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مقدمه
سالها پژوهشگران معتقد بودند که تفاوت در پیشینه خانوادگي دانشآموزان ،دلیل
يادگیريهاي متفاوت آنان است ادموندز (1191(1به عنوان يکي از مخالفان اين نظريه،
ويژگيهاي مدارس مؤثر را توانايي رهبري ،انتظارات باالي دانشآموزان از پیشرفت
تحصیلي ،تأکید بر مهارتهاي اساسي ،محیط منظم و ارزيابي منظم و مداوم دانشآموزان
است .مدارس خوب ،محصول مديريت خوب را بیان ميکند .با توجه به گفته کلمن،
عوامل اجتماعي -اقتصادي عامل مهمي در عملکرد دانشآموزان است اما عوامل ديگري
نیز پس از کنترل عوامل اجتماعي -اقتصادي ،پیشرفت تحصیلي دانشآموزان را پیشبیني
ميکند و آن تأکید علمي مدرسه ،کارآمدي گروهي معلمان و اعتماد اعضاي مدرسه به
دانشآموزان و اولیاست .ارتباط میان اين سه عامل يک ارتباط مثلثي است که هريک بر
ديگري اثر ميگذارد .اعتماد مدرسه به والدين و دانشآموزان ،حس کارآمدي گروهي را
تقويت ميکند و کارآمدي گروهي ،اعتماد را تقويت ميکند .همچنین اعتماد میان معلمان
و اولیا ،دانشآموزان را براي رسیدن به استانداردهاي باالي آموزشي کمک ميکند و اين
استانداردها اعتماد را افزايش داده و نهايتاً باورهاي اعضاي مدرسه ،اقداماتي را در جهت
اثرات مثبت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان موجب ميشود و بر پیشرفت علمي تأکید
ميکند و تأکید علمي ،کارآمدي گروهي را تقويت ميکند .همه عوامل خوشبیني علمي
رابطه تبادلي با يکديگر دارند و فرهنگ خوشبیني علمي را در مدرسه ايجاد ميکنند(هوي
و تارتر .)0226،0رهبران آموزشي بايد پاسخگوي دستیابي دانشآموزان به موفقیت و
پیشرفت تحصیلي باشند .بنابراين وجود ساختار مناسب در مدرسه انتظار ميرود.
بوروکراسي توانمندساز با سلسهمراتب مديريتي ،قوانین ،فرآيندها و رويههاي مدرسه
ارتباط دارد .هوي و سويتلند اولین بار اين سازه را براي مدارس به کاربردند.
آدلر و بوريس )1116 (3جنبههاي مثبت و منفي بروکراسي را شناسايي و جنبههاي مثبت
و منفي بروکراسي را توصیف و انداز گیري کرده و دريافتهاند که ساختار توانمندساز را
1. Edmondez
2. hoy & tarter
3. Adler & Borys
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ميتوان با اختیار مشترک درون نقشهاي مشخصشده ،ارتباطات دوطرفه ،فرصت قلمداد
کردن مشکالت ،احترام به تفاوتها ،ايجاد اعتماد ،درس گرفتن از اشتباهات و پذيرش
امور غیرقابلپیشبیني ،بیان نمود(هوي و سیتلند .)0220،1ساختار توانمندساز نیز با اعتماد به
مدير ،عدم تعارض در نقش و حقیقتگويي(هوي و سیتلند )0221،و با حس قدرت معلم،
روابط صحیح میان معلمان و ارتباطات روشن میان معلمان و مديران مرتبط است.

خوشبينی علمی
ريشه نظريه خوشبیني علمي نظريههاي خودکارآمدي و شناختي -اجتماعي باندورا

0

( ،)1113نظريه سرمايه اجتماعي کلمن ،)1112(3هوي و همکاران و پژوهشهاي آنها
پیرامون جو و فرهنگ(هوي ،تارتر و کاتکمپ )1111،4و مطالعات سلیگمان)1111(5
درباره خوشبیني آموختهشده است(برد ،6هوي و هوي؛ .)0221با نگاهي به بستر کالس
درس ميتوان متوجه شد که معلمان خوشبین بر ويژگيهاي مثبت دانشآموزان ،کالس،
مدرسه و جامعه تأکیددارند(پجارس)0221، 9و با خوشبیني ميتوان کنترل شخصي را
توسعه و امید ،مسئولیت و حالتهاي مثبت عمومي را در زندگي ايجاد نمود .همچنین
معلماني که بر علم و يادگیري تأکید بیشتري دارند ،به اولیا و دانشآموزان آنها براي
مشارکت در امور اعتماد ميکنند و به تواناييهاي دانشآموزان براي مواجه با مشکالت
باور دارند و واکنش مناسب در برابر آن نشان ميدهند و در بیشتر شرايط مؤثرتر عمل
ميکنند(کروز،1هوي و هوي؛.)0229
خوشبیني علمي بر سختگیري و مشارکت در يادگیري دانشآموزان تمرکز دارد.
هوي و همکارانش ( )0221نیز از اين کالس بهعنوان محیطهاي "يادگیري مثبت
دانشآموزان" نام ميبرند و اين محیطها عامل اساسي موفقیت در دروس رياضي و
1. hoy & Sweetland
2. Bandura
3. Coleman
4. Hoy, Tarter & KottKamp,1991
5. Seligman
6. bread
7. Pejares
8. Kurz
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خواندن محسوب ميشود .محققان از طريق تحقیقات مختلف به مفهوم تأکید علمي
دستيافتهاند .برخي خوشبیني علمي را يکي از ابعاد سالمت يا فرهنگ مدرسه ميدانند و
برخي آن را عامل تعیینکنندهاي در تمايز میان مؤثر و يا غیرمؤثر بودن مدارس قلمداد
ميکنند .بیشترين فعالیتهاي علمي در اين حوزه بین سالهاي  1112تا  1112انجام گرفت.
هوي و همکارانش اولین بار اين مفهوم را بهعنوان جزئي از فرهنگ مدرسه تعريف کردند
و آن را بعدي از سالمت سازماني ميدانند(هوي ،تارتر و هوي .)0226،هوي و میسکل
( )0213سه مؤلفه کارآمدي گروهي معلمان ،اعتماد و تأکید علمي را از عناصر
تشکیلدهنده فرهنگ خوشبیني علمي ميدانند.کارآمدي گروهي ،از ابعاد شناختي
خوشبیني علمي است و از کارهاي باندورا در نظريه شناختي نشأتگرفته است .اين
مفهوم ،باور معلمان به ايجاد تغییرات مثبت در يادگیري دانشآموزان و باور به خودشان
است .گومبتا 1اعتماد را بهعنوان تصمیمي حسابشده بر مبناي تسهیم اطالعات در خصوص
ساير شايستگيهاي شخصي و محدوديتهاي محیطي با ديگران تعريف ميکند(هوي،
اسمیت و سیتلند؛ .)0220میشرا )1116( 0نیز معتقد است که فرهنگ اعتماد شامل ابعاد
چندگانهاي است که در ارتباط با شايستگيهاي شخص قابلاعتماد ازجمله صالحیت،
قابلیت اطمینان ،گشودگي و عالقهمندي تعريف ميشود .اگر اولیا به مدرسه اعتماد داشته
باشند ،معلمان براي دستیابي به استانداردهاي باالي علمي تالش ميکنند .تأکید علمي که
گاهي فشار علمي نیز نامیده ميشود محیطي است که پیشرفت تحصیلي علمي بهعنوان
هدف اساسي مدرسه محسوب ميشود .اين مفهوم توصیف محیط رفتاري و هنجاري
مدرسه در سطح کالس درس و مدرسه است(مک گیگان 3و هوي؛  .)0226تعامالت مثبت
منجر به محیط سالمتر ميگردد و بنا به نظر هوي و سابو 4تأکید علمي اهمیت بسیاري در
بهبود جو مدرسه دارد و مدارس سالم تالش ميکنند تا محیط سالمتري را ازنظر موفقیت
علمي و انتظارات ايجاد نمايند (هوي و سیتلند )0222،و مانند کارآمدي گروهي يک
1. Gambetta
2. Mishra
3. McGuigan
4. Sabo
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خصیصه جمعي است و ريشه در ادراکات فردي دارد .باورهاي فردي معلمان درباره امور
علمي ،ديدگاه سازمان را تشکیل ميدهد .تأکید علمي در سطح مدرسه ارزيابي ميشود و
اطالعاتي را درباره محیط مدرسه به ما ميدهد بهجاي آنکه باورهاي فردي معلمان را
انعکاس دهد و بهعنوان يک هنجار در محیط عمل ميکند و انتظار ميرود که
دانشآموزان و معلمان مطابق هنجار گروه عمل نمايند و بهعنوان يک عاملي قدرتمند
دانشآموزان را بهسوي پیشرفت تحصیلي سوق دهند(گودارد.()02222،1
هوي و همکارانش بیان ميکنند که خوشبیني علمي شامل ابعاد رفتاري ،احساسي و
شناختي است .اين محققان نتیجه ميگیرند که کارآمدي گروهي ،تفکرات و باورهاي
گروه را منعکس ميکنند .اعتماد اعضاي مدرسه بعد احساسي و تأکید علمي ،نمايش
رفتاري اعتماد و کارآمدي است (هوي،تارتر و هوي؛.)0226
تحقیقات  4عامل تعیینکننده خوشبیني علمي را شامل  .1خوشبیني  .0مديريت
دموکراتیک کالس .3آموزش دانشآموز محور و .4رفتار شهروندي معلم بیان
ميکنند(هوي و ديگران .)0221،عامل اول يعني خوشبیني مزاجي ،عکسالعمل مؤثر نشان
دادن به حالتهاي استرسزا و باور به نتیجه مثبت در ارتباط با پیشرفت تحصیلي تعريف
ميشود .عامل دوم مديريت دموکراتیک کالس درس ،رويکردي است که معلم براي
اداره کالس در نظر ميگیرد .در اين رويکرد به دانشآموزان بهعنوان افرادي مسئول و
منضبط نگريسته ميشود .در عامل سوم ،معلمان نقش تسهیلکننده دارند که فرآيند
يادگیري را هدايت ميکنند و از روشهاي مختلف ارزيابي براي سازگاري برنامههاي
آموزشي متناسب با نیازهاي دانشآموزان استفاده ميکنند و آخرين عامل يعني رفتار
شهروندي معلم ،به معناي فراتر از مسئولیتهاي محول شده به معلمان ،عمل کردن است و
معلمان خود را متعهد به موفق شدن دانشآموزان ميدانند(هوي و ديگران.)0221،

ساختار توانمندساز
بروکراسي داراي معني مثبت و منفي است و اولین بار توسط ماکس وبر مطرح گرديد .دو
ويژگي اساسي سازمانهاي بوروکراتیک رسمي بودن (رويهها و قوانین رسمي) و متمرکز
1. Goodard
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بودن (سلسلهمراتب اختیار ) است .آدلر و بوريس( )1116دو عامل تواناساز و اجباري را
که ازنظر عملي در رسمي سازي به کار ميآيد ،شناسايي کرده و بعدها هوي و
سیتلند( .)0221بر اساس تحقیق آدلر و بوريس()1116که در سازمان انجام داده بودند ،دو
نوع بروکراسي را شناسايي کردند :توانمندساز و اجباري .1بروکراسي توانمندساز شامل
ارتباطات دوسويه ،نگاه فرصت گرايانه به مشکالت ،تشويق به تنوع ،بهبود اعتماد،
يادگیري از اشتباهات و پذيرش امور پیشبینينشده است.
ساختار بروکراسي توانمندساز ،میزاني است که ساختارها و فرايندهاي مدرسه ،معلمان
را توانمند ميکند .همچنین اين ساختار حمايتي است و منجر به حل مسائل میان افراد
ميگردد .هوي و سوئیت لند نشان دادند که اين ساختار در مدارس به معلمان انگیزه
ميدهد و محیط کاري سالمتري را به وجود ميآورد .هوي و سوئیت لند( )0222اين سازه
را شامل  4مؤلفه رسمي سازي توانمندساز ،رسمي سازي اجباري ،متمرکز سازي
توانمندساز و متمرکز سازي اجباري ميدانند.
در رسمي سازي توانمندساز ،قوانین مديريتي به حل مسائل کمک ميکند و بهجاي
آنکه مانع باشد کمککننده است .در رسمي سازي اجباري ،قوانین مديريتي اجباري است
و براي تنبیه معلمان به کار ميآيد و در متمرکز سازي توانمندساز سلسلهمراتب مديريتي،
آموزش و يادگیري را تسهیل کرده و مديريت در اين مدارس معلمان را توانمند ميکند.در
متمرکز سازي اجباري ،سلسلهمراتب مديريتي مانع نوآوري ميشود و بهجاي حل کردن
مشکل ،خود مشکلآفرين است.

مروری بر پيشينه پژوهش
نتايج تحقیق مقار 0و همکاران( )0211نشان داد که تأکید علمي و اعتماد معلم به
دانشآموزان و اولیا ،تأثیر مستقیم و مثبتي بر خودکارآمدي زبان انگلیسي دارد.خوشبیني
علمي در سطح معلمان ،حس کارآمدي ،اعتماد به دانشآموزان و اولیا و تأکید بر امور
علمي آنان را تقويت ميکند .تحقیقات نشان ميدهد که تأکید علمي ،اعتماد اعضاي
1. Enabling & coercive
2. Moghar
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مدرسه و باورهاي کارآمدي گروهي انتظارات رفتاري و هنجاري مدرسه را تشکیل
ميدهند .تأکید علمي معلمان در کالس درس و رفتارهايشان ،منجر به خودکارآمدي
دانشآموزان در درسهايشان ميشود.
تور )0221(1و بي ويل)0212( 0نیز در رساله دکتراي خود نتیجه ميگیرند که هر چه
قدر خوشبیني علمي بیشتر باشد ،پیشرفت تحصیلي دانشآموزان نیز افزايش مييابد .در
تحقیق واتس ()0221ساختار توانمندساز و ذهن آگاهي با يکديگر رابطه داشته و هردوي
آنها با خرده مؤلفههاي توانمندسازي ارتباط دارند .وانگر )0221( 3در تحقیق خود نشان
داد که خوشبیني علمي با رفتار شهروندي سازماني معلمان ارتباط مثبت و معنادار دارد.
البته ارتباط میان خوشبیني علمي و پیشرفت تحصیلي قويتر است .بیوانس و
همکاران )0229(4در پژوهش خود دريافتند که میزان خوشبیني علمي پیشبیني کننده
سالمت سازماني مدرسه است .در تحقیق کرز وولفوک هوي و هوي( )0229باورهاي
معلمان درباره آموزش دانشآموز محور ،مديريت دموکراتیک کالس و تعهد حرفهاي
بهطور فردي و جمعي با حس خوشبیني علمي معلمان ارتباط دارد .هوي و همکارانش
( )0226ارتباط مناسبي میان پیشرفت تحصیلي دانشآموزان و سه نوع باور کارآمدي
يافتند :باورهاي خودکارآمدي دانشآموزان (پجراس )1119،باورهاي خودکارامدي
معلمان (موران ،5هوي و هوي؛  )1111و باورهاي کارآمدي گروهي معلمان درباره
مدرسه(گودارد،هوي؛ ،0224هوي  ،سیتلند و اسمیث؛ ،0220مک گیگان و
هوي؛.)0226در مطالعهاي که توسط مک گیگان( )0225انجام گرفت ساختار توانمندساز
با خوشبیني علمي رابطه دارد .گودارد ،لوگرفو 6و هوي ()0224در پژوهش خود نشان
دادند که کارآمدي گروهي ،پیشرفت تحصیلي دانشآموزان را در خواندن ،نوشتن و
مطالعات اجتماعي صرفنظر از اندازه مدرسه ،شهري يا روستايي بودن آنها افزايش
1. toor
2. Watts
3. wanger
4. Bevans & Others
5. moran
6. Logerfo
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ميدهد .رايک و اشنايدر)0220( 1نیز پس از سه سال مطالعه طولي در  10مدرسه ابتدايي
شیکاگو ،دريافتند که اعتماد میان معلم و دانشآموزان در ابتدا از اعتماد معلم و والدين به
وجود ميآيد و اعتماد و همکاري میان معلمان ،دانشآموزان و اولیا بر حضور منظم
دانشآموزان ،يادگیري مستمر و تجربه اقدامات جديد اعضاي مدرسه تأثیر ميگذارد.
هوي ( )0220نیز دريافت که اعتماد به والدين و دانشآموزان رابطه مستقیمي با پیشرفت
تحصیلي دانشآموزان دبیرستان دارد .وي همچنین اشاره کرد که اعتماد به يکديگر عامل
مهم در يادگیري محسوب ميشود به اين دلیل که يادگیري خود فرايندي مشارکتي است
و عدم اعتماد ،مشارکت را غیرممکن ميکند .گودارد و همکارانش ( )0221نیز به نقش
اعتماد اعضاي مدرسه در پیشرفت تحصیلي دانشآموزان مدارس ابتدايي شهري پي بردند.
لیکیتا و هارپر )0221( 0در تحقیق خود نشان دادند که تأکید علمي با داشتن چشمانداز
قوي در مدرسه و سالمت سازماني ارتباط دارد .اقداماتي که مدرسه ميتواند بهمنظور
ارتقاي تأکید علمي انجام دهد شامل سیاستهاي مرتبط با ساختار و کارکرد مدرسه ،ارتقا
محیط منظم مدرسه ،سیاستهايي براي پیشرفت دانشآموزان ازجمله سیاستهاي مربوط
به تکالیف درسي ،نمره دهي و نظارت بر عملکرد دانشآموزان بهطوريکه انتظارات
بااليي از آنها را ايجاد نمايد ،است(مک گیگان.)0225،
نتايج تحقیق عیسي زادگان و همکاران( )1313نشان داد تحصیل ،امید ،خوشبیني با
عملکرد تحصیلي رابطهي مثبت و معناداري دارد .از بین متغیرهاي پژوهش ،امید،
خوشبیني و معناي تحصیل  05/6درصد از واريانس عملکرد تحصیلي را تبیین کردند.
نتايج تحقیق عسگري و فتوت( )1313نشان داد که میان خوشبیني علمي  ،رفتار
شهروندي ،گرايشهاي خوشبینانه و فعالیتهاي دانشآموز محور معلمان رابطه مثبت و
معنيدار برقرار است .تفاوت معنيداري در خوشبیني معلمان مرد و زن وجود ندارد و
میزان خوشبیني آنها از حد متوسط باالتر است .آنها اظهار ميدارند که با افزايش
گرايشهاي خوشبینانه معلمان نسبت به زندگي ،خوشبیني علمي آنها افزايش مييابد.
1. Bryk & Schneider
2. Licata and Harper
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با افزايش فعالیتهاي دانشآموزمحور ،خوشبیني علمي آنها افزايش مييابد .خوشبیني
علمي معلمان قادر به پیشبیني رفتار شهروندي سازماني آنها است .تحقیق ديره و
فرامرزي نیز نشان داد که بین ساختار سازماني و توانمندسازي کارکنان رابطه معکوس و
معنيداري وجود دارد  .همچنین مشاهده شد که ساختار سازماني و ابعاد آن بر
توانمندسازي تأثیر منفي دارد  ،به عبارتي هر چه سازمان از پیچیدگي ،رسمیت و تمرکز
بااليي برخوردار باشد کارکنان کمتر احساس توانمندي مينمايند.
نتايج تحقیق کیافر و همکاران( )1313نشان ميدهد که مجموع باورهاي امید و
خوشبیني ميتواند انگیزش تحصیلي دانشجويان را پیشبیني کنند .نتايج تحقیق کجاف و
همکاران( )1315نشان ميدهد که خوشبیني و خود تسلط يابي رابطهي مثبت وجود دارد.
پژوهشگران اظهار ميدارند رابطهي باالي اين متغیر بهاحتمالزياد به خاطر ماهیت و ساختار
تقريباً مشابه اين دو متغیر است .هر دو ساختار تااندازهاي حسي را که در آينده نتايج مثبت
به وقوع ميپیوندد  ،منعکس ميسازند و هیچکدام اسناد علمي به سمت پیامدهاي آتي را
منعکس نميسازد و هر دو متغیر انتظارات افراد نسبت به آينده را از ديدي متفاوت
مينگرند ،با اين تفاوت که خوشبیني به اين اعتقاد مربوط است که در آينده پیامدهاي
مطلوب حاصل ميشود بدون اينکه توانايي فرد براي کنترل اين پیامدها در نظر گرفته شود.
نتايج تحقیق ذبیحي و همکاران( )1313نشان ميدهد که احساس کارآمدي معلم ،اعتماد
معلم به والدين و دانشآموزان ،و تأکید علمي نقش معناداري در پیشبیني اهداف تبحري
دانشآموزان دارند و همچنین اعتماد معلم به والدين و دانشآموزان و تأکید معلم پیشبیني
کننده اهداف عملکردي دانشآموزان است.
تحقیقات پیشین ارتباط مثبت میان خوشبیني علمي و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان را
نشان ميدهد .بهطوريکه وقتي موقعیت اجتماعي-اقتصادي دانشآموزان ،کنترل گرديد،
خوشبیني علمي يک شاخص مهم پیشرفت تحصیلي دانشآموزان محسوب گرديد .اما
کمتر تحقیقي به بررسي نقش ساختار توانمندساز در خوشبیني علمي مدارس پرداخته
است که هدف تحقیق حاضر است.
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سؤاالت تحقيق
 وضعیت فرهنگ خوشبیني علمي معلمان در مدارس ابتدايي شهر تهران چگونه
است؟
 چه تفاوتي میان فرهنگ خوشبیني علمي معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران برحسب
متغیرهاي جمعیت شناختي( جنسیت ،مدرک تحصیلي و سابقه) وجود دارد؟
 چه رابطهاي میان فرهنگ خوشبیني علمي معلمان و ابعاد آن با ساختار توانمند ساز
وجود دارد؟

روششناسی
اين پژوهش در حیطه پژوهشهاي توصیفي و از نوع همبستگي است .جامعه موردمطالعه شامل
کلیه معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران در سال تحصیلي 1310-1313است.

حجم نمونه و شيوه نمونهگيری
همانگونه که اشاره شد ،جامعه آماري تحقیق شامل کلیه معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران در
سال تحصیلي 1313-1310است که  052نفر از آنان از شش منطقه( )0،1،11،14،11،02با روش
نمونهگیري تصادفي چندمرحلهاي انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند.

ابزار اندازهگيری
ابزار اندازهگیري متغیرهاي تحقیق با توجه به هدف طرح شامل پرسشنامه فرهنگ خوشبیني علمي
و ساختار توانمند سازميباشد.

 -1پرسشنامه فرهنگ خوشبیني علمي:
اين پرسشنامه توسط هوي و همکارانش ( )0226ساختهشده است .پايههاي تئوريکي اين
پرسشنامه بر اساس نظريههاي شناخت اجتماعي و خودکارآمدي فردي آلبرت بندورا،
تئوري سرمايه اجتماعي جیمز کلمن ،1تحقیقات هوي و همکارانش بر روي فرهنگ و جو

1. James Coleman
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و همچنین مفهوم خوشبیني آموختهشده که توسط مارتین سلیگمان 1مطرحشده است .اين
پرسشنامهي استانداردشده داراي  32سؤال بود که بر اساس مقیاس لیکرت  3بعد(کارآمدي
گروهي ،اعتماد و تأکید علمي) را مورداندازهگیري قرار ميدهد .در پژوهش حاضر ،پايايي
پرسشنامه با يک پیشآزمون با تعداد کافي از پاسخدهندگان  2/150گزارش ميشود.
 -2پرسشنامه ساختار توانمند ساز:
پرسشنامه ساختار توانمند ساز توسط هوي و همکارانش در سال  0222ساختهشده است.
اين پرسشنامه داراي  10سؤال و بر اساس مقیاس لیکرت ساختهشده است و ساختار مدرسه
را در پیوستاري از توانمند تا مانع ترسیم مينمايد .هرچه نمرهي حاصل از پرسشنامه باالتر
باشد ،نشاندهندهي اين است که ساختار مدرسه توانمندتر و هر چه نمرهي حاصل از
پرسشنامه کمتر باشد نشاندهندهي مانع بودن ساختار مدرسه است .هوي و سوئیت لند
پايايي اين پرسشنامه را  2/1گزارش کردهاند و روايي آن در تحقیقات متعددي مورد تأيید
قرارگرفته است(هوي و سیتلند؛  ،0222هوي و سیتلند؛.)0221

روش تجزیهوتحليل دادهها
پس از جمعآوري دادههاي موردنیاز تحقیق ،اين دادهها با استفاده از بسته نرمافزاري SPSS
با روشهاي آماري مناسب برحسب مورد،آمار توصیفي،آزمون  tبراي گروههاي مستقل،
ضريب همبستگي پیرسون و تحلیل واريانس مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش
سؤال اول :وضعیت فرهنگ خوشبیني علمي معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران چگونه
است؟
بررسي نتايج ارائهشده در جدول شماره يک حاکي از آن است که در خصوص
وضعیت فرهنگ خوشبیني علمي معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران و ابعاد (حس
کارآمدي و تأکید علمي) تفاوت معناداري بین میانگین نمونه و میانگین فرضي جامعه در
سطح معناداري  2/25وجود دارد( .)t=11/91بهعبارتديگر نتايج حاکي از آن است که
1. Martin Seligman
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وضعیت فرهنگ خوشبیني علمي معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران و ابعاد آن (حس
کارآمدي و تأکید علمي) در حد پايینتر از متوسط به لحاظ آماري معنادار بوده و متغیر
اعتماد به دانشآموزان و والدين نیز در حد پايینتر از متوسط ارزيابيشده اما ازنظر آماري
معنادار نیست.
جدول  .1بررسی وضعیت فرهنگ خوشبینی علمی معلمان مدارس ابتدايی شهر تهران و ابعاد آن با
میانگین طیف شش ارزشی()m = 3.5
متغیر

میانگین

انحراف معیار

خطاي معیار

t

سطح معناداري

فرهنگ خوشبیني علمي

3/01

1/223

2/293

-0/121

2/225

حس کارآمدي

3/19

1/251

2/299

-4/162

2/222

3/42

1/006

2/212

-1/121

2/061

3/33

2/199

2/291

-0/330

2/201

اعتماد به دانشآموزان و
والدين
تأکید علمي

سؤال دوم :چه تفاوتي میان فرهنگ خوشبیني علمي معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران
برحسب متغیرهاي جمعیت شناختي( جنسیت ،مدرک تحصیلي و سابقه) وجود دارد؟
بهمنظور بررسي وجود تفاوت معنادار در خصوص فرهنگ خوشبیني علمي و ابعاد آن
در بین معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران برحسب متغیر جنسیت از آزمون « tبراي
گروههاي مستقل» استفادهشده است »t« .محاسبهشده در سطح  p≤2/25بیانگر وجود
تفاوت معنادار بین فرهنگ خوشبیني علمي و ابعاد آن(حس کارآمدي ،اعتماد به
دانشآموزان و والدين و تأکید علمي) در بین معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران برحسب
متغیر جنسیت بود .بهعبارتديگر معلمان زن بیش از معلمان مرد داراي حس کارآمدي
گروهي ،اعتماد به دانشآموزان و والدين و تأکید علمي ميباشند(.جدول شماره دو).
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جدول  .2بررسی وجود تفاوت معنادار در خصوص فرهنگ خوشبینی علمی و ابعاد آن در بین معلمان
مدارس ابتدايی شهر تهران برحسب متغیر جنسیت
زن

گويه

مرد

t

sig
2/222

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

فرهنگ خوشبیني علمي

3/96

2/131

3/21

2/931

5/02

حس کارآمدي

3/65

2/160

0/19

2/133

4/12

2/222

3/10

1/112

3/11

2/101

4/59

2/222

3/91

2/155

3/13

2/124

4/30

2/222

اعتماد به دانشآموزان و
والدين
تأکید علمي

ميزان تحصيالت
بهمنظور بررسي وجود تفاوت معنادار در خصوص فرهنگ خوشبیني علمي و ابعاد آن در
بین معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران برحسب متغیر میزان تحصیالت از آزمون تحلیل
واريانس يکطرفه استفادهشده است »F« .محاسبهشده در سطح  p≤2/25بیانگر وجود
تفاوت معنادار در خصوص فرهنگ خوشبیني علمي و ابعاد آن(حس کارآمدي ،اعتماد به
دانشآموزان و والدين و تأکید علمي) در بین معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران برحسب
متغیر میزان تحصیالت بوده است(جدول شماره سه).
جدول  .3بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات معلمان مدارس ابتدايی شهر تهران در خصوص
فرهنگ خوشبینی علمی و ابعاد آن برحسب متغیر سطح تحصیالت
گويه
فرهنگ خوشبیني
علمي

حس کارآمدي

اعتماد به دانشآموزان
و والدين

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کارشناسي

91

0/91

2/141

کارشناسي ارشد

11

3/64

2/169

دکتري

1

3/10

1/210

کارشناسي

91

0/61

1/231

کارشناسي ارشد

11

3/51

2/131

دکتري

1

3/63

1/213

کارشناسي

91

0/91

1/141

کارشناسي ارشد

11

3/10

1/215

دکتري

1

4/13

1/294

F
01/211

16/211

02/131

p
2/222

2/222

2/222
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تأکید علمي

کارشناسي

91

0/12

2/115

کارشناسي ارشد

11

3/63

2/111

دکتري

1

3/95

1/131

14/603

2/222

آزمون مقايسه زوجي اختالف میانگینها (توکي) تفاوت مذکور را بین اظهارات معلمان
داراي تحصیالت کارشناسي با معلمان داراي تحصیالت ارشد و دکتري نشان ميدهد.
بهعبارتديگر معلمان داراي تحصیالت کارشناسي به نسبت معلمان داراي تحصیالت ارشد
و دکتري داراي سطح پايینتري از فرهنگ خوشبیني و ابعاد سهگانه آن(حس کارآمدي،
اعتماد به دانشآموزان و والدين) ميباشند(جدول شماره چهار).
جدول  .4آزمون مقايسه زوجی اختالف میانگینها (توكی) خصوص فرهنگ خوشبینی علمی معلمان
مدارس ابتدايی شهر تهران و ابعاد آن بر برحسب متغیر سطح تحصیالت
اختالف

خطاي

سطح

میانگین

استاندارد

معناداري

2/131

2/222
2/224

گويه

متغیر

فرهنگ خوشبیني

کارشناسي با کارشناسي ارشد

-2/162

علمي

کارشناسي با دکتري

-1/243

2/302

کارشناسي با کارشناسي ارشد

-2/119

2/141

2/222

کارشناسي با دکتري

2/131

2/345

2/202

اعتماد به دانشآموزان و

کارشناسي با کارشناسي ارشد

-1/234

2/161

2/222

والدين

کارشناسي با دکتري

-1/341

2/311

2/220

کارشناسي با کارشناسي ارشد

-2/900

2/131

2/222

کارشناسي با دکتري

-2/141

2/301

-/206

حس کارآمدي

تأکید علمي

سابقه خدمت
بهمنظور بررسي وجود تفاوت معنادار در خصوص میزان فرهنگ خوشبیني علمي و ابعاد
آن(حس کارآمدي ،اعتماد به دانشآموزان و والدين و تأکید علمي) در بین معلمان
مدارس ابتدايي شهر تهران برحسب متغیر میزان سابقه خدمت از آزمون تحلیل واريانس
يکطرفه استفادهشده است »F« .محاسبهشده در سطح  p≤2/25بیانگر عدم وجود تفاوت
معنادار در خصوص فرهنگ خوشبیني علمي و ابعاد آن(حس کارآمدي ،اعتماد به
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دانشآموزان و والدين و تأکید علمي) در بین معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران برحسب
متغیر میزان سابقه خدمت بوده است(جدول شماره پنج).
جدول  .5بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات معلمان مدارس ابتدايی شهر تهران در خصوص
فرهنگ خوشبینی علمی و ابعاد آن برحسب متغیر سابقه خدمت
گروهها
فرهنگ خوشبیني
علمي

حس کارآمدي
اعتماد به
دانشآموزان و
والدين
تأکید علمي

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمتر از  12سال

99

3/01

2/145

 12تا  02سال

60

3/10

2/196

بیش از  02سال

46

3/51

1/126

کمتر از  12سال

99

3/15

1/229

 12تا  02سال

60

3/22

2/112

بیش از  02سال

46

3/44

1/021

کمتر از  12سال

99

3/43

1/126

 12تا  02سال

60

3/11

1/314

بیش از  02سال

46

3/60

1/095

کمتر از  12سال

99

3/33

2/110

 12تا  02سال

60

3/01

2/132

بیش از  02سال

46

3/41

1/222

F
0/250

0/331

2/194

2/349

p
2/131

2/122

2/194

2/349

سؤال سوم :آيا بین فرهنگ خوشبیني علمي معلمان و ابعاد آن با ساختار توانمند ساز
رابطهاي وجود دارد؟
« »rمحاسبهشده در سطح  P < 2/21بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین فرهنگ خوشبیني
علمي معلمان با ساختار توانمند ساز مدارس ابتدايي شهر تهران است .همچنین «»r
محاسبهشده بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد حس کارآمدي ،اعتماد به دانشآموزان و
والدين و تأکید علمي با ساختار توانمندساز مدارس ابتدايي شهر تهران در سطح P <2/21
است .ضريب همبستگي بین فرهنگ خوشبیني علمي و ابعاد سهگانه آن (حس کارآمدي،
اعتماد به دانشآموزان و والدين و تأکید علمي) با ساختار توانمند ساز مدارس ابتدايي شهر
تهران به ترتیب  2/616 ،2/610 ،2/633و  2/621بوده است .بهعبارتديگر بر اساس
يافتههاي تحقیق ميتوان اذعان داشت که هر چه ساختار توانمندساز مدارس ابتدايي شهر
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تهران در سطح باالتري قرار بگیرد ،فرهنگ خوشبیني علمي آنان نیز افزايش خواهد
يافت(جدول شماره شش).
جدول  .6بررسی رابطه فرهنگ خوشبینی علمی معلمان و ابعاد آن با ساختار توانمندساز مدارس
ابتدايی شهر تهران
مؤلفه

فرهنگ خوشبیني

حس

اعتماد به دانشآموزان

تأکید

ساختار

علمي

کارآمدي

و والدين

علمي

توانمندساز

فرهنگ خوشبیني
حس کارآمدي
اعتماد به دانشآموزان
و والدين
تأکید علمي
ساختار توانمندساز

1
**

1

2/133

**2/105

**2/990

1

**2/111

**2/993

**2/961

**

**

**

2/663

2/610

2/616

1
**

2/621

1

با توجه به وجود همبستگي مثبت و معنادار میان عوامل فرهنگ خوشبیني علمي و ساختار
توانمند ساز ،اين سؤال مطرح ميشود که کداميک از اين عوامل قادر به پیشبیني تغییرات
مربوط به ساختار توانمند ساز ميباشند؟ بهمنظور پاسخ به اين همانگونه که بیان گرديد
فرهنگ خوشبیني علمي معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران و ابعاد (حس کارآمدي و
تأکید علمي) آن در حد پايینتر از متوسط به لحاظ آماري معنادار بوده و متغیر اعتماد به
دانشآموزان و والدين نیز در حد پايینتر از متوسط ارزيابيشده اما معنادار نیست .همچنین
معلمان زن بیش از معلمان مرد داراي فرهنگ خوشبیني علمي و حس کارآمدي ،اعتماد به
دانشآموزان و والدين و تأکید علمي بودند و معلمان داراي تحصیالت کارشناسي به نسبت
معلمان داراي تحصیالت ارشد و دکتري ،سطح پايینتري از فرهنگ خوشبیني و ابعاد
سهگانه آن(حس کارآمدي ،اعتماد به دانشآموزان و والدين) را دارا ميباشند و اما ازنظر
سابقه خدمت تفاوت معناداري میان آنها مشاهده نگرديد سؤال از تحلیل رگرسیون
همزمان استفادهشده است.
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بحث و نتيجهگيری
کارآمدي جمعي معلمان ،اعتماد اعضاي مدرسه به دانشآموزان و اولیا و تأکید علمي از
مؤلفههاي خوشبیني علمي به شمار ميروند که رابطه مثبت و مستقیمي با ساختار
توانمندساز دارد .اعتماد مدرسه به اولیا و دانشآموزان ،کارآمدي جمعي را تشويق و
کارآمدي جمعي اعتماد را تقويت و افزايش ميدهد .همچنین هنگاميکه مدرسه به اولیا و
معلمان اعتماد ميکند ،ميتواند بر استانداردهاي باالي علمي نیز پافشاري کند با اين
اطمینان که اولیا نیز به آنها کمک ميکنند و استانداردهاي علمي باال نیز کارآمدي جمعي
را افزايش ميدهد .نتايج تحقیق مقار و همکاران()0211نیز نشان از ارتباط مثبت و مستقیم
تأکید علمي و اعتماد معلم به دانشآموزان و اولیا با خودکارآمدي زبان انگلیسي
دانشآموزان دارد .خوشبیني علمي در سطح معلمان ،حس کارآمدي ،اعتماد به
دانشآموزان و اولیا و تأکید بر امور علمي آنان را تقويت ميکند .همچنین تأکید علمي
معلمان در کالس درس و رفتارهايشان ،منجر به خودکارامدي دانشآموزان در
درسهايشان ميشود و باورهاي معلمان درباره آموزش دانشآموز محور ،مديريت
دموکراتیک کالس درس و تعهد حرفهاي بهطور فردي و جمعي با حس خوشبیني علمي
معلمان ارتباط دارد(کروز ،هوي و هوي )0229،و اعتماد و همکاري میان معلمان،
دانشآموزان و اولیا بر حضور منظم دانشآموزان ،يادگیري مستمر و تجربه اقدامات جديد
اعضاي مدرسه تأثیر ميگذارد(برايک و اشنايدر .)0223،1تأکید علمي با داشتن چشمانداز
قوي در مدرسه و سالمت سازماني ارتباط دارد (لیکیتا و هارپر ) 0221، 0و خوشبیني علمي
نیز تعیینکننده میزان سالمت سازماني است(بوانز و ديگران .)0229،3اقداماتي که منجر به
تأکید علمي ميگردد شامل سیاستهاي مرتبط با ساختار و کارکرد مدرسه ،ارتقا محیط
منظم مدرسه ،سیاستهايي براي پیشرفت دانشآموزان ازجمله سیاستهاي مربوط به
تکالیف درسي ،نمره دهي و نظارت بر عملکرد دانشآموزان بهطوريکه انتظارات بااليي
از آنها را ايجاد نمايد ،است .نتايج اين تحقیق نشان ميدهد ،هر چه ساختار توانمندساز
1. Bryk & Schneider
2. Licata and Harper
3. Bevans & Others
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مدارس ابتدايي شهر تهران در سطح باالتري قرار بگیرد ،فرهنگ خوشبیني علمي آنان نیز
افزايش خواهد يافت و نتايج تحقیق مک گیگان()0225نیز آن را تأيید ميکند .ساختار
توانمندساز با سلسلهمراتب مديريت ،قوانین ،رويهها و فرآيندهاي مدرسه مرتبط است.
همچنین هوي و سوئیت لند در پژوهش خود دريافتند که ساختار توانمندساز ،نوآوري،
مشارکت و اعتماد میان افراد را افزايش ميدهد .در اين مدارس رويهها و قوانین از انعطاف
زيادي برخوردارند .نتايج پژوهش نشان ميدهد که مدرسه بايد به طرز فکر و باورهاي
معلمان درباره مدرسه اهمیت دهد و مديران بايد همه تالش خود را براي بهبود طرز فکر
معلمان درباره مدرسه ،انگیزه براي اتخاذ استانداردهاي باالي آموزشي به کاربندند.
همچنین اعتماد معلمان به دانشآموزان و اولیاي آنها را تقويت نموده و تجديدنظري در
ساختار کلي مدرسه ايجاد نمايد و با برگزاري جلسات منظم و ارائه گزارشهاي عملکرد
دانشآموزان ،اعتماد میان اعضاي مدرسه را افزايش دهند.
مدارس با ارائه بازخوردهاي بهموقع به اولیا ،شفافسازي برنامههاي مدرسه و دانش
نمايندهاي از اولیا تالش جهت جلب اعتماد آنان نمايند .معلمان و اعضاي مدرسه در
حوزههاي مديريت و روانشناسي ،آموزشهايي را بهمنظور ارتباط بهتر با دانشآموزان
فراگیرند .همچنین انتظارت خود را از دانشآموزان شفاف بیان کنند و اين انتظارات تا
حدي باال باشد .مدرسه نیز سعي در تقويت حس کارآمدي جمعي معلمان از طريق تشکیل
انجمنهاي خبرگي ،جلسات رسمي و غیررسمي ،معرفي و قدرداني از گروههاي موفق و
ارائه امکانات و تسهیالت مناسب نمايد.
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