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حسین عباسیان
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محسن علینژاد
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چکیده

شبینی تحصیلی
هدف پژوهش حاضر تبیین نقش سـاختار توانمندسـاز مدرسـه با میانجیگری خو 

معلمان بر اثربخشی مدرسه است .به منظور اجرای این پژوهش از مدارس ابتدائی دولتی منطقۀ یازده
شهر تهران ،نمونهای متشکل از 172معلم با کاربست نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .به منظور

شبینی تحصیلی
گردآوری دادهها از سه پرسشنامۀ ساختار توانمندساز مدرسه از هوی ( ،)2003خو 
معلمان از بیرد و همکاران ( )2010و اثربخشـی مدرسـه از هوی ( )2009اسـتفاده شـد .به منظور

یدهد:
تحلیل دادهها نیز از روش آماری تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان م 
شبینی تحصیلی معلمـان ()β=0/27
 .1سـاختار توانمندسـاز مدرسـه اثـر مسـتقیم معناداری بـر خو 

شبینی تحصیلی معلمان اثر مسستقیم معناداری بر اثربخشی مدرسه ( )β=0/46دارد؛
دارد؛  .2خو 
 .3سـاختار توانمندسـاز مدرسـه اثـر مسـتقیم معنـاداری بـر اثربخشـی مدرسـه ( )β=0/17دارد؛ .4
شبینی تحصیلی
تأثیر ساختار توانمندساز بر اثربخشی مدرسه به صورت غیرمستقیم و از طریق خو 

معلمان معنادار ( )β=0/12است و  )5مدل مفهومی ارائهشده برازش مطلوبی دارد.

شبینـی تحصیلـی ،تأکیـد تحصیلی ،اعتمـاد کادر
کلیدواژههـا :سـاختار توانمندسـاز مدرسـه ،خو 

آموزشی ،کارآمدی جمعی ،اثربخشی مدرسه.

 .1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه خوارزمی تهران hamidabdullahzade@yahoo.com
 .2استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه خوارزمی تهران
 .3کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه خوارزمی تهران
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مقدمه

پی شناسـایی و شـناخت ویژگیها و متغیرهای
مدیران و محققان تربیتی سرتاسـر دنیا در ِ

تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی هستند (ریوس .)2010 ،مربیان و محققان تربیتی معتقدند
ویژگیهـای محیـط مدرسـه نقـش مهمـی در موفقیـت مدرسـه دارنـد .افزایـش موفقیـت و

اثربخشی مدرسه به احتمال زیاد خود را در افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نشان
میدهد .محققان میکوشـند ویژگیهایی را شناسـایی کنند که ممکن اسـت نشاندهندهی

مدارس اثربخش باشد ،به این امید ک ه این ویژگیها را در مدارس دیگر اجرا کنند (مسیک،
.)2012

اثربخشـی سـازمانی موضوع اصلی در نظریههای سـازمانی اسـت و یکی از مالکهای

ارزیابی عملکرد سـازمان به شـمار میرود .اثربخشـی سـازمانی به شکل عمیقی در ادبیات

سـازمانی جـای گرفتـه و موضوعـی اصلی در تمامـی تجزیه و تحلیلهای سـازمانی در نظر
گرفته شده است (گودمن و پنیگز.)1977 ،

دربارۀ اثربخشی مدرسه باید بپرسیم که مدرسه در زمینۀ بعضی از مجموعهاستانداردها

چگونه عمل میکند .در عین حال برای ایجاد معیارهای اثربخشی ،مبانی احتمالی متعدد
و جایـگاه ارزشـی مختلفـی وجـود دارد کـهایـن معیارهـا از آنها به وجـود میآیند .در بحث

آموزشـی اصطالح «اثربخشـی» غالب ًا با کیفیت آموزشـی ارتباط پیدا میکند (جایان ،بینگ

و موسی .)2015 ،وقتی اثربخشی در یک پدیدۀ آموزشی کاربرد پیدا میکند ،به آن میزانی

اشـاره دارد کـه وسـایل و فرایندهـای آموزشـی منتـج بـه دسـتیابی اهداف یا نتایج آموزشـی
میشود .به زبان ساده ،در یک مدل ،سیستمهای «درونداد-پردازش-برونداد» آموزشی،

میتوان اثربخشـی را تبدیل دروندادها به بروندادهای مطلوب به وسـیلۀ پردازش قلمداد

کرد (اتکینسون و همکاران.)2017 ،

مسـئلۀ اثربخشـی مدرسـه نماینـدۀ چالشهـای ماندگار و اساسـی در عملکـرد مدیریتی

است .نخست ،هیچ توافق جمعی دربارۀ تعریف اثربخشی مدرسه وجود ندارد؛ جنبههای
متفاوت به نتایج یادگیری متفاوت نیاز دارند .دومین چالش در خصوص تعریف اثربخشی

سـازمان اسـت؛ زیـرا بـه صـورت مـداوم در حالـت تغییـر بـوده و در دیدگاه افراد نسـبت به
مدرسـه تأثیرگذار اسـت و بازتابدهندۀ تغییرات اجتماعی اسـت .سـوم ،هر گروه معمو ًال
مشـخصات اثربخشـی متفـاوت و متضـادی را ارائـه میکنـد (هـوی و میسـکل2013 ،؛

ترجمۀ عباسیان .)1393 ،با این حال ،توافق کمیبر مفهوم اثربخشی سازمانی در مدارس

تبیین نقش ساختار توانمندساز مدرسه در اثربخشی53 | ...

وجود دارد .اثربخشـی سـازمانی مسـئلهای پیچیده و دشـوار برای نظریهپردازان و محققان
و همچنیـن کارورزان اسـت .هیـچ توافـق عمومـیبـر تعریف این مفهوم بـرای اندازهگیری

آن وجـود نـدارد (هـوی و فرگوسـن .)1985 ،هـوی و میسـکل ( )2008میگویند تعریف

سازۀ اثربخشی ثابت نیست« .بهاین دلیل که در اولویتهای حوزۀ تغییر ،محدودیتها و

انتظاراتی برای تعریف اثربخشی مدرسه به روشهای جدید به وجود آمده است» .مشکل

دیگر با فهم این سـازه ،این اسـت که ذینفعان متعددی در مدارس وجود دارند که ممکن
است هریک معیارهای متناقضی برای اثربخشی را در نظر بگیرند .به طور سنتی ،اثربخشی
سازمانی به صورت درجهای از دستیابی به هدف تعریف شده است.

تعاریف اثربخشی مدرسه متنوع و متفاوت و حتی برخی از این تعاریف متعارض است؛

اما بسـیاری از تعاریف پیشـرفت تحصیلی دانشآموزان را ی شـاخصی کلیدی میشناسـند

(هـوی و میسـکل .)2008 ،اسـچرنز ( )2000در تعریـف خـود از اثربخشـی مدرسـه بـه

طور خالصه بیان میکند که اثربخشی مدرسه بر عملکرد مدرسه به عنوان برونداد داللت

دارد کـهایـن برونـداد از طریق بررسـی پیشـرفت تحصیلی و موفقیت دانشآموزان مدرسـه

اندازهگیری میشود.

یتواند متأثر از متغیرهای دیگر باشد.
اثربخشی همانند بسیاری از متغیرهای سازمانی م 

پاسخ نظریۀ سازمان بهاین سؤال که چه چیزی یک سازمان را اثربخش میسازد ،این است

که ساختار صحیح ،سازمان را اثربخش میکند (رابینز.)59 :1391 ،

ثبرانگیز دربارۀ مدارس این نیسـت که مدارس دارای بوروکراسـی هستند یا
سـؤال بح 

نه ،بلکه سؤال این است کهآیا تفاوت در ساختار و فرایندهای مدرسه تفاوتی در اثربخشی
مدارس ایجاد میکند یا خیر؟ سازۀ ساختار توانمندساز متوجه این سؤال است .این سازه

ابتـدا در ادبیـات سـازمانهای تجاری شـکل گرفت و سـپس محققان تربیتـی از آن اقتباس

کرده و اصالحش کردند (مکگیگان .)15 :2005 ،سـازۀ سـاختار توانمندسـاز مدرسه بر

مطالعات اولیۀ ساختارهای بوروکراتیک مبتنی بوده است (مسیک.)2012 ،

هـوی و سـوییتلند ( 2000و  )2001معتقدنـد در حالـی کـه معلمـان و مدیـران

یدهند ،سـاختار توانمندسـاز به اثربخشـی و انجام
تهای مجزای خود را انجام م 
مسـئولی 

یکند .سـاختار توانمندساز مدرسه و هشیاری سازمانی باعث
تهای مدرسـه کمک م 
فعالی 

یانجامد.
انگیزش معلمان و سال مترشدن محیط کار م یشود و به اثربخشی کارکنان م 

شبینی تحصیلی
عالوه بر ساختار توانمندساز ،مطالعات اخیر نشان م یدهد سازۀ خو 
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یکنندهای قدرتمند در پیشـرفت تحصیلی و اثربخشـی کلی مدرسـه اسـت (ریوس،
شبین 
پی 

یهـای مشـترک مـدارس
شبینـی تحصیلـی و مشـارکت زیـاد جامعـه از ویژگ 
 .)2010خو 

شبینـی تحصیلـی یک
اثربخـش هسـتند (هـوی و همـکاران2002 ،؛ واگنـر .)2008 ،خو 
یتوانند با تأکید بر تدریس و یادگیری ،با
باور مثبت در معلمان است مبنی بر این که آنها م 

اعتماد به مشارکت والدین و دانشآموزان و با ایمان به ظرفیت خود در غلبه بر مشکالت
و شکستها ،با تالش و پشتکار ،سبب پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شوند (وولفولک
هوی و همکاران.)2008 ،

شبینـی نقـش مهمـی در موفقیـت و یادگیـری
سـلیگمن ( )1998گفتـه اسـت خو 

شهـای اصلـی
شآمـوزان ایفـا م یکنـد (نقـل از اسـمیت و هـوی .)2007 ،یکـی از چال 
دان 

شبینـی تحصیلی این اسـت که معلمان را به سـویی
رهبـران مدرسـه در ایجـاد فرهنـگ خو 

شآموزان تأثیرگذار
هدایت کنند که باور داشـته باشـند م یتوانند در موفقیت و یادگیری دان 

تهای قابل قبولی برای
باشـند؛ بدین صورت که کادر آموزشـی باور داشـته باشـد که ظرفی 
یتوانند با ایجاد فضـای قابل اعتماد بین
شآمـوزان دارنـد و اینکـه م 
ایجـاد موفقیـت در دان 

شآمـوزان و والدیـن را در
خـود ،دانـش آمـوزان و والدیـن زمینـۀ مشـارکت و همـکاری دان 
تهای مدرسه فراهم سازند؛ همچنین کادر آموزشی بر عملکرد تحصیلی تأکید داشته
فعالی 

شآموزان نیز این تأکید را بپذیرند (اسمیت و هوی .)2007 ،اعتماد عنصری
باشند و دان 

مهم و ضروری در تشـویق حس کارآمدی جمعی و در حمایت از افزایش تأکید تحصیلی
شبینی تحصیلی بر آن است تا باور مطلوب در معلمان برای
است (مسیک .)2012 ،خو 

شآموزان را ایجاد کند (هوی و همکاران.)2008 ،
افزایش یادگیری دان 

اهمیـت نقـش معلمـان و تأثیـر مسـتقیم آنهـا بـر پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان بـر

شبینی
ضرورت انجام پژوهش حاضر افزوده اسـت .همچنین ،مطالعه در زمینۀ سـازۀ خو 
یهای معلمان که عامل بافتی در پیشرفت تحصیلی
تحصیلی معلم ،به عنوان یکی از ویژگ 

یشـود ،اهمیت زیادی دارد .بدیهی اسـت که مدارس امروز بدون
شآموزان محسـوب م 
دان 
تمند و متعهد و معلمانی که برای پیشرفت و اثربخشی مدرسه
بهرهمندی از معلمان رضای 

تالش دوچندان داشته و فراتر از الزامات رسمیشغلی خود تالش کنند ،نمیتوانند موفق
نآبادی.)1388 ،
باشند (زی 

شبینی
در این پژوهش ،مسئلۀ اصلی تبیین نقش ساختار توانمندساز با میانج یگری خو 

تحصیلی معلمان بر اثربخشی مدرسه است .با توجه به یافتهها و پیشینۀ تحقیقات ،الگوی

تبیین نقش ساختار توانمندساز مدرسه در اثربخشی55 | ...

مفهومـی زیـر بـرای تبییـن نقـش سـاختار توانمندسـاز بر اثربخشـی مدرسـه از طریق متغیر

شبینی تحصیلی معلمان طراحی شده است.
میانجی خو 

شکل .1مدل مفهومیپژوهش

ادبیات نظری

اثربخشـی مدرسـه :اثربخشـی مدرسه موضوعی اساسـی و متداول است که نگاه محققان را

به خود جلب کرده و پیشینۀ آن به تحقیقاتی مانند کار کلمن ،)1966( 1راتر،)1979( 2
یگردد
بروکآور ،)1979( 3ادموندز ،)1979( 4موس )1980( 5و ماداوس )1980( 6برم 

صترین تحقیقات آموزشی مربوط به مدارس اثربخش به شمار میروند (هوی و
که شاخ 

فرگوسن.)1985 ،

تحقیقات اثربخشـی مدرسـه به طور خاص در دهۀ  1960و  1970در ایاالت متحده

آمریکا و انگلسـتان شـکل گرفت .محققان این دورۀ زمانی ،نسـل اول مطالعات اثربخشـی

1. Coleman
2. Rutter
3. Brookover
4. Edmonds
5. Moos
6. Madaus
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مدرسـه بـه شـمار میرونـد .انتقادات پورکی و اسـمیت )1983( 1در اوایـل دهۀ  1980بر

لگیری نسل دوم است (وردیس و همکاران.)2003 ،2
نسل اول ،نقطۀ آغازین شک 

یشود،
همظ تحقیقاتی که بر روی کیفیت و بهبود کیفیت در آموزش و پرورش انجام م 

نچه یافتهای پراهمیت
شآموزان را دنبال م یکنند .آ 
تهای رشد دان 
هدف اصلی ارتقای فرص 

قلمداد شده آن است که کیفیت را نمیتوان از بیرون تحمیل یا تزرق کرد ،بلکه باید آن را
از دل فرایندهای درونی اسـتخراج کرد (هوی و همکاران .)1990 ،سـنگ محک و معیار
شآموزان است (مورتیمور 1998 ،3به نقل از
اثربخشـی مدرسـه ،بروندادهای آموزشـی دان 

سان 4و همکاران.)2007 ،

تحقیـق مـدارس اثربخـش مبتنـی بـر ایـن فـرض اسـت کـه محـور مأموریـت مدرسـه،

بهبـوددادن بروندادهـای یادگیـری بـرای همـۀ دانشآموزان اسـت .یکـی از نتایج تحقیقات
مـدارس اثربخـش ،شناسـایی هفـت ویژگی مدارس اثربخش اسـت که آنهـا مجموعهای از

یزوت و همکاران به عنوان ضرورتی برای تضمین سطوح باالی
شاخصهایی هستند که ل 
تانـد از :رهبری
پیشـرفت تحصیلـی دانشآموزان شناسـایی کردهاند .این شـاخصها عبار 

جو انتظارات زیاد برای موفقیت ،محیط امن و
آموزشی قوی ،مأموریت روشن و متمرکزّ ِ ،
منظـم ،نظارت مکرر بر پیشـرفت دانشآموزان ،تخصیـص زمان و ایجاد فرصتهای الزم

و مناسـب برای یادگیری دانشآموزان ،روابط مثبت خانه-مدرسـه (شـورای هیئت مدیرۀ
آموزش و پرورش انتاریو.)2011 ،5

مفهوم مدارس اثربخش شـامل اعتقادات اصلی زیر اسـت :همۀ کودکان میتوانند یاد

بگیرنـد ،مدرسـه بـر متغیرهایی ک ه یادگیـری دانشآموزان را تضمین میکنـد ،کنترل دارد و

ینفعان داخلی و خارجی مدرسه ،افرادی واجد شرایط و شایسته هستند که تغییرات الزم
ذ

را برای پیشرفت مدرسه به سمت مأموریت یادگیری برای همه برنامهریزی و اجرا میکنند
(لی زوت.)2009 ،6

فپذیـر ،سـازگار و ابتـکاری هسـتند .در
در واقـع ،مـدارس اثربخـش ،کارآمـد ،انعطا 
1. Purkey & Smith
2. Verdis et al.
3. Mortimore
4. Sun
5. Council of Ontario Directors of Education
6. Lezotte
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مدارس ،تنوّ ع تولیدات و خدمات وجود دارد که برای تحقق نیازهای آموزشی ،یادگیری،

و فعالیتهای فوق برنامه ،هدفمند هستند (مایرسون.)39 :2010 ،1

سـاختار بوروکراتیک :مدارس دارای سـاختارهای بوروکراتیک هستند و ساختار وبری

2

تگیری غیرشخصی ،استانداردهای هدف،
شـامل سلسـله مراتب اختیار ،تقسـیم کار ،جه 
نها وجود دارد .سازمانها از هر
شایستگیهای فنی و قوانین و مقررات هنوز در همۀ سازما 

اندازه ،از جمله مدارس ،ساختار بوروکراتیک دارند؛ زیرا آنها به طراحی مناسب رویههای
جومرج و ارتقای بهرهوری نیاز
رسـم ی و سـاختارهای سلسـلهمراتبی برای جلوگیری از هر 

دارند (هوی و سوییتلند.)2001 ،

هوی و سـوییتلند ( )2001 ،2000و هوی ( )2003سـازۀ سـاختار توانمندسـاز را در

ببرانگیز
مدارس به کار گرفتند و این سازه را گسترش دادند .این مطالعات در مدارس تعج 

بود؛ زیرا هوی و سوییتلند انتظار داشتند به دو بعد جدا از ساختار یعنی رسمیت و تمرکز

دسـت پیـدا کننـد؛ در عـوض ،آنهـا یـک سـازۀ واحـد را در میان پیوسـتاری از سـاختارهای
توانمندسـاز و من عکننـده یافتنـد کـه هـر دو جنبههای مثبت و منفی تمرکز و رسـمیت را در

خـود گنجانـده اسـت .بـه عبارت دیگـر ،تحقیقات نشـان داد که رابطۀ نزدیکـی بین تمرکز

و رسـمیت وجـود دارد .بنابرایـن بـه جـای توصیف سـاختار توانمندسـاز در دو بعد جدا از
هم ،سـاختارهای مدارس میتوانند به صورت یک سـازۀ واحد ،در محدودهای از سـاختار

توانمندساز و من عکننده در طول یک پیوستار توصیف شوند.

سـاختار توانمندسـاز مدرسـه ،سلسلهمراتبی اسـت که به کارکنان کمک میکند تا اینکه

نکه شکسـتها را
مانع کار آنها باشـد و سیسـتمیاز قوانین و مقررات اسـت که به جای ای 

تنبیه کند ،راهنمای حل مشکالت است .در ساختار توانمندساز مدرسه ،مدیران و معلمان
در راسـتای مرزهـای اختیـار مشـخص همـکاری دارنـد و در همین حـال نقشهای متمایز

فپذیری برای حل
خود را نیز ایفا میکنند .همین طور قوانین و مقررات راهنماهای انعطا 
مشـکالت هسـتند تا اینکه وقوع خطا را محدود کنند .در این سـاختارها هم قوانین و هم

سلسلهمراتب مکانیسمهایی هستند برای حمایت از معلمان تا اینکه وسیلهای برای افزایش
قدرت مدیران باشـند .بالعکس ،سـاختار من عکنندۀ 3مدرسـه سلسـلهمراتبی اسـت که مانع

1. Mayerson
2 .Weberian
3. Coercive Structure
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فعالیـت بـوده و سیسـتمیاز قوانیـن و مقررات اجباری اسـت .هدف از این سلسـلهمراتب

پذیـرش دسـتورات از سـوی معلمـان اسـت؛ بنابرایـن رفتـار معلـم بهدقت مدیریت شـده و
بهسـختی کنتـرل میشـود .ایـن سـاختار بـرای اطمینـان از این مسـئله به کار گرفته میشـود

کـه معلمـان مخالـف ،فاقد صالحیت و مسـئولیت دقیقـ ًا کاری را انجـام دهند که مدیران
یکند ،اما از فعالیت معلمان
میخواهند .قدرت مدیران در چنین ساختاری افزایش پیدا م 

کاسته میشود (هوی و میسکل.)178 :1393 ،

خوشبینـی تحصیلـی :باورهـای معلمان از مه مترین ویژگیهای آنان اسـت که تفکرات

شبینـی تحصیلـی اسـت .یک
و رفتارهایشـان را پاالیـش میکنـد .یکـی از ایـن باورهـا خو 

سـازۀ نهفته که به دسـتاوردها و پیشـرفت تحصیلی دانشآموزان بسـتگی دارد .هوی ،تارتر
شبینی
و وولفولک هوی در سـال  ،2006این سـازه را نخسـتی نبار مطرح کردند .آنان خو 
تحصیلی را خاصیتی از مدرسه در نظر گرفتند که بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر

شبینی تحصیلی را میتوان تلفیقی از 40
دارد (وولفولک هوی 1و همکاران .)2008 ،خو 
سال تالش علمیبرای شناخت ویژگیهای مدارسی که تأثیر شگرفی بر پیشرفت تحصیلی

دانشآمـوزان در حیـن غلبـه بـر اثرات وضعیـت اجتماعی-اقتصـادی دانشآمـوزان دارند،
توصیف کرد (هوی.)2012 ،

یتوانند
شبینـی تحصیلـی یـک بـاور مثبـت در معلمان اسـت مبنی بـر این که آنهـا م 
خو 

بـا تأکیـد بـر تدریـس و یادگیـری ،با اعتماد به مشـارکت والدیـن و دانشآمـوزان و با ایمان
به ظرفیت خود در غلبه بر مشـکالت و شکسـتها ،با تالش و پشـتکار ،سـبب پیشـرفت

تحصیلی دانشآموزان شوند (وولفولک هوی و همکاران.)2008 ،

یشـود :کارآمـدی جمعی از
شبینـی تحصیلـی از سـه نظریۀ مختلف مشـتق م 
سـازۀ خو 

تحقیق بندورا )1997( 2در نظریۀ شناختی-اجتماعی ،اعتماد به عنوان یک مفهوم مهم در

تحلیل کلمن )1990( 3از تعامل اجتماعی و تأکید تحصیلی از تحقیق هوی و همکاران
( )1991دربارۀ سلامت سـازمانی اسـت که پایه و اسـاس آن ،نظریۀ پارسـونز و همکاران
1. Woolfolk Hoy
2. Bandura
3. Coleman
1. Sinden
2. Rhoads
3. Beard
4. Kirby & DiPaola
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بوده اسـت .کنار هم قراردادن این سـه جریان ،توضیحی از اینکه چگونه مدرسـه یادگیری
یکند (هوی و همکاران.)2006 ،
شآموزان را بهبود م یدهد ،فراهم م 
دان 

شبینـی تحصیلـی از طریـق سـه بعد اساسـی کارآمـدی جمعی ،1تأکیـد تحصیلی،2
خو 

و اعتمـاد 3اندازهگیـری میشـود .کارآمـدی جمعـی نگرش جمعـی معلمان بـه توانایی کادر
آموزشـی مدرسـه بـه منظـور موفقیـت در امـر تدریـس اسـت .تأکیـد تحصیلـی ،اهمیـت

ظشـده برای تحصیالت در مدرسـه اسـت .اعتماد ،گسترهای را توصیف میکند که در
لحا 
آن معلمان به دانشآموزان و والدین که شـرکای مفیدی در فرایند یادگیری هسـتند ،اعتماد
دارند (مکگیگان.)5 :2005 ،

کارآمدی جمعی معلم ،اعتماد کادر آموزشـی به والدین و دانشآموزان ،و تأکید

تحصیلـی نشـاندهندۀ سـه جنبـظ شـناختی ،عاطفـی ،و رفتـاری از خوشبینـی اسـت

(هوی و همکارانش2006 ،؛ مکگیگان و هوی2006 ،؛ اسمیت و هوی2007 ،؛

واگنر  .)2008 ،4کارآمدی جمعی معلم نشـاندهندۀ افکار و باورهای معلمان اسـت

و در نتیجه آن بخش شناختی است .اعتماد کادر آموزشی به والدین و دانشآموزان
نشـاندهندۀ احساسـات آمـوزگاران نسـبت بـه مشـتریان خـود اسـت و در نتیجـه آن

بخش عاطفی اسـت .اعتماد کادر آموزشـی به دانشآموزان و والدین ،این باورها را
بازتـاب میدهـد که دانشآموزان و والدین آنهـا میتوانند در بهبود یادگیری همکاری

کنند؛ کادر آموزشـی دانشآموزانشـان را باور دارند .تأکید تحصیلی رفتاری است که

توسـط باورهای مبتنی بر این مسـئله نمایان شـده اسـت که کادر آموزشـی بر موفقیت
تحصیلـی دانشآمـوزان تأکیـد میکنـد .بنابرایـن ،مدرسـهای بـا فرهنـگ خوشبینـی
تحصیلـی بـاال ،فرهنگـی را تعریـف میکنـد کـه در آن کادر آموزشـی باور بـه توانایی

ایجـاد تفـاوت را دارد و دانشآمـوزان نیـز توانایـی یادگیـری دارنـد و حتمـ ًا میتـوان
بـه عملکـرد تحصیلـی دسـت پیـدا کـرد .بـه طـور خالصـه ،تمامـی ابعـاد خوشبینـی

1. Collective efficacy
2. Academic emphasis
3. Trust
4. Wagner
1. Wu, Hoy & Tarter
2. Harris
3. Gray, Kruse, & Tarter
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تحصیلـی رابطـۀ متقابـل بـا یکدیگـر داشـته و همدیگـر را بـرای رسـیدن بـه فرهنـگ

خوشبینـی تحصیلـی در محیـط کاری مدرسـه تکمیـل میکننـد (هـوی و میسـکل،

ترجمهی عباسـیان.)288 :1393 ،

پیشینۀ تحقیق
حیدرزاده
()1393

یدهد رابطۀ معنادار آماری بین ساختار توانمندساز مدرسه و اثربخشی مدرسه
نتایج پژوهش نشان م 
وجود دارد و رابطۀ معنادار آماری مثبت بین هُ شیاری سازمانی و اثربخشی مدرسه وجود دارد و در
نهایت دو متغیر ساختار توانمندساز و هشیاری سازمانی به میزان  %58از واریانس اثربخشی مدرسه
یکند (.)1393
را تبیین م 

سیندن 1و
همکاران
()2004

به این نتیجه رسیدند که ساختار توانمندساز مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارتباط دارد.

شبینـی تحصیلـی معلمـان و سـاختار
بـهایـن نتیجـه رسـیدند کـه رابطـۀ مثبـت و معنـاداری بیـن خو 
شبینی تحصیلی
حیدرزاده توانمندساز مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان وجود دارد .میان سه بعد خو 
(کارآمدی ،تأکید تحصیلی ،اعتماد) ،کارآیی معلم بیشترین همبستگی را با پیشرفت تحصیلی دارد.
و عباسیان
شبینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه اثر معناداری بر پیشرفت
( )2014بر اساس یافتهها ،خو 
شبینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه با هم
تحصیلی دانشآموزان دارد .دو متغیر خو 
 %23از واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را توضیح میدهد.

شبینی تحصیلی در رشـد پیشـرفت
در پژوهـش خـود بـا عنـوان نقش بوروکراسـی توانمندسـاز و خو 
تحصیلـی بهایـن نتایـج رسـیدند کـه کارآمـدی جمعـی ،تأکیـد تحصیلـی و اعتمـاد به دانشآمـوزان و
یکند
مکگیگان کادر آموزشـی یـک سـازۀ واحـد را تشـکیل میدهـد .این یافتـه ،همچنین این فرضیـه را تأیید م 
شبینـی تحصیلـی صفـت منحصربهفـرد مـدارس اسـت .سـاختار توانمندسـاز مدرسـه رابطۀ
( )2005کـه خو 
شبینی تحصیلی دارد .این رابطه حتی با کنترل متغیر وضعیت اجتماعی اقتصادی
مستحکمی با خو 
از لحاظ آماری معنادار باقی ماند.
2

رودز
()2009
ریوس
()2010

بیرد 3و
همکاران
()2010

بـهایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه رابطۀ بین سـاختار توانمندسـاز مدرسـه و کارآمدی جمعـی معنادار و
یدهد توانمندسازتر بودن ساختار مدرسه ،بیشتر درجهای از
مثبت است .شواهد این مطالعه نشان م 
کارآمدی جمعی ادراکی اسـت .براسـاس این یافتهها ،توسـعه و حفظ محیط توانمندسـاز و حمایتی
مدرسـه باید اولویت اصلی مدیران مدرسـه باشـد .نتیجۀ دیگر پژوهش این اسـت که رابطۀ مستقیمی
بین ساختار توانمندساز و اثربخشی مدرسه وجود دارد.

یکنندهای قوی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
شبین 
شبینی تحصیلی پی 
بهاین نتیجه رسید که خو 
یکنندۀ قوی و معناداری در اثربخشی کلی است.
شبین 
شبینی تحصیلی پی 
است .خو 
شبینی
بهاین نتیجه رسیدند که ادراک معلمان از توانمندساز بودن ساختار مدرسه ارتباط مثبتی با خو 
تحصیلی معلمان دارد.

تبیین نقش ساختار توانمندساز مدرسه در اثربخشی61 | ...
کربی و
دی پائوال
()2011

4

هوی
()2012

مسیک
()2012

وو ،هوی
1
و تارتر
()2013
هریس
()2015
2

گری،
کروس
3
و تارتر
()2017

بـهایـن نتیجـه رسـیدند که مشـارکت جمعـی ،کارآمدی جمعـی ،اعتمـاد و تأکید تحصیلی بـه عنوان
یکنندههایـی عمـل میکننـد کـه بـه صـورت جمعـی بـر پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان اثر
پیشبین 
میگذارند.

در تحقیـق خـود سـه مشـخصۀ مـدارس را شناسـایی کـرد که تفـاوت مثبتی برای پیشـرفت تحصیلی
دانشآمـوزان بـا کنتـرل وضعیـت اجتماعی-اقتصادی ایجـاد میکند :کارآمدی جمعـی ،اعتماد کادر
آموزشی به والدین و دانشآموزان و تأکید تحصیلی در مدارس.
شبینی تحصیلی و رفتار شهروندی سازمانی ،همگی
بهاین نتیجه رسید که ساختار توانمندساز ،خو 
ارتباط مثبتی با پیشـرفت تحصیلی و اثربخشـی مدرسـه دارد .همچنین تحلیل همبسـتگی نشـان داد
شبینی تحصیلی ،بین سـاختار توانمندسـاز
که رابطۀ مثبت معناداری بین سـاختار توانمندسـاز با خو 
شبینـی تحصیلـی و رفتار شـهروندی سـازمانی وجـود دارد.
و رفتـار شـهروندی سـازمانی و بیـن خو 
شبینی تحصیلی در رابطۀ بین ساختار توانمندساز و رفتار
بهعالو ،تحلیل رگرسیون نشان داد که خو 
شهروندی سازمانی نقش متغیر میانجی را دارد.

شبینی تحصیلی»
در تحقیقی با عنوان «ساختار توانمندساز مدرسه ،مسئولیت جمعی و فرهنگ خو 
بهاین نتیجه رسیدند که ساختار توانمندساز و مسئولیت جمعی ،هر دو اثرات غیرمستقیم معناداری
شبینـی تحصیلـی در مرکـز مـدل
شبینـی تحصیلـی دارنـد .خو 
بـر پیشـرفت تحصیلـی از طریـق خو 
اسـت و پیشـرفت تحصیلی را برای تمام دانشآموزان توضیح میدهد .مسـئولیت جمعی و سـاختار
شبینی تحصیلی را مسـتقیم ًا و پیشـرفت تحصیلی دانشآموزان را به
توانمندسـاز مدرسـه هر دو خو 
شبینی میکنند.
طور غیرمستقیم پی 

شبینی تحصیلی معلمان همبسـتگی معناداری با اعتماد
در پژوهش خود بهاین نتیجه رسـید که خو 
والدین به مدرسه و اثربخشی مدرسه دارد.
شبینـی تحصیلی معلمان
در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجه رسـیدند که هریک از متغیرهای سـازۀ خو 
یعنی تأکید تحصیلی ،کارآمدی جمعی و اعتماد کادر آموزشی رابطۀ معناداری با ساختار توانمندساز
مدرسه دارد.

شبینی
هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ساختار توانمندساز مدرسه با میانج یگری خو 

تحصیلی معلمان بر اثربخشی مدرسه است .برای رسیدن به هدف پژوهش فرضیات زیر
یشود:
بررسی م 

 )1ساختار توانمندساز مدرسه اثر مستقیمی بر اثربخشی مدرسه دارد.

شبینی تحصیلی معلمان دارد.
 )2ساختار توانمندساز مدرسه اثر مستقیمی بر خو 
شبینی تحصیلی معلمان اثر مستقیمیبر اثربخشی مدرسه دارد.
 )3خو 

 )4تأثیر ساختار توانمندساز مدرسه بر اثربخشی مدرسه به صورت غیرمستقیم و از طریق

یشود.
شبینی تحصیلی معلمان محقق م 
خو 

یشده برازش معناداری دارد.
 )5مدل ترسیم شده با دادههای گردآور 
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روش پژوهش

پژوهـش حاضـر بـه لحـاظ هـدف ،کاربـردی و به لحاظ شـیوۀ گـردآوری دادههـا ،در قلمرو
پژوهشهـای همبسـتگی اسـت .جامعـۀ آمـاری پژوهـش حاضـر را تمـام معلمـان مـدارس

ابتدایی پسـرانۀ دولتی (دورۀ اول و دوم) منطقۀ یازدۀ شـهر تهران در سـال تحصیلی -94
 93تشـکیل دادهانـد .حجـم نمونـۀ پژوهش از طریق جدول کرجیسـی و مـورگان  159نفر

تعیین ،و سپس برای اطمینان بیشتر  30درصد به حجم نمونه اضافه شد و با این احتساب

حجم نمونه ،تعداد  207پرسشـنامه در بین معلمان با کاربسـت نمونهگیری خوشـهای (در

این پژوهش مدارس منطقۀ یازده ،به عنوان خوشه انتخاب شدند) توزیع شد که سرانجام
تعداد  172پرسشنامه تکمیل و تحلیل آماری بر روی آنها انجام شد.

الزم متغیرهای پژوهش ،از سه پرسشنامه استفاده شد:
به منظور گردآوری دادههای ِ

برای سـنجش سـاختار توانمندساز مدرسه از پرسشنامۀ سـاختار توانمندساز مدرسه از

هوی ( ،)2003برای اندازهگیری اثربخشـی مدرسـه نیز از پرسشـنامۀ اثربخشـی مدرسـه از

هـوی ( )2009کـه حیـدرزاده ( )1393از هـر دو بـه کار بـرده ،اسـتفاده شـده اسـت .برای

شبینـی تحصیلی معلمـان بیرد و
شبینـی تحصیلـی معلمـان از پرسشـنامۀ خو 
سـنجش خو 

همکاران ( )2010که عباسیان و همکاران ( )1391نیز از آن به کار بردهاند ،استفاده شد.

ش آماری تحلیل مسـیر بـرای آزمون
در ایـن پژوهـش ،بـرای تجزیـه و تحلیـل دادههـا از رو 
الگوی مفروض استفاده شد.

برای تعیین روایی پرسشنامهها از روش ارزیابی اعتبار به صورت صوری استفاده شده

بنظران و استادان متخصص
است؛ بدین صورت که پرسشنامۀ استفادهشده به تأیید صاح 

آن رسید .برای بررسی پایایی سه پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
شبینـی تحصیلـی و
جـدول زیـر آلفـای کرونبـاخ سـه پرسشـنامۀ سـاختار توانمندسـاز ،خو 

اثربخشی مدرسه را نشان میدهد.

جدول  .1ضریب پایایی مقیاسهای پژوهش

مالکهای پایایی مقیاس

آلفای کرونباخ

ساختار توانمندساز

0/71

خوشبینی تحصیلی

0/78

اثربخشی مدرسه

0/81

هما نگونهکه مشاهده میشود ضرایب پایایی مقیاسهای پژوهش در بازۀ مطلوب قرار دارد.

تبیین نقش ساختار توانمندساز مدرسه در اثربخشی63 | ...

یافتهها

لبودن
در بهکارگیری روش آماری ،ابتدا با استفاده از آزمون آماریکولموگروف اسمیرنوف نرما 
دادهها آزمون شد تا نوع روش آماری (پارامتری ،غیرپارامتری) مشخص شود و در صورت
شفرضهای آزمونهای پارامتریک برقرار است.
نرما لبودن دادهها یکی از مه مترین پی 
لبودن دادهها)
آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونهای (آزمون نرما 
دادهها از جامعۀ نرمال آمده است=H0

دادهها از جامعۀ نرمال نیامده است=H1
H0= P>0.05
H1= P<0.05
کنمونهای
جدول .2آزمون کولموگروف اسمیرنوف ت 

شاخص آماری
مقیاس

ساختار توانمندساز

خوشبینی تحصیلی
اثربخشی مدرسه

Z

Sig

سطح معناداری

0/68

0/51

0/05

1/085

0/19

0/05

1/75

0/05

0/09

تآمده ،هریـک از متغیرهای پژوهش
بـا توجـه بـه نتایج جدول و سـطوح معنـاداری بهدسـ 
گتر از  0/05هستند؛ بنابراین ،دادههای تمام متغیرها نرمال است.
بزر 

آزمون فرضیه ها
جدول  .3ضرایب و معناداری اثرات مستقیم و غیرمستقیم
متغیر مالک
شبینی
خو 
تحصیلی معلمان

شبین
متغیر پی 

نوع اثر

ضریب
استاندارد
نشده

استاندارد آمارۀ
معناداری
شده

Sig

ساختار توانمندساز مدرسه مستقیم

0/26

0/27

3/63

0/008

شبینی تحصیلی معلمان مستقیم
اثربخشی مدرسه خو 

0/36

0/46

6/86

0/010

0/14

0/17

2/49

0/015

غیرمستقیم 0/09

0/12

2/13

0/03

اثربخشی مدرسه ساختار توانمندساز مدرسه
اثربخشی مدرسه ساختار توانمندساز مدرسه

مستقیم

یدهد که:
نتایج جدول باال ،در ارتباط با فرضیههای پژوهش نشان م 
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شبینی تحصیلی معلمان
 -فرضیۀ اول :ساختار توانمندساز مدرسه اثر مستقیمی بر خو 

دارد.

یآید این است که ساختار توانمندساز مدرسه اثر مستقیم
آنچه از نتایج جدول فوق برم 

شبینی تحصیلی معلمان داشته است .تأثیر ساختار توانمندساز مدرسه بر
معناداری بر خو 

شبینـی تحصیلـی معلمـان به صورت مسـتقیم ( t =3/63و  )β=0/27اسـت .بنابراین
خو 
شبینی
حشده در این زمینه که ساختار توانمندساز مدرسه اثر مستقیمی بر خو 
فرضیۀ مطر 

یشود.
تحصیلی معلمان دارد ،با  95درصد اطمینان ،تأیید م 

شبینی تحصیلی معلمان اثر مستقیم بر اثربخشی مدرسه دارد.
 -فرضیۀ دوم :خو 

شبینی تحصیلی معلمان اثر مستقیم
آنچه از نتایج جدول فوق برم یآید این است که خو 

شبینی تحصیلی معلمان بر اثربخشی
معناداری بر اثربخشی مدرسه داشته است .تأثیر خو 

حشـده در
مدرسـه به صورت مسـتقیم ( t =6/86و  )β=0/46اسـت؛ بنابراین فرضیۀ مطر 

شبینی تحصیلی معلمان اثر مسـتقیمی بر اثربخشـی مدرسـه دارد ،با 95
این زمینه که خو 

درصد اطمینان ،تأیید شده است.

 -فرضیۀ سوم :ساختار توانمندساز مدرسه اثر مستقیمی بر اثربخشی مدرسه دارد.

یآید این است که ساختار توانمندساز مدرسه اثر مستقیم
آنچه از نتایج جدول باال برم 

معناداری بر اثربخشی داشته است .تأثیر ساختار توانمندساز مدرسه بر اثربخشی مدرسه به
حشده در این زمینه که
صورت مستقیم ( t =2/49و  )β=0/17است؛ بنابراین فرضیۀ مطر 

ساختار توانمندساز مدرسه اثر مستقیمی بر اثربخشی مدرسه دارد ،با  95درصد اطمینان،
یشود.
تأیید م 

 -فرضیـۀ چهـارم :تأثیـر سـاختار توانمندسـاز مدرسـه بر اثربخشـی مدرسـه به

یشود.
شبینی تحصیلی معلمان محقق م 
صورت غیرمستقیم و از طریق خو 

یآید این است که ساختار توانمندساز مدرسه بر اثربخشی
آنچه از نتایج جدول باال برم 

شبینی تحصیلی معلمان تأثیر معناداری داشـته اسـت .تأثیر سـاختار
مدرسـه از طریق خو 

توانمندسـاز مدرسـه بر اثربخشـی مدرسـه به صورت غیرمسـتقیم ( t =2/13و )β=0/12

نکه تأثیر غیرمستقیم ساختار توانمندساز مدرسه
حشده دربارۀ ای 
است؛ بنابراین فرضیۀ مطر 
یشود.
بر اثربخشی مدرسه با  95درصد اطمینان ،تأیید م 

نتایـج مربـوط بـه اجـرای مـدل اولیـه در حالت اسـتاندارد به همـراه برخـی از مه مترین

صهای برازش تحلیل مسیر مدل اولیه در شکل  2و جدول  7ارائه شده است.
شاخ 
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شکل  .2مدل اولیه در حالت ضرایب استاندارد
جدول .7شاخصهای برازش تحلیل مسیر مدل اولیه
نام شاخص

شاخصهای برازش
مقدار

حد مجاز

2/17

کمتر از 3

لیافته)
(CFI9برازندگی تعدی 

0/09

کمتر از0/1

0/90

بیشتر از 0/9

(NFI10برازندگی ُنرمشده)

0/89

بیشتر از 0/9

(GFI11نیکویی برازش)

0/93

بیشتر از 0/9

( 12AGFIنیکویی برازش تعدیلشده)

0/92

بیشتر از 0/9

(ریشۀ میانگین خطای برآورد)RMSEA8

تآمده بهتنهایی دلیل
به طور کلی در کار با برنامۀ اموس هریک از شاخصهای بهدس 
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برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیسـتند و این شـاخصها را در کنار هم باید تفسـیر کرد.

تآمده برای این شاخصها نشان میدهد که در مجموع الگو برای تبیین
مقدارهای بهدس 

و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری

شبینی
بـا توجـه به یافتههای پژوهش ،سـاختار توانمندسـاز مدرسـه تأثیر معنـاداری بر خو 

تحصیلـی معلمـان ( )β=0/27دارد .ایـن نتیجه ،با یافتههای هوی و سـوییتلند (،)2001
کگیـگان ( ،)2005بیـرد و همـکاران ( ،)2010مسـیک ( )2012و وو و همـکاران
م 

( )2013همسوسـت .هـوی و سـوییتلند ( )2001بـه شـواهدی از همبسـتگی مثبـت بیـن

سـاختار توانمندسـاز مدرسـه و سه متغیر تأکید تحصیلی ،کارآمدی جمعی ،و اعتماد کادر

آموزشـی دسـت یافتهاند .هنگامی که مدارس توانمندتر باشـند ،میزان اعتماد کادر آموزشی
یکنندۀ مهم از ساختار
شبین 
به مدیر افزایش مییابد .در واقع ،اعتماد کادر آموزشی یک پی 
توانمندساز در سازمان مدرسه است.

ککننده و مثبت به مدیر و ساختار دارند ،فرهنگی ظهور
هنگامی که معلمان نگاهی کم 

شبینی تحصیلی
میکنـد کـه در آن بـر اعتمـاد ،کارآمـدی و تحصیلات؛ یعنی فرهنـگ خو 
تأکید میشود .چنین فرهنگی به معلمان و دانش آموزان انگیزه میدهد تا اهدافی واق عبینانه

یتوانند
را تعیین کنند (هوی .)2012 ،در مدارسی که ساختار توانمندساز است ،معلمان م 

شآموزان تعیین کنند؛ آنها هم چنین احسـاس
اهـداف متعالـی برای پیشـرفت تحصیلـی دان 

شآموزان و مدارس خود به صورت مثبت کمک
م یکنند که توانایی دارند تا به موفقیت دان 

تهای
شآموزان قابل اعتمادند و در موفقی 
کنند .در ساختارهای توانمندساز ،والدین و دان 
مدرسه مشارکت و تأثیر دارند.

شبینـی تحصیلـی معلمـان تأثیـر معنـاداری بر
یافتـه دیگـر پژوهـش نشـان م یدهـد خو 

اثربخشـی مدرسـه ( )β=0/46داشـته اسـت .ایـن نتیجـه ،بـا یافتههـای هـوی و همـکاران
کگیـگان ( ،)2005کربـی و دی پائـوال ( )2011و ریـوس ()2010
()2006 ،2002؛ م 
همسوست .بر اساس این مطالعات ،سه متغیر تأکید تحصیلی ،کارآمدی جمعی و اعتماد

کادر آموزشی ،رابطۀ معنادار و مثبتی با پیشرفت تحصیلی و اثربخشی مدرسه دارند؛ حتی

تشـناختی کنترل
زمانـی کـه متغیر وضعیـت اجتماعی-اقتصادی و دیگر متغیرهای جمعی 
شبینـی تحصیلی چه به صـورت جداگانه و چه
شـده باشـد .همچنیـن هر سـه مؤلفهی خو 
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شبینی تحصیلی) ارتباط معناداری
به صورت جمعی (یعنی به عنوان مؤلفههای سازۀ خو 

با پیشـرفت تحصیلی داشـتهاند .اثربخشـی مدرسـه عالوه بر تحقق اهداف مدرسـه رابطۀ

نزدیکی با باور و احساس درونی معلمان دارند .چنانچه معلمان باور داشته باشند والدین
شآموزان قابل اعتماد هستند ،با آنها رابطهای نزدیک و صمیمی برقرار کرده و از این
و دان 
یکنند.
منظر بر تحقق اهداف مدرسه کمک م 

شآموزان
شبینی نقش مهمی در موفقیت و یادگیری دان 
سلیگمن ( )1998م یگوید خو 

شبینی تحصیلی
شهای اصلی رهبران مدرسه در ایجاد فرهنگ خو 
ایفا م یکند .یکی از چال 

یتوانند در موفقیت
این اسـت که معلمان را به سـویی سـوق دهند که باور داشـته باشـند م 

شآموزان تأثیرگذار باشـند؛ بدین صورت که کادر آموزشـی باور داشـته باشـد
و یادگیری دان 
یتوانند
شآموزان دارنـد و اینکه م 
تهـای قابـل قبولـی برای ایجاد موفقیـت در دان 
کـه ظرفی 

شآموزان و والدین زمینۀ مشـارکت و همکاری
بـا ایجـاد فضـای قابـل اعتماد بین خود ،دان 

تهای مدرسـه فراهم سـازند .بهعالوه ،کادر آموزشـی
شآموزان و والدین را در فعالی 
دان 
شآموزان نیز این تأکید را بپذیرند (اسمیت
بر عملکرد تحصیلی تأکید داشته باشند و دان 

و هـوی .)2007 ،اعتمـاد ،عنصـری مهـم و ضـروری در تشـویق حـس کارآمـدی جمعی و
شبینی تحصیلی بر
در حمایـت از افزایـش تأکیـد تحصیلـی اسـت (مسـیک .)2012 ،خو 

شآمـوزان را ایجـاد کنـد
آن اسـت تـا بـاور مطلـوب در معلمـان بـرای افزایـش یادگیـری دان 
(هوی و همکاران .)2008 ،در مدارسـی که فرهنگ کارآمدی در آنها وجود دارد ،اهداف
ییابند .کادر آموزشی مدرسه با تعیین اهداف بلندمدت و
مدرسه سری عتر و مؤثرتر تحقق م 
یکنند.
شآموزان به اثربخشی مدرسه کمک م 
پافشاری در موفقیت بهتر دان 

بر اساس یافتۀ دیگر پژوهش ،ساختار توانمندساز مدرسه تأثیر معناداری بر اثربخشی

مدرسـه ( )β=0/17دارد .این نتیجه با یافتههای مسـیک ( )2012و حیدرزاده ()1393

همسوسـت .بنابراین ،وجود سـاختارهای سازمانی که بر دستورالعملهای واضح اختیار و
لکنندۀ وظایف و فعالیتهای
سیاستها و رویههایی که متضمن تجارب سازمانی و تسهی 

مهم سـازمانی هسـتند ،عناصری کلیدی در به اجرا درآمدن صحیح فعالیتهای سـازمانی

کگیگان و هوی .)2006 ،مدارسـی که سـاختار توانمندسـاز دارند ،معلمان را
هسـتند (م 

فپذیر دارند ،معلمـان از تجربه و تخصص
در حـل مسـئله درگیـر میکننـد ،قوانیـن انعطا 

حرفهای بهرهمندند ،سلسلهمراتبی مفید و کاربردی وجود دارد که در آن ،کارکنان را به انجام
فعالیتهایشان در سرتاسر سازمان تشویق میکنند (سیندن و همکاران .)2004 ،ساختار
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توانمندسـاز ،میزانی اسـت که در آن سـاختارها و فرایندهای مدرسـه از کار و فعالیتهای
معلمـان حمایـت میکننـد و معلمـان را در انجـام فعالیتهایشـان توانمنـد میکننـد .هوی

و سـوییتلند ( )2001سـاختار توانمندسـاز مدرسـه را بـه صـورت سـاختارهای حمایتـی و
لگر اثربخشـی معلمان توصیف میکنند .محققان دریافتهاند سـاختارهای من عکننده
تسـهی 

از اثربخشـی معلم جلوگیری میکند؛ درحالی که سـاختارهای توانمندسـاز اثربخشـی معلم

کگیـگان و هـوی2006 ،؛ سـیندن و همـکاران .)2004 ،سـاختار
را افزایـش م یدهنـد (م 

رهبری مدرسه تلقی میشود که ادارۀ مدرسه را هموار میسازد و مدرسه
توانمندساز مظهر
ِ
را بـه مکانـی خوشـایند و مو ّلـد برای فعالیتهای معلمان تبدیل میکند .اثربخشـی رهبران

ککننده
تأثیر زیادی بر اثربخشی معلم دارد و در افزایش اثربخشی تمام سازمان مدرسه کم 

فپذیری ،حمایت و رابطۀ
کگیگان و هوی .)2006 ،در سـاختارهایی که انعطا 
اسـت (م 

دوطرفه وجود دارد ،اثربخشی عنصری مشهود است .در این ساختارها مشکالت همچون
فرصت در نظر گرفته شدهاند و برای حل آنها از مشارکت همۀ کادر آموزشی مدرسه کمک

یشود؛ پس این نوع ساختارها به اثربخشی مدرسه کمک خواهد کرد.
گرفته م 

این پژوهش همچنین مشخص کرد ساختار توانمندساز مدرسه بر اثربخشی مدرسه از

شبینی تحصیلی معلمان تأثیر معناداری ( )β=0/12دارد .سـاختار توانمندسـاز
طریق خو 
ندهندۀ اثربخشی سـاختارها و فرایندهای مدرسه در توانمندساختن
سـازهای اسـت که نشـا 
تهای معلمان است .ساختار توانمندساز ،باورهای معلمان را دربارۀ اینکه مدرسه به
فعالی 

یکند ،پوشـش
عنوان یک سـازمان در حمایت از فعالیت و وظیفۀ تدریس چگونه عمل م 

کگیگان و هوی .)2005 ،ساختارها و فرایندهای مدرسه که معلمان را در کار
م یدهد (م 

شبینی تحصیلی میانجامد (هوی و سـوییتلند،
و فعالیتشـان توانمنـد کنـد ،بـه تقویت خو 
2001 ،2000؛ هوی2003 ،؛ گست و هوی2004 ،؛ سیندن و همکاران.)2004 ،

مدارسی که ساختار توانمندساز دارند ،معلمان را به حل مسئله تشویق میکنند ،قوانین

فپذیر دارند ،معلمان از تجربه و تخصص حرفهای بهرهمندند ،سلسـلهمراتبی مفید
انعطا 

و کاربردی وجود دارد که در آن ،کارکنان را به انجام فعالیتهایشـان در سرتاسـر سـازمان
تشویق میکنند (سیندن 1و همکاران.)2004 ،

یدهد مدل مفهومی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار
نتایج پژوهش همچنین نشان م 
1. Sinden
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اسـت .این پژوهش در پی تبیین نقش سـاختار توانمندسـاز مدرسـه بر اثربخشی مدرسه با
شبینی تحصیلی معلمان بوده است .همچنین نتایج مشخص کرد میزان
میانج یگری خو 

شبینی تحصیلی بر
شبینی تحصیلی معلمان و تأثیـر خو 
تأثیـر سـاختار توانمندسـاز بـر خو 
اثربخشی مدرسه بیشتر از تأثیر مستقیم ساختار توانمندساز بر اثربخشی مدرسه است؛ این

شآموزان
خود ،نشـان از آن دارد که برای تحقق اثربخشـی مدرسـه و موفقیت تحصیلی دان 
بایـد سـاختار و جـوّ ی را در مدرسـهایجـاد کـرد کـه در آن بـر باورهای معلمـان بهویژه باور

شبینی تحصیلی به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر اثربخشی مدرسه تأکید بشود.
خو 

شآموزان
شبینـی تحصیلـی سـازهای مهم از نظـر تأثیر بر بروندادهای تحصیلـی دان 
خو 

و اثربخشـی مدرسـه اسـت .این سـازه حداقل به سه روش مجزا به طور معناداری پیشرفت
یدهد؛ با ترویج کارآمدی معلم ،ایجاد
شآموزان و اثربخشی مدرسه را بهبود م 
تحصیلی دان 
اعتماد جمعی ،و تحکیم تأکید تحصیلی .متعاقب ًا ،مدیران آموزشی سه مسیر برای طراحی

شآموزان را
ش رو دارند که بتواند به طور اثربخشـی پیشـرفت تحصیلی دان 
برنامههایی پی 

ارتقـا دهـد .مدیـران مـدارس نقـش مهمی در پیشـرفت تحصیلی و موفقیت مدرسـه دارند
نطور که ً
شبینی تحصیلی ،سـازهای اسـت که
قبال نیز ذکر شـد خو 
(مسـیک .)2012 ،هما 
یشـود و سـاختار توانمندسـاز مدرسـه مکانیسمی برای
موجب بهبود پیشـرفت تحصیلی م 

شبینی تحصیلی است.
تحقق خو 

پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی

شبینی تحصیلی سازهای مهم از نظر تأثیر بر بروندادهای
این پژوهش مشخص کرد که خو 

شآموزان و اثربخشـی مدرسـه اسـت .این پژوهش همچنین روشن ساخت که
تحصیلی دان 

سـاختار توانمندسـاز مدرسـه هم به صورت مستقیم اثر معناداری بر اثربخشی مدرسه دارد
شبینـی تحصیلی معلمان ،اثر
و هـم بـه صـورت غیرمسـتقیم و از طریـق متغیر میانجی خو 

معناداری بر اثربخشی مدرسه دارد .درنتیجه باید ساختار و جوّ ی را در مدارس ایجاد کرد

شبینـی تحصیلـی معلمـان به عنوان عاملـی تأثیرگذار بر موفقیت مدرسـه
کـه در آن بـر خو 

یآورد که
شبینی تحصیلی ،فرهنگی را در مدارس به وجود م 
تأکید بشود؛ زیرا افزایش خو 
نپذیر میکند.
پیشرفت تحصیلی را تسهیل و امکا 

مدیران باید سـاختاری را در مدارس به وجود بیاورند که در آن بر حل مسـئله ،تشـویق

نوآوری ،حمایت از کارکنان ،تقویت اعتماد ،یادگیری از اشتباهات و ...تأکید شود .چنین
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سـاختاری ،معلمان را در کارشـان توانمند میسـازد تا

نگونه به کار و فعالیتشـان در
ای 

شآموزان و عملکرد
شبینانه به پیشرفت تحصیلی دان 
شبین باشند و نگرشی خو 
مدرسه خو 

مدرسـه داشـته باشـند .مدیران باید جوّ ی ایجاد کنند که در آن اهداف تحصیلی باال برای
شآموزان ،محیط یادگیری منظم و امن ،انتظارات باال فراهم شود و در آخر اینکه
همۀ دان 

شآموز یک امر مهم تلقی شود.
در این محیط وجود پیشرفت تحصیلی برای خود دان 

مدیـران مـدارس بایـد معلمـان را متقاعـد کننـد کـه موفقیت آنهـا مترادف بـا موفقیت

مدرسـه و بروندادهـای بهتـر در گسـترۀ مدرسـه اسـت .مدیـران باید هر چیـزی را که ممکن
ککننـده باشـد ،از طریـق ارائۀ تجـارب در
اسـت در تقویـت کارآمـدی جمعـی معلمـان کم 

حد تسـلط و تجارب جانشـینی ،اسـتفاده از ترغیب شـفاهی و ترویج حاالت مثبت به کار

شآموزان و والدین توجه کنند و مطمئن
بگیرند .مدیران باید به اعتماد معلمان نسبت به دان 

شوند که طنین ارزشمندی تحصیالت در سراسر مدرسه پیچیده شده باشد .این اقدامات
شبینی تحصیلی را تقویت و سبب پیشرفت تحصیلی باال میشود.
خو 

در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .پیشنهاد میشود در

گردآوری دادهها فقط از روش پرسشـنامهای اسـتفاده نشـود و حتی المقدور از روشهای

دیگر مانند مصاحبه و مشاهده یا روشهای ترکیبی استفاده شود،؛ زیرا ترکیب روشهای
یشود.
مختلف باعث شک لگیری کار دقی قتر م 
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