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شآموزان
تاندیشی آموزشی معلمان با پیشرفت تحصیلی دان 
رابطه فرهنگ مثب 
در درس زبـان انگلیسی دوره اول متوسطه

محمود صفری ،1نادر سلی ــ مانی

2

چکیده
هدف ا نی پژوهش بررسی رابطه ب گنهرف نی   

مثب تتتاندیش ششی آموزشییی معلما رد رد ن سسس زبا و یسیلگنا ن

تفرشیپ    

شآمـوزان بود .روش انجام ت قح یق توصیفی (همبستـگی) بود 110 .نفر از معلما سیلگنا نابز ن ی هطقنم      
ت صح یلی دان 
 51تهران به عنوان نمونه در ا نی ت قح یق مشارکت نمودند .ابزار اندازهگی ییری متغی گـنهرف ر   

مثب تتتاندیش ششی آموزشییی

پرسشنامه هوی (  ) 2010با ضریب پایایی  0/ 86بود .برای سنجش متغیر وابسته یعنی پیشر تف

شآم ازو ننن
دانش ش

ت یلیصح

در درس زبان انگلیسی از میا رمن نیگن ا  طسوت یشرازگدوخ( یسالک ت ممممم ممممممعلما فتسا )طبریذ ن ا .دش هد     دادهها ای
گردآوری شده به کمک شاخصهای آمار توصیفی میا رحنا ،نیگن ا دناتسا ف ارد مه بیرض و  ،ب  یگتس ا پس ی و نمر     
تحلیل رگرسیون ت یزج ه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد؛ وضعیت فرهنگ مثب تتتاندیش ششی آموزشییی در ه هفلؤم هس ر    
خودکارآمدی ،تأکید علمی ،و اعتمـاد از دیدگاه معلمان در حد نسبتًاًا نامناسب (پایی )ن ارزیابی شده اس .ت

تیعضو   

مثبت اندیشی آموزشی معلمان زبان انگلیسی با مدارک ت صح یلی فوق د پی لم ،لیسانس و فوق لیسانس یکسا نییاپ و ن   
یدهددد ک نیب ه   
یدار وجود ندارد .نتیجه دیگر ت قح یق نشان م مم 
اس .ت بین معلمان زن و مرد نیز از ا نی لحاظ تفاوت معن 
شآم ازو ننن در درس زبا یسیلگنا ن    رابطههه مثب و ت
فرهنگ مثبتاندشی آموزشییی معلماننن و پیش لیصحت تفر ی    دانش ش
معنیداری وجود دارد .همچنین بین هریک از مؤلفههای فرهنگ مذکور (احساس خ یدمآراک دو  ،،، ،،اعتماددد معل و م
تأکید علمییی معلما نابز نا یلیصحت تفرشیپ و )یسیلگن

شآم ازو نن ن رابطههه مثب جو ت و دراد د  .....نتاجی
         داننن 

یلحت ل    

یتواند احتما ًالًالًالًال پ هدننک ینیب شی   
رگرسیونی نشان داد که دو مؤلفه احساس خود کارآمدی و سطح اعتماد معلمان م 
پیشر تف ت صح یلی باشد.
تاندیشی آموزشی.
کلید واژهها :اعتماد معلم ،پیشرفت تحصیلی ،تأکید علمی ،خودکارآمدی ،فرهنگ مثب 

دریا تف

مقاله5931/2/ 12 :

پ یذ رش مقاله5931/6/ 29 :

 1دانشجوی دکترای مدیر تی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و ت قح یقات تهران

Mahmood_Safari50@yahoo.com
 2دانشیار گروه مدیر تی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار (نو سی نده مسئو )ل drnasoleimani@yahoo.com
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مقدمه
پیشر تف

ش
ت صح یلی و عوامل مؤثر بر آن سالهاست که مورد توجه متخ صص ان آموزش و پ رور ش ش

ق ار ررر گرفتههه است  ...در ا سرد رد یلیصحت تفرشیپ نایم نی ومه یسیلگنا نابز ا زا یکی هر

      

دغدغههای معلمان ،دانشآموزان و خانوادهها بوده و ه .تس خانوادهها همه سا و تقو هل

هنیزه    

زیادی را صرف فراگیری زبان انگلیسی فرزندان خ دو م ممیکننددد .بنا رب  ای ننننن شناسا ایی و بررس سسی
عوامل و متغیرهای مؤثر بر توفیق ت صح یلی در ا نی درس اهمیت پیدا کرده اس .ت در حا رضاح ل   
ت قح یقات تجربی بیشتر بر روی آن دسته از عوامل روانشناختی و محیطی که پیشر تف

تح صصص یلی

را پیشبینی میکنند ،تمرکز یافتهاند گ( ای و والرلند ). 1997 ،1در واقع ت قح یقات چند سال اخی ییر
پیرامون پیشر تف

ت صح یلی؛ بیشتر از آن که به نقش عوامل غیرقابل کنترل نظی ییر هوششش و حافظههه

شپذیر و کنترلپذیر نظیر فراش تخان  ، ،عوام للل محیط ططی و عوام للل
بپردازند ،به نقش عناصر آموز 

ی
کلند و گالیمبل ). 2000 ،2مطالعات نشان دادهانددد ک ککه جه تتتگیری ی
شناختی تأکید دارند (استری 

انگیزشی نقش مهمی در عملکرد ت صح یلی (رایان و گرولنیک ،) 1991 ،3یادگیری ،شایستگی در
مدرسه و ادراک عّلّلیت برای مو قف یت و شک تس

ت 1983 ،4؛ ها و رتر
ایفا میکند (دیوک و الیوت ت

کانل 1984 ،5؛ رایان و گرولنیک ). 1987 ،6نظریات روانشناسی تحولی و اجتماعی که در م درو
رشد جهتگیری انگیزش حرطم ی

شد هههانددد؛ ب دیکأت زین یطیحم رثؤم لماوع شقن ر نراد دددد دددد ددددددددد

گ( ینسبرگ و برونشتا نی  ). 1993 ،7یکی از عناصر تاثیر ذگ ار کلیدی در توفی قیفوت مدع ای ق ا اا اااااات

ت صح یلی دانشآم ازو ننن جنبهههها ای ش یتخان  ، ،احساس سسی و رفتا هک تسا یناملعم یر

د رررر ررررر دروس

مختلف با دانشآموزان در تعامل مستقیم هستند که بنیانهای نظری آنها  دیاب ار  در    ح زو هههها ای
روانشناسی جستجو نمود.

روانشناسی مثبت ،8با تحلیل احساسات (خصوصًاًا مثبتاندیشی) ،ویژگیها و سازمانها (عرف و

رسو )م  ،شرایطی را که در آن افراد پیشر تف

کرده و شکوفا میش نو ددد ،شناسا یی

م ممیکنددد .چن نی
1

Guay and Vallerand
Strickland, and Galimbal
3
Ryan, and Grolnick
4
Dweck & Elliot
5
Harter & Connell
6
Ryan, and Grolnick
7
Ginsbourg, and Bronestein
8
positive psychology
2
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محیطی دقیقًاًا همان چیزی است که بیشتر دستاندرکاران تعلیم و تربی سالک دنراد تسود ت     
فرص تتتها ا و

درس به آن شکل باشد .در یگژیو اب سرد سالک کی      مثب تتتاندیش ششی ،برر یو

امکانات ،قابلیت واکنش ،نوعدوستی و اعتماد تأکید م ممیشوددد .هن ار سالک طـیحم هک یماگـ
مورد مشاهده قرار میدهیم ،معلمان مثب تتتاندددیش ،برر یو

کیفی ییتها ای مثبت

  

شآم ازو ننن،
دانش ش

کالسها ،مدرسهها و جوامع ،تمرکز دارند (پاجاریس ). 2001 ،1سازه نو نی فرهنگ مثبتاندیشی

آموزشی ،2در کالس که برگرفته از روانشناسی مثبت است؛ باوری مثبت در معلمان است؛ مبنی
بر اینکه آنها قادرند با تأکید بر تدریس و یادگیری (مؤلفه تأکید علمی) ،با اعتماد ب تکراشم ه   
والد نی و دانشآموزان (مؤلفه اعتماد به والد نی و دانشآموزان) و با ایمان به ظرفی ییآراک و ت

خود (احساس خودکارآمدی) در غلبه بر مشکالت و شک تس  ،با تالش و پشتکار ،سبب پیشر تف
ت صح یلی دانشآموزان شوند (وولفولک هوییی ). 2008 ،3مثب تتتاندیش ششی آموزشییی م کی سراد   

ساختار جمعی مرکب از وجوه شناختی ،عاطفی ،و رفتاری کارآم هب دامتعا ،یعمج ید کا رد      
آموزشی ،و تأکید علمی اس .ت بنابرا نی مثبتاندیشی آموزشی به عنوان مجموعهههای از تعا تالم
سه گانه (کارآمدی جمعی ،اعتماد معلم ،و تأکید علمی) اطالق میشود ک ره درکلمع نآ رد ه    
عامل به عملکرد دیگر عوامل واب نیا .تسا هتس هس

جو ه ب لماعت رد ا ،رگیدکی  طیحم کی   

     

یادگیری مثبت را ا جی اد میکنند (هوی و میسکل ). 2013 ،4بنابراین ،مدرسهای که مثب تتت اندیش ششی
آموزشی دارد ،فرهنگی را ترسیم میکند که در آن کادر آموزشی بر این باور است که میتواند
باعث تفاوت شود ،و دانشآموزان میتوانند بهتر یاد بگیرند و میتواننددد ب و تیقفوم ه

تفرشیپ    

ت صح یلی باالتری دست یابند.

1

Pagares
academic optimism
3
Woolfolk Hoy
4
Hoy, and Miskel
2
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شکل  .1ماهیت دوسویه سه جنبه مثبتاندیشی آکادمیک
منبع( :هوی و میسکل)31 20 ،

2

کارآمدی جمعی ،1ابعاد شناختی مثبتاندیشی برگرفته از کار بن رود اا (  ) 1987 ، 1986در نظر ییی ه
رد

شناختی-اجتماعی میباشد .کارآمدی جمعی یک باور گروهی و یک مفهوم شناختی اس .ت

شآم ازو ننن ا جی اد
واقع آن شامل باور معلمانی است که میتوانند تفاوت مثبت ریگدای رد ی ی    دانش ش
کنند؛ و خود را باور دارند .اعتماد کادر آموزشی به اولیاء و معلمان یک واکنش عاطفی نسبت به
مدرسه است و تأکید علمی تجلی رفتاررری کارآم امتعا و ید دد ددد اس تتت (ه ،لکسیم و یو

، 2013

ترجمه سلیمانی ،صفری و نظری). 94 31 ،
همان گونه که شکل فوق نشان میدهددد ا ییی ن سه جنبههه مثب تتت اندیش ششی آموزشییی با یک ککدیگر در
شآم مج یدمآراک سح نازو ععع ع عععععی را
تعاملند .برای مثال ،اعتماد کادر آموزشی به اولی ییاء و دانش ش
تسهیل میکند ،اما کارآمدی جمعی اعتما قت ار د ووو ییی ت م ممیکنددد .بهههطرزززی مشا قو ،هب تت تتتی ک ککادر
آموزشی به اولیاء اعتماد دارد ،معلمان باور دارند که میتوانند روی اس هدرادنات اای علمییی با رتال
پافشاری کنند بدون این ت سر

ک ککه پ ر اهنآ شالت اهردام و رد ا خت  رررر ررررر ییی ب کنن ت و ،د أأکی یید روی
3

شآم ار نازو
استانداردهای آموزشی سطح باال بهنوبه خود اعتماد کادر آموزشی به اولیاء و دانش ش
تقویت میکند .در نهایت ،وقتی کادر آموزشی در کل بر این باور است ک ککه م ممیتوان دقا د امات   
ضروری برای ایجاد تأثیری مثبت روی پیشر تف
روی پیشر تف

ت صح یلی دانشآموز را سازماندهی و اجرا کن ،د

ت صح یلی فشار میآورد و تأکید روی پیشر تف

ت صح یلی بهههنوبههه خ ق سح دو

ووو ووووی
1

collective efficacy
Bandura
3
faculty trust
2
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کارآمدی جمعی را تقویت میکند .بهطور خالصه ،تمام جنبههای مثبتاندیشی آموزشی روابط
تبادلی با یکدیگر دارند و با هم تعامل میکنند تا فرهنگ مثب تتت اندیش ششی آموزشییی را در مدرسه
ایجاد کنند (همان ).

هوی ،تارتر ،1و وولفولک هوی (  ) 2006مثبتاندیشی آموزشی مدارس را به عن هک ییورین ناو    

پیشر تف

ت صح یلی را ت تح

تأثیر قرار میدهد ،بر روی نمونههای متن رد یعو

 96دبیرس دروم نات   

ی (وض تیع
بررسی قرار دادند و به ا نی نتیجه رسیدند که پس از کنترل متغیرهای جمعیتش تخان ی ی
اجتماعی و اقتصادی) و مو قف یتهای قبلی ،مثبتاندیشی آموزشی سهم قابل توجهی در پیش تفر

ت صح یلی بهوجود میآوردِ .کِکرز ،2هوی ،و وولفولک هوی (  ) 2006در ایالت اوها وی رابطههه ب نی
مثبتاندیشی آموزشی معلمان و تعهد شغلی آنها را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای آنها حاکی
از ا نی است که باورهای معلمان ،تعهد شغلی آنها را ت تح

تأثیر قرار میدهنددد .فراین رکفت یاهد   

شناختی معلمان در رابطه با تعهد شغلیشان کمتر شناخته شده است ،در حالی که تعهد ش هب یلغ   
طور قابل توجهی بر اثربخشی آنها تأثیر ذگ ار اس .ت بین شرا طی معلم و مثبتاندیشییی او رابطهههای
شآموزان به طرزی مثبت
تاندیشی آموزشی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی دان 
وجود ندارد .مثب 
تاندیشی آنها مربوط نمیشود.
مربوط بوده ،در حالیکه سابقه و شرا طی تخ صص ی معلمان به مثب 
در نها تی  ،آنها دریافتند که بین مثبتاندیشی آموزشی معلمان و تعهد شغلی آنها جو هطبار  ود    

تاندیشی آموزشی فردی معلمان
داردَ .فَفهـای ،وو 3و هـوی (  ) 2010برای اولین بـار ،رابطه بین مثب 
دوره اول متوسطه را با پیشر تف

ت صح یلی دانشآموزان مورد بررسی ق .دنداد رار

آنها ا ک نیا ه   

مطالعه را بر روی  131معلم متوسطه دوره اول انجام دادن ـیرد ،د ا هک دنتف     ویژگیییهاییی مدرسه
تأثیـر کمی بر پیشـر تف

ت صح یـلی دانشآموزان دارد ،در حالیکه ش رایسب ریثأت یعامتجا طیار     

شآموزان دارد ک ککه در نها نیا هب تی هک دندیسر هجیتن   
زیادی در یادگیری دان 
یهاست ،به طرزی مثبت پیشر تف
آموزشی که یکی از ا نی ویژگ 

    مثب تتتاندیشییی

شآموزان را ت تح
ت صح یلی دان 

تأثیر قرار میدهد.

1

Tarter
Kurz
3
Fahy, Wu
2
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کا ارپ را رابراب  ،ااااا لللِنِن  ) 2006 ( 1ن  یدمآراکدوخ یاهرواب شق م  یکی( ناملع از
مثبتاندیشی آموزشی) را در رضا تی

شغلی آنان و پیشر تف

        مؤلف هه ههااای

ت صح یلی دانشآموزان مورد بررسی
تفرشیپ و نانآ یلغش      

قرار دادند و دریافتند که بین احساس خودکارآمدی معلما تیاضر و ن

ت صح یلی دانشآموزانشان رابطه وجود دارد .معلمانی که احساس خودکارآمدی با ،دنراد ییال   
توانایی برقراری ارتباط بینفردی ،برنامهر زی ی و سازماندهی بهتری را در محیط کاری داشتند .در
شآموزان با احسا دوجو هطبار ناملعم یدمآراکدوخ س      
ا نی ت قح یق بین دستاوردهای قبلی دان 

داشت که نشان دهنده نقش تجربه در ا جی اد احسا تسا یدمآراکدوخ س  .......و ییی ت ل للی)5 200 ( 2
دریا تف

که داشتن تردید راج وـخ هب عـ ددد ددددکارآمدی در معلمان م ممیتوانددد در زمینههه ییی ادگیری و

اصالحات آموزشی فوایدی داشته باشد .احساس تردید ممکن است باعث بهبود تفکر ،انگی ییزش
یادگیری ،پذیرش بیشتر تفاوتها ،همکاری پر بارتر و تغیی ییر ع وت مد ا مآ دوجو هب ن د .دوش ،ه     
تهای تدریس میشود ک ککه
احساس تردید به کارآمدی در تدریس در صورتی باعث بهبود مهار 
پاس رت خـ دد د ییی دهای کارآم دد دی به    ش شش یوه مثب  تروص ت گگگگگ ی یی رد .قاب  ل ذذ ذک کک ر است   

ک کک ه داش نت   

خودکارآمدی باال در حالی که عملکرد ضعیف است میتواند به اعما انتجا ل بب بببی من ات دوش رج    
اعمال مثب .ت بروورز و تامیک ) 2000 ( 3در مطالعه خ  هب عجار دو ا سح ا ک س ا  یدمآر م ملع

مدیر تی

کالسی شواهدی پیدا کردند که مدل چرخهای را تأیید م ممیکنددد :س حوط

مخرب دانشآموزان به کاهش احساس خودکارآمدی معلم در مدیر تی

رد    

  

تفر یالاب ار    

کالسی منجر میشوددد،

که میتواند فرسودگی روانی بیشتر را در معلم موجب درگ د .شیازفا هب دوخ یگدوسرف نیا     
شآم ازو ننن من رج م ممی درگ ددد و ا شهاک هب زین برخم یاهراتفر نی
رفتارها رد برخم ی    دانش ش

     

خودکارآمدی معل رجنم م    م ممیشوددد .رأس ) 1998 ( 4مطالعهههای را ک یدمآراکدوخ دروم رد ه    
معلمان صورت گرفته بود مورد بررسی قرار داد و دریا تف
از رفتارهای آنان رابطه وجود دارد .او دریا تف

که بین خودکارآمدی معلمان و برخی

که معلمانی که احساس

خودکارآم یرتالاب ید   

دارند بیشتر احتمال دارد که:
• رویکردها و راهبردهای جدید را بیاموزند و مورد استفاده قرار دهند.
1

Caprara, and Barbara Nell
Wheatly
3
Brouwers, and Tamic
4
Ross
2
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• از راهبـردهای مدیریتی که خودمختاری دانشآموز را ا زف ایش میدهد و کنترل دانشآموززز را
کم میکند ،استفاده کنند.
کهای ویژه برای دانشآموزانی که ضعیف هستند ،ارائه کنند.
• کم 
شآموزان ا جی اد کنند.
• ادراک خودت صح یلی در دان 
• اهداف قابل دستیابی تنظیم کنند.
• در روبرو شدن با شک تس

ت صح یلی دانشآموزان صبور هستند.

مویتون و همکاران ) 1991 ( 1در طی ت قح یقی که به روش فراتحلیل انجا هک دنداد ناشن ،دش م
خودکارآمدی به طور مثبت با پیشر تف

ت صح یلی رابطه دارد .خودکارآم نازیم هب ید    

   

 r=% 38با

عملکرد رابطه دارد و  % 14از واریانس عملکرد را تبیین میکند .نتا اشن ازجم لیلحتارف ود جی ن     
داد که رابطه بین خودکارآمدی و عملکرد قوی اس .ت
کریمزاده ش زاری ییی و همکا  شنار

(((  ) 1387ت قح ی  ناونع اب یق ا دوخ و تیفیک طابتر ککککک ککککککارآم ید

معلمان شاغل شهرستان شهرکرد انجام دادند .هدف از ا ییی ن مطالع شجنس ،ه

کک کککیفی ییت زند گگگ ی و

ارتباط آن با خودکارآمدی در معلمان شاغل در مقاطع مختلف آموزشی شهرستـان شهرکرد بود.

در این پژوهش توصیفی-تحلیلی ،تعداد  174نفر از معلمان شا لغ

زومآ فلتخم عطاقم رد ششش ش شششششی

شهرستان شهرکرد ،با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای از جامعه در دسترس انتخاب ش .دند
جهت تعیین خودکارآمدی از مقیاس خودکارآمدی شغللی معلما وش ن ا زر ر و  ت روظنم هب عععع عععععییین
کیفیت زندگی نیز از پرسشنامه کوتاه  36سؤالی استفاده شد .ا نی مطالعه نشان داده است ک  ه بب بببین
خودکارآمدی شغلی معلمان در کلیه مقاطع تح صصص یلی و کیفی ییت زند گگگ ی آنان رابطههه م تس ققق یم و
معناداری برقرار است و لذا بررسی و به کارگیری روشهای مناس زفا رد ب ااااایش خودکارآمدددی
میتواند موجب ا زف ایش کیفیت زندگی معلمان گردد .م نسح پور (  ) 1384ت قح یقی با عنوان نقش
خودکارآمدی ،اهداف پیشر تف  ،راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشر تف

تح صصص یلی در درس

ریاضی دانشآموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران انجا نیا رد .دنداد م حت ققققققق ی ییق
ب-
تأثیر متغیرهای خودکارآمدی ،اه حبت فاد رر ررری ،اه ر فاد ووویکرددد-عملک دها ،در ا انتجا ف ببب ببب
عملکرد ،راهبردهای یادگیری و پایداری بر پیشر تف

ت صح یلی در درس ریاضی ب حت شور ه للی ییل

Muiton, Brown, & Lent

1
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مسیر بررسی شده اس .ت برای انجام دادن این ت قح یق  89 3دانشآموز دختر و پسر پایه سوم رشتههه
ریاضی دبیرستانهای دولتی شهر تهران به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .آنان
پرسشنـامهای را متشکل از خ هدرـ مقیاسسسهاییی اه حبت فادـ رر ررری ،اه فادـ

رویکرددد-عم ،درکلـ

اهداف اجتناب-عملکرد ،خودکارآمدی ،راهبردهای یادگیری و پایداری ،برگرفته از منابع معتبر
تکمیل کردند .به منظور سنجش میزان پیشر تف

ت صح یلی در درس ریاضی افراد شرکت کننده از

نمرات نهایی پایان سال ت صح یلی  83 - 84درس حساب آنان استفاده ش هد سارب .تسا اس    

پیش نی ههه

ت قح یق ،مدل اولیهای برای بررسی روابط این متغیرها در نظر گرفته شد .نتایج تحلیل دادهها نشان
داد که مدل با دادههای ا ییی ن پ زارب شهوژ شش شششی مناس أت و دراد ب ثث ثثثیر م تس ققق یم اه ر فاد ووویکرددد-
عملکرد ،اهداف اجتناب-عملکرد ،خودکارآمدی ،راهبردهای یادگیری و پایداری ب  ر پپیش تفر
تحصیلی در درس ریاضی تأیید شد .متغیر خودکارآمدی نسبت به سایر متغیرها ای بررس سسی ش هد
در مدل ،بیشترین اثر مستقیم را بر پیش حت تفر صصصصص یلی در درس ریاض ضضی دارد .اه حبت فاد رر ررری از
طریق متغیرهای واسطهای خودکارآمدی ،راهبردهای یادگیری و پایداری ب  ر پپیش حت تفر صصصصص یلی
در درس ریاضی تأثیر غیرمست قـ یم و معنـادار دارد .نقش واسطهای پایداری میان اهداف اجتناب-
عملکرد و پیشر تف

ت صح یلی در درس ریاضی معنادار اس .ت

شکل  .2چارچوب مفهومی پژوهش

در جمع بندی از مبانی نظری موضوع و پیشینه تجربی میتوان گفت ب ساسا ر   

نظریههه یا یریگد

بهای افراد ،رشته و جریا لمع زا ین
شناختی-اجتماعی بندورا ،باورهای خودکارآمدی بر انتخا 
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که دنبال میکنند تأثیر می ذگ ارد .به طوری که افراد گرایش دارند کارهایی را انجام دهند که در
سها ای درس
آن اح ـس اس قـابلیت و اطمینان میکننـد .تصمیم ،رفتار و اقدامات معلما رد ن کالس س
در قبال دانشآموزان از ا نی قاعده م تسین ینثتس  .....از ا ب رضاـح شهوژپ ،ور نی ر نیا ا راوتس       
گردیده است تا دریابد آیا رابطهههای ب گنهرف نی   

مثب تتتاندیشییی آموزش و ناملعم ی

تفرشیپ    

ت صح یلی دانشآموزان وجود دارد؟ م ققح ان حاضر با توجه به نظریه یادگیری شناختی -اجتماعی
بندورا (  ) 1997و نظریه گیبس ) 2002 ( 1ا نی سؤال مهم را در قالب مدل ارائه شده ش لک

 2م درو

مطالعه قرار دادهاند.
سؤالهای پژوهش
تاندیشی آموزشی در بین معلمان زبان زبان انگلیسی چگونه است؟
 .1وضعیت فرهنگ مثب 
 .2آیا بین فرهنگ مثبتاندیشی آموزشی معلمان زبان انگلیسی بر حسب ویژگیییهاییی جمعیت
شناختی (جنسیت و مدرک تحصیلی) آنها تفاوت وجود دارد؟
 .3چه رابطهای بین فرهنگ مثبتاندیشی آموزشی معلمان زبا سیلگنا ن یی ییی و پیش لیصحت تفر ی   
دانشآموزان وجود دارد؟
 .4آیا رب  ا ساس       

مولفهه هه اای فرهن  تبثم گ ایشیدن

     آموزشییی مممیتوا نن ن پیش یلیصحت تفر     

شآموزان را پیش بینی نمود؟
دان 
رو ش
این ت قح یق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجراء توصیفی (همبستگی) اس .ت جامعه آماری
مورد پژوهش شامل کلیه معلمان زبان انگلیسی دوره اول متوسطه منطقه  51ش رهت ره ا لاس رد ن    
ت صح یلی  91 - 92به تع داد

 110نف ب هک تسا ر ه مجح تیدودحم لیلد

سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتهاند .ب ار ییی س گنهرف ریغتم شجن    

   کلی ییه آنها هب     ش ششیوه
مثب تتتاندیش ششی آموزش زا ی

پرسشنامه مثبتاندیشی آموزشی پیش ساخته شده هوی (  ) 2010استفاده شده اس .ت ا نی پرسشنامه
سه مؤلفه  .1خودکارامدی  .2اعتماد  .3تأکید علمی را با  9گویه یا پرسش (هر مؤلفه  3پرسش )))
در طیف لیکرت میسنجد .پرسشنامه مذکور از زیربناییی نظ ادروخرب مکحتسم یر ر  هدوب  و رد 

  

ت قح یقات تربیتی معتبر در امریکا تا کنون چند نی بار مورد استفاده قرار گرفته اس .ت لذا م ممیت او ننن
ادعا نمود که از روایی محت اب .تسا رادروخرب مزال ییاو نیا دوجو

عم رد ارجا زا لبق رض        
Gibbs

1
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دروم و    تأیی یید واق ععع ش هد تسا  .....در ا شهوژپ نی   

ضریب پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی بر روی  52نفر از اعضاء جامعه آماری ب شور ه
ضریب آلفای کرانباخ به شرح جدول زیر محاسبه شده است:
تاندیشی آموزشی به تفکیک مؤلفهها
جدول  .1ضرایب پایایی پرسشنامه مثب 
آلفای کرونباخ

مولفهها
خودکارامدی

تعداد گویهها

0/ 792

3

اعتماد معلم

0/ 756

3

تأکید علمی

0/ 891

3

فرهنگ مثبتاندیشی آموزشی (ک )ل

./ 86

9

برای سنجش متغیر وابسته یعنی پیشر تف

شآم ازو ننن در
ت یسرد تارمن نیگنایم زا یلیصح      دانش ش

درس زبان انگلیسی (سیستم خود زگ ارشی توسط معلما بریذ ن ططططط ) اس هدافت تسا هدش  .......در ا نی
پژوهش برای ت یزج ه و تحلیل دادهها ای جم عععآوری ش هد زا شاخصصصها ای آما فیصوت ر ی ریظن     

میانگین ،حداقل و حداکثر نمره ،انحراف معیار ،ضریب همب مریپسا یگتس ننننن  1و ت لیلحت و هیزج

رگرسیون 2چند متغیری به کمک نرم ا زـف ار  SPSSاستفاده شده اس .ت
یافتهها

تاندیشی آموزشی در بین معلمان زبان زبان انگلیسی چگونه است؟
 .1وضعیت فرهنگ مثب 
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره مربوط به دیدگاه معلمان در خصوص ابعاد سه گانه فرهنگ
تاندیشی آموزشی معلمان زبان انگلیسی
مثی 
متغیر

تعداد

حداقل نمره

حداکثر نمره

میا نیگن          
مشاهده شده

انحراف معیار

میا نیگن            
پرسشنامه

خودکارآمدی

103

1

9

6/ 56

1/ 117

5

اعتماد معلم

103

1

9

3/ 70

0/ 651

5

تاکید علمی

103

1

9

3/ 50

0/ 709

5

مثبت اندیشی آموزشی

103

1

103

12

پیشر تف

ت صح یلی

9
19 / 23

4/ 58
51/ 81 50

0/216
1/ 54879

5
-

همان گونه که در جدول  2پیداست ،میانگین فرهنگ مثبت اندیشی آموزشییی  4/85با رحنا  اف   
معیار  0/ 61حاکی از پایین بودن ا نی فرهنگ در میان معلمان مورد مطالعه اس .ت
خودکارآمدی  6/ 56با انحراف معیار  ،1/ 11مؤلفه اعتماد معلم

نیگنایم    مؤلفههه

 3/ 70با رحنا  ا رایعم ف      0/ 65و

مؤلف هه ه تاکید    علم یی ی با نیگنایم        3/5و ان رح ا رایعم ف       0/ 70نشا نیا زا ن ا تس گنهرف هک           
Spearman
Regression

1
2
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قتر گویههای هر مؤلفه به ش حر
مثبتاندیشی در حد متوسط و رو به پایین اس .ت برای تحلیل دقی 
جدول زیر تحلیل آماری شدهاند.
ویژگیییهاییی جمعیت

 .2آیا بین فرهنگ مثبتاندیشی آموزشی معلمان زبان انگلیسی بر ح بس
شناختی (جنسیت و مدرک ت صح یلی) آنها تفاوت وجود دارد؟

جدول  .3میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره مربوط به دیدگاه معلمان در خصوص ابعاد سه گانه فرهنگ
تاندیشی آموزشی معلمان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
مثب 

نتیجه آزمون  tدو گروه مستقل
متغیر

جنسیت

خودکارآمدی
اعتماد معلم
تاکید علمی
تاندیشی آموزشی
مثب 

میانگین

تعداد

انحراف معیار

زن

50

6/7665

0/ 94821

مرد

53

6/ 5535

1/ 26414

زن

50

3/ 6133

0/ 74493

مرد

53

3/ 7925

0/ 997 35

زن

53

3/ 3467

0/ 74066

مرد

53

3/ 5975

0/ 66138

زن

50

4/ 5089

0/ 60488

مرد

53

4/ 6478

0/ 61585

تفاوت میانگین

T

Sig

df

0/310

0/ 06

101

0/ 95

0/971

-1/ 40

101

0/461

0/ 250

-1/ 81

101

0/270

0/ 138

-1/51

101

0/ 250

همانگونه که جدول  3نشان میدهد تما حطس راهچ یم     معن ننیداری محاس هب طوبرم هدش هب

   

آزمونهای  tبزرگتر از  0/ 05حاصل شدهاند و ا نی بد نی معنی است که بین ادرکات معلمان زن
تاندیشی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
و مرد زبان انگلیسی از نظر وضعیت فرهنگ مثب 
جدول  .4میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره مربوط به دیدگاه معلمان در خصوص ابعاد سه گانه فرهنگ
مثیت اندیشی آموزشی حاکم در کالسهای درس به تفکیک مدرک تحصیلی
نتیجه آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

متغیر

م کرد        

خودکارآمدی

کاردانی

18

کارشناسی

72

6/ 5046

کارشناسی ارشد

13

6/ 8462

1/ 11068

کاردانی

18

3/6 29 6

0/ 70376

کارشناسی

72

3/25 68

0/96166

کارشناسی ارشد

13

3/ 9231

0/5 935 4

کاردانی

18

3/ 3704

0/4 817 5

کارشناسی

72

3/5 81 4

0/ 70962

کارشناسی ارشد

13

3/ 5897

0/35 883

کاردانی

18

4/ 5247

0/4 427 5

کارشناسی

72

4/ 571 5

0/ 63254

کارشناسی ارشد

13

4/ 7863

0/ 58349

تحصیلی

اعتماد معلم

تاکید علمی

مثب  ت ان یشید
آموزشی

     

تعداد

میانگین

انح فار      

6/ 741 5

0/ 79874
1/ 18809

F

Df

0/ 12 5

2

Sig

معیار

0/ 882

0/563

0/268

2

2

2

0/ 602

0/ 417

0/ 695

0/ 426
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سها ای درس و پیش تفر
مثب تتتاندیش ششی آموزش رب مکاح ی     کالس س

شآموزان در درس زبان انگلیسی وجود دارد؟
ت صح یلی دان 
جدول  .5خالصه محاسبات ضریب همبستگی بین ابعاد فرهنگ مثبت اندیشی آموزشی (متغیرهای مستقل) و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان (متغیر وابسته)
تعداد

متغیر
خودکارآمدی

ضریب همبستگی

103

./763

سطح معنی داری
0/ 000
0/ 0300

اعتماد معلم

103

./292

تاکیدآموزشی

103

0/522

0/220

فرهنگ مثبت اندیشی آموزشی

103

./ 370

0/ 000

 .4آیا براساس مؤلفههای سه گانه فرهنگ مثبتاندیشی آموزشی معلمان میتوان
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیش بینی نمود؟

جدول  .6خالصه محاسبات تحلیل رگرسیون برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی در درس زبان انگلیسی بر اساس فرهنگ
تاندیشی آموزشی
مثب 

مدل

ض بیر            

م ذج ور ض بیر

ضریب همبستگی

خطای استاندارد

همب یگتس           

همبستگی

برآورد

سازگار شده

F

1

0/763

a

0/5 13

0/ 126

1/ 92 7 44

51/707

2

0/ 411

b

0/961

0/ 152

0/ 30 6 42

10 / 136

Sig.

a

b

0/ 000
0/ 000

a. Predictors: (Constant),خودکارآمدی
 b. Predictors: (Constantخودکارآمدی ،اعتماد معلم

Unstandardized Coefficients

مدل
1

2

Std. Error
0/ 854

)(Constant

B
11 / 720

خودکارآمدی

0/ 509

0/ 128

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

13 / 719

0/ 000

3/369

0/ 000

)(Constant

10 /175

1/ 015

10 / 411

0/ 000

خودکارآمدی

0/ 422

0/ 134

0/ 304

3/361

0/ 000

0/364

0/ 229

0/5 19

2/ 021

0/ 046

اعتماد معلم

. Dependent Variable:پیشر تف

0/763

ت صح یلی

1

همانطور که جدول فوق نشان م ممیدهددد در تحلیل ور هب نویسرگر ششش شششش گا اگ هب م ممممممم دو م لد
پسشنهاد شده است مدل پیشنهادی  2به عنوان کاملتر نی مدل در نظر گرفته م ممیشوددد .ب ترابع ه   
دیگر براساس مدل شماره  2ضریب همب ود نیب هناگدنچ یگتس
آموزشی یعنی خودکارآمدی و اعتماد معلم با متغیر پیشر تف

   مؤلفههه فرهنگ

مثب تتتاندیش ششی

ت صح یلی  0/ 41و واریانس مش کرت
step wise

1
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آنها برابر  0/961حاصل شده است ،در واقع حدود  % 17درصد متغییر پیشر تف

ت صح یلی در درس

زبان انگلیسی بوسیله خود کارآمدی ،خود آگاهی و اعتماد به معلم تبیین میشود .و با ا توج هب ه   
اینکه سطح معنی داری محاسبه شده مربوط به نتایج تحلیل ین سنایراو ززززززز از  0/ 01کمت ؛تسا ر
بنابرا نی میتوان با اطمینان  99درصد نتیجه گر تف
اس .ت معادله پیش بینی پیشر تف

که واریانس مش کرت

  

حم ا هدش هبس    معن ننیدار

ت صح یلی بر اساس ابعاد فرهنگ مثبت اندیشی آموزشی وبا توجه

به ضرایب رگرسیونی محاسبه شده به شرح زیر است:
(سطح اعتماد * (+)0/5 19احساس خودکارآمدی معلم*  = 10 / 57 + )0/ 301پیشر تف

ت یلیصح

دانش آموزان
بحث و نتیجهگیری
تاندیشی آموزشی در بین معلمان زبان
اولین یافته ت قح یق نشان داده است که وضعیت فرهنگ مثب 
انگلیسی در جامعه مورد مطالعه در حد پایین اس .ت نگاهی به نتایج من لودج رد جرد     2گویای
سها در دو مؤلفههه اعتما و ملعم د
ا نی مطلب است که وضعیت فرهن رب مکاح گ     کالس س

دیکات    

آموزشی نیز پایینتر از حد متوسط و نامطلوب است .نتیجه دیگر ت قح یق نشان داده است که ب نی
مثبتاندیشی معلمان زبان انگلیسی بر ح توافت یلیصحت کردم بس      معن ننیدار وج دن دو ا .در
همچنین بین مثبتاندیشی معلمان زن و مرد تفاوت معنیدار وجود ندارد .در واقع ،ه هورگ ود ر
معلمان زن و مرد از لحاظ مثبتاندیشی آموزشی یکسان و پایین اس .ت ا نی نتیجه احتما ًالًال گویای
ا نی واقعیت است که معلمان زبان انگلیسی مورد مطالعه به توانمندی خودشان بر تاثیر رب یراذگ   
اراده و رفتار دانشآموزان از باور الزم برخوردار نیستند .ا نی ناباوری معلمان به توانمندی خود از
شآم ازو ننن و وال  اهنآ نید از   
یک طرف (خودکارآمدی پایی )ن و پایین بودن اعتماد آنها هب     دانش ش
سوی دیگر (اعتماد پایی )ن در کنار تاکید نسبتًاًا پایین بر پیشر تف

ت یلیصح

شآم ازو ننن (تاکید
دانش ش

آموزشی پایی )ن موجب شده است تا فرهنگ مثبت اندیشی حاکم بر کالسهای درس نا بولطم
و در حد متوسطی باشد .هیچ ت قح یقی برای مقا سی ه ا نی نتی  تفای هج ن یلو .تسا هدش نییبت رد       
بیشتر ا نی یافته شاید بتوان گفت که معلمان زبا د رتشیب یسیلگنا ن ر یگ ر س  ا دایز سیردت تاع

   

شآموزان (مطابق
هستند؛ و با توجه به پایین بودن سواد زبان انگلیسی در جامعه ایرانی از جمله دان 
شآم ازو ننن قا دنهاوخن رد   
با شواهد موجود) ا نی باور بیشتر برای آنان شکل میگیرد که بدنه دانش ش
بود در سطح باال بر مفاهیم زبان انگلیسی مسلط شوند .بنابرا نی خود را به لحاظ شناختی و رفتاری
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کمتر در فضای روانی کالس درگیر میکننددد و بیش وب شقن رب رت

ررر رررروکراتی  دوخ ک د سالک ر    

اصرار میورزند .نتیجه دیگر ت قح یق مشخص ساخته است که بین فرهنگ مثبت اندیشی آموزشی
سهای درس زبان انگلیسی و پیشر تف
حاکم بر کال 

شآموزان رابطه مثبت
ت صح یلی دان 

معن ننیدار

وجود دارد .همچنین بین هر یک از مولفههای فرهنگ مثبتاندیشی آموزش ،یدمآراکدوخ( ی
اعتماد معلم ،و تاکید آموزشی) با پیشر تف

  

ت صح یلی دانشآموزان رابطه مثب  دوجو ت د نیا .درا   

یافته با نتایج ت قح یقات ه ترات ،یو ر و  ،و وه کلوفلو

یییی ییییی ( َ ،) 2010فَفها و ،ی و رپاک ،یوه و  ،ا ،ار    

باربارا ِنِنل (  ) 2006همسو اس .ت ت قح یقات یاد شده نیز رابطه مثبتاندیشی آموزشی را ن ناملعم دز   
با پیشر تف

ت صح یلی دانشآموزان را نشان دادهاند .در تبیین ا نی یافته میتوان گف هک یناملعم ت    

نفردی ،برنامهر زی ی و سازماندهی بهت ار یر
مثبتاندیشی باالیی دارند ،توانایی برقراری ارتباط بی 
در کالسهای درس دارند .ا نی دسته معلمان قادرند با تأکید بر تدریس و یادگیری (مؤلفه تأکید
شآموزان)
شآموزان (مؤلفه اعتماد به والد نی و دان 
آموزشی) ،با اعتماد به مشارکت والد نی و دان 
و با ایمان به ظرفیت و کارآیی خود (احساس خودکارآمدی) در غلبه بر مشکالت و شک تس  ،با
تالش و پشتکار ،سبب پیشر تف

ت صح یلی دانشآموزان شوند.

من ــ ابع
مزاده شیرازی ،ماندانا .رضویه ،اصغر ،و کاوه ،محمدحسین ( ) 1387؛ ارتبا  ط کککیفی ییت زند گگگ ی و خودکارآمدددی
کر ی 
معلمان شاغل شهرستان شهرکرد .مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکر د .سال دهم ،شماره .1
م نسح پور ،مریم .حجازی ،الهه .و کیامنش ،علیرضا ((( ) 1384؛ ن مآراکدوخ شق دد دددی ،اه  فاد پپیش هدربهار ،تفر ااااای
شآموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) ش ره
یادگیری و پایداری در پیشر تف ت صح یلی در درس ریاضی دان 
یهای آموزشی .سال پنجم ،شماره . 16
تهران .فصلنامه نوآور 
هوی و میسکل" ،) 2013 ( ،مدیریت آموزشی" ،ترجمه سلیمانی ،صفری و نظری ( ،) 94 31سمت تهران.
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