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 بر معلمان انتظارات آشکار و نگرش های پیش داورانه ضمنیاثر  

 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان منطقه موسیان استان ایالم 

 

 3 مهدی میرزایی، 2، مسعود نظرزاده 1طیبه شریفی  

 

 

 
 عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی شهر کرد، ایران 1
 انشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی شهر کرد، ایراند 2
 ، آموزش و پرورشارشد برنامه ریزی آموزشیکارشناسی  3

 

 

 

 

این نوشتار در پی بررسی تاثیر انتظارات آشکار معلمان و نگرش های پیش : چکيده

داورانه ضمنی آنان بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان منطقه موسیان در استان 

دانش بررسی انتظارات مبنی بر نژاد ) ایالم می باشد . همچنین این پژوهش به دنبال

عرب( در مسئله پیشرفت تحصیلی بوده که مشخص شد نگرش های پیش  آموزان لر و

داورانه ضمنی به طور واقعی بر روی پیشرفت تحصیلی اثر گذار هستند . مشارکت 

مدرسه بودند . چارچوب  77( و از مرد 77زن و  71معلم ) 82ن پژوهش کنندگان در ای

معلمانی با  سهاید دانش آموزانی که در کالتحلیل چند سطحی پژوهش نشان دا

و این اثرات  توانایی خواندن بهتری در پایان سال داشتند، حضور داشتند انتظارات باال 

در همه گروه های نژادی مشخص بود. بر خالف این ، به طور گسترده ای پیشرفت 

نگرش های پیش داورانه شکار معلمان در ارتباط نبود . همچنین ریاضی با انتظارات آ

ر روی عملکرد دانش آموزان موثر بود . در پایان مشخص شد معلمانی ضمنی معلمان ب

که انتظارات آشکار و نگرش های پیش داورانه ضمنی در کالس دارند ، به طور حتم 

 فاصله پیشرفت تحصیلی نژادی را بیشتر می کنند . 

ارات آشکار ، نگرش های پیش داورانه ضمنی ، پیشرفت تحصیلی ، انتظ :يديکل واژگان

 منطقه موسیان ، استان ایالم

 

 

 مقدمه

عنوان اعتقادات معلمان در  مربوط است ، که به 8معلم به طور عمومی به انتظارات معلمان  7انتطارات پیشرفت تحصیلی

آنها فکر می کنند که به  آنان تعریف می شود . 4و سطوح پس آیند پیشرفت تحصیلی 3مورد توانایی های علمی دانش آموزان

 طور گسترده ای بوسیله عواملی نظیر : پیشرفت تحصیلی قبلی دانش اموزان تحت تاثیر قرار دارند .
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کس و جنادی کمتر از اکثریت نژادی است )در بسیاری از کشورها ، سطوح پیشرفت تحصیلی در گروه های اقلیت نژ

 ( .8177،  5فیلیپس

، تحت تاثیر منابع مادی موجود و حمایت از بچه ها در آموزش قرار دارد  6اقتصادی  –همچنین موقعیت های اجتماعی 

 ( .8174،  1و با عوامل خطرساز رشد و بهداشت بیشماری در ارتباط است )استرندس

در مورد پایه ها و توانایی های علمی دانش آموزان و تفاوت های انتظارات معلم می توانند قضاوت های ذهنی معلمان 

همچنین انتظارات مختلف معلمان برای گروه های خاص دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهند و می توانند به دانش آموزان به 

ی اثرگذار بوده و به انتظارات معلمان می تواند بر انواع وظایف یادگیر. صورت متفاوت تدریس دهند و مورد حمایت قرار دهند

 ( .8175،  2دیویس و  ایف سطح باال دارند ، انتظارات کمتری هم خواهند داشت ) روبیمعلمانی که وظطور ویژه ، 

می توانند مثبت و منفی باشند و می توانند هم در سطح آشکار  71و نگرش های پیش داورانه9موضوع های کلیشه ای 
ضمنی ، سازه  وجود داشته باشند. به طور نظری ؛ نگرش های پیش داورانه و موضوع های کلیشه ای آشکار و 78و هم ضمنی77

 (. 8119،  73) گاوورونسکی ، استرک و بودینهایوسهای محدودی هستند 

این ولی تحصیلی در زمینه نژاد را رد می کنند ، ع کلیشه ای بودن فاصله پیشرفت اگر چه معلمان به طور آشکار ، موضو

لذا با توجه به مطالب در کالس خودشان وجود دارد و به عنوان شاخص مقیاس رتبه بندی انتظارات معلم قرار می گیرد . مسأله 

نان بویژه در مورد ان و نگرش های پیش داورانه ضمنی آنسبت به دانش آموز 74فوق باید گفت مسئله انتظارات آشکار معلمان

و این عوامل به طور حتم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار است که این پژوهش به دنبال  مسئله نژاد بسیار مهم بوده

 بررسی این موارد در منطقه موسیان در استان ایالم می باشد .

تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثرات انتظارات آشکار معلمان در مورد پیشرفت تحصیلی در گروه های نژادی مختلف در 

برای  نی بر روی پیشرفت تحصیلی پایانی موسیان در استان ایالم است . همچنین بررسی نگرش های پیش داورانه ضممنطقه 

در مورد تفاوتهای س ها در موسیان بود . معلمان و کالشامل دانش آموزان را هم مورد بررسی قرار می دهد . نمونه مورد نظر 

جمع آوری شده است .  ، اطالعات بوسیله مصاحبهش آموزان مدارس موسیاندر مورد پیشرفت تحصیلی دانو  75مبتنی بر نژاد

گروه های نژادی در موسیان که در قالب قومیت های مختلف نمود پیدا کرده است شامل دانش آموزان لر زبان و عرب زبان می 

 باشند .  

 

 روش شناسی پژوهش

الزم به  مدرسه بودند . 77مرد( از  77زن و  71معلم ) 82مشارکت کنندگان در این تحقیق ،  همچنان که اشاره شد ، 

بخش موسیان از بخش های شهرستان دهلران در استان ایالم می ن ، بومی شهرستان دهلران بودند ؛ اکثریت معلما ذکر است که

                                                                                                                                                                                       

Teachers Expectations. 2 

. Students Academic Capabilities3 

.Achievement Subsequent Levels 4 
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based Differences-Ethnic. 51 
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می باشند .  تنوعاقتصادی مدارس دارای  -قعیت اجتماعیسال بوده است . مو 9باشد. تجربه تدریس معلمان هم بطور متوسط 

موقعیت  3تا  7طبقه بندی شده اند. از  71تا  7اقتصادی از  -تلف اجتماعیمدارس موسیان از نظر رتبه ملی ، در سطوح مخ

 3معلم در  6ین مدارس هم ، . از نظر تدریس در ادارند باال رتبه هم  71-1متوسط و  6-4اقتصادی ضعیف دارند . از  –اجتماعی 

مدرسه تدریس می کردند 6معلم هم در  74،  مشغول به تدریس بودنداقتصادی پایینی داشتند  –عی که وضعیت اجتما مدرسه

اقتصادی باالیی  –مدرسه که وضعیت اجتماعی  8 معلم هم در 2و تعداد  اقتصادی متوسطی داشتند –که وضعیت اجتماعی 

 داشتند ، تدریس می کردند .

لمان هر کدام شاخصه هایی در زمینه سطوح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، انتظارات آشکار معدر زمینه ابزار پژوهش 

) خیلی باالتر از متوسط ( در مقیاس  1) خیلی پایین از متوسط ( و  7هم در مورد خواندن و هم ریاضی داشتند و از مقیاس 

 تشکیل شده بود . 76لیکرت

 

 تحليل داده ها :

تفاوتهای بین دانش آموزان در زمینه رسیدن و یا نرسیدن به پیشرفت تحصیلی در  آیا این امکان کهبررسی  به منظور

درصد از دانش آموزان در پایان سال  88مشخص شد که  Yاستفاده نمودیم  t پایان سال حاصل می شود یا نه ، از آزمونهای

نمرات ریاضی و پیشرفت تحصیلی در مورد پیشرفت تحصیلی نداشتند . تفاوتهایی در زمینه شروع و پایان سال تحصیلی در مورد 

بود . در ضمن انتظارات  (p›.005)تفاوت در گروه نژادی هم همچنین . (p›.005) خواندن برای دانش آموزان حاصل شد 

 وجود داشت . تفاوت ریاضی درس آشکار باال برای دانش آموزان هم در شروع و هم در پایان سال در مورد 

 

 پژوهش نتایج

الگو در زمینه انتظارات آشکار معلمان و نگرش های پیش داورانه ضمنی آنان در مورد  4ه مطالب فوق ، اینک با توجه ب

 :دانش آموزان ارائه می کنیم پیشرفت تحصیلی 

 

 71الگوی همدلی الگوي اول :

واریانس در زمینه به طور جداگانه ، الگوهای چند سطحی غیرسنتی در زمینه همدلی تشکیل شده است از ایجاد و ارتقا 

 عملکرد در مورد ریاضی و هم در مورد پیشرفت تحصیلی خواندن دانش آموزان در پایان سال که نزدیک به هم می باشند . در

 به هم می باشند . دارای تعامل نزدیکموز زمینه سطح آماری ، معلم و دانش آ

 

 72الگوی کنترل الگوي دوم :

شناسی تشکیل شده است که می توانند بر روی بازده های پیشرفت تحصیلی  و از عوامل جمعیت 7این الگو از سطح 

دانش آموزان موثر باشند. این الگو از متغیرهایی همچون : جنسیت دانش آموز ، سن ، نژاد ، و شروع سال تحصیلی ریاضی و 

تداخالت معلمان و یا گروه اقتصادی مدرسه و  –شامل موقعیت اجتماعی  8پیشرفت تحصیلی خواندن تشکیل شده است . سطح 

 کنترل می باشد .

 

 

 

                                                           

Likert Scale .16 

Empty Model .17 

Control Model .18
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  79نتایج الگوی چندسطحی الگوي سوم :

این الگو ، بررسی تفاوتهای نگرش است.  پیش شاخص های پیشرفت تحصیلی در پایان سال برای دانش آموزانمنظور 

آشکار معلمان در ارتباط با تفاوتهای نژاد محور در مورد نگرش های پیش داورانه ضمنی معلمان برای پیشرفت علمی و انتظارات 

سطوح پیشرفت تحصیلی واقعی دانش آموزان در مورد ریاضی و خواندن را مد نظر قرار می دهد . در این الگو مشخص شد که 

همبستگی باالیی بین نمرات پیشرفت تحصیلی ریاضی و خواندن دانش آموزان و انتظارات آشکار معلمان برای ریاضی و خواندن 

 دارد . وجود

 

  81الگوی نهایی الگوي چهارم :

در الگوی نهایی ما نمرات نگرش است.  انتظارات آشکار و نگرش های پیش داورانه ضمنی برای پیشرفت تحصیلیمنظور 

های پیش داورانه ضمنی معلمان را اضافه کرده و ارتباط بین نمرات نگرش پیش داورانه ضمنی و همچنین معلم ؛ زمانی که 

هم  7را مشخص می کنیم . در سطح  8را انجام می دهد و یا بررسی گروه کنترل در زمینه پیش شاخص های سطح مداخالتی 

ترازی بین نگرش های پیش داورانه ضمنی معلمان و نژاد دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی بیشتر و انتظارات آشکار 

(  و اثر  آن در پیشرفت تحصیلی پایان  تطبیق یافته در مقابل دانش آموزمعلمان در ارتباط با نگرش های پیش داورانه ضمنی ) 

 سال بررسی می شود .

، اثرات قابل توجه و مهمی در پیشرفت تحصیلی خواندن در دانش آموزان دارند نه  7انتظارات آشکار معلمان در سطح 

شرفت تحصیلی خواندن دانش یبا بر روی پی( تقر 8پیشرفت تحصیلی آنان . نگرش های پیش داورانه ضمنی ) مقیاس سطح 

 تاثیر گذار نبود ، اما بر روی پیشرفت تحصیلی ریاضی موثر بود .آموزان 

 
تعامل بين انتظارات آشکار معلمان و نژاد دانش آموزان  و اثر آن بر روي پيشرفت تحصيلی ریاضی در پایان  :1شکل 

 سال در دانش آموزان لر زبان و عرب زبان منطقه موسيان.

                                                           

Multilevel Model .19 

Final Model  .20
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و با نژاد دانش اموز تعامل بين انتظارات ضمنی و تطابق و عدم تطابق نگرش هاي پيش داورانه ضمنی معلمان  :2شکل 

 پيشرفت تحصيلی ریاضی در دانش آموزان لر زبان و عرب زبان منطقه موسيان ترکيب اثرات

 

 

 نتيجه گيري

 

در بررسی تفاوتهای نژادی در مورد بازده های پیشرفت تحصیلی و انتظارات آشکار معلمان ، نتایج نشان داد که اختالفات 

نژادی دانش آموزان در منطقه موسیان به عنوان عاملی مهم در سطح بندی انتظارات آشکار معلم در مورد بازده های پیشرفت 

 نتظارات معلم را مشخص می سازد . تحصیلی آنان است و این عامل جهت گیری ا

همچنین انتظارات آشکار معلمان بر روی پیشرفت تحصیلی خواندن و نگرش های پیش داورانه ضمنی موثر بود و عالوه 

 بر این ، بر روی پیشرفت تحصیلی در مورد ریاضی هم تاثیر داشت . 

 صیلی ریاضی و خواندن اشاره می کنیم :اینک در پایان به برخی از شاخصه های چند سطحی در مورد پیشرفت تح

 –در چهار یا پنج الگوی چند سطحی نهایی ، مشخص شد که دانش آموزانی که در مدارس با وضعیت اجتماعی 

در زمینه پیشرفت اقتصادی پایینی بودند ؛  –نسبت به دانش آموزانی که در مدارس اجتماعی حضور دارند ، اقتصادی باال 

 ل زیادی در پایان سال تحصیلی داشتند.قصد و تمایتحصیلی ، 

اقتصادی باال ، قصدشان برای پیشرفت دانش آموزان نسبت  –همچنین نتایج نشان داد که مدارس با وضعیت اجتماعی 

 بود. اقتصادی پایینی داشتند زیادتر -به مدارسی که از وضعیت اجتماعی

از پسران بود . ضعیف تر ن سال در مورد ریاضی که عملکرد دختران در پایا ه استدر برخی از شواهد مشخص شد

تآثیر  یی عدمچرا همچنین موضوع کلیشه ای جنسیت ، عملکرد دختران را در مورد ریاضی نسبت به پسران کم کرده بود .

 . معین گردیدجنسیت در دیگر الگوهای ریاضی 

 



 13-34، ص 1231 اردیبهشت،  1، جلد 32علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 

http://www.johs.jseas.ir 

 

02 
 

 محدودیت ها

  :این پژوهش با دو محدودیت روبرو بود

معلمان در این پژوهش قسمتی از پروژه بودند که تدریس را طراحی کرده و رفتار آنها با انتظارات باالیی هم . اول اینکه ، 

نیمی از معلمان در بررسی وسیعی و به صورت تصادفی در گروه مداخله تخصیص یافته بودند و نیم  به طور مثل : همراه بود .

 دیگر در گروه کنترل بودند .

 ت معلمان در این پژوهش در منطقه موسیان ، تحت تاثیر پاسخ دهی آنان قرار داشت .. دوم اینکه ، مشارک

 

  پيشنهادات 

شنهاد می شود در سایر پژوهش های مرتبط با این موضوع ، برای اعتبار دهی بیشتر به روند و نتایج پژوهش ، حداقل پی

 .نمودتاثیرات گروه مداخله و گروه کنترل در مورد معلمان را کمتر 

 پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر مناطق کشور با جامعه و نمونه بزرگتری و با تنوع نژادی بیشتری انجام گیرد.
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