
علمی در توانمندسازی ساختار  بینیخوشبررسی نقش فرهنگ 

 مدارس ابتدایی شهر تهران 

 4باشیزوی رضایعل، 3فرنوش اعالمی، 2ثانی نجیرنا فاطمه، 1یکمال ریم محمد دیس

 12/16/39پذیرش: تاریخ       62/5/39تاریخ وصول: 

 دهيچک
مدارس ابتدايي شهر ساختار توانمندساز  با معلمان يعلم بینيخوشفرهنگ  رابطه يبررسپژوهش ن يهدف ا

معلمان مدارس ابتدايي شهر  کلیه ،موردنظرجامعه آماري  .استاز نوع همبستگي  روش تحقیق .استتهران 

 ابزار تحقیق، .اندشدهانتخاب ايچندمرحلهکه به روش تصادفي  استنفر  052و نمونه آماري شامل تهران 

ي از نتايج تحقیق حاک .استو همکارانش  يو ساختار توانمندساز هو يعلم بینيخوشپرسشنامه فرهنگ 

و همچنین  استتوانمند ساز   علمي و عوامل آن با ساختار بینيخوشبین فرهنگ  دارمعنيمثبت و  يرابطه

( را با .616ان و والدين باالترين همبستگي)آموزدانشعلمي، عامل اعتماد به  بینيخوشاز میان عوامل 

علمي با ضريب  تأکیدو  .(610)ساختار توانمند ساز داشته و عوامل  حس کارآمدي با ضريب همبستگي

از  اينمايندهخبرگي و داشتن  هايانجمندرآخر تشکیل  بعدي قرار دارند. هايرتبهدر  .(621)همبستگي

 .گرددمياولیا در مدرسه  نیز پیشنهاد 

 .يی، مدارس ابتدایعلم بینیخوشساختار توانمندساز، فرهنگ  :واژگان کليدی

  

                                                           
 mkamali@ut.ac.ir، تهران دانشگاه يتیترب علوم و يشناس روان دانشکده استاد. 1

 fatemeh.narenji@gmail.com، تهران دانشگاه يآموزش تيريمد يدکتر. 0

 f.alami@sbu.ac.irي، دبهشتیشه دانشگاه يشناس روان و يتیترب علوم دانشکده ارياستاد. 3

 ayouzbashi@gmail.com، تهران دانشگاه يآموزش تيريمد يدکتر. 4



 

03     
 

 49 بهار، 3سال اول، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 مقدمه 

ل یان، دلآموزدانش ينه خانوادگیشیکه تفاوت در پ گران معتقد بودندپژوهش هاسال

ه، ين نظرياز مخالفان ا يکيبه عنوان  )1191)1است ادموندزآنان  متفاوت هاييادگیري

شرفت یان از پآموزدانش ي، انتظارات بااليرهبر ييرا توانا مؤثرمدارس  هايويژگي

ان آموزدانشمنظم و مداوم  يابيط منظم و ارزی، محياساس هايمهارتبر  تأکید، يلیتحص

به گفته کلمن، . با توجه کندميبیان را ت خوب يريمحصول مد  ،. مدارس خوباست

 يگريعوامل دان است اما آموزدانشدر عملکرد  يعامل مهم ياقتصاد -يعوامل اجتماع

 بینيپیشان را آموزدانش يلیشرفت تحصیپ، ياقتصاد -يعز پس از کنترل عوامل اجتماین

مدرسه به  يمعلمان و اعتماد اعضا يگروه کارآمديمدرسه،  يعلم تأکیدو آن  کندمي

ک بر ياست که هر يک ارتباط مثلثين سه عامل يان ایاست. ارتباط میاولان و آموزدانش

را  يگروه کارآمديان، حس آموزدانشن و ي. اعتماد مدرسه به والدگذاردمياثر  يگريد

ان معلمان ین اعتماد میهمچن .کندميت ياعتماد را تقو ،يگروه کارآمديو  کندميت يتقو

ن يو ا کندميکمک  يآموزش يباال يبه استانداردها دنیرس يان را براآموزدانشا، یو اول

را در جهت  يمدرسه، اقدامات ياعضا يباورها نهايتاًش داده و يداردها اعتماد را افزااستان

 تأکید يشرفت علمیو بر پ شودمي موجبان آموزدانش يلیشرفت تحصیاثرات مثبت و پ

 يعلم بینيخوش. همه عوامل کندميت يرا تقو يگروه کارآمدي، يعلم تأکیدو  کندمي

)هوي کنندميجاد يرا در مدرسه ا يعلم بینيخوشگر دارند و فرهنگ يکديبا  يرابطه تبادل

ت و یان به موفقآموزدانش يابیدست يد پاسخگويبا يرهبران آموزش  (.0،0226و تارتر

 .رودميانتظار در مدرسه  وجود ساختار مناسبن يبنابرا باشند. يلیشرفت تحصیپ

مدرسه  هايرويهندها و ين، فرآی، قوانيتيريمد مراتبسلسهتوانمندساز با  يروکراسوب

 .کاربردندمدارس به  ين سازه را برايا ن باریاول تلنديوو س يهو .ارتباط دارد

مثبت  هايجنبه و ييرا شناسا يبروکراس يمثبت و منف هايجنبه (1116 )3سيآدلر و بور

که ساختار توانمندساز را  انددريافتهو  کرده يریانداز گف و یرا توص يبروکراس يو منف
                                                           
1. Edmondez 

2. hoy & tarter 

3. Adler & Borys 
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قلمداد  فرصت، ارتباطات دوطرفه، شدهمشخص هاينقشار مشترک درون یبا اخت توانمي

رش يجاد اعتماد، درس گرفتن از اشتباهات و پذي، اهاتفاوت، احترام به کردن مشکالت

با اعتماد به ز یندساز نساختار توانم. (1،0220)هوي و سیتلندان نمودیب ،بینيپیشغیرقابلامور 

و با حس قدرت معلم،  (0221)هوي و سیتلند،گوييحقیقتر، عدم تعارض در نقش و يمد

 ران مرتبط است.يان معلمان و مدیو ارتباطات روشن مان معلمان یح میروابط صح

 یعلم بينیخوش

 0باندورا ياجتماع -يو شناخت يمدخودکارآ هاينظريه يعلم بینيخوش هيشه نظرير 

 هاآن هايپژوهشو  و همکاران ي(، هو1112)3کلمن يه اجتماعيه سرماي، نظر(1113)

( 1111)5گمانیو مطالعات سل (4،1111)هوي، تارتر و کاتکمپرامون جو و فرهنگیپ

به بستر کالس  يبا نگاه. (0221هوي و هوي؛ ،6)برداست شدهآموخته بینيخوشدرباره 

کالس،  ،انآموزدانشمثبت  هايويژگيبر  بینخوشمتوجه شد که معلمان  توانميدرس 

را  يکنترل شخص توانمي بینيخوشو با (0221، 9پجارس)تأکیددارندمدرسه و جامعه 

ن یجاد نمود. همچنيا يرا در زندگ يبت عموممث يهاحالتت و ید، مسئولیام توسعه و

 يبرا هاآنان آموزدانشا و یبه اول ،دارند يشتریب تأکید يریادگيو که بر علم  يمعلمان

 مواجه با مشکالت يبرا انآموزدانش هايتواناييو به  کنندمياعتماد  امورمشارکت در 

عمل  مؤثرترط يشتر شرایدر بو  دهندمينشان  مناسب در برابر آنو واکنش  باور دارند

 (.0229،هوي و هوي؛1)کروزکنندمي

ان تمرکز دارد. آموزدانش يریادگيو مشارکت در  يریبر سختگ يعلم بینيخوش

مثبت  يریادگي" هايمحیط عنوانبهن کالس ياز ا زین (0221) و همکارانش يهو

و  ياضيت در دروس ریموفق يعامل اساس هامحیطن يو ا برندمينام  "انآموزدانش

                                                           
1. hoy & Sweetland 

2. Bandura 

3. Coleman  

4. Hoy, Tarter & KottKamp,1991 

5. Seligman  

6. bread 

7. Pejares 

8. Kurz 
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 يعلم تأکیدبه مفهوم  قات مختلفیق تحقيمحققان از طر. شودميخواندن محسوب 

و  دانندميمدرسه  فرهنگا يت ماز ابعاد سال يکيرا  يعلم بینيخوش ي. برخانديافتهدست

قلمداد ثر بودن مدارس ؤرمیا غيو  مؤثران یز ميدر تما ايکنندهتعیینعامل آن را  يبرخ

انجام گرفت.  1112تا  1112 يهاسالن ین حوزه بيدر ا يعلم هايفعالیتن يشتری. بکنندمي

ف کردند يمدرسه تعر فرهنگاز  يجزئ عنوانبهن مفهوم را ين بار ایو همکارانش اول يهو

 سکلیو م يهو(. 0226تارتر و هوي، )هوي،دانندمي ياز سالمت سازمان يو آن را بعد

را از عناصر  يعلم تأکیدمعلمان، اعتماد و  يگروه کارآمدي مؤلفهسه  (0213)

 ي، از ابعاد شناختيگروه کارآمدي.دانندمي يعلم بینيخوشفرهنگ   دهندهتشکیل

ن يااست.  گرفتهنشأت يه شناختيدر نظرباندورا  ياست و از کارها يعلم بینيخوش

باور به خودشان  وان آموزدانش يریادگيمثبت در  اترییجاد تغي، باور معلمان به امفهوم

م اطالعات در خصوص یتسه يبر مبنا شدهحساب يمیتصم عنوانبهاعتماد را  1گومبتااست. 

)هوي، کندميف يگران تعريبا د يطیمح هايمحدوديتو  يشخص يهايستگيشار يسا

ز معتقد است که فرهنگ اعتماد شامل ابعاد ین(1116) 0شرا یم (.0220اسمیت و سیتلند؛

ت، یصالح ازجمله اعتمادقابلشخص  هايشايستگياست که در ارتباط با  ايچندگانه

ا به مدرسه اعتماد داشته یاگر اول. شودميف يتعر منديعالقهو  يگشودگنان، یت اطمیقابل

که  يعلم تأکید . کنندميتالش  يعلم يباال يبه استانداردها يابیدست يباشند، معلمان برا

 عنوانبه يعلم يلیشرفت تحصیاست که پ يطیمح شودميده یز نامین يفشار علم يگاه

 يو هنجار يط رفتاریف محیتوص مفهوم نيا. شودميمدرسه محسوب  يهدف اساس

تعامالت مثبت (. 0226و هوي؛  3)مک گیگانمدرسه در سطح کالس درس و مدرسه است

در  ياریت بسیاهم يعلم تأکید  4و سابو يو بنا به نظر هو گرددمي ترسالمط یمنجر به مح

ت یموفق ازنظررا  تريسالمط یتا مح کنندميبهبود جو مدرسه دارد و مدارس سالم تالش 

ک ي يگروه کارآمديو مانند  (0222)هوي و سیتلند،ند يجاد نمايو انتظارات ا يعلم

                                                           
1. Gambetta  

2. Mishra 

3. McGuigan 

4. Sabo  
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معلمان درباره امور  يفرد يدارد. باورها يشه در ادراکات فردياست و ر يصه جمعیخص

و  شودمي يابيدر سطح مدرسه ارز يعلم تأکید. دهديمل یدگاه سازمان را تشکي، ديعلم

معلمان را  يفرد يباورها کهآن جايبه دهدميط مدرسه به ما یرا درباره مح ياطالعات

که  رودميو انتظار  کندميط عمل یک هنجار در محي عنوانبه و انعکاس دهد

قدرتمند  يک عاملي عنوانبهند و يان و معلمان مطابق هنجار گروه عمل نماآموزدانش

 .)(1،02222)گودارددنسوق ده يلیشرفت تحصیپ سويبهان را آموزدانش

و  ياحساس ،يشامل ابعاد رفتار يعلم بینيخوشکه  کنندميان یو همکارانش ب يهو

 ي، تفکرات و باورهايگروه کارآمديکه  گیرندميجه ین محققان نتياست. ا يشناخت

ش ي، نمايعلم تأکیدو  يمدرسه بعد احساس ي. اعتماد اعضاکنندميگروه را منعکس 

 .(0226)هوي،تارتر و هوي؛ است کارآمدياعتماد و  يرفتار

ت يري. مد0 بینيخوش. 1امل را ش يعلم بینيخوش کنندهتعیینعامل  4قات یتحق

ان یبمعلم  ي. رفتار شهروند4محور و آموزدانش. آموزش 3کالسک یدموکرات

نشان  مؤثر العملعکس، يمزاج بینيخوش يعنيعامل اول  (.0221)هوي و ديگران،کنندمي

ف يتعر يلیشرفت تحصیدر ارتباط با پ جه مثبتیو باور به نت زااسترس هايحالت دادن به

 ياست که معلم برا يکرديکالس درس، رو کیدموکراتت يري. عامل دوم مدشودمي

مسئول و  يافراد عنوانبهان آموزدانشبه  کردين روي. در اگیردمير نظر اداره کالس د

ند يدارند که فرآ کنندهتسهیل، معلمان نقش در عامل سوم. شودميسته يمنضبط نگر

 هايبرنامه يسازگار يبرا يابيمختلف ارز هايروشو از  کنندميت يرا هدا يریادگي

رفتار  يعنين عامل يآخرو  کنندميان استفاده آموزدانش يازهایبا نمتناسب  يآموزش

، عمل کردن است و محول شده به معلمان هايمسئولیتفراتر از  يبه معنامعلم،  يشهروند

 .(0221)هوي و ديگران،دانندميان آموزدانشخود را متعهد به موفق شدن معلمان 

  ساختار توانمندساز

د. دو ين بار توسط ماکس وبر مطرح گردیاست و اول يمثبت و منف يمعن يدارا يبروکراس

( و متمرکز ين رسمیو قوان هارويهبودن ) يرسم بوروکراتیک هايسازمان ياساس يژگيو

                                                           
1. Goodard 
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را  يدو عامل تواناساز و اجبار (1116)سيآدلر و بورار ( است. یاخت مراتبسلسلهودن )ب

و  يو بعدها هو کرده ييشناسا، آيدميبه کار  يساز يدر رسم يعمل ازنظرکه 

 بودند، دوکه در سازمان انجام داده (1116)سيق آدلر و بوریبر اساس تحق(. 0221سیتلند)

توانمندساز شامل  يبروکراس .1يتوانمندساز و اجبار :کردند ييرا شناسا ينوع بروکراس

اعتماد،  بهبودق به تنوع، يانه به مشکالت، تشويه، نگاه فرصت گرايارتباطات دوسو

 . است نشدهبینيپیش اموررش ياز اشتباهات و پذ يریادگي

مدرسه، معلمان  يندهاياست که ساختارها و فرا يزانیتوانمندساز، م يساختار بروکراس

ان افراد یئل ماست و منجر به حل مسا يتين ساختار حماين ای. همچنکندميرا توانمند 

زه ین ساختار در مدارس به معلمان انگينشان دادند که ا لند تیسوئو  ي. هوگرددمي

ن سازه يا (0222)لند سوئیتو  يهو .آوردميرا به وجود  تريسالم يط کاریو مح دهدمي

 ي، متمرکز سازياجبار يساز يتوانمندساز، رسم يساز يرسم مؤلفه 4شامل  را

 .دانندمي ياجبار يتوانمندساز و متمرکز ساز

 جايبهو  کندميبه حل مسائل کمک  يتيرين مدیقوان توانمندساز، يساز يدر رسم    

است  ياجبار يتيرين مدیقوان ،ياجبار يساز يدر رسم است. کنندهکمکمانع باشد  کهآن

، يتيريمد مراتبسلسله توانمندساز  يمتمرکز سازدر  و آيدميه معلمان به کار یتنب يو برا

در .کندمين مدارس معلمان را توانمند يت در ايريمد و کردهل یرا تسه يریادگيو آموزش 

حل کردن  جايبهو  شودمي يمانع نوآور يتيريمد مراتبسلسله ،ياجبار يمتمرکز ساز

 است.  آفرينمشکلمشکل، خود 

 ی بر پيشينه پژوهشمرور

و اعتماد معلم به  يعلم تأکیدنشان داد که ( 0211)و همکاران 0ق مقاریج تحقينتا

 بینيخوشدارد. يسیزبان انگل يمدبر خودکارآ يم و مثبتیر مستقیتأث ا،یان و اولآموزدانش

بر امور  تأکیدا و ین و اولاآموزدانش، اعتماد به کارآمديدر سطح معلمان، حس  يعلم

 ي، اعتماد اعضايعلم تأکیدکه  دهدميقات نشان ی. تحقکندميت يآنان را تقو يعلم

                                                           
1. Enabling & coercive 

2. Moghar 
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ل یمدرسه را تشک يو هنجار يانتظارات رفتار يگروه کارآمدي يمدرسه و باورها

 يمدآخودکارشان، منجر به يمعلمان در کالس درس و رفتارها يعلم تأکید. دهندمي

 .شودمي هايشاندرسان در آموزدانش

که هر چه  گیرندميجه یخود نت يدکترا هز در رسالین(0212) 0ليو يب و (0221)1تور

در  .يابدميش يز افزایان نآموزدانش يلیشرفت تحصیشتر باشد، پیب يعلم بینيخوشقدر 

 يو هردو داشتهگر رابطه يکديبا  يذهن آگاهساختار توانمندساز و (0221) ق واتسیتحق

ق خود نشان یدر تحق( 0221) 3وانگر ارتباط دارند. يتوانمندساز هايمؤلفهبا خرده  هاآن

معلمان ارتباط مثبت و معنادار دارد.  يسازمان يبا رفتار شهروند يعلم بینيخوشداد که 

وانس و یب .است ترقوي يلیشرفت تحصیو پ يعلم بینيخوشان یالبته ارتباط م

کننده  بینيپیش يعلم بینيخوشزان یافتند که ميدر پژوهش خود در (0229)4همکاران

 يباورها  (0229)يهوو  يرز وولفوک هوق کیدر تحق. استمدرسه  يسالمت سازمان

 ايحرفهک کالس و تعهد یت دموکراتيريمحور، مد آموزدانشآموزش معلمان درباره 

و همکارانش  يهومعلمان ارتباط دارد.  يعلم بینيخوشبا حس  يو جمع يفرد طوربه

 کارآمديان و سه نوع باور آموزدانش يلیشرفت تحصیان پیم يارتباط مناسب( 0226)

 يخودکارامد يباورها (1119)پجراس، انآموزدانش يمدآخودکار يافتند: باورهاي

معلمان درباره  يگروه کارآمدي يو باورها (1111 هوي و هوي؛ ،5)موران معلمان

، مک گیگان و 0220، هوي ، سیتلند و اسمیث؛0224)گودارد،هوي؛مدرسه

انجام گرفت ساختار توانمندساز  (0225گیگان)که توسط مک  ايمطالعهدر (.0226هوي؛

در پژوهش خود نشان (0224) يو هو 6گودارد، لوگرفو رابطه دارد. يعلم بینيخوشبا 

ان را در خواندن، نوشتن و آموزدانش يلیتحص شرفتی، پيگروه کارآمديدادند که 

ش يافزا هاآنبودن  ييا روستاي ياز اندازه مدرسه، شهر نظرصرف يمطالعات اجتماع

                                                           
1. toor 

2. Watts 

3. wanger 

4. Bevans & Others 

5. moran 

6. Logerfo 
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 ييمدرسه ابتدا 10در  يز پس از سه سال مطالعه طولین(0220) 1دريک و اشنايرا .دهدمي

ن به ياز اعتماد معلم و والدان در ابتدا آموزدانشان معلم و یکه اعتماد م دريافتندکاگو، یش

ا بر حضور منظم یان و اولآموزدانشان معلمان، یم يو اعتماد و همکار آيدميوجود 

. گذاردمير یمدرسه تأث يد اعضايمستمر و تجربه اقدامات جد يریادگيان، آموزدانش

شرفت یبا پ يمیان رابطه مستقآموزدانشن و يافت که اعتماد به والديز درین (0220) يهو

گر عامل يکدين اشاره کرد که اعتماد به یهمچن يرستان دارد. ویان دبآموزدانش يلیتحص

است  يمشارکت ينديخود فرا يریادگيل که ین دليبه ا شودميمحسوب  يریادگيمهم در 

به نقش ز ین (0221)و همکارانش  گودارد .کندميرممکن یو عدم اعتماد، مشارکت را غ

بردند.  يپ يشهر ييان مدارس ابتداآموزدانش يلیشرفت تحصیمدرسه در پ ياعتماد اعضا

 اندازچشمبا داشتن  يعلم تأکیدق خود نشان دادند که یدر تحق (0221) 0تا و هارپریکیل

 منظوربهد توانميکه مدرسه  يارتباط دارد. اقدامات يدر مدرسه و سالمت سازمان يقو

مرتبط با ساختار و کارکرد مدرسه، ارتقا  هايسیاستشامل  انجام دهد يعلم تأکید ارتقاي

مربوط  هايسیاست ازجملهان آموزدانششرفت یپ يبرا يهايسیاستسه، ط منظم مدریمح

انتظارات  کهطوريبه ان آموزدانشو نظارت بر عملکرد  ي، نمره دهيف درسیبه تکال

 (.0225)مک گیگان،است ،ديجاد نمايرا ا هاآناز  ييباال

 با بینيخوش امید، تحصیل، داد نشان (1313زادگان و همکاران) عیسينتايج تحقیق 

 امید، پژوهش، متغیرهاي بین از .دارد معناداريو  مثبت يرابطه تحصیلي عملکرد

. کردند تبیین را تحصیلي عملکرد واريانس از درصد 6/05 تحصیل معناي و بینيخوش

 رفتار ، علمي بینيخوش میان که داد ( نشان1313تحقیق عسگري و فتوت) نتايج

 و رابطه مثبت معلمان محور آموزدانش هايفعالیت و انهبینخوش هايگرايش شهروندي،

 و ندارد وجود زن و مرد معلمان بینيخوش در يدارمعني تفاوت. است برقرار دارمعني

 افزايش که با دارندمياظهار  هاآن .است باالتر متوسط حد از هاآن بینيخوش میزان

 .يابدمي افزايش هاآن علمي بینيخوش زندگي، به نسبت معلمان انهبینخوش هايگرايش

                                                           
1. Bryk & Schneider  

2. Licata and Harper 
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 بینيخوش .يابدمي افزايش هاآن علمي بینيخوش محور،آموزدانش هايفعالیت افزايش با

تحقیق ديره و  .است هاآن سازماني شهروندي رفتار بینيپیش به قادر معلمان علمي

کارکنان رابطه معکوس و  توانمندسازينشان داد که بین ساختار سازماني و  نیز فرامرزي

اني و ابعاد آن بر ي وجود دارد . همچنین مشاهده شد که ساختار سازمدارمعني

، به عبارتي هر چه سازمان از پیچیدگي، رسمیت و تمرکز  دارد يمنف ریتأثتوانمندسازي  

 .نمايندمياحساس توانمندي  بااليي برخوردار باشد کارکنان کمتر

که مجموع باورهاي امید و  دهدمي( نشان 1313نتايج تحقیق کیافر و همکاران)

نتايج تحقیق کجاف و  کنند. بینيپیشانگیزش تحصیلي دانشجويان را  تواندمي بینيخوش

مثبت وجود دارد.  يرابطهو خود تسلط يابي   بینيخوشکه  دهدمي( نشان 1315همکاران)

به خاطر ماهیت و ساختار  زياداحتمالبهباالي اين متغیر  يرابطه دارندمياظهار  ژوهشگرانپ

مثبت  نتايجحسي را که در آينده  ايتااندازههر دو ساختار  .استمشابه اين دو متغیر  باًيتقر

اسناد علمي به سمت پیامدهاي آتي را  کدامهیچو  سازندمي، منعکس  پیونددميقوع وبه 

و هر دو متغیر انتظارات افراد نسبت به آينده را از ديدي متفاوت  سازدنميمنعکس 

به اين اعتقاد مربوط است که در آينده پیامدهاي  بینيخوش، با اين تفاوت که نگرندمي

 ر نظر گرفته شود.اين پیامدها د کنترلبدون اينکه توانايي فرد براي  شودميمطلوب حاصل 

که  احساس کارآمدي معلم، اعتماد  دهدمي( نشان 1313نتايج تحقیق ذبیحي و همکاران)

تبحري اهداف  بینيپیشمعناداري در  نقشعلمي  تأکیدان، و آموزدانشمعلم به والدين و 

 نيبیپیشمعلم  تأکیدان و آموزدانشان دارند و همچنین اعتماد معلم به والدين و آموزدانش

 ان است.آموزدانشکننده اهداف عملکردي 

ان را آموزدانش يلیحصشرفت تیو پ يعلم بینيخوشان یباط مثبت من ارتیشیقات پیتحق

د، يدران، کنترل گآموزدانش ياقتصاد-يت اجتماعیموقع يوقت کهطوريبه .دهدمينشان 

. اما ديان محسوب گردآموزدانش يلیشرفت تحصیک شاخص مهم پي يعلم بینيخوش

مدارس پرداخته  يعلم بینيخوشنقش ساختار توانمندساز در  يبه بررس يقیکمتر تحق

 . استق حاضر یاست که هدف تحق
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 قيتحق سؤاالت 

 شهر تهران چگونه  ييدر مدارس ابتدا معلمان يعلم بینيخوشت فرهنگ یوضع

 است؟

 برحسب  شهر تهران ييمعلمان مدارس ابتدا يعلم بینيخوشان فرهنگ یم يچه تفاوت

 وجود دارد؟و سابقه(  يلیمدرک تحص ، تیجنس )يت شناختیجمع يرهایمتغ

  با ساختار توانمند ساز  ابعاد آنمعلمان و  يعلم بینيخوشان فرهنگ یم ايرابطهچه

 ؟وجود دارد

 شناسیروش
شامل  موردمطالعهتوصیفي و از نوع همبستگي است. جامعه  هايپژوهشاين پژوهش در حیطه 

 .است1310-1313 کلیه معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران در سال تحصیلي

 گيرینمونهحجم نمونه و شيوه 
معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران در  کلیهجامعه آماري تحقیق شامل  که اشاره شد، گونههمان

( با روش 0،1،11،14،11،02نفر از آنان از شش منطقه) 052است که 1313-1310سال تحصیلي 

 قرار گرفتند. موردمطالعهانتخاب و  ايچندمرحلهتصادفي  گیرينمونه

 گيریاندازهابزار 
علمي  بینيخوشنامه فرهنگ متغیرهاي تحقیق با توجه به هدف طرح شامل پرسش گیرياندازهابزار 

 .باشدميو ساختار توانمند ساز

 علمي:  بینيخوش فرهنگپرسشنامه  -1

تئوريکي اين  هايپايهاست.  شدهساخته( 0226اين پرسشنامه توسط هوي و همکارانش )   

شناخت اجتماعي و خودکارآمدي فردي آلبرت بندورا،  هاينظريهپرسشنامه بر اساس 

تحقیقات هوي و همکارانش بر روي فرهنگ و جو   ،1تئوري سرمايه اجتماعي جیمز کلمن

                                                           
1. James  Coleman  
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است. اين  شدهمطرح 1که توسط مارتین سلیگمان شدهآموخته بینيخوشو همچنین مفهوم 

 کارآمديبعد) 3س لیکرت سؤال بود که بر اساس مقیا 32داراي  استانداردشده يپرسشنامه

. در پژوهش حاضر، پايايي دهدميقرار  گیريمورداندازهعلمي( را  تأکیدگروهي، اعتماد و 

 .شودميگزارش  150/2 دهندگانپاسخبا تعداد کافي از  آزمونپیشپرسشنامه با يک 

 پرسشنامه ساختار توانمند ساز:   -2

است.  شدهساخته 0222پرسشنامه ساختار توانمند ساز توسط هوي و همکارانش در سال  

است و ساختار مدرسه  شدهساختهو بر اساس مقیاس لیکرت  سؤال 10اين پرسشنامه داراي 

حاصل از پرسشنامه باالتر  ينمره. هرچه نمايدميرا در پیوستاري از توانمند تا مانع ترسیم 

حاصل از  ينمرهو هر چه  توانمندتراين است که ساختار مدرسه  يدهندهنشانباشد، 

 سوئیت لندمانع بودن ساختار مدرسه است. هوي و  يدهندهنشانپرسشنامه کمتر باشد 

و روايي آن در تحقیقات متعددي مورد تأيید  اندکردهگزارش  1/2پايايي اين پرسشنامه را 

 (.0221سیتلند؛ ، هوي و0222)هوي و سیتلند؛ است قرارگرفته

 هاداده وتحليلتجزیهروش 

 SPSS افزارينرمبا استفاده از بسته  هادادهن يا ،قیتحق موردنیاز يهاداده آوريجمعپس از 

مستقل،  هايگروه يراب  t،آزمونيفیمورد،آمار توص برحسبمناسب   يآمار هايروشبا  

 .قرار گرفت وتحلیلتجزيهانس  مورد يل واریتحل و رسونیپ يب همبستگيضر

 پژوهشیافته های 

شهر تهران چگونه  ييمعلمان مدارس ابتدا يعلم بینيخوشت فرهنگ یوضع اول: سؤال

 است؟

خصوص  از آن است که در  يحاک کيدر جدول شماره  شدهارائهج ينتا يبررس      

شهر تهران و ابعاد )حس  ييمعلمان مدارس ابتدا يعلم بینيخوشت فرهنگ یوضع

جامعه در  ين فرضیانگین نمونه و میانگین میب يتفاوت معنادار( يعلم تأکیدو  کارآمدي

از آن است که  يج حاکينتا ديگرعبارتبه(. t=91/11وجود دارد) 25/2 يسطح معنادار

                                                           
1. Martin Seligman 
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)حس  آن شهر تهران و ابعاد ييمعلمان مدارس ابتدا يعلم بینيخوشت فرهنگ یوضع

ر یو متغ معنادار بوده ياز متوسط به لحاظ آمار ترپايیندر حد ( يعلم تأکیدو  کارآمدي

آماري  ازنظراما  شدهارزيابياز متوسط  ترپايینز در حد ین نيان و والدآموزدانشاعتماد به 

 .نیستمعنادار 
با  شهر تهران و ابعاد آن يیمعلمان مدارس ابتدا یعلم بینیخوشت فرهنگ یوضع یبررس. 1جدول 

 (m = 3.5ارزشی) ششمیانگین طیف 

يسطح معنادار t خطاي معیار انحراف معیار میانگین ریمتغ  

 225/2 -121/0 293/2 223/1 01/3 يعلم بینيخوشفرهنگ 

 222/2 -162/4 299/2 251/1 19/3 کارآمديحس 

ان و آموزدانشاعتماد به 

 نيوالد
42/3 006/1 212/2 121/1- 061/2 

 201/2 -330/0 291/2 199/2 33/3 يعلم تأکید

 

شهر تهران  ييمعلمان مدارس ابتدا يعلم بینيخوشان فرهنگ یم يچه تفاوت دوم: سؤال

 و سابقه( وجود دارد؟ يلیت،  مدرک تحصی) جنسيت شناختیجمع يرهایبرحسب متغ

 و ابعاد آن يعلم بینيخوشدر خصوص فرهنگ بررسي وجود تفاوت معنادار  منظوربه

براي  t»از آزمون ت یر جنسیمتغ برحسبشهر تهران   ييمدارس ابتدا ن معلمانیدر ب

وجود بیانگر  ≥25/2pدر سطح  شدهمحاسبه« t» است. شدهاستفاده« مستقل هايگروه

، اعتماد به کارآمديحس )و ابعاد آن يعلم بینيخوشفرهنگ بین تفاوت معنادار 

 برحسبشهر تهران  ييمدارس ابتدا معلمان نیدر ب (يعلم تأکیدن و يان و والدآموزدانش

 کارآمديحس  يش از معلمان مرد دارایمعلمان زن ب ديگرعبارتبهبود. ت یر جنسیمتغ

 .دو( )جدول شماره.باشندمي يعلم تأکیدن و يان و والدآموزدانش، اعتماد به گروهي
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 علمانمن یدر ب و ابعاد آن یعلم بینیخوشدر خصوص فرهنگ تفاوت معنادار وجود  ی. بررس2جدول 

تیر جنسیمتغ برحسبشهر تهران   يیمدارس ابتدا  

هيگو  
 مرد زن

t sig 
نمیانگی معیار انحراف میانگین  انحراف معیار 

96/3 يعلم بینيخوشفرهنگ   131/2  21/3  931/2  02/5  222/2  

65/3 کارآمديحس   160/2  19/0  133/2  12/4  222/2  

ان و آموزدانشاعتماد به 

 نيوالد
10/3  112/1  11/3  101/2  59/4  222/2  

91/3 يعلم تأکید  155/2  13/3  124/2  30/4  222/2  

 

 التيتحصزان يم

در  و ابعاد آن يعلم بینيخوشدر خصوص فرهنگ  بررسي وجود تفاوت معنادار منظوربه

از آزمون تحلیل  التیزان تحصیر میمتغ برحسبشهر تهران  ييمدارس ابتدا ن معلمانیب

وجود  بیانگر ≥25/2pدر سطح  شدهمحاسبه« F»است.  شدهاستفاده طرفهيکواريانس 

، اعتماد به کارآمديحس )و ابعاد آن يعلم بینيخوشدر خصوص فرهنگ  تفاوت معنادار

 برحسبشهر تهران  ييمدارس ابتدا ن معلمانیدر ب (يعلم تأکیدن و يان و والدآموزدانش

 (.سه بوده است)جدول شماره التیزان تحصیر میمتغ
شهر تهران در خصوص  يیمدارس ابتدا معلمانبررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات  .3جدول 

 التیسطح تحصمتغیر  برحسبو ابعاد آن   یعلم بینیخوشفرهنگ 

هيگو هاگروه   F p انحراف معیار میانگین تعداد 

 بینيخوشفرهنگ 

 يعلم

يکارشناس  91 91/0  141/2  

211/01  222/2 دارش يکارشناس   11 64/3  169/2  

يدکتر  1 10/3  210/1  

 کارآمديحس 

يکارشناس  91 61/0  231/1  

211/16  222/2 دارش يکارشناس   11 51/3  131/2  

يدکتر  1 63/3  213/1  

ان آموزدانشاعتماد به 

 نيو والد

يکارشناس  91 91/0  141/1  

131/02  222/2 دارش يکارشناس   11 10/3  215/1  

يدکتر  1 13/4  294/1  
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 يعلم تأکید

يکارشناس  91 12/0  115/2  

603/14  222/2 دارش يکارشناس   11 63/3  111/2  

يدکتر  1 95/3  131/1  

معلمان ها )توکي( تفاوت مذکور را بین اظهارات آزمون مقايسه زوجي اختالف میانگین

. دهدمينشان  يالت ارشد و دکتریتحص يبا معلمان دارا يکارشناسالت یتحص يدارا

الت ارشد یتحص يبه نسبت معلمان دارا يالت کارشناسیتحص يمعلمان دارا ديگرعبارتبه

، کارآمديآن)حس  گانهسهو ابعاد  بینيخوشاز فرهنگ  يترپايینسطح  يدارا يو دکتر

 (.چهار )جدول شمارهباشندمي ن(يان و والدآموزدانشاعتماد به 
 معلمان یعلم بینیخوشخصوص فرهنگ  ها )توكی(آزمون مقايسه زوجی اختالف میانگین. 4جدول 

 التیسطح تحصمتغیر  برحسب شهر تهران و ابعاد آن  بر يیمدارس ابتدا

 متغیر هيگو
اختالف 

 میانگین

 يخطا

 استاندارد

سطح 

 معناداري

 بینيخوشفرهنگ 

 يعلم

 222/2 131/2 -162/2 ارشد يبا کارشناس يکارشناس

 224/2 302/2 -243/1 يبا دکتر يکارشناس

 کارآمديحس 
 222/2 141/2 -119/2 ارشد يبا کارشناس يکارشناس

 202/2 345/2 131/2 يبا دکتر يکارشناس

ان و آموزدانشاعتماد به 

 نيوالد

 222/2 161/2 -234/1 ارشد يبا کارشناس يکارشناس

 220/2 311/2 -341/1 يبا دکتر يکارشناس

 يعلم تأکید
 222/2 131/2 -900/2 ارشد يبا کارشناس يکارشناس

 -/206 301/2 -141/2 يبا دکتر يکارشناس

 

 سابقه خدمت

و ابعاد  يعلم بینيخوشفرهنگ  زانیم در خصوص بررسي وجود تفاوت معنادار منظوربه

 ن معلمانیدر ب (يعلم تأکیدن و يان و والدآموزدانش، اعتماد به کارآمديحس )آن

از آزمون تحلیل واريانس  زان سابقه خدمتیر میمتغ برحسبشهر تهران  ييمدارس ابتدا

وجود تفاوت عدم  بیانگر ≥25/2pدر سطح  شدهمحاسبه« F»است.  شدهاستفاده طرفهيک

، اعتماد به کارآمديحس )و ابعاد آن يعلم بینيخوشدر خصوص فرهنگ  معنادار
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 برحسبشهر تهران  ييمدارس ابتدا ن معلمانیدر ب (يعلم تأکیدن و يان و والدآموزدانش

 (.پنج بوده است)جدول شماره زان سابقه خدمتیر میمتغ

شهر تهران در خصوص  يیمدارس ابتدا معلمانبررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات . 5جدول 

 سابقه خدمتمتغیر  برحسبو ابعاد آن   یعلم بینیخوشفرهنگ 

هاگروه   F p انحراف معیار میانگین تعداد 

 بینيخوشفرهنگ 

 يعلم

سال 12کمتر از   99 01/3  145/2  

250/0  131/2 سال 02تا  12   60 10/3  196/2  

سال 02ش از یب  46 51/3  126/1  

 کارآمديحس 

سال 12کمتر از   99 15/3  229/1  

331/0  122/2 سال 02تا  12   60 22/3  112/2  

سال 02ش از یب  46 44/3  021/1  

اعتماد به 

ان و آموزدانش

 نيوالد

سال 12کمتر از   99 43/3  126/1  

194/2  194/2 سال 02تا  12   60 11/3  314/1  

سال 02ش از یب  46 60/3  095/1  

 يعلم تأکید

سال 12کمتر از   99 33/3  110/2  

349/2  349/2 سال 02تا  12   60 01/3  132/2  

سال 02ش از یب  46 41/3  222/1  

 

معلمان و ابعاد آن با ساختار توانمند ساز  يعلم بینيخوشن فرهنگ یب آيا  سوم: سؤال

 وجود دارد؟ ايرابطه

«r »21/2در  سطح  شدهمحاسبهP <   بینيخوشفرهنگ بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین 

« r» چنینهم. استشهر تهران  ييمدارس ابتدامعلمان با ساختار توانمند ساز  يعلم

ان و آموزدانشاعتماد به  ،کارآمديحس بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد  شدهمحاسبه

 > 21/2Pدر سطح شهر تهران  ييمدارس ابتداساختار توانمندساز با  يعلم تأکید و نيوالد

 ،کارآمديحس آن ) گانهسهو ابعاد  يعلم بینيخوشفرهنگ ن یب يب همبستگي. ضراست

شهر  ييساختار توانمند ساز مدارس ابتدا( با يعلم تأکید و نيان و والدآموزدانشاعتماد به 

 بر اساس ديگرعبارتبهبوده است.  621/2و  616/2، 610/2، 633/2ب یبه ترتتهران 

شهر  ييابتدا ساختار توانمندساز  مدارس اذعان داشت که هر چه توانميق یتحق هاييافته
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ش خواهد يافزاز یآنان ن يعلم بینيخوشفرهنگ رد، یقرار بگ يدر سطح باالترتهران 

 (.شش افت)جدول شمارهي

و ابعاد آن با ساختار توانمندساز  مدارس  معلمان یعلم بینیخوشفرهنگ بررسی رابطه  .6جدول 

 شهر تهران يیابتدا

 مؤلفه
 بینيخوشفرهنگ 

 يعلم

حس 

 کارآمدي

ان آموزدانشاعتماد به 

 و والدين

 تأکید

 يعلم

ساختار 

 توانمندساز

     1 بینيخوشفرهنگ 

    1 133/2** حس کارآمدي

ان آموزدانشاعتماد به 

 و والدين
**105/2 **990/2 1   

  1 961/2** 993/2** 111/2** علمي تأکید

 1 621/2** 616/2** 610/2** 663/2** توانمندسازساختار 

لمي و ساختار ع بینيخوشبا توجه به وجود همبستگي مثبت و معنادار میان عوامل فرهنگ 

تغییرات  بینيپیشاز اين عوامل قادر به  يککدامکه  شودميمطرح  سؤالتوانمند ساز، اين 

که بیان گرديد  گونههمانپاسخ به اين  منظوربه؟ باشندميمربوط به ساختار توانمند ساز 

و  کارآمديعلمي معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران و ابعاد )حس  بینيخوشفرهنگ 

اعتماد به و متغیر  از متوسط به لحاظ آماري معنادار بوده ترپايیندر حد علمي( آن  تأکید

. همچنین نیستاما معنادار  شدهارزيابياز متوسط  ترپايیننیز در حد  ان و والدينآموزدانش

، اعتماد به کارآمديعلمي و حس  بینيخوشمعلمان زن بیش از معلمان مرد داراي فرهنگ 

علمي بودند و معلمان داراي تحصیالت کارشناسي به نسبت  تأکیدان و والدين و آموزدانش

اد و ابع بینيخوشي از فرهنگ ترپايینمعلمان داراي تحصیالت ارشد و دکتري، سطح 

 ازنظراما و  باشندميرا دارا   ان و والدين(آموزدانش، اعتماد به کارآمديآن)حس  گانهسه

از تحلیل رگرسیون  نگرديد سؤالمشاهده  هاآنسابقه خدمت تفاوت معناداري میان 

 .است شدهاستفادههمزمان 

  



 43                                                                          ...              در یعلم ینیب خوش فرهنگ نقش یبررس 

 

 گيرینتيجهبحث و 

از  يعلم تأکیدا و یو اول انآموزدانشمدرسه به  يمعلمان، اعتماد اعضا يجمع کارآمدي

با ساختار  يمیثبت و مستقکه رابطه م روندميبه شمار  يعلم بینيخوش هايمؤلفه

ق و يرا تشو يجمع کارآمديان، آموزدانشا و یرسه به اولاعتماد مد .توانمندساز دارد

ا و یمدرسه به اول کههنگامين ی. همچندهدميش يت و افزاياعتماد را تقو يجمع کارآمدي

ن يکند با ا يز پافشارین يعلم يباال يد بر استانداردهاتوانمي ،کندميمعلمان اعتماد 

 يجمع کارآمديز یباال ن يعلم يو استانداردها کنندميکمک  هاآنز به یا نیاول که نانیاطم

م ینشان از ارتباط مثبت و مستق (نیز0211)ق مقار و همکارانیج تحقي. نتادهدميش يرا افزا

 يسیزبان انگل يخودکارآمد با ایان و اولآموزدانشو اعتماد معلم به  يعلم تأکید

، اعتماد به کارآمديدر سطح معلمان، حس  يعلم بینيخوش ان دارد.آموزدانش

 يعلم تأکیدن یهمچن .کندميت يآنان را تقو يبر امور علم تأکیدا و یان و اولآموزدانش

ان در آموزدانش يشان، منجر به خودکارامديمعلمان در کالس درس و رفتارها

ت يريمحور، مد آموزدانشمعلمان درباره آموزش  يباورها و شودمي هايشاندرس

 يعلم بینيخوشبا حس  يو جمع يفرد طوربه ايحرفهو تعهد درس ک کالس یدموکرات

ان معلمان، یم يو اعتماد و همکار( 0229)کروز، هوي و هوي،معلمان ارتباط دارد

د يمستمر و تجربه اقدامات جد يریادگيان، آموزدانشا بر حضور منظم یان و اولآموزدانش

 اندازچشمبا داشتن  يعلم تأکید  (.1،0223)برايک و اشنايدرگذاردمير یمدرسه تأث ياعضا

 يعلم بینيخوشو  ( 0221، 0تا و هارپریکیارتباط دارد )ل يدر مدرسه و سالمت سازمان يقو

 که منجر به ياقدامات(. 3،0229)بوانز و ديگراناست يزان سالمت سازمانیم کنندهتعیینز ین

ط یمرتبط با ساختار و کارکرد مدرسه، ارتقا مح هايسیاستشامل  گرددمي يعلم تأکید

مربوط به  هايسیاست ازجملهان آموزدانششرفت یپ يبرا يهايسیاستمنظم مدرسه، 

 ييانتظارات باال کهطوريبهان  آموزدانشو نظارت بر عملکرد  ي، نمره دهيف درسیتکال

هر چه ساختار توانمندساز   ،دهدميق نشان یتحقن ياج ينتا. استد، يجاد نمايرا ا هاآناز 

                                                           
1. Bryk & Schneider 

2. Licata and Harper 

3. Bevans & Others 
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ز یآنان ن يعلم بینيخوشفرهنگ رد، یقرار بگ يهران در سطح باالترشهر ت ييمدارس ابتدا

ساختار  .کندميد يیز آن را تأین(0225مک گیگان)ق یج تحقيافت و نتايش خواهد يافزا

. مدرسه مرتبط است يندهايو فرآ هارويهن، یت، قوانيريمد مراتبسلسلهتوانمندساز با 

، يافتند که ساختار توانمندساز، نوآوريدر پژوهش خود در سوئیت لندو  ين هویهمچن

ن از انعطاف یو قوان هارويهن مدارس يا. در دهدميش يان افراد را افزایمشارکت و اعتماد م

 يباورهاو  طرز فکر د بهيکه مدرسه با دهدميج پژوهش نشان ينتا. برخوردارند ياديز

 طرز فکربهبود  يد همه تالش خود را برايران بايت دهد و مدیاهممدرسه  دربارهمعلمان 

. کاربندندبه  يآموزش يباال ياتخاذ استانداردها يزه برایمعلمان درباره مدرسه، انگ

در  تجديدنظريت نموده و يرا تقو هاآن يایان و اولآموزدانشاعتماد معلمان به  نیهمچن

عملکرد  هايگزارشجلسات منظم و ارائه  يو با برگزار ديجاد نمايمدرسه ا يساختار کل

 ش دهند.يمدرسه را افزا يان اعضایان، اعتماد مآموزدانش

 دانشمدرسه و  هايبرنامه سازيشفافبه اولیا،  موقعبهمدارس با ارائه بازخوردهاي 

و اعضاي مدرسه در  معلمانيند. جلب اعتماد آنان نماجهت  از اولیا تالش اينماينده

ان آموزدانشارتباط بهتر با  منظوربهرا  هاييآموزش ، شناسيروانمديريت و  يهاحوزه

و اين انتظارات تا  شفاف بیان کنند انآموزدانشفراگیرند. همچنین انتظارت خود را از 

مدي جمعي معلمان از طريق تشکیل مدرسه نیز سعي در تقويت حس کارآ .حدي باال باشد

موفق و  هايگروهمعرفي و قدرداني از جلسات رسمي و غیررسمي، خبرگي،  هايانجمن

 نمايد. مناسب ارائه امکانات و تسهیالت
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