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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 noncorrespondence 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 nonalignment 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.
Keywords: Cognitive/Behavioral Manifestation, Pedagogical Belief, Teachers’
Cognitive/Behavioral Correspondence, Teacher Passion; Harmonious Passion,
Obsessive passion
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چکیده
تاکنون تحقیقااات گسااتردهای دربااارۀ میازان تأثیرگااراری باورهااای معلّمااان زبااان دوم باار
عملکاارد وموزشای ونهااا انجااام شا ه اسا ش شااواه ارائهشا ه نشااان میدها کااه لزومااا
ارتبااا ی می اان عملکاارد فر ااهای معلّمااان و باورهااای ونهااا وجااود ن ا اردش مااا در ای ان
کوشاای هایاام تااا مطابق ا

پااهوه

ی اا ع ا م مطابق ا

نمااود شاانا تی بااا نمااود ر تاااری

باورهای وموزشی معلّمااان زبااان ان لیسای و میازان تااأثیر اشااتیا معلّمااان باار رابطاۀ ایان
دو را بررساای کناایمش  72معلّاام زن و ماارد ،شاارک کنن گان اصاالی تحقیااق فاضاار
بودن ش از میان این ا ااراد ،چهااار گااروه باارای بررساای مطابقا
با عملکرد فر های ونااان انتخااا

یاا عا م مطابقا

باورهااا

شا ن ش دو گااروه از ایاان معلّمااان در کااار ااود سااط

باااا و دو گااروه دی اار سااط پااایینی از اشااتیا سااازگار و اشااتیا جبااری داشااتن ش دو
هااای هاار معلّ ام بااهعنوان نمونااه مااورد مشاااه ه قاارار گر ا ش مقایس اۀ

جلسااه از ک

گروههااا نشااان داد کااه اگرچااه هااردو گااروه اهمّیّ ا  ،نساابتا ،یکسااانی باارای باورهااای
وموزشاای قائااب بودناا  ،تطااابق میااان باورهااا و عملکاارد فر ااهای ،صاار ا ،در کاا
معلّمااانی مشاااه ه ش ا کااه دارای اشااتیا سااازگار و یاا اشااتیا جبااری باااا بودن ا ش باار
اسااا

یا تااههای ای ان مقالااه ،میتااوان بااه ای ان نتیجااه رس ای کااه عامااب اشااتیا  ،نق ا

مهم ای در بااهکارگیری باورهااای وموزش ای گزارشش ا ه توس ا معلّمااان زبااان در کاان
ک سی ونها داردش
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 .1مق ّدمه

مطالعااۀ شاانا

معلّ ام 1و باورهااای او کااه از مهمتاارین عناصاار تشااکیبدهن ۀ شاانا

وی به شامار میویا (الای  ،)2012 ،2در کناار اسات ال وموزشای کاه باه روش و عملکارد
وموزشاای معلّاام مربااو میشااود ،در دو سااط نیااری و تجرباای ،توجّااه بساایاری از
کاارده اساا

صاااف نیران را بااه ااود جلاا

(باار 2011 ،3؛ ااریمن2002 ،4؛ نونااان،5

)2004ش ایاان فجاام از توجّااه ،نتیجااۀ انبااوه پهوه هااای بنیااادینی اساا
ومااوزش زبااان ان لیساای انجااام گر تهان ا ؛ فااوزهای کااه اهمّیّ ا

کااه در فااوزۀ

زیااادی بااه تااأثیر باورهااای

معلّااام در شاااکبگیری عملکااارد وموزشااای او میدهااا ش باااهعبارتدی ر ،بسااایاری از
پهوهش ا ران پریر تهان ا کااه کلّیّ ا
و تصاامیمگیریهای ونهااا تح ا

روش ت ا ری

معلّمااان در ک ا

در

یااا عّالیّ هااا

تااأثیر باورهایشااان قاارار دارد (باار 2011 ،؛ بَسااتورکمن،6

2012؛ ائااو)2007 ،7ش بساایاری از پهوهش ا ران فااوزۀ ومااوزش زبااان ،بااا توجّااه بااه رابطااۀ
میان باورهاای معلّام و روشهاای وموزشای وی ،ابعااد چناین رابطاهای را بررسای کردهانا ش
ا اازون باار ایاان ،بااه گفت اۀ نسااترما ر ،)1979( 8مطالعااۀ باورهااای معلّمااان بخ ا
تااوجّهی از پهوه هااای ماارتب بااا موضااو کااارایی ونهااا محسااو
فسااینی ااا می)1399 ،ش بااه همااین دلیااب اساا

در ااور

میشااود (پااهوه

و

کااه در فااال فاضاار بیشااتر پهوه هااا

دربارۀ عقایا معلّام ،باه بررسای تاأثیر باورهاای معلّماان بار عملکارد وموزشیشاان متمرکاز
اسا

(انا روز)2003 ،9؛ بنااابراین ،بیعاای اسا

کااه شاااه فجاام زیااادی از پهوه هااای

بنیادین در ایان بااره باشایمش ایان پهوه هاا بیشاتر باه رابطاۀ باورهاا باا عملکارد وموزشای
معلّم ا تصاص یا تهان (ان روز2003 ،؛ بَستورکمن ،لوئون 10و الی )2004 ،ش
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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بااا اینکااه نتااایی تجرباای و نیااری پهوه هااای ااو فاااکی از اهمّیّا
معلّم اس  ،صاف نیران معتق ن ایان ابعااد شانا تی همیشاه نیاز باا کان
مطابق ا

باورهااا و دانا
ک سای 1معلّام

ن ارن ا (اس ا یر ،2005 ،2بَسااتورکمن)2012 ،ش دایااب متع ا ّدی دربااارۀ ع ا م ارتبااا

میااان باورهااای معلّاام و عملکاارد وی رکاار شاا ه اساا

(ارنساا 1989 ،3؛ اساا یر2005 ،؛

باار 2003 ،؛ لیااائو2003 ،4؛ ویلساان 5و کااونی)2002 ،6ش باارای نمونااه ،باار اسااا
ارنساا

نیاار

( ،)1989عاا م ارتبااا میااان باااور و عملکاارد فر ااهای معلّاام ،معلااول بر اای

ویهگیهااای معلّ ام و نیااز بر اای ویهگیهااای کاان

ک ساای اس ا ش ع ا وه باار ایاان ،ع ا م

ارتبااا میااان باورهااای وموزشاای 7گزارششاا ۀ معلّاام و عملکاارد فر ااهای او بااه بر اای
محا ودی های مااوقعیتی و بااا تی ،مااو ضاارورت پوشا
معلّ ام ،مربااو میشااودش چنااین عااواملی باع ا
جاماااۀ عماااب ب وشاااان

کامااب برنامااۀ وموزشاای از سااوی

میشااون معلّ ام نتوان ا بااه باورهااای ااود

(بااار 2003 ،؛ بَساااتورکمن2012 ،؛ لااای2008 ،8؛ لیاااائو)2003 ،ش

بَستورکمن ( )2012در مقالۀ ود باه بر ای عواماب مابثر بار تطاابق ن اشاتن رابطاۀ بااور و
عملکاارد معلّاام اشاااره کاارده اساا ش ایاان عوامااب عبارتاناا از :محاا ودی های مااوقعیتی،
وجااود سیسااتمهااای مبتناای باار باورهااای مختلاا

(باورهااای اصاالی یااا عماا ه در براباار

باورهای رعی یا فاشایهای) و نیاز راینا تیییار باورهااش هم ناین وی بار ایان بااور اسا
که این ع م تطابق ممکان اسا

باه دلیاب مطالعاه و بررسای باورهاای وموزشای باا اساتفاده

از رحوارههاای سااده باشا ش م اا
هساااتن کاااه موجاا

بار ایان ،متییرهاای شخصای از دی ار عواماب مهمای

گسسااات ی میاااان کااان

فر اااهای معلّاام و باورهاااای وموزشااای

گزارشش ۀ او میشون (الی )2012 ،ش

1. actual practices
2. Speer
3. Ernest
4. Liato
5. Wilson
6. Cooney
7. pedagogical beliefs
8. Lee

75

تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای وموزشی و ششش

در  ،بااه متییرهااای شخصاای معلّاام

میاازان اسااتفاده از باورهااای شاانا تی در کاا

بست ی دارد کاه در پهوه هاای ان ش شاماری باه ایان رابطاه توجّاه شا ه اسا
2012؛ کریماای ،1عب ا الهی 2و ااالص فقیقاای)2016 ،3ش باار اسااا

(الای ،

مفهااومیکردن ت ا ری ،

ر تااار معلّ ام پ ی ا های پی ی ا ه و چن ا وجهی تلّقاای میشااود (ورلااو  4و ون ا ریب)2001 ،5
تااأثیر عوامااب شخصاایتی و محیطاای شااکب میگیاارد و بای ا بررساای و ارزیااابی

کااه تح ا

شااودش وگاااهی از چنااین عااواملی میتوان ا دری ااهای رو بااه شاانا
در ک ا

ب شااای و نیااز بیاان

در

تیییر دها ش اشاتیا  ،6یا

روش ت ا ری

مااا دربااارۀ سیاس ا های جاار

متییار اردی مهام اسا

کاه باهویهه در

و تربی ا

معلّ ام
معلّ ام را

اای وموزشای ،نقا

مهمای ایفاا میکنا (رویاز ولفونساو 7و لئاون)2019 ،8؛ امّاا تااکنون در زمیناۀ تا ری

زباان

ان لیساای ،رابطااۀ ایاان متییاار بااا ان یشااههای معلّ ام و نیااز تااأثیرات افتمااالی ون باار تحقااق
باورهااای معلّ ام در محاای واقعاای ،موضااو مطالعااه نبااوده اس ا ش ازونجاکااه عنصاار اشااتیا
تعیینکننا های در پیشاار

معلّام نقا

که اشتیا  ،افتمااا ،بار شانا

تحصاایلی دارد ،رضایّۀ پااهوه

فاضار ایاان اسا

و وگااهی معلّام از عملکارد فر اهای اود هام تأثیرگارار

باش ش
در بحاا

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

اس  ،چراکه اقت ای فر اۀ وماوزش ایان اسا
را صَ ار

اماار تعلیموتربی ا

ایاان فر ااه جاار

کاه معلّام وقا

و انار ی و ع قاۀ زیاادی

کن ا (دَی)2004 ،9ش اشااتیا  ،عاااملی اس ا

کااه معلّمااان را بااه

کاارده و ونهااا را تشااویق میکن ا ایاان فر ااه را ادامااه دهن ا (نیااا ،10

)1996؛ بنابراین بارای معلّام ،داشاتن اشاتیا  ،گزیناهای ا تیااری نیسا  ،بلکاه بنیاادینترین
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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عنصر تا ری
اهمّیّاا

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

مابثر باه شامار میویا (دَی)2004 ،ش باا اینکاه بسایاری از صااف نیران بار

عنصاار اشااتیا در ومااوزش تأکیاا کردهاناا

(دَی2004 ،؛ رایاا 2001 ،1؛ نیااا ،

 ،)1996این مفهوم بهصورت تماموکمال بررسی نش ه اس ش
از اار

دی اار ،درفالیکااه یا تااههای کلّ ای بساایاری از پااهوه هااا بااه اهمّیّ ا

معلّمان ،باورها و دانا

ونهاا اشااره دارنا  ،بررسای چ اون ی تفااوت ایان مفااهیم در باین

معلّمان باا ویهگایهاای متفااوت ،ماورد توجّاه قارار ن ر تاه اسا ش قا ان پاهوه
اهمّیّا

تفکّ ار
درباارۀ

متییرهاای شخصای کاه ارتباا تن ااتن ی باا دره باورهاای معلّام دارنا  ،افتماااا،

ریشااه در تعلاایم و تربی ا

معلّ ام ب اا رویکاارد راین ا -نتیجااهمحور 2داشااته باش ان ش بررساای

پیشااینۀ پهوه هااا در موضااو تااأثیر اشااتیا باار ت ا ری

نشااان میده ا کااه تقریبااا هاای

پهوهشاای در زمینااۀ سااازگاری و ع ا م سااازگاری باورهااای وموزشاای گزارشش ا ۀ معلّمااان
و عملکرد فر های ونها صورت ن ر ته اس ش
بااا توجّااه بااه مق ّماۀ نیااری و بررساای تجرباای ارائااه شا ه ،ها

ایاان پااهوه

پاس ا

دادن به سباات ریب اس :

 .1ویا در نمودهاای شانا تی عقایا وموزشای در باین معلّماان باا ساطوح مختلا
اشتیا سازگار ،تفاوتهای قابب توجّهی وجود دارد؟
 .2ویا در نمودهاای ر تااری عقایا وموزشای در باین معلّماان باا ساطوح مختلا
اشتیا سازگار ،تفاوتهای قابب توجّهی وجود دارد؟
 .3ویا در نمودهاای شانا تی عقایا وموزشای در باین معلّماان باا ساطوح مختلا
اشتیا جبری ،تفاوتهای قابب توجّهی وجود دارد ؟
 .4ویا در نمودهاای ر تااری عقایا وموزشای در باین معلّماان باا ساطوح مختلا
اشتیا جبری ،تفاوتهای قابب توجّهی وجود دارد؟
 .5ویا در تطاابق عقایا وموزشای و شایوههای واقعای وماوزش در باین معلّماان باا
سطوح مختل

اشتیا سازگار ،تفاوت معناداری وجود دارد؟

1. Fried
2. process-product perspective
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 .6ویا در تطاابق عقایا وموزشای و شایوههای واقعای وماوزش در باین معلّماان باا
سطوح مختل

اشتیا جبری ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
فاضاار میکوشاایم تااا باورهااای معلّمااان زبااان دوم را نسااب

از همااین رو ،در پااهوه

بااه عملکاارد ک ساای ونهااا بررساای کناایمش ایاان معلّمااان ا اارادی هسااتن کااه بااق ا هااارات
ااود ،درجااات مختلفاای از اشااتیا را داشااتن ؛ یعناای دارای سااطوح متفاااوتی از «اشااتیا
ساازگار» 1و «اشاتیا جباری» 2بودنا ش در ایان پاهوه  ،تفااوت میاان ایان گروههاا از نیاار
سازگاری باورهای وموزشی گزارشش ۀ ونها با کن

ک سیشان مقایسه ش ه اس ش

 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2مفهوم اشتیاق

اشااتیا عبااارت اس ا

از تمایااب اارد بااه عّااالیّتی کااه بااق تعری ا

موردع قااه و باارزشاای اساا
زیااادی را صاار

ااود او عّالیّ ا

کااه شااو او را برماایان یاازد و ایاان اارد ،زمااان و اناار ی

ون ماایکن ا (والرن ا  ،بلنکااارد ،3ماگیااائو ،4کوئسااتنر ،5رتااب ،6لئونااارد 7و

مارسوای )2003 ،8ش این تعری  ،از «ما ل دوگاناۀ اشاتیا » اقتباا
امااروز مهمتاارین چااارچو

ارائهشاا ه باارای پااهوه

شا ه اسا

کاه تاا باه

اشااتیا قلماا اد میشااودش والرناا و

همکاااران ( )2003در م ا ل دوگانااۀ اشااتیا  9بااه دو گونااه اشااتیا اشاااره میکنن ا  :اشااتیا
سازگار و اشتیا جباریش ایان صااف نیران بار ایان باورنا کاه اشاتیا ساازگار و جباری
بااه لحااا شاایوۀ نهادینااه کااردن عّالیّ ا

در شخصاای

سااازگار ناشاای از نهادینااه ش ا ن ودجااوش عّالیّ ا
باار ایاان اسااا  ،عّالیّاا

ا ااراد از یک ا ی ر متمایزن ا ش اشااتیا
موردع قااه در شخصاای

اارد اس ا ش

ناشاای از اشااتیا  ،بااا وزادی کامااب ا تیااار میشااود ،بااا دی اار
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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کنتارل ارد اسا

و زماانی کاه ارد ون

را انجااام میدهاا  ،اثاار موبتاای باار وی میگاارارد (رویااز ولفونسااو و لئااون2019 ،؛ مااو،1
)2016ش اشااتیا جبااری عبااارت اسا

از میااب شا ی بااه انجااام دادن عّااالیّتی کااه بااه شااکب

کنترلش ا های بااه اارد القااا ش ا ه اس ا

(مااو)2016 ،ش در ایاان نااو اشااتیا  ،اارد افسااا

میکن که مجبور اس

کاری را انجاام دها تاا نیار موبا

او تمایااب زیااادی دارد کااه تواناییهااای
ود را ا زای
پااهوه

را بااه نمااای

دی اران را باه اود جلا
ب اارارد و دوس ا

کنا ش

دارد ع ازّتنف

ده (کراکر 2و پاره)2004 ،3ش
مطالعااۀ یاا

در زمینااۀ ماا ل دوگانااۀ اشااتیا باار اسااا

گسااتردهای از

شاارک کنن گان و موقعی هااا صااورت گر تااه اسا ش باارای موااال ،لی ا  4و والرن ا ()2007
دربااارۀ ا اات ل قماربااازی تحقیااق کردهان ا  ،روسااو و والرن ا ( )2008پااهوه

ااود را بااه

مطالعاۀ سااالمن ی مو ّاق ا تصااص دادهانا و والرنا  ،ماگیاائو ،الیااوت ،دومااای  ،5دماار

6

و روساایو )2008( 7شاارک کنن گان و موقعی هااای مربااو بااه ورزش را بررساای کردناا ش
پهوه هاای ماارکور نشااان دادهانا کااه اشااتیا ساازگار میتوانا بااه داشاتن زنا گی بهتاار،
موب ان یشاای و ساارزن گی رهناای زنااان و مااردان در گروههااای ساانی مختلا

کما

کنا

( لی  ،والرن و لوین)2009 ،8ش
در

ااای وموزشاای نیااز رابطااۀ اشااتیا و عملکاارد معلّاام بررساای شاا ه اساا ش

پهوهشاا رانی ،مانناا دَی ( )2004و لیسااتون 9و گریسااون

10

دی گاه معلّماان و اشاتیا ونهاا باه فر اه یاا موضاو تا ری
( )2004اشااتیا عبااارت اساا

( ،)2004مفهااوم اشااتیا را از
بررسای کردهانا ش از نیار دَی

از ع قااۀ شاا ی معلّاام بااه موضااو در  ،دان ومااوزان و
1. Moe
2. Crocker
3. Park
4. Philippe
5. Dumais
6. Demers
7. Rosseau
8. Lavigne
9. Liston
10. Garrison
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باورهااای مشااتاقانهای کااه او میتوانا در فااین تا ری

بااه دان ومااوزان انتقااال دها و باار

زن ا گی ونهااا تااأثیر ب ااراردش هم نااین ،لیسااتون و گریسااون ( )2004اشااتیا را ع قااۀ زیاااد
معلّ ام بااه کااار ت ا ری
تعریا

و پاارورش ا ااراد ،ع قااه بااه ای ا ههای دی ااران و نیااز دان ومااوزان

کردهانا ش شاایان یاادووری اسا

کاه بیشاتر پهوه هاا در زمیناۀ اشاتیا در محای

وموزشی ،بر اشاتیا ساازگار تمرکاز داشاتهان  ،چراکاه ن ارنا گان چناین پهوه هاایی ایان
ناو اشاتیا را باارای امار ومااوزش مفیا میداننا (بنویاب-روساای ،لاوین و والرنا 2011 ،؛
رویز ولفونسو و لئون)2016 ،ش
باار اسااا

یا تااههای موجااود در پهوه هااای متع ا ّد ،معلّمااان مشااتا  ،تااأثیرات موبتاای

باار رایناا تاا ری

و یااادگیری دان ومااوزان دارناا

(دَی2009 ،؛ کاایم 1و لااین2013 ،2؛

کاااربونیو ،3والران ا  ،رن ا  4و گااوای)2008 ،5ش کاااربونیو ،والران ا  ،رن ا

و گااوای ()2008

در مقالۀ ود به ایان نتیجاه رسای هان کاه معلّماان مشاتا  ،میکوشان میاان روش تا ری
و دی اار عّالیّ هااای ااود هماااهن ی ایجاااد کنناا ش بااق گفتااههااای لاا

 6و بنساان

7

( )2012معلّمااان بااه دلیااب عااواملی از جملااه ن اارش موباا  ،پااریرش تیییاار ،اشااتیا بااه
همکاااری ،پی یااری عّالیّ هااایی در راسااتای پیشاار

شاایلی و ایجاااد ارتبااا ماابثر بااا

دان ومااوزان و وال ا ین باارای فر ااۀ ااود اشااتیا دارن ا ش میرشااجاعی و همکاااران ()2019
عوامااب دی اار ایجاااد اشااتیا در معلّاام را اینگونااه معرّ اای کردهاناا  :عشااق و ع قااه بااه
یااادگیری ،ع قااۀ ویااهه بااه ت ا ری
نیازهای شخصی و ایفای نق

زبااان ،داشااتن نق ا

ماابثر در جامعااه ،بر اار

کااردن

ال وی اجتماعیش

1. Kim
2. Lane
3. Carbonneau
4. Fernet
5. Guay
6. Phelps
7. Benson
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 .2 .2سازگاری باورها و کنش کالسی معلم

در دهااههای ا یاار ،مطالعااات گسااتردهای دربااارۀ باورهااای معلّ ام در رشااتههای مختل ا
علماای انجااام شا ه اسا ش پهوهشا ران اارگ را باار ایاان گر تهانا کااه باااور معلّام نقشاای
بنیااادین در شاانا

عّالیّ هااا و تصاامیمگیریهای او در کاا

ترنباااال2008 ،2؛ بااار )2011 ،ش اگرچاااه نمیتاااوان ایااان واقعیا ا
تصاامیمهای معلّاام در کاا

در

دارد (ورناا  1و

در

را انکاااار کااارد کاااه

بهشاا ّت متااأثر از باورهااای اوساا

و نمیتااوان از

همبساات ی ماااهوی ایاان باورهااا بااا ا کااار و ر تااار معلّام چشمپوشاای کاارد (باار ،)2011 ،
بای ب ریریم که باورهاای مبتنای بار ودا هااری معلّماان گااهی باا واقعیا

اصاله دارنا

(پااا ار )1992 ،3ش از همااین رو ،در سااالهای ا یاار پهوه هااایی بااا موضااو رابطااۀ
باورهااای وموزشاای گزارشش ا ه معلّمااان زبااان و کاان

ک ساای ونهااا رو بااه زوناای نهاااده

اس ش در فوزۀ وماوزش زباان نیاز باورهاای معلّام ،باه لحاا رابطاۀ ونهاا باا عملکارد وی،
اهمّیّ

زیادی یا ته اس ؛ امّا به دلیاب عا م تطاابق و همااهن ی کاماب ایان باورهاا باا کان

معلّام ،پهوهشا رانپ پهوه هااای ج ی ا ی را در ایاان زمینااه و اااز کردهانا ش تطااابق ن اشااتن
باورهااای ا هارشاا ه از سااوی معلّاام بااا کاان
باارای بااازبینی نسااب

ایاان دو بااوده اسا

ک ساای وی ،مهمتاارین دلیااب پهوهشاا ران

(الاای 2012 ،؛ بَسااتورکمن)2012 ،ش ون ااور کااه

اسا یر ( ،2005صش  )361بیااان ماایکنا  ،باورهااای مبتناای باار ودا هاااری معلّام را بایا بااا
عنااوان «باورهااای اااهری» 4و نمااود ونهااا در کاا

در

را بایاا بااا عنااوان «باورهااای

شااا ص» 5نامگااراری کناایم کااه اوّلاای بااا «نیریّااۀ تااوجیهی» 6ماارتب اساا

و دوماای بااا

«نیریّههای کن »( 7الی  ،2012 ،صش )144ش

1. Arnett
2. Turnbull
3. Pajares
4. professed beliefs
5. attributed beliefs
6. espoused theory
7. theories of action
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هماان ور کاه قاب هام گفتاه شا  ،بَساتورکمن ( )2012درباارۀ رابطاۀ بااور و عملکارد
معلّمان ،باه دایلای اشااره میکنا کاه باه ناساازگاری باورهاا و عملکارد معلّام اشااره داردش
ع ا وه باار دایلاای کااه پی تاار نااام بااردیم ،نویساان گانی مانناا الاای

( )2012بااه بر اای

عوامااب شخصاای اشاااره کردهان ا ش ایاان عوام اب میتوانن ا در ردۀ متییرهااای ماابثر باار ع ا م
تناساا

باورهااا و عملکاارد معلّاام قاارار گیرناا ش م ااا

باار ایاان ،پهوهشاا ران ،تعاا اد

متییرهااای شخصاای محاا ودی را موضااو مطالعااه قاارار دادهاناا ش باارای موااال ،کریماای،
عباا الهی و ااالص فقیقاای ( )2016ناااهم وانی گرای هااای نیااری مربااو بااه تاا ری
روشهااای مهااارت وان ا ن بااا نمااود عملاای ایاان گرای هااا را بااین دو گااروه معلّمااان بااا
کاروماا ی باااا 1و کاروماا ی پااایین 2بررساای کردهاناا ش نتااایی نشااان دادناا کااه بااین
گرای هاااای نیاااری معلّماااان و عملکردشاااان ،همااااهن ی کمااای وجاااود داردش در ایااان
پهوه  ،تفاوتهای مربو به هم اوانی باورهاا و ر تارهاا باین معلّماان باا کااروما ی بااا
و معلّمااان بااا کاااروم ا ی پااایین در تا ری

مهااارت وان ا ن در ک ا

مشااخص ش ا هان ش

ا زون بار ایان ،در پاهوه

دی اری میازان هم اوانی گرای هاای نیاری و عملای معلّماان

زبااان ان لیساای در تاا ری

(کریماای و دهقااانی،

مهااارت واناا ن بررساای شاا ه اساا

)2016ش یا تااههای ایاان پااهوه

نشااان داد کااه ارتبااا ضااعیفی بااین گرای هااای نیااری

گزارششاا ۀ معلّمااان و کاان

مهااارت واناا ن بااه چشاام

ک ساای ونهااا در تاا ری

می ااوردش جویباااری ،مراد ااانی و یوساافی ( )2017در پهوهشاای نساابتا مشااابه ،نقاا
تحصاای ت معلّمااان را در ایجاااد سااازگاری بااین باورهااای وموزشاای و عملکاارد ونهااا در
زمااان مهااارت وان ا ن بررساای کردهان ا ش ایاان نویساان گان ،باار تفاااوت باورهااا و عملکاارد
وموزشاای معلّمااان دارای م ا ره کارشناساای و کارشناساای ارش ا تمرکااز ویااههای داشااتهان ش
باار اسااا

نتااایی پااهوه  ،بااا اینکااه هاار دو گااروه در تا ری

مهااارت وانا ن مایااب بااه

اساااتفاده از روش «قابلیا ا محور» 3بودنا ا  ،امّا اا نااااهم وانی وشاااکاری میاااان باورهاااا و
عملکرد معلّمان در ک

در

وجود داش ش
1. high-efficiency
2. low-efficiency
3. competence-based approach
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کااه هناوز هام باه پهوه هاای بیشااتری در

زمینااۀ سااازگاری باورهااای وموزشاای گزارششاا ه از سااوی معلّمااان و عملکاارد ونهااا در
کا

در

نیاااز اس ا ؛ زیاارا بااا اینکااه تع ا اد ان ش شااماری از متییرهااای مربااو بااه
و سااابقۀ تاا ری  ،در ایاان

تفاوتهااای ااردی ،مانناا سااط تحصاای ت و جنساای

پهوه ها مطالعه ش هان (ائاو ،)2007 ،1باه نیار میرسا هناوز متییارهاای اردی تاا فا ّ
زیادی نادی ه گر ته ش هان (الی )2012 ،ش
 .3روش پژوهش
 .1 .3نمونه و روش نمونهگیری

تعاا اد  72معلّاام کااه در سااه شااعبۀ یاا
ان لیسی بودنا  ،در ایان تحقیاق شارک
و به لحا سابقۀ ت ری
50ش 9و انحاارا

یا

موسسااۀ وموزشاای مشاایول تاا ری

زبااان

کردنا ش نموناه شاامب معلّماان زن و مارد میشا ن

گساتردهای از معلّمهاا ،باا ساابقۀ  4تاا  18ساال باا میاان ین

معیااار 25ش 2را در باار میگر تناا ش ایاان ا ااراد بااه روش «نمونااهگیری در

دسااتر » یااا «نمونااهگیری ساااده» در تحقیااق مشااارک

داده شا ن ش  59نفاار از ایاان معلّمااان

دارای ماا ا ره کارشناسیارشاا ا و دانشااااجوی مقطاا ا کارشناسیارشاا ا در یکاااای از
شا ههای مرتب با زباان ان لیسای بودنا و  13نفار دی ار هام ما ره کارشناسای در یکای
از شا ههای مارتب باا زباان ان لیسای داشاتن ش پا

از سانج

میازان اشاتیا معلّمهاا26 ،

معلّاام بااا بیشااترین نمااره و  26معلّاام بااا کمتاارین نمااره -از هاار دو دسااتۀ دارای اشااتیا
سااازگار و اشااتیا جبااری -انتخااا
گزارشش ا ه ونهااا بااا کاان

شاا ن و تطااابق یااا عاا م تطااابق باورهااای وموزشاای

ک ساای ایشااان در فااین ت ا ری

مااورد بررساای قاارار گر ا ش

همۀ اع ای چهاار گاروه ج اشا ه ،باه لحاا میازان تجرباۀ تا ری
ا ااراد بااا اشااتیا سااازگار باااا (میااان ین30 :ش 9و انحاارا
سااازگار پااایین (میااان ین53:ش 9و انحاارا
(میااان ین84:ش 9و انحاارا

باا هام برابار بودنا :

معیااار06 :ش ،)3ا ااراد بااا اشااتیا

معیااار14:ش ،)2ا ااراد بااا اشااتیا جبااری باااا

معیااار86:ش ،)1ا ااراد بااا اشااتیا جبااری پااایین (میااان ین30 :ش 9و
1. Lau
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انحاارا

معیااار97:ش)1ش عاا وه باار ایاان ،از سااط وموزشاای ،نااو کتااا

بخ های ت ری

وموزشاای و

یکسانی برای این تحقیق بهره برده ش ش

 .2 .3ابزار گردآوری دادهها
 .1 .2 .3مقیاس اندازهگیری اشتیاق برای

ساانج

در ایاان تحقیااق ،از مقیااا

تدریس1

اشااتیا کاااربونیو ،والرنا و رنا

منیااور اناا ازهگیری میاازان اشااتیا معلّمااان در تاا ری
مقیااا

تع یبشاا ه ،اسااتفاده شاا ش ایاان

دارای  16ویااتم اساا ش چهااار ویااتم اوّل ایاان مقیااا

ارزش کااار تاا ری

از ن اااه معلّاام ،میاازان زمااان صاار

دل ریری و ل ّرت کاار تا ری
به سانج

( )2008کااه بااه

اشااتیا تاا ری

باار اسااا

شاا ه باارای ایاان کااار و میاازان

تنیایم شا هان ش  12ویاتم دی ار بارای بررسای میازان اشاتیا ،

دو ناو اشاتیا ساازگار و اشاتیا جباری ا تصااص دارنا ش از شارک کنن گان

واسااته شاا ه تااا بااه گزینااههای مقیااا

هف درجااهای «لیکاارت» پاساا دهناا ش در ایاان

مقیاا  ،نمارۀ  1باه گزیناۀ «باههی عنوان موا اق نیساتم» ا تصااص داده شا ه و نمارۀ  7بااه
گزینااۀ «کااام مااوا قم» ا تصاااص یا تااه اسا ش در مقالااۀ فاضاار ،پایااایی اباازار تحقیااق 83ش
محاسبه ش ش
 .2 .2 .3پرسشنامۀ باورهای

آموزشی2

از پرسشاانامۀ باورهااای وموزشاای ،باارای بررساای باورهااای وموزشاای شاارک کنن گان
اسااتفاده ش ا ه اس ا ش اگیلااوی 3و دان )2010( 4ایاان پرسشاانامه را باار اسااا
پی تاار کاااراوا -دوکااا
دوکا
تاا ری

5

اباازاری کااه

( )1996پیشاانهاد داده بااود ،رافاای کردهاناا ش کاااراوا -

از این ابزار به منیور بررسای نیار معلّماان درباارۀ پانی بعا وماوزش زباان –شاامب
گروهاای زبااان ،تصااحی

طااا ،نقاا

معلّاام ،جای اااه زبااانوموز و دساااتور

زبان -بهره گر ته بودش اگیلوی و دان چن ماورد دی ار باه ایان ابعااد ا زودنا ش ایان ابعااد بار
1. the passion scale –adapted for teaching
2. pedagogical beliefs questionnaire
3. Ogilvie
4. Dunn
5. Karavas-Doukas
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دره لساافۀ ومااوزش از ن اااه دان ومااوزان و معلّاام انتخااا

موضاوعات ج یا ی را باه مبحا

وماوزش زباان میا زاینا (اگیلاوی و دان)2010 ،ش باارای

ارزی اابی ایاان ابعاااد در پرسشاانامه ،تنهااا از دو گزینااۀ موب ا
ش ه اس ش ویتمهاا بار اساا

مقیاا

شاا هان و

سانج

(وری) و منف ای ( یاار) اسااتفاده

پانی نمارهای «لیکارت» درجهبنا ی شا هان ش

برای همسانی درونی در این پرسشنامه ،مق ار ولفا برابر با 86ش محاسبه ش ه اس ش
 .3 .2 .3سیاهۀ مشاهده

بااه منیااور بررساای نمااود ر تاااری 1باورهااای وموزشاای معلّمااان ،دو جلسااه وموزشاای
بااهازای هاار معلّاام مشاااه ه شاا ش باار اسااا
وموزشی ،ی

سیاهه بهعنوان اسا

مبلفااههای موجااود در پرسشاانامه باورهااای

مشاه ات رافی ش .

 .4 .2 .3تجزیهوتحلیل دادهها

باارای تجزیااهوتحلیب دادههااا از وزمااون  tبااا نمونااههااای مسااتقب و همبساات ی
فاصبضاار -گشااتاور پیرسااون اسااتفاده ش ا ش از وزمااون  tمسااتقب باارای یااا تن تفاااوت
افتمااالی باااین هااار دو دساااته از معلّماااان در باورهاااای وموزشااای (نماااود شااانا تی )2و
کن هااای ک ساای (نمودهااای ر تاااری باورهااای وموزشاای) اسااتفاده ش ا ش س ا

ضاارای

همبست ی محاسبه شا تاا تفااوتهاای افتماالی تطاابق باین باورهاا و عملکارد معلّماان در
هر گروه بررسی شودش
 .5 .2 .3فرایند

پرسشاانامۀ باورهااای وموزشاای و مقیااا

ساانج

اشااتیا در مرفلااۀ اوّل توساا 75

معلّم زبان ان لیسی ،پاسا داده شا ن ش در بررسای اوّلیاه مشاخص شا کاه ساه پرسشانامه،
کااام  ،بیپاسا مانا ه اسا  ،ازایانرو ،ونهااا کنااار گراشااته شا ن ش  72پرسشاانامه و مقیااا
باقیمان ه امتیازبن ی شا ش سا

 26 ،نفار باا باااترین امتیااز ( 13نفار باا اشاتیا ساازگار و

 13نفر باا اشاتیا جباری و هم ناین  26نفار دی ار باا کمتارین امتیااز ( 13نفار باا اشاتیا

1. behavioral manifestation
2. cognitive manifestation
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سااازگار و  13نفاار بااا اشااتیا جبااری) انتخااا
پاانی معلّام زن شاارک

شا ن ش در هاار گااروه ،هشا

داشااتن ش دو نمونااه از ک

ضااب ش ا ش شاارک کنن ا گان از اینکااه در ی ا
بودنا ش در ااول مشاااه ۀ ک

هااای  90دقیقااهای هاار معلّام مشاااه ه و
مطالعااۀ پهوهشاای شاارک

کااردهان ا وگاااه

هااا ،یادداشا برداری از تمااام نمودهااای ر تاااری ماارتب بااا

باورهااای وموزشاای انجااام گر ا ش هم نااین ،بااا کسا
ک

معلّام ماارد و

ها یلم گر ته ش تاا عملکارد معلّام در کا

اجااازۀ ما یر موسسااه و معلّمااان ،از
مارور شاود و باا ماوارد رکار

باهدقّ

ش ه در چ لیس  ،تطبیق داده شاودش هماۀ معلّمهاا باه تا ری

ماتن و یا

بخا

مکالماۀ

همسااان پردا تناا ش مااواردی کااه در ویاا ئوها تکاارار میشاا ن بااا ویتمهااای موجااود در
مقایساه شا ه و پا

مبلفههای چا لیسا
معیاااری باارای ساانج

از ثبا

بساام ایان تکرارهاا ،از ونهاا باهعنوان

نمااود ر تاااری باورهااای وموزشاای معلّمااان اسااتفاده ش ا ش هم نااین،

ون دسته از مصادیق عملکارد وموزشای کاه در چا لیسا

نبودنا  ،کناار گراشاته شا ن ش از

نرما زار« »SPSSنساخۀ  ،21بارای تحلیاب دادههاا اساتفاده شا و دادههاا باه کما

وزماون t

با نمونههای مستقب و رویههای همبسته بررسی ش ن ش
 .4یافتههای پژوهش

چنانکااه پی تاار هاام اشاااره ش ا  ،ه ا

تحقیااق فاضاار بررساای نمودهااای شاانا تی و

ر تاااری باورهااای وموزشاای در چهااار گااروه از معلّمااانی اساا

کااه دارای درجااۀ باااا و

پااایینی از اشااتیا سااازگار و اشااتیا جبااری بودهاناا ش هم نااین ،تفاااوت افتمااالی بااین
گروههااا ،باار اسااا

باورهااای وموزشاای گزارششا ه معلّمااان و کاان

شاا ش جاا ول شاامارۀ  1و  2نتااایی وماااری بااه دساا

ک ساای ونهااا مطالعااه

وماا ه از مطالعااۀ باورهااای وموزشاای

گزارشش ه شرک کنن گان چهار گروه با اشتیا سازگار و جبری را نمای

میدهن ش

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

تع اد

میان ین

انحرا

معیار

اشتیا سازگار باا

13

84ش25

21ش1

اشتیا سازگار پایین

13

0ش25

18ش1
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جدول  .2آمار توصیفی معلّمان با درجۀ باال و پایینی از اشتیاق جبری در باورهای آموزشی
گروهها
اشتیا جبری باا
اشتیا جبری پایین

اوّلااین پرس ا

تع اد

میان ین

13

30ش25

13

انحرا

46ش24

معیار

65ش1
19ش1

بااه مقایسااۀ تفاوتهااای شاارک کنن گان بااا درجااات متفاااوتی از اشااتیا

سااازگار ) (HPدر باورهااای وموزشاای (نمااود شاانا تی) ونهااا ا تصاااص داشاا ش هاار دو
گااروه ،یعناای معلّمااانی کااه دارای بیشااترین سااط اشااتیا سااازگار (میااان ین84 :ش 25و
انحاارا

معیااار21 :ش )1و معلّمااانی کااه دارای کمتاارین سااط اشااتیا سااازگار (میااان ین

07ش 25و انحاارا

معیااار18 :ش )1بودناا  ،مقاا ار میااان ین مشااابهی در باورهااای وموزشاای

ااود نشااان دادن ا ش بااه منیااور مقایسااۀ عملکاارد دو گااروه ،وزمااون  tبااا نمونااههای مسااتقب
اجاارا ش ا ش قبااب از اس اتفاده از ایاان وزمااون پااارامتری ،پاای
پی

اارگهااای ون بررساای ش ا ن ش

رگهاا شاامب نرماال باودن متییار عملکارد و هم ناین براباری واریاان

دو گروه اسا ش پای

ارگ اوّل باا اساتفاده از وزماون «ناپاارامتری کلماوگرو

عملکارد در
اسامیرن »

و دومی نیز باا اساتفاده از وزماون «ناپاارامتری لاوین» انجاام شا ش چاون ساطوح معنایداری
از مقاا ار طااای وزمااون یعناای  .05بیشااتر بااود (اشااتیا سااازگار باااا825 :ش و اشااتیا
سااازگار پااایین804 :ش) ،اارگ نرمااال بااودن می اان ین نماارۀ باورهااای وموزشاای در دو گااروه
رد نش ؛ بناابراین بارای وزماون میاان ین نمارات از وزماون پاارامتری  tاساتفاده شا ش سا
بااه بررساای برابااری واریااان

بااا اسااتفاده از «وزمااون لااوین» پردا تااه ش ا ش در ایاان وزمااون

سااط معناااداری وزمااون (مق ا ار  ).774از طااای  .05بیشااتر بااود ،بنااابراین اارگ برابااری
واریان

متییر در گاروههاا تأییا شا ش پا

ش ش بعا از بررسای پاای

وزماون  tباا ارگ براباری واریاان هاا انجاام

اارگهااا بااا اسااتفاده از وزمااون  tبااه مقایسااه باورهااای وموزشاای در دو

گروه اشتیا سازگار باا و اشتیا سازگار پایین پردا تیمش
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جدول  .3نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل بین معلّمان با درجۀ باال و پایین اشتیاق سازگار در باورهای
آموزشی
t

وزمون برای گروههای مستقب
رگ برابری واریان ها

درجه وزادی

63ش1

معناداری
116ش

24

میان ین

ا ت

769ش

نتااایی وزمااون کااه در جاا ول شاامارۀ  3مشاااه ه میشااود ،نشااان داد کااه بااه لحااا
باورهااای وموزشاای گزارشش ا ه معلّمااان ،تفاااوت معناااداری بااین دو گااروه وجااود ن ا ارد
(116ش = 63 ،pش)t)24( = 1ش هااار دو گاااروه معلّماااان نیاااری مشاااابه در ماااورد باورهاااای
عماا های در باورهااای وموزشاای گزارششاا ه ونهااا مشاااه ه

وموزشاای داشااتن و ا اات
نش ش
دومااین پرس ا

تحقیااق بااه بررساای تفاوتهااای بااین دو گااروه از معلّمااان بااا درجااات

مختلفی از اشتیا ساازگار در عملکارد وموزشای اود مایپاردازد (نماود ر تااری باورهاای
وموزشی)ش ج ول ( )4باه نماای

وماار توصایفی کان

ک سای فاین تا ری

در دو گاروه

ا تصاص داردش
جدول  .4آمار توصیفی معلّمان با درجۀ باال و پایین اشتیاق سازگار در کنش کالسی
گروهها

تع اد

اشتیا سازگار باا

میان ین
13

اشتیا سازگار پایین

76ش25
13

مشابه قبب در ادامه به بررسای پای

0ش20

انحرا

معیار
64ش1
10ش2

ارگهاای وزماون پاارامتری پاردا تیمش باا توجّاه

بااه سااطوح معناایداری (اشااتیا سااازگار باااا562 :ش و اشااتیا سااازگار پااایین981 :ش) در
وزمااون «ناپااارامتری کلمااوگرو

اساامیرن » اارگ نرمااال بااودن می اان ین نماارۀ کاان

ک ساای در دو گااروه نیااز در سااط

طااای  .05رد نشا ؛ و ازونجاییکااه سااط معناااداری

وزماون «لااوین» (مقا ار  ).433از طاای 05ش بیشااتر بااود ،ارگ برابااری واریااان
در گااروههااا مااورد تأیی ا گر ا ش پ ا
واریان ها انجام ش ش

متییاار

در ایاان مااورد نیااز وزمااون  tبااا اارگ برابااری
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جدول .5نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل بین معلّمان با درجۀ باال و پایین اشتیاق سازگار در کنش
کالسی
وزمون برای گروههای مستقب
رگ برابری واریان ها

t

درجه وزادی

معنا داری

24

000ش

70ش7

میان ین

ا ت

69ش5

جاا ول ( )5یا تااههای وزمااون  tبااا نمونااههای مسااتقب را نشااان میدهاا ش تفاااوت
معناداری بین این دو گروه از معلّماان باه لحاا کان
تفااوت معنااداری باین کان
انحارا

ک سای معلّماانی باا اشاتیا ساازگار بااا (میاان ین76 :ش 25و

معیاار64 :ش )1و کان

ک ساای همکااران ونهاا باا اشااتیا ساازگار پاایین (میااان ین:

معیار10 :ش )2وجود دارد 13ش005 ،d = 2ش < 70 ، pش)t)24( =7ش

07ش 20و انحرا
سومین پرس
اسااا

ک سای مشااه ه شا ش بار ایان مبناا،

تحقیاق باه بررسای تفااوت دو گاروه از معلّماان مرباو میشاود کاه بار

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

مااورد باورهااای وموزشاای بودناا ش هاار دو گااروه ،میااان ین نساابتا مشااابهی را در باورهااای
وموزشاای ااود نشااان دادناا ش ایاان مقاا ار در معلّمااان دارای اشااتیا جبااری ( )OPباااا
(میاااان ین30 :ش 25و انحااارا
(میان ین46 :ش 24و انحرا

معیاااار65 :ش )1و در معلّماااان دارای اشاااتیا جباااری پاااایین

معیار19:ش )1بودش

جدول  .6آمار توصیفی دو گروه معلّمان با درجۀ باال و پایینی از اشتیاق جبری در باورهای آموزشی
گروه

تع اد

میان ین

اشتیا جبری باا

13

30ش25

اشتیا جبری پایین

13

46ش24

انحرا

معیار
65ش1
19ش1

بااا توجّااه بااه سااطوح معناایداری (اشااتیا جبااری باااا549 :؛ و اشااتیا جبااری پااایین:
745ش) در ساااط

طاااای  .05در وزماااون «ناپاااارامتری کلماااوگرو

اسااامیرن » ،ااارگ

نرمااال بااودن می اان ین نمااره باورهااای وموزشاای در دو گااروه تأیی ا ش ا ش سااط معناااداری
وزمااون «لااوین» هاام (مقا ار 387ش) از طااای 05ش بیشااتر بااود ،بنااابراین در ایاان پرسا
وزمون  tبا رگ برابری واریان ها انجام ش ش

نیااز
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جدول  .7نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل برای دو گروه معلّمان با اشتیاق جبری باال و پایین در باورهای
آموزشی
t

وزمون برای نمونههای مستقب
رگ برابری واریان ها

درجۀ وزادی

49ش1

معناداری

24

ا ت

148ش

میان ین
846ش

نتایی که در جا ول ( )7ارائاه شا ه ،فااکی از عا م تفااوت معناادار دو گاروه باه لحاا
باورهااای وموزشاای گزارششاا ه ونهااا بااود (148ش = 49 ،pش)t)24( =1ش هاار دو گااروه ایاان
معلّمااان ،نیاار مشااابهی در مااورد باورهااای وموزشاای داشااتن و تفاااوت عماا های در ایاان
باورها بین ونها مشاه ه نش ش
پرس

چهارم تحقیق ،به ایان مسائله پردا ا

کاه ویاا تفااوت معنااداری باین دو گاروه

معلّمااان بااا سااطوح مختلفاای از اشااتیا جبااری در کاان

ک ساای ونهااا وجااود دارد؟

(بااهعبارتدی ر ،یعن ای همبساات ی بااین باورهااای وموزشاای و نمااود ر تاااری ایاان باورهااا)ش
ج ول ( ،)8ومار توصیفی دو گروه در فوزۀ کن

ک سی را نمای

میده ش

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

تع اد
13

اشتیا جبری باا

13

اشتیا جبری پایین

انحرا

میان ین
00ش22

51ش2

84ش18

06ش1

معیار

بااا توجّااه بااه سااطوح معناایداری (اشااتیا جبااری باااا821 :ش و اشااتیا جبااری پااایین:
393ش) در ساااط

طاااای  .05در وزماااون «ناپاااارامتری کلماااوگرو

نرمال باودن میاان ین نماره کان

اسااامیرن » ،ااارگ

ک سای در دو گاروه تأییا شا ش ساط معنااداری وزماون

«لوین» نیز (مقا ار 001ش) کمتار از طاای 05ش باود ،بناابراین در ایان پرسا
رگ نابرابری واریان ها استفاده ش ش

از وزماون  tباا
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جدول  .9نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل دو گروه معلّمان با درجۀ باال و پایین اشتیاق جبری در کنش
کالسی
وزمون برای گروههای مستقب
رگ نابرابری واریان ها

t

درجۀ وزادی

15ش4

جاا ول ( )9هاام بااه یا تااههای بااه دساا

معناداری

24

ا ت

000ش

میان ین
15ش3

وماا ه از وزمااون  tبااا نمونااههای مسااتقب

ا تصاااص داردش بااینکااه مق ا ار تفاااوت یا تااههای مربااو بااه اشااتیا جبااری از یا تااههای
مربااو بااه اشااتیا سااازگار کمتاار اسا  ،تفاااوت معناااداری میااان کاان
دارای اشااتیا جبااری بااه چشاام می ااوردش باار ایاان اسااا  ،کاان
میااان ین باااای اشااتیا جبااری (میااان ین00 :ش 22و انحاارا
کاان

ک ساای معلمهااای

ک ساای معلّمااان دارای

معیااار51 :ش )2در مقایسااه بااا

ک ساای معلّمااانی بااا اشااتیا جبااری پااایین (میااان ین84 :ش 18و انحاارا

به رز معناداری متفاوت اس
پنجمااین پرس ا

معیااار06 :ش)1

(64ش05 ،d = 1ش < 15 ، pش)t)24( =4ش

تحقیااق بااه بررساای تطااابق باورهااای وموزشاای گزارشش ا ه معلّمااان

دارای درجااات مختلا

اشااتیا سااازگار و کاان

ک ساای وموزشاای ونهااا ماایپااردازدش باارای

ایاان منیااور ،از دو رویااۀ «همبساات ی فاصبضاار -گشااتاور پیرسااون» اسااتفاده شاا ش در
اینجااا نیااز قبااب از اسااتفاده از وزمااون «پااارامتری پیرسااون» پاای
متییرهاا) بااا اسااتفاده از وزماون «ناپااارامتری کلمااوگرو

اارگ ون (نرمااال بااودن

اسامیرن » بررساای شا ش در اوّلااین

رویااه ،همبساات ی بااین باورهااای وموزشاای گزارششاا ه معلّمااان دارای اشااتیا سااازگار
( )HPپایین و کان

ک سای ونهاا محاسابه شا ش باا توجّاه باه ساطوح معنایداری در ساط

طااای  .05اارگ نرمااال بااودن میااان ین نمااره متییرهااای باورهااای وموزشاای (804ش) و
کاان

ک ساای (981ش) در معلّمااان دارای اشااتیا سااازگار پااایین رد نشاا ؛ بنااابراین از

وزمون «همبست ی پیرسون» استفاده ش ش
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جدول  .10همبستگی بین باورهای آموزشی گزارششده معلّمان با سطح پایین اشتیاق سازگار و کنشهای
کالسی آنها
کن

P

ک سی

همبست ی پیرسون

232ش

357ش

باورهای وموزشی

همانگونااه کااه در ج ا ول ( )10مشاااه ه میشااود ،همبساات ی معناااداری بااین باورهااای
ک سای ونهاا وجاود

وموزشی گزارشش ه معلّماان باا اشاتیا ساازگار ( )HPپاایین و کان
ن ارد (232ش = 357 ،pش = ()r)11ش

در دومااین رویااه ،همبساات ی میااان باورهااای وموزشاای معلّمااان دارای اشااتیا سااازگار
( )HPباااا و کاان

ک ساای ونهااا بررسااای شاا ش در وزمااون «ناپااارامتری کلماااوگرو

اساامیرن » ،سااط

طااای  .05اارگ نرمااال بااودن میااان ین نماارۀ متییرهااای باورهااای

وموزشاای (825ش) و کاان
تأیی گر

ک ساای (562ش) در معلّمااان دارای اشااتیا سااازگار باااا نیااز مااورد

؛ بنابراین از وزمون «همبست ی پیرسون» استفاده ش ش

جدول  .11همبستگی بین باورهای آموزشی معلّمان با سطح باالی اشتیاق سازگار و کنشهای کالسی آنها
کن

P

ک سی

همبست ی پیرسن

855ش

000ش

باورهای وموزشی

همانگونااه کااه در جاا ول ( )11مشاااه ه میشااود ،باار اا

معلّمااان دارای اشااتیا

سااازگار پااایین ،همبساات ی قااوی بااین باورهااای وموزشاای گزارششاا ۀ معلّمااان دارای
اشااتیا سااازگار باااا و کاان

ک ساای ونهااا بااه چشاام می ااورد (بااهعبارتدی ر ،یعناای

همبساات ی بااین باورهااای وموزشاای و نمااود ر تاااری ایاان باورهااا (01ش < 85 ،pش = ()r)11ش
اس )ش
ششااامین پرساا
گزارششاا ه و کاان

ایااان تحقیاااق ،مرباااو باااه بررسااای تطاااابق باورهاااای وموزشااای
ک ساای وموزشاای در بااین معلّمااان دارای درجااات مختلاا

اشااتیا
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جباری اسا ش باارای ایاان منیااور ،از دو رویااه «همبساات ی فاصبضاار -گشااتاور پیرسااون»
اسااتفاده شاا ش در نخسااتین رویااه ،تطااابق باورهااای وموزشاای گزارششاا ه معلّمااان دارای
اشااتیا جبااری ( )OPپااایین محاساابه ش ا ش در وزمااون «ناپااارامتری کلمااوگرو
سط

اساامیرن »،

طاای  .05ارگ نرماال باودن میاان ین نماره متییرهاای باورهاای وموزشای (745ش)

و کاان

ک سای (393ش) در معلّمااان دارای اشااتیا جبااری پااایین نیااز رد نشا ش پا

وزمااون

«همبست ی پیرسون» به کار گر ته ش ش
جدول  .12همبستگی بین باورهای آموزشی معلّمان با سطح پایین اشتیاق جبری و کنشهای کالس آنها
کن

P

ک سی

همبست ی پیرسن

660ش

135ش-
باورهای وموزشی

همانگونااه کااه در ج ا ول ( )12مشاااه ه میشااود ،همبساات ی معناااداری بااین باورهااای
وموزشاای گزارشش ا ه معلّمااان دارای اشااتیا جبااری پااایین و کاان

ک ساای ونهااا وجااود

ن ارد (660ش = 135 ،pش)r)11( = -ش
رویاۀ دوم بااه بررساای همبساات ی باورهااای وموزشاای معلّمااان دارای اشااتیا جبااری بااا
و کاان

ک ساای ونهااا میپااردازدش در وزمااون «ناپااارامتری کلمااوگرو

اساامیرن » ،سااط

طااای  .05اارگ نرمااال بااودن میااان ین نماارۀ متییرهااای باورهااای وموزشاای (549ش) و
کاان

ک ساای (821ش) در معلّمااان دارای اشااتیا جبااری باااا نیااز مااورد تأییا بااودش پا

از

وزمون «همبست ی پیرسون» استفاده ش ش
جدول  .13همبستگی بین باورهای آموزشی معلّمان با سطح باالی اشتیاق جبری و کنشهای کالسی آنها
کن

P

ک سی

همبست ی پیرسون

741ش
باورهای وموزشی

004ش
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همانگونااه کااه در جاا ول ( )13مشاااه ه میشااود ،باار

معلّمااان دارای اشااتیا

جبری پاایین ،همبسات ی قاباب تاوجّهی باین باورهاای وموزشای گزارششا ه معلّماان دارای
اشتیا جباری بااا و عملکارد وموزشای ونهاا وجاود دارد (باهعبارتدی ر ،یعنای همبسات ی
بین باورهای وموزشی و نمود ر تاری این باورها (01ش < 74 ،pش = ()r)11ش اس )ش
 .5بحث و نتیجهگیری

ه

ما از این پاهوه  ،مطالعاۀ مطابقا

و یاا عا م مطابقا

نماود شانا تی باورهاای

وموزشی معلّمان زبان ان لیسی باا نماود ر تااری ایان باورهاا و بررسای نقا
در تعاا یب رابطااۀ ایاان دو بااودش یا تااههای پااهوه
ودا هاری معلّمان و کن

اشاتیا معلّام

نشااان داد کااه بااین باااور مبتناای باار

ک سای ونهاا ،لزوماا ،همبسات ی وجاود نا اردش ایان یا تاهها باا

یا تاههای پهوه هاای گرشااته همساو هسااتن (بَساتورکمن ،لوئااون و الای 2004 ،؛ یا
و باار 2009 ،؛ کریماای و دهقااانی2016 ،؛ کریماای ،عباا الهی و ااالص فقیقاای2016 ،؛
کریماای و نیااری)2017 ،ش بااق نتااایی پرساا

اوّل و سااوم تحقیااق ،میااان چهااار گااروه

معلّمان ،باه لحاا باورهاای وموزشای گزارششا ۀ ونهاا ،تفااوت معنااداری وجاود ن اشا ش
بااینفااال ،تنهااا معلّمااانی شااواه ی از همبساات ی تطااابق باورهااا و کاان

وموزشاای ااود

نشان دادنا کاه دارای درجاۀ بااایی از اشاتیا ساازگار و اشاتیا جباری بودنا ش هم ناین،
معلااوم ش ا کااه باورهااای وموزشاای گزارشش ا ۀ معلّمااان دارای اشااتیا سااازگار و اشااتیا
جبری باا و پایین تقریبا همساان اسا  ،امّاا پیونا ایان باورهاا باا کان

ک سای معلّام باه

اارز معناااداری متفاااوت اس ا ش بااهعبارتدی ر ،تطااابق نمااود شاانا تی و ر تاااری ق ا در
ون دسااته از معلّمااانی مشاااه ه میشااود کااه تااا اناا ازۀ زیااادی دارای اشااتیا سااازگار یااا
اشتیا جبری هساتن ش یا تاههای ایان پاهوه
میتواناا نقاا
کن

فااکی از ون اسا

کاه میازان اشاتیا معلّام

بساایار مهماای در همبساات ی میااان باورهااای وموزشاای گزارششاا ۀ وی و

ک سی او داشته باش ش
بااق نیاار دَی ( ،)2009معلّمااان مشااتا  ،ایاا هالهای وموزشاای و باورهااای ااود را در

کااار ت ا ری

ماانعک

تعه و کارایی ک

میکنن ا و این ااور بااه نیاار میرس ا کااه بخ ا

مهماای از اش اتیا ،

های ونهاا وابساته باه چناین ایا هالها و باورهاایی اسا ش درواقا باین
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باورهااای وموزشاای و نمااود ر تاااری باورهااای معلّمااان مشااتا سااازگاری وجااود داردش
همان ور که در نتاایی پرسا
کن

دوم و چهاارم ایان تحقیاق پی اسا  ،تفااوت معنااداری باین

ک سای معلّماان باا اشاتیا ساازگار و جباری بااا و کان

ک سای همکااران ونهاا باا

اشااتیا سااازگار و جبااری پااایین وجااود داردش رایاا ( ،)2001معلّمااان مشااتا را ا اارادی
میداناا کااه کااار ااود را جاا ّی میگیرناا و ایاا هها و باورهااای ااود را واضاا بیااان
میکنن ش ونها ع قۀ وا اری باه فاوزۀ دانا
وضعی

دارنا  ،از ایا ههای ناوینی کاه منجار باه بهباود

میشون با و اوش بااز اساتقبال میکننا  ،باه مساائب مرباو باه کا

و

اشارا

وگاهی کامب دارنا و باه ع یاق و چال هاای مارتب باا دان وماوزان جاوانی کاه هار روز
بر سر ک
باار اسااا

فاضر میشون  ،ع قهمن هستن ش
نتااایی پنجمااین و ششاامین پرساا

تحقیااق ،همبساات ی معناااداری بااین

باورهااای وموزشاای گزارششاا ه معلّمااان بااا اشااتیا سااازگار و جبااری پااایین و کاان
ک سی ونهاا وجاود نا ارد؛ و بار ا

معلّمهاای دارای اشاتیا ساازگار و جباری پاایین،

همبساات ی قابااب تااوجّهی بااین باورهااای وموزشاای گزارشش ا ه (نمااود شاانا تی) معلّمااان
دارای اشتیا ساازگار و جباری بااا و کان
پهوه هااای گرشااته ،ایاان واقعی ا

ک سای (نماود ر تااری) ونهاا وجاود داردش در

کااه اشااتیا جبااری میتوان ا همانن ا اشااتیا سااازگار،

معلّم را در رسی ن باه تعاالی یااری کنا  ،تقریباا ،میفاول مانا ه اسا
 2007و )2008؛ امّا در پهوه

فاضار ،باا توجّاه باه نتاایی پرسا

(والرنا و همکااران،
ششام تحقیاق ،معلّماان

دارای اشااتیا جبااری باااا تقریبااا عملکااردی در سااط معلّمااان دارای اشااتیا سااازگار باااا
از ود نشان دادن ش هم نین ،در پهوه هاای گرشاته باه ایان نکتاه اشااره شا ه اسا

کاه

زیاار مقولاااههای اشاااتیا  ،یعنااای اشاااتیا ساااازگار و جباااری ،بهصاااورت همساااانی باااا
شااا صهای عملکاارد در ارتبااا هسااتن (ماگیااائو ،والرناا  ،کارساا  ،1ساالوی ،اکایااب،2
بو رد و کوئستنر2009 ،؛ والرن و همکاران 2007 ،و )2008ش

1. Charest
2. Lacaille
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کاه موانا بیرونای،

در پیشینۀ پهوه هاای موجاود باه ایان موضاو توجّاه شا ه اسا
مانن کمبود زماان و اجباار بارای اجارای کاماب برناماۀ درسای و تعا ّد ک

هاای معلّماان،

از مواردی هستن کاه افتمااا بار روش وماوزش معلّام تاأثیر میگرارنا و باه دلیاب وجاود
چنین ماوانعی ،ونهاا نمیتواننا در محای کا

 ،باه باورهاای وموزشای اود جاماۀ عماب

ب وشااانن (کریماای و دهقااانی2016 ،؛ کریماای و نیااری)2017 ،ش یکاای از مواناا مهاام در
عملاای کااردن باورهااای وموزشاای در ک ا

 ،مح ا ودی هایی اس ا

کااه معلّمااان بااه دلیااب

بر اای سیاساا های تجااویزی مبسسااههای وموزشاای بااا ون مواجهاناا ش باااوجوداین ،نتااایی
فاضر فااکی از ون اسا

پهوه

کاه اشاتیا معلّام ،باهویهه اشاتیا ساازگار ،میتوانا تاا

ف ا ّ زیااادی باار ایاان موان ا و سیاس ا های مح ودکنن ا ه لبااه کن ا و موج ا
بی ازپی

باورهای معلّم با عملکرد ک سی وی شودش

باار ایاان اسااا  ،پی اسا

کااه معلّمااان مشااتا  ،فتّای در هن ااام وجااود مح ا ودی ها و

کمبااود امکانااات هاام در ت شان ا تااا باورهااای ااود را در ک ا
به ت ری

سااازگاری

در

محقّ اق سااازن و

همساو باا باورهاای اود اداماه میدهنا ش ازونجاکاه ا اراد دارای اشاتیا ساازگار

باااا ،همااواره بااه دنبااال یااا تن راههااای لّاقانهان ا (لااوه 1و لااو ،)2012 ،2معلّمااانی بااا ایاان
ویهگی شخصایّتی ،روشهاایی لّاقاناه بارای عملای کاردن باورهاای واقعای اود واهنا
یا

ش
بنااابراین ،میتااوان بااه ایاان نتیجااه رساای کااه ارتقااای اشااتیا معلّاام نقاا

پیشاار

مهماای در

فر ااهای وی ایفااا میکناا  ،چراکااه ایاان صیصااه بااه اارز معناااداری در

تحققبخشاای ن بااه باورهااای معلّاام در کاا

در

نقاا

داردش بساایاری از صاااف نیران

فوزۀ وموزش از محی های ب ون اشاتیا بهشا ّت انتقااد میکننا و بار ایان باورنا کاه باه
دلیاب نبااود اشاتیا  ،بساایاری از نیامهااای رسامی وموزشاای تبا یب باه نیامهااایی یرانسااانی
و ناکاروماا شاا هان (ساراسااون)1998 ،3ش از نیاار ایاان ان یشاامن ان ،معلّمااان ،بااه شااور و

1. Luh
2. Lu
3. Sarason
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اشتیا نیاز دارن تاا بتواننا دانا
و پیشر

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

و مهارتهاای اود را بارای روشان کاردن مسایر رشا

ارتقا بخشن (میرشجاعی و همکاران)2019 ،ش
یا تااههای ایاان پااهوه  ،اشااتیا معلّاام ماایتواناا تااأثیر چشاام یری باار

باار اسااا

سااازگاری باورهااای معلّمااان و عملکاارد ک ساای ونهااا داشااته باشاا ش بااهع وه ،پااهوه
فاضاار بااا تمرکااز باار اهمّیّاا

متییاار شخصاای اثرگاارار باار

جای اااه اشااتیا بهموابااۀ ی ا

سااازگاری باورهااای وموزشاای مبتناای باار ودا هاااری معلّمااان زبااان ان لیساای و عملکاارد
وموزشاای ونهااا ،یا تااههای ج یاا ی را بااه پیشااینۀ مطالعاااتی تطااابق باورهااا و عملکاارد
وموزشای میا زایا ش درنتیجااه ،باا توجّااه بااه یا تااههای ایاان پااهوه  ،میتااوان بااه ایاان مهاام
دسا

یا ا

کااه ارتقااای اشااتیا معلّمااان ماایتوانا در تقویا

عملکاارد ونهااا مفیا باشا ش

ایجاااد محاای وموزشاای گاارم و صاامیمی و بهبااود ومااوزش فر ااهای میتواناا یکاای از
روشهایی باشا کاه در تقویا
ک

در

عملکارد معلّام مابثر واها باود و اگار ایان روشهاا در

پیاده شون  ،متعاقبا ،باع

ارتقای سط دان وموزان واهن ش ش

معلّمهاا تااأثیر ار العااادهای بار کیفیّا

اجاارای در

دارنا ش دان ومااوزان قا زمااانی

مزایای شور و شاو تحصایلی و وموزشای را تجرباه میکننا کاه معلّمهاایی مشاتا داشاته
باشان ؛ معلّماانی کاه بارای کارشاان و بارای دان وماوزان اهمّیّا
منساافیل  2و میلاار)2007 ،3ش تاا اوم بخشاای ن بااه عّالیّاا
کاا

در

قائاب هساتن (مونتاالوو،1

ان یزهمناا معلّاام بااا اشااتیا در

بایاا ساارلوفۀ برنامااههای ماا یران و مساائوان تربیاا

بنااابراین مبسسااههای ومااوزش زبااان بهتاار اس ا
معلّم را باه ایان سم وساو ها ای
نیاار ب یرناا ش تربیاا

معلّاام قاارار گیاارد؛

سیاس ا های نااوین ااود دربااارۀ جاار

کننا و اشاتیا را معیاار سیاسا های جار

مربیااان زبااان و سیاساا گراران فااوزۀ تربیاا

معلّام در

معلّاام ،میتوانناا از

دیا گاهها و نتااایی مقالااۀ فاضاار باارای وگاهیبخشای ن بااه معلّمااان اسااتفاده کننا و راه ونهااا
را در مسیر ت ری

توأم با ل ّرت و اشتیا هموار سازن ش

1. Montalvo
2. Mansfield
3. Miller
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هام هماننا ساایر پهوه هاا باا محا ودی هایی مواجاه اسا

این پاهوه

کاه نتاایی

ون بای با افتیا بیشتری تفسایر شاودش اوّا ،نتاایی مرباو باه ارزیاابی عملکارد معلّام بایا
باا افتیااا بررساای شاود ،زیاارا از هاار معلّام تنهااا دو کا

بررسای شا  ،در پهوه هااای

وینا ه پیشاانهاد ماایشااود جلسااات درساای بیشااتری مشاااه ه شااودش ثانیااا ،ق ا عملکاارد 52
معلّاام بررساای شاا ه اساا ؛ بنااابراین ،پیشاانهاد میشااود کااه در پهوه هااای ویناا ه از
ک

هاااای شااارک کنن گان بیشاااتری باااهعنوان داده اساااتفاده شاااودش ثالواااا ،در پاااهوه

فاضر ،تنهاا متییار شخصایتی درنیرگر تاه شا ه ،متییار اشاتیا باود؛ بناابراین ،بهتار اسا
در تحقیقاات وینا ه ،دی اار ویهگیهاای موبا

شخصایّتی کاه بار عملکاارد معلّام اثرگرارنا ،

در نیر گر ته شاون ش نکتاۀ مهام دی اری کاه بایا باه ون اشااره کنایم ایان اسا
گااردووری دادههااا مبتناای باار مش ااه ۀ ک
اس ا ش بهتاار اس ا

هاس ا

کااه ی ا

کاه روش

روش کیفاای جم ا ووری داده

کااه در مطالعااات وتاای از سااایر روشهااای گااردووری داده ،مانن ا روش

«مصاافبۀ بازسازیشا ه» ،نیاز اساتفاده شاودش در و ار اینکاه تعا اد معلّمهاای مارد مبسساۀ
مااوردنیر باای

از معلّمااان زن بااود ،بااه همااین دلیااب تعا اد معلّمااان ماارد در هاار گااروه از

معلّمااان زن بیشااتر بااود کااه میتااوان گف ا

ایاان مااورد از دی اار مح ا ودی های پااهوه

فاضر به شمار میوی ش
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