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 چکیده
بینی تحصیلی معلم بر پیشرفت ثیر ساختار توانمندساز مدرسه و خوشأهدف این پژوهش بررسی میزان ت

آموزان بود .به منظور انجام این پژوهش از روش پژوهش همبستگی استفاده شد. شتحصیلی دان

معلم مقطع سوم  051بینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه توسط های خوشپرسشنامه

تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل گردید.  5راهنمایی مدارس دخترانه منطقه 

گیری پیشرفت تحصیلی آنها در نظر گرفته شد. آموزان بعنوان مالک اندازگذشته دانشمعدل نهایی ترم 

ال پژوهش از ضریب همسبتگی و رگرسیون چندگانه استفاده ؤها و پاسخ به سبرای بررسی فرضیه

بینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه ارتباط مثبت و گردید. نتایج نشان دادند که خوش

)کارآمدی،  تحصیلی بینیاز میان ابعاد سه گانه خوش آموزان دارد.با پیشرفت تحصیلی دانش معناداری

ها تحصیلی ، اعتماد( کارآمدی معلم بیشترین ارتباط را با پیشرفت تحصیلی داشت. هم چنین یافته تأکید

بر پیشرفت بینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه به صورت معناداری نشان دادند که خوش

ساز به همراه تحصیلی معلم و ساختار توانمند بینیخوشگذارد. دو متغیر آموزان تاثیر میتحصیلی دانش

 آموزان را تبیین نمودند.درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی دانش 32یکدیگر 
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 مقدمه

های بسیاری صورت گرفته اساسی و بهبود در نظام آموزشی تالش جاد اصالحاتبه منظور ای

های ها افزایش اثربخشی نظام آموزشی بوده است. یکی از شاخصکه هدف تمام این برنامه

اثربخشی مدرسه میزان رسیدن به اهداف آموزشی است. معموالً برای سنجش میزان نیل به 

گیرد. لذا صاحبنظران آموزان مورد بررسی قرار میاهداف آموزشی پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان هستند که این مهم از طریق بررسی دنبال بهبود پیشرفت تحصیلی دانشه آموزش ب

 آموزان صورت می گیرد.عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش

( چند عامل کلی که با عملکرد مطلوب مدرسه علی رغم 3112) 0دوفور و همکارانش

مقطع تحصیلی و منطقه جغرافیایی ارتباط دارند را فهرست نمودند. از جمله این عوامل میتوان به 

بر نتایج، تعهد بر  تأکیدکنند، فرهنگ مشارکتی جایی که معلمان احساس توانمند بودن می

های اضافی در کمک به برطرف کردن مشکالت به کمک یکدیگر و عالقه به انجام فعالیت

( پنج 3113) 3در همین راستا داونپورت و اندرسون آموزان اشاره نمود.لی دانشپیشرفت تحصی

از: ارزیابی مکرر  کنند که عبارتندثر مدرسه در پیشرفت تحصیلی را مشخص میؤویژگی م

دانش آموز به منظور ارزشیابی برنامه، محیط یادگیری امن، رهبری آموزشی قوی توسط مدیر، 

آموزان. مسلماً برای اطمینان از اینکه ارات باال از دانشاهداف آموزشی شفاف و انتظ

ر آموزان به پیشرفت تحصیلی مطلوب برسند بهترین روش تضمینی وجود ندارد و هدانش

(. از عوامل 3112و همکاران،  2)اسکات نیاز خود استفاده کندمدرسه باید از راهبرد خاص مورد

و ساختار  2بینی تحصیلیتوان به خوشید میتواند به موفقیت مدرسه کمک نمادیگری که می

                                                 
1. Dufour 

2. Davenport & Anderson 

3. Scott 

4. Academic optimism  
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دهد که بین این دو مفهوم و پیشرفت ها نشان میاشاره نمود. نتایج پژوهش 0توانمندکننده

 (.3101و همکاران،  2؛ برد3112، 3)مکگوگان و هوی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد

 تحصیلی و اعتماد تأکیدتحصیلی مفهومی است حاصل تعامل بین کارآمدی،  بینیخوش

بینی تحصیلی به ایجاد محیط مثبت در مدرسه کمک (. سازه خوش3101)برد و همکاران، 

(. 3112)هوی و همکاران،  گرددعالوه این محیط باعث ایجاد کارآمدی معلم میه کند. بمی

جاد تحصیلی انتظارات باال را ایجاد و استانداردهای باالیی را برای موفقیت تحصیلی ای تأکید

بینی تحصیلی باال، معلمان، (. در مدارس با خوش3111و همکاران،  2)گودارد کندمی

آموزان و والدین به یکدیگر اعتماد دارند. این اعتماد باعث ایجاد همدلی در میان آنها دانش

بینی دهد که خوش(. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می3112گردد )هوی و همکاران، می

)هوی و  ثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی آنها داردأآموزان، تنترل انواع پیشینه دانشتحصیلی با ک

 (.3112؛ مکگوگان و هوی، 3112همکاران، 

تواند از طریق بینی تحصیلی میدارد که خوش تأکیدروند ادبیات پژوهشی بر این موضوع 

ین الگو، ساختار الگوی طراحی ساختار و انجام مطلوب آن به موفقیت معلم کمک نماید. ا

تحت نظارت مرزهای مشخص شده  انو معلممدیران در این ساختار شود. توانمندساز نامیده می

طور قوانین و  کنند. همینهای متمایز خود را نیز ایفا میهمکاری دارند و در همین حال نقش

ی حل پذیری براهای انعطافراهنمایی ،دنوقوع خطا را محدود کن به جای اینکهمقررات 

زاری باشند به جای اینکه ابمشکل هستند. در این ساختارها هم قوانین و هم سلسله مراتب قدرت 

)هوی و  کنندحمایت می معلمانهایی هستند که از مکانیزم مدیران،برای ارتقای قدرت 

دهد که ساختار توانمند ساز با پیشرفت تحصیلی بسیاری از مطالعات نشان می .(3102، 5میسکل

                                                 
1. Enabling structure 

2. Mcguigan & Hoy 

3. Beared 

4. Goddard 

5. Miskel 
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هوی و سویتلند،  ؛3110، 3؛ سویتلند3112و همکاران،  0)سایندن آموزان ارتباط داردشدان

بینی تحصیلی و ساختار توانمندساز بر پیشرفت ثیر خوشأدنبال بررسی ته (. این پژوهش ب3110

 آموزان است.تحصیلی دانش
 

 ارچوب مفهومی پژوهشچ

های درونی مدرسه به منظور و ظرفیت هابینی تحصیلی، جمعی از باورهای مرتبط با قوتخوش

، کارآمدی و اعتماد تحصیلی تأکیدین باورها مبتنی بر باشد. ارسیدن به پیشرفت تحصیلی می

نمایند. هوی و همکاران ایجاد میباشد. آنها با ترکیب هم محیط مثبتی را برای مدرسهمی

)ص « آموزانعملکرد دانشنیروی قوی برای تبیین »عنوان ه بینی تحصیلی را ب( خوش3112)

 -بر جایگاه اجتماعی (3101) 2و همکاران به نقل از ریوس 2کنند. کلمن( تعریف می234

نمودند.  تأکیدکند، آموزان را تبیین میعنوان ویژگی منفردی که عملکرد دانشه اقتصادی ب

مطالعه بینی تحصیلی از سه تئوری متفاوت نشات گرفته است: کارآمدی جمعی از سازه خوش

 عنوان یک مفهوم مهم در تحلیل کلمنه ( در تئوری شناخت اجتماعی، اعتماد ب0224)5بندورا

تحصیلی از پژوهش هوی و همکارانش در خصوص  تأکید( از تعامل اجتماعی و 0221)

سالمت سازمانی که زیربنای آن تئوری پارسونز و همکارانش بود، اخذ شده است. آوردن این 

 کند که چگونه مدرسه باعث افزایشی و پژوهش با هم، تبیینی را فراهم میسه جریان از تئور

 (. 3112)هوی و همکارانش، گردد آموزان مییادگیری در دانش

کند که هایی گردآوری نمود. او بیان میای را انجام داده و دادهکلمن پژوهش قابل توجه

ی خود بیافزایند. یک دانش آموز توانند بر پیشرفت تحصیلآموزان با کنترل محیط میدانش

، احتماالً او به منظور ایجاد موفقیت تغییر دهدزمانی که احساس کند قادر نیست محیط خود را 

                                                 
1. Sinden 

2. Sweetland 

3. Coleman 

4. Reeves 

5. Bandura 



 
 

 858        ...                                                                 تبیین نقش خوش بینی تحصیلی و ساختار توانمندساز در  

گیرد که جایگاه کشد. به طور کلی او نتیجه میمدرسه را ترک نموده یا دست از تالش می

 اید مورد توجه قرار گیرد.اقتصادی بعنوان یک عامل نیرومند در پیشرفت تحصیلی ، ب -اجتماعی

های ( مشخص نمودند که ویژگی3112) اقتصادی هوی و همکاران -عالوه بر جایگاه اجتماعی

گذارد. آنها ثیر میأآموزان تدیگری در محیط مدرسه وجود دارد که بر پیشرفت تحصیلی دانش

بینی طریق خوشوسیله سایر منابع از ه آموزان بکنند که عملکرد دانشدر مدل خود بیان می

اگر چه  گردد.آموزان، برانگیخته میلفه نیرومند در یادگیری دانشؤعنوان یک مه تحصیلی ب

های آموزشی در نظر گرفته بینی تحصیلی بعنوان مفهومی نسبتاً جدید در پژوهشسازه خوش

این های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. های جداگانه آن در پژوهششود، اما ویژگیمی

 باشد.کادر آموزشی میرآمدی جمعی و اعتماد ، کاتحصیلی تأکیدها شامل ویژگی

تحصیلی در پیشرفت تحصیلی  تأکید( برای اولین بار بر اهمیت 0292)0لی و برک

عنوان بخشی از مدل جو ه ( ب0220نمودند. سپس هوی و همکاران ) تأکیدآموزان دانش

آموزان را پیش طور معنادار پیشرفت تحصیلی دانش تحصیلی به تأکیدسازمانی، بیان نمودند 

ندورا اخذ شده ب 3ای است که از تئوری شناخت اجتماعیکند. کارآمدی جمعی ایدهبینی می

، این باور است که چگونه یک فرد وظیفه خود را درک نموده و به چه است. کارآمدی جمعی

گردد، به جنگ سرد برمی تمادی مفهوم اعخوبی قادر خواهد بود آن را انجام دهد. بررس

ها روی داد، مورد مطالعه قرار گرفت و پس از اصطالحی که در ارتباط با وقایعی که بین ملت

(. هرکدام از 0222،  2موران-)تسچان آن در حوزه آموزش به طور وسیعی بررسی گردید

بررسی های بیشماری توسط متخصصان در چندین دهه مورد های ذکر شده در پژوهشلفهؤم

 قرار گرفتند.

                                                 
1. Lee & Bryk 

2. social cognative theory 

3. Tschannen-Moran 
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( بواسطه 3112) بینی تحصیلی که توسط هوی و همکارانهای اولیه مرتبط با خوشتئوری

های نوین مدرسه، انطباق مطلوبی دارد. ها پژوهش ارائه شده است، اکنون با مدلانجام سال

ه های جمعی مدرسه منتج ب( به این نتیجه رسیدند که ویژگی3112،3114) هوی و همکارانش

کنند این شوند. زمانی که افراد با هم کار میآموزان میپیشرفت تحصیلی متفاوت در دانش

 به نقل از ریوس . کلمنکنندها به هنجارهای مدرسه و تغییر انتظارات رفتاری، کمک میمولفه

ها تاثیر ( از اولین کسانی بود که بیان داشت هنجارهای گروهی بر درون گروه3101)

به طور مثال او شرح می دهد زمانی که معلمان به طور فردی با انتظارات درون گذارند. می

گروه معلمان در راه رسیدن به استانداردهای تحصیلی، سازگار نیستند، مجازات برای هدایت 

باشد. عکس آن هم ناب میمعلمان در جهت تحقق انتظارت گروه، یک ابزار غیرقابل اجت

 کنند.انتظارات گروه سازگار هستند و از آن پیروی می ، زمانی که افراد باصادق است

تحصیلی، کارآمدی جمعی و اعتماد کادر آموزش ارتباط درونی با هم دارند. در  تأکید

کنند، آنها بینی تحصیلی با هم فعالیت میکه هر کدام از آنها به منظور ایجاد خوش حالی

گیری شوند. اعتماد کادر آموزشی اندازه ،ر مستقل بعنوان یک عامل از یک کلتوانند به طومی

گذار در افزایش کیفیت ثیرأباور کادر آموزشی یک عامل ت وابسته به کارآمدی جمعی و

آموزان و ، دانشمانی که اعتماد و باور در والدینآموزان است. زآموزش و موفقیت دانش

)هوی  باشدت آموزشی میتحصیلی پیش بینی کننده معناداری از انتظارا تأکید، معلمان باالست

بینی نقش مهمی در موفقیت و کند خوش( بیان می0229) 0(. سلیگمن3112و همکاران، 

اند صرفنظر از توانایی یا توبینی ویژگی است که میکند. خوشآموزان ایفا مییادگیری دانش

ر به عمل و بینی اساسی برای تفکر مثبت بوده که منج، فرا گرفته و افزایش یابد. خوشانگیزش

کند. بینی تحصیلی ایفا میگردد. بدون شک تفکر مثبت نقش مهمی در خوشنتایج مثبت می

بینی بخشی از معادله گردند. چنانچه خوشدر نبود آن انتظارات و اهداف بندرت محقق می

                                                 
1. Seligman 
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بینی به آنچه فرد دهد که خوش( شرح می3111) 0بینی نیست. پترسوننباشد، موفقیت قابل پیش

کند، وابسته است. به طور مثال، اگر معلمان عالقه اندکی به ایجاد را مطلوب درک می آن

کنند و اهداف بندرت آموزان داشته باشند، رفتارهای بدبینانه بروز پیدا مییادگیری در دانش

، اهداف قابل دسترس باید به صورت ه منظور رسیدن به اهداف مورد نظریابند. بتحقق می

ه اهداف باید به عنوان ه گروه، تعیین گردند. نه تنها به صورت شفاف بلکشفاف برای هم

 ، مورد پذیرش همه قرار گیرند.اهداف مطلوب

های متعددی را ، بسیاری از محققان در خصوص کارآمدی معلم پژوهشهای اخیردر دهه

و 2فای؛ 3101، ؛ برد و همکاران0222، 3؛ گوسکی و پاسارو0224اند )بندورا، انجام داده

تحصیلی و  تأکیدبینی تحصیلی شامل سه عامل: کارآمدی معلم، (. خوش3112همکاران، 

( و 3101(. برد و همکاران )3112باشد )هوی و همکاران ، آموزان میاعتماد به والدین و دانش

بینی تحصیلی معلم را تدوین ( از این سازه استفاده نموده و ایده خوش3112فای و همکاران )

بینی تحصیلی معلم شامل: کارآمدی معلم، بینی تحصیلی مدرسه، خوشد. همانند خوشنمودن

بینی تحصیلی معلم بر باشد. اما خوشآموزان میتحصیلی و اعتماد به والدین و دانش تأکید

توانند در پیشرفت تحصیلی دارد یعنی میزانی که معلمان باور دارند که می تأکیدباورهای معلم 

کنند معلمانی که ( بیان می3114) 2تاثیر بسزایی داشته باشند. وار و کیتسانتس آموزان،دانش

کارآمدی باالیی دارند به احتمال زیاد فعالیت نموده و درخصوص کاربرد راهبردهای آموزشی 

کنند که موفقیت دانش یید میأها این اندیشه را تاز خالقیت بیشتری برخوردار هستند. پژوهش

ه وسیله باور گردد، بلکه موفقیت دانش آموز بوسیله پیشرفت تحصیلی تعیین می هآموز نه تنها ب

اینکه در حل مسائل پیچیده دارای توانایی هستند و این باور را نیز داشته  آموزان نسبت بهدانش

آموزان می توانند آموزان اعتقاد دارند، و باور دارند که دانشباشند که معلمان آنها نیز به دانش

                                                 
1. Peterson 

2. Guskey & Passaro 

3. Fehy 

4. Ware & Kitsantas 
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، 0؛ پاچارس0224)بندورا،  شودصورت اثربخش مسائل پیچیده را حل نمایند، تعیین میبه 

 (. 3112؛ هوی و همکاران، 3113

(، پایه های اساسی پژوهش در خصوص کارآمدی 0224) ( و بندورا0222) مطالعات روتر

لم در عنوان باور معه ( کارآمدی معلم را ب0222درون محیط آموزشی را تشکیل دادند. روتر )

آموزان دارد تا عوامل محیطی یا مورد اینکه عوامل تحت کنترل او تاثیر زیادی بر پیشرفت دانش

کند. تئوری او ارتباط ، تعریف میآموزان و عوامل خارج کنترل معلمعوامل مربوط به دانش

ی تواند دارد. با توجه به مکان کنترل دورنی، فرد باور دارد که م 3نزدیکی با مکان کنترل درونی

( 0224(. تعریف بندورا )0224به وقایع اطراف خود، کنترل داشته باشد)روتر به نقل از بندورا 

ارتباط دارد. تعریف او شامل خود ادراکی  2کارآمدی-متفاوت بوده و بیشتر با تئوری خود

رش ( بدنبال گست3101باشد تا میزان واقعی شایستگی. برد و همکاران )ها میفردی از شایستگی

بینی تحصیلی در سطح معلم بینی تحصیلی جمعی به سطح فردی بودند. خوشمفهوم خوش

 تأکیدبینی تحصیلی در سطح مدرسه است: حس کارآمدی معلم، شامل عوامل مشابه خوش

عنوان مجموعه سه تایی ه بینی تحصیلی بآموزان. خوشتحصیلی و اعتماد به والدین و دانش

ار، عوامل فردی و عوامل محیطی که ارتباط مثبت با پیشرفت باورهای معلم در مورد رفت

 (.3112 )فای و همکاران، شودآموزان دارد، در نظر گرفته میتحصیلی دانش

تواند از طریق تحصیلی می بینیخوشادبیات پژوهشی اشاره دارد بر این موضوع که 

. این الگو، ساختار الگوی طراحی ساختار و انجام مطلوب آن به موفقیت معلم کمک نماید

دهد به معلمان هایی که اجازه میاین ساختار عبارت است از سیاست شود.توانمندساز نامیده می

(. سایندن و 3112)مکگوگان و هوی،  هایشان را به صورت مطلوب تری انجام دهندتا فعالیت

مجزای خود را  های( ساختار توانمندساز درحالیکه معلمان و مدیران مسئولیت3112) همکاران

                                                 
1. Pajars 

2. internal locus of control 

3. self-efficacy theory 



 
 

 855        ...                                                                 تبیین نقش خوش بینی تحصیلی و ساختار توانمندساز در  

(. ساختار 3110)سویتلند،  کندهای مدرسه کمک میدهند، به اثربخشی و انجام فعالیتانجام می

 انو معلممدیران  توانمندساز در ساختار گیرد.قرار می 0کنندهتوانمندساز در مقابل ساختار منع

خود را نیز  های متمایزتحت نظارت مرزهای مشخص شده همکاری دارند و در همین حال نقش

های راهنمایی، دنوقوع خطا را محدود کن به جای اینکهکنند. همینطور قوانین و مقررات ایفا می

مدارس سلسله مراتبی است  کنندهمنعبالعکس ساختار  .انعطاف پذیری برای حل مشکل هستند

ز این دارد که مهار کننده هستند. هدف ا یو سیستم قوانین و مقررات باعث محدودیت شده که

به دقت معلمان . بنابراین رفتار است علمانسلسله مراتب ایجاد یک جهت گیری ثابت در م

 به طور. هم سلسله مراتب و هم قوانین برای کنترل شودیریت شده و به سختی کنترل میمد

 علمانکه م شودکار گرفته میه شوند. این ساختار برای اطمینان از این مسئله بیکسان استفاده می

 مدیراناند. قدرت گفته مدیرانکاری را انجام دهند که  مسئولیت دقیقاًارای نقص، مشکل و بید

نوع ساختار متضاد  خصوصیات متضاد این دو. شودمحدود می معلمان فعالیتارتقا پیدا کرده اما 

 مدارس بحث برانگیز هستند. 

وانمندساز رابطه قوی بینی تحصیلی و ساختار تها نشان داده است که خوشنتایج پژوهش

طرف بدنبال بررسی رابطه این  آموزان دارد. این پژوهش از یکبا پیشرفت تحصیلی باال دانش

خواهد بررسی کنند که این دو آموزان بوده و سوی دیگر میدو متغیر با پیشرفت تحصیلی دانش

 .یین می کنندآموزان را تبمتغیر به همراه هم چه میزان از واریانس پیشرفت تحصیلی دانش

 

                                                 
1. Hindering structure 
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 پژوهش مفهومی چارچوب .1شکل                                    

 

  پژوهش سئواالت و هافرضیه

 آموزان رابطه معناداری وجود بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشبین خوش

 دارد.

 آموزان رابطه معناداری اختار توانمندساز در مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانشبین س

 وجود دارد.

 بینی تحصیلی معلمان و ساختار توانمندساز در مدرسه به چه میزان پیشرفت خوش

 کند؟آموزان را تبیین میتحصیلی دانش

 روش پژوهش

 ۀوهش، شامل کلیهمبستگی است. جامعه آماری این پژ هایپژوهش حاضر از نوع پژوهش

بود که  0220-23تهران، در سال تحصیلی  5معلمان مقطع سوم راهنمایی مدارس دخترانه منطقه 

 خوش بین تحصیل معلم

 ساختار توانمند کننده

 پیشرفت تحصیلی
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حجم بهینه نمونه معلمان تعیین شد و سپس به صورت  0از طریق جدول کرجیسی و مورگان

 معلم مورد بررسی قرار گرفتند. 051تصادفی ساده تعداد 
 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

ین پژوهش به منظور بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در ا

های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها مورد شاخص

های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و برای استفاده قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه

 ش از رگرسیون استفاده شده است. پاسخ به سئوال پژوه
 

 ابزارهای پژوهش

گیری متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفاده شده است. معلمان برای اندازه

ها )از کامالً موافقم تا کامالً با انتخاب یکی از قسمت ،ایدرجه براساس یک پیوستار پنج

 .انداعالم داشتهها پرسشنامه از مخالفم(، میزان موافقت خود را با هر گویه

برای اندازه گیری ساختار توانمندکننده مدرسه از پرسشنامه هوی و  :ساختار توانمندساز

گویه است. ضریب پایایی پرسشنامه  2( استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 3110سویتلند)

 محاسبه شد. 92/1

ی تحصیلی معلمان از پرسشنامه بینگیری خوشبرای اندازه تحصیلی معلم: بینیخوش

گویه استفاده شده است.این 00( دارای3101بینی تحصیلی معلمان برد و همکاران)خوش

های ضعیف دانش آموزان را فعالیت»گویه( 2) پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس کارآمدی معلم

یت والدین توانم روی حمامی» گویه(2) آموزان، اعتماد به والدین و دانش«کنمقبول نمی

کنم که از قوانین دانش آموزان را متقاعد می»گویه( است 2) تحصیلی و تاکید «حساب باز کنم

، معلمان منتخب با انتخاب یکی از گزینه سئواالت، میزان در این پژوهش. «کالس پیروی کنند

                                                 
1. Krejcie & Morgan 
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 اند. ضریب پایایی پرسشنامه هر یک از خردهگویه اعالم داشته 00موافقت خود را با هر 

، 43/1تحصیلی به ترتیب تأکیدآموزان و های کارآمدی معلم، اعتماد به والدین و دانشمقیاس

 دست آمد.ه ب 92/1و برای کل ابزار  91/1و  94/1

آموزان سال سوم راهنمایی به استثنای انضباط معدل نهایی ترم گذشته دانش پیشرفت تحصیلی:

  متغیر قرار گرفت.گیری و مالک بررسی این و تربیت بدنی، اندازه
 

 هایافته

 دهد.های توصیفی متغیرها را نشان میجدول شماره یک شاخص
 

 . توصیف متغیرهای پژوهش1جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیرها

 20/1 0/2 کارآمدی بینی  تحصیلیخوش

 21/1 0/2 تحصیلی تأکید

 20/1 9/2 اعتماد

 25/1 23/2 ساختار توانمندساز

 32/0 29/04 حصیلیپیشرفت ت

 

بیشتر است. از ابعاد سه گانه  2میانگین متغیرهای پژوهش از  0با توجه به جدول شماره 

تحصیلی معلم دارای بیشترین میانگین و اعتماد  تأکیدبینی تحصیلی کارآمدی معلم و خوش

 دارای کمترین میانگین بوده است.

سون استفاده شده است. جدول برای بررسی فرضیه اول پژوهش از ضریب همبستگی پیر

 کند.ضرایب معناداری آنها را گزارش می 3شماره 
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 ضرایب همبستگی .2جدول 
 پیشرفت تحصیلی تحصیلی بینیخوش

 222/1 کارآمدی

 222/1 تحصیلی تأکید

 225/1 اعتماد
                                                                  01/1> P 

 

تحصیلی معلم با پیشرفت تحصیلی  بینیهد که تمام ابعاد خوشنشان می د 3جدول شماره 

( و r=222/1آموزان رابطه مثبت و معناداری دارد. بیشترین همبستگی را کارآمدی معلم )دانش

آموزان دارد. تحصیلی دانش ( با پیشرفتr= 222/1تحصیلی ) تأکیدکمترین همبستگی را 

گردد. برای بررسی فرضیه دوم پژوهش از ضریب یید میأول پژوهش تاین فرضیه ابنابر

همبستگی استفاده شده است.ضریب همبستگی بدست آمده بین دو متغیر ساختار توانمندساز و 

( نیز نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین ساختار توانمندساز و r= 392/1) پیشرفت تحصیلی

 آموزان است.پیشرفت تحصیلی دانش

ین ه منظور پاسخگویی به سئوال پژوهش از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در اب

عنوان پیش بینی کننده ه تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز ب بینیسئوال ابعاد سه گانه خوش

این نتایج را نشان  2آموزان مورد تحلیل واقع شده است. جدول شماره پیشرفت تحصیلی دانش

 دهد.می
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 نتایج تحلیل رگرسیون .3جدول  

متغیرهای پیش 

 بین

متغیر 

 مالک
2R SS df MS F β t Sig 

 کارآمدی

پیشرفت 

 تحصیلی
24/0 

 

00/22 

99/600 

 

4 

693 

 

02/69 

63/6 

 
78/60 

27/0 27/2 06/0 

 06/0 -27/0 -80/0 تحصیلی تأکید

 06/0 39/6 4/0 اعتماد

ساختار 

 توانمندساز
24/0 48/6 06/0 

 

بینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز بعنوان متغیر پیش ابعاد خوش 2در جدول شماره 

اند. همانطور که جدول آموزان بعنوان متغیر مالک وارد مدل شدهبین و پیشرفت تحصیلی دانش

 329/1عنوان متغیر مالک مشخص می شود که )ه نشان می دهد در بررسی پیشرفت تحصیلی ب

= 2Rتحصیلی معلم و ساختار توانمندساز به  بینیمتغیر توسط ابعاد خوشز واریانس این ( ا

شود. هم چنین در بررسی سهم (تبیین می F( 2و 022) = p  ،94/01 >15/1صورت معنادار )

آموزان تنها کارآمدی معلم ویژه هر یک از متغیرهای پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش

(545/1 = β  ،39/3=t) .تبیین معناداری داشته است 
 

 بحث و نتیجه گیری

بینی تحصیلی معلم، ساختار توانمندساز و پیشرفت هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خوش

دنبال تعیین میزان رابطه بین این سه متغیر و هم چنین ه آموزان بود. این پژوهش بتحصیلی دانش

بینی تحصیلی معلم و یق دو متغیر خوشبررسی میزان تبین واریانس پیشرفت تحصیلی از طر

آموزان در ساختار توانمندساز مدرسه بود. بدین معنی که چند درصد از پیشرفت تحصیلی دانش

مدرسه توسط دو متغیر اصلی پژوهش برآورد می گردد. به منظور انجام این مطالعه از معلمان 

معلم به صورت تصادفی انتخاب  051تهران تعداد  5مقطع سوم راهنمایی مدارس دخترانه منطقه 
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گیری پیشرفت تحصیلی های پژوهش پاسخ دادند. برای اندازهشدند که به پرسشنامه

آموزان به استثناء انضباط و تربیت بدنی مالک بررسی آموزان معدل نهایی ترم قبل دانشدانش

د تحلیل قرار گرفت. فرضیه ها و سئواالت پژوهش بوسیله آزمون همبستگی و رگرسیون مور

 واقع شدند. نتایج پژوهش دو فرضیه پژوهش را تایید نمودند.

تحصیلی معلم و  بینیمعنادار ابعاد سه گانه خوش میزان همبستگی نشان دهنده ارتباط

بینی تحصیلی معلم، کارآمدی معلم آموزان بود. از میان ابعاد خوشپیشرفت تحصیلی دانش

( یکی از 0222فت تحصیلی دارا بود. به نظر بندورا )( ارتباط را با پیشرr = 222/1بیشترین)

دار با پیشرفت های قدرتمند که به شدت در بین مدارس متفاوت است و به شکل نظامسازه

آموزان همبستگی دارد، کارآمدی معلمان در مدرسه است. معلمانی که دارای حس دانش

نمایند. طلوبی را فراهم میآموزان خود تجارب مکارآمدی آموزشی باال هستند برای دانش

،کسانی هستند که باور دارند دارند تأکیدمعلمانی که بر الگوهای رفتاری مثبت و موفقیت آمیز 

توانند ثیر بگذارند. معلمان مدرسه بر این باورند که میأآموزان تتوانند بر یادگیری دانشمی

ببرند. با فرض این باورها، معلمان  آموزان را افزایش داده و اثرات منفی را از بینپیشرفت دانش

آموز را کنند، مسئولیت پیشرفت دانشریزی میدر تالشهای خود مصرترند، بیشتر برنامه

پذیرند و موانع و شکست ها آنها را نا امید نمی سازد. ادراکات کارآمدی جمعی قوی نه تنها می

ی ترک مورد پذیرش اعضابرد بلکه بر الگوی باورهای مشعملکرد فردی معلم را باال می

دهد که ارتباط مثبت و ها نشان می(. به طور کلی یافته0221، گذارد )هویثیر میأسازمان نیز ت

وجود دارد. نتایج  آموزانبینی تحصیلی معلم و پیشرفت تحصیلی دانشمعناداری بین خوش

که  دهد( نشان می3112های پژوهش هوی و همکاران )، همسو با یافتهپژوهش حاضر

بر پیشرفت تحصیلی تاثیر  (B = 02/1بینی تحصیلی به صورت مستقیم و معنادار)خوش

بینی تحصیلی بعد از کنترل دهد که خوشنشان می (3112پژوهش هوی و همکاران ) گذارد.می

آموزان، بر پیشرفت تحصیلی آنها به صورت متغیرهای جمعیت شناختی و پیشرفت قبلی دانش

کنند کارآمدی جمعی اعتماد معلمان را افزایش داده و ارد. آنها بیان میگذمعنادر تاثیر می
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گردد معلمان علی رغم وجود مشکالت به صورت اثربخش به امر آموزش بپردازند. باعث می

 گردد.آموزان نیز باعث تشویق به همکاری بین آنها و معلمان میاعتماد به والدین و دانش

های پژوهش او نشان خود به نتایج مشابهی رسید. یافته( نیز در پژوهش 3115مکگوگان )

های ریاضی و علوم، پس آموزان در آزمونبینی تحصیلی و خبرگی دانشدهد که بین خوشمی

ای نیز در پژوهش ای مشابهاجتماعی آنها، ارتباط وجود دارد. یافته –از کنترل جایگاه اقتصادی 

نی تحصیلی بعنوان یک ویژگی مدرسه پس از بیدهد خوش( نشان می3114اسمیت و هوی )

 نماید.آموزان را پیش بینی میاجتماعی، پیشرفت تحصیلی دانش -کنترل جایگاه اقتصادی

( را مورد تایید قرار می داد. بول در 3101) 0های پژوهش همچنین نتایج پژوهش بولیافته

تحصیلی و پیشرفت بینی پژوهش خود به این نتیجه رسید که همبستگی مثبتی بین خوش

 آموزان وجود دارد.تحصیلی دانش

آموزان نتایج پژوهش نشان داد که بین ساختار توانمندساز و پیشرفت تحصیلی دانش

تواند مانع و یا افزایش دهنده به طور کلی ساختار می ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

کند ساختارهای ( بیان می3110)(. سویتلند3112)سایندن و همکاران،  اثربخشی مدرسه باشد

ها و قضاوت صحیح در مورد توانمندساز از طریق ارتباط دو طرفه، ارزش نهادن به تفاوت

گردد. رویه های توانمندساز اشتباهات، مسائل را حل نموده و باعث ایجاد اعتماد در مدرسه می

طلوب با مدیران خود کنند تا به صورت مراهنماهای منعطفی هستند که به زیردستان کمک می

های مطالعه مکگوگان و (. نتایج این پژوهش با یافته3110)هوی و سویتلند،  ارتباط برقرار نمایند

آموزان ( در مورد تاثیر ساختار توانمندساز مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش3112) هوی

فی بر معلمان و تواند اثر مثبت و منمطابقت دارد. بدیهی است که روش سازماندهی مدرسه می

کند که آیا مدرسه آموزان داشته باشد. ساختار توانمندساز در معلم این باور را ایجاد میدانش

یادگیری به طور -آموزانشان به طور کلی و فرایند یاددهیبه منظور حمایت از آنها، دانش

                                                 
1. Bevel 
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ن است که نکته مهم ای (.3102و همکاران،  0خاص، به خوبی سازماندهی شده است یا خیر)ویو

آموزان علی رغم وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ساختار توانمندساز و پیشرفت تحصیلی دانش

دهد که احتماالً ساختار باشد. این نتیجه نشان می( اندک میr= 392/1میزان این ارتباط )

وری که تواند بر پیشرفت تحصیلی داشته باشد به طتوانمندساز به صورت مستقیم تاثیر اندکی می

درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین نماید. یافته های ویو و  9تواند حدود فقط می

نماید. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که ساختار ( این مطلب را تایید می3102) همکارانش

بینی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر توانمندساز به صورت غیرمستقیم از طریق خوش

 .گذاردمی
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