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 در مدار31-39  نفر هه در سال تحصیلی933معلمان مقطع ابتدایی شامل
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 نتاای پاژوهش. نفار باود308  نمونه پژوهش با توجه به جدول تعیین ضجم نمونه هرجسی و مورگان برابر باا.بودند

،خوشبینی تحصیلی

 همبساتیی، نشان داد هاه باین متبیرهاای خاوشبینای تحصایلی معلماان و ساالمت ساازمانی باا اثربخشای مادار

 اثربخشی،سالمت سازمانی

) وP>0/00( همبساتیی مثبات و معناادار،  بین مؤلفههای خوشبینی تحصیلی با اثربخشی مادار،)P>0/08(مثبت

.مدرسه

ابتادایی ایان شاهر مشابول باه تادری

 نتاای.)P>0/00(  همبساتیی مثبات و معناادار وجاود داشات، بین مؤلفههای سالمت سازمانی با اثربخشی مادار
 در نهایت.عادی و هیئت امنایی تنها در متبیر اثربخشی مدرسه تفاوت وجود دارد
عاادی و

 نشان داد هه بین مدارt آزمون

نتای آزمون رگرسیون نشان داد هه تنها سالمت سازمانی قادر اسات خاوشبینای تحصایلی را در مادار
.هیئت امنایی پیشبینی هند
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The purpose of this study was to investigate the relationship between teachers' optimism
and organizational health with school Effectiveness in elementary board of trustee’s
schools and state-run schools in Baneh in academic year 2192-2198. The statistical
population of the study consisted of all elementary school teachers (321) who were
teaching at elementary schools. Sample size was 219 people selected basedonKerjci &
Morgan, (9121). The results showed that there is a statistically significant correlation
between teachers' academic optimism and organizational health with the school
effectiveness (P <1019), between the components of academic optimism with the school
effectivenesswas also significant(P <1016) and there was a significant correlation
between organizational health components andschools’ effectiveness (P <1016).The
results of the t-test showed that theonly difference between the State-Run Schools and
the board of trustees wasthe school effectiveness variable.Finally, the results of the
regression test showed that only organizational health was able to predict academic
optimism in the state-run and board of trustee’s schools.
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مقدمه
مدرسه ،مؤسسهای بسیار مهم است هه برای مدت معینی ،به بخشی از زندگی هر شخص تبدیل میشود .مدرسه جایی است
هه فرد دانش خود را به دست میآورد و گسترش میدهد و مهارتها و تواناییهای خود را توسعه میدهد و از طریق مدرسه به
بهزیستی روانی نیزدست مییابد( .)Fejová & Uhláriková, 3081مدیران و محققان تربیتی سرتاسر دنیا ،در پیِ شناسایی و
شناخت ویژگیها و متبیرهای تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی هستند .مربیان و محققان تربیتی معتقدند هه ویژگیهای محیط
مدرسه ،نقش مهمی در موفقیت مدرسه دارند و افزایش موفقیت و اثربخشی مدرسه به اضتمال زیاد ،در افزایشپیشرفت تحصیلی
دانشآموزان نمایان میشود .محققان تالش دارند تا ویژگیهایی را شناسایی هنند ههممکن است نشاندهندهء مدار
باشد ،با این امید هه این ویژگیها را در مدار

اثربخش

دییر اجرا هنند( .)Messick, 3083; Cited in AbdollahZadeh, 3081امروزه

هیچ سازمانی نمیتواند فعالیت خود را به دور از عوامل محیطی ادامه دهد؛ بلکه سازمانها در محیطی پویا و متبیر قرار دارند هه
برای همیام شدن با این تبییرات و ضفظ و تداوم ضیات خویش باید انعطافپذیر باشند و خود را با تبییرات محیطی وفق دهند و
همواره آمادهء مواجهه با مشکالت و تقا اهای محیطی و ضلّ آنها باشند .نیل به اهداف سازمانی ،مستلزم ضلّ این مشکالت است
و تداوم و ضیات سازمان نیز در گرو ضرهت به سمت اهداف موردنظر و نیل به آنها و در نهایت رسیدن به اثربخشی می-
باشد(.)Heidar Zadeh, 3089

اثربخشی و ارزیابی میزان تحقق اهداف ،از عوامل تأثیرگذار بر پیامدهای تحصیلی است ،ولی خود نیزتحت تأثیر متبیرهای
مختلف فردی و محیطی قرار دارد .تفاوتهای فردی از قبیل نیرش ذاتی عالقه به تحصیل ،تعلق به مدرسه ،نیرش به تحصیل،
مسئولیتپذیری اجتماعی و ادراک دانشآموزان از جهتگیری هدفدارمعلم ازیک طرف و عوامل موقعیتی نظیر محیط والدین
خانواده و ساختار هالسی و نحوه ارزشیابی از طرف دییر میتواند اثربخشی و اهداف دانشآموزان را تحت تأثیر قرار
دهد( .)Ahmadi, 3080مسئلهء اثربخشی مدرسه ،نمایانیر چالشهای ماندگار و اساسی در عملکرد مدیریتی است .چالش نخست
آنکه ،هیچ توافق جمعی در مورد تعریف اثربخشی مدرسه وجود ندارد؛ جنبههای متفاوت به نتای یادگیری متفاوت نیاز دارند.
دومین چالش درباره تعریف اثربخشی سازمان است؛ زیرا مدام در ضال تبییراست و دردیدگاه افراد نسبت به مدرسه تأثیر می-
گذارد و بازتابدهندهء تبییرات اجتماعی است .چالش سوم این است هه هر گروه معموالً مشخصات اثربخشی متفاوت و
متضادی را ارائه میهند(.)Hoy & Miskel, 3082

اثربخشی مدرسه به عنوان یک مو وع اساسی ازسوی بسیاری از محققان تربیتی مورد توجه قرار گرفتهاست .اثربخشی ،یک
مفهوم چندبخشی و پیچیده است هه غالباً با بحث هیفیت ارتباط پیدا میهند و به آن میزانی اشاره داردهه وسایل و فرایندهای
آموزشی ،منت به دستیابی اهداف یا نتای آموزشی میگردند( .)Hoy & Miskel, 3082لذا ،جهت سنجش اثربخشی یک
مدرسه ،الزم است عوامل بسیاری را مالک قرار داد .استروف و اشمیت( Ostroff & Schmitt, 8332; Cited in

 )Amjadzabardast, Gholami & Nemati, 3080عواملی مانند هارهردمدیریتی ،رفتار رهبری ،اصول اخالقی ،سطح
اعتماد،فرهنگ و جوّمدار  ،مشارهت والدین ،هارایی معلمان و ر ایت شبلی آنان و ضمایتهای اجتماعی را از عوامل هلیدی
میدانند .از دهه  ،8310در پژوهشهای اثربخشی آموزشی در مورد نوع شرایط سطح مدرسهای 8هه بسیار اهمیت دارند ،اجماع
زیادی وجود داشته است( .)Scheerens, 3081ایده اصلی مدار

اثربخش این است هه فراتر از تأثیر بر ویژگیهای فردی ،مانند

1

. Kind of School-Level Conditions

بررسی رابطه خوشبینی تحصیلی معلمان و سالمت سازمانی با اثربخشی مدرسه در مدارس هیأت امنایی و عادی ابتدایی

توانایی شناختی و زمینه اجتماعی عمل هنند ،این مدار

36

در تالشند تا روی آنچه در سطح سازمانی مدرسه ،در جهت بهبود

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میتوان انجام داد ،تمرهز هنند(.)Ramberg, Låftman, Almquist & Modin, 3083

الیوی« اثربخشی مدرسه ،» 8به عنوان یک جریان پژوهشی ،در پاسخ به این بحثها هه « آیا مدار

تفاوت ایجاد میهنند

» ،متولد شد( .)Teddlie & Reynolds, 3000بر این اسا  ،پژوهشهای اثربخشی مدرسه ،عمدتاً روی دو سؤال متمرهز شد« :
چه چیزی مدار

خوب را ایجاد میهند؟ » و « چیونه میتوانیم مدار

خوب بیشتری ایجاد هنیم؟ » ( Reynolds & et al,

 .)3089به عبارت دییر ،هدف محوری پژوهشهای اثربخشی مدرسه میتواند به صورت بررسی اینکه « چه هارهایی » اثربخشی
مدار

در ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تضمین میهند و مطالعه راههایی هه به موفقیت بیشتر مدار

در افزایش

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و در نهایت همک به فرصتهای آموزشی برابر منجر شود ،در نظر گرفته شود(.)Oldaç, 3081

برای پاسخ به این پرسشها و تحقق این هدف ،پژوهشهای اثربخشی مدرسه ،رابطهء بین متبیرهای مختلف را در بافتهای
آموزشی و متبیرهای مربوط به خروجیهای تحصیلی و یا اجتماعی مدرسه مورد بررسی قرار دادهاند( Creemers, Reynolds,

.)Stringfield & Teddlie, 3002; Teddlie & Reynolds, 3000

پژوهشهای انجام شده در گذشته بیشتر در مورد تأثیر متبیرهای فردی (متبیرهای درونی و مربوط به خود)
مانندخودهارآمدی و انییزش ذاتی بر روی اهداف و اثربخشی مدرسه بوده است ،در ضالی هه هه عوامل تأثیرگذار متعددی در
بافت هال

مدرسه و اجتماع وجود دارد هه میتواند روی ویژگیهای یادگیرنده ازجمله اهداف پیشرفت او اثر بیذارد .در میان

متبیرهای قابل تبییر ،هیفیت معلم به عنوان معنادارترین پیشبین بازدههای تحصیلی دانشآموزان شناسایی شده است( Kulophas

 .)& et al, 3081; Hattie, 3001; Sanders, Wright, and Horn, 8339معلم با مجموعهای از باورها در مورد هویت هارآمدی و
جهتگیری هدفی ،درهال

در

بسیاری برمحیط یادگیری تدری

عمل میهند .باورهای معلمان و ویژگیهای آنان از مهمترین خصوصیاتی است هه تأثیر
و عملکرد دانشآموزان دارد .یکی از این باورها ،خوشبینی تحصیلی است .خوشبینی

تحصیلی 3یکسازه جدید است هه معرّف تصویری غنی از عاملیت فردی است و قضاوتهای معلم را درقالبهای شناختی،
عاطفی و رفتاری تو یح میدهد(.)Ahmadi, 3080

خوشبینی تحصیلی معلمان ،اعتماد هلی معلمان را نشان میدهد ،به عبارت دییر خوشبینی تحصیلی معلمان نمایانیر آن
است هه شرایط برای موفقیت تحصیلی دانشآموزان وجود دارد .تارتر و هوی( )Tarter & Hoy, 3002هارآمدی معلمان،2
اعتماد 9هادر آموزشی و معلمین به والدین و دانشآموزان و تأهید تحصیلی 0را در سطح مدرسه معرفی هردند .مطالعات دییری
نیز نشان داد هه این سه متبیر ،یک متبیر مکنون را -هه خوشبینی تحصیلی است  -تشکیل میدهند( Hoy, Tarter, & Hoy,

.)3082 )3001; McGuigan & Hoy, 3001; Smith & Hoy, 3009; Tschannen-Moran & et al, 3082; Wu & et al, 3082

اضسا

هارآمدی معلم ،به صورتقضاوت وی در مورد قابلیتش برای دستیابی بر نتای مطلوب در مورد مشارهت هالسی و

یادگیری دانشآموزان ضتی آنانی هه سرسخت و بی انییزه هستند تعریف میشود.منظور از اعتماد معلمان به دانشآموزان و
والدین ،اضسا

معلماننسبت به قابل اعتمادبودن ،راستیویی و پذیرای مسئولیت بودن دانشآموزان و والدینشان است .فرهنگ

اعتماد را میتوان بر اسا

میزان اعتماد هادر آموزشی به دانشآموزان ،والدین ،مدیر و همکاران مشخص نمود .وجود این
1

. School effectiveness
. Academic Optimism
4
. efficacy
3
. Trust
6
. Academic emphasis
2
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اعتمادهای چهارگانه هه شامل اعتماد معلم به دانشآموزان ،والدین ،مدیر و دییر معلمان است باعث میشود تمام این افراد با هم
به صورت مشارهتی هار هنند و اثربخشی مدرسه را افزایش دهند و رابطه اعتماد ساز شامل اضسا

خیرخواهی ،قابلیت اطمینان،

صالضیت ،راستیویی و پذیرای مسئولیت بودن است .سومین عامل مؤثر بر خوشبینی تحصیلی تأهید تحصیلی است .تأهید
تحصیلی بیانیر باور معلم در مورد موفقیتهای تحصیلی دانشآموزان و تمرهز آنان بر روی یادگیری و تکالیف تحصیلی می-
باشد .تأهید تحصیلی رسیدن به استانداردهای باالتر تحصیلی است هه نشانیر رفتار هارآمدی و اعتماد است( Hoy & Miskel,

.)3082

از طرفی هر سازمانی برای اینکه اثربخش باشد قبل از هر چیز باید بتواند در موارد بحرانی ،من انطباق و سازش با محیط
متبیر و مقابله با هر مشکلی ،بهترین منابع خود را به هار گیرد و با نیروهای تهدیدهننده خارجی ،به طور موفقیتآمیزی برخورد
هند و نیروی آنها را درجهت هدف اصلی سازمان هدایت نماید و همواره با ضفظ تواناییهای بقای خود ،آن را رشد و توسعه
دهد و به تعبیری دییر از سالمتی سازمانی برخوردار باشد( .)Rzaei Soufi, Doustar & Sadat, 3083مدار

بر آنچه در مورد

برنامه درسی و روشهای آموزشی میدانند ،متمرهز شدهاند ،با این ضال ،عاملی هه بهندرت به عنوان یک عامل مؤثر در پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان در نظر گرفته میشود ،سالمت سازمانی است( .)Zamora & Hernandez, 3081سالمت سازمانی 8مفهوم
بینظیری است هه به ما اجازه میدهد تصویر بزرگی از سالمتسازمان داشته باشیم .در سازمانهای سالم ،هارهنان متعهد ،وظیفه-
شنا

و سودمند هستند و از روضیه و عملکردباالیی برخوردارند .سازمان سالم جایی است هه افراد با عالقه به محل هارشان می-

آیند و به هارهردن در این محل افتخار میهنند .در ضقیقت سالمتی سازمان از لحاظ فیزیکی ،روانی ،امنیت ،تعلق ،شایسته-
ساالری و ارزشگذاری به دانایی ،تخصص ،شخصیت ذی نفعان ،رشددادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از
سوی فراسیستمهای خود در اثربخشی رفتاری هر سیستمی تأثیر بسزایی دارد( .)Ghahremani, 3083پارسونز 3در تعریف یک
سازمان سالم میگوید « :همه سیستمهای اجتماعی برایبقا و توسعه ،باید خود را با محیط اطراف انطباق دهند ،منابع مربوط را
برایبه دست آوردن مقاصد خود بسی هنند ،فعالیتهای خود را هماهنگ و همسانسازند ،و در هارهنان خود ایجاد انییزه نمایند.
در این صورت سالمت آنها تضمینمیگردد »(.)Hoy & Miskel, 3082

در گفتمان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،سالمت سازمانی به عنوان یک عامل مؤثر در یادگیری دانشآموزان مطرح شده
است ( .)Fairman, 3088; Roney, 3088; Uline, Miller & Tschannen-Moran, 8331; Hoy, 8339اولین بار ماتیو
مایلز( )Matthew Miles, 8310مفهوم سالمت سازمانی را برای هاربرد در مدار

مدار

مطرح هرد ،زمانی هه او فرایندهای تبییر در

دولتی (عمومی )2را مینوشت .پژوهشهای هوی( )Hoy, 8338و فایرمن( )Fairman, 3089شواهدی فراهم هردهاند هه

از اهمیت سالمت سازمانی در بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ضمایت میهنند .پژوهشیران دییر از اینکه محیط یادگیری
مدرسه از جوّ یادگیری مدرسه ،فرهنگ مدرسه و سالمت سازمانی تأثیر میپذیرد ،ضمایت هردهاند( Roney, 3088; Uline & et

 .)al, 8331; Hoy, 8330در ارتباط با هر یک از متبیرهای این پژوهش ،مطالعات مختلفی صورت گرفته است ،به طوری هه در
پژوهشهایی رابطه سالمت سازمانی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان( ;Zamora & Hernandez, 3081; Roney & et al, 3009
 ،)cited in Shah Morad Zadeh, 3089فرسودگی شبلی( ،)Sabanci, 3003; cited in Zare, 3082اثربخشی معلمان( & Roney

،)et al, 3009; cited in Shah Morad Zadeh, 3089; Amirianzadeh, & Mohamadpoor, 3081; Shariatmadari, 3003
1

. Organizational health
. Parsons
4
. Change Process in Public Schools
2
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اعتماد سازمانی( ،)Tghvaei Yazdi, 3081ر ایت شبلی( ،)Maleki Avarsin & Ghassabi, 3082مسئولیتپذیری اجتماعی
( ،)Tghvaei Yazdi, 3081متبیرهای جمعیت شناختی()Pak Nejad, 3082؛ رابطه خوشبینی تحصیلی با پیشرفت دانش-
آموزان( Boonen,Pinxten,Van Damme &Onghena, 3089; Tschannen-Moran & et al, 3082; Wu, 3083; Mohammad
 ،)Zadeh, 3089و عیت اجتماعی -اقتصادی دانشآموزان( ;Boonen,Pinxten,Van Damme &Onghena, 3089

 ،)Malakshahi, 3081مسئولیتپذیری جمعی( ،)Wu, 3083ر ایت شبلی()Badri Gargari, Beyraami & Gholaami, 3080؛ و
اثربخشی سازمانی با ویژگیهای جمعیتشناختی( )Henderson, 3088; Harrison, 3001مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابراین ،با توجه به اینکه تا هنون پژوهشی درباره خوشبینی تحصیلی معلمان و سالمت سازمانی با اثربخشی مدرسه انجام
نشده و بررسی خوشبینی تحصیلی و سالمت سازمانی در اثربخشی مدار

ابتدایی اهمیت بسیار دارد ،محقق بر آن شد تا در این
ابتدایی هیئت امنایی و عادی شهر بانه را

پژوهش ،رابطه خوشبینی تحصیلی معلمان و سالمت سازمانی با اثربخشی مدار
بررسی هند .پژوهش ضا ر قصد دارد به چهار سؤال زیر پاسخ دهد:
 .8آیا بین خوشبینی تحصیلی معلمان با اثربخشی مدار

ابتدایی رابطه وجود دارد؟

 .3آیا بین خوشبینی تحصیلی معلمان با سالمت سازمانی مدار
 .2آیا بین معلمان مدار

ابتدایی رابطه وجود دارد؟

عادی و هیئت امنایی در متبیرهای خوشبینی تحصیلی ،سالمت سازمانی و اثربخشی مدرسه تفاوت وجود

دارد؟
 .9آیا خوش بینی تحصیلی و سالمت سازمانی ،اثربخشی مدار

عادی و هیئت امنایی را پیشبینی میهنند؟

روش پژوهش
ء

پژوهش ضا ر به لحاظ هدف ،هاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری دادهها ،در قلمرو پژوهشهای همبستیی است .جامعه
آماری پژوهش ضا ر عبارت بود از هلیه معلمان دورهء ابتدایی شهر بانه هه در سال تحصیلی  8231-39در مدار
شهر مشبول به تدری

بودند .براسا

ابتدایی این

آمار گرفته شده از اداره آموزش و پرورش این شهرستان ،تعداد این معلمان  933نفر بود

هه از این تعداد  313نفر زن و  899نفر مرد بودند .ضجم نمونه با توجه به جدول هرجسی و مورگان()Kerjci & Morgan, 8390

برابر با  308نفر بود هه از این تعداد  823نفر در مدار

عادی و  13نفر در مدار

هیئت امنایی بودند .به منظور انتخاب نمونه از

روش نمونهگیری خوشهای استفاده شد .دلیل استفاده از این روش در این پژوهش به سبب گستردگی و عدم دسترسی به فهرست
هامل افراد جامعه بود .به این صورت هه ابتدا مدار
مدار

مقطع ابتدایی (هیئت امنایی و عادی) شهر بانه مشخص شد و از بین این

چند مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامهها در بین معلمان آن مدار

توزیع شد .دادههای پژوهش با استفاده

از پرسشنامههای زیر جمعآوری شد:
 .8پرسشنامه خوشبینی تحصیلی بیرد و همکاران :در این پژوهش برای اندازهگیری خوشبینی تحصیلی معلمان از پرسشنامه
خوشبینی تحصیلی معلمان بیرد و همکاران( )Beard & et al, 3080هه دارای  88گویه است استفاده شد .این پرسشنامه
دارای سه خرده مقیا

هارآمدی جمعی معلم ( 9گویه) ،اعتماد به والدین و دانشآموزان ( 9گویه) و تأهید تحصیلی (2

گویه) است
 .3هلیه سؤاالت بر روی یک طیف پن

درجهای از «خیلی هم» تا «خیلی زیاد» نمرهگذاری میشوند .عباسیان و

ضیدرزاده( )Abbasian & Heidarzadeh, 3081پایایی هر یک از خردهمقیا های هارآمدی معلم ،اعتماد به والدین و
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دانشآموزان و تأهید تحصیلی را به ترتیب  0/19 ،0/93و  0/10و برای هل پرسشنامه  0/13برآورد هردند .پایایی این
پرسشنامه در پژوهش ضا ر  0/910و برای هر یک از خردهمقیا های هارآمدی معلم ،اعتماد به والدین و دانشآموزان و
تأهید تحصیلی برابر با  0/900 ،0/900و  0/928به دست آمد.
 .2پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و ولفولک :برای اندازهگیری سالمت سازمانی از پرسشنامه  29سؤالی سالمت سازمانی در
مدار

ابتدایی هوی و ولفولک()Hoy & Woolfolk, 8332استفاده شد .این پرسشنامه دارای پن خرده مقیا

یکپارچیی

سازمان ی ،رهبری دوستانه ،نفوذ بر منابع قدرت ،وابستیی معلم و تأهید علمی است .هلیه سؤاالت بر روی یک طیف چهار
درجهای از « به ندرت رخ میدهد » تا « بارها و بارها رخ میدهد » نمرهگذاری میشوند .هوی ،تارتر و هاتکمپ( Hoy,

 )Tarter & Kottkamp, 8338پایایی هر یک از خردهمقیا های یکپارچیی سازمانی ( ،)0/30رهبری دوستانه ( ،)0/30نفوذ
بر منابع قدرت ( ،)0/13وابستیی معلم ( )0/39و تأهید علمی را ( )0/19به دست آوردند .پایایی این پرسشنامه در پژوهش
ضا ر  0/113و برای هر یک از خردهمقیا های یکپارچیی سازمانی ( ،)0/932رهبری دوستانه ( ،)0/199نفوذ بر منابع
قدرت ( ،)0/909وابستیی معلم ( )0/909و تأهید علمی ( )0/900به دست آمد.
 .9پرسشنامه اثربخشی مدرسه هوی ( :)3003برای اندازهگیری اثربخشی مدرسه ،از پرسشنامه اثربخشی مدرسه هوی ( Hoy,
 )3003استفاده شد .این پرسشنامه دارای  1گویه بر اسا

طیف  0گزینهای لیکرت از «هامالً مخالفم» تا « هامالً موافقم » می-

باشد .ضیدرزاده( )Heidarzadeh, 3089پایایی این پرسشنامه را برای پژوهش خود  0/13به دست آورد .پایایی این پرسشنامه
در پژوهش ضا ر  0/133به دست آمد.
تجزیهوتحلیل دادههای آماری با استفاده از نرمافزار SPSSاست  33و با استفاده از آزمون همبستیی پیرسون ،آزمون تی مستقل و
ریب رگرسیون چندگانه انجام گرفت.
یافتههای پژوهش
در جدول  8آمارههای توصیفی متبیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول :8آمارتوصیفی مربوط به متبیر خوشبینی تحصیلی و مؤلفههای آن
متبیر /مؤلفه

تعداد

میانیین

انحراف معیار

308

92/31

9/83

09

هارآمدی جمعی معلم

308

80/20

3/001

30

اعتماد به والدین و دانشآموزان

308

80/09

3/23

30

1

تأهید تحصیلی

308

83/13

3/21

80

3

308

882/00

83/32

891

98

308

33/13

9/10

20

80

رهبری دوستانه

308

29/10

0/80

90

88

نفوذ بر منابع قدرت

308

38/13

2/10

31

80

وابستیی معلم

308

31/33

2/03

21

89

تأهید علمی

308

80/81

3/30

30

3

308

28/09

9/18

90

81

خوشبینی تحصیلی

سالمت سازمانی
یکپارچیی سازمانی

اثربخشی مدرسه

باالترین نمره

همترین نمره
29
80

همانگونه هه در جدول  8مشاهده میشود ،میانیین و انحراف معیار متبیر خوشبینی تحصیلی  92/31و  ،9/83مؤلفه
هارآمدی جمعی معلم  80/20و  ،3/001مؤلفه اعتمادبه والدین و دانشآموزان  80/09و  3/23و مؤلفه تأهید تحصیلی  83/13و
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3/21؛ متبیرسالمت سازمانی  882/00و  ،83/32مؤلفه یکپارچیی سازمانی  33/13و  ،9/10مؤلفه رهبری دوستانه  29/10و ،0/80
مؤلفه نفوذ بر منابع قدرت  38/13و  ،2/10مؤلفه وابستیی معلم  31/33و  2/03و مؤلفه تأهید علمی  80/81و 3/30؛ و متبیر
اثربخشی مدرسه  28/09و  9/18به دست آمدهاند.
سؤال اول پژوهش :آیا بین خوش بینی تحصیلی معلمان با اثربخشی مدارس ابتدایی رابطه وجود دارد؟
جدول :3بررسی رابطه خوشبینی تحصیلی معلمان با اثربخشی مدار

متبیرها

خوشبینی تحصیلی

خوشبینی تحصیلی

8
**

خودهارآمدی
اعتماد
تأهید تحصیلی

خودهارآمدی

0/139

اعتماد

تأهید تحصیلی

8

**0/913

**0/302

**

**

0/131

**0/393

اثربخشی مدرسه

ابتدایی

8
**

0/239

*0/893

8

0/233

**0/383

**0/380

در جدول ،3رابطه خوشبینی تحصیلی معلمان با اثربخشی مدارسارائه شده است .همانگونه هه مشاهده میشود ،میزان رابطه
بین متبیرهای خوشبینی تحصیلی معلمانبا اثربخشی مدار  ،برابر با  0/393و رابطه مؤلفههای خودهارآمدی ،اعتماد و تأهید
تحصیلی با اثربخشی به ترتیب برابر با  0/380 ،0/893و  0/383به دست آمده است هه از لحاظ آماری معنادار است ()P>0/00؛
بنابراین میتوان گفت بین خوشبینی تحصیلی معلمان با اثربخشی مدار

ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سؤال دوم پژوهش :آیا بین خوش بینی تحصیلی معلمان با سالمت سازمانی مدارس ابتدایی رابطه وجود
دارد؟
جدول :2بررسی رابطه خوشبینی تحصیلی معلمان با سالمت سازمانی مدار

متبیرها

سالمت

یکپارچیی

رهبری

نفوذ بر منابع

وابستیی

تأهید

سازمانی

سازمانی

دوستانه

قدرت

معلم

علمی

8

سالمت سازمانی
یکپارچیی سازمانی

**

0/819

رهبری دوستانه

**

نفوذ بر منابع قدرت
وابستیی معلم
تأهید علمی
اثربخشی مدرسه

ابتدایی

8

0/930

0/033

8

**0/183

0/801

**0/133

**

0/133

0/013

**

**0/199

0/013

**0/991

**

*

**

0/901

0/898

0/101
0/221

8
**

0/001

**0/91
**

0/922

8
**0/181
**

0/211

8
**

0/231
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در جدول ،2رابطه سالمت سازمانی با اثربخشی مدارسارائه شده است .همانگونه هه مشاهده میشود ،میزان رابطه بین
متبیرهای سالمت سازمانیبا اثربخشی مدار

برابر با  0/901و رابطه مؤلفههای یکپارچیی سازمانی ،رهبری دوستانه ،نفوذ بر منابع

قدرت ،وابستیی معلم و تأهید علمی با اثربخشی به ترتیب برابر با  0/211 ،0/922 ،0/221 ،0/898و  231به دست آمده است هه
از لحاظ آماری معنادار میباشند ()P>0/00؛ بنابراین میتوان گفت بین سالمت سازمانی با اثربخشی مدار

ابتدایی ،رابطه مثبت

و معناداری وجود دارد.
سؤال سوم پژوهش :آیا بین معلمان مدارس عادی و هیئت امنایی در متغیرهای خوشبینی تحصیلی ،سالمت
سازمانی و اثربخشی مدرسه تفاوت وجود دارد؟
جدول  :9آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوت نیرش معلمان مدار

متبیر

نوع مدرسه

میانیین

انحراف استاندارد

خوشبینی

هیئت امنایی

99/882

9/381

تحصیلی

عادی

93/338

9/899

سالمت

هیئت امنایی

882/101

88/12

سازمانی

عادی

882/231

88/233

اثربخشی

هیئت امنایی

23/223

9/313

مدرسه

عادی

20/081

9/291

عادی و هیئت امنایی در متبیرهای پژوهش

جدول  ،9آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوت نیرش معلمان مدار

T

درجه آزادی

معناداری

8/192

833

0/013

8/192

833

0/013

3/13

833

0/003

عادی و هیئت امنایی در متبیرهای خوشبینی

تحصیلی ،سالمت سازمانی و اثربخشی مدرسه را نشان میدهد .همانگونه هه مشاهده میشود ،مقدار آزمون  tتنها در متبیر
اثربخشی مدرسه از لحاظ آماری معنادار میباشد ( .)t=3/13 ،P>0/00از این رو میتوان گفت هه بین معلمان مدار
هیئت امنایی از لحاظ متبیر اثربخشی مدرسه تفاوت معناداری وجود دارد و مدار

عادی و

هیئت امنایی از اثربخشی باالتری برخوردار

هستند.
سؤال چهارم پژوهش :آیا خوشبینی تحصیلی و سالمت سازمانی ،اثربخشی مدارس عادی و هیئت امنایی را
پیشبینی میکنند؟
جدول  :0آزمون رگرسیون چندگانه به منظور پیشبینی اثربخشی مدرسه از طریق خوشبینی تحصیلی و سالمت سازمانی

شاخصها
مدار

هیئت

امنایی
مدار

عادی

خوشبینی تحصیلی
سالمت سازمانی
خوشبینی تحصیلی
سالمت سازمانی

R

R3

0/291

0/83

0/919

0/383

F/P

B

Beta

T

P

9/009

0/813

0/809

8/811

0/39

()0/032

0/882

0/312

3/021

0/091

83/080

0/018

0/003

0/980

0/991

()0/008

0/813

0/993

0/203

0/008
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جدول  ،0آزمون رگرسیون چندگانه به منظور پیشبینی اثربخشی مدرسه از طریق خوشبینی تحصیلی و سالمت سازمانی را
نشان میدهد .همانگونه هه مشاهده میشود ،مقدار رایب رگرسیون برای مدار
ارائه شده است .سالمت سازمانی هم در مدار

عادی و هم در مدار

عادی و هیئت امنایی به صورت جداگانه

هیئت امنایی قادر است اثربخشی مدار

معناداری پیشبینی هند ( )P>0/00ولی خوشبینی تحصیلی ،قادر به پیشبینی اثربخشی مدار

را به صورت

عادی و هیئت امنایی نیست.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی رابطه خوشبینی تحصیلی معلمان و سالمت سازمانی با اثربخشی مدرسه در مدار

هیأت

امنایی و عادی ابتداییشهر بانه انجام شد .نتای ضاصل از تحلیل همبستیی پیرسون برای بررسی سؤال اول نشان داد هه بین خوش-
بینی تحصیلی معلمان با اثربخشی مدار

ابتدایی رابطه مثبت وجود دارد .همچنین ،بین مؤلفههای خودهارآمدی جمعی معلم،

اعتماد معلم به والدین و دانشآموزان و تأهید تحصیلی معلم با اثربخشی مدار  ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته را
میتوان با نتای پژوهشهای بونن و همکاران( ،)Boonen &et al, 3089تسچانن  -موران و همکاران( Tschannen-Moran & et
 ،)al, 3082وو ( ،)Wu, 3083هوی ،تارتر و ولفولک هوی(،)Hoy, Tarter, & Woolfolk Hoy, 3001ملکشاهی( Malakshahi,

 ،)3081محمدزاده( )Mohammad Zadeh, 3089و بدری گرگری و همکاران( )Badri Gargari & et al, 3080همسو در نظر
گرفت.
با توجه به آنچه در مبانی نظری آمده است ،سازه خوشبینی تحصیلی به ایجاد محیط مثبت در مدرسه همک میهند .به
عالوه این محیط باعث ایجاد هارآمدی معلم میگردد و در مدار

با خوشبینی تحصیلی باال ،معلمان ،دانشآموزان و والدین به

یکدییر اعتماد دارند .این اعتماد باعث ایجاد همدلی در میان آنها میگردد( .)Hoy, & et al, 3001خوشبینی تحصیلی ،جمعی از
باورهای مرتبط با قوتها و ظرفیتهای درونی مدرسه به منظور رسیدن به پیشرفت تحصیلی است .این باورها مبتنی بر تأهید
تحصیلی ،هارآمدی و اعتماد است .ترهیب آنها محیط مثبتی را برای مدرسه ایجاد مینماید .خوشبینی به آنچه فرد آن را
مطلوب درک میهند ،وابسته است .به طور مثال ،اگر معلمان عالقه اندهی به ایجادیادگیری در دانشآموزان داشته باشند،
رفتارهای بدبینانه بروز پیدا میهنند و اهداف بهندرت تحقق مییابند .به منظور رسی دن به اهداف مورد نظر ،اهداف قابل دستر
باید به صورت شفاف برای همهء گروه ،تعیین گردند .نه تنها به صورت شفاف بلکه اهداف باید به عنوان اهداف مطلوب ،مورد
پذیرش همه قرار گیرند .میتوان گفت معلمانی هه امید باالیی دارند نسبت به دستاوردهای آینده خوشبین خواهند بود .آنها با
دیدهء خوشبینی به چالشهای موجود خواهند نیریست و در رویارویی با مشکالت ،بهجای دلسردی و تسلیم موقعیت شدن،
تالش خواهند هرد هه مسائل را به نحو مناسب ضلّ و فصل هنند هه این خود موجب اثربخشی خواهد شد.
وار و هیتسانت ( )Ware & Kitsantas, 2002خاطرنشان میهنند معلمانی هه هارآمدی باالیی دارند بهاضتمالزیاد فعالیت
نموده و در هاربرد راهبردهای آموزشی ،خالقیت بیشتریدارند .بیرد و همکاران( )Beard & et al, 3080اشاره میهنند معلمان باید
قادر باشند تا ارتباط قابل اعتمادی با دانش آموزان و والدین برقرار هنند .زمانی هه محیط قابل اعتماد ایجاد میگردد،
دانشآموزان برای خطرپذیری و یادگیری از اشتباهات اضسا

راضتی میهنند و والدین باور میهنند هه معلمان به دنبال ایجاد

بهترین محیط یادگیری برای هودهان آنها هستند .الیوی معلمان خوشبین از لحاظ تحصیلی نشاندهندهء هسانی است هه شیوه
انساندوستانه و اعتمادآمیز در مدیریت دانشآموزان دارند ،آنان را در طرحریزی و ارزیابی هارهای خود مشارهت میدهند ،از
ارزیابیهای غیررسمی بهره می برند ،پذیرای والدین در هال

هستند و بیش از وظیفهء رسمی ،زمان و انرژی در اختیار
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نشریه علمی -تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی ، ،پاییز و زمستان  ،1931سال اول ،شماره دوم ،ص ص39-65 :

دانشآموزان قرار میدهند و آنان را یاری میهنند و به جای اعمال فشار و تنبیه ،به همکاری و پیوند بیشتر گرایش دارند( Wu,

.)3083از این رو در چنین شرایطی طبیعی مینماید هه خوشبینی تحصیلی معلمان به اثربخشی بیشتر مدرسه هه مهمترین مؤلفه آن
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است ،منجر شود.
نتای سؤال دوم نشان داد هه بین سالمت سازمانی با اثربخشی مدار

ابتدایی و هر یک از مؤلفههای یکپارچیی سازمانی،

رهبری دوستانه ،نفوذ بر منابع قدرت ،وابستیی معلم و تأهید علمی با اثربخشی مدار
دارد .این یافته را میتوان با نتای

ابتدایی ،رابطه مثبت و معناداری وجود

پژوهشهای زامورا و هرناندز( ،)Zamora & Hernandez, 3081سابانسی( ;Sabanci, 3003

 ،)cited in Zare, 3082رونی و همکاران ( ،)Roney & et al, 3009امیریانزاده و محمدپور( Amirianzadeh, & Mohamadpoor,
 ،)3081تقوایی یزدی( ،)Tghvaei Yazdi, 3081پاکنژاد( ،)Pak Nejad, 3082ملکی آوارسین و قصابی( & Maleki Avarsin

 )Ghassabi, 3082و شریعتمداری( )Shariatmadari, 3003همسو در نظر گرفت.
آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی است هه در واقع هیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی
بستیی به چیونیی عملکرد این نهاد دارد( .)Masodi Nejad, 2011ضساسیت این مو وع توجه بیشتر به سالمسازی بیشتر
مدار

را بیش از پیش مورد تأهید قرار میدهد .به منظور پیشییری از هاهش سودمندی و منفعت سازمان ،به ضداقل رساندن

غیبت هارهنان ،جلوگیری ازتعهد نبودن هارهنان نسبت به سازمان و ریشههن هردن رفتارهای غیراخالقی و درنتیجه ارتقای
اثربخشی در سازمان ،ما نیازمند به سازمانی سالم هستیم ،سازمانی هه در آن هارهنان من اضسا

تعلق نسبت به سازمان،

باعالقه و ر ایت هار هنند .در سازمان سالم ،منابع و هارهنان بهگونهای اثربخش مورداستفاده قرار میگیرد و هماهنیی هلی در
سازمان چنان است هه افراد نه بیشتر از ضد هار میهنند و نه بیکار و معطّل میمانند.
زمانی سازمان سالم است هه هارهنان اضسا

هنند هاری سودمند انجام میدهند و به اضسا

رشد و پرورش شخصی

دست مییابند .آنان بیشتر هاری شوقانییز را هه خشنودی درونی فراهم میآورد ،دوست دارند و میپذیرند .بسیاری از
هارهنان مسئولیت و فرصت پیشرفت و هامیابی شبلی را جستجو میهنند .هارهنان میخواهند هه به سخنان آنها گوش داده شود
و با آنان چنان رفتار شود هه گویی هر یک دارای ارزش وجودی فردی هستند .آنان میخواهند هه اطمینان یابند سازمان به-
راستی برای نیازها و دشواریهای آنان دلسوزی میهند( .)Jahed, 2002سازمانی هه پیوسته غیراثربخش است ،به یقین سالمت
سازمانی ندارد .در مجموع سالمت سازمانی ،برضاصلجمع انجام هار اثربخش داللت میهند(.)Alagheband, 2002با توجه به
اینکه نتای پزوهش نشانیر رابطهء همه مؤلفههای سالمت سازمان با اثربخشی مدرسه است ،باید سعی شود زمینههای بروز سالمت
سازمانی در مدار

فراهم شود .مدیران میتوانند در ساختارها و فرایندهای اجرایی مدار  ،این امر رامدّنظر قرار دهند.

در نهایت نتای مربوط به سؤال سوم نشان داد هه از دیدگاه معلمان مدار

هیئت امنایی ،متبیرهای خوشبینی تحصیلی و

سالمت سازمانی تفاوت معناداری با هم ندارند و تنها تفاوت موجود در ارتباط با متبیر اثربخشی مدار
پژوهش مدار

هیئت امنایی از اثربخشی باالتری برخوردار هستند .قنبری و اسکندری( )Ghanbari & Eskandari, 2012نیز

نشا ن دادند هه در بین مدار

ابتدایی هیئت امنایی و عادی از لحاظ اثربخشی سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد .آنها اشاره

میهنند هه از جمله دالیل این تفاوت میتوان به )8 :مجوّز مدار
خود باعث میشود مدیران و هیئت امنای مدار
نسبت به مدار

است هه با توجه به نتای

هیئت امنایی هه به صورت یکساله صادر میشود و این

بیشتر تالش هنند تا استانداردهای الزم را هسب هنند )3 .مدار

هیئت امنایی

عادی ،اختیارات بیشتری در زمینهء تدوین و تنظیم برنامهها و فعالیتهای آموزشی و تربیتی دارند )2 .با توجه به

اینکه برخی از هزینههای مدار

هیئت امنایی را والدین میپردازند ،لذا این مدار

به لحاظ فعالیتهای آموزشی و فوقبرنامه،
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بررسی رابطه خوشبینی تحصیلی معلمان و سالمت سازمانی با اثربخشی مدرسه در مدارس هیأت امنایی و عادی ابتدایی

امور رفاهی و بهداشتی دانشآموزان ،خدمات مشاوره و هیفیت برنامههای رسمی مدرسه در سطح باالتری میباشد )9 .تخصیص
نیروی انسانی موردنیاز در مدار
و عملکرد مدار

هیئت امنایی براسا

درخواستهای هیئت امنا صورت میگیرد هه این امر میتواند بر هیفیت

تأثیر مهمی داشته باشد.

در نهایت نتای مربوط به سؤال سوم پژوهش نشان داد هه از بین خوشبینی تحصیلی و سالمت سازمانی ،تنها سالمت
سازمانی است هه میتواند اثربخشی مدار

عادی و هیئت امنایی را به شکل معناداری پیشبینی هند .همانگونه هه اشاره شد،

در گفتمان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،سالمت سازمانی به عنوان یک عامل مؤثر در یادگیری دانشآموزان مطرح شده
است( .)Fairman, 3088; Roney, 3088; Uline, Miller & Tschannen-Moran, 8331; Hoy, 8339پژوهشهای هوی ( Hoy,

 )8338و فایرمن ( )Fairman, 3089شواهدی فراهم هردهاند هه از اهمیت سالمت سازمانی در بهبود پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان ضمایت میهنند .پژوهشیران دییر از اینکه محیط یادگیری مدرسه از جوّ یادگیری مدرسه ،فرهنگ مدرسه و سالمت
سازمانی تأثیر میپذیرد ،ضمایت هردهاند( .)Roney, 3088; Uline & et al, 8331; Hoy, 8330پیشرفت تحصیلی و عملکرد
مناسب دانشآموزان خود یکی از مهمترین مالکهای اثربخشی در مدار

است هه سالمت سازمانی در آن تأثیر بسزایی دارد.

با توجه به نتای پژوهش پیشنهاد میشود؛ با استفاده از استادان دانشیاه و صاضبنظران ،در زمینه مفهوم و اهمیت سالمت
سازمانی و خوشبینی تحصیلی معلمان ،هال های آموزش منخدمت برای مدیران برگزار شود.مدیران مدار

به و عیت

بهداشت روانی و جسمی ،امنیت شبلی ،روضیه ،مشارهت ،تخصص فنی ،انییزش و ...معلمان توجه بیشتری هنند و اقدامات الزم
را درجهت افزایش و بهبود این موارد انجام دهند .مدیران میتوانند جهت آگاهی از سالمت سازمانی مدرسه و خوشبینی
تحصیلی معلمان ،رابطهء آنها با متبیرهای مربوط به اثربخشی سیستم مدرسه را با استفاده از ابزار سنجش سالمت سازمانی و ابزار
مربوط به هریک از متبیرهای اثربخشی بررسی هنند و اقدامات الزم را درجهت بهبود اثربخشی مدرسه انجام دهند .مدیران
مدار

باید با استفاده از مشارهت دادن اعضای مدرسه در تصمیمگیری و ضلّ تعار ات ،ایجاد نظام پیشنهادها ،همک به تأمین

نیازهاااای جسمی و روانی ،برگزاری دورههای آموزشی الزم ،شایسته ساالری ،ایجاد روضیه خالقیت و نوآوری ،روزآمدی و
استفاده از مشاوران و صاضبنظران ،باعث ایجاد جوّی باز و سازنده شوند تا بتوانند سالمت سازمانی مدرسه را تضمین هنند.
پیشنهاد میشود مشابه این پژوهش بر روی معلمان سایر مناطق نیز اجرا شود و نتای آن با نتای پژوهش ضا ر مقایسه گردد.
پیشنهاد میشود در پژوهشی دییر به بررسی تفاوت خوشبینی تحصیلی معلمان و سالمت سازمانیو اثربخشی مدرسهبراسا
ویژگیهای جمعیتشناسی مانند جنسیت ،سابقه ،مدرک تحصیلی ،بومی و غیر بومی بودن در این جامعهء آماری پرداخته شود .با
توجه به اینکه نتای نشان داد هه بین مدار

عادی و هیئت امنایی از لحاظ اثربخشی مدار

میشود در پژوهش دییری ،به بررسی اثربخشی مدار

تفاوت معناداری وجود دارد پیشنهاد

هیئت امنایی از دیدگاه مدیران ،والدین و دانشآموزان نیز پرداخته شود.
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