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 Aim: The purpose of this study is to analyze teachers' beliefs about the 
desirable classroom. Teachers' beliefs about a desirable and ideal classroom are 
important in the sense that these beliefs shape teachers' expectations, actions, and 
behaviors in the classroom and influence better education that meets students' 
needs. Methods: The method of study was qualitative and phenomenological and 
the data were analyzed using Culizzi method. The population of the study 
consisted of all teachers in the first and second grade of Kermanshah city during 
the academic year 2018-2019, of whom 15 individuals were selected through 
purposeful sampling for in-depth interviews. Interviews were audio recorded, 
transcribed, and coded through Epochs method. Findings: After analyzing the 
data, 3 main categories were obtained. The categories of behavior-oriented beliefs, 
which includes the subcategories of multidimensional upbringing, control, 
boundaries, non-discrimination-justice and personality. The category of 
relationship-oriented beliefs include empathy and acceptance, knowing the 
psychological world, teacher's self-disclosure, relationship with peers, motivation 
and interest, support, respect and trust, counseling and consultation, teacher's 
relationship with parents, modeling, changing and cultivating personality traits, 
and family. Also, beliefs aimed at teaching under the categories of knowledge, 
attention to individual differences, teaching method (transfer of concepts), 
educational technology, teacher's appearance, physical structure of the class, time, 
learning, educational level, limitations, teacher's age, teacher's experience, the role 
of education includes student's readiness, and intelligence. Conclusions: 
According to the findings of this research, it can be said that teachers' beliefs 
about the desirable classroom have a wide range that is not limited to the behavior 
of the teacher or student and other factors such as family, teacher relationship with 
parents, physical structure of the class and teaching style also affect this. 
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: هدگ پژوهض حاضر واکاوی باورهای معلمان در مورد کالس مجلوال اسدت. باورهدای معلمدان هد 
و هدا ایدن حیدح حدائز اهمیدت اسدت کده ایدن باورهدا انت دارات، کنضدرباره یک کالس مجلوال و ایدده آل از 

 آمدوزاندانضدهندد و بدر آمدوزش بهتدر و متناسدر بدا نیازهدای  مدی رفتارهای معلمدان را در کدالس درس شدکل
بده روش کدوالیزی مدورد هدا روش مجالعه کیفی و از نوع پدیدارشناختی بوده و داده روش: گذارند. می تاثیر 

جامعه این پژوهض را کلیه معلمان مقاطع متوسجه اول و دوم شهر کرمانشداه در سدال  تند.تحلیل قرار گرف
نفر به روش نمونه گیری هدفمندد بدرای انجدام  15دادند که از این بین تعداد  می تشکیل 92-94تحصیلی 

شدده و بده روش اپوخده گدذاری  مستندسدازیپدب از ضدبط صددا، ها مصاحبه عمی  انتخاال شدند. مصداحبه
مقوله اصلی به دست آمد. مقولده باورهدای معجدوگ بده  1ها پب از تحلیل داده ها:یافته کدگذاری شدند.

، عددم تبعدی های رفتار که شامل زیر مقوله باشدد.  مدی عددالت و شخصدیت-تربیت چند بعدی، کنترل، مرز
ی، خودافشددایی شددناختروانشددناخت دنیددای مقولدده باورهددای معجددوگ بدده رابجدده شددامل همدددلی و پددذیرش، 

معلم، رابجه با همساالن، انگیزش و عالقه، حمایت، احترام و اعتماد، مشاوره و مشورت، ارتبا  معلدم بدا 
شخصدیتی و خدانواده بدود. همچندین باورهدای معجدوگ بده هدای والدین، الگو سازی، تغییر و پدرورش ویژگی

)انتقددال مفدداهیم(، فددن آوری  فددردی، شددیوه آمددوزشهددای وتدانددض، توجدده بدده تفاهای تدددریب زیددر مقولدده
آموزشی، ظاهر معلم، ساختار فیزیکی کالس، زمدان، یدادگیری، سدجم آموزشدی، محددودیت هدا، سدن معلدم، 

: بدا توجده  یرینتیجاه شود. می و هوش را شامل آموزاندانضتجربه معلم، نقض آموزش و پرورش، آمادگی 
که تنها به  فت باورهای معلمان درمورد کالس مجلوال گستره وسیعی داردتوان گ می پژوهضهای به یافته

شدود و عوامدل دیگدری چدون خدانواده، ارتبدا  معلدم بدا والددین،  نمدی رفتار معلدم و یدا داندض آمدوز محددود
 ساختار فیزیکی کالس و شیوه آموزش نیز در این مهم تاثیر دارد.

، کالس :های کلیدی واژه ، معلم، دانض آموز  مجلوال، تدریب باور
 



 181 ............................................................................................................ ...  والواکاوی باورهای معلمان در مورد کالس مجل

 

 مقدمه
بن ر  و های امروزه آموز  و پرور  بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی، یکنی از سنازمان

مرهننون نظننام ای شننود و رشنند و بالننندگی هننر جامعننه مننی پینیننده در هننر کشننوری محسننوب
 پنرور  و  (. آمنوز 3122 ،)انصارالحسینی، عابدی و نیلفروشان آموزشی آن جامعه است

 در  سازی انسان و  است سازی انسان آن اصلی کار  که است انسانی نظام یک مدرسه و 

 روز  سناعات بیشنترین آمنوزاندانش که آنجا از  دارد. معنا روانی-روحی و  جسمی بعد دو 

 و  فردی رشد برای مهم زمینه مدرسه که است معنی این به گذرانند می مدرسه در  را خود
ک  افننراد اجتمناعی ، ابرلننی، دورال  بایند مدرسنه واقنع (. در 2637، 1و وی بنر اسننت)تیلور

گردان کیتربنر  قنول بنه کنه کند تربیت سالمیهای انسان  جامعنه اعضنای عننوان بنه شنا

 یعننی زنندگی اساسنی فضنای سنه و  باشنند داشنته تسنلط خنود محنیط و  خنود بر  بتوانند

ایننروین و  کنننند) هنندایت منطقننی طننور  بننه و  درسننتی بننه را تفننریح و  کننار  عشننق،
 است. مطلوبای مدرسه و  درس کالس داشتن آن ( و الزمه2،2661اسکالی

بایند  جهنانی جامعنه در  موفقینت بنه رسنیدن بنرای آن در  کنه اسنت جنایی کنالس
گونیهنای مهارت  بنرای و  بسنازند را خنود آیننده خواهنند منی آمنوزاندانش آموخنت. گوننا

 رشند بنرای درس بگیرنند. کنالس فنرا را الزمهنای مهارت و  داننش خنود اهندا  بنه رسیدن

و باید تالشها معطو  به شناسایی عوامل مثثر بنر ایجناد ینک  است مهم بسیار  آموز  دانش
ینسنکی، بنراون و داوننر  (. از نظنر برخنی متخصصنان 2631، 3کالس درس مطلوب باشد )رو 

 بنه درآن ارزشنیابی هسنتند، مهنارت دارای آن معلمنان کنه اسنت کالسنی مطلنوب کنالس

 و  برنامنه کنند، منی عمنل آموزشنی سناعات و  تقنویم اسناس بنر  گینرد، منی انجنام درسنتی

گینرد  نمنی صنورت معلمنان مکنرر  تعنویض هسنتند، هماهننگ هنم بنا آموزشنیهنای رو 
 نه پنهان صورت به معلمان کههایی نگر  (. همننین3120مقدم،  واحمدی )نیستانی

                              
1. Taylor, R. D. Oberle, E., Durlak, J. A., & Weissberg, R. P 
2. Irwin, A. Scali, E    
3. Rucinski, C. L., Brown, J. L., & Downer, J. T 
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 ننود و  مدرسنه از  آنها رضایت میزان در  کنند، می منتقل آموزاندانش به رسمی صورت به

اسنت )دیبنایس و  منوثر  مطلنوبای مدرسنه و  کنالس داشنتن و  ینادگیری در  آنهنا عملکنرد
 (.2631، 1مک دونالد

یشه در نظام باورهای معلمان در زمینه کالس و مدرسنه دارد. مطالعنات   این نگرشها ر

 اننرژیآموزشنی بلکنه بنر انگینز  و های شنیوه نه تنها بر  معلمان باورهای که میدهد نشان
 (. بنه2637، 2)متیس، کرانبنور ، اشنمیت و پریکنل میگذارد درس تاثیر های کالس در  آنها

، عبارت اسنت )لنی،  آنهنا باورهنای تاثیرنظنام تحت بیشتر  معلمان رفتارهای کالسی دیگر
کناز توسنط قدیمی تعریف (. یک2626، 3وانگ و چن ، کنه میکنند ( بینان3210) را  بنه بناور

گاهانه ساده گزاره هر  گناه ینا آ  تعرینف ینا میدهند انجنام میگویند، شنخ  آنننه از  ناخودآ
 کنرد. باورهنای اسنتفاده دارم" عبنارت "بناور  از  آن از  پنیش تنوان منی کنند اشناره دارد کنه می

گذارد  می تاثیر  آنها تعلیمی و  تعاملیهای قضاوت و  ادراکات بر  مستقیم طور  به معلمان
کلی است که به باورهای آموزشنی ای معلم سازه(. اصطالب باور 3210 ،4پترسون و  )کالرک

تواند به عنوان نوعی فیلترذهنی بر  می (. باورهای معلم5،3222معلمان اشاره دارد )پاجارس
یناردسنونهنای فعالیت  رفتارهنای درک (. بننابراین بنرای6،3220کالسنی او تناثیر گنذارد )ر

  .بررسی و کاو  شوند باورهایشان ابتدا که است مهم معلم

کشننف باورهننای معلمننان انجننام داده هننای ( پژوهشننی تحننت عنننوان راه2632) 7ارکمننن
کینند  گنناهی معلمننان تا اسننت. ایننن مطالعننه بننر ارز  باورهننا بننه عنننوان راهننی بننرای بنناال بننردن آ

کنند کنه بنا اسنتفاده از ابزارهنای تحقیقناتی کیفنی متعندد  منی داشت. این مطالعه استدالل
ینک شنده و فرمهای شناهدات، مصناحبهو ترکیبنی از مها مانند استعاره هنای فراخنوان تحر

                              
1. DiBiase, W., & McDonald, J. R 
2. Matheis, S., Kronborg, L., Schmitt, M., & Preckel, F 
3. Lee, W. C., Wang, L. Y., & Chen, D. T 
4. Clark, C. M., & Peterson, P. L 
5. Pajares, M. F 
6. Richardson, V 
7. Erkmen, B 
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پسخوراندی پس از تدریس استفاده شد. معلمان از طریق این ابزارها از احساسنات، رفتنار 
گاه می شندند و همنین امنر از طرینق تغیینر باورهنا و ننود نگاهشنان بنه  و نحوه تدریس خود آ

رد. اینن مطالعنه بخنوبی جندی در اثربخشنی تندریس معلمنان ایجناد کنهنای تدریس تفاوت
تواند فضای کنالس و ننود تندریس را تغیینر  می نشان داد که تغییر در باورها و تفکر معلمان

 دهد. 
( در پژوهشی با عننوان بررسنی باورهنای معلمنان ایراننی 3566تلخابی، رحمتی و مرادی )
ش گنری کنند باورهای معلمان مهنم تنرین عامنل در کنن می در مورد یادگیری و تدریس بیان

شخصنی از های آنهاست. این در حالی است که منبع بسیاری از باورهای معلمان تجربنه
آنهننا از کننالس درس اسننت. در ایننن پننژوهش از رو  های دوران دانننش آمننوزی خننود و تجربننه

فهم از یک مفهنوم ینا های پدیدارشناسی استفاده شده است که در آن به بررسی انواد شیوه
کی از آن های خاصی از افنراد پرداختنه انند. یافتنهپدیده از منظرگروه  حاصنل از پنژوهش حنا

است که نظام باورهای معلمان ایرانی ناهمسو و حاوی باورهای متناقض است، و بررسنی 
دقیق تناقضات و دالیل شکل گیری آنها روشنن گنر منداخالت آیننده بنرای بهسنازی کنالس 

 درس خواهد بود.
( در پژوهشنننی کنننه بنننا هننند  شناسنننایی 3563سنننلطانکوهی، صنننیدی و گلمحمننندیان )

شاخصهای مدرسه موفق انجام دادند، به این نکته اشاره داشنتند کنه رفتارهنا و نگرشنهای 
را بنرای زنندگی  آمنوزاندانشمعلمان نقشنی اساسنی در ایجناد ینک مدرسنه موفنق کنه بتوانند 

ر مطالعنه خنود ( د3121کند. در همین راسنتا اقدسنی و همکناران ) می آینده آماده کند ایفا
تحت عنوان تعامل معلم، دانش آموز در کالس درس مدارس موفق و ناموفق انجنام دادنند. 

دانش آموز در شرایط طبیعی کالس درس از دو بعند کنشنهای -در این مطالعه تعامل معلم
کید بر رویکرد کیفی مورد توجه قنرار گرفنت. یافتنه هنا نشنان داد  روان شناسانه و اخالقی با تا

و حماینت از آننان در  آمنوزاندانشای گرم و صمیمی و توام با احترام، توجه معلم به که فض
در کنالس  آمنوزاندانشموفق؛ و ارتباب خشک و توام بنا عندم احتنرام بنه فردینت های کالس
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منننورد مطالعنننه بودنننند. مهنننم تنننرین ویژگنننی در هنننای کالسهنننای نننناموفق از مهنننم تنننرین ویژگی
ارائه بازخوردهای کالمی، غیر کالمنی، اصنالحی، و تشنویقی  موفق برقراری نظم،های کالس

 بود. ها از سوی معلم و هم کالسی آموزاندانشهای به پاسخ
معلمنننان هنننای ( در پژوهشنننی بنننه مقایسنننه باورهنننا و نگر 3122لنگنننرودی و سنننلیمانی )

دموگرافینننک بنننا رو  توصنننیفی از ننننود هنننای پیرامنننون مننندیریت کنننالس بنننا توجنننه بنننه ویژگی
نشنان داد کنه تفناوت بنین باورهنا و نگنر  معلمنان در منورد ها شی پرداخته اند. یافتهپیمای

کنتننرل کننالس بننر اسنناس جنسننیت و سننابقه تنندریس معنننا دار نیسننت و بننر اسنناس رشننته 
منرتبط بنا های تحصیلی معننا دار اسنت؛ بنه اینن معننا کنه معلمنان تحصنیل کنرده در رشنته

های عاملی و معلمان تحصنیل کنرده در رشنتهآموز  و پرور ، تمایل بیش تری به سبک ت
غیرمرتبط با آموز  و پرور ، گرایش بیش تری به سبک مداخلنه گراینی دارنند. بنین باورهنا 

معلمان در مورد کنترل کالس و مدرک تحصیلی آننان نینز تفناوت معننا داری های و نگر 
ان دارای مندرک وجود دارد؛ به این معنی که معلمان دارای مدرک لیسانس نسبت به معلم

های دینندلم و فننوق دینندلم، گننرایش بننیش تننری بننه سننبک تعنناملی دارننند. در مجمننود یافتننه
و باورهنای هنا پژوهش بر اهمینت نقنش آمنوز  معلمنان در ایجناد تحنول و تغیینر در نگر 

کید دارند.  آنها در کنترل کالس تا
در کنالس هنای آنهنا  و نقش باورهای معلمنان در شنکل دهنی بنه کننش اهمیت با وجود

 و  مدون مطالعه پژوهشگر از متون پژوهشی داخلی و خارجی، هی های درس، در بررسی

یافنت  مطلنوب کنالس با هند  کشنف و شناسنایی باورهنای معلمنان در زمیننه منسجمی
کیفنی هنای رو  بکنارگیری بدون و  کمیهای داده بر  صر  تکیه با از طر  دیگر  نشد و 

 پنژوهش در مورد کالس مطلوب دسنت یافنت. بننابراینبه عمق باورهای معلمان  توان نمی

 و  آمنوز  در  شناغل معلمنان باورهنای کنه اسنت سنثال این به پاسخگویی پی در  حاضر 

 کدامند؟ مطلوب کالس باب در  کرمانشاه شهر  پرو 
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 روش
کنناوی باورهننای معلمننان از رو  کیفننی اسننتفاده شنند و بنننرای  در ایننن پننژوهش بننرای وا

شناسی اسنتفاده شنده اسنت. در اینن رو  بنه جنای اسنتفاده از اجرای آن، از رو  پدیدار 
 برخاسنته از ادبینات پنژوهش، کنه در تحقیقنات کمنی انجنامهای داده جهت آزمون فرضیه

، غالمنزاده و  می کالمی افراد در مورد تجاربشان استفادههای گیرد، از گزار  می شنود )دالور
از ننود پدیدارشنناختی اسنت. توصنیفی، کیفنی و  حاضنر  پنژوهش (.رو 3120فرب بخش، 

منی تجربه چگونه را آن ما اینکه عنوان به دنیا است، فردی دنیای مطالعه پدیدارشناسی
(.جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمنان 3120 اصفهانی ترجمه بور ، و  )گال کنیم

متوسننننطه اول و دوم در سننننال هننننای شنننناغل در آمننننوز  و پننننرور  شننننهر کرمانشنننناه در دوره
 اول متوسطههای دوره معلمان نفراز  31 شاملها شد. نمونه را شامل می 21-27تحصیلی

بنود کنه بنه شنیوه هدفمنند انتخناب شندند. پنس از  21-27 سنال در  شهرکرمانشناه دوم و 
یافننت مجنننوز از اداره آمننوز  و پنننرور  شهرسنننتان کرمانشنناه و مراجعنننه بننه مننندارس اینننن  در

 شد و از انها تقاضا می و اهمیت آن توضیحاتی ارائهشهرستان، با معلمان در مورد پژوهش 
شنند کننه در صننورت تمایننل در پننژوهش شننرکت کنننند. بعنند از اعننالم آمننادگی معلننم بننرای  مننی

گرفنت و بنا کسنب اجنازه  شرکت در مصناحبه، کنالس ینا اتناق خنالی در اختیارمنان قنرار منی
ت، مصناحبه برای ضبط صدا وجلب اعتماد معلمان به جهت رعایت محرمانگی اطالعا

بنه رو  عمینق بنی سناختار انجنام شندند. بننابراین مصناحبه بنا ها شند. مصناحبه آغناز منی
آغنناز شننده و هرجننا کننه الزم بننود  «یننک کننالس مطلننوبهننای ویژگی» سننوالی بنناز بننا مضننمون

هنای شد. نمونه گینری تنا زمنانی ادامنه یافنت کنه داده سواالت ریزتر و جزئی تری پرسیده می
باد نظنری رسنیدند بنه اینن معننی کنه در دو مصناحبه آخنر اطالعنات استخراج شنده بنه اشن

دقیقننه 56-16نیننز بننینها جدینندی از مصنناحبه کنننندگان بننه دسننت نیامنند. منندت مصنناحبه
گرفنت و  ، کدگذاری و پرانتزگذاری انجنام منیمستندسازیمتغیر بود. پس از هر مصاحبه، 

کهنای ورود بنه استفاده شد. الزم  از رویکرد کالیزیها برای تحلیل داده به ذکر اسنت کنه مال
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: داشنتن تواننایی برقنراری ارتبناب، شناغل بنودن در شنهر کرمانشناه،  پژوهش عبارت بودنند از
یخ اشننتغال بننه کننار  2گذشننتن حننداقل و دارا بننودن حننداقل یننک سننال سننابقه  ،سننال از تننار
 اول و دوم متوسطه.های تدریس در دوره

 هایافته
، محوری و انتخابی صنورت گرفنت. تعنداد طی سه مرحله کدگذها تحلیل داده اری باز

 3نفر بودند که اطالعات جمعیت شنناختی آنهنا در جندول  31در پژوهش  کنندگانشرکت
 ارائه شده است. 

 کنندگانشرکتجمعیت شناختی های .ویژگی1جدول
 کار  سابقه فرزند تاهل وضعیت تحصیالت سن جنس ردیف

 سال21 3 متاهل کارشناسی ارشد 12 زن 3

 سال22 2 متاهل کارشناسی 13 زن 2

 سال31 - متاهل کارشناسی 13 مرد 1

 سال23 3 متاهل کارشناسی 56 زن 5

 سال21 3 متاهل کارشناسی 51 زن 1

 سال37 3 متاهل کارشناسی 52 زن 0

 سال2 - مجرد کارشناسی 21 مرد 7

 سال2 - مجرد کارشناسی 21 زن 1

 سال22 2 متاهل کارشناسی 56 زن 2

 سال21 2 متاهل کارشناسی 11 زن 36

 سال37 3 متاهل کارشناسی 52 زن 33

 سال21 2 متاهل کارشناسی 16 مرد 32

 سال37 2 متاهل کارشناسی 51 زن 31

 سال26 3 متاهل کارشناسی 17 زن 35

 سال30 2 متاهل کارشناسی 11 زن 31
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 منرد نفر  1و  زن نفر  32 در پژوهش، کنندهشرکت 31دهد که از  می نشان 3نتای  جدول 

هسنتند.  مجنرد نفنر  2 و  متاهنل نفنر  31 باشند، منی سنال 56 ایشنان سننی مینانگین اسنت،
منورد تحلینل و کدگنذاری بنه رو  کنوالیزی  کنندگانشنرکتمسنتند شنده از های مصاحبه

( گزار  5و  1و 2اصلی در سه جدول )های قرار گرفتند. نتای  کدگذاری به تفکیک مقوله
 شده است. 

 .باورهای معلمان )مقوله باور معطو  به رفتار(0جدول
 رفتار  به معطو  باور 

 چند تربیت تک بعدی نبودن کالس

 بعدی
 کنترل  معلم قدرت حف 

 شرایط بنابر  تنبیه آموزاندانش به مهارت آموز 
 نظمی و تنش بی کنترل ورز  به دادن اهمیت
  آموزاندانش کنترل و  داری کالس تفکر  قوه پرور 

 انتخابی بودن تکالیف   پرور  خالقیت
 منطقی غیر  باورهای بردن سوال  یر 

 آموزاندانش
 موبایل گوشی از  استفاده عدم

 ورز  و  موسنیقی کنالس گنجانندن

 آموزشی سیستم در 
 جلوگیری از تقلب

کید بر حضور  خوب عملی یادگیری  و غیابتأ
 آموز  دانش سرکوب عدم هنر  و  حرفه مهارت، یادگیری
 جایگنناه حفنن  بننرای تننال  هنر  به دادن اهمیت

 خود)معلم(
 هیجانات مدیریت

 جا بههای گیری سخت مرز    رابطه داشتن مرز  و  حد
 تدریس در  موثر  شناخت عوامل تفوبض آزادی در رابطه با دانش آموز 

 و  قلندر  آمنوزاندانش بنا برخنورد آموزاندانش استفاده مس،له سو  رد

 خاطی
 مسائل در  کنکا  حذ  فشار برای

 آموز  دانش خصوصی
عنندم اسننتفاده از درس بننرای کنتننرل 

 آموزاندانش
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 رفتار  به معطو  باور 
کمنننک بنننه حنننل مشنننکالت خصوصنننی 

 آموزاندانش
 کالس در  قانون وضع

 مدیریت مقتدرانه کالس شخصیت  معلم وارستگی شخصیت
 آموزاندانش افکار  پر  توجه به آموز  دانش شخصیت 

 عدالت و عدم آموزاندانش بین در  تبعیض عدم خودسازی معلم

 آموزاندانش مقایسه عدم رفتار و رابطه در  تعادل حف  تبعیض
در ای عننندم ایجننناد فضنننای مقایسنننه

 آموزاندانشبین 
 

کند در مضنمون بناور معلمنان در بناره  36، 2از مجمود کدهای اولیه ارایه شده در جندول
رینزی معلنم بنرای پنرداختن بنه همنه ابعناد وجنودی داننش آمنوز مشنترک بودنند  توجه و برنامنه

کند در مضنمون باورهنای معلمنان بنه چراینی و چگنونگی برقننراری  1)تربینت چنند بعندی(؛ 
(؛  آمننوزاندانشی در رابطننه بننه شننناختروانمرزهننای  مون کنند در مضنن 5مشننترک بودننند )مننرز

باورهای معلمان به ل وم تعالی و وارسنتگی شخصنیتی معلنم مشنترک بودنند )شخصنیت(؛ 
کند در مضنمون بناور معلمنان در زمیننه چگننونگی مندیریت موفنق کنالس مشنترک بودننند  31

کننند در مضننننمون بننناور معلمننننان بنننه نگنننناه عادالننننه و بننننه دور از تبعنننیض بننننه  1)کنتنننرل( و 
عدالت(. از آنجا که همه مضامین عننوان شنده  مشترک بودند )عدم تبعیض، آموزاندانش

بنابراین مقوله اصلی بنا اند در باال به نوعی بعد رفتارهای معلمان را مخاطب خود قرار داده
 گذاری گردید.  عنوان باورهای معطو  به رفتار نام

 . باورهای معلمان )مقوله باورمعطو  به رابطه( 3جدول
 مقوله باورمعطو  به رابطه

 و  همدلی معلم همدلی و  درک
 پذیر 

 اعتماد و  احترام آموزاندانش به احترام
 رابطنه و  شنرب و  قیند بنی پنذیر 

 قوی عاطفی
 معلم برای شدن قائل احترام 
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 مقوله باورمعطو  به رابطه
کیند  بنودن خنود و  راحتنی بنر  تا

 آموز  دانش
 آموزاندانش اعتماد جلب

  آموزاندانش به اعتماد دوستانه رابطه
 آموزاندانش به احترام آموزاندانش تمسخر  عدم
 و  راهنمایی ارجاد و  کاری پنهان عدم متقابل درک

 مدرسه مشاور  بودن دسترس در  بیان و  گفتار  در  صمیمیت مشورت
 با آموزاندانش به محبت و  توجه

 خاص مشکالت
   مشاور  به ارجاد

 منطقنی و  درسنت حنر  پنذیر 

 آموز  دانش
  آموزاندانش راهنمایی و  هدایت

گاهی معلم پذیر   با معلم ارتباب والدین به دادن آ

 عننناطفی خنننال  بنننه توجنننه  والدین

 آموزاندانش
 والدین منبت تغییرات

 بننه برتننری حننس القننای عنندم

 آموزاندانش
 الگوسازی معلم شدن الگو  

معلننم توسننط  از  سننازی اسننطوره آموزاندانش مراعات
 دانش آموز 

یننف انسان بودن جایزالخطا هننای ویژگی از  معلننم تعر
 منبت

 دنیای شناخت  آموزان دانش شناخت

 یشناختروان
 الگوهای صحیح ارایه

 بنه اعتمناد با و  مستقل،قوی،آزاد  درک توانمند بودن دانش آموز 

  آموزان دانش آوردن بار  نفس
 پرور  و  تغییر 

های ویژگی
 آموزاندانش در  تعهد ایجاد نوجوانی خاصهای ویژگی شخصیتی

 افشایی خود معلم افشایی خود

 معلم
های جنبننه تمننامی در  تغییننر 

  شخصیت
 دربناره محندود اطالعنات دادن

 خود
 آموزاندانش سطح بردن باال 

اعتمنننننننننننننناد در دادن اطالعننننننننننننننات 
 شخصی 

 خانواده خانواده اهمیت نقش
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 مقوله باورمعطو  به رابطه
 با رابطه  کالسی جو 

 همساالن
 حساسنننننننیت بننننننننه کننننننننودک

 پایین( سن در  همسری)ازدواج
پنننذیری  از  آمنننوزاندانش تاثیر

 یکدیگر 
 فرزند با رفاقت والدین

 حمایت آموزاندانش حمایت و  پیگیری آموزاندانش بین رقابت سالم
 و  انگیز   معلم به عالقه

 عالقه
 آموزاندانش کنار  در  گرفتن قرار  

 تنننک تنننک بنننه رسنننیدگی دانش آاموز  به معلم عالقه

 آموزاندانش
 آموزاندانش حمایت و  پیگیری معلمی شغل عالقمندی به

  تدریس برای معلم اشتیاق 
 آمنوزاندانش اشنتیاق اسنتفاده از  

 یادگیری برای
 آموزاندانش بخشی به انگیزه
 انگینز  در  آمنوزاندانش تناثیر 

  معلم
گونی  ها انگیزه توجه به گونا

 معلم امیدواری
 

کنند در مضننمون بنناور معلمننان بننه  35، 1اولیننه ارایننه شننده در جنندول از مجمننود کنندهای 
همدالنننه و عمیننق بننا دانننش آمننوز و نیننز پننذیر  بننی قینند و شننرب او مشننترک ای ایجنناد رابطننه

یننر مقولننه همنندلی و پننذیر (؛  کنند در مضننمون بنناور معلمننان دربنناره ورود و درک  1بودننند ) 
اشننننننتند )شننننننناخت دنیننننننای اشننننننتراک د آمننننننوزاندانشی شننننننناختروانعمیقتننننننر دنینننننننی 

کننند در مضنننمون بننناور معلمنننان بنننه خودافشنننایی و اعتمننناد داشنننتن بنننه  1ی(؛ شنننناختروان
کند  1در دادن اطالعات مربوب به خنود مشنترک بودنند )خنود افشنایی معلنم(؛  آموزاندانش

در مضننمون باورهننای معلمننان در زمینننه کمننک بننه ایجنناد روابننط سننالم و بننه درو از رقابتهننای 
کننند در مضنننمون بننناور  2مشننترک بودنننند )رابطنننه بنننا همسنناالن(؛  آمنننوزاندانشن نابجننا در بنننی
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و نیز عالقنه قلبنی معلمنان بنه کنالس و  آموزاندانشمند کردن  معلمان به تال  برای انگیزه
کد در مضمون باور معلمان به احترام و اعتماد هنر چنه بیشنتر  1درس )انگیز  و عالقه(؛ 

کنند در مضننمون  5او مشننترک بودننند )احتننرام و اعتمنناد(؛ های و توانمننندی آمننوزاندانشبننه 
و درضنورت لن وم  آمنوزاندانشباور معلمان درباره ضرورت راهنمایی و مشورت بنه موقنع بنه 

کنند در مضننمون بنناور معلمننان دربنناره  2ارجنناد آنهننا مشننترک بودننند )راهنمننایی و مشننورت(؛ 
گناه سنازی آنهنا در صنورت  لن وم مشنترک بودنند )ارتبناب اهمیت ارتبناب معلنم بنا والندین و آ

کنند در مضننمون بنناور معلمننان بننه اهمیننت الگننو شنندن معلمننان و لنن وم  5معلننم بننا والنندین(؛ 
کند در مضنمون بناور معلمنان دربناره اننواد  5مراقبت از خویش مشترک بودند )الگوسازی(؛ 

صننورت گیننرد مشننتر بودننند )حمایننت(. از آنجننایی کننه  آمننوزاندانشحمایتهننایی کننه باینند از 
را مخاطنب  آمنوزاندانشه مضامین مطرب شده به نوعی چگنونگی و کیفینت ارتبناب بنا هم

 قرار داده است عنوان باورهای معطو  به رابطه برای مقوله اصلی تعیین گردید. 

 .باورهای معلمان)مقوله باورمعطو  به مفارت تدریس( 1جدول
 مقوله باورمعطو  به مفارت تدریس

 فناوری آموزشی کمک وسایل از  استفاده دانش معلم باسوادی

 تکنولوژی رشد معلم مطالعه آموزشی
 ضننمنهننای دوره در  معلننم شننرکت 

 خدمت
  مطالب و  روشها بودن روز  به

گناهی  مقطنع در  تندریس چگنونگی از  آ

 ابتدایی
 معلم ظاهر  ظاهرمعلم آراستگی

 ساختار  ها صندلی چیدمان  ابتدایی مقطعهای کالس اداره توانایی

 فی یکی

 کالس
 مدرسه و  کالس مناسب فضای آموزاندانش ذهنی زمینه پیش

 زمان وقت کمبود ضعیف پایه و  سوادی بی
یاد رشته انتخاب بودن محدود  کالسی تایم بودن  

 تواننایی و  اسنتعداد عالئنق بنه توجنه

 آموزاندانش
 به توجه

 تفاوتهای

  هیجانی تخلیه و  استراحت تایم   
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 مقوله باورمعطو  به مفارت تدریس
 بنرای مناسنب زمنان اختصناص فردی آموزاندانشهای تفاوت به توجه

 درسی غیر های فعالیت
 یادگیری منبت تدریس و  یادگیری آموزان دانش یادگیری سطح به توجه

آموز   شیوه  دروس انتقال و  تدریس در  تنود   
 )انتقال

 مفاهیم(

 آموزاندانش یادگیری اهمیت
 طرفه دو  آموز  و  یادگیری آموزاندانش به دادن تکلیف    

 – معلمنی هننر  – درس کنردن جنذاب

 آموزاندانش جذب
 ینادگیری افنزایش جهنت در  تال 

 آموزاندانش
ارتقنا  بنرای بناال  سنطح امتحاننات کتاب کامل تدریس و  وظیفه انجام

 ظرفیت علمی
 آموزشی سطح

 بنا آمنوز  سنطح بنودن مناسنب مشارکتی یادگیری

   سطح کالس
 سنطح آمندن جلنوگیری از پنایین کتاب بودن کاربردی و  مناسب

  کالس علمی
 هنو  سننجش در  محندودیت  نمره اعتبارسازی بی

 آموزاندانش
توجه به 
 ها محدودیت

 اهنندا  بننه دسننتیابی بننرای تننال 

  آموزشی
 اسناس بنر  تندریس در  محندودیت

 استعداد
  انسانیهای محدودیت پذیر  زمان و  درس طرب اساس بر  تدریس
 تجربه معلم تجربه تدریس در  موثر  عوامل بررسی
خشننننننک بننننننودن قواعنننننند آمننننننوز  و  چهره به چهره ارتباب

 پرور 
 آموز  نقش

 پرور  و 
 ها هنرستان در  نظارت عدم آموزاندانش از  بازخورد و  کوئیز 
کننننننافی امننننننوز  و  کالس در  مشکالت نفوذ عدم جبننننننران توجننننننه نا

  پرور 
 پرور  و  آموز  رسیدگی عدم تدریس حین در  جدیت
 تال  برای بهبود موقیت مدرسه باز  فضای در  آموز 
 مخرب آموزشی مقابله با سیستم سازی آماده شده تدریس دروس مطالعه

 مناسننب هوشننی بهننره داشننتن درس به دادن گو 

 آموزاندانش
 هو 
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 مقوله باورمعطو  به مفارت تدریس
 در  آمنوزاندانش متوسنط هنو  خواندن درس

 جبران برای تال  متوسطه مقطع
  مدرسه مدیریت
 انسانی نیروی و  امکانات

 
کنند در مضنمون بناور معلمنان دربناره دانننش  1از مجمنود کندهای اولینه اسنتخراج شنده 

کند در مضنمون بناور معلمنان دربناره  1معلم و دانش آموز مشترک بودند ) یرمقوله داننش(؛ 
و اعمنال آن در تندریس مشنترک بودنند ) یرمقولنه  آموزاندانشتوجه به منحصر به فرد بودن 

مثثر تدریس مشنترک بودنند های کد در مضمون باورهای معلمان در زمینه شیوه 31توجه(؛ 
آمناده سنازی و های کد در مضمون بناور معلمنان در بناره شنیوه 0) یر مقوله شیوه آموز (؛ 

ینر مقولنه آمناده سنازی(؛  آموزاندانشتجهیز  کند در  1برای ینادگیری بهتنر مشنترک بودنند ) 
برد صننحیح فناوری آموزشننی مشننترک هننای مضننمون بنناور معلمننان در زمینننه توانننایی و کننار

کننند در مضننمون بنناور معلمنننان دربنناره سننناختمان و  2بودننند ) یرمقولننه فنننناوری آموزشننی(؛ 
یننک مناسنننب مدرسننه و کالس یکنننی  ) یرمقولننهدرس مشننترک بودنننند هنننای فی  سننناختار فی 

کنند در مضننمون بنناور معلمننان در بنناره اسننتفاده مننوثر از زمننان اسننتراحت بننرای  5کننالس(؛ 
یننر مقولننه زمننان(؛ کنند در مضننمون باورهننای  0 کیفیننت بخشننی بننه تنندریس مشننترک بودننند ) 

اسنناد باالدسنتی صنادره از سلسنله مراتنب سنازمان آمنوز  و  معلمان در زمینه مشکالت و 
کند در مضنمون بناور معلمنان در زمیننه  2رک بودنند )نقنش آمنوز  و پنرور ( و پرور  مشت

دارا بودن حداقل میزان هو  برای کیفیت تندریس خنود مشنترک بودنند )هنو (. در کنل از 
یکننی، یننادگیری مننداوم و ارتقننا دانننش معلننم، توجننه بننه  آنجننا کننه ایجنناد فضننای مناسننب فی 

هنننا ، اسنننتفاده مناسنننب از فناوریمنننوزانآدانشهنننای فنننردی در انتقنننال مفننناهیم بنننه  تفننناوت
عملنی هنای توان جنز مهارت می آموزشی، مواجهه درست با محدودیتها و قوانین آموزشی را

یننر مقولننه مننذکور بعنننوان های تنندریس یننک معلننم بحسنناب آورد مقولننه اصننلی حاصننل از  
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 گذاری شد باورهای معطو  به تدریس نام

  بحث
کناوی باورهنای معلمنان در بناره کنالس مطلنوب انجنام شند.  پژوهش حاضر بنا هند  وا

هننا نشننان داد کننه در نهایننت ایننن باورهننا حننول سننه مقولننه اصننلی  نتننای  تحلیننل کیفننی داده
، باورهننای معطننو  بننه رابطننه و باورهننای معطننو  بننه مهننارت  باورهننای معطننو  بننه رفتننار

را گردند. باورهای معطنو  بنه رفتنار در شنکل گینری کنالس مطلنوب، باورهنایی  می تدریس
 شننود کننه رفتارهننای معلننم را در رابطننه بننا خننود، دانننش آمننوز و کننالس درس جهننت مننی شننامل

در پژوهش بر این باور بودند که معلمان باید تربینت  کنندگانشرکتدهد. بعنوان منال  می
را مد نظر داشته باشند و صرفا بر آموز  مواد درسی تکیه نکنند.  آموزاندانشچند بعدی 

 آمنوزاندانش بعندی تنک رشد مانع بعدی چند تربیت طریق از  که باورند این بر  معلمان

 در  تری پخته رفتارهای و  دید خواهند تر  جذاب را کالس آموزاندانش نهایت در  و  شده

دهننند. همننننین الزم اسننت بننرای تعنندیل نارسننایی و  مننی نشننان خننود از  درس کننالس
پاسننخ بننه نیازهننای فننردی، غنننی برنامننه درسننی، توجننه بننه عالیننق و اسننتعدادها، های کاسننتی

سازی اوقنات فراغنت، پاسنخ بنه تحنوالت پرشنتاب دنینای امنروز و تعمینق فراینند یناددهی، 
در قالنب مکمننل و فنوق برنامننه بنرای اجننرا در مندارس در نظننر گرفتننه هننایی ینادگیری فعالیت

 شود.
 وضنع طرینق از  خود قدرت حف  با معتقد بودند که معلم کنندگانشرکتهمننین   

 کنتنرل بایند کنالس مندیریت و  جنا بنههنای گیری سنخت حضنورغیاب، تنبینه، قنوانین،

 جلنوگیری کنالس در  تننش و  نظمی بی از  و  کند مدیریت آنرا و  گرفته اختیار  در  را کالس

کم باشند ینا در مقابنل هنی  کنترلنی نباشند و  گر جو اضطراب و تحکنم بنر کنالس حنا کند. ا
شنود.در عنین حنال عندم تبعنیض بنین  منی منرجکالس خسته کنننده شنده ینا دچنار هنرج و 

 گنرفتن نظنر  در  و  یکندیگر  بنا آمنوزاندانش مقایسنه اهیمتنی وینژه دارد.عندم آمنوزاندانش

فرد.  تحصیلی و  زندگی شرایط به توجه با و  معقول حد در  انتظار  و  آموز  دانش هر  شرایط
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 آمنوزاندانش بین در  را حسادت و  ناسالم رقابت نود یک آموزاندانش مقایسه و  تبعیض

 و  دهند منی قنرار  تناثیر  تحنت را آمنوزاندانش بنین دوسنتانه و  کالسنی جنو  کنه انگینزد برمنی

  .شود می آموزاندانش بین در  سرخوردگی نوعی باعث
مننثثر کننالس )معلننم، هنای بننین نقش روابننط مقولنه باورهننای معطننو  بنه رابطننه برکیفیننت

، والنندین( و نقننش اینن روابننط بننر شننکل گینری  کینند داننش آمننوز کالسننی مطلننوب و جننذاب تأ
دارد. بننرای نمونننه شننرکت کننندگان معتقنند بودننند کننه همنندلی و پننذیر  از مهمتننرین رابطننه 

 کنردن فنراهم و  آمنوزاندانش تمسخر  عدم همنون دانش آموز باید باشد. مفاهیمی-معلم

، اظهنار  بنرای فضا  حنس القنای عندم ،آمنوزاندانش منطقنی و  درسنت حنر  پنذیر  نظنر

 نبنودن ینا خنوان درس اسناس بنر  ننه آمنوزاندانش شنرب و  قیند بی پذیر  ها، آن به برتری

از جمله مفاهیم اساسنی اینن حنوزه هسنتند.  شامل آموزاندانش به محبت و  توجه و ها آن
 زمیننه نفنوذ در آننان را فنراهم آمنوزاندانشتنوان گفنت کنه همندلی بنا  منی در تبیین این یافتنه

 مینننزان کیفینننت ارتبننناب مینننان داننننش آمنننوز و معلنننمکنننند و باعنننث درک بهتنننر و افنننزایش  منننی
یافنت معلنم از  را همندلی و  پنذیر  و  صنمیمیت حنس این آموز  دانش شود. وقتی می  در

شنود. همنننین رابطنه  منی تبندیل امنن و مطلنوبی بنرای او  محنیط مدرسنه بنه و  کنالس کنند
(، بازگشننت بننه 3127منبننت بننا معلننم، متضننمن خالقیننت )رحمننانی زاهنند، هاشننمی و نقننش،

(، کنناهش قلنندری)بیرامی، هاشننمی، فتحننی آذر و 3127رس)چنگنی آشننتیانی، کاظمیننان،د
( و متغیرهنننای 3122(، روحینننه بخشنننی)جلیلیان، صنننیدی، گنننل محمننندیان،3123عالینننی،

 تحولی منبت بسیار دیگری است.
کنالس بنا همسناالن اسنت کنه در  آمنوزاندانشنکته اساسی دیگر در همین زمینه رابطه 

 عمیقا   نوجوانی سنین در  آموزاندانشبرای آنها بسیار مثثر است. مطلوبیت فضای کالس 

 از  بسنیاری نوجنوان و  گیرنند. کنودک منی قنرار  خنود دوسنتان و  همسناالن تناثیر  تحنت

 گینرد. همنننین منی یناد همسناالن از  را دوسنتی و  قبینل همکناری از  جامعنه هنجارهنای

 و  رابطنه در  نینز  هیجنانی و  عناطفی رشند ارتبناطی،هنای مهارت اجتمناعی،هنای مهارت
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 از  انند عبنارت همسناالن منبنت تنأثیرات از  شنود. برخنی منی آموختنه همسناالن بنا تعامنل

 همسناالن، توسنط درک و  خناطر  آسایش و  امنیت احساس ارزشمندی، و  تعلق احساس

... وابسنتگی عندم و  اسنتقالل بنرای کمک  نگنر  کنه دهنند منی نشنان مطالعنات برخنی و

 سنبب حتنی گینرد منی قنرار  آنهنا دوستان تاثیر  تحت تحصیل به نوجوانان منفی یا منبت

 اینن و  (2626، 1شود )تناو و چناو  می دروس مطالعه و  وقت صر  میزان در  شباهت ایجاد

 کند فراهم را دهنده رشد و  سالم فضایی تواند می و  گیرد برمی در  نیز  را کالسی جو  رابطه

 کند.  ایجاد را ناسالم و  رقابتی فضایی یا و 
تواند شنکل گینرد کنه معلنم ارتبناب مناسنبی بنا  می باور معلمان کالس مطلوب وقتیبه   

 در  را اطالعناتی معلنم بنا والندین تعامنل و  برقنرار کنرده باشند. ارتبناب آمنوزاندانشوالندین 

 آن از  توانند منی و  شنده آمنوز  دانش از  بیشتر  شناخت باعث که دهد می قرار  معلم اختیار 

 وی رفتناری و  تحصنیلی عملکنرد بهبنود بنرای آمنوز  دانش به کمک راستای در  اطالعات

 ماننند بنه خنانواده و  مدرسنه مجموعه که شود می باعث نزدیک ارتباب کند. این استفاده

 حنداقل بنه آمنوزاندانش مشنکالت شنرایطی چننین در  و  کننند عمنل هماهننگ تیم، یک

های اسننترس و  رسنند. بناور دیگننر معلمنان در ایننن زمیننه ایننن بنود کننه مشنکالت منی ممکنن
 خانوادگیهای استرس آموزاندانشدارند.  کالس مطلوبیت بر  مستقیمی تأثیر  خانوادگی

 عندم گینری، گوشنه حوصنلگی، بنی بنا جملنه از  درس کنالس در  مختلف های شکل به را

ی کنه آمنوزاندانشدهند. همنننین مطالعنات نشنان میدهند  می بروز  پرخاشگری و یا تمرکز 
در مدرسننه و کننالس عملکننرد مطلننوبی ندارننند بننا مسننائل  دارای افننت تحصننیلی هسننتند و 

خانوادگی به ویژه از هم گسیختگی خانواده، کم سوادی والندین، مشنکالت عناطفی، انن وا، 
، مینزان درآمند خنانواده  جو اجتماعی_روانی خانواده، عندم ارتبناب صنمیمانه بنا پندر و منادر

... روبنننه رو هسنننتند. بننننابراین معلمنننان بنننرای کمنننک بنننه کننناه خنننانوادگی های ش اسنننترسو
 هم تمهیدات الزم را بعمل آورند.  آموزاندانش

                              
1. Tu, D. C., & Chu, K. H 
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باورهای  یر مجموعه مقوله باور معطو  به تدریس از جمله باورهایی هستند جهنت   
گیننری عوامننل مننثثر در تنندریس بننه سننمت ایجنناد یننک کننالس مطلننوب نقشننی اساسننی ایجنناد 

 و  بودن مطالعه فتارهایی منل اهلکنند. یکی از این عوامل مثثر دا  معلم است که ر می

شننود. دانننش  مننی خنندمت و یننادگیری مالنندام العمننر را شننامل ضننمنهننای دوره در  شننرکت
کند بطوری که بتوانند  می دهد که نقش معلمی را برای او پویا و جذاب می نگرشی به معلم

گنناهی مدرسننان از  از ایننن نقننش لننذت ببننرد. البتننه عننالوه بننر دانننش تخصصننی، شننناخت و آ
یننر مقولننه شننیوه آمننوز ( اهمیننت ویننژههای یننهنظر  دارد. ای یننادگیری و الگوهننای تنندریس ) 

گناهی الزم در زمیننه مناده درسنی بایند دربناره شنیوه هنای طراحنی آموزشنی و  معلم اف ون بنر آ
 تندریس مختلنفهای شنیوه مدد به ارزشیابی آن نیز دانش و مهارت کافی داشته باشد و 

، فضای در  علمی، آموز  نمایش،گرد  خ،پاس و  پرسش سخنرانی، جمله از   ارتباب باز

 کنردن جنذاب بنرای را الزم محنیط و  شنرایط دادن تکلینف و  کنوئیز  چهنره، بنه چهنره

 سازد.  فراهم آموزاندانش مطلوبهای نگر  و  مهارت دانش، درس،کسب
 ضنننروری بنننه نظنننر ها بنننه بننناور معلمنننان اسنننتفاده از وسنننایل کمنننک آموزشنننی و رسنننانه  
شنود و در مفهنوم  منی ها به معنی وسیع کلمه شنامل جامعنه، مدرسنه و معلنم رسد.رسانه می

، جننداول، مجننالت، نقشننه هننا، فننیلم و رایانننه شننود  مننی محنندود آن شننامل: کتنناب، تصنناویر
کیننند را روی کنننالس کنندگانشنننرکت( 3112)وکیلینننان، هنننای هوشنننمند و سنننی  بیشنننترین تأ

وسایل کمنک آموزشنی کیفینت و بنازدهی کنالس را آموزشی داشتند، از نظر ایشان های دی
کنه بیشنترین ای شود. همننین انتخاب نود رسنانه می برد و باعث تسهیل یادگیری باال می

بازدهی را داشته باشد و در راستای رسیدن به اهدا  آموزشی باشد بر عهده معلم اسنت. 
تواند در ایجناد کنالس  می آوری آموزشی، ساختار فی یکی کالس نیز  عالوه بر استفاده از فن

مطلوب مثثر واقع شود. تصاویر نصب شده در کالس درس، وجود نور طبیعی، رنگ  یبا و 
ینننادی بنننر  دارد. از طنننر  دیگنننر وجنننود تناسنننب بنننین تعنننداد  آمنننوزاندانششننناداب تننناثیر  

و اسننتفاده معلننم از  آمننوزاندانشتواننند در ایجنناد آرامننش  مننی و فضننای کننالس آمننوزاندانش
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 جود کالس نقش داشته باشد. فضای مو
ای حرفنه سنوات و  معلم در پژوهش بر این باور بودند که تجربه کنندهشرکتمعلمان   

 مندیریت و  رهبنری قندرت کنه معننا اینن بنه .دارد او  کنالس مطلوبیت در  بسزایی نقش او 

 نگنران خنود قندرت حفن  بابنت حنال عنین در  و  کنند اعمنال کالس در  تواند می بیشتری

 آنهنا و  کنند برقرار  آموزاندانش والدین با بهتری رابطه تواند می حال عین در  .ندارد جدی

 قندرت و  نفنس بنه اعتمناد احسناس تجربنه کلنی طنور  پذیرنند. بنه منی بیشنتر  را وی نینز 

 کمتنر  معلمنان کنه شنود منی موجنب امنر  همین و  کند می ایجاد حرفه هر  افراد در  بیشتری

 از  بیشنتری رفتناری انعطنا  حنال عنین در  و  کننند ریسک بیشتر  و  کرده رفتار ای کلیشه

 شد.  خواهد کالس بییشتر  مطلوبیت به منجر  امر  دهند. همین نشان خود
مهمتنننرین محننندودیت در انجنننام اینننن پنننژوهش عننندم تماینننل و همکننناری بسنننیاری از   

معلمان برای شرکت و یا ضبط صدای ایشان بود. معلمان نگرانی جدی برای ضنبط صندا 
و در بسننی اری از مننوارد اطمینننان خنناطر پژوهشننگر هننم کنناری از پننیش نبننرد. بننه داشننتند 

مطالعنه انتقنادی بنا رو  دلفنی بنر روی شنود  پژوهشگران برای مطالعنات آتنی پیشننهاد منی
باورهای استخراج شنده از اینن پنژوهش صنورت داده و اینن باورهنا توسنط متخصصنان امنر 

وانننند بنننرای آمنننوز  و پنننرور  در زمیننننه ت منننی تحلینننل و بررسنننی شنننوند. نتنننای  اینننن پنننژوهش
شناخت بهتر و موثرتر باورهای معلمان و انتظاراتشان کمک کننده باشند و بنا بنه کنارگیری 

بنرای دسنتیابی بنه مدرسنه و  آمنوزاندانشو هنا آنها در جهت بهبود عملکنرد مندارس، معلم
 کالس مطلوب مفید واقع شود.

جهننت ضننبط  کنندگانشننرکتمننه پننیش از شننرود مصنناحبه از ه مالحظتتات اخالقتتی:
اجازه گرفته شد و همننین در مورد محرمانه ماندن اطالعات و عندم پخنش و ها مصاحبه

 اطمینان داده شد.ها به اشتراک گذاری صدای آن
نویسنننده مسنن،ول تمننامی مراحننل فرآیننند پننژوهش را منندیریت نمننوده و ستتفم نویستتندگان: 

 مس،ول نگار  مقاله است.
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نمایننند هننی  گونننه تضنناد منننافعی در مطالعننه وجننود  مننی نویسننندگان اعننالم تضتتاد منتتافن:
 ندارد. 

نمایند که هی  گوننه حماینت منالی جهنت انجنام  می نویسندگان اذعان حمایت مالی:
یافت نکرده  اند. مقاله در
، انجنننام اینننن تشتتتکر و قتتتدردانی: از کلینننه معلمنننانی کنننه بنننا مشنننارکت در مطالعنننه حاضنننر

 نماییم. تشکر و قدردانی می پژوهش را ممکن ساختند

 منابع
(. بررسننی تنناثیر مشنناوره انطبنناق پننذیری شننغلی بننر اشننتیاق 3122.، عابنندی، م.، نیلفروشننان، پ.)ھانصارالحسننینی، 
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و  2660در آزمننننننون پرلننننننز  کنندهشننننننرکتمنننننندارس موفننننننق و ننننننناموفق: مطالعننننننه مننننننوردی از منننننندارس ابتنننننندایی 
 .21-332(،332)16.فصلنامه تعلیم و تربیت،2667تیمز 

پیشننین مقالننه. ترجمننه نیکنننام، (.عوامننل اجتمنناعی مننوثر بننر سننالمت: برگرفتننه از تجننارت 2661ایننروین، آ.، اسننکالی، ا.)
 (.تهران،انتشارات وفاق.3115م.ب.)
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. -نقش کیفیت ارتباب معلم  .313-370(،20)1تربیتی، شناسیرواندانش آموز

د.) .، مرادی،  هنای (. بررسی باورهای معلمان ایرانی در مورد یادگیری و تدریس. مجلنه تازه3566تلخابی، م.، رحمتی، ز
 .313-351(،2)21علوم شناختی،
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