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چکیده
هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر ساختار توانمندساز مدرسه و خوشبینی تحصیلی معلم بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان بود .به منظور انجام این پژوهش از روش پژوهش همبستگی استفاده شد.
پرسشنامههای خوشبینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه توسط  051معلم مقطع سوم
راهنمایی مدارس دخترانه منطقه  5تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ،تکمیل گردید.
معدل نهایی ترم گذشته دانشآموزان بعنوان مالک اندازگیری پیشرفت تحصیلی آنها در نظر گرفته شد.
برای بررسی فرضیهها و پاسخ به سؤال پژوهش از ضریب همسبتگی و رگرسیون چندگانه استفاده
گردید .نتایج نشان دادند که خوشبینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه ارتباط مثبت و
معناداری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد .از میان ابعاد سه گانه خوشبینی تحصیلی (کارآمدی،
تأکید تحصیلی  ،اعتماد) کارآمدی معلم بیشترین ارتباط را با پیشرفت تحصیلی داشت .هم چنین یافتهها
نشان دادند که خوشبینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه به صورت معناداری بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان تاثیر میگذارد .دو متغیر خوشبینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز به همراه
یکدیگر  32درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تبیین نمودند.
واژگان کلیدی :خوش بینی تحصیلی ،ساختار توانمند ساز ،پیشرفت تحصیلی.
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مقدمه
به منظور ایجاد اصالحات اساسی و بهبود در نظام آموزشی تالشهای بسیاری صورت گرفته
که هدف تمام این برنامهها افزایش اثربخشی نظام آموزشی بوده است .یکی از شاخصهای
اثربخشی مدرسه میزان رسیدن به اهداف آموزشی است .معموالً برای سنجش میزان نیل به
اهداف آموزشی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مورد بررسی قرار میگیرد .لذا صاحبنظران
آموزش به دنبال بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان هستند که این مهم از طریق بررسی
عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان صورت می گیرد.
دوفور و همکارانش )3112( 0چند عامل کلی که با عملکرد مطلوب مدرسه علی رغم
مقطع تحصیلی و منطقه جغرافیایی ارتباط دارند را فهرست نمودند .از جمله این عوامل میتوان به
فرهنگ مشارکتی جایی که معلمان احساس توانمند بودن میکنند ،تأکید بر نتایج ،تعهد بر
برطرف کردن مشکالت به کمک یکدیگر و عالقه به انجام فعالیتهای اضافی در کمک به
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اشاره نمود .در همین راستا داونپورت و اندرسون )3113( 3پنج
ویژگی مؤثر مدرسه در پیشرفت تحصیلی را مشخص میکنند که عبارتند از :ارزیابی مکرر
دانش آموز به منظور ارزشیابی برنامه ،محیط یادگیری امن ،رهبری آموزشی قوی توسط مدیر،
اهداف آموزشی شفاف و انتظارات باال از دانشآموزان .مسلماً برای اطمینان از اینکه
دانش آموزان به پیشرفت تحصیلی مطلوب برسند بهترین روش تضمینی وجود ندارد و هر
مدرسه باید از راهبرد خاص موردنیاز خود استفاده کند (اسکات 2و همکاران .)3112 ،از عوامل
دیگری که میتواند به موفقیت مدرسه کمک نماید میتوان به خوشبینی تحصیلی 2و ساختار
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توانمندکننده 0اشاره نمود .نتایج پژوهشها نشان میدهد که بین این دو مفهوم و پیشرفت
تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (مکگوگان و هوی3112 ،3؛ برد 2و همکاران.)3101 ،
خوشبینی تحصیلی مفهومی است حاصل تعامل بین کارآمدی ،تأکید تحصیلی و اعتماد
(برد و همکاران .)3101 ،سازه خوش بینی تحصیلی به ایجاد محیط مثبت در مدرسه کمک
میکند .به عالوه این محیط باعث ایجاد کارآمدی معلم میگردد (هوی و همکاران.)3112 ،
تأکید تحصیلی انتظارات باال را ایجاد و استانداردهای باالیی را برای موفقیت تحصیلی ایجاد
میکند (گودارد 2و همکاران .)3111 ،در مدارس با خوشبینی تحصیلی باال ،معلمان،
دانش آموزان و والدین به یکدیگر اعتماد دارند .این اعتماد باعث ایجاد همدلی در میان آنها
میگردد (هوی و همکاران .)3112 ،نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد که خوشبینی
تحصیلی با کنترل انواع پیشینه دانشآموزان ،تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی آنها دارد (هوی و
همکاران3112 ،؛ مکگوگان و هوی.)3112 ،
روند ادبیات پژوهشی بر این موضوع تأکید دارد که خوشبینی تحصیلی میتواند از طریق
الگوی طراحی ساختار و انجام مطلوب آن به موفقیت معلم کمک نماید .این الگو ،ساختار
توانمندساز نامیده میشود .در این ساختار مدیران و معلمان تحت نظارت مرزهای مشخص شده
همکاری دارند و در همین حال نقشهای متمایز خود را نیز ایفا میکنند .همین طور قوانین و
مقررات به جای اینکه وقوع خطا را محدود کنند ،راهنماییهای انعطافپذیری برای حل
مشکل هستند .در این ساختارها هم قوانین و هم سلسله مراتب قدرت به جای اینکه ابزاری باشند
برای ارتقای قدرت مدیران ،مکانیزمهایی هستند که از معلمان حمایت میکنند (هوی و
میسکل .)3102 ،5بسیاری از مطالعات نشان میدهد که ساختار توانمند ساز با پیشرفت تحصیلی
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دانشآموزان ارتباط دارد (سایندن 0و همکاران3112 ،؛ سویتلند3110 ،3؛ هوی و سویتلند،
 .)3110این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر خوشبینی تحصیلی و ساختار توانمندساز بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان است.

چارچوب مفهومی پژوهش
خوشبینی تحصیلی ،جمعی از باورهای مرتبط با قوتها و ظرفیتهای درونی مدرسه به منظور
رسیدن به پیشرفت تحصیلی میباشد .این باورها مبتنی بر تأکید تحصیلی ،کارآمدی و اعتماد
میباشد .آنها با ترکیب هم محیط مثبتی را برای مدرسهایجاد مینمایند .هوی و همکاران
( )3112خوشبینی تحصیلی را به عنوان «نیروی قوی برای تبیین عملکرد دانشآموزان» (ص
 )234تعریف میکنند .کلمن 2و همکاران به نقل از ریوس )3101( 2بر جایگاه اجتماعی-
اقتصادی به عنوان ویژگی منفردی که عملکرد دانشآموزان را تبیین میکند ،تأکید نمودند.
سازه خوشبینی تحصیلی از سه تئوری متفاوت نشات گرفته است :کارآمدی جمعی از مطالعه
بندورا )0224(5در تئوری شناخت اجتماعی ،اعتماد به عنوان یک مفهوم مهم در تحلیل کلمن
( )0221از تعامل اجتماعی و تأکید تحصیلی از پژوهش هوی و همکارانش در خصوص
سالمت سازمانی که زیربنای آن تئوری پارسونز و همکارانش بود ،اخذ شده است .آوردن این
سه جریان از تئوری و پژوهش با هم ،تبیینی را فراهم میکند که چگونه مدرسه باعث افزایش
یادگیری در دانشآموزان میگردد (هوی و همکارانش.)3112 ،
کلمن پژوهش قابل توجهای را انجام داده و دادههایی گردآوری نمود .او بیان میکند که
دانشآموزان با کنترل محیط میتوانند بر پیشرفت تحصیلی خود بیافزایند .یک دانش آموز
زمانی که احساس کند قادر نیست محیط خود را به منظور ایجاد موفقیت تغییر دهد ،احتماالً او
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مدرسه را ترک نموده یا دست از تالش میکشد .به طور کلی او نتیجه میگیرد که جایگاه
اجتماعی -اقتصادی بعنوان یک عامل نیرومند در پیشرفت تحصیلی  ،باید مورد توجه قرار گیرد.
عالوه بر جایگاه اجتماعی -اقتصادی هوی و همکاران ( )3112مشخص نمودند که ویژگیهای
دیگری در محیط مدرسه وجود دارد که بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر میگذارد .آنها
در مدل خود بیان میکنند که عملکرد دانشآموزان به وسیله سایر منابع از طریق خوشبینی
تحصیلی به عنوان یک مؤلفه نیرومند در یادگیری دانشآموزان ،برانگیخته میگردد .اگر چه
سازه خوشبینی تحصیلی بعنوان مفهومی نسبتاً جدید در پژوهشهای آموزشی در نظر گرفته
میشود ،اما ویژگیهای جداگانه آن در پژوهشهای زیادی مورد بررسی قرار گرفته است .این
ویژگیها شامل تأکید تحصیلی ،کارآمدی جمعی و اعتماد کادر آموزشی میباشد.
لی و برک )0292(0برای اولین بار بر اهمیت تأکید تحصیلی در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان تأکید نمودند .سپس هوی و همکاران ( )0220به عنوان بخشی از مدل جو
سازمانی ،بیان نمودند تأکید تحصیلی به طور معنادار پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیش
بینی میکند .کارآمدی جمعی ایدهای است که از تئوری شناخت اجتماعی 3بندورا اخذ شده
است .کارآمدی جمعی  ،این باور است که چگونه یک فرد وظیفه خود را درک نموده و به چه
خوبی قادر خواهد بود آن را انجام دهد .بررسی مفهوم اعتماد به جنگ سرد برمیگردد،
اصطالحی که در ارتباط با وقایعی که بین ملتها روی داد ،مورد مطالعه قرار گرفت و پس از
آن در حوزه آموزش به طور وسیعی بررسی گردید (تسچان-موران .)0222 ، 2هرکدام از
مؤلفههای ذکر شده در پژوهشهای بیشماری توسط متخصصان در چندین دهه مورد بررسی
قرار گرفتند.
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تئوریهای اولیه مرتبط با خوشبینی تحصیلی که توسط هوی و همکاران ( )3112بواسطه
انجام سالها پژوهش ارائه شده است ،اکنون با مدلهای نوین مدرسه ،انطباق مطلوبی دارد.
هوی و همکارانش ( )3112،3114به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای جمعی مدرسه منتج به
پیشرفت تحصیلی متفاوت در دانشآموزان میشوند .زمانی که افراد با هم کار میکنند این
مولفه ها به هنجارهای مدرسه و تغییر انتظارات رفتاری ،کمک میکنند .کلمن به نقل از ریوس
( ) 3101از اولین کسانی بود که بیان داشت هنجارهای گروهی بر درون گروهها تاثیر
میگذارند .به طور مثال او شرح می دهد زمانی که معلمان به طور فردی با انتظارات درون
گروه معلمان در راه رسیدن به استانداردهای تحصیلی ،سازگار نیستند ،مجازات برای هدایت
معلمان در جهت تحقق انتظارت گروه ،یک ابزار غیرقابل اجتناب میباشد .عکس آن هم
صادق است ،زمانی که افراد با انتظارات گروه سازگار هستند و از آن پیروی میکنند.
تأکید تحصیلی ،کارآمدی جمعی و اعتماد کادر آموزش ارتباط درونی با هم دارند .در
حالی که هر کدام از آنها به منظور ایجاد خوشبینی تحصیلی با هم فعالیت میکنند ،آنها
میتوانند به طور مستقل بعنوان یک عامل از یک کل ،اندازهگیری شوند .اعتماد کادر آموزشی
وابسته به کارآمدی جمعی و باور کادر آموزشی یک عامل تأثیرگذار در افزایش کیفیت
آموزش و موفقیت دانشآموزان است .زمانی که اعتماد و باور در والدین ،دانشآموزان و
معلمان باالست ،تأکید تحصیلی پیش بینی کننده معناداری از انتظارات آموزشی میباشد (هوی
و همکاران .)3112 ،سلیگمن )0229( 0بیان میکند خوشبینی نقش مهمی در موفقیت و
یادگیری دانشآموزان ایفا میکند .خوشبینی ویژگی است که میتواند صرفنظر از توانایی یا
انگیزش ،فرا گرفته و افزایش یابد .خوشبینی اساسی برای تفکر مثبت بوده که منجر به عمل و
نتایج مثبت میگردد .بدون شک تفکر مثبت نقش مهمی در خوشبینی تحصیلی ایفا میکند.
در نبود آن انتظارات و اهداف بندرت محقق میگردند .چنانچه خوشبینی بخشی از معادله
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نباشد ،موفقیت قابل پیشبینی نیست .پترسون )3111( 0شرح میدهد که خوشبینی به آنچه فرد
آن را مطلوب درک می کند ،وابسته است .به طور مثال ،اگر معلمان عالقه اندکی به ایجاد
یادگیری در دانشآموزان داشته باشند ،رفتارهای بدبینانه بروز پیدا میکنند و اهداف بندرت
تحقق مییابند .به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر ،اهداف قابل دسترس باید به صورت
شفاف برای همه گروه ،تعیین گردند .نه تنها به صورت شفاف بلکه اهداف باید به عنوان
اهداف مطلوب ،مورد پذیرش همه قرار گیرند.
در دهههای اخیر ،بسیاری از محققان در خصوص کارآمدی معلم پژوهشهای متعددی را
انجام دادهاند (بندورا0224 ،؛ گوسکی و پاسارو0222 ،3؛ برد و همکاران3101 ،؛ فای2و
همکاران .)3112 ،خوشبینی تحصیلی شامل سه عامل :کارآمدی معلم ،تأکید تحصیلی و
اعتماد به والدین و دانشآموزان میباشد (هوی و همکاران  .)3112 ،برد و همکاران ( )3101و
فای و همکاران ( )3112از این سازه استفاده نموده و ایده خوشبینی تحصیلی معلم را تدوین
نمودند .همانند خوشبینی تحصیلی مدرسه ،خوشبینی تحصیلی معلم شامل :کارآمدی معلم،
تأکید تحصیلی و اعتماد به والدین و دانشآموزان میباشد .اما خوشبینی تحصیلی معلم بر
باورهای معلم تأکید دارد یعنی میزانی که معلمان باور دارند که میتوانند در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ،تاثیر بسزایی داشته باشند .وار و کیتسانتس )3114( 2بیان میکنند معلمانی که
کارآمدی باالیی دارند به احتمال زیاد فعالیت نموده و درخصوص کاربرد راهبردهای آموزشی
از خالقیت بیشتری برخوردار هستند .پژوهشها این اندیشه را تأیید میکنند که موفقیت دانش
آموز نه تنها به وسیله پیشرفت تحصیلی تعیین میگردد ،بلکه موفقیت دانش آموز به وسیله باور
دانشآموزان نسبت به اینکه در حل مسائل پیچیده دارای توانایی هستند و این باور را نیز داشته
باشند که معلمان آنها نیز به دانشآموزان اعتقاد دارند ،و باور دارند که دانشآموزان می توانند
1. Peterson
2. Guskey & Passaro
3. Fehy
4. Ware & Kitsantas
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به صورت اثربخش مسائل پیچیده را حل نمایند ،تعیین میشود (بندورا0224 ،؛ پاچارس،0
3113؛ هوی و همکاران.)3112 ،
مطالعات روتر ( )0222و بندورا ( ،)0224پایه های اساسی پژوهش در خصوص کارآمدی
درون محیط آموزشی را تشکیل دادند .روتر ( )0222کارآمدی معلم را به عنوان باور معلم در
مورد اینکه عوامل تحت کنترل او تاثیر زیادی بر پیشرفت دانشآموزان دارد تا عوامل محیطی یا
عوامل مربوط به دانشآموزان و عوامل خارج کنترل معلم ،تعریف میکند .تئوری او ارتباط
نزدیکی با مکان کنترل درونی 3دارد .با توجه به مکان کنترل دورنی ،فرد باور دارد که می تواند
به وقایع اطراف خود ،کنترل داشته باشد(روتر به نقل از بندورا  .)0224تعریف بندورا ()0224
متفاوت بوده و بیشتر با تئوری خود-کارآمدی 2ارتباط دارد .تعریف او شامل خود ادراکی
فردی از شایستگیها میباشد تا میزان واقعی شایستگی .برد و همکاران ( )3101بدنبال گسترش
مفهوم خوشبینی تحصیلی جمعی به سطح فردی بودند .خوشبینی تحصیلی در سطح معلم
شامل عوامل مشابه خوشبینی تحصیلی در سطح مدرسه است :حس کارآمدی معلم ،تأکید
تحصیلی و اعتماد به والدین و دانشآموزان .خوشبینی تحصیلی به عنوان مجموعه سه تایی
باورهای معلم در مورد رفتار ،عوامل فردی و عوامل محیطی که ارتباط مثبت با پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان دارد ،در نظر گرفته میشود (فای و همکاران.)3112 ،
ادبیات پژوهشی اشاره دارد بر این موضوع که خوشبینی تحصیلی میتواند از طریق
الگوی طراحی ساختار و انجام مطلوب آن به موفقیت معلم کمک نماید .این الگو ،ساختار
توانمندساز نامیده میشود .این ساختار عبارت است از سیاستهایی که اجازه میدهد به معلمان
تا فعالیتهایشان را به صورت مطلوب تری انجام دهند (مکگوگان و هوی .)3112 ،سایندن و
همکاران ( )3112ساختار توانمندساز درحالیکه معلمان و مدیران مسئولیتهای مجزای خود را

1. Pajars
2. internal locus of control
3. self-efficacy theory
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انجام میدهند ،به اثربخشی و انجام فعالیتهای مدرسه کمک میکند (سویتلند .)3110 ،ساختار
توانمندساز در مقابل ساختار منعکننده 0قرار میگیرد .در ساختار توانمندساز مدیران و معلمان
تحت نظارت مرزهای مشخص شده همکاری دارند و در همین حال نقشهای متمایز خود را نیز
ایفا میکنند .همینطور قوانین و مقررات به جای اینکه وقوع خطا را محدود کنند ،راهنماییهای
انعطاف پذیری برای حل مشکل هستند .بالعکس ساختار منعکننده مدارس سلسله مراتبی است
که باعث محدودیت شده و سیستم قوانین و مقرراتی دارد که مهار کننده هستند .هدف از این
سلسله مراتب ایجاد یک جهت گیری ثابت در معلمان است .بنابراین رفتار معلمان به دقت
مدیریت شده و به سختی کنترل میشود  .هم سلسله مراتب و هم قوانین برای کنترل به طور
یکسان استفاده میشوند .این ساختار برای اطمینان از این مسئله به کار گرفته میشود که معلمان
دارای نقص ،مشکل و بیمسئولیت دقیقاً کاری را انجام دهند که مدیران گفتهاند .قدرت مدیران
ارتقا پیدا کرده اما فعالیت معلمان محدود میشود .خصوصیات متضاد این دو نوع ساختار متضاد
مدارس بحث برانگیز هستند.
نتایج پژوهشها نشان داده است که خوشبینی تحصیلی و ساختار توانمندساز رابطه قوی
با پیشرفت تحصیلی باال دانشآموزان دارد .این پژوهش از یک طرف بدنبال بررسی رابطه این
دو متغیر با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بوده و سوی دیگر میخواهد بررسی کنند که این دو
متغیر به همراه هم چه میزان از واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تبیین می کنند.

1. Hindering structure
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خوش بین تحصیل معلم
پیشرفت تحصیلی

ساختار توانمند کننده
شکل .1چارچوب مفهومی پژوهش

فرضیهها و سئواالت پژوهش
 بین خوشبینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود
دارد.
 بین ساختار توانمندساز در مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری
وجود دارد.
 خوش بینی تحصیلی معلمان و ساختار توانمندساز در مدرسه به چه میزان پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان را تبیین میکند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیۀ
معلمان مقطع سوم راهنمایی مدارس دخترانه منطقه  5تهران ،در سال تحصیلی  0220-23بود که
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از طریق جدول کرجیسی و مورگان 0حجم بهینه نمونه معلمان تعیین شد و سپس به صورت
تصادفی ساده تعداد  051معلم مورد بررسی قرار گرفتند.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
در ا ین پژوهش به منظور بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها مورد
استفاده قرار گرفته است .برای بررسی فرضیههای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و برای
پاسخ به سئوال پژوهش از رگرسیون استفاده شده است.

ابزارهای پژوهش
برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفاده شده است .معلمان
براساس یک پیوستار پنج درجهای ،با انتخاب یکی از قسمتها (از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم) ،میزان موافقت خود را با هر گویه از پرسشنامهها اعالم داشتهاند.
ساختار توانمندساز :برای اندازه گیری ساختار توانمندکننده مدرسه از پرسشنامه هوی و
سویتلند( )3110استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  2گویه است .ضریب پایایی پرسشنامه
 1/92محاسبه شد.
خوشبینی تحصیلی معلم :برای اندازهگیری خوشبینی تحصیلی معلمان از پرسشنامه
خوشبینی تحصیلی معلمان برد و همکاران( )3101دارای00گویه استفاده شده است.این
پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس کارآمدی معلم (2گویه) «فعالیتهای ضعیف دانش آموزان را
قبول نمیکنم» ،اعتماد به والدین و دانشآموزان (2گویه) «میتوانم روی حمایت والدین
حساب باز کنم» و تاکید تحصیلی (2گویه) است «دانش آموزان را متقاعد میکنم که از قوانین
کالس پیروی کنند» .در این پژوهش  ،معلمان منتخب با انتخاب یکی از گزینه سئواالت ،میزان
1. Krejcie & Morgan
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موافقت خود را با هر  00گویه اعالم داشته اند .ضریب پایایی پرسشنامه هر یک از خرده
مقیاسهای کارآمدی معلم ،اعتماد به والدین و دانشآموزان و تأکیدتحصیلی به ترتیب ،1/43
 1/94و  1/91و برای کل ابزار  1/92به دست آمد.
پیشرفت تحصیلی :معدل نهایی ترم گذشته دانشآموزان سال سوم راهنمایی به استثنای انضباط
و تربیت بدنی ،اندازهگیری و مالک بررسی این متغیر قرار گرفت.

یافتهها
جدول شماره یک شاخصهای توصیفی متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .1توصیف متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

متغیرها
کارآمدی

2 /0

1/20

تأکید تحصیلی

2 /0

1/21

اعتماد

2 /9

1/20

ساختار توانمندساز

2/23

1/25

پیشرفت تحصیلی

04/29

0/32

خوشبینی تحصیلی

با توجه به جدول شماره  0میانگین متغیرهای پژوهش از  2بیشتر است .از ابعاد سه گانه
خوشبینی تحصیلی کارآمدی معلم و تأکید تحصیلی معلم دارای بیشترین میانگین و اعتماد
دارای کمترین میانگین بوده است.
برای بررسی فرضیه اول پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .جدول
شماره  3ضرایب معناداری آنها را گزارش میکند.
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جدول  .2ضرایب همبستگی
خوشبینی تحصیلی

پیشرفت تحصیلی

کارآمدی

1/222

تأکید تحصیلی

1/222

اعتماد



1/225

P >1/10

جدول شماره  3نشان می دهد که تمام ابعاد خوشبینی تحصیلی معلم با پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری دارد .بیشترین همبستگی را کارآمدی معلم ( )r=1/222و
کمترین همبستگی را تأکید تحصیلی ( )r= 1/222با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.
بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید میگردد .برای بررسی فرضیه دوم پژوهش از ضریب
همبستگی استفاده شده است.ضریب همبستگی بدست آمده بین دو متغیر ساختار توانمندساز و
پیشرفت تحصیلی ( )r= 1/392نیز نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین ساختار توانمندساز و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است.
به منظور پاسخگویی به سئوال پژوهش از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .در این
سئوال ابعاد سه گانه خوشبینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز به عنوان پیش بینی کننده
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مورد تحلیل واقع شده است .جدول شماره  2این نتایج را نشان
میدهد.
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جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون

متغیرهای پیش
بین

متغیر
مالک

R2

SS

df

MS

F

کارآمدی
تأکید تحصیلی
اعتماد

پیشرفت
تحصیلی

0/24

22/00
600/99

4
693

ساختار
توانمندساز

69/02
6/63

60/78

β

t

Sig

0/27

2/27

0/06

-0/80

-0/27

0/06

0/4

6/39

0/06

0/24

6/48

0/06

در جدول شماره  2ابعاد خوش بینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز بعنوان متغیر پیش
بین و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بعنوان متغیر مالک وارد مدل شدهاند .همانطور که جدول
نشان می دهد در بررسی پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر مالک مشخص می شود که (1/329
=  )R2از واریانس این متغیر توسط ابعاد خوشبینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز به
صورت معنادار (022( = 01/94 ، p <1/15و ) F )2تبیین میشود .هم چنین در بررسی سهم
ویژه هر یک از متغیرهای پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تنها کارآمدی معلم
( )t=3/39 ، β = 1/545تبیین معناداری داشته است.

بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خوشبینی تحصیلی معلم ،ساختار توانمندساز و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان بود .این پژوهش به دنبال تعیین میزان رابطه بین این سه متغیر و هم چنین
بررسی میزان تبین واریانس پیشرفت تحصیلی از طریق دو متغیر خوشبینی تحصیلی معلم و
ساختار توانمندساز مدرسه بود .بدین معنی که چند درصد از پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در
مدرسه توسط دو متغیر اصلی پژوهش برآورد می گردد .به منظور انجام این مطالعه از معلمان
مقطع سوم راهنمایی مدارس دخترانه منطقه  5تهران تعداد  051معلم به صورت تصادفی انتخاب
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شدند که به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .برای اندازهگیری پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان معدل نهایی ترم قبل دانشآموزان به استثناء انضباط و تربیت بدنی مالک بررسی
قرار گرفت .فرضیه ها و سئواالت پژوهش بوسیله آزمون همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل
واقع شدند .نتایج پژوهش دو فرضیه پژوهش را تایید نمودند.
میزان همبستگی نشان دهنده ارتباط معنادار ابعاد سه گانه خوشبینی تحصیلی معلم و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بود .از میان ابعاد خوشبینی تحصیلی معلم ،کارآمدی معلم
بیشترین( )r = 1/222ارتباط را با پیشرفت تحصیلی دارا بود .به نظر بندورا ( )0222یکی از
سازههای قدرتمند که به شدت در بین مدارس متفاوت است و به شکل نظامدار با پیشرفت
دانش آموزان همبستگی دارد ،کارآمدی معلمان در مدرسه است .معلمانی که دارای حس
کارآمدی آموزشی باال هستند برای دانشآموزان خود تجارب مطلوبی را فراهم مینمایند.
معلمانی که بر الگوهای رفتاری مثبت و موفقیت آمیز تأکید دارند،کسانی هستند که باور دارند
میتوانند بر یادگیری دانشآموزان تأثیر بگذارند .معلمان مدرسه بر این باورند که میتوانند
پیشرفت دانشآموزان را افزایش داده و اثرات منفی را از بین ببرند .با فرض این باورها ،معلمان
در تالشهای خود مصرترند ،بیشتر برنامهریزی میکنند ،مسئولیت پیشرفت دانشآموز را
می پذیرند و موانع و شکست ها آنها را نا امید نمی سازد .ادراکات کارآمدی جمعی قوی نه تنها
عملکرد فردی معلم را باال میبرد بلکه بر الگوی باورهای مشترک مورد پذیرش اعضای
سازمان نیز تأثیر میگذارد (هوی .)0221 ،به طور کلی یافتهها نشان میدهد که ارتباط مثبت و
معناداری بین خوشبینی تحصیلی معلم و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان وجود دارد .نتایج
پژوهش حاضر ،همسو با یافتههای پژوهش هوی و همکاران ( )3112نشان میدهد که
خوشبینی تحصیلی به صورت مستقیم و معنادار( )B = 1/02بر پیشرفت تحصیلی تاثیر
میگذارد .پژوهش هوی و همکاران ( )3112نشان میدهد که خوشبینی تحصیلی بعد از کنترل
متغیرهای جمعیت شناختی و پیشرفت قبلی دانشآموزان ،بر پیشرفت تحصیلی آنها به صورت
معنادر تاثیر میگذارد .آنها بیان میکنند کارآمدی جمعی اعتماد معلمان را افزایش داده و
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باعث می گردد معلمان علی رغم وجود مشکالت به صورت اثربخش به امر آموزش بپردازند.
اعتماد به والدین و دانش آموزان نیز باعث تشویق به همکاری بین آنها و معلمان میگردد.
مکگوگان ( )3115نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی رسید .یافتههای پژوهش او نشان
میدهد که بین خوشبینی تحصیلی و خبرگی دانشآموزان در آزمونهای ریاضی و علوم ،پس
از کنترل جایگاه اقتصادی – اجتماعی آنها ،ارتباط وجود دارد .یافتهای مشابهای نیز در پژوهش
اسمیت و هوی ( )3114نشان میدهد خوشبینی تحصیلی بعنوان یک ویژگی مدرسه پس از
کنترل جایگاه اقتصادی -اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیش بینی مینماید.
یافتههای پژوهش همچنین نتایج پژوهش بول )3101( 0را مورد تایید قرار می داد .بول در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که همبستگی مثبتی بین خوشبینی تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان وجود دارد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین ساختار توانمندساز و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .به طور کلی ساختار میتواند مانع و یا افزایش دهنده
اثربخشی مدرسه باشد (سایندن و همکاران .)3112 ،سویتلند( )3110بیان میکند ساختارهای
توانمندساز از طریق ارتباط دو طرفه ،ارزش نهادن به تفاوتها و قضاوت صحیح در مورد
اشتباهات ،مسائل را حل نموده و باعث ایجاد اعتماد در مدرسه میگردد .رویه های توانمندساز
راهنماهای منعطفی هستند که به زیردستان کمک میکنند تا به صورت مطلوب با مدیران خود
ارتباط برقرار نمایند (هوی و سویتلند .)3110 ،نتایج این پژوهش با یافتههای مطالعه مکگوگان و
هوی ( )3112در مورد تاثیر ساختار توانمندساز مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
مطابقت دارد .بدیهی است که روش سازماندهی مدرسه میتواند اثر مثبت و منفی بر معلمان و
دانش آموزان داشته باشد .ساختار توانمندساز در معلم این باور را ایجاد میکند که آیا مدرسه
به منظور حمایت از آنها ،دانشآموزانشان به طور کلی و فرایند یاددهی-یادگیری به طور
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 نکته مهم این است که.)3102 ، و همکاران0 به خوبی سازماندهی شده است یا خیر(ویو،خاص
علی رغم وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ساختار توانمندساز و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
 این نتیجه نشان میدهد که احتماالً ساختار.) اندک میباشدr= 1/392( میزان این ارتباط
توانمندساز به صورت مستقیم تاثیر اندکی میتواند بر پیشرفت تحصیلی داشته باشد به طوری که
 یافته های ویو و. درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین نماید9 فقط میتواند حدود
 نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که ساختار.) این مطلب را تایید مینماید3102( همکارانش
توانمندساز به صورت غیرمستقیم از طریق خوشبینی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر
.میگذارد
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