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چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه خوشبینی تحصیلی معلم و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در مدارس متوسطه

پسرانه دولتی شهر تهران بوده است .روش این پژوهش ،با توجه به هدف و ماهیت آن ،کاربردی و از نوع توصیفی-

همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،معلمان مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران میباشد ،که تعداد 241
نفر از آنها به شیوه نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه خوشبینی تحصیلی معلم

(بیرد و همکاران ) 2010 ،و معدل نمرات دانشآموزان برای اندازهگیری پیشرفت تحصیلی است .دادههای پژوهش

پس از جمعآوری بر اساس سواالت پژوهش و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل

شدند .یافتهها نشان داد که رابطه بین خوشبینی تحصیلی معلم و مولفههای آن (حس کارآمدی معلم ،تاکید
تحصیلی معلم و اعتماد معلم به دانشآموزان و والدین) با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مثبت و معنادار است .نتایج

به دست آمده از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد ،که از میان مولفههای خوشبینی تحصیلی معلم ،حس
کارآمدی معلم بیشترین سهم را در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.

کلید واژهها :خوشبینی تحصیلی ،خوشبینی تحصیلی معلم ،پیشرفت تحصیلی ،مدارس متوسطه
دولتی
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مقدمه

زندگی تحصیلی ،یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر

فراوان دارد .پیشرفت تحصیلی دانشآموزان همواره دغدغه اصلی خانوادهها و به موازات آن
آموزش و پرورش بوده است .از این رو ،شناخت عواملی که موجب موفقیت پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان میشود در مرکز بحث و گفتگوی مدارس اثربخش از اوایل دهة  1960قرار

شهای پیشروی
گرفته شده است (بیول و میچل .)2 01 2 ،1در نتیجه ،همواره یکی از چال 
پژوهشگران ،سیاستگذاران و اصالحگران حوزة آموزش و پرورش یافتن ویژگیها و

مشخصات سازمانی مدارسی است ،که موجب ایجاد تفاوت در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

میگردد .عوامل مختلفی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان موثر هستند .کلمن و همکارانش

2

(  ،) 1966در مطالعة خود به این نتیجه رسیدند ،که مشخصات و ویژگیهای مدارس اثر ناچیزی
بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارند؛ با این وجود عوامل اجتماعی مانند وضعیت اجتماعی و

اقتصادی 3دانشآموزان نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی آنها ایفا میکنند (اسمیت و هوی،4

 .)7002از آن زمان تا اکنون پژوهشگران متعددی ادعاها و مطالب کلمن را درباره پیشرفت

تحصیلی دانشآموزان که متاثر از ویژگیهای سابقه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی دانش-
آموزان بوده است را رد کردهاند .به عقیدة ادموندز ،) 1979 ( 5پنج مشخصه در مدارس وجود

دارد که اثرات معنیداری بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میگذارند :رهبری مقتدر ،انتظارات
باال ،تاکید بر مهارتهای پایه ،محیط منظم و ارزیابی منظم و مکرر دانشآموزان (بیول و میچل،

 .)2 01 2در حالی که پیوند بین زمینة اقتصادی -اجتماعی دانشآموزان بر پیشرفت تحصیلی آنها

امری انکارناپذیر است؛ با این وجود در مطالعات اخیر (هوی و همکاران ،)6002 ،مشخص شده
است که کارآمدی جمعی ،6تاکید تحصیلی 7و اعتماد کادر آموزشی 8به طور مستقیم با پیشرفت

1

. Bevel & Mitchell
. Coleman et al
3
. Socio-Economic
4
. Smith & Hoy
5
. Edmonds
6
. Collective Efficacy
7
. Academic Emphasis
8
. Faculty Trust in Parents and Students
2
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تحصیلی دانشآموزان ارتباط دارد .این سه مفهوم وجه اشتراک زیادی دارند :آنها بر تحصیل و

تاندیش هستند و نتنها در ماهیت و کارکرد؛ بلکه در
موفقیت تاکید دارند ،در دیدگاه خود مثب 
تاثیر قوی و مثبت خود روی مدارس مشابه هستند؛ در واقع این سه ویژگی جمعی از طریق کار با

یکدیگر و در یک شکل منسجم محیط تحصیلی مثبتی را خلق میکنند که آن را خوشبینی
تحصیلی 1مینامند (هوی و همکاران6002 ،؛ عباسیان و طاهری.) 158 :0931 ،

هوی و همکارانش ( )6002تاکید دارند ،که خوشبینی تحصیلی شامل ابعاد شناختی ،کارایی و

رفتاری است (گارول و کرمگیل .) 2010 ،2بر این اساس خوشبینی تحصیلی بر این پایه استوار

است که معلمان مدرسه اعتقاد دارند که آنها میتوانند تاثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی دانش-

آموزان به وسیلة تاکید تحصیلی و یادگیری ،اعتماد به والدین و دانشآموزان به منظور تشریک

مساعی در فرایندها و اعتقاد بر تواناییهایشان برای چیره شدن بر مشکالت و واکنش مناسب به

شکستها به وسیله پشتکار و انعطافپذیری در انجام وظایف خود داشته باشند (هوی و
همکاران.)6002 ،

از آنجایی که معلمان از اجزای اصلی نظام تعلیم و تربیت محسوب میشوند و تا حد بسیار زیادی

روی تفکرات و باورهای دانشآموزان در ایجاد تغییرات مثبت و سازنده اثر گذار هستند؛ لذا،

توجه و تحقیق در مورد متغیر خوشبینی تحصیلی معلم 3که نشان دهندة عقاید و افکار آنها می-
باشد و نقش آن در یادگیری و عملکرد دانشآموزان مورد اهمیت زیادی است .لذا ،مشخص

شآموزان میتواند
کردن سهم معلم (خوشبینی او) به عنوان عامل بافتی در پیشرفت تحصیلی دان 

مسئله بسیار مهمی باشد .با این وجود ،کار پژوهشی چندانی در مورد خوشبینی تحصیلی معلمان
و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در داخل کشور صورت نگرفته است؛ لذا ،تالش

برای بررسی تجربی این مورد که آیا خوشبینی تحصیلی معلمان منجر به بهبود پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان میشود ،امری بسیار ضروری است .با توجه به مسائل مطروحه ،عمدهترین سوالی

که این پژوهش در پی آن است ،این است که آیا خوشبینی تحصیلی معلمان مدارس متوسطه
پسرانه شهر تهران بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان آنها موثر است؟

1

. Academic Optimism
. Gürol & Kerimgil
3
. Teachers' Academic Optimism
2
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خوشبینی تحصیلی معلم :دو چارچوب اصلی تئوریکی این سازه روانشناسی مثبت 1و

تئوری اجتماعی -شناختی میباشد .روانشناسی مثبت و تئوری اجتماعی -شناختی بر این پایه

استوار هستند که معلمان خوشبین در محیط کالس تمایل دارند که بر ویژگیهای مثبت دانش-

آموزان ،مدارس و جامعه تمرکز کنند (باجارس1002 ،2؛ هجازی و همکاران .) 011 2 ،بر اساس

این دو تئوری ،هوی و همکارانش ( ،)6002برای نخستین بار سازة خوشبینیتحصیلی را در

سطح مدرسه معرفی کردند ،که متشکل از کارآمدی جمعی معلمان ،اعتماد کادر آموزشی به
والدین و دانشآموزان و تاکید تحصیلی معلمان است .همانطور که گفته شد ،سازه خوشبینی

تحصیلی دارای سه جنبه شناختی ،عاطفی -محیطی و رفتاری است .این سازة پنهان که سه مفهوم

اساسیتر -کارآمدی ،تاکید تحصیلی مدرسه و اعتماد کادر آموزشی به دانشآموزان و والدین-

را در بر میگیرد به این صورت تعریف شده است :خوشبینی تحصیلی ،باور جمعی و مشترک

کادر آموزشی است ،مبنی بر اینکه میتوانند وضع موجود را تغییر دهند ،دانشآموزان قادرند یاد

بگیرند و میتوان به عملکرد تحصیلی و علمی سطح باال دست یافت (هوی و همکاران6002 ،؛

عباسیان و طاهری .) 48 :0931 ،به عبارت دیگر ،خوشبینی تحصیلی یک باور مثبت در معلمان

است مبنی بر اینکه آنها قادر هستند با تاکید بر تدریس ،اعتماد به مشارکت والدین و دانش-

آموزان و با ایمان به ظرفیت خود در غلبه بر مشکالت و شکستها و با تالش و پشتکار باعث

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شوند (هوی و همکاران .)8002 ،جهت درک بیشتر این سازه،
تعریف سه مفهوم دیگر نیز الزم است:

تاکید تحصیلی :میزانی که کادر آموزشی مدرسه برای دستیابی به پیشرفت و برتری

تحصیلی تالش میکنند.

کارآمدی جمعی :قضاوت جمعی معلمان ،مبنی بر اینکه میتوانند اقدامات و عملکردهای

مورد نیاز برای ایجاد تاثیرات مثبت روی دانشآموزان را سازماندهی و اجرا کنند.

اعتماد کادر آموزشی به والدین و دانشآموزان :یک ویژگی مشترک مدرسه ،که

میزان تمایل کادر آموزشی برای در معرض آسیب قرار گرفتن از سوی والدین و دانشآموزان را

. Positive Psychology
. Pajares

1
2
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توصیف میکند .این تمایل مبتنی بر این اطمینان است که آنها خیرخواه ،قابل اطمینان ،شایسته،
آزاده و صادق هستند (هوی و همکاران6002 ،؛ عباسیان و طاهری.) 48 - 47 :0931 ،

پس از بررسیهای پژوهشی در مورد خوشبینی تحصیلی در سطح مدرسه ،هوی و همکاران
( ،)8002عنوان کردند که خوشبینی تحصیلی همچنین میتواند ویژگی فردی معلمان باشد؛ زیرا

کارآمدی ،اعتماد و تاکید تحصیلی در سطح فردی معلمان نیز دارای اهمیت میباشد .احساس

معلم در مورد کارآمدی یک باور فردی است و جنبه شناختی دارد .اعتماد معلم به دانشآموزان
و والدین یک پاسخ عاطفی است از سوی محیط و تاکید معلم ،عامل موثر بر یک رفتار خاص

در کالس درس است (ذبیحیحصاری .)2931 ،بر همین اساس بیرد و همکاران ،) 2010 ( 1و فای

و همکاران ،)9002( 2مفهوم خوش بینی تحصیلی در معلمان را گسترش دادند .آنها فرض کردند

که خوش بینی تحصیلی به سطح معلم نیز قابل انتقال است و میتواند شامل عوامل مشابه خوش-
یکنند معلمان باید قادر باشند تا
بینی تحصیلی مدرسه باشد .بیرد و همکاران (  ،) 2010اشاره م 

ارتباط قابل اعتمادی با دانشآموزان و والدین آنها برقرار کنند .زمانی که محیط قابل اعتماد

ایجاد میگردد ،دانشآموزان برای ریسک کردن و یادگیری از اشتباهات احساس راحتی می-

کنند و والدین باور پیدا میکنند که معلمان بدنبال ایجاد بهترین محیط یادگیری برای کودکان
آنها هستند .معلمان باید این اعتماد را داشته باشند که دانشآموزان به یادگیری عالقه دارند و

آنها میتوانند مهارتهای رسیدن به موفقیت را در دانشآموزان ایجاد کنند (عباسیان و
همکاران .)1931 ،نتیجه اینکه ﮕﻟﺍ ــﻮﻯ ﻥﺎﻤﻠﻌﻣ
ﻰﻧﺎﺴﻛ

ﺍﺭ ﺭﺩ

ﺖﺳﺍ

ﻪﻛ ﺷــ ﻩﻮﻴ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺳﻭﺩ ــ ﻪﻧﺎﺘ ﻭ ﺎﻤﺘﻋﺍ ﺰﻴﻣﺁﺩ

ﺭﺩ ﻳﺮﻳﺪﻣ ــﺖ ﻧﺍﺩ

ﺡﺮﻃ ﻳﺭ ــﺰﻯ ﻭ ﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻫﻰ ــﺎﻯ ﺎﻫﺭﺎﻛ ﻯ ﺩﻮﺧ ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ

ﺳﺍ ــ ﻩﺩﺎﻔﺘ ﻣ ﺪﻧﺮﺑﻰ  ،ﺍﺮﻳﺬﭘ ﻯ ﻳﺪﻟﺍﻭ ــﻦ ﺭﺩ
ﺕﺪﻋﺎﺴﻣ

ﻮﺧ

ﻴﺑﺵ ــﻦ ﺯﺍ ﻅﺎﺤﻟ

ﺪﻧﻮﻴﭘ ﺮﺘﺸﻴﺑ

ﺭﺩ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ
ﺶﻳﺍﺮﮔ

ﺶﻧﺍﺩ

ﺱﻼﻛ

ﻰﻠﻴﺼﺤﺗ

ﻧﺭﺍﺩ ــﺪ ،ﻥﺎﻧﺁ

ﻣﺁﺶ ــ ﻥﺍﺯﻮ

ﻰﻣ ﻨﻫﺩ ﺪ ،ﺯﺍ ﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﺎﻫﻰ ﻯ ﺳﺭﺮﻴﻏ ــ ﻰﻤ

ﺴﻫ ــ ﺪﻨﺘ ﻭ ﻴﺑ ــﺶ ﺯﺍ ﻪﻔﻴﻇﻭ ﻰﻤﺳﺭ  ،ﻥﺎﻣﺯ  ،ﺮﻧﺍ ژﻯ ﻭ

ﻣﺁ ــ ﻥﺍﺯﻮ ﻣ ﺪﻧﺭﺍﺬﮔﻰ ﻭ ﻪﺑ

ﺪﻧﺭﺍﺩ (مزارعی.) 89 31 ،

ﺸﻧ ــﺎ ﻩﺪﻨﻫﺩﻥ

ﺎﺟ ﻯ ﻝﺎﻤﻋﺍ

ﺸﻓ ــ ﺭﺎ ﻭ ﻪﻴﺒﻨﺗ  ،ﻪﺑ

ﺭﺎﻜﻤﻫ ﻯ ﻭ

هوی و همکاران ( ،)2600پس از بررسی نظرات کولمن (  ،) 1996برای اولینبار در سطح مدرسه

بر روی نمونهای متنوع از  96مدرسه با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی،
. Beard et al
. Fahy et al
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احساس معلمان از کارآمدی جمعی ،تاکید تحصیلی و اعتماد به دانشآموزان و اولیاء را به عنوان

سازهای نوین به نام خوشبینی تحصیلی معرفی کردند ،که در صورت کنترل وضعیت اقتصادی-
اجتماعی بر موفقیت دانشآموزان اثرگذار است .گارول و کرمگیل (  ،) 2010در پژوهش خود

تحت عنوان خوشبینی تحصیلی به این نتیجه دست یافتند ،که عالرقم وضعیت اقتصادی-

اجتماعی دانشآموزان ،ساختار سهگانه خوشبینی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

اثر مثبت و معنادار دارد .کانتر و همکاران )8002( 1به این نتیجه دست یافتند ،که اهداف تجربی

معلم و خوشبینی تحصیلی او با اشتیاق برای تحصیل و یادگیری دانشآموزان رابطه دارد و می-
تواند به دریافت دانشآموزان از کیفیت تدریس مربوط شود.

حجازی و همکاران ( ،) 011 2در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه خوشبینی معلمان و
پیشرفت انگلیسی :نقش خودکارآمدی ،به این نتیجه دست یافتند که تاکید تحصیلی معلم و
اعتماد وی به دانشآموزان و اولیاء تاثیر مثبتی بر خودکارآمدی زبان انگلیسی دارد .همچنین به

این نتیجه رسیدند که تاکید تحصیلی ،اعتماد و خودکارآمدی معلم تاثیر مثبت و غیر مستقیمی بر

پیشرفت زبان انگلیسی از طریق خودکارآمدی دانشآموزان دارد .حجازی و همکاران (،) 011 2

در پژوهش خود تحت عنوان ویژگیهای فردی ،سبکهای هویت ،تعهد به هویت و خوشینی

تحصیلی معلمان ،به این نتیجه دست یافتند که سبک هویت مهمترین پیشبینی کنندة خوشبینی

تحصیلی معلمان میباشد .ماسکل و همکاران ،)8002( 2در پژوهش خود تحت عنوان بررسی

رابطه بین سبک رهبری توزیع شده و خوشبینی تحصیلی معلم ،به این نتیجه دست یافتند که

سبک رهبری توزیع شده اثر مثبت و معناداری بر خوشبینی تحصیلی معلمان دارد .دافی

فریدمن ،)7002( 3در پایاننامه دکتری خود تحت عنوان بررسی رابطه خوشبینی تحصیلی و

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،به این نتیجه دست یافت که با کنترل وضعیت اقتصادی-
اجتماعی ،عملکرد قبلی و سایر متغیرهای جمعیتشناختی ،بین خوشبینی تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد.

1

. Kunter et al
. Mascall et al
3
. Duffy. F
2
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اسمیت و هوی ( ،)7002در مطالعة خود تحت عنوان خوشبینی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در

مدارس ابتدایی شهری ،به این نتیجه رسیدند که خوشبینی تحصیلی پیشبینی کنندة قوی برای

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .کایربی و دیپاال ،) 011 2( 1در پژوهش خود تحت عنوان

خوشبینی تحصیلی و تعهد جمعی در مدارس شهری ،به این نتیجه رسیدند که در مدارسی که
در آن کادر آموزشی خوشبین هستند ،دانشآموزان آنها عالرقم وضعیت اقتصادی -اجتماعی

پایین ،میتوانند به موفقیت دست پیدا کنند .همچنین آنها به این نتیجه دست یافتند ،که در چنین

مدارسی گروهها متعهد هستند و دانشآموزان تمایل بیشتری برای پیشرفت تحصیلی بیشتر دارند.
همچنین یافتههای این مطالعه بر این مسئله تاکید دارد که تعهد جمعی ،کارآمدی جمعی ،اعتماد

به مراجعان و پافشاری ،تحصیلی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی میکنند .بیول و

میچل ( ،)2 01 2در پژوهشی تحت عنوان اثرات خوشبینی تحصیلی بر پیشرفت خواندن دانش-
آموزان ابتدایی ،به این نتیجه رسیدند که تمامی مولفههای خوشبینی تحصیلی (تاکید تحصیلی،
اعتماد و کارآمدی جمعی) تاثیر مثبت و معناداری بر پیشرفت خواندن دانشآموزان ابتدایی دارد.

گیلبرت ،)2 01 2( 2در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین ایدئولوژی کنترل دانشآموز 3و خوش-
تحصیلی ،به این نتیجه دست یافت که بین ایدئولوژی کنترل دانشآموز و خوشبینی تحصیلی

رابطه وجود دارد .به عبارت دیگر ،زمانی که معلم از سبک کنترل مبتنی بر دیدگاه انسانی 4بهره

میگیرد ،خوشبینی تحصیلی نیز در سطح باالیی وجود دارد .همچنین زمانی که معلم از سبک

کنترل قیمی 5بهره میگیرد خوشبینی تحصیلی نیز در سطح پایینی قرار دارد.

عباسیان و همکاران ( ،)1931در پژوهش تحت عنوان بررسی رابطة سبک رهبری توزیعی با

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس راهنمایی شهر تهران ،به این نتیجه رسیدند که خوشبینی

تحصیلی به عنوان یک متغیر میانجی در این پژوهش تاثیر مثبت و معناداری بر پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان دارد .به عبارت دیگر ،آنها به این نتیجه رسیدند که هر چه تاکید تحصیلی ،احساس

کارآمدی و اعتماد معلمان به دانشآموزان و والدین آنها بیشتر باشد ،احتمال موفقیت دانش-
1

. Kirby & DiPaola
. Gilbert
3
. Pupil Control Ideology
4
. Humanistic Pupil Control
5
. Custodial Pupil Control
2
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ییابد .ذبیحیحصاری ( ،)2931در پایاننامه خود تحت عنوان ارتباط
آموزان نیز افزایش م 

خوشبینی معلم و اهداف پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با درگیری تحصیلی دانشآموزان ،به

این نتیجه رسید که سه مولفه خوشبینی تحصیلی معلم (احساس معلم از کارآمدی ،اعتماد معلم

به دانشآموزان و والدین و تاکید تحصیلی) توانایی پیشبینی اکثر مولفههای درگیری تحصیلی

دانشآموزان را دارد .قنبرلو ( ،)2931در پایاننامه خود تحت عنوان رابطه خوشبینی تحصیلی و
هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،به این نتیجه دست یافت که از بین

مولفههای خوشبینی تحصیلی معلمان ،اعتماد به والدین و دانشآموزان بیشترین نقش را در

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ایفا میکند .امینیپور ( ،)2931در پایاننامه خود تحت عنوان

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیت ،راهبردهای خود مدیریتی و خوشبینی معلم با پیشرفت

تحصیلی دانشآموزان ،به این نتیجه دست یافت که خوشبینی معلم و راهبردهای خود مدیریتی

معلم به طور مستقیم با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه دارد.

در پژوهش حاضر ،بر اساس مدل بیرد و همکاران (  ) 2010و با توجه به چارچوب نظری
پژوهش ،مدل مفهومی زیر شکل ( )1در نظر گرفته شد.

سواالت پژوهش

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

 )1آیا بین خوشبینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس متوسطه پسرانه
شهر تهران رابطه وجود دارد؟

 )2کدام یک از مولفههای خوشبینی تحصیلی معلمان در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران سهم بیشتری دارد؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث گردآوری دادهها از نوع

تحقیقات همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه دولتی

پسرانه شهر تهران میباشد ،که در سال  3931در این مدارس مشغول به کار بودهاند .تعداد کل
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جامعه آماری  795 2است .با توجه به اینکه افراد مورد مطالعه در این پژوهش در مناطق مختلف

آموزشی پراکنده هستند ،برای انتخاب تعداد نمونه آماری از روش نمونهگیری خوشهای چند

مرحلهای استفاده شد .برای تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه به تعداد جامعه آماری از فرمول

کوکران استفاده گردید است که تعداد  241نفر به دست آمد .در این پژوهش برای ارزیابی

خوشبینی تحصیلی معلم از پرسشنامه استاندارد بیر و همکاران (  ،) 2010استفاده شد .این

پرسشنامه که به ابزار ارزیابی خوشبینی تحصیلی معلمان معروف است ،از سه مولفه تاکید

تحصیلی معلم ،حس کارآمدی معلم و اعتماد معلمان به دانشآموزان و والدین تشکیل شده
است .این ابزار دارای  11گویه که در سه بخش اصلی طراحی شده است .در بخش اول به

توصیف تاکید تحصیلی معلمان ،در بخش دوم به احساس کارآمدی معلمان و در بخش سوم به

اعتماد کادر آموزشی به والدین و دانشآموزان پرداخته شده است .همچنین ،پایایی این ابزار با

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/ 982است که نشاندهنده پایایی بسیار باالی این پرسشنامه

میباشد .از طرف دیگر ،نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیران نمونه ،از طریق میانگین
نمرات کالسهایی که دبیران مدارس آنها بودند بدست آمده است .شایان ذکر است که این

مقیاس در سطح فاصلهای بوده و با درج نمره مورد نظر در نرم افزار SPSS 12اقدام شده است.

قابل ذکر است که دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSS 12و با به کارگیری
شاخصهای آماری توصیفی چون میانگین ،انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین و

آزمونهای آماری پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها

یافتههای به دست آمده در زمینه تحصیالت نمونه آماری نشان میدهد که بیشترین فراوانی برای
افراد با مدرک لیسانس با  68 /3درصد (  89نفر) و کمترین فراوانی برای افراد با مدرک دیپلم و

دکتری بوده است که هیچ یک از معلمان دارای این دو نوع مدرک نبودهاند .نتایج به دست

آمده از نمونه بر اساس سابقه کار ،معلمان با سابقه بین  10الی  15سال سابقه کار با  42 /1درصد

(  55نفر) دارای بیشترین فراوانی است و کمترین فراوانی برای افراد باالی  52سال سابقه کار با

 7/2درصد ( 9نفر) میباشد .از نظر سن نیز بیشترین فراوانی مربوط به  36تا  40سال با 36 /2
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درصد (  ) 47بوده است و کمترین نیز مربوط به سن کمتر از  52سال با  4/2درصد ( 5نفر) بوده
است.

در این بخش یافتههای بدست آمده از آزمونهای آماری پژوهش حاضر در قالب سوالهای
مطرح شده ،بررسی شده است:

سوال اول :آیا بین خوشبینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش-

آموزان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران رابطه وجود دارد؟

جدول  .1ماتریس همبستگی رابطه مولفههای خوشبینی تحصیلی معلم و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان

پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان

خوشبینی تحصیلی معلم

0/ 31 5
0/ 000
031

ضریب همبستگی

031

فراوانی
ضریب همبستگی

1 30

فراوانی
ضریب همبستگی

031

اعتماد معلم به دانشآموزان و

سطح معنیداری (دو دامنه)

والدین

ضریب همبستگی

خوشبینیتحصیلی معلم

فراوانی

0/ 679
0/ 000

حس کارآمدی معلم

سطح معنیداری (دو دامنه)

0/134
0/ 000

تاکید تحصیلی معلم

سطح معنیداری (دو دامنه)

0/ 688
0/ 000

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

سطح معنیداری (دو دامنه)
فراوانی

* کل ّیّیه متغیرها در سطح آلفای  0/01معنادار هستند

مطابق با جدول ( ،)1آزمون ضریب همبستگی ،بین خوشبینی تحصیلی معلم و پیشرفت

تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد ،که این با توجه به معناداری به دست آمده

( )0/000است که کوچکتر از معناداری (  )0/ 01است .ضریب همبستگی این رابطه برابر با 0/976
است که از طریق آزمون پیرسون حاصل شده است .ضریب تعیین به دست آمده برای این رابطه
برابر با 0/ 461است که به معنای این است که  46درصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان ناشی از واریانس خوشبینی تحصیلی معلم است (جدول  .)2همچنین ،کلیه

مولفههای خوشبینی تحصیلی معلمان به طور معناداری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
همبستگی مثبت داشتند ( .)P≤ 0/ 01
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سوال دوم :کدام یک از مولفههای خوشبینی تحصیلی معلمان در پیشبینی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران سهم بیشتری

دارد؟

بنا بر سوال اول پژوهش ،هرچه وضعیت خوشبینی تحصیلی معلمان مطلوب باشد ،میزان پیشرفت

تحصیلی دانشآموزان نیز بیشتر خواهد شد .بنابراین ،برای تعیین اینکه کدام یک از مولفههای

خوشبینی تحصیلی معلمان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی میکند ،از روش

رگرسیون چندمتغیری گام به گام استفاده شد .نتایج تحلیل آماری این سوال در جدول ()3( ،)2
و ( )4آمده است.

نتایج جدول شماره ( )2نشان میدهد که مدل رگرسیون پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش-

آموزان در سه گام انجام شده است .در گام اول ،حس کارآمدی معلم وارد معادله شده است و
ضریب تعیین ( )R2برابر با  0/374به دست آمده است .به عبارت دیگر ،حس کارآمدی معلم

 47 /3درصد واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تبیین میکند .در گام دوم ،اعتماد معلم
به دانشآموزان و والدین وارد معادله شده است .با ورود این متغیر ،ضریب تعیین به 0/945

افزایش یافته است .به بیان دیگر ،دو متغیر حس کارآمدی معلم و اعتماد معلم به دانشآموزان و
والدین توأمًاًا  54 /9درصد واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تبیین میکنند .در گام

سوم ،تاکید تحصیلی معلم وارد معادله شد و ضریب تعیین به  0/975افزایش یافت.
جدول  .2مدل رگرسیون

مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار

1

0/ 688

0/374

0/274

0/ 23848

0/147

0/945

0/645

0/ 97 0 22

0/ 761

0/975

0/475

0/12404

2
3

 aپیشبینی کنندهها( :ثابت) ،حس کارآمدی معلم

برآورد

 bپیشبینی کنندهها( :ثابت) ،حس کارآمدی معلم ،اعتماد معلم به دانشآموزان و والدین

 cپیشبینی کنندهها( :ثابت) ،حس کارآمدی معلم ،اعتماد معلم به دانشآموزان و والدین ،تاکید تحصیلی معلم
متغیر وابسته :پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

نتایج جدول شماره ( )3نشان میدهد ،مقدار  Fمحاسبه شده برای گام اول تا سوم تحلیل

رگرسیون معنادار هستند (  .)P≥0/ 05بنابراین ،معادله رگرسیون انجام شده از لحاظ آماری معنادار
است.

42 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره چهارم /زمستان 3931
جدول  .3آزمون تحلیل واریانس

مدل

منبع تغییر

مجموع

1

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

15 /143

1

15 /143

باقیمانده

17 / 062

821

کل

32 /304

921

2

2

درجه

میانگین

مقدار F

سطح معنیداری

269 /247

0/000a

0/ 057

رگرسیون

17 /408

1

8/209

باقیمانده

14 / 599

721

0/940

کل

32 /304

921

رگرسیون

18 / 751

1

6/ 250

باقیمانده

13 / 653

621

0/640

کل

32 /304

921

2 18 /023

136 /524

0/000b

0/000c

 aپیشبینی کنندهها( :ثابت) ،حس کارآمدی معلم

 bپیشبینی کنندهها( :ثابت) ،حس کارآمدی معلم ،اعتماد معلم به دانشآموزان و والدین

 cپیشبینی کنندهها( :ثابت) ،حس کارآمدی معلم ،اعتماد معلم به دانشآموزان و والدین ،تاکید تحصیلی معلم
متغیر وابسته :پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

جدول شماره ( ،)4ضرایب رگرسیون گام به گام را نشان میدهد .ضریب رگرسیون ( )Bگام

اول برای متغیر حس کارآمدی معلم برابر با  0/526و مقدار ثابت رگرسیون برابر با  1/170است.

در گام دوم ،متغیر اعتماد معلم به دانشآموزان و والدین نیز وارد معادله میشود و ضرایب

متغیرهای حس کارآمدی معلم و اعتماد معلم به دانشآموزان و والدین به ترتیب  0/ 564و

 0/142و مقدار ثابت رگرسیون نیز  0/975میشود .در جدول شماره  ،4مقادیر  tو سطح

معناداری آنها که همگی کمتر از  0/ 05هستند ،نشان میدهند که همه ضرایب از لحاظ آماری
معنادارند.

یکی از اجزاء این جدول ،آمار مربوط به همخطی است .دو شاخص تورم واریانس و ضریب

تحمل ،میزان همپوشی بین متغیرهای مستقل را اندازهگیری میکنند .ضریب تحمل بیانگر میزان
همپوشی بین متغیرهای پیشبین است .هر چه ضریب تحمل بزرگتر باشد ،میزان همپوشی با

سایر متغیرهای پیشبین کمتر است .با توجه به اینکه ضریب تحمل یک نسبت است ،مقدار آن
بین صفر و یک تغییر میکند .مقدار نزدیک به یک بدین معنی است که در یک متغیر مستقل
بخش کوچکی از پراکندگی آن توسط سایر متغیرهای مستقل تبیین میشود .مقدار نزدیک به

صفر بدین معنی است که یک متغیر تقریبًاًا یک ترکیب خطی از سایر متغیرهای مستقل است.

اگر ضریب تحمل کوچکتر از  0/1باشد ،وجود رابطه همخطی ممکن است برای دادهها مشکل-
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ساز باشد (ضرایب بتا را ناپایا میسازد) .بر اساس دادههای موجود مقدار ضریب تحمل متغیرهای
مورد بررسی ،به ترتیب برابر با  0/279 ،0/449و  0/ 958است که نشان میدهد معادله رگرسیون،

مشکل همخطی ندارد .شاخص تورم واریانس همواره عکس ضریب تحمل است ،بدین معنی که
هر چه مقدار تورم واریانس بیشتر میشود ،ضرایب رگرسیون ناپایاتر میشوند .در جدول (،)4
همه متغیرها دارای عامل تورم کمتر از  2هستند .لذا ،ضرایب وابسته به خوشبینی تحصیلی

معلمان ناپایا نیستند.
مدل

متغیر

1

جدول  .4ضرایب رگرسیون متغیرهای وارد شده
ضرایب استاندارد
نشده

B

انحراف

ثابت

1/170

0/ 115

حس کارآمدی معلم

0/526

0/ 038

ثابت

0/975

0/721

ضرایب

استاندارد

ارزش
t

شده
Beta

سطح

معنیداری

ضریب

استاندارد

2

3

تحمل

9/ 38 3

0/000

16 /424

0/000

4/ 566

0/000

حس کارآمدی معلم

0/ 564

0/ 036

0/126

15 / 538

0/000

اعتماد معلم به دانش-

0/142

0/ 034

0/ 284

7/201

0/000

ثابت

0/ 354

0/2 13

2/476

0/000

آموزان و والدین

0/ 688

حس کارآمدی معلم

0/245

0/ 035

0/ 597

15 / 269

0/000

اعتماد معلم به دانش-

0/322

0/ 033

0/ 263

6/247

0/000

تاکید تحصیلی معلم

0/ 117

0/620

0/571

4/545

آموزان و والدین

بحث و نتیجهگیری

شاخص همخطی

متغیر وابسته :پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

ﮐ ﺐﺴ

ا ﺪﻫ اف ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .در نتیجه ،انجام یک مطالعه جامع در ز ﻪﻨﯿﻣ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ

ﺮﯿﻏ ﻞﺑﺎﻗ ا ﺎﮑﻧ ري ﻮﺧﺮﺑ ردار ﻮﺑ ده و ﺮﺑ

ا ﺖﯿﻤﻫ

()VIF
1/425
1/ 756

0/279

1/328

0/ 958

0/000

ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ  ،ﺮﺑ و ﺪﻧ اد ﺪﻣ ارس ،دا ﺎﮕﺸﻧ ه ﺎﻫ و ﺮﯾﺎﺳ ﺮﻣ ا ﺰﮐ آ ﻮﻣ ز ﯽﺷ ا ﺖﺳ
ﻦﯿﻤﻫ ا ﺎﺳ س ﺮﺑ ر ﯽﺳ

واریانس

0/449

ﯽﮑﯾ از ﺎﻈﻧ م ﺎﻫ ي ﻢّﻬﻣ و ﺮﺛﻮﻣ در ﺎﻬﺟ ن ا ﺮﻣ وز و آ ﺪﻨﯾ ه ،ﺎﻈﻧ م آ ﻮﻣ زش و ﺮﭘ ورش ﺮﻫ

ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ

ت ور م

ﻮﺸﮐ ر ا ﺖﺳ .

ﻪﮐ ﻪﻧﺎﺸﻧ ﯽﻤﻬﻣ از

ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ از ﺮﺿ ورت

ﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ي ﺮﺛﻮﻣ ﺮﺑ ا ﻦﯾ

ﻮﻬﻔﻣ م ﺰﯿﻧ

ﺰﺋﺎﺣ

ا ﺖﺳ  .لذا ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه خوشبینی تحصیلی معلمان و پیشرفت

تحصیلی دانشآموزان مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران بود.

44 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره چهارم /زمستان 3931

نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی نشان داد که ،بین خوشبینی تحصیلی معلمان و پیشرفت

تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که ،از میان

مولفههای خوشبینی تحصیلی معلم ،حس کارآمدی معلم باالترین رابطه را با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دارد .بعد از حس کارآمدی معلم ،به ترتیب اعتماد معلمان به دانشآموزان و
والدین و تاکید تحصیلی معلم رابطة مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان داشتند.

این یافتهها ،با یافتههای پژوهش هوی و همکاران ( ،)6002اسمیت و هوی ( ،)7002گارول و

کرمگیل (  ،) 2010کانتر و همکاران ( ،)8002کایربی و دیپاال ( ،) 011 2بیول و میچل (،)2 01 2

حجازی و همکاران (  ،) 2010ذبیحی حصاری ( ،)2931عباسیان ( ،)1931قنبرلو ( ،)2931امینی-
پور ( )2931و دافی فریدمن ( ،)7002همخوانی دارد .نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان

داد که مولفههای خوشبینی تحصیلی معلم توانست  57 /9درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان متوسطه پسرانه شهر تهران را به طور معناداری پیشبینی کند .لذا ،میتوان نتیجه
گیری کرد ،مدارسی که معلمان آن تاکید (فشار) تحصیلی بیشتری دارند ،دارای حس کارآمدی

مطلوبتری هستند و اعتماد بیشتری به والدین و دانشآموزان دارند؛ میتوان انتظار پیشرفت
تحصیلی بیشتر دانشآموزان در آن مدرسه را نسبت به مدارس دیگر که معلمان آن دارای

خوشبینی تحصیلی پایینتری هستند ،داشت .نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون چندگانه

نشان داد که ،حس کارآمدی معلم بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی

شهای قنبرلو ( )2931و بیرد و همکاران ( ،) 2010
دانشآموزان دارد .این یافته ،با یافتههای پژوه 

کایربی و دیپاال ( ) 011 2و بیول و میچل ( )2 01 2همخوانی ندارد .بیشترین سهم در پژوهش قنبرلو
و بیرد و همکاران و بیول و میچل در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مربوط به اعتماد

معلم به دانشآموزان و والدین و در پژوهش کایربی و دیپاال مربوط به تاکید تحصیلی بوده
شهای اسمیت و هوی ( ،)7002همخوانی دارد .در پژوهش آنها
است .همچنین این یافته ،با پژوه 

بیشترین سهم برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مربوط به حس کارآمدی معلم بوده

است .به طور خالصه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که:

الف) بین خوشبینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبتی وجود دارد.

ب) حس کارآمدی معلم به عنوان یکی از ابعاد خوشبینی تحصلی معلم ،مهمترین پیشبینی-

کننده پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به شمار میآید.

بررسی رابطه خوشبینی تحصیلی معلمان و  /...مرادی و همکار
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بنابر یافتههای این پژوهش ،پیشنهادهای زیر به منظور بهبود خوشبینی تحصیلی معلمان و

جلوگیری از افت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارائه میشود:

 به مدیران پیشنهاد میشود با فراهم کردن آموزشهای ضمن خدمت و حین خدمت که در

آنها توسعه خوشبینی تحصیلی معلمان مدنظر قرار گرفته ،زمینه بهبود خوشبینی تحصیلی

معلمان را فراهم آورند.

 به مدیران مدارس پیشنهاد میشود با ایجاد و حفظ فرهنگ مدرسه مثبتگرا که در آن
معلمان به باورهای خوشبینانه تشویق میشوند ،زمینة گسترش خوشبینی تحصیلی معلمان را

فراهم آورند.

 به مدیران مدارس پیشنهاد میشود با فراهم کردن ساختارها و رویههای الزم برای کادر
اداری و آموزشی مدرسه برای انجام وظایفشان ،خوشبینی جمعی مدرسه را افزایش دهند.
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