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 چکیده 

مدرساه در مادار     یباا اثربخشا   یمعلمان و سالمت سازمان یلیتحص ینیبرابطه خوش یبررساین پژوهش با هدف 

آمااری پاژوهش ضا ار هلیاه      ءجامعاه انجام شد.  8231-39در سال تحصیلی  بانه شهر ی ابتداییو عاد ییامنا یئته

در مدار  ابتادایی ایان شاهر مشابول باه تادری         31-39نفر هه در سال تحصیلی  933شامل معلمان مقطع ابتدایی

نتاای  پاژوهش   نفار باود.    308نه هرجسی و مورگان برابر باا  نمو ضجمنمونه پژوهش با توجه به جدول تعیین  بودند.

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

و  (P<00/0مثبات و معناادار)   همبساتیی  ،مادار   با اثربخشی بینی تحصیلی های خوش بین مؤلفه(، P<08/0مثبت)

نتاای   . (P<00/0معناادار وجاود داشات )   همبساتیی مثبات و    ،مادار   سازمانی با اثربخشی های سالمت بین مؤلفه

در نهایت بین مدار  عادی و هیئت امنایی تنها در متبیر اثربخشی مدرسه تفاوت وجود دارد. نشان داد هه  tآزمون 

را در مادار  عاادی و   بینای تحصایلی   نتای  آزمون رگرسیون نشان داد هه تنها سالمت سازمانی قادر اسات خاوش  

 بینی هند.هیئت امنایی پیش
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 ABSTRACT 

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 
است  ییجا مدرسه شود.یم یلهر شخص تبد یاز زندگ یبه بخش ،ینیمدت مع برایمهم است هه  یاربس ایمؤسسه ،مدرسه

مدرسه به  یقدهد و از طریخود را توسعه م یهاییها و توانادهد و مهارتیآورد و گسترش میهه فرد دانش خود را به دست م

و  ییشناسا یِدر پ ،ایسرتاسر دن یتیو محققان ترب رانیمد .(Fejová & Uhláriková, 3081)یابدیزدست مین یستی روانیبهز

 طیمح یهایژگیمعتقدند هه و یتیو محققان ترب انیهستند. مرب یلیتحص شرفتیبر پ رگذاریتأث یرهایو متب هایژگیشناخت و

 یلیتحص شرفتیشپیدر افزا ،ادیمدرسه به اضتمال ز یو اثربخش تیموفق شیافزا و مدرسه دارند تیدر موفق یمهم نقش ،مدرسه

مدار  اثربخش  ءدهندهاست نشان ممکنهنند هه ییرا شناسا ییهایژگی. محققان تالش دارند تا وشودنمایان میآموزان دانش

امروزه (. Messick, 3083; Cited in AbdollahZadeh, 3081)اجرا هنند یریرا در مدار  د هایژگیو نیهه ا دیام نیباشد، با ا

ه ها در محیطی پویا و متبیر قرار دارند هبه دور از عوامل محیطی ادامه دهد؛ بلکه سازمان تواند فعالیت خود راهیچ سازمانی نمی

تبییرات محیطی وفق دهند و  پذیر باشند و خود را باضفظ و تداوم ضیات خویش باید انعطاف برای همیام شدن با این تبییرات و

این مشکالت است  مستلزم ضلّ ،د. نیل به اهداف سازمانینآنها باش مواجهه با مشکالت و تقا اهای محیطی و ضلّ ءهمواره آماده

-ها و در نهایت رسیدن به اثربخشی میبه سمت اهداف موردنظر و نیل به آنو تداوم و ضیات سازمان نیز در گرو ضرهت 

 (.Heidar Zadeh, 3089)باشد

 یرهایمتب ریثأت تحتزیولی خود ن است، لییتحص یامدهایبر پ رگذاریثأاز عوامل ت ،تحقق اهداف زانیاثربخشی و ارزیابی م

 ،لینیرش به تحص ،مدرسه به تعلق ،لینیرش ذاتی عالقه به تحص لیاز قب یفرد یاهقرار دارد. تفاوت طییو مح یمختلف فرد

والدین  طیمح رینظ تییدارمعلم ازیک طرف و عوامل موقعهدف یریگتهآموزان از جاجتماعی و ادراک دانش یپذیرتیمسئول

قرار  ریثأآموزان را تحت تاثربخشی و اهداف دانش توانداز طرف دییر می ابییخانواده و ساختار هالسی و نحوه ارزش

 نخستچالش است.  یتیریدر عملکرد مد یماندگار و اساس یهاچالش انیرینما ،مدرسه یاثربخش ءلهئمس(. Ahmadi, 3080)دهد

 دارند. ازیمتفاوت ن یریادگی  یمتفاوت به نتا یهامدرسه وجود ندارد؛ جنبه یاثربخش فیدر مورد تعر یجمع توافق چی، هآنکه

-می ریافراد نسبت به مدرسه تأث دگاهیدو در استرییتب مدام در ضال رایز ؛سازمان است یاثربخش فیتعر بارهچالش در نیدوم

متفاوت و  یاثربخش مشخصات گروه معموالًهر  این است هه سومچالش است.  یاجتماع راتییتب ءدهندهو بازتاب گذارد

 (. Hoy & Miskel, 3082)هندیرا ارائه م یمتضاد

 کی ،یاثربخش. استمورد توجه قرار گرفته یتیاز محققان ترب ارییبس سویاز یمو وع اساس کیعنوان  به مدرسه یاثربخش

 ندهاییو فرا لیوسا ههاشاره دارد یزانیو به آن م هندیم دایارتباط پ تیفیه با بحث هه غالباً است دهیچیو پ یچندبخش مفهوم

 کی یاثربخش لذا، جهت سنجش .(Hoy & Miskel, 3082)گردندیم یآموزش  ینتا ای اهدافی ابیمنت  به دست ،یآموزش

 Ostroff & Schmitt, 8332; Cited in)تیرا مالک قرار داد. استروف و اشم ارییعوامل بس الزم استمدرسه، 

Amjadzabardast, Gholami & Nemati, 3080 )سطح  ،یرفتار رهبری، اصول اخالق ،یتیریمدمانند هارهرد یعوامل

 دییهل را از عواملی اجتماع هایتیآنان و ضما یشبل تیو ر ا معلمانیی هارا ن،یمدار ، مشارهت والدو جوّ فرهنگاعتماد،

اهمیت دارند، اجماع  هه بسیار 8ایآموزشی در مورد نوع شرایط سطح مدرسههای اثربخشی ، در پژوهش8310. از دهه دانندیم

مانند  ،های فردیایده اصلی مدار  اثربخش این است هه فراتر از تأثیر بر ویژگی(. Scheerens, 3081)زیادی وجود داشته است

                                                           
1
. Kind of School-Level Conditions 
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در جهت بهبود  ،سطح سازمانی مدرسهتوانایی شناختی و زمینه اجتماعی عمل هنند، این مدار  در تالشند تا روی آنچه در 

 (.  Ramberg, Låftman, Almquist & Modin, 3083)توان انجام داد، تمرهز هنندآموزان میپیشرفت تحصیلی دانش

 هنندآیا مدار  تفاوت ایجاد می »ها هه ، به عنوان یک جریان پژوهشی، در پاسخ به این بحث« 8اثربخشی مدرسه »الیوی

 »عمدتاً روی دو سؤال متمرهز شد:  ،های اثربخشی مدرسهبر این اسا ، پژوهش(. Teddlie & Reynolds, 3000)، متولد شد«

 ,Reynolds & et al) « بیشتری ایجاد هنیم؟ مدار  خوب توانیمچیونه می »و «  هند؟چه چیزی مدار  خوب را ایجاد می

اثربخشی  « چه هارهایی »تواند به صورت بررسی اینکه مدرسه میهای اثربخشی به عبارت دییر، هدف محوری پژوهش(. 3089

هایی هه به موفقیت بیشتر مدار  در افزایش هند و مطالعه راهآموزان را تضمین میمدار  در ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش

(. Oldaç, 3081)ه شودهای آموزشی برابر منجر شود، در نظر گرفتآموزان و در نهایت همک به فرصتپیشرفت تحصیلی دانش

های بین متبیرهای مختلف را در بافت ءرابطه ،های اثربخشی مدرسهها و تحقق این هدف، پژوهشبرای پاسخ به این پرسش

 ,Creemers, Reynolds)اندهای تحصیلی و یا اجتماعی مدرسه مورد بررسی قرار دادهآموزشی و متبیرهای مربوط به خروجی

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

 (درونی و مربوط به خود یرهایمتبی )فرد یرهایمتب ریثأدر مورد ت شتریانجام شده در گذشته ب های پژوهش

در  یمتعدد رگذاریثأت هه عوامل ت، در ضالی ههثربخشی مدرسه بوده اساهداف و ا یبر رو ذاتی زشیانی ی ومدآخودهارمانند

در میان او اثر بیذارد.  شرفتیاهداف پ جملهاز رندهییادگ یهایویژگ یتواند روبافت هال  مدرسه و اجتماع وجود دارد هه می

 Kulophas)آموزان شناسایی شده استهای تحصیلی دانشبین بازدهمتبیرهای قابل تبییر، هیفیت معلم به عنوان معنادارترین پیش

& et al, 3081; Hattie, 3001; Sanders, Wright, and Horn, 8339 .)و  یاز باورها در مورد هویت هارآمد یامعلم با مجموعه

 ریثأاست هه ت اتییترین خصوصمهآنان از م یاهیمعلمان و ویژگ ی. باورهاهنددرهال  در  عمل می ،هدفی یریگتهج

 نییباست. خوش لییتحص نییبخوش ،این باورها آموزان دارد. یکی ازو عملکرد دانش تدری ی رییادگ طیبرمح یاریبس

، شناختی یهامعلم را درقالب یاهاست و قضاوت یفرد تیغنی از عامل یف تصویرجدید است هه معرّ سازهیک 3لییتحص

 (. Ahmadi, 3080)دهدمی حیتو  یو رفتار عاطفی

بینی تحصیلی معلمان نمایانیر آن دییر خوش، به عبارت دهدیمعلمان را نشان م یمعلمان، اعتماد هل یلیتحص ینیب خوش

 ،2معلمان یهارآمد (Tarter & Hoy, 3002)یتارتر و هو وجود دارد. آموزاندانشی لیتحص تیموفق یبرا طیهه شرااست 

مطالعات دییری را در سطح مدرسه معرفی هردند.  0لییتحص دیهأآموزان و توالدین و دانش به نیهادر آموزشی و معلم 9اعتماد

 ,Hoy, Tarter, & Hoy)دهندتشکیل می -هه خوشبینی تحصیلی است -را یک متبیر مکنون  ،هه این سه متبیر نیز نشان داد

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

بر نتای  مطلوب در مورد مشارهت هالسی و  ابییدست یبرا تشیدر مورد قابل یو قضاوتبه صورت ،معلم یاضسا  هارآمد

آموزان و مان به دانشاعتماد معلمنظور از .شودهستند تعریف می زهیضتی آنانی هه سرسخت و بی انی آموزاندانش یرییادگ

فرهنگ  .استشان آموزان و والدینبودن دانش ی مسئولیتو پذیرا ییراستیو ،بودنبه قابل اعتماد نسبتمعلمان اضسا  ،والدین

وجود این  نمود. مشخص مدیر و همکاران ،والدین ،آموزانبه دانش آموزشی اعتماد هادر زانیتوان بر اسا  ماعتماد را می

                                                           
1
. School effectiveness 

2
 . Academic Optimism  

4
. efficacy 

3
 . Trust 

6
 . Academic emphasis 
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تمام این افراد با هم  شودیباعث م است مدیر و دییر معلمان ،والدین ،موزانآارگانه هه شامل اعتماد معلم به دانشچه یاعتمادها

 ،نانیاطم تیقابل ،خواهیریساز شامل اضسا  خ رابطه اعتماد مدرسه را افزایش دهند و به صورت مشارهتی هار هنند و اثربخشی

 دیهأت .است لییتحص دیهأت لییتحص نییبثر بر خوشؤعامل م نیسوم .بودن است ی مسئولیتپذیرا راستیویی و ،تیصالض

-می لییتحص فیو تکال یرییادگ یآموزان و تمرهز آنان بر رودانش لییتحص یاهتیباور معلم در مورد موفق انیریب تحصیلی

 ,Hoy & Miskel)اعتماد است وی آمداست هه نشانیر رفتار هار لییباالتر تحص یبه استانداردها دنیرس لییتحص دیهأت .باشد

3082 .) 

 طی من انطباق و سازش با مح ،یدر موارد بحران بتواند دیبا زیاثربخش باشد قبل از هر چ نکهیبرای ا یهر سازمانی از طرف

 برخورد زییآمتیطور موفق به ،یخارج دهنندهیتهد روهایین و با یردمنابع خود را به هار گ نیبهتر ،یمقابله با هر مشکل و ریمتب

 بقای خود، آن را رشد و توسعه هایییهمواره با ضفظ توانا و نماید تیسازمان هدا یها را درجهت هدف اصلآن روییو ن نده

مدار  بر آنچه در مورد  .(Rzaei Soufi, Doustar & Sadat, 3083)برخوردار باشد یسازمان یاز سالمت یرید رییو به تعب دهد

عنوان یک عامل مؤثر در پیشرفت ندرت به اند، با این ضال، عاملی هه بهدانند، متمرهز شدههای آموزشی میبرنامه درسی و روش

مفهوم  8یسالمت سازمان(. Zamora & Hernandez, 3081)شود، سالمت سازمانی استآموزان در نظر گرفته میتحصیلی دانش

-فهیهای سالم، هارهنان متعهد، وظ. در سازمانمیداشته باش سازماناز سالمت یبزرگ ریدهد تصویاست هه به ما اجازه م ریینظیب

-یاست هه افراد با عالقه به محل هارشان م ییخوردارند. سازمان سالم جابر ییباالو عملکرد هیسودمند هستند و از روض و شنا 

-ستهیتعلق، شا ت،یامن ،یروان ،یکیزیسازمان از لحاظ ف یسالمت قتیهنند. در ضقیافتخار م محل نیهردن در او به هار ندیآ

شده از  محول فیا و انجام وظاههای آنتیدادن به قابلذی نفعان، رشد تیتخصص، شخص ،ییگذاری به داناارزش ساالری و

در تعریف یک  3پارسونز .(Ghahremani, 3083)دارد ییبسزا ریتأث یستمیرفتاری هر س یهای خود در اثربخشستمیسوی فراس

و توسعه، باید خود را با محیط اطراف انطباق دهند، منابع مربوط را  بقاهای اجتماعی برایسیستم ههم » گوید:سازمان سالم می

های خود را هماهنگ و همسانسازند، و در هارهنان خود ایجاد انییزه نمایند. دست آوردن مقاصد خود بسی  هنند، فعالیته برایب

 (. Hoy & Miskel, 3082)« گردددر این صورت سالمت آنها تضمینمی

آموزان مطرح شده آموزان، سالمت سازمانی به عنوان یک عامل مؤثر در یادگیری دانشتحصیلی دانشدر گفتمان پیشرفت 

ماتیو  اولین بار (.Fairman, 3088; Roney, 3088; Uline, Miller & Tschannen-Moran, 8331; Hoy, 8339) است

فرایندهای تبییر در ، زمانی هه او مطرح هرد ر مفهوم سالمت سازمانی را برای هاربرد در مدا (Matthew Miles, 8310)مایلز
اند هه شواهدی فراهم هرده( Fairman, 3089)و فایرمن( Hoy, 8338)های هوینوشت. پژوهشرا می (2مدار  دولتی )عمومی

یادگیری هنند. پژوهشیران دییر از اینکه محیط آموزان ضمایت میاز اهمیت سالمت سازمانی در بهبود پیشرفت تحصیلی دانش

 Roney, 3088; Uline & et)اندپذیرد، ضمایت هردهیادگیری مدرسه، فرهنگ مدرسه و سالمت سازمانی تأثیر می مدرسه از جوّ

al, 8331; Hoy, 8330  .) در ارتباط با هر یک از متبیرهای این پژوهش، مطالعات مختلفی صورت گرفته است، به طوری هه در

 ;Zamora & Hernandez, 3081; Roney & et al, 3009)آموزانانی با عملکرد تحصیلی دانشهایی رابطه سالمت سازمپژوهش

cited in Shah Morad Zadeh, 3089 ،)فرسودگی شبلی(Sabanci, 3003; cited in Zare, 3082 ،)اثربخشی معلمان(Roney & 

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

                                                           
1
. Organizational health  

2
. Parsons 

4
. Change Process in Public Schools 



 34 ی ابتداییو عاد ییامنا یأتمدرسه در مدارس ه یبا اثربخش یمعلمان و سالمت سازمان یلیتحص ینیبرابطه خوش یبررس

 پذیری اجتماعیمسئولیت(، Maleki Avarsin & Ghassabi, 3082)ر ایت شبلی(، Tghvaei Yazdi, 3081)اعتماد سازمانی

(Tghvaei Yazdi, 3081،) متبیرهای جمعیت شناختی(Pak Nejad, 3082 ؛)بینی تحصیلی با پیشرفت دانشرابطه خوش-

 Boonen,Pinxten,Van Damme &Onghena, 3089; Tschannen-Moran & et al, 3082; Wu, 3083; Mohammad)آموزان

Zadeh, 3089 ،)آموزاناقتصادی دانش -و عیت اجتماعی(Boonen,Pinxten,Van Damme &Onghena, 3089; 

Malakshahi, 3081 ،)پذیری جمعیمسئولیت(Wu, 3083 ،)ر ایت شبلی(Badri Gargari, Beyraami & Gholaami, 3080 ؛) و

 مورد بررسی قرار گرفته است.( Henderson, 3088; Harrison, 3001)شناختیهای جمعیتاثربخشی سازمانی با ویژگی

 انجامبینی تحصیلی معلمان و سالمت سازمانی با اثربخشی مدرسه خوش پژوهشی دربارهتا هنون  توجه به اینکه بنابراین، با 

ق بر آن شد تا در این ، محقبسیار دارداهمیت  ی در اثربخشی مدار  ابتداییبینی تحصیلی و سالمت سازمانو بررسی خوش هنشد

 امنایی و عادی شهر بانه را بینی تحصیلی معلمان و سالمت سازمانی با اثربخشی مدار  ابتدایی هیئترابطه خوش پژوهش،

 ؤال زیر پاسخ دهد:. پژوهش ضا ر قصد دارد به چهار سهند بررسی
 بینی تحصیلی معلمان با اثربخشی مدار  ابتدایی رابطه وجود دارد؟آیا بین خوش .8

 بینی تحصیلی معلمان با سالمت سازمانی مدار  ابتدایی رابطه وجود دارد؟آیا بین خوش .3

ثربخشی مدرسه تفاوت وجود بینی تحصیلی، سالمت سازمانی و ا آیا بین معلمان مدار  عادی و هیئت امنایی در متبیرهای خوش .2

 دارد؟

 هنند؟ بینی میبینی تحصیلی و سالمت سازمانی، اثربخشی مدار  عادی و هیئت امنایی را پیشآیا خوش .9

 

 روش پژوهش

جامعه . استهای همبستیی ها، در قلمرو پژوهشگردآوری داده ءپژوهش ضا ر به لحاظ هدف، هاربردی و به لحاظ شیوه

در مدار  ابتدایی این  8231-39ابتدایی شهر بانه هه در سال تحصیلی  ءعبارت بود از هلیه معلمان دورهآماری پژوهش ضا ر 

نفر بود  933تعداد این معلمان  ،شهر مشبول به تدری  بودند. براسا  آمار گرفته شده از اداره آموزش و پرورش این شهرستان

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

نفر در مدار  هیئت امنایی بودند. به منظور انتخاب نمونه از  13مدار  عادی و در نفر  823نفر بود هه از این تعداد  308برابر با 

به سبب گستردگی و عدم دسترسی به فهرست ای استفاده شد. دلیل استفاده از این روش در این پژوهش گیری خوشهروش نمونه

هامل افراد جامعه بود. به این صورت هه ابتدا مدار  مقطع ابتدایی )هیئت امنایی و عادی( شهر بانه مشخص شد و از بین این 

فاده های پژوهش با استها در بین معلمان آن مدار  توزیع شد. دادهمدار  چند مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه

 آوری شد:های زیر جمعاز پرسشنامه

بینی تحصیلی معلمان از پرسشنامه گیری خوشبینی تحصیلی بیرد و همکاران: در این پژوهش برای اندازهپرسشنامه خوش .8

استفاده شد. این پرسشنامه  استگویه  88هه دارای ( Beard & et al, 3080)بینی تحصیلی معلمان بیرد و همکارانخوش

 2گویه( و تأهید تحصیلی ) 9آموزان )گویه(، اعتماد به والدین و دانش 9ه خرده مقیا  هارآمدی جمعی معلم )دارای س

 استگویه( 

ند. عباسیان و شوگذاری مینمره «خیلی زیاد»تا  «خیلی هم»ای از هلیه سؤاالت بر روی یک طیف پن  درجه .3

های هارآمدی معلم، اعتماد به والدین و  مقیا یک از خردهپایایی هر ( Abbasian & Heidarzadeh, 3081)ضیدرزاده
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برآورد هردند. پایایی این  13/0و برای هل پرسشنامه  10/0و  19/0، 93/0آموزان و تأهید تحصیلی را به ترتیب  دانش

آموزان و  شهای هارآمدی معلم، اعتماد به والدین و دان مقیا و برای هر یک از خرده 910/0ر پرسشنامه در پژوهش ضا 

 به دست آمد. 928/0و  900/0  ،900/0تأهید تحصیلی برابر با 

سؤالی سالمت سازمانی در  29گیری سالمت سازمانی از پرسشنامه برای اندازه پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و ولفولک: .2

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

. هلیه سؤاالت بر روی یک طیف چهار استی، رهبری دوستانه، نفوذ بر منابع قدرت، وابستیی معلم و تأهید علمی سازمان

 ,Hoy)شوند. هوی، تارتر و هاتکمپگذاری مینمره « دهد بارها و بارها رخ می »تا  « دهد به ندرت رخ می »ای از درجه

Tarter & Kottkamp, 8338 )(، نفوذ 30/0(، رهبری دوستانه )30/0ی )سازمان های یکپارچیی مقیا پایایی هر یک از خرده

( به دست آوردند. پایایی این پرسشنامه در پژوهش 19/0) را ( و تأهید علمی39/0(، وابستیی معلم )13/0بر منابع قدرت )

(، نفوذ بر منابع 199/0(، رهبری دوستانه )932/0) یسازمان های یکپارچیی مقیا و برای هر یک از خرده 113/0ضا ر 

 ( به دست آمد. 900/0( و تأهید علمی )909/0(، وابستیی معلم )909/0قدرت )

 ,Hoyاز پرسشنامه اثربخشی مدرسه هوی ) ،گیری اثربخشی مدرسه(: برای اندازه3003پرسشنامه اثربخشی مدرسه هوی ) .9

-می « هامالً موافقم »تا  «هامالً مخالفم»ای لیکرت از گزینه 0گویه بر اسا  طیف  1( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 3003

به دست آورد. پایایی این پرسشنامه  13/0پایایی این پرسشنامه را برای پژوهش خود ( Heidarzadeh, 3089)باشد. ضیدرزاده

  به دست آمد. 133/0در پژوهش ضا ر 

و  آزمون  تی مستقل همبستیی پیرسون، و با استفاده از آزمون 33است  SPSSافزار استفاده از نرمهای آماری با  تحلیل دادهوتجزیه

 انجام گرفت.  ریب رگرسیون چندگانه

 

 های پژوهشیافته

 های توصیفی متبیرهای پژوهش ارائه شده است.آماره 8در جدول 
 های آن مؤلفهبینی تحصیلی و  : آمارتوصیفی مربوط به متبیر خوش8جدول

 نمره نیتر هم باالترین نمره انحراف معیار میانیین تعداد مؤلفهمتبیر/ 

 29 09 83/9 31/92 308 بینی تحصیلی خوش

 80 30 001/3 20/80 308 هارآمدی جمعی معلم

 1 30 23/3 09/80 308 آموزاناعتماد به والدین و دانش

 3 80 21/3 13/83 308 تأهید تحصیلی

 98 891 32/83 00/882 308 سازمانیسالمت 

 80 20 10/9 13/33 308 یکپارچیی سازمانی

 88 90 80/0 10/29 308 رهبری دوستانه

 80 31 10/2 13/38 308 نفوذ بر منابع قدرت

 89 21 03/2 33/31 308 وابستیی معلم

 3 30 30/3 81/80 308 علمی دیتأه

 81 90 18/9 09/28 308 اثربخشی مدرسه

 

 مؤلفه، 83/9و  31/92بینی تحصیلی  شود، میانیین و انحراف معیار متبیر خوشمشاهده می 8گونه هه در جدول همان

 و 13/83تأهید تحصیلی  مؤلفهو  23/3و  09/80آموزان  دانش و والدین اعتمادبهمؤلفه ، 001/3و  20/80هارآمدی جمعی معلم 
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، 80/0و  10/29دوستانه  رهبریمؤلفه ، 10/9و  13/33سازمانی  یکپارچییمؤلفه ، 32/83و  00/882سازمانی  ؛ متبیرسالمت21/3

؛ و متبیر 30/3و  81/80علمی  یدمؤلفه تأهو  03/2و  33/31معلم  وابستییمؤلفه ، 10/2و  13/38قدرت  منابع بر نفوذمؤلفه 

 اند. به دست آمده 18/9و  09/28مدرسه  اثربخشی

 

 بینی تحصیلی معلمان با اثربخشی مدارس ابتدایی رابطه وجود دارد؟سؤال اول پژوهش: آیا بین خوش
 

 بینی تحصیلی معلمان با اثربخشی مدار  ابتدایی : بررسی رابطه خوش3جدول

 تأهید تحصیلی اعتماد خودهارآمدی بینی تحصیلی خوش متبیرها

    8 بینی تحصیلی خوش

   8 139/0** خودهارآمدی

  8 302/0** 913/0** اعتماد

 8 233/0** 239/0** 131/0** تأهید تحصیلی

 383/0** 380/0** 893/0* 393/0** اثربخشی مدرسه

  
شود، میزان رابطه  گونه هه مشاهده می شده است. همان مدارسارائه  بینی تحصیلی معلمان با اثربخشیخوش، رابطه 3جدولدر 

اعتماد و تأهید   های خودهارآمدی،و رابطه مؤلفه 393/0 برابر با  ،مدار  بینی تحصیلی معلمانبا اثربخشیخوش بین متبیرهای

 (؛P<00/0) استبه دست آمده است هه از لحاظ آماری معنادار  383/0و  380/0  ،893/0تحصیلی با اثربخشی به ترتیب برابر با 

 ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  مدار  بینی تحصیلی معلمان با اثربخشیتوان گفت بین خوش بنابراین می

 

بینی تحصیلی معلمان با سالمت سازمانی مدارس ابتدایی رابطه وجود سؤال دوم پژوهش: آیا بین خوش

 دارد؟

 
 بینی تحصیلی معلمان با سالمت سازمانی مدار  ابتدایی: بررسی رابطه خوش2جدول

سالمت  متبیرها

 سازمانی

یکپارچیی 

 سازمانی

 یرهبر

 دوستانه

نفوذ بر منابع 

 قدرت

 یوابستی

 معلم

 یدتأه

 یعلم

      8 سالمت سازمانی

     8 819/0** یکپارچیی سازمانی

    8 033/0 930/0** رهبری دوستانه

   8 133/0** 801/0 183/0** نفوذ بر منابع قدرت

  8 001/0** 101/0** 013/0 133/0** وابستیی معلم

 8 181/0** 91/0** 991/0** 013/0 199/0** علمی دیتأه

 231/0** 211/0** 922/0** 221/0** 898/0* 901/0** اثربخشی مدرسه
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شود، میزان رابطه بین  گونه هه مشاهده می شده است. همان مدارسارائه  سالمت سازمانی با اثربخشی، رابطه 2جدولدر 

ی، رهبری دوستانه، نفوذ بر منابع سازمان های یکپارچییو رابطه مؤلفه 901/0 برابر با  مدار  سالمت سازمانیبا اثربخشی متبیرهای

به دست آمده است هه  231و  211/0، 922/0، 221/0  ،898/0قدرت، وابستیی معلم و تأهید علمی با اثربخشی به ترتیب برابر با 

رابطه مثبت  ،ابتدایی مدار  ت سازمانی با اثربخشیتوان گفت بین سالم بنابراین می (؛P<00/0باشند ) از لحاظ آماری معنادار می

 و معناداری وجود دارد. 

 

بینی تحصیلی، سالمت  آیا بین معلمان مدارس عادی و هیئت امنایی در متغیرهای خوش  سؤال سوم پژوهش:

 سازمانی و اثربخشی مدرسه تفاوت وجود دارد؟

 
 مستقل برای بررسی تفاوت نیرش معلمان مدار  عادی و هیئت امنایی در متبیرهای پژوهش t: آزمون 9جدول 

 معناداری درجه آزادی T انحراف استاندارد میانیین نوع مدرسه متبیر

بینی خوش

 تحصیلی

 381/9 882/99 هیئت امنایی
192/8  833 013/0  

 899/9 338/93 عادی

سالمت 

 سازمانی

101/882 هیئت امنایی  12/88  
192/8  833 013/0  

231/882 عادی  233/88  

اثربخشی 

 مدرسه

223/23 هیئت امنایی  313/9  
13/3  833 003/0  

081/20 عادی  291/9  

 

بینی  مستقل برای بررسی تفاوت نیرش معلمان مدار  عادی و هیئت امنایی در متبیرهای خوش t، آزمون 9جدول 

تنها در متبیر  tشود، مقدار آزمون  گونه هه مشاهده می دهد. همان سالمت سازمانی و اثربخشی مدرسه را نشان می تحصیلی، 

توان گفت هه بین معلمان مدار  عادی و  ز این رو می(. اP ،13/3=t<00/0باشد ) اثربخشی مدرسه از لحاظ آماری معنادار می

هیئت امنایی از لحاظ متبیر اثربخشی مدرسه تفاوت معناداری وجود دارد و مدار  هیئت امنایی از اثربخشی باالتری برخوردار 

 هستند.

را بینی تحصیلی و سالمت سازمانی، اثربخشی مدارس عادی و هیئت امنایی سؤال چهارم پژوهش: آیا خوش

 کنند؟ بینی میپیش
 

 بینی تحصیلی و سالمت سازمانیبینی اثربخشی مدرسه از طریق خوش: آزمون رگرسیون چندگانه به منظور پیش0جدول 

R R هاشاخص
3

 F/P B Beta T P 

مدار  هیئت 

 امنایی

 بینی تحصیلیخوش
291/0 83/0 

009/9 

(032/0) 

813/0 809/0 811/8 39/0 

 091/0 021/3 312/0 882/0 سالمت سازمانی

 مدار  عادی
 بینی تحصیلیخوش

919/0 383/0 
080/83 

(008/0) 

018/0 003/0 980/0 991/0 

 008/0 203/0 993/0 813/0 سالمت سازمانی
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بینی تحصیلی و سالمت سازمانی را بینی اثربخشی مدرسه از طریق خوش، آزمون رگرسیون چندگانه به منظور پیش0جدول 

شود، مقدار  رایب رگرسیون برای مدار  عادی و هیئت امنایی به صورت جداگانه  گونه هه مشاهده می دهد. همان نشان می

ارائه شده است. سالمت سازمانی هم در مدار  عادی و هم در مدار  هیئت امنایی قادر است اثربخشی مدار  را به صورت 

 بینی اثربخشی مدار  عادی و هیئت امنایی نیست.قادر به پیش ،تحصیلی بینی( ولی خوشP<00/0بینی هند )معناداری پیش

 گیریبحث و نتیجه

 یأتمدرسه در مدار  ه یبا اثربخش یمعلمان و سالمت سازمان یلیتحص ینیبرابطه خوش یبررساین پژوهش با هدف 

-انجام شد. نتای  ضاصل از تحلیل همبستیی پیرسون برای بررسی سؤال اول نشان داد هه بین خوش بانه ی ابتداییشهرو عاد ییامنا

 معلم، جمعی های خودهارآمدیبین مؤلفه ابتدایی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین،  مدار  بینی تحصیلی معلمان با اثربخشی

را این یافته . دارد رابطه مثبت و معناداری وجود ،اثربخشی مدار با  معلم تحصیلی تأهید آموزان و دانش و والدین به معلم اعتماد

 Tschannen-Moran & et)موران و همکاران - تسچانن(، Boonen &et al, 3089)بونن و همکاران  هایبا نتای  پژوهش نتوا می

al, 3082 ،) وو(Wu, 3083 ،)تارتر و ولفولک هویهوی ،(Hoy, Tarter, & Woolfolk Hoy, 3001،)یملکشاه(Malakshahi, 

همسو در نظر  (Badri Gargari & et al, 3080)و همکاران یگرگر و بدری (Mohammad Zadeh, 3089)محمدزاده، (3081

 گرفت.

. به هند یمثبت در مدرسه همک م یطمح یجادبه ا یلیتحص ینیب سازه خوشبا توجه به آنچه در مبانی نظری آمده است، 

به  ینآموزان و والد باال، معلمان، دانش یلیتحص ینیب و در مدار  با خوش گردد یمعلم م یهارآمد یجادباعث ا یطمح ینعالوه ا

از  یجمع یلی،تحص ینیب خوش(. Hoy, & et al, 3001)دگرد یها مآن یاندر م یهمدل یجاداعتماد باعث ا یناعتماد دارند. ا یکدییر

 یدبر تأه یباورها مبتن ین. ااست یلیتحص یشرفتبه پ یدنمدرسه به منظور رس یدرون های یتها و ظرف مرتبط با قوت یباورها

به آنچه فرد آن را  ینیب . خوشدنمای یم یجادمدرسه ا یرا برا یمثبت یطمح آنها یبتره .استو اعتماد  یهارآمد یلی،تحص

آموزان داشته باشند،  در دانش یجادیادگیریبه ا یوابسته است. به طور مثال، اگر معلمان عالقه انده هند، یمطلوب درک م

دن به اهداف مورد نظر، اهداف قابل دستر  ی. به منظور رسیابند یندرت تحقق مهو اهداف ب هنند یم یدابروز پ ینانهبدب یرفتارها

به عنوان اهداف مطلوب، مورد  یدگردند. نه تنها به صورت شفاف بلکه اهداف با یینگروه، تع ءهمه یبه صورت شفاف برا یدبا

بین خواهند بود. آنها با ای آینده خوشوردهاباالیی دارند نسبت به دست یدهه ام یتوان گفت معلمان. مییرندهمه قرار گ یرشپذ

 شدن، و تسلیم موقعیت یجای دلسردبه ،های موجود خواهند نیریست و در رویارویی با مشکالتبینی به چالشخوش ءدیده

 خواهد شد. یخود موجب اثربخش ینفصل هنند هه ا و خواهند هرد هه مسائل را به نحو مناسب ضلّتالش 

 یتفعال یادز اضتمال دارند به ییباال یهه هارآمد یمعلمان هنند یم خاطرنشان( Ware & Kitsantas, 2002)یتسانت و ه وار

هنند معلمان باید  اشاره می( Beard & et al, 3080)بیرد و همکاران. دارندیشتریب یتخالق ،یآموزش یهاربرد راهبردها نموده و در

گردد،  د میآموزان و والدین برقرار هنند. زمانی هه محیط قابل اعتماد ایجا قادر باشند تا ارتباط قابل اعتمادی با دانش

هنند هه معلمان به دنبال ایجاد  میهنند و والدین باور  اضتی میو یادگیری از اشتباهات اضسا  ر پذیریآموزان برای خطر دانش

 ههسانی است هه شیو ءهدهند بین از لحاظ تحصیلی نشان معلمان خوش الیویبهترین محیط یادگیری برای هودهان آنها هستند. 

دهند، از  میریزی و ارزیابی هارهای خود مشارهت  آموزان دارند، آنان را در طرح دوستانه و اعتمادآمیز در مدیریت دانش انسان

رسمی، زمان و انرژی در اختیار  ءهبرند، پذیرای والدین در هال  هستند و بیش از وظیف های غیررسمی بهره می ارزیابی
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 ,Wu)هنند و به جای اعمال فشار و تنبیه، به همکاری و پیوند بیشتر گرایش دارند دهند و آنان را یاری می آموزان قرار می دانش

ترین مؤلفه آن بینی تحصیلی معلمان به اثربخشی بیشتر مدرسه هه مهمنماید هه خوشنین شرایطی طبیعی میاز این رو در چ(.3083

 آموزان است، منجر شود.پیشرفت تحصیلی دانش

 سازمانی، های یکپارچییابتدایی و هر یک از مؤلفه مدار  نتای  سؤال دوم نشان داد هه بین سالمت سازمانی با اثربخشی

رابطه مثبت و معناداری وجود  ،با اثربخشی مدار  ابتدایی علمی تأهید معلم و وابستیی قدرت، منابع بر نفوذ دوستانه، رهبری

 ;Sabanci, 3003)سابانسی(، Zamora & Hernandez, 3081)زامورا و هرناندزهای  با نتای  پژوهش توان را میاین یافته  دارد.

cited in Zare, 3082 رونی و ،)( همکارانRoney & et al, 3009امیریان ،)(زاده و محمدپورAmirianzadeh, & Mohamadpoor, 

 & Maleki Avarsin)ملکی آوارسین و قصابی(، Pak Nejad, 3082)نژادپاک(، Tghvaei Yazdi, 3081)تقوایی یزدی(، 3081

Ghassabi, 3082 )و شریعتمداری(Shariatmadari, 3003 ).همسو در نظر گرفت  

تا اندازه زیادی  ماعینهادهای اجتماعی است هه در واقع هیفیت فعالیت سایر نهادهای اجت ینتر و پرورش از مهم  آموزش

بیشتر  یساز ضساسیت این مو وع توجه بیشتر به سالم(. Masodi Nejad, 2011)بستیی به چیونیی عملکرد این نهاد دارد

به منظور پیشییری از هاهش سودمندی و منفعت سازمان، به ضداقل رساندن  دهد. یقرار م یدمدار  را بیش از پیش مورد تأه

ارتقای  یجهو درنت یراخالقیهردن رفتارهای غ هن یشههارهنان نسبت به سازمان و ر بودنن تعهدازغیبت هارهنان، جلوگیری 

 ،نان  من اضسا  تعلق نسبت به سازمانسازمانی هه در آن هاره ،در سازمان، ما نیازمند به سازمانی سالم هستیم یاثربخش

و هماهنیی هلی در  گیردیاثربخش مورداستفاده قرار م یا گونه به نمنابع و هارهنا ،باعالقه و ر ایت هار هنند. در سازمان سالم

 مانند.ل میهنند و نه بیکار و معطّسازمان چنان است هه افراد نه بیشتر از ضد هار می

دهند و به اضسا  رشد و پرورش شخصی هه هارهنان اضسا  هنند هاری سودمند انجام میزمانی سازمان سالم است 

پذیرند. بسیاری از آورد، دوست دارند و میانییز را هه خشنودی درونی فراهم مییابند. آنان بیشتر هاری شوقدست می

ها گوش داده شود خواهند هه به سخنان آنیارهنان مهنند. هو هامیابی شبلی را جستجو می رفتهارهنان مسئولیت و فرصت پیش

-اهند هه اطمینان یابند سازمان بهخوآنان می .و با آنان چنان رفتار شود هه گویی هر یک دارای ارزش وجودی فردی هستند

 متسال پیوسته غیراثربخش است، به یقینهه  زمانیسا(. Jahed, 2002)هند یهای آنان دلسوزی مراستی برای نیازها و دشواری

به  با توجه(.Alagheband, 2002)هندجمع انجام هار اثربخش داللت می. در مجموع سالمت سازمانی، برضاصلسازمانی ندارد

های بروز سالمت های سالمت سازمان با اثربخشی مدرسه است، باید سعی شود زمینههمه مؤلفه ءرابطه اینکه نتای  پزوهش نشانیر

 . نظر قرار دهند، این امر رامدّرایندهای اجرایی مدار فدر ساختارها و  توانندمدیران میدار  فراهم شود. سازمانی در م

بینی تحصیلی و  متبیرهای خوش ،از دیدگاه معلمان مدار  هیئت امناییدر نهایت نتای  مربوط به سؤال سوم نشان داد هه 

سالمت سازمانی تفاوت معناداری با هم ندارند و تنها تفاوت موجود در ارتباط با متبیر اثربخشی مدار  است هه با توجه به نتای  

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

ها اشاره نی تفاوت معناداری وجود دارد. آنن دادند هه در بین مدار  ابتدایی هیئت امنایی و عادی از لحاظ اثربخشی سازمانشا

شود و این  ساله صادر میمدار  هیئت امنایی هه به صورت یکز ( مجو8ّتوان به:  هنند هه از جمله دالیل این تفاوت می می

( مدار  هیئت امنایی 3ای مدار  بیشتر تالش هنند تا استانداردهای الزم را هسب هنند. شود مدیران و هیئت امن خود باعث می

( با توجه به 2های آموزشی و تربیتی دارند.  ها و فعالیت تدوین و تنظیم برنامه ءتری در زمینهاختیارات بیش ت به مدار  عادی،نسب

برنامه،  های آموزشی و فوق ردازند، لذا این مدار  به لحاظ فعالیتپ های مدار  هیئت امنایی را والدین می اینکه برخی از هزینه



 69 ی ابتداییو عاد ییامنا یأتمدرسه در مدارس ه یبا اثربخش یمعلمان و سالمت سازمان یلیتحص ینیبرابطه خوش یبررس

( تخصیص 9باشد.  های رسمی مدرسه در سطح باالتری می آموزان، خدمات مشاوره و هیفیت برنامه امور رفاهی و بهداشتی دانش

تواند بر هیفیت  هه این امر می گیرد های هیئت امنا صورت می نیروی انسانی موردنیاز در مدار  هیئت امنایی براسا  درخواست

 و عملکرد مدار  تأثیر مهمی داشته باشد. 

تنها سالمت  ،بینی تحصیلی و سالمت سازمانیدر نهایت نتای  مربوط به سؤال سوم پژوهش نشان داد هه از بین خوش

اشاره شد،  گونه هههند. همانبینی تواند اثربخشی مدار  عادی و هیئت امنایی را به شکل معناداری پیشسازمانی است هه می

آموزان مطرح شده آموزان، سالمت سازمانی به عنوان یک عامل مؤثر در یادگیری دانشدر گفتمان پیشرفت تحصیلی دانش

 ,Hoy)های هوی پژوهش (.Fairman, 3088; Roney, 3088; Uline, Miller & Tschannen-Moran, 8331; Hoy, 8339)است

-اند هه از اهمیت سالمت سازمانی در بهبود پیشرفت تحصیلی دانششواهدی فراهم هرده( Fairman, 3089)و فایرمن ( 8338

یادگیری مدرسه، فرهنگ مدرسه و سالمت  هنند. پژوهشیران دییر از اینکه محیط یادگیری مدرسه از جوّآموزان ضمایت می

پیشرفت تحصیلی و عملکرد (. Roney, 3088; Uline & et al, 8331; Hoy, 8330)اندپذیرد، ضمایت هردهسازمانی تأثیر می

 شی در مدار  است هه سالمت سازمانی در آن تأثیر بسزایی دارد.  خهای اثربترین مالکآموزان خود یکی از مهممناسب دانش

مفهوم و اهمیت سالمت نظران، در زمینه  با استفاده از استادان دانشیاه و صاضبشود؛ پژوهش پیشنهاد می نتای  به توجه با

مدیران مدار  به و عیت .برگزار شودخدمت برای مدیران های آموزش  من معلمان، هال  یلیتحص بینی سازمانی و خوش

بهداشت روانی و جسمی، امنیت شبلی، روضیه، مشارهت، تخصص فنی، انییزش و... معلمان توجه بیشتری هنند و اقدامات الزم 

 ینیبتوانند جهت آگاهی از سالمت سازمانی مدرسه و خوش مدیران می. این موارد انجام دهندرا درجهت افزایش و بهبود 

با استفاده از ابزار سنجش سالمت سازمانی و ابزار  را با متبیرهای مربوط به اثربخشی سیستم مدرسه هاآن ءرابطه ،معلمان یلیتحص

مدیران . هنند و اقدامات الزم را درجهت بهبود اثربخشی مدرسه انجام دهند بررسیه هریک از متبیرهای اثربخشی مربوط ب

مین أ، همک به تهاتعار ات، ایجاد نظام پیشنهاد گیری و ضلّ مدار  باید با استفاده از مشارهت دادن اعضای مدرسه در تصمیم

د روضیه خالقیت و نوآوری، روزآمدی و های آموزشی الزم، شایسته ساالری، ایجا نیازهاااای جسمی و روانی، برگزاری دوره

. باز و سازنده شوند تا بتوانند سالمت سازمانی مدرسه را تضمین هنندی باعث ایجاد جوّ ،نظران استفاده از مشاوران و صاضب

گردد. با نتای  پژوهش ضا ر مقایسه  و نتای  آن ی معلمان سایر مناطق نیز اجرا شودشود مشابه این پژوهش بر رو پیشنهاد می

براسا  مدرسه یاثربخش یومعلمان و سالمت سازمان یلیتحص ینیبخوششود در پژوهشی دییر به بررسی تفاوت  پیشنهاد می

با  آماری پرداخته شود. ء مانند جنسیت، سابقه، مدرک تحصیلی، بومی و غیر بومی بودن در این جامعه شناسیهای جمعیت ویژگی

توجه به اینکه نتای  نشان داد هه بین مدار  عادی و هیئت امنایی از لحاظ اثربخشی مدار  تفاوت معناداری وجود دارد پیشنهاد 

 آموزان نیز پرداخته شود. به بررسی اثربخشی مدار  هیئت امنایی از دیدگاه مدیران، والدین و دانش ،یدییر شود در پژوهش می
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