااوجّه

 هاااهوه ش بااه همااین دلیااب اساا  کااه در فااال فاضاار بیشااتر پ(1399 ااا می، فسااینی 

شاان متمرکاز بار عملکارد وموزشی  معلّماانم، باه بررسای تاأثیر باورهاای  دربارۀ عقایا  معلّا

هااای بنااابراین،  بیعاای اساا  کااه شاااه  فجاام زیااادی از پهوه ؛ (2003، 9)اناا روز اساا 

هاا بیشاتر باه رابطاۀ باورهاا باا عملکارد وموزشای بنیادین در ایان بااره باشایمش ایان پهوه 

 (ش2004و الی ،   10؛ بَستورکمن، لوئون2003ان  )ان روز، م ا تصاص یا تهمعلّ

 
1. teacher cognition 

2. Ellis 

3. Borg 

4. Freeman 

5. Nunan   

6. Basturkmen 

7. Lanu 

8. Fenstermacher 

9. Andrews 

10. Loewen 
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باورهااا و داناا   اهمّیّاا هااای  ااو  فاااکی از بااا اینکااه نتااایی تجرباای و نیااری پهوه 

م معلّا  1ایان ابعااد شانا تی همیشاه نیاز باا کان  ک سای  معتق ن نیران  م اس ، صاف معلّ

دی دربااارۀ عاا م ارتبااا  (ش دایااب متعاا 2012ّ، بَسااتورکمن، 2005، 2مطابقاا  ن ارناا  )اساا یر

؛ 2005 ر،یاساا  ؛ 1989، 3م و عملکاارد وی رکاار شاا ه اساا  )ارنساا میااان باورهااای معلّاا

(ش باارای نمونااه، باار اسااا  نیاار 2002، 6و کااون ی 5ویلساان ؛2003، 4؛ لیااائو2003، ب اار 

م، معلااول بر اای ای معلّاا(، عاا م ارتبااا  میااان باااور و عملکاارد فر ااه1989ارنساا  )

هااای کاان  ک ساای اساا ش عاا وه باار ایاان، عاا م م و نیااز بر اای ویهگیهااای معلّااویهگی

ای او بااه بر اای م و عملکاارد فر ااهشاا ۀ معلّااگزارش 7ارتبااا  میااان باورهااای وموزشاای

های مااوقعیتی و بااا تی، مااو   ضاارورت پوشاا  کامااب برنامااۀ وموزشاای از سااوی محاا ودی 

م نتواناا  بااه باورهااای  ااود شااون  معلّااشااودش چنااین عااواملی باعاا  میم، مربااو  میمعلّاا

(ش 2003؛ لیاااائو، 2008، 8؛ لااای2012؛ بَساااتورکمن، 2003)ب ااار ،  جاماااۀ عماااب ب وشاااان 

و ن اشاتن رابطاۀ بااور    ( در مقالۀ  ود باه بر ای عواماب مابثر بار تطاابق2012من )بَستورک

های مااوقعیتی، اناا  از: محاا ودی م اشاااره کاارده اساا ش ایاان عوامااب عبارتمعلّاا دعملکاار

هااای مبتناای باار باورهااای مختلاا  )باورهااای اصاالی یااا عماا ه در براباار وجااود سیسااتم

ای( و نیاز  راینا  تیییار باورهااش هم ناین وی بار ایان بااور اسا  باورهای  رعی یا فاشایه

مطالعاه و بررسای باورهاای وموزشای باا اساتفاده   بیاباه دلکه این ع م تطابق ممکان اسا   

رهاای شخصای از دی ار عواماب مهمای هاای سااده باشا ش م اا  بار ایان، متییوارهاز  رح

م و باورهاااای وموزشااای ای معلّاااهساااتن  کاااه موجااا  گسسااات ی میاااان کااان  فر اااه

 (ش2012شون  )الی ،  او می  ۀش گزارش

 
1. actual practices 

2. Speer   

3. Ernest 

4. Liato 

5. Wilson  

6. Cooney 

7. pedagogical beliefs 

8. Lee 
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م میاازان اسااتفاده از باورهااای شاانا تی در کاا   در ، بااه متییرهااای شخصاای معلّاا

)الای ،  سا شا ه ا توجّاهشاماری باه ایان رابطاه ان ش  یهااپهوه بست ی دارد کاه در 

کردن تاا ری ، (ش باار اسااا  مفهااومی2016، 3و  ااالص فقیقاای 2، عباا الهی1؛ کریماای2012

( 2001، 5و وناا ریب 4)ورلااو  شااودقاای میای پی یاا ه و چناا وجهی تلّم پ یاا هر تااار معلّاا

گیاارد و بایاا  بررساای و ارزیااابی عوامااب شخصاایتی و محیطاای شااکب می ریتحاا  تااأثکااه 

م ای رو بااه شاانا   روش تاا ری  معلّااتواناا  دری ااهی میشااودش وگاااهی از چنااین عااوامل

م را های جاار  و تربیاا  معلّاادر کاا   در  ب شااای  و نیااز بیاان  مااا دربااارۀ سیاساا 

ویهه در   اای وموزشای، نقا  ، یا  متییار  اردی مهام اسا  کاه باه6تیییر دها ش اشاتیا 

تااکنون در زمیناۀ تا ری  زباان ا امّا؛ (9201، 8و لئاون 7)رویاز ولفونساو کنا مهمای ایفاا می

م و نیااز تااأثیرات افتمااالی ون باار تحقااق های معلّااان لیساای، رابطااۀ ایاان متییاار بااا ان یشااه

 عنصاار اشااتیا  ازونجاکااهم در محاای  واقعاای، موضااو  مطالعااه نبااوده اساا ش باورهااای معلّاا

ۀ پااهوه  فاضار ایاان اساا  ای در پیشاار   تحصاایلی دارد،  رضایّکننا هنقاا  تعیین ممعلّا

ای  اود هام تأثیرگارار م از عملکارد فر اهبار شانا   و وگااهی معلّا  ،افتمااا   ،اشتیا که  

 باش ش

جای اااه شااا ص و مهماای را بااه  ااود ا تصاااص داده  بحاا  ومااوزش، اشااتیا ، در

م وقا  و انار ی و ع قاۀ زیاادی اس ، چراکه اقت ای فر اۀ وماوزش ایان اسا  کاه معلّا

را بااه  معلّمااان(ش اشااتیا ، عاااملی اساا  کااه 0420، 9)دَی وتربیاا  کناا ر  اماار تعلیمرا صااَ 

، 10)نیااا  کناا  ایاان فر ااه را ادامااه دهناا هااا را تشااویق میایاان فر ااه جاار  کاارده و ون

ترین بلکاه بنیاادین  ای ا تیااری نیسا ،م، داشاتن اشاتیا ، گزیناهبنابراین بارای معلّا؛  (1996

 
1. Karimi 

2. Abdullahi 

3. Khales Haghighi 

4. Verloop 

5. Van Driel 

6 . passion 

7. Ruiz-Alfonso 

8. Leon 

9. Day 

10. Nias 
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نیران بار از صااف (ش باا اینکاه بسایاری 2004)دَی،  ویا عنصر تا ری  مابثر باه شامار می

؛ نیااا ، 2001، 1؛  رایاا 2004)دَی،  اناا عنصاار اشااتیا  در ومااوزش تأکیاا  کرده اهمّیّاا 

 وکمال بررسی نش ه اس شصورت تمام(، این مفهوم به1996

ر تفکّاا اهمّیّاا بااه  هاااپااهوه بساایاری از ی کلّاا هاییا تااه کااهدرفالی ،از  اار  دی اار

، باورها و دانا  ونهاا اشااره دارنا ، بررسای چ اون ی تفااوت ایان مفااهیم در باین معلّمان

قارار ن ر تاه اسا ش  قا ان پاهوه  درباارۀ   توجّاههاای متفااوت، ماورد  باا ویهگای  معلّمان

 ،م دارنا ، افتماااا متییرهاای شخصای کاه ارتباا  تن ااتن ی باا دره باورهاای معلّا اهمّیّا 

بررساای ن ش داشااته باشاا 2محورنتیجااه- رایناا  ا رویکااردباام تربیاا  معلّاا و ریشااه در تعلاایم

دهاا  کااه تقریبااا  هاای  هااا در موضااو  تااأثیر اشااتیا  باار تاا ری  نشااان میپیشااینۀ پهوه 

 معلّمااانشاا ۀ پهوهشاای در زمینااۀ سااازگاری و عاا م سااازگاری باورهااای وموزشاای گزارش

 اس ش  صورت ن ر تهها ای ونو عملکرد فر ه

نیااری و بررساای تجرباای ارائااه شاا ه، هاا   ایاان پااهوه  پاساا   ۀماابااه مق ّ توجّااهبااا 

 :اس ریب   سبااتدادن به 

باا ساطوح مختلا   معلّماانویا در نمودهاای شانا تی عقایا  وموزشای در باین  .1

  ی وجود دارد؟توجّهقابب   هایتفاوت  ،اشتیا  سازگار

باا ساطوح مختلا    معلّماانویا در نمودهاای ر تااری عقایا  وموزشای در باین   .2

  ؟ی وجود داردتوجّهقابب   هایتفاوت  ،سازگار   اشتیا

باا ساطوح مختلا   معلّماانویا در نمودهاای شانا تی عقایا  وموزشای در باین  .3

 ؟ی وجود دارد توجّهقابب   هایتفاوت  ،اشتیا  جبری

باا ساطوح مختلا    معلّماانویا در نمودهاای ر تااری عقایا  وموزشای در باین   .4

 ؟ود داردی وجتوجّهقابب   هایتفاوت  ،جبری  اشتیا 

باا   معلّماانواقعای وماوزش در باین    هایشایوهویا در تطاابق عقایا  وموزشای و   .5

  تفاوت معناداری وجود دارد؟  ،سازگار  اشتیا سطوح مختل   

 
1. Fried 

2. process-product perspective 
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باا   معلّماانواقعای وماوزش در باین    هایشایوهویا در تطاابق عقایا  وموزشای و   .6

 تفاوت معناداری وجود دارد؟  ،سطوح مختل  اشتیا  جبری

دوم را نسااب   زبااان معلّمااانکوشاایم تااا باورهااای از همااین رو، در پااهوه  فاضاار می 

ا اارادی هسااتن  کااه  بااق ا هااارات  معلّمااانهااا بررساای کناایمش ایاان بااه عملکاارد ک ساای ون

اشااتیا  » ااود، درجااات مختلفاای از اشااتیا  را داشااتن ؛ یعناای دارای سااطوح متفاااوتی از 

هاا از نیاار میاان ایان گروه بودنا ش در ایان پاهوه ، تفااوت 2«اشاتیا  جباری»و  1«ساازگار

 شان مقایسه ش ه اس شها با کن  ک سیش ۀ ونی وموزشی گزارشسازگاری باورها

 پژوهش پیشینۀ. 2

 اقیاشت مفهوم. 1. 2

  عّالیّاا او  ی کااه  بااق تعریاا   ااود  عّااالیّتاشااتیا  عبااارت اساا  از تمایااب  اارد بااه 

ان یاازد و ایاان  اارد، زمااان و اناار ی و باارزشاای اساا  کااه شااو  او را برماای موردع قااه

 و 7، لئونااارد6، رتااب5، کوئسااتنر4، ماگیااائو3)والرناا ، بلنکااارد کناا ماایزیااادی را صاار  ون 

تاا باه   کاه  اقتباا  شا ه اسا   «ما ل دوگاناۀ اشاتیا »(ش این تعری ، از  2003،  8مارسوای 

شااودش والرناا  و شاا ه باارای پااهوه  اشااتیا  قلماا اد میتاارین چااارچو  ارائهامااروز مهم

کنناا : اشااتیا  اشااتیا  اشاااره می دو گونااهبااه  9( در ماا ل دوگانااۀ اشااتیا 2003همکاااران )

نیران بار ایان باورنا  کاه اشاتیا  ساازگار و جباری سازگار و اشتیا  جباریش ایان صااف 

در شخصاای  ا ااراد از یکاا ی ر متمایزناا ش اشااتیا    عّالیّاا  کااردن نااهینهادشاایوۀ  بااه لحااا 

موردع قااه در شخصاای   اارد اساا ش   عّالیّاا  ودجااوش  شاا ن نااهینهادسااازگار ناشاای از 

شااود، بااا دی اار ناشاای از اشااتیا ، بااا وزادی کامااب ا تیااار می  عّالیّاا باار ایاان اسااا ، 

 
1. harmonious passion 

2. obsessive passion 

3. Blanchard 

4. Mageau 

5. Koestner 

6. Ratelle 

7. Leonard 

8. Marsolais 

9. dualistic model of passion 
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  و زماانی کاه  ارد ون های فیاات  ارد ساازگاری کاماب دارد، تحا  کنتارل  ارد اساجنبه

، 1؛ مااو2019)رویااز ولفونسااو و لئااون،  گاارارددهاا ، اثاار موبتاای باار وی میرا انجااام می

 بااه شااکبی کااه  عّااالیّت دادن انجااامعبااارت اساا  از میااب شاا ی  بااه  جبااری(ش اشااتیا  2016

(ش در ایاان نااو  اشااتیا ،  اارد افسااا  2016)مااو،  ای بااه  اارد القااا شاا ه اساا شاا هکنترل 

مجبور اس  کاری را انجاام دها  تاا نیار موبا  دی اران را باه  اود جلا  کنا ش کن  که  می

 نف تعاازّهااای  را بااه نمااای  ب اارارد و دوساا  دارد او تمایااب زیااادی دارد کااه توانایی

 (ش2004،  3و پاره  2)کراکر  ود را ا زای  ده 

ای از مطالعااۀ  یاا  گسااترده باار اسااا  ماا ل دوگانااۀ اشااتیا  ۀپااهوه  در زمیناا

( 2007و والرناا  ) 4 لیاا  هااا صااورت گر تااه اساا ش باارای موااال،کنن گان و موقعی شاارک 

( پااهوه   ااود را بااه 2008اناا ، روسااو و والرناا  )دربااارۀ ا اات ل قماربااازی تحقیااق کرده

 6، دماار 5اناا  و والرناا ، ماگیاائو، الیااوت، دومااای ق ا تصااص دادهمطالعاۀ سااالمن ی مو ّاا

هااای مربااو  بااه ورزش را بررساای کردناا ش کنن گان و موقعی ( شاارک 2008) 7و روساایو

تواناا  بااه داشاتن زناا گی بهتاار، انا  کااه اشااتیا  ساازگار میهاای ماارکور نشااان دادهپهوه 

 هااای ساانی مختلاا  کماا  کناا ان یشاای و ساارزن گی رهناای زنااان و مااردان در گروهموب 

 (ش2009، 8) لی ، والرن  و لوین

م بررساای شاا ه اساا ش نیااز رابطااۀ اشااتیا  و عملکاارد معلّاا در   ااای وموزشاای

(، مفهااوم اشااتیا  را از 2004) 10و گریسااون 9( و لیسااتون2004) پهوهشاا رانی، مانناا  دَی

انا ش از نیار دَی باه فر اه یاا موضاو  تا ری  بررسای کرده ونهااو اشاتیا    معلّمااندی گاه  

ومااوزان و   در ، دان م بااه موضااو( اشااتیا  عبااارت اساا  از ع قااۀ شاا ی  معلّاا2004)
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ومااوزان انتقااال دهاا  و باار تواناا  در فااین تاا ری  بااه دان ای کااه او میباورهااای مشااتاقانه

( اشااتیا  را ع قااۀ زیاااد 2004هااا تااأثیر ب ااراردش هم نااین، لیسااتون و گریسااون )زناا گی ون

ومااوزان های دی ااران و نیااز دان م بااه کااار تاا ری  و پاارورش ا ااراد، ع قااه بااه ایاا همعلّاا

  یدر محاهاا در زمیناۀ اشاتیا  اسا  کاه بیشاتر پهوه  یاادووریانا ش شاایان ریا  کردهتع

هاایی ایان ان ، چراکاه ن ارنا گان چناین پهوه ساازگار تمرکاز داشاته   بر اشاتیاوموزشی،  

؛ 2011روساای، لاوین و والرناا ، -)ب نویاب داننا ناو  اشاتیا  را باارای امار ومااوزش مفیا  می

 ش(2016رویز ولفونسو و لئون، 

مشااتا ، تااأثیرات موبتاای  ماااند، معلّهااای متعاا ّهای موجااود در پهوه باار اسااا  یا تااه

؛ 2013، 2و لااین 1؛ کاایم2009)دَی،  ومااوزان دارناا باار  رایناا  تاا ری  و یااادگیری دان 

( 2008) (ش کاااربونیو، والراناا ،  رناا  و گااوای2008، 5و گااوای 4، والراناا ،  رناا 3کاااربونیو

کوشان  میاان روش تا ری  مشاتا ، می  معلّماانان  کاه  در مقالۀ  ود به ایان نتیجاه رسای ه

 7و بنساان 6هااای  لاا  هااای  ااود هماااهن ی ایجاااد کنناا ش  بااق گفتااه عّالیّ و دی اار 

عااواملی از جملااه ن اارش موباا ، پااریرش تیییاار، اشااتیا  بااه  بااه دلیااب معلّمااان( 2012)

ایی در راسااتای پیشاار   شاایلی و ایجاااد ارتبااا  ماابثر بااا هاا عّالیّ همکاااری، پی یااری 

( 2019) و همکاااران شااجاعیباارای فر ااۀ  ااود اشااتیا  دارناا ش میر ومااوزان و والاا یندان 

اناا : عشااق و ع قااه بااه  اای کردهگونااه معرّرا این معوامااب دی اار ایجاااد اشااتیا  در معلّاا

 بر اار  کااردنجامعااه، یااادگیری، ع قااۀ ویااهه بااه تاا ری  زبااان، داشااتن نقاا  ماابثر در 

 نیازهای شخصی و ایفای نق  ال وی اجتماعیش
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 سازگاری باورها و کنش کالسی معلم. 2. 2

های مختلاا  م در رشااتهای دربااارۀ باورهااای معلّااهای ا یاار، مطالعااات گسااتردهدر دهااه

نقشاای  مباااور معلّاااناا  کااه علماای انجااام شاا ه اساا ش پهوهشاا ران  اارگ را باار ایاان گر ته

و  1)ورن اا  داردهای او در کاا   در  گیریتصاامیمو  هااا عّالیّ بنیااادین در شاانا   

تاااوان ایااان واقعیااا  را انکاااار کااارد کاااه (ش اگرچاااه نمی2011؛ ب ااار ، 2008، 2ترنباااال 

تااوان از اوساا  و نمی یاز باورهااات متااأثر شاا ّدر کاا   در  به مهای معلّااتصاامیم

(، 2011)ب اار ،  پوشاای کااردم چشمبساات ی ماااهوی ایاان باورهااا بااا ا کااار و ر تااار معلّااهم

 گااهی باا واقعیا   اصاله دارنا  معلّماانبای  ب ریریم که باورهاای مبتنای بار  ودا هااری 

هااایی بااا موضااو  رابطااۀ های ا یاار پهوه سااال (ش از همااین رو، در 1992، 3)پااا ار 

هااا رو بااه  زوناای نهاااده شاا ه معلّمااان زبااان و کاان  ک ساای وناورهااای وموزشاای گزارشب

هاا باا عملکارد وی، رابطاۀ ون  باه لحاا م،  اس ش در فوزۀ وماوزش زباان نیاز باورهاای معلّا

اورهاا باا کان  عا م تطاابق و همااهن ی کاماب ایان ب  به دلیابا  زیادی یا ته اس ؛ امّ  اهمّیّ 

 تطااابق ن اشااتناناا ش هااای ج یاا ی را در ایاان زمینااه و اااز کردهم، پهوهشاا رانپ پهوه معلّاا

تاارین دلیااب پهوهشاا ران م بااا کاان  ک ساای وی، مهمباورهااای ا هارشاا ه از سااوی معلّاا

 ااور کااه (ش ون2012؛ بَسااتورکمن، 2012)الاای ،  باارای بااازبینی نسااب  ایاان دو بااوده اساا 

م را بایاا  بااا کناا ، باورهااای مبتناای باار  ودا هاااری معلّاا( بیااان ماای361، صش 2005اساا یر )

هااا در کاا   در  را بایاا  بااا عنااوان »باورهااای و نمااود ون 4عنااوان »باورهااای  اااهری«

ماارتب  اساا  و دوماای بااا  6ۀ تااوجیهی«لاای بااا »نیریّااگااراری کناایم کااه اوّنام 5شااا ص«

 (ش144، صش 2012)الی ،   7های کن «ه»نیریّ
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( درباارۀ رابطاۀ بااور و عملکارد 2012) کاه قاب   هام گفتاه شا ، بَساتورکمن ور هماان

م اشااره داردش کنا  کاه باه ناساازگاری باورهاا و عملکارد معلّا، باه دایلای اشااره میمعلّمان

( بااه بر اای 2012نااام بااردیم، نویساان گانی مانناا  الاای  ) تاارپی عاا وه باار دایلاای کااه 

توانناا  در ردۀ متییرهااای ماابثر باار عاا م ب میاناا ش ایاان عوامااعوامااب شخصاای اشاااره کرده

م قاارار گیرناا ش م ااا  باار ایاان، پهوهشاا ران، تعاا اد تناساا  باورهااا و عملکاارد معلّاا

اناا ش باارای موااال، کریماای، متییرهااای شخصاای محاا ودی را موضااو  مطالعااه قاارار داده

هااای نیااری مربااو  بااه تاا ری   وانی گرای ( ناااهم2016عباا الهی و  ااالص فقیقاای )

بااا  معلّمااانهااا را بااین دو گااروه مهااارت  واناا ن بااا نمااود عملاای ایاان گرای  هااایروش

نشااان دادناا  کااه بااین  نتاااییاناا ش بررساای کرده 2و کاروماا ی پااایین 1کاروماا ی باااا 

و عملکردشاااان، همااااهن ی کمااای وجاااود داردش در ایااان  معلّماااانهاااای نیاااری گرای 

وما ی بااا باا کاار  معلّماان اوانی باورهاا و ر تارهاا باین  های مربو  به همپهوه ، تفاوت

ان ش وماا ی پااایین در تاا ری  مهااارت  واناا ن در کاا   مشااخص شاا هبااا کااار معلّمااانو 

 معلّماانو عملای هاای نیاری   اوانی گرای ا زون بار ایان، در پاهوه  دی اری میازان هم

)کریماای و دهقااانی،  زبااان ان لیساای در تاا ری  مهااارت  واناا ن بررساای شاا ه اساا 

هااای نیااری های ایاان پااهوه  نشااان داد کااه ارتبااا  ضااعیفی بااین گرای (ش یا تااه2016

هااا در تاا ری  مهااارت  واناا ن بااه چشاام ساای ونو کاان  ک  معلّمااانشاا ۀ گزارش

نقاا   ،مشااابه نساابتا ( در پهوهشاای 2017)  ااوردش جویباااری، مراد ااانی و یوساافیمی

هااا در بااین باورهااای وموزشاای و عملکاارد ون را در ایجاااد سااازگاری معلّمااانتحصاای ت 

باورهااا و عملکاارد  اناا ش ایاان نویساان گان، باار تفاااوتزمااان مهااارت  واناا ن بررساای کرده

ان ش ای داشااتهدارای ماا ره کارشناساای و کارشناساای ارشاا  تمرکااز ویااهه معلّمااانوموزشاای 

اسااا  نتااایی پااهوه ، بااا اینکااه هاار دو گااروه در تاا ری  مهااارت  واناا ن مایااب بااه باار 

 وانی وشاااکاری میاااان باورهاااا و ا نااااهمبودنااا ، امّااا 3«محورقابلیااا »اساااتفاده از روش 

 در ک   در  وجود داش ش  معلّمانعملکرد  

 
1. high-efficiency 

2. low-efficiency 

3. competence-based approach 
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هاای بیشااتری در مطالعاۀ پیشاینۀ موجاود، فااکی از ون اسا  کااه هناوز هام باه پهوه 

هااا در و عملکاارد ون معلّمااانشاا ه از سااوی سااازگاری باورهااای وموزشاای گزارش زمینااۀ

شااماری از متییرهااای مربااو  بااه کاا   در  نیاااز اساا ؛ زیاارا بااا اینکااه تعاا اد ان ش 

هااای  ااردی، مانناا  سااط  تحصاای ت و جنساای  و سااابقۀ تاا ری ، در ایاان تفاوت

 هاای  اردی تاا فا ّهناوز متییاررسا  (، باه نیار می2007،  1ان  )ائاوها مطالعه ش هپهوه 

 (ش2012ان  )الی ، زیادی نادی ه گر ته ش ه

 روش پژوهش. 3

 گیرینمونه و روش نمونه. 1. 3

وموزشاای مشاایول تاا ری  زبااان  م کااه در سااه شااعبۀ یاا  موسسااۀمعلّاا 72تعاا اد 

شا ن  زن و مارد می شاامب معلّماان  شارک  کردنا ش نموناهان لیسی بودنا ، در ایان تحقیاق  

ساال باا میاان ین   18تاا    4هاا، باا ساابقۀ  مای از معلّا  سابقۀ ت ری   یا  گساتردهو به لح

گیری در نمونااه»گر تناا ش ایاان ا ااراد بااه روش را در باار می 25ش2و انحاارا  معیااار  50ش9

 معلّماااننفاار از ایاان  59در تحقیااق مشااارک  داده شاا ن ش  «گیری سااادهنمونااه»یااا  «دسااتر 

ارشاااا  در یکاااای از ارشاااا  و دانشااااجوی مقطاااا  کارشناسیدارای ماااا ره کارشناسی

نفار دی ار هام ما ره کارشناسای در یکای   13بودنا  و    های مرتب  با زباان ان لیسایشا ه

 26هاا، مهای مارتب  باا زباان ان لیسای داشاتن ش پا  از سانج  میازان اشاتیا  معلّاز شا ه

ای اشااتیا  از هاار دو دسااتۀ دار-متاارین نمااره م بااا کمعلّاا 26م بااا بیشااترین نمااره و معلّاا

انتخااا  شاا ن  و تطااابق یااا عاا م تطااابق باورهااای وموزشاای  -سااازگار و اشااتیا  جبااری

 ونهااا بااا کاان  ک ساای ایشااان در فااین تاا ری  مااورد بررساای قاارار گر اا ش شاا هگزارش

 :همۀ اع ای چهاار گاروه ج اشا ه، باه لحاا  میازان تجرباۀ تا ری  باا هام برابار بودنا 

(، ا ااراد بااا اشااتیا  06ش3و انحاارا  معیااار:  30ش9)میااان ین:  بااا اشااتیا  سااازگار باااا  ا ااراد

 (، ا ااراد بااا اشااتیا  جبااری باااا 14ش2و انحاارا  معیااار: 53ش9)میااان ین: سااازگار پااایین

 و 30ش9)میااان ین:  (، ا ااراد بااا اشااتیا  جبااری پااایین86ش1و انحاارا  معیااار: 84ش9)میااان ین:

 
1. Lau 
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ه باار ایاان، از سااط  وموزشاای، نااو  کتااا  وموزشاای و (ش عاا و97ش1انحاارا  معیااار:

 های ت ری  یکسانی برای این تحقیق بهره برده ش شبخ 

 هادادهابزار گردآوری . 2. 3

 1گیری اشتیاق برای تدریسمقیاس اندازه. 1. 2. 3

کااه بااه  (2008) در ایاان تحقیااق، از مقیااا  ساانج  اشااتیا  کاااربونیو، والرناا  و  رناا 

، اسااتفاده شاا ش ایاان شاا هبیتع در تاا ری   معلّمااانی میاازان اشااتیا  گیرمنیااور اناا ازه

ل ایاان مقیااا  اشااتیا  تاا ری  باار اسااا  ش چهااار ویااتم اوّاساا ویااتم  16مقیااا  دارای 

م، میاازان زمااان صاار  شاا ه باارای ایاان کااار و میاازان ارزش کااار تاا ری  از ن اااه معلّاا

ویاتم دی ار بارای بررسای میازان اشاتیا ،   12ان ش  ت کاار تا ری  تنیایم شا هدل ریری و لّر

 کنن گانشارک به سانج  دو ناو  اشاتیا  ساازگار و اشاتیا  جباری ا تصااص دارنا ش از  

پاساا  دهناا ش در ایاان  «لیکاارت» یادرجااههف های مقیااا   واسااته شاا ه تااا بااه گزینااه

بااه  7م« ا تصااص داده شا ه و نمارۀ موا اق نیسات عنوان یهباهباه گزیناۀ » 1مقیاا ، نمارۀ 

ش 83گزینااۀ »کااام   مااوا قم« ا تصاااص یا تااه اساا ش در مقالااۀ فاضاار، پایااایی اباازار تحقیااق 

 محاسبه ش ش

 2پرسشنامۀ باورهای آموزشی. 2. 2. 3

 کنن گانشاارک از پرسشاانامۀ باورهااای وموزشاای، باارای بررساای باورهااای وموزشاای 

باار اسااا  اباازاری کااه  ایاان پرسشاانامه را (2010) 4و دان 3لااویاسااتفاده شاا ه اساا ش ا گی

-ش کاااراوا اناا کرده،  رافاای بااود پیشاانهاد داده( 1996) 5دوکااا -کاااراوا  تاارپی 

شاامب –  درباارۀ پانی ب عا  وماوزش زباان  معلّمااندوکا  از این ابزار به منیور بررسای نیار  

وموز و دساااتور زبااان، جای اااه متاا ری  گروهاای زبااان، تصااحی   طااا، نقاا  معلّاا

بهره گر ته بودش ا گیلوی و دان چن  ماورد دی ار باه ایان ابعااد ا زودنا ش ایان ابعااد بار   -زبان

 
1. the passion scale –adapted for teaching 

2. pedagogical beliefs questionnaire  

3. Ogilvie 

4. Dunn 

5. Karavas-Doukas 
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و ان  م انتخااا  شاا هومااوزان و معلّاا دره  لساافۀ ومااوزش از ن اااه دان اهمّیّاا اسااا  

(ش باارای 2010)ا گیلاوی و دان،  ا زاینا موضاوعات ج یا ی را باه مبحا  وماوزش زباان می

 یاار( اسااتفاده ) یمنفااوری( و موباا  )تنهااا از دو گزینااۀ  ،ابی ایاان ابعاااد در پرسشاانامهارزیاا

ان ش بنا ی شا هدرجه  «لیکارت»ای  هاا بار اساا  مقیاا  سانج  پانی نمارهش ه اس ش ویتم

 ش محاسبه ش ه اس ش86برای همسانی درونی در این پرسشنامه، مق ار ولفا برابر با 

 مشاهده سیاهۀ. 3. 2. 3

، دو جلسااه وموزشاای معلّمااانباورهااای وموزشاای  1ر بررساای نمااود ر تاااریبااه منیااو 

موجااود در پرسشاانامه باورهااای  هایمبلفااهم مشاااه ه شاا ش باار اسااا  ازای هاار معلّاابااه

 .اسا  مشاه ات  رافی ش   عنوانبه  سیاههوموزشی، ی  

 هاداده وتحلیلتجزیه. 4. 2. 3

همبساات ی هااای مسااتقب و نمونااهبااا  t از وزمااون هاااداده وتحلیبتجزیااهباارای  

مسااتقب باارای یااا تن تفاااوت  t از وزمااونش اسااتفاده شاا  گشااتاور پیرسااون-ضاار فاصب

( و 2در باورهاااای وموزشااای )نماااود شااانا تی معلّماااانافتمااالی باااین هااار دو دساااته از 

ساا   ضاارای   هااای ک ساای )نمودهااای ر تاااری باورهااای وموزشاای( اسااتفاده شاا شکن 

در   معلّماانهاای افتماالی تطاابق باین باورهاا و عملکارد  اوتهمبست ی محاسبه شا  تاا تفا

 هر گروه بررسی شودش

 فرایند . 5. 2. 3

 75ل توساا  پرسشاانامۀ باورهااای وموزشاای و مقیااا  ساانج  اشااتیا  در مرفلااۀ اوّ

، پرسشانامهمشاخص شا  کاه ساه    لیاهپاسا  داده شا ن ش در بررسای اوّ  ،م زبان ان لیسیمعلّ

پرسشاانامه و مقیااا   72، ونهااا کنااار گراشااته شاا ن ش رونیااازا ،ماناا ه اساا پاساا  بی کااام  ،

نفار باا اشاتیا  ساازگار و   13)  نفار باا باااترین امتیااز  26مان ه امتیازبن ی شا ش سا  ،  باقی

باا اشاتیا   نفار  13)  تارین امتیاازنفار دی ار باا کم  26ن  باا اشاتیا  جباری و هم نای  نفر  13

 
1. behavioral manifestation 

2. cognitive manifestation   
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م ماارد و شاا ن ش در هاار گااروه، هشاا  معلّاا نفاار بااا اشااتیا  جبااری( انتخااا  13سااازگار و 

م مشاااه ه و ای هاار معلّاادقیقااه 90هااای م زن شاارک  داشااتن ش دو نمونااه از ک  پاانی معلّاا

اناا  وگاااه پهوهشاای شاارک  کاارده کنناا گان از اینکااه در یاا  مطالعااۀک ضااب  شاا ش شاار

برداری از تمااام نمودهااای ر تاااری ماارتب  بااا هااا، یادداشاا بودناا ش در  ااول مشاااه ۀ ک  

، از معلّمااانباورهااای وموزشاای انجااام گر اا ش هم نااین، بااا کساا  اجااازۀ ماا یر موسسااه و 

مارور شاود و باا ماوارد رکار    دقّباهم در کا    ها  یلم گر ته ش  تاا عملکارد معلّاک  

هاا باه تا ری  ماتن و یا  بخا  مکالماۀ میق داده شاودش هماۀ معلّلیس ، تطبش ه در چ 

هااای موجااود در شاا ن  بااا ویتمکااه در ویاا ئوها تکاارار می همسااان پردا تناا ش مااواردی

 عنوانباهلیسا  مقایساه شا ه و پا  از ثبا  بساام  ایان تکرارهاا، از ونهاا  چا   هایمبلفه

اسااتفاده شاا ش هم نااین،  معلّمااانمعیاااری باارای ساانج   نمااود ر تاااری باورهااای وموزشاای 

لیسا  نبودنا ، کناار گراشاته شا ن ش از ون دسته از مصادیق عملکارد وموزشای کاه در چا 

 tهاا باه کما  وزماون هاا اساتفاده شا  و دادهبارای تحلیاب داده  ،21نساخۀ    «SPSS»ا زارنرم

 های همبسته بررسی ش ن شهای مستقب و رویهبا نمونه

 های پژوهشیافته. 4

هاام اشاااره شاا ، هاا   تحقیااق فاضاار بررساای نمودهااای شاانا تی و  تاارپی  کااهچنان

اساا  کااه دارای درجااۀ باااا و  یمعلّمااانر تاااری باورهااای وموزشاای در چهااار گااروه از 

ش هم نااین، تفاااوت افتمااالی بااین اناا بودهپااایینی از اشااتیا  سااازگار و اشااتیا  جبااری 

ک ساای ونهااا مطالعااه و کاان   معلّمااان شاا هگزارشهااا، باار اسااا  باورهااای وموزشاای گروه

نتااایی وماااری بااه دساا  وماا ه از مطالعااۀ باورهااای وموزشاای  2و  1شاا ش جاا ول شاامارۀ 

 دهن شچهار گروه با اشتیا  سازگار و جبری را نمای  می  کنن گانشرک   ش هگزارش
 

 با درجۀ باال و پایینی از اشتیاق سازگار در باورهای آموزشی  معلّمان آمار توصیفی .1جدول 

 معیار انحرا                       میان ین                          تع اد                               هاگروه         

 21ش1                            84ش25                              13                    اشتیا  سازگار باا    

 18ش1                            0ش25                                13                 اشتیا  سازگار پایین    
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 با درجۀ باال و پایینی از اشتیاق جبری در باورهای آموزشی  معلّمانآمار توصیفی  .2جدول 

 انحرا  معیار                       میان ین                           تع اد                         هاگروه       

 65ش1                           30ش25                            13                  اشتیا  جبری باا

 19ش1                           46ش24                            13                   اشتیا  جبری پایین

 

بااا درجااات متفاااوتی از اشااتیا   کنن گانشاارک هااای لااین پرساا  بااه مقایسااۀ تفاوتاوّ

در باورهااای وموزشاای )نمااود شاانا تی( ونهااا ا تصاااص داشاا ش هاار دو  (HP)سااازگار 

و  84ش25: میااان ینسااازگار )کااه دارای بیشااترین سااط  اشااتیا   یمعلّمااانگااروه، یعناای 

 تاارین سااط  اشااتیا  سااازگار )میااان ینکااه دارای کم یمعلّمااانو  (21ش1: انحاارا  معیااار

مشااابهی در باورهااای وموزشاای  نمقاا ار میااان ی( بودناا ، 18ش1انحاارا  معیااار:  و 07ش25

 های مسااتقببااا نمونااه t ااود نشااان دادناا ش بااه منیااور مقایسااۀ عملکاارد دو گااروه، وزمااون 

ش شاا ن هااای ون بررساای  اارگپاای  ،تفاده از ایاان وزمااون پااارامتریقبااب از اساا اجاارا شاا ش

در عملکارد واریاان   و هم ناین براباری عملکارد  هاا شاامب نرماال باودن متییار رگپی 

 «اسامیرن   کلماوگرو   ناپاارامتری»ل باا اساتفاده از وزماون   ارگ اوّپای   شاسا دو گروه  

 داریمعنای  ساطوح  چاون  ششا انجاام    «نلاوی  ناپاارامتری»  و دومی نیز باا اساتفاده از وزماون

شااتیا  او  ش825)اشااتیا  سااازگار باااا:  بااود شااتریب .05 یعناای وزمااون ی طااا مقاا ار از

 در دو گااروه وموزشاای باورهااای ۀنماار نیان یاام بااودن نرمااال   اارگ ،ش(804سااازگار پااایین: 

 سا    ششا   اساتفاده  t  پاارامتری  وزماون  از  نمارات  نیان یام  وزماون  یبارا  نیبناابرا؛  نش   رد

در ایاان وزمااون  شاا شپردا تااه  «وزمااون لااوین»بااه بررساای برابااری واریااان  بااا اسااتفاده از 

بنااابراین  اارگ برابااری  ،بااودبیشااتر  .05( از  طااای .774سااط  معناااداری وزمااون )مقاا ار 

هاا انجاام باا  ارگ براباری واریاان   tوزماون    پا   ششا   تأییا هاا  گاروه  متییر در  واریان 

وموزشاای در دو  باورهااای مقایسااهبااه    tبااا اسااتفاده از وزمااون    هااا اارگپاای   بررسای  از  بعا ش  ش 

 شپردا تیم پایین  سازگار  باا و اشتیا   سازگار  گروه اشتیا 
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با درجۀ باال و پایین اشتیاق سازگار در باورهای   معلّمانبین  های مستقل  با نمونه  tنتایج آزمون  . 3جدول 

 آموزشی 

 ا ت   میان ین        معناداری          درجه وزادی       t      مستقب هایگروه وزمون برای 

        ش769            ش   116                   24           63ش1         هاواریان  رگ برابری  

 

شااود، نشااان داد کااه بااه لحااا  مشاااه ه می 3کااه در جاا ول شاامارۀ  نتااایی وزمااون

 ، تفاااوت معناااداری بااین دو گااروه وجااود ناا اردمعلّمااان شاا هگزارشباورهااای وموزشاای 

نیاااری مشاااابه در ماااورد باورهاااای  معلّماااانهااار دو گاااروه  (شt(24)=  63شp ،1ش = 116)

ونهااا مشاااه ه  شاا هگزارشای در باورهااای وموزشاای وموزشاای داشااتن  و ا اات   عماا ه

 نش ش

بااا درجااات  معلّمااانهااای بااین دو گااروه از دومااین پرساا  تحقیااق بااه بررساای تفاوت

)نماود ر تااری باورهاای  پاردازدمختلفی از اشتیا  ساازگار در عملکارد وموزشای  اود مای

باه نماای  وماار توصایفی کان  ک سای فاین تا ری  در دو گاروه   (4)وموزشی(ش ج ول  

 ا تصاص داردش
 

 با درجۀ باال و پایین اشتیاق سازگار در کنش کالسی  معلّمانآمار توصیفی  .4جدول 

 انحرا  معیار                    میان ین                             تع اد                       هاگروه

 64ش1                             76ش25                         13                 اشتیا  سازگار باا

 10ش2                         0ش20                         13                  اشتیا  سازگار پایین

 

 توجّاههاای وزماون پاارامتری پاردا تیمش باا   ارگمشابه قبب در ادامه به بررسای پای 

ش( در 981ش و اشااتیا  سااازگار پااایین: 562اشااتیا  سااازگار باااا: ) یدارمعناای سااطوح بااه

 کاان  ۀنماار نیان یاام بااودن نرمااال   اارگ «اساامیرن  کلمااوگرو  ناپااارامتری»وزمااون 

سااط  معناااداری  کااهییونجااز ؛ ونشاا  رد .05  طااای سااط  در و گااروه نیاازک ساای در د

ش بیشااتر بااود،  ارگ برابااری واریااان  متییاار 05( از  طاای .433)مقاا ار  «لااوین»وزماون 

بااا  اارگ برابااری  tگر اا ش پاا  در ایاان مااورد نیااز وزمااون  تأییاا هااا مااورد در گااروه

 ها انجام ش شواریان 
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با درجۀ باال و پایین اشتیاق سازگار در کنش   معلّمان بینهای مستقل با نمونه  tنتایج آزمون  .5جدول

 کالسی 

 ا ت   میان ین         معنا داری         درجه وزادی           t      مستقب هایگروه وزمون برای 

 69ش5            ش    000                24               70ش7            هاواریان  رگ برابری  

 

دهاا ش تفاااوت مسااتقب را نشااان می یهانمونااهبااا  tهای وزمااون یا تااه (5)جاا ول 

باه لحاا  کان  ک سای مشااه ه شا ش بار ایان مبناا،   معلّمااناین دو گروه از    بینمعناداری  

 و 76ش25بااا )میاان ین:  باا اشاتیا  ساازگار یمعلّماانتفااوت معنااداری باین کان  ک سای 

: )میااان ین و کان  ک ساای همکااران ونهاا باا اشااتیا  ساازگار پاایین (64ش1انحارا  معیاار: 

 (شt(24= )70شp    ،7 >ش  d ،005=   13ش2( وجود دارد 10ش2و انحرا  معیار:    07ش20

شاود کاه بار مرباو  می  معلّمااندو گاروه از    سومین پرس  تحقیاق باه بررسای تفااوت

)نمااود شاانا تی(، دارای درجااات متفاااوتی از اشااتیا  جبااری در  اسااا  ا هااارات  ااود

مشااابهی را در باورهااای  نساابتا  میااان ین  ،مااورد باورهااای وموزشاای بودناا ش هاار دو گااروه

( باااا OP) یجبااردارای اشااتیا   معلّمااانوموزشاای  ااود نشااان دادناا ش ایاان مقاا ار در 

دارای اشاااتیا  جباااری پاااایین  معلّماااان( و در 65ش1و انحااارا  معیاااار:  30ش25: )میاااان ین

 ( بودش19ش1و انحرا  معیار:  46ش24:  )میان ین
 

 ۀ باال و پایینی از اشتیاق جبری در باورهای آموزشی با درج معلّمانآمار توصیفی دو گروه  .6جدول 

 انحرا  معیار                           میان ین                تع اد                       گروه          

 65ش1                                  30ش25                   13                باا جبریاشتیا  

 19ش1                               46ش24                     13                   پایین جبریاشتیا     

 

اشااتیا  جبااری پااایین:  ؛ و549)اشااتیا  جبااری باااا:  داریمعناای سااطوح بااه توجّااهبااا 

  ااارگ، «اسااامیرن  کلماااوگرو  ناپاااارامتری»در وزماااون  .05  طاااای ساااط  در ش(745

سااط  معناااداری ش شاا  تأییاا در دو گااروه  وموزشاای باورهااای نمااره نیان یاام بااودن نرمااال 

نیااز  پرساا  در ایاان بنااابراین ،بااودبیشااتر  ش05 ( از  طااایش387)مقاا ار  هاام «لااوین» وزمااون

 ش شها انجام  با  رگ برابری واریان  tوزمون 
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با اشتیاق جبری باال و پایین در باورهای  معلّمانهای مستقل برای دو گروه با نمونه  tنتایج آزمون  . 7جدول 

 آموزشی 

 ا ت   میان ین         معناداری       وزادی درجۀ        t           مستقب هاینمونه وزمون برای 

 ش 846                  ش148                 24              49ش1        هاواریان  رگ برابری  

 

ارائاه شا ه، فااکی از عا م تفااوت معناادار دو گاروه باه لحاا   (7)که در جا ول   نتایی

ش هاار دو گااروه ایاان (t(24= )49شp ،1ش = 148)ونهااا بااود  شاا هگزارشباورهااای وموزشاای 

ای در ایاان ، نیاار مشااابهی در مااورد باورهااای وموزشاای داشااتن  و تفاااوت عماا همعلّمااان

 بین ونها مشاه ه نش شباورها 

پرس  چهارم تحقیق، به ایان مسائله پردا ا  کاه ویاا تفااوت معنااداری باین دو گاروه 

 ؟اشااتیا  جبااری در کاان  ک ساای ونهااا وجااود دارد بااا سااطوح مختلفاای از معلّمااان

همبساات ی بااین باورهااای وموزشاای و نمااود ر تاااری ایاان باورهااا(ش  یعناای ، ریدعبارتبااه)

 ده شومار توصیفی دو گروه در فوزۀ کن  ک سی را نمای  می (،8)ج ول  
 

 با درجۀ باال و پایینی از اشتیاق جبری در کنش کالسی  معلّمانآمار توصیفی دو گروه  .8جدول 

 انحرا  معیار                     میان ین                     تع اد                    هاگروه                   

 51ش2                        00ش22                   13                      اشتیا  جبری باا

 06ش1                         84ش18                   13 اشتیا  جبری پایین                 

 
 

ش و اشااتیا  جبااری پااایین: 821)اشااتیا  جبااری باااا:  داریمعناای سااطوح بااه توجّااهبااا 

  ااارگ، «اسااامیرن  کلماااوگرو  ناپاااارامتری»در وزماااون  .05  طاااای ساااط  در ش(393

 ساط  معنااداری وزماونش شا  تأییا در دو گاروه  ک سای کان  نماره  نیان یام  باودن  نرمال 

باا  tوزماون از بناابراین در ایان پرسا    ،باودش  05از  طاای  تار  کمش(  001)مقا ار    نیز  «لوین»

 شش استفاده  ها  برابری واریان نا رگ  
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با درجۀ باال و پایین اشتیاق جبری در کنش   معلّمانهای مستقل دو گروه با نمونه  tنتایج آزمون   .9جدول 

 کالسی 

 ا ت   میان ین    معناداری        وزادی  درجۀ         t            مستقب هایگروه وزمون برای 

 15ش3         ش     000              24                15ش4            هاواریان  رگ نابرابری 

 

های مسااتقب بااا نمونااه tهای بااه دساا  وماا ه از وزمااون هاام بااه یا تااه (9) جاا ول 

های های مربااو  بااه اشااتیا  جبااری از یا تااهمقاا ار تفاااوت یا تااه نکااهیبااا تصاااص داردش 

هااای تاار اساا ، تفاااوت معناااداری میااان کاان  ک ساای معلممربااو  بااه اشااتیا  سااازگار کم

دارای  معلّمااان ااوردش باار ایاان اسااا ، کاان  ک ساای دارای اشااتیا  جبااری بااه چشاام می

( در مقایسااه بااا 51ش2معیااار:  و انحاارا  00ش22: )میااان ین میااان ین باااای اشااتیا  جبااری

( 06ش1نحاارا  معیااار: و ا 84ش18: بااا اشااتیا  جبااری پااایین )میااان ین یمعلّمااانکاان  ک ساای 

 (شt(24= )15شp     ،4 >ش  d ،05=   64ش1)  به  رز معناداری متفاوت اس 

 معلّمااان شاا هگزارشبررساای تطااابق باورهااای وموزشاای  پنجمااین پرساا  تحقیااق بااه

پااردازدش باارای دارای درجااات مختلاا  اشااتیا  سااازگار و کاان  ک ساای وموزشاای ونهااا ماای

در اسااتفاده شاا ش  «گشااتاور پیرسااون-ضاار بهمبساات ی فاص» ۀایاان منیااور، از دو رویاا

 اارگ ون )نرمااال بااودن پاای  «پیرسااونپااارامتری »اینجااا نیااز قبااب از اسااتفاده از وزمااون 

لااین در اوّ ششاا بررساای  «اسامیرن  کلمااوگرو  ناپااارامتری»متییرهاا( بااا اسااتفاده از وزماون 

سااازگار دارای اشااتیا   معلّمااان شاا هگزارشرویااه، همبساات ی بااین باورهااای وموزشاای 

(HPپایین و کان  ک سای ونهاا محاسابه شا ش )    ساط  در داریمعنای ساطوح  باه  توجّاهباا 

و  ش(804) وموزشاای باورهااای متییرهااای نمااره نیان یاام بااودن نرمااال   اارگ .05  طااای

از  بنااابراین؛ نشاا  رد پااایین سااازگار اشااتیا  دارای معلّماااندر  ش(981) ک ساای کاان 

 شش استفاده    «همبست ی پیرسون»وزمون 
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های و کنش اشتیاق سازگار با سطح پایین معلّمان شدهگزارش همبستگی بین باورهای آموزشی  .10جدول 

 کالسی آنها 

 P                                کن  ک سی   

 ش 232             ش357           همبست ی پیرسون    

 باورهای وموزشی

 

شااود، همبساات ی معناااداری بااین باورهااای مشاااه ه می (10) کااه در جاا ول  گونااههمان

( پاایین و کان  ک سای ونهاا وجاود HPساازگار )باا اشاتیا     معلّماان  ش هگزارشوموزشی  

 (شr(11ش = )p ،357ش = 232)ن ارد  

سااازگار دارای اشااتیا   معلّماااندر دومااین رویااه، همبساات ی میااان باورهااای وموزشاای 

(HPباااا و کاان  ک ساای ونهااا بررسااای شاا ش )  کلماااوگرو  ناپااارامتری»در وزمااون 

 متییرهااای باورهااای ۀنماار نیان یاام بااودن نرمااال   اارگ .05  طااای سااط ، «اساامیرن 

مااورد نیااز  سااازگار باااا  اشااتیا  دارای معلّماااندر  ش(562) ک ساای و کاان  ش(825) وموزشاای

 شش استفاده    «همبست ی پیرسون»از وزمون    بنابراین؛  گر    تأیی 
 

 های کالسی آنها و کنش اشتیاق سازگار با سطح باالی معلّمانبین باورهای آموزشی   یهمبستگ. 11جدول 

 P                                      کن  ک سی

 ش 000              ش855                   همبست ی پیرسن

 باورهای وموزشی

 

دارای اشااتیا   معلّمااانشااود، باار  اا   مشاااه ه می (11)کااه در جاا ول  گونااههمان

دارای  معلّمااان شاا ۀرشگزاموزشاای وقااوی بااین باورهااای  سااازگار پااایین، همبساات ی

 یعناای ، ریدعبارتبااه)  ااورداشااتیا  سااازگار باااا و کاان  ک ساای ونهااا بااه چشاام می

 (شr(11ش = )p ،85 >ش 01)همبساات ی بااین باورهااای وموزشاای و نمااود ر تاااری ایاان باورهااا 

 اس (ش

ششااامین پرسااا  ایااان تحقیاااق، مرباااو  باااه بررسااای تطاااابق باورهاااای وموزشااای 

دارای درجااات مختلاا  اشااتیا   معلّمااانو کاان  ک ساای وموزشاای در بااین  شاا هگزارش
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 «گشااتاور پیرسااون-ضاار همبساات ی فاصب»جباری اساا ش باارای ایاان منیااور، از دو رویااه 

دارای  معلّمااان شاا هگزارشدر نخسااتین رویااه، تطااابق باورهااای وموزشاای  اسااتفاده شاا ش

، «اساامیرن  کلمااوگرو  ناپااارامتری»در وزمااون  ( پااایین محاساابه شاا شOP) یجبااراشااتیا  

 ش(745وموزشای )  متییرهاای باورهاای  نماره  نیان یام  باودن  نرماال    ارگ  .05   طاای  سط 

وزمااون پاا  ش نشاا  ردنیااز جبااری پااایین  اشااتیا  دارای معلّماااندر  ش(393) یک ساا و کاان 

 شکار گر ته ش ه ب  «همبست ی پیرسون»
 

 های کالس آنها و کنش اشتیاق جبری با سطح پایین معلّمانهمبستگی بین باورهای آموزشی   .12جدول 

 P                      کن  ک سی    

 ش 660                   -ش 135                 همبست ی پیرسن 

 باورهای وموزشی

 

شااود، همبساات ی معناااداری بااین باورهااای مشاااه ه می (12)کااه در جاا ول  گونااههمان

دارای اشااتیا  جبااری پااایین و کاان  ک ساای ونهااا وجااود  معلّمااان شاا هگزارشوموزشاای 

 (شr(11= )  -شp ،135ش = 660)ن ارد  

اا دارای اشااتیا  جبااری باا معلّماااندوم بااه بررساای همبساات ی باورهااای وموزشاای  ۀرویاا

 سااط ، «اساامیرن  کلمااوگرو  ناپااارامتری»ن در وزمااوپااردازدش و کاان  ک ساای ونهااا می

و ش( 549) وموزشاای متییرهااای باورهااای ۀنماار نیان یاام بااودن نرمااال   اارگ .05  طااای

از  پاا ش بااود تأییاا مااورد نیااز  باااا جبااری  اشااتیا  دارای معلّماااندر  ش(821) ک ساای کاان 

 شش استفاده    «همبست ی پیرسون»وزمون 
 

 های کالسی آنها و کنش اشتیاق جبری با سطح باالی معلّمانهمبستگی بین باورهای آموزشی   .13جدول 

 P                              کن  ک سی   

 ش 004                          ش741                   همبست ی پیرسون

 باورهای وموزشی
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دارای اشااتیا   معلّمااانشااود، باار    مشاااه ه می (13)کااه در جاا ول  گونااههمان

دارای   معلّماان  شا هگزارشی باین باورهاای وموزشای  تاوجّهجبری پاایین، همبسات ی قاباب  

همبسات ی  یعنای ، ریدعبارتباه) اشتیا  جباری بااا و عملکارد وموزشای ونهاا وجاود دارد

 اس (ش(ش r(11)ش = p ،74 >ش  01) بین باورهای وموزشی و نمود ر تاری این باورها

 یریگجهینتو  بحث. 5

ه   ما از این پاهوه ، مطالعاۀ مطابقا  و یاا عا م مطابقا  نماود شانا تی باورهاای 

م ایان باورهاا و بررسای نقا  اشاتیا  معلّا زبان ان لیسی باا نماود ر تااری معلّمانوموزشی 

کااه بااین باااور مبتناای باار  های پااهوه  نشااان دادبااودش یا تااه در تعاا یب رابطااۀ ایاان دو

ها باا همبسات ی وجاود نا اردش ایان یا تاه  ،لزوماا   ،هااو کن  ک سای ون  معلّمان ودا هاری  

؛  یاا   2004)بَساتورکمن، لوئااون و الای ،  ساو هسااتن هاای گرشااته همهای پهوه یا تاه

؛ 2016ی و  ااالص فقیقاای، ؛ کریماای، عباا اله2016؛ کریماای و دهقااانی، 2009و ب اار ، 

چهااار گااروه  میااانل و سااوم تحقیااق، (ش  بااق نتااایی پرساا  او2017ّکریماای و نیااری، 

هاا، تفااوت معنااداری وجاود ن اشا ش شا ۀ ونگزارش، باه لحاا  باورهاای وموزشای  معلّمان

بساات ی تطااابق باورهااا و کاان  وموزشاای  ااود ی شااواه ی از هممعلّمااانتنهااا  ،فااال نیباا

رای درجاۀ بااایی از اشاتیا  ساازگار و اشاتیا  جباری بودنا ش هم ناین، نشان دادنا  کاه دا

اشااتیا   وسااازگار دارای اشااتیا   معلّمااانشاا ۀ معلااوم شاا  کااه باورهااای وموزشاای گزارش

باه م  ا پیونا  ایان باورهاا باا کان  ک سای معلّااسا ، امّا  همساانجبری باا و پایین تقریبا   

، تطااابق نمااود شاانا تی و ر تاااری  قاا  در  ریدعبارتبااهمعناااداری متفاااوت اساا ش   اارز

شااود کااه تااا اناا ازۀ زیااادی دارای اشااتیا  سااازگار یااا مشاااه ه می یمعلّمااانون دسااته از 

م های ایان پاهوه  فااکی از ون اسا  کاه میازان اشاتیا  معلّااشتیا  جبری هساتن ش یا تاه

شاا ۀ وی و  ی میااان باورهااای وموزشاای گزارشبسااتتواناا  نقاا  بساایار مهماای در هممی

 کن  ک سی او داشته باش ش

های وموزشاای و باورهااای  ااود را در ال مشااتا ، ایاا ه معلّمااان(، 2009 بااق نیاار دَی )

تیا ، رساا  کااه بخاا  مهماای از اشاا ااور بااه نیاار میکنناا  و اینکااار تاا ری  ماانعک  می

باین   درواقا ها و باورهاایی اسا ش  ال های ونهاا وابساته باه چناین ایا هتعه  و کارایی ک  
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مشااتا  سااازگاری وجااود داردش  معلّمااانباورهااای وموزشاای و نمااود ر تاااری باورهااای 

پرسا  دوم و چهاارم ایان تحقیاق پی اسا ، تفااوت معنااداری باین   که در نتاایی   ورهمان

بااا و کان  ک سای همکااران ونهاا باا  جباری ساازگار وباا اشاتیا   معلّماانکن  ک سای 

مشااتا  را ا اارادی  معلّمااان(، 2001) یا  سااازگار و جبااری پااایین وجااود داردش  رایاا اشاات

ای  ااود را واضاا  بیااان ها و باورهااگیرناا  و ایاا هی میداناا  کااه کااار  ااود را جاا ّمی

های ناوینی کاه منجار باه بهباود ها ع قۀ وا اری باه فاوزۀ دانا  دارنا ، از ایا هکنن ش ونمی

کننا ، باه مساائب مرباو  باه کا   اشارا  و قبال میشون  با و اوش بااز اساتوضعی  می

وماوزان جاوانی کاه هار روز هاای مارتب  باا دان وگاهی کامب دارنا  و باه ع یاق و چال 

 من  هستن ششون ، ع قهبر سر ک   فاضر می

نتااایی پنجمااین و ششاامین پرساا  تحقیااق، همبساات ی معناااداری بااین  باار اسااا 

بااا اشااتیا  سااازگار و جبااری پااایین و کاان   نمعلّمااا شاا هگزارشباورهااای وموزشاای 

هاای دارای اشاتیا  ساازگار و جباری پاایین، مبار  ا   معلّ  ؛ وک سی ونهاا وجاود نا ارد

 معلّمااان)نمااود شاانا تی(  شاا هگزارشی بااین باورهااای وموزشاای تااوجّهقابااب  همبساات ی

دارای اشتیا  ساازگار و جباری بااا و کان  ک سای )نماود ر تااری( ونهاا وجاود داردش در 

تواناا  همانناا  اشااتیا  سااازگار، هااای گرشااته، ایاان واقعیاا  کااه اشااتیا  جبااری میپهوه 

)والرنا  و همکااران،  میفاول مانا ه اسا  ،م را در رسی ن باه تعاالی یااری کنا ، تقریباا معلّ

 معلّماانباه نتاایی پرسا  ششام تحقیاق،    توجّاههوه  فاضار، باا  ا در پامّ؛  (2008و    2007

دارای اشااتیا  سااازگار باااا  معلّماااندارای اشااتیا  جبااری باااا تقریبااا  عملکااردی در سااط  

هاای گرشاته باه ایان نکتاه اشااره شا ه اسا  کاه از  ود نشان دادن ش هم نین، در پهوه 

باااا  یهمساااانصاااورت بهاشاااتیا ، یعنااای اشاااتیا  ساااازگار و جباااری،  یهامقولاااه ریاااز

، 2، ساالوی، اکایااب1)ماگیااائو، والرناا ، کارساا  های عملکاارد در ارتبااا  هسااتن شااا ص

 (ش2008و   2007؛ والرن  و همکاران، 2009بو رد و کوئستنر،  
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شا ه اسا  کاه موانا  بیرونای،   توجّاههاای موجاود باه ایان موضاو   در پیشینۀ پهوه 

، معلّماانهاای د ک  مانن  کمبود زماان و اجباار بارای اجارای کاماب برناماۀ درسای و تعا ّ

وجاود   باه دلیابگرارنا  و  م تاأثیر میاز مواردی هستن  کاه افتمااا  بار روش وماوزش معلّا

 تواننا  در محای  کا  ، باه باورهاای وموزشای  اود جاماۀ عمابهاا نمیچنین ماوانعی، ون

(ش یکاای از مواناا  مهاام در 2017؛ کریماای و نیااری، 2016ب وشااانن  )کریماای و دهقااانی، 

 بااه دلیااب معلّمااانهایی اساا  کااه باورهااای وموزشاای در کاا  ، محاا ودی  عملاای کااردن

، نتااایی نیباااوجودااناا ش های وموزشاای بااا ون مواجههای تجااویزی مبسسااهبر اای سیاساا 

توانا  تاا ویهه اشاتیا  ساازگار، میم، باهپهوه  فاضر فااکی از ون اسا  کاه اشاتیا  معلّا

های مح ودکنناا ه  لبااه کناا  و موجاا  سااازگاری زیااادی باار ایاان مواناا  و سیاساا  فاا ّ

 با عملکرد ک سی وی شودش مباورهای معلّ   یازپ یب

ها و ی در هن ااام وجااود محاا ودی مشااتا ، فتّاا معلّماااناسااا ، پی اساا  کااه ایاان باار 

ق سااازن  و تااا باورهااای  ااود را در کاا   در  محقّاا اناا کمبااود امکانااات هاام در ت ش

ا اراد دارای اشاتیا  ساازگار   ازونجاکاهدهنا ش  ساو باا باورهاای  اود اداماه میبه ت ری   هم

بااا ایاان  یمعلّمااان(، 2012، 2و لااو 1اناا  )لااوهاقانههااای  لّیااا تن راه بااه دنبااال باااا، همااواره 

باورهاای واقعای  اود  واهنا    کاردنعملای  اقاناه بارای  هاایی  لّتی، روشویهگی شخصایّ

 یا  ش

م نقاا  مهماای در تااوان بااه ایاان نتیجااه رساای  کااه ارتقااای اشااتیا  معلّاابنااابراین، می

معناااداری در  بااه  اارزکناا ، چراکااه ایاان  صیصااه ای وی ایفااا میپیشاار   فر ااه

نیران م در کاا   در  نقاا  داردش بساایاری از صاااف بخشاای ن بااه باورهااای معلّااتحقق

باه کننا  و بار ایان باورنا  کاه  ت انتقااد میشا ّهای ب ون اشاتیا  بهاز محی فوزۀ وموزش  

هااایی  یرانسااانی هااای رسامی وموزشاای تباا یب باه نیامنبااود اشاتیا ، بساایاری از نیام دلیاب

، بااه شااور و معلّمااانان یشاامن ان،  ننیاار ایاا(ش از 1998، 3)ساراسااون ان و ناکاروماا  شاا ه
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مسایر رشا    روشان کاردنهاای  اود را بارای  اشتیا  نیاز دارن  تاا بتواننا  دانا  و مهارت

 (ش2019)میرشجاعی و همکاران،  و پیشر   ارتقا بخشن 

تااأثیر چشاام یری باار  تواناا م ماایهای ایاان پااهوه ، اشااتیا  معلّااباار اسااا  یا تااه

وه، پااهوه  ع هااا داشااته باشاا ش بااهو عملکاارد ک ساای ون معلّمااانسااازگاری باورهااای 

موابااۀ یاا  متییاار شخصاای اثرگاارار باار جای اااه اشااتیا  به اهمّیّاا فاضاار بااا تمرکااز باار 

زبااان ان لیساای و عملکاارد  معلّمااانسااازگاری باورهااای وموزشاای مبتناای باار  ودا هاااری 

های ج یاا ی را بااه پیشااینۀ مطالعاااتی تطااابق باورهااا و عملکاارد هااا، یا تااهوموزشاای ون

تااوان بااه ایاان مهاام های ایاان پااهوه ، میبااه یا تااه توجّااها ، باادرنتیجااها زایاا ش وموزشای می

 هااا مفیاا  باشاا شتواناا  در تقویاا  عملکاارد ونماای معلّماااندساا  یا اا  کااه ارتقااای اشااتیا  

تواناا  یکاای از ای میایجاااد محاای  وموزشاای گاارم و صاامیمی و بهبااود ومااوزش فر ااه

هاا در ن روشم مابثر  واها  باود و اگار ایاهایی باشا  کاه در تقویا  عملکارد معلّاروش

 وموزان  واهن  ش شباع  ارتقای سط  دان   ،ک   در  پیاده شون ، متعاقبا 

ومااوزان  قاا  زمااانی   اجاارای در  دارنا ش دان ای بار کیفیّااالعااادههاا تااأثیر  ار ممعلّ

داشاته   هاایی مشاتا مکننا  کاه معلّمزایای شور و شاو  تحصایلی و وموزشای را تجرباه می

، 1)مونتاالوو قائاب هساتن  اهمّیّا وماوزان بارای کارشاان و بارای دان  کاه یمعلّماانباشان ؛ 

م بااا اشااتیا  در مناا  معلّااان یزه  عّالیّاا بخشاای ن بااه  (ش تاا اوم2007، 3و میلاار 2منساافیل 

؛ م قاارار گیااردهای ماا یران و مساائوان تربیاا  معلّااکاا   در  بایاا  ساارلوفۀ برنامااه

های نااوین  ااود دربااارۀ جاار  بهتاار اساا  سیاساا های ومااوزش زبااان بنااابراین مبسسااه

م در های جار  معلّاوساو ها ای  کننا  و اشاتیا  را معیاار سیاسا م را باه ایان سم معلّ

توانناا  از م، میگراران فااوزۀ تربیاا  معلّاانیاار ب یرناا ش تربیاا  مربیااان زبااان و سیاساا 

هااا کنناا  و راه ون اسااتفاده معلّمااانبخشای ن بااه ها و نتااایی مقالااۀ فاضاار باارای وگاهیدیا گاه

 ت و اشتیا  هموار سازن شرا در مسیر ت ری  توأم با لّر
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هایی مواجاه اسا  کاه نتاایی باا محا ودی   هااپهوه این پاهوه  هام هماننا  ساایر  

م بایا  نتاایی مرباو  باه ارزیاابی عملکارد معلّا  ،ا ون بای  با افتیا  بیشتری تفسایر شاودش اوّ

هااای م تنهااا دو کاا   بررسای شاا ، در پهوه علّاباا افتیااا  بررساای شاود، زیاارا از هاار م

 52 قاا  عملکاارد  ،شااود جلسااات درساای بیشااتری مشاااه ه شااودش ثانیااا ویناا ه پیشاانهاد ماای

هااای ویناا ه از شااود کااه در پهوه بنااابراین، پیشاانهاد می؛ م بررساای شاا ه اساا معلّاا

  در پاااهوه ،ثالواااا  عنوان داده اساااتفاده شاااودشکنن گان بیشاااتری باااههاااای شااارک ک  

بناابراین، بهتار اسا  ؛  فاضر، تنهاا متییار شخصایتی درنیرگر تاه شا ه، متییار اشاتیا  باود

م اثرگرارناا ، تی کاه بار عملکاارد معلّاهاای موبا  شخصاایّوینا ه، دی اار ویهگیتحقیقاات در 

در نیر گر ته شاون ش نکتاۀ مهام دی اری کاه بایا  باه ون اشااره کنایم ایان اسا  کاه روش 

داده  یوورجماا هاساا  کااه یاا  روش کیفاای اه ۀ ک  هااا مبتناای باار مشااگااردووری داده

، مانناا  روش هااای گااردووری دادهش بهتاار اساا  کااه در مطالعااات وتاای از سااایر روشاساا 

هاای مارد مبسساۀ ماینکاه تعا اد معلّ ، نیاز اساتفاده شاودش در و ار«شا همصاافبۀ بازسازی»

گااروه از  هاار ماارد در معلّمااانزن بااود، بااه همااین دلیااب تعاا اد  معلّمااانمااوردنیر باای  از 

های پااهوه  تااوان گفاا  ایاان مااورد از دی اار محاا ودی کااه می زن بیشااتر بااود معلّمااان

 وی شفاضر به شمار می

 نامهکتاب

گراران  (ش بررساای مفهوم بساان گی زبانی از دی گاه ساایاساا  1399فسااینی  ا می، وش )  مش، و پهوه ،

 ش55-29(، 2)53،  ش مطالعات زبان و ترجمهو  راگیران زبان ان لیسی در ایران  معلّمانوموزشی، 
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 دربارة نویسندگان

تخصااصاای    ارجی دانشاا اه  وارزمی اساا ش فوزۀ  هایدانشاایار گروه زبان  نبی کریمید محمّ

م و  راگیر  دوم و شاانا   در معلّم،  راگیری زبان تربی  معلّ های ایشااان بیشااتر در زمینۀپهوه 

 اس ش

  )ره(   المللی امام  مینیی گروه زبان ان لیسای دانشا اه بینومو ته مقط  دکتردان   پریس ا اش کانی

 م اس ش راگیری زبان دوم و شنا   در معلّ  های وی بیشتر در زمینۀاس ش پهوه قزوین  

 ش  قزوین اسا   )ره(  المللی امام  مینیدانشا اه بینر گروه زبان ان لیسای  اساتادیا  باقر ش عبانیمحمّد 

  راگیری زبان دوم و روانشناسی زبان اس ش های ایشان بیشتر در فوزۀپهوه 
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