
 

 
 

 آموزان سال اول متوسطهتأثیر انتظار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش
 

  *مهدی امیر احمدی
 **دكتر نورعلی فرخی

 ***دكتر حسن اسدزاده

 چکیده
آموزان پايۀ اول پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير انتظارات معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش

آموزان دختر و پسر سال اول کليۀ دانشمتوسطه انجام شده است. جامعۀ پژوهش عبارت بود از 
مشغول به تحصيل بودند. به  6871 - 78متوسطۀ منطقۀ زيرکوه شهرستان قائن که در سال تحصيلي 

منظور انتخاب نمونۀ آماری پژوهش، دو دبيرستان پسرانه و دو دبيرستان دخترانه از بين يازده دبيرستان 
شدند. سپس، از هر دبيرستان دو کالس، در مجموع  منطقۀ زيرکوه قائن به صورت تصادفي انتخاب

آموزان چهار ای انتخاب شد. بدين ترتيب، مجموع دانشچهار کالس به صورت تصادفي خوشه
پسر( حجم نمونۀ آماری اين پژوهش را تشکيل داد. با توجه  61 دختر و 55نفر ) 606کالس به تعداد 

از افراد گروه  دختر( 15پسر و  16)نفر  61عداد به طور تصادفي، ت به آزمايشي بودن روش پژوهش،
در گروه آزمايش جايگزين شدند. طي مدت  دختر( 80پسر و  15)نفر  55نمونه در گروه کنترل و 

چهار ماه، چهار ساعت در هفته، توسط چهار نفر از معلماني که خود قبالً در رابطه با انتظارات معلم از 
 های الزم ارائه شد. ديده بودند، به گروه آزمايش و آموزشهای الزم را آموزان، آموزشدانش

فرضيۀ اصلي: انتظارات مثبت معلم بر يادگيری درس فيزيک های اين پژوهش عبارت بودند از: فرضيه
های فرعي: انتظارات مثبت معلم بر يادگيری دختران در درس فيزيک مؤثر است؛ مؤثر است و فرضيه

گيری پسران در درس فيزيک مؤثر است؛ انتظارات مثبت معلم بر يادگيری انتظارات مثبت معلم بر ياد
شده مورد تجزيه و تحليل آوریهای جمعدختران و پسران در درس فيزيک اثر متفاوت دارد. داده

تواند پيشرفت تحصيلي آموزان ميها نشان داد که انتظارات مثبت معلم از دانشآماری قرار گرفتند. يافته
تر بود. از لحاظ آموزان دختر محسوسفزايش دهد. اين تأثير در درس فيزيک برای دانشآنان را ا

آموزان دختر و پسر در ميزان پيشرفت تحصيلي مشاهده نشد، گيری بين دانشجنسيت، تفاوت چشم
توان آموزان دختر بيشتر تحت تأثير انتظارات معلم قرار گرفتند. با توجه به اين نتايج ميولي دانش

شان را بهبود توان وضعيت تحصيليآموزان ميفت، با داشتن انتظارات مثبت و انتقال آنان به دانشگ
 بخشيد و حتي ميزان افت تحصيلي در مدارس را تا حدودی کاهش داد.

 
 آموز، متوسطه انتظارات معلم، پيشرفت تحصيلي، دانش: واژگان كلیدی
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 مقدمه
 ۀيادگيری است که به وسيل ـ ند ياددهيياپيشرفت تحصيلي يکي از اهداف اصلي فر

نژاد، خوی ۀ؛ ترجم6877، 6يابي است )گيجتهای تربيتي قابل دسآموزش و فعاليت
توان به روابط و ثر از عوامل زيادی است که از جمله ميأ(. پيشرفت تحصيلي مت6887

 آموزان با يکديگر اشاره کردآموز يا دانشمعلم و دانش ۀفضای کالس درس، رابط
آموز مدی و معلم با اعتقاد به آن در دانشاآموز با داشتن خودکار(. دانش6888 ،کديور)

، 1های اوليه داشته باشند )اِدن و همکارانشگرفي بر شکست ۀتوانند غلبجملگي مي
آيد آموز بر اساس باورها و انتظارات خود به وجود مي(. اين توجه معلم به دانش1000

سازی تواند در سالم، مي8اين اعتقادات يا اثر انتظار ۀکنندرات تعيينثيأو آگاهي معلم از ت
گونه که (. همان6881ای داشته باشد )کديور، آموزان نقش عمدهمحيط آموزشي دانش

شان يک آموزان، انتظارات معلمان از دانشاست ( فرض کرده6811) 6«روزنتال»
5بخشپيشگويي خودکام

ني آموزان معيّانتظار دارند که دانش شود. هنگامي که معلمانمي 
بايد پيشرفت هوشي بيشتری نشان دهند، آنان رشد هوشي بيشتری نشان خواهند داد و 

بخش اتفاق بيفتد(، معلمان بايد برای اينکه انتظارات تحقق يابند )پيشگويي خودکام
 آموزان منتقل کنند. شان به دانشانتظارات خود را با رفتارهای

و استفاده از آموزش از ای از طريق تلويزيون رغم گسترش آموزش برنامهه بامروزه، 
 يآموزشعنصر ترين مرکزی تعليم و تربيت و مهم ۀعنوان هسته معلم هنوز براه دور، 

های ، با توجه به اعتقادات و برداشتآموزش مطالب درسي بر عالوه او باقي مانده است.
 های ديگران، باورها و اعتقاداتي در ذهنش شکل هنظر و بيان ايدخود و همچنين اظهار 

که گاه موجب تسهيل  ای رفتار کندبه گونهناآگاهانه شود تا دهد که باعث ميمي
کديور،  ۀ؛ ترجم6886)بيلر،  شودآموز و گاه نيز مانع فراگيری بيشتر وی يادگيری دانش

اطالعات قبلي  ۀکه بر پاي ي دارداتانتظارخود آموز هر معلم از دانش ،بنابراين ؛(6887
استوار بوده يا بر اساس نسبت کمي از اطالعات مرتبط با پيشرفت به دست آمده در 

(. حتي هنگامي که معلمان از 6871، 1تعامالت نخستين، حاصل شده است )جوسيم
 ناند که خوب باشند و پيشرفت تحصيلي نشان دهند، آناآموزان خود انتظار داشتهدانش

جنسيت، قوميت، نژاد،  :عواملي چون (. اگرچه6885، 8ند و برعکس )رماچنين شده

                                                                                                                    
6. Gage   

1. Eden, D., et al.  

8. Expectancy effect 

6. Rosenthal  

5. Self-fulfilling prophecy  

1. Jussim  

8. Rhem  
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 معلم است اتانتظار ۀتعيين کنندنيز  اقتصادی فرد ـ وضع ظاهر و موقعيت اجتماعي
شود که آيا اين انتظارات، بازتاب درستي از ال مطرح ميؤ(. حال اين س6878، 6)گود

به عنوان عوامل اتفاقي در تعيين چگونگي  ان هستند يا اينکه صرفاًآموزدانشهای توانايي
به  ؛(6875کريمي،  ۀ؛ ترجم6880، 1شوند )گتزلزشان وارد عمل ميپيشرفت تحصيلي

ثير انتظارات معلم بر پيشرفت تحصيلي أعبارت ديگر، پژوهش حاضر با هدف بررسي ت
سخ االت زير پاؤاول متوسطه، در صدد است تا به طور مشخص به س ۀآموزان پايدانش

ثير دارد يا خير؟ در أآموزان تدهد: آيا انتظارات مثبت معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان، آيا از نظر ميزان اثرگذاری ثير بر عملکرد و پيشرفت تحصيلي دانشأصورت ت

ثيرگذاری انتظارات أانتظارات معلم، بين جنسيت )دختر و پسر( تفاوتي وجود دارد؟ ت
 ير زبان و ادبيات فارسي و فيزيک چگونه است؟معلم در دروس متفاوت نظ

 
 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

های يادگيری آنان توان زمينۀ ساختارها و شکلآموزان ميبا بررسي انتظارات معلم از دانش
، 8های يادگيری مطلوبي برای موفقيت آنان فراهم آورد )تائورا برجسته کرد و نيز محيط

آموزان، وجود آنان در کالس درس و بررسي ارات معلم از دانش(. توجه به سطح انتظ1001
ترين اهداف آموزشي که همان بهبود و ارتقاء پيشرفت شود تا يکي از مهمآنان موجب مي

آموزان است، مدنظر قرار گيرد. اگر تحصيلي با داشتن انتظارات سازنده و مثبت از دانش
تواند آموز باشد، ميميزان خودباوری دانشانتظارات معلم منطقي و مطابق با توانايي و 

؛ ترجمۀ کريمي، 6880پيشرفت تحصيلي را به صورت مطلوبي تحت تأثير قرار دهد )گتزلز، 
بيني کنندۀ موفقيت در ترين عامل پيش( در يک بررسي، مهم6871) 6«پارسونز(. »6875

يت معلم در آن درس آموز از توانايي خود در درس و انتظار موفقرياضي را برداشت دانش
( نيز دريافتند، نوع برچسبي که به دانش6875 5«مدوی»و « راليسون»داند. آموز مياز دانش

شود و اطالعاتي که معلم از عملکرد آنان در دست دارد، در ايجاد انتظار مؤثر آموزان زده مي
اند، شناخته شدهآموزاني که در يادگيری ناتوان طوری که انتظار معلمان از دانشاست؛ به 

باور آموز، معلم اند و با برچسب به دانشماندۀ ذهني نام گرفتهبيشتر از افرادی است که عقب
 (.6881که او توانايي دارد يا خير )کديور،  کندمي

                                                                                                                    
6. Good  

1. Getzels  

8. Theou  

6. Parsons  

5. Ralison & Medway 
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( شواهدی پيدا کردند مبني بر اينکه رفتارهای معلمان 6881« )جوسيم»و « کرئين»
( نيز عملکرد آسان 1006) 6«هرناندز»پذيرد. تاثير ميشان مستقيماً از اعتقادات آموزشي
 1«رينولدز»و « موجيس»آموزان اقليت اسپانيايي نشان داد. انتظارات معلم را در دانش

( دريافتند که رفتارها و اعتقادات معلم، هر دو مستقيم و غير مستقيم بر پيشرفت 1001)
( در يک 1001و همکاران ) 8«سارازين»، «تروييلود»گذارد. آموزان تأثير ميرياضي دانش

دبيرستان فرانسه دريافتند:  60معلم از  11آموز و دانش 616تحقيق طولي يک ساله از 
آموزان ارتباط دارد؛ اين انتظارات مثبت اوليۀ معلمان با کفايت ادراکي بعدی دانش

 تر یارتباط، هنگامي که جوّ انگيزشي کالس از نظر حمايت خودکار پايين بود، قو

 نمود.مي
 نخستانجام اين پژوهش و نتايج آن، از آن جهت اهميت و ضرورت دارد که، 

مباني نظری و اطالعات پژوهشي بومي و جديدی در بارۀ چگونگي تأثير انتظارات معلم 
اندرکاران آموزشي و دست دوم، ؛آوردآموزان فراهم ميبر پيشرفت تحصيلي دانش

آموزان، وضعيت داشتن انتظارات مثبت و انتقال آنان به دانش دارد، بامعلمان را بر آن مي
ميزان افت تحصيلي در مدارس را تا حدودی کاهش و شان را بهبود بخشند، تحصيلي

 .دهند
 

 های پژوهشفرضیه
های پژوهشي به شرح پژوهش حاضر، فرضيه هایالؤبا توجه به موضوع، هدف و س

 تدوين شد: زير
 

 فرضیۀ اصلی
 ثر است.ؤمثبت معلم بر يادگيری درس فيزيک مانتظارات 

 
 های فرعیفرضیه

 ثر است.ؤ. انتظارات مثبت معلم بر يادگيری دختران در درس فيزيک م6
 ثر است.ؤ. انتظارات مثبت معلم بر يادگيری پسران در درس فيزيک م1
 رد.. انتظارات مثبت معلم بر يادگيری دختران و پسران در درس فيزيک اثر متفاوت دا8
 

 روش پژوهش

                                                                                                                    
6. Hernandez  

1. Mujis & Reynolds  

8. Trouillond, Sarrazin 
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از نظر هدف، جزء  ،طور که در طرح زير نشان داده شده است، پژوهش حاضرهمان
 ـ آزمونپيش  های آزمايشي با طرحجزء پژوهش ،های کاربردی و از نظر روشپژوهش

 .استآزمون و دارای گروه آزمايش و گروه کنترل پس

 
 

 

 وه کنترلآزمون با گروه آزمايش و گرپس -آزمون طرح پيش
 هاگروه  آزمونآزمونپيشپيش  متغير مستقلمتغير مستقل  آزمونآزمونپسپس

TT22  XX  TT11  RR        گروه آزمايشگروه آزمايش  
TT22  --  TT11  RR          گروه گواهگروه گواه  

 

 جامعۀ آماری پژوهش
آموزان دختر و پسر سال اول دانش ۀعبارت بود از کلي ،آماری پژوهش حاضرۀ جامع

ول به مشغ 6871 - 78زيرکوه شهرستان قائن که در سال تحصيلي  ۀمنطق ۀمتوسط
 تحصيل بودند.

 
 گیرینمونۀ آماری و روش نمونه

آموزان چهار کالس درس به عبارت بود از مجموع دانش ،آماری اين پژوهش ۀنمون
ای انتخاب گيری تصادفي خوشهپسر( که به روش نمونه 61دختر و  55نفر ) 606تعداد 

از بين يازده دند. بدين صورت که دو دبيرستان پسرانه و دو دبيرستان دخترانه ش
سپس، از هر  ؛زيرکوه شهرستان قائن به صورت تصادفي انتخاب شدند ۀدبيرستان منطق

ای تصادفي انتخاب دبيرستان دو کالس، در مجموع چهار کالس به صورت خوشه
 16)نفر  61به طور تصادفي، تعداد  . با توجه به آزمايشي بودن روش پژوهش،شدند

در  دختر( 80پسر و  15)نفر  55نمونه در گروه کنترل و از افراد گروه  دختر( 15پسر و 
 گروه آزمايش جايگزين شدند. 

 
 هاآوری و تحلیل دادهابزار پژوهش و نحوۀ جمع

آزمون آزمون و پسای بود که در پيشساختههای معلمگيری اين پژوهش، آزمونابزار اندازه
 ها، از ازی اين آزمونسگذاری شد. برای همساناجراء و از سوی دبيران نمره

های آموزشي بهره گرفته شد تا ميزان دقت و ضريب دشواری نظرات سرگروهنقطه
های مربوط به نمرات دانشساخته، دادههای معلمهای همسان باشد. با اجرای آزمونسؤال

به منظور تعيين  آوری شد.در گروه آزمايش و گروه کنترل جمع 6آموزان در درس فيزيک 
آموزان(، تأثير متغير مستقل )انتظار معلم( بر متغير وابسته )پيشرفت تحصيلي دانش ميزان

آموزان در دو درس مذکور در گروه آزمايش و گروه کنترل تفاوت ميانگين نمرات دانش
دو گروه  tها از آزمون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. برای تجزيه و تحليل آماری داده

 مستقل استفاده شد.
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 یوۀ اجرای پژوهشش

آموزان پژوهش حاضر، با هدف بررسي تأثير انتظارات معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش
پايۀ اول متوسطه انجام شده است. با توجه به آزمايشي بودن روش پژوهش، نمونۀ آماری 

طور  آموزان چهار کالس درس تشکيل شده بود، بهنفر( که از مجموع دانش 606)
 عبارت ديگر، ، يعني گروه آزمايش و گروه کنترل تقسيم شدند؛ بهتصادفي به دو گروه

 15)نفر  55از افراد گروه نمونه در گروه آزمايش و  دختر( 15پسر و  16)نفر  61تعداد 
برای اعمال متغير مستقل، يعني بيان در گروه کنترل جايگزين شدند.  دختر( 80پسر و 

آموزان چهار کالس درس، يک مجموع دانشانتظارات معلم به گروه آزمايش، ابتدا از 
سپس، طي مدت چهار ماه، چهار ساعت در هفته، با چهار نفر از آزمون به عمل آمد. پيش

های الزم را ديده آموزان، آموزشدبيراني که خود قبالً در رابطه با انتظارات معلم از دانش
دبيران، بيشتر تأکيد و  آموزشدر  های الزم ارائه شد.بودند، به گروه آزمايش، آموزش
بود. اين کار با قرار دادن متوني در مورد چگونگي  6تمرکز بر دبيران درس فيزيک 

آموزان، برگزاری جلسات توجيهي و جلسۀ ويژه با دبيران درس فيزيک برخورد با دانش
آموزان، بيان انتظارات های صحيح برخورد با دانشانجام شد. همچنين، بر کاربرد شيوه

آموزان با هر مقدار پيشرفت تحصيلي و پرهيز از بينانه در کالس درس، تشويق دانشعواق
تر(، توجه بيشتر به آموزان با پيشرفت تحصيلي پايينبارۀ دانش ويژه درهرگونه تنبيه )به 

های )دادن سرنخ، نه ارائۀ پاسخ هنگام آموزان، حمايت از آنان در يافتن پاسخ سؤالدانش
 از سوی دبير تأکيد شد. هاپرهيز از پاسخ دادن به سؤال و در نهايتکل( مواجهه با مش

برای ايجاد تحول و خودباوری، آزمون هوش ساختگي برگزار شد و در گزارش ارسالي 
های گروه آزمايش دارای هوشبهر باالتر گزارش شدند. بعد از ارسال به مدارس، کالس

ها مراجعه ستۀ مشاورۀ مدرسه، به کالسگزارش و گذشت چند هفته، با همکاری مسئول ه
آموزاني که هوشبهر های اوليای مدرسه و دبيران از دانشبارۀ انتظارات و خواسته و در

آموزان گروه باالتری داشتند، صحبت و گفت و گو شد و زمينه طوری مساعد شد که دانش
ر ضمن، جنسيت، ترند. دهای ديگر مستعدتر و باهوشآزمايش باور کرده بودند از کالس

يکي ديگر از متغيرهای مورد نظر اين پژوهش بود که برای بررسي آن به مطالعۀ يک گروه 
های حاصل از اجرای داده آزمايشي دختر و يک گروه آزمايشي پسر پرداخته شد. در پايان،

های آزمايش و کنترل مورد تجزيه و تحليل آماری قرار آزمون در گروهآزمون و پسپيش
 آموزان مشخص شد.لي دانشيد تا ميزان تأثير انتظارات معلم بر پيشرفت تحصگرفتن
 

 هاتجزيه و تحلیل آماری داده
 آزمون در دو گروه آزمايش و کنترل بهآزمون و پسهای حاصل از اجرای پيشداده

آموزان، به دو ثير انتظارات معلم بر پيشرفت تحصيلي دانشأعنوان شاخص ميزان ت
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وصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در بخش آمار صورت آمار ت
های فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و در بخش توصيفي از شاخص

 د.شهای مستقل استفاده گروه  tآمار استنباطي از آزمون
 

 های پژوهشيافته
 توصيف نمونه براساس جنسيت .6

 نه براساس جنسیت( توزيع فراوانی نمو1جدول )
 درصد در كل نمونه درصد در گروه N هاگروه

 زمايشآ
 16 56 15 دختران
 16 61 16 پسران

 - 600 61 جمع

 کنترل
 80 56 80 دختران

 15 61 15 پسران
 - 600 55 جمع
 600  606 جمع

 

درصد  61آموزان را دختر و درصد دانش 56دهد که ( نشان مي6های جدول )داده
 اند.را پسر تشکيل داده نآنا

آزمون آزمون و پسها، تفاوت نمرات پيشبرای آزمون فرضيهها: . آزمون فرضيه6
های توصيفي و آزمون آماری ها، شاخصمحاسبه شد. برای جلوگيری از تکرار جدول

 :شودبرای هر فرضيه در يک جدول خالصه شده که به شرح زير گزارش مي
 ثر است.ؤانتظارات مثبت معلم بر يادگيری درس فيزيک م فرضيۀ اصلي:

 آزمونآزمون و پسهای توصیفی تفاوت نمرات پیش( شاخص2جدول )
 tدرس فیزيک و آزمون آماری 

 N هاگروه
 
D SD 

 
S  D 
 

df ot ct & 

 آزمايش
 کنترل

61 
55 

18/1 
57/6 

16/8 
75/1 

68/0 
87/0 88 80/6 15/6 5% 

بحراني در  t( از 80/6شده )مشاهده t (، اندازۀ1) ۀی جدول شمارهابا توجه به داده
شود درصد اطمينان نتيجه گرفته مي 85با  ،بنابراين ؛تر است( بزرگ15/6) 05/0سطح 

توان گفت انتظارات مثبت معلم بر يادگيری يد قرار گرفته و مييأاصلي مورد ت ۀکه فرضي
 آموزان مؤثر است.درس فيزيک دانش

 
 ثر است.ؤانتظارات مثبت معلم بر يادگيری دختران در درس فيزيک م اول: ۀفرضی
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 آزمونآزمون و پسهای توصیفی تفاوت نمرات پیش( شاخص3جدول )
 هامیانگین تفاوت ۀمقايس tدختران و آزمون 

 N هاگروه
 
D SD 

 
S  D 
 

df ot ct & 

 آزمايش
 کنترل

15 
80 

58/1 
01/6 

81/1 
88/1 

65/0 
58/0 58 81/6 17/6 5% 

 

ۀ تر از آمار( بزرگ81/6شده )مشاهده  tۀدهد که آمار( نشان مي8های جدول )داده    
اول مورد  ۀدرصد اطمينان فرضي 85بنابراين، با  ؛( است17/6./. ) 5بحراني در سطح 

توان گفت انتظارات مثبت معلم بر ميزان يادگيری دختران در درس ئيد قرارگرفته و ميأت
 ؤثر است.فيزيک م

 
 ثر است.ؤانتظارات مثبت معلم بر يادگيری پسران در درس فيزيک م فرضیۀ دوم:

 آزمونآزمون و پسهای توصیفی تفاوت نمرات پیش( شاخص4جدول )
 هامقايسۀ میانگین تفاوتt پسران و آزمون 

 N هاگروه
 
D SD 

 
S  D 
 

df ot ct & 

 آزمايش
 کنترل

16 

15 
85/1 
07/6 

87/8 
76/1 

71/0 
51/0 66 70/6 17/6 5% 

 

 ۀتر از آمار( بزرگ70/6دست آمده ) به t ۀدهد که آمار( نشان مي6های جدول )داده
t  دوم مورد  ۀدرصد اطمينان فرضي 85، با ؛ بنابراين( است17/6) 05/0بحراني در سطح
درس توان گفت که انتظارات مثبت معلم بر يادگيری پسران در گيرد و ميمييد قرار يأت

 فيزيک مؤثر است.
 

: انتظارات مثبت معلم بر يادگيری دختران و پسران در درس فيزيک اثر فرضیۀ سوم
 متفاوت دارد.

دختران و پسران  آزمونآزمون و پسهای توصیفی تفاوت نمرات پیش( شاخص5جدول )
 tدر درس فیزيک و آزمون آماری 

 N هاگروه
 
D SD 

 
S  D 
 

df ot ct & 

 دختران
 انپسر

15 
16 

58/1 
88/6 

81/1 
87/8 

65/0 
71/0 66 66/6 17/6 5% 

 

 tتر از آمارۀ ( کوچک66/6دست آمده )به  tدهد که آمارۀ ( نشان مي5های جدول )داده
گيرد؛ به يد قرار نميسوم مورد تأي فرضيۀ ،بنابراين ؛( است17/6./. )5بحراني در سطح 
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ری دختران و پسران در درس فيزيک اثر متفاوت عبارت ديگر، انتظارات مثبت معلم بر يادگي
 گذارد.نمي

 
 گیرینتیجه
 آموزان های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که، انتظارات مثبت معلم از دانشيافته
های قبلي نيز اين يافته با نتايج پژوهش .تواند پيشرفت تحصيلي آنان را افزايش دهدمي

 که ميزان تأثير انتظارات معلم بر پيشرفت تحصيلي  البته، با اين تفاوت ؛همخواني دارد
های گذشته کمتر بوده است که علت آموزان در اين پژوهش نسبت به پژوهشدانش

ها باشد. در تحقيقات کننده در اين پژوهشآموزان شرکتتواند سن دانشاحتمالي آن مي
شده است. از آنجا که  آموزان مقطع ابتدايي تأکيدقبلي، بيشتر بر عملکرد تحصيلي دانش

پذيرترند، انتظارات معلم هم به شکل مؤثرتر بر عملکرد آنان آموزان مقطع ابتدايي تلقيندانش
( نشان دادند، انتظارات و 6880) 1«دگروت»و « پينتريچ(. »6876، 6گذارد )رودنباشثير ميأت

اين انتظارات  آموزان ارتباط دارد.باورهای انگيزشي معلمان با عملکرد تحصيلي دانش
مدی در خود بپرورانند که اين به نوبۀ خود اآموزان باورهای خودکارشود، دانشموجب مي

( در يک مطالعه، 6871« )پارسونز»سرمنشأ تغيير و تحوالت مثبت بعدی خواهد بود. 
آموز از توانايي خود در کنندۀ موفقيت در رياضيات را برداشت دانشبينيترين عامل پيشمهم
« مدوی»و « راليسون»داند. آموزان ميدرس و انتظار موفقيت معلم در آن درس از دانش اين

شود و اطالعاتي که معلم از آموزان زده مي( نيز دريافتند که نوع برچسبي که به دانش6875)
 (.6881عملکرد آنان در دست دارد، در ايجاد انتظار مؤثر هستند )به نقل از کديور، 

های گويي( حاکي از آن است که پيش6888ران )و همکا« مدن»ي های پژوهشيافته
تر هستند. به عالوه، باورهای داده شده قویهای نشان خودکامبخش در ميان هدف

داد تا اينکه آنها را کاهش  ءآموزان را بيشتر ارتقاغيردقيق معلمان، پيشرفت تحصيلي دانش
معلمان مستقيماً از اعتقادات آموزشي ( شواهدی پيدا کرد که رفتار6881« )جوسيم»دهد. 

آموزان ( نيز عملکرد آسان انتظارات معلم را در دانش1006« )هرناندز»پذيرد. شان تأثير مي
( دريافتند که رفتارها و اعتقادات 1001« )رينولدز»و « موجيس»اقليت اسپانيايي نشان داد. 

گذارد. پژوهش آموزان تأثير ميمعلم، هردو مستقيم و غيرمستقيم بر پيشرفت رياضي دانش
( نيز ارتباط بين انتظارات معلم و نتايج يادگيری رسمي را 1006) 8«واوف»و « کاواناف»

و همکاران «سارازين»، «تروييلود»(. نتايج پژوهش 1001دهد )به نقل از تائو، نشان مي
رستان دبي 60معلم از  11 آموز ودانش 616( که يک پژوهش طولي يک ساله از 1001)

                                                                                                                    
6. Raudenbush 

1. Penthrich & Degrouth 

8. Kavanagh & Waugh  
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 انتظارات مثبت اوليۀ فرانسه بوده است، بعد از تجزيه و تحليل چندسطحي نشان داد که:
آموزان ارتباط دارد؛ اين ارتباط، هنگامي که جوّ دانشمعلمان با کفايت ادراکي بعدی 

 داد.تر نشان ميانگيزشي کالس از نظر حمايت خودکار پايين بود، قوی
آموزان، انتظارات معلم در پيشرفت تحصيلي دانشضمن تأييد تأثير  ،پژوهش حاضر

هايي در ميانگين پسآموزان دختر و پسر پيشرفتنشان داد که در درس فيزيک، دانش
اند و عملکرد و انتظارت معلم، نتايج را بهبود بخشيده است که البته اين آزمون داشته

دختر در درس فيزيک،  آموزانثير مثبت در دختران بيشتر از پسران بوده است. دانشأت
گير و قابل توجه بود. آنان نه تنها توانستند ای به دست آوردند که بسيار چشمنتيجه

بااليي در امتحان اين درس نيز کسب کنند.  ۀميانگين خود را افزايش دهند، بلکه نمر
 آموزان پسر نيز بعد از مداخالت آزمايشي، معدل خود را بهبود بخشيدند.دانش

آموزان دختر و پسر گروه آزمايش، تفاوت چنداني های دانشلي، بين ميانگينطور کبه 
رسد مشاهده نشد که بتوان ادعا کرد انتظارات معلم با جنسيت رابطه دارد، ولي به نظر مي

شوند که البته اين ادعا نياز به تحقيق و بررسي بيشتر دختران بيشتر با انتظارات معلم همراه مي
توان وضعيت تحصيلي آموزان ميبا داشتن انتظارات مثبت و انتقال آن به دانش دارد؛ بنابراين،

 آنان را بهبود بخشيد و حتي ميزان افت تحصيلي در مدارس را تا حدودی کاهش داد.
 

 پیشنهادها
بندی مجموعه مباني نظری و سوابق پژوهشي مرتبط با توجه به نتايج پژوهش حاضر و جمع

 شود: پيشنهادهای زير ارائه مي آموزان،م بر پيشرفت تحصيلي دانشبا تأثير انتظارات معل
 و از  رندم و کيف انتظارات خود اشراف بيشتری دايند تدريس، بر کّامعلمان در فر

ثير أآموزان جلوگيری کنند. بسياری از معلمان از تثير سوء آنها بر يادگيری دانشأت
وری که باورها و انتظارات آنان ممکن است ند، به طااطالعانتظارات خود در آموزش بي

  ؛شان نباشدآموزانشرايط را طوری تغيير دهد که مطلوب دانش
 تحصيلي خوب، انتظارات بااليي دارند. اين  ۀآموزان با سابقمعلمان معموالً از دانش

که بسياری از در صورتي ؛دهدثير قرار ميأآموزان ضعيف را تحت تکار، عملکرد دانش
توان با انتظارات مثبت و واقعي، در فرايندی قرار آموزان با عملکرد ضعيف را ميشدان

شان را و عملکرد تحصيلي وندهای خود، متحول شداد که با خودباوری و تغيير ذهنيت
 ؛بخشند ءبهبود و ارتقا

 های آموزش ضمن خدمت برای معلمان و توصيف و تبيين اثر با برگزاری دوره
توان شرايطي را فراهم کرد که معلمان قادر آموزان، ميم در يادگيری دانشانتظارات معل

ای شان را به گونهآموزانثرتر واقع شوند و هم دانشؤباشند هم در شغل خود مفيد و م
 ؛و شکوفا سازند بشناسند و آن راي کنند که استعدادهای خود را بهتر يراهنما
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 آموزان، معلمان بايد توجه ليف دانشدر فرايند آموزش و تدريس و بررسي تکا
های ممکن را از و پيشرفت نندآموزان منتقل کداشته باشند که انتظارات خود را به دانش

 ؛آنان انتظار داشته باشند
 ثير انتظارات معلمان بر پيشرفت تحصيلي أشود ميزان تبا وجود اين، پيشنهاد مي
ۀ ريس باال و معلمان جوان و با سابقتد ۀآموزان، در معلمان مجرب و با سابقدانش

ثيرگذاری هر يک از أتدريس کم مورد مطالعه و مقايسه قرار گيرد تا ميزان و تفاوت ت
 .شوداين دو گروه از معلمان نيز مشخص 

 

 های پژوهشمحدوديت

علوم انساني، دارای  ۀها در حوزپژوهش حاضر نيز همانند بسياری از پژوهش
های اين پژوهش را با رعايت جوانب يافتهمجموع، تعميم هايي است که درمحدوديت

پژوهشي  ۀاند از: وجود پيشينها عبارتکند. برخي از اين محدوديتاحتياط ملزم مي
اندک در ارتباط با موضوع اين تحقيق به زبان فارسي؛ دشواری متقاعد کردن دبيران با 

رايط و دستورالعمل پژوهشي. تدريس باال برای همکاری با پژوهشگر مطابق با ش ۀسابق
  .خوردله در مورد معلمان مرد بيشتر از معلمان زن به چشم ميئاين مس
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 منابع
ترجمۀ محمدرضا نائينيان و انگيزش در کالس درس.  (.6876اسپالدينگ، چريل لين )

 (.6881تهران: انتشارات مدرسه، تاريخ انتشار به زبان اصلي ) ،اسماعيل بيابانگرد
زاده، تهران: ترجمۀ رمضان حسن. انگيزش برای يادگيری. (6876ديبورا ) استيپک،

 (.6850انتشارات دنيای پژوهش، تاريخ انتشار به زبان اصلي )
ترجمۀ پروين کديور،  ،6جلد  .شناسي در آموزشکاربرد روان (.6887بيلر، رابرت )

 (.6886تهران: مرکز نشر دانشگاهي، تاريخ انتشار به زبان اصلي )
 تهران: مؤسسۀ انتشارات آگاه. .شناسي پرورشيروان (.6876سيف، علي اکبر )

، ترجمۀ جواد قهرماني، 6جلد  .شناسي در خدمت معلمانروان (.6875فونتانا، ديويد )
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