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آموزان مدارس متوسطه پسرانه  بینی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش رابطه خوش
  شهر تهران 9و  6مناطق 

  4محمد میرزایی ؛3محمد فرزانه ؛2؛ مظفرالدین واعظی1کیوان مرادي
  

  چکیده
بینی  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه خوش

آموزان  بین دانش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در
شهر تهران  9و  6مدارس متوسطه پسرانه مناطق 

صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع 
آموزان  آماري شامل کلیه دانش ههمبستگی است. جامع

-شهر تهران می 9و  6مدارس متوسطه پسرانه مناطق 

آموز است  دانش 14304برابر با  ها آنباشد، که تعداد 
آموز به  دانش 375ز جدول مورگان تعداد که با استفاده ا

گیري در این  . روش نمونهندعنوان نمونه انتخاب شد
اي بوده است. جهت  پژوهش از نوع چندمرحله

بینی تحصیلی  نامه خوش ها از پرسش گردآوري داده
) و معدل 2013موران و همکاران،   آموز (اسچنن دانش

یی آموزان استفاده شده است. پایا نمرات دانش
» 923/0«نامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  پرسش

ها از آمار  ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده
استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام 

) بین 1ها نشان داد:  به گام) استفاده شد. یافته
آموزان و پیشرفت تحصیلی  بینی تحصیلی دانش خوش

شهر تهران،  9و  6سرانه مناطق در مدارس متوسطه پ
) از میان سه 2ي وجود دارد. دار معنیمثبت و  هرابط
آموزان (تأکید تحصیلی  بینی تحصیلی دانش خوش همؤلف
آموزان به معلمان و احساس  آموزان، اعتماد دانش دانش

تحصیلی  تأکیدآموزان نسبت به مدرسه)،  هویت دانش
ینی پیشرفت ب آموزان بیشترین سهم را در پیش دانش

  تحصیلی دارد.
بینی تحصیلی، تأکید  خوش :واژگان کلیدي

احساس هویت  آموز، آموز، اعتماد دانش تحصیلی دانش
  .نسبت به مدرسه، پیشرفت
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  مقدمه
هر ورش در پرزش و موآساسی اظایف از و
ورش پر، فرهنگی جامعهاث میرل نتقاري، اکشو
اي برن نادن آکرده مازان و آموآ نشي داهاادستعدا

تربیت و تعلیم ، یناست. بنابراجامعه ل در شرکت فعا
 نماید وري میمختلف ضرر موي اتصدر به منظواد فرا

از مر تحصیل در اموفقیت م موفقیت یا عد لهمسأو 
مع اتمامی جوزشی در موظام آني ها غدغهدمهمترین 

هر زان موآنشداپیشرفت تحصیلی و ست. موفقیت ا
مینۀ در زشی زموم آموفقیت نظا ههندد نجامعه نشا

لذا، ست. دي افري هازفع نیارتوجه به و یابی  فهد
نست داموفق و مد رآکاان تومیمانی را زشی زموم آنظا

مقاطع زان آن در موآ نشدافت تحصیلی پیشرکه 
. شته باشدرا داقم رباالترین و بیشترین ، مختلف

   )2008مقدم،  (حسینی طباطبایی و قدیمی
آموزان در تمامی سطوح  پیشرفت تحصیلی دانش

آموزشی، هدف اصلی است. در مسیري که 
ی آموزان از کودکستان تا ورود به دانشگاه ط دانش
آموزان را  کنند، موانعی پیشرفت تحصیلی دانش می
  )2010، 1. (گرین و آنیونکند می

از این رو، معلمان و مدیران مدارس زمان و انرژي 
زیادي براي طراحی سازوکارهاي متنوع براي 

آموزان،  تأثیرگذاري مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانش
؛ جنتیلوسی و 2009، 2. (جردن و لویسکنند صرف می

  )2007، 5؛ زورن و بولر2004، 4؛ وارد2007، 3وموت
بر اساس مطالعات صورت گرفته، شواهد گویاي 

از مشکالت عمده و  6میزان افت تحصیلیآن است که 
هاي تحصیلی آموزان ایرانی در همه پایهرایج دانش

                                                        
1. Green & Anyon 
2. Gordan & Louis 
3. Gentilluci & Muto 
4. Ward 
5. Zorn & Boler 
6. Drop-out rate  

عملکرد ید مؤالمللی مطالعات بینهاي است. یافته
مختلف بوده هاي ایرانی در حوزهآموزان ضعیف دانش

است. با نگاهی به مطالعات صورت گرفته در مورد 
آموزان ایرانی و مقایسه آن با سایر دانشعملکرد 
آموزان دانششود که مشخص می، این امر کشورها
- کننده در آزمون بینشرکتکشور  42از بین نی ایرا

را به  32و  22هاي ، رتبه2011المللی تیمز در سال 
تیمز و (مرکز ملی مطالعه  تخود اختصاص داده اس

 .)2013، ٧پرلز

از این رو، تالش براي شناسایی عوامل مهم در 
آموزان و ارائه راهبردها و پیشرفت تحصیلی دانش

انجام اقداماتی جهت کاهش عوارض ناشی از افت 
هاي آموزان هدف بسیاري از پژوهشتحصیلی دانش

به ها محققان ایرانی بوده است. برخی از پژوهش
هاي معلمان، نی مدرسه نظیر: ویژگیرومسائل د

آموزان، فرهنگ مدرسه، رهبري رفتارهاي دانش
هاي مرتبط با یادگیري مدرسه، جو مدرسه و فعالیت

پرداخته و برخی دیگر به متغیرهاي بیرونی نظیر: 
آموزان، منطقه اقتصادي دانش - جایگاه اجتماعی

نوادگی آموزان و پیشینه خاجغرافیایی سکونت دانش
  اند. آموزان توجه داشتهدانش

در حالی که پیوند بین مسائل درونی مدرسه، 
اجتماعی و  - اقتصادي همتغیرهاي بیرونی نظیر زمین

پیشرفت تحصیلی امري انکارناپذیر است؛ با این 
وجود در مطالعات اخیر مشخص شده است که 

آموزان نسبت به مدرسه عامل مهمی در نگرش دانش
(الد  باشدمی ها آنبهبود پیشرفت تحصیلی یادگیري و 

. بر همین اساس گمان بر این است )2009، ٨و دینال
آموزان ، اعتماد دانش9آموزانکه تأکید تحصیلی دانش

آموزان نسبت به و احساس هویت دانش 10به معلمان
                                                        

7. National Center PIRLS and TIMSS Study 
8 Ladd & Dinella 
9. Students Academic Press 
10. Students Trust in Teachers 
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گذاري آموزان را پایههاي دانشکه نگرش 1مدرسه
 شوندی میکنند، موجب ارتقاء پیشرفت تحصیلمی

  ).2013، ٢موران و همکاران اسچنن(
بین  هبنابراین، هدف این مطالعه این است که رابط

آموزان به نشآموزان، اعتماد داتأکید تحصیلی دانش
آموزان نسبت به ت دانشمعلمان و احساس هوی

-بینی تحصیلی دانشمدرسه که تحت عنوان خوش

لی شناخته شده است را با پیشرفت تحصی 3آموزان
شهر  9و  6در مدارس متوسطه پسرانه مناطق  ها آن

  تهران را مشخص سازد.
گونه که گفته شد عوامل مختلفی بر پیشرفت  همان

آموزان مؤثر هستند. بر همین اساس، تحصیلی دانش
هاي هوي و همکارانش به مدت چهل سال پژوهش

متعددي را در مورد اینکه کدام عوامل سازمانی، 
علمان در جهت آموزش بهتر و براي مدارس را براي م

-آموزان براي یادگیري مؤثرتر، مکان بهتري میدانش

هاي فراوان هوي سازد، صورت دادند. بعد از پژوهش
بینی خوش هساز 2006در سال  ها آنو همکارانش، 

اند اذعان کرده مسألهتحصیلی را ارائه کردند و به این 
اد معلمان هایی چون کارآمدي جمعی، اعتمکه ویژگی
و تأکید تحصیلی،  ها آنآموزان و والدین به دانش
هاي قوي براي پیشرفت تحصیلی کننده بینیپیش
کند باشند. هوي به این امر اشاره میآموزان میدانش
 هبینی تحصیلی در طی زمان و بر پایخوش هکه ساز
و با  5شناسی مثبت ، روان4مدارشناسی انسانروان
، 6هاي تئوریکی شناخت اجتماعینگیري از بنیا بهره

، تئوري سرمایه 8آلبرت بندورا 7خودکارآمدي

                                                        
1. Students Identification with School 
2 Tschannen-Moran et al 
3. Students Academic Optimism 
4. Humanist Psychology 
5. Positive Psychology 
6. Social Cognitive 
7. Self-Efficacy 
8. Albert Bandura 

 ه، کار او و همکارانش در حوز10کلمن 9اجتماعی
بینی فرهنگ و جو سازمانی و همچنین مفهوم خوش

 شکل گرفته است 12مارتین سلیگمن 11اکتسابی
بینی خوش هساز ه. بعد از ارائ)2012، ١٣(هوي

ي و همکارانش، تحصیلی مدرسه از سوي هو
هاي متعددي در مورد این سازه و تسري آن  پژوهش
بینی تحصیلی فردي شکل گرفت. خوش هبه حوز
-جدیدي است که توسط اسچنن هآموزان حوزدانش

) شکل گرفته است. این 2013موران و همکاران (
آموزان، تأکید تحصیلی دانش مؤلفهمفهوم که از سه 
و احساس هویت آموزان به معلمان اعتماد دانش

آموزان نسبت به مدرسه تشکیل شده است، یک دانش
 ها آنآموزان است، مبنی بر اینکه باور مثبت در دانش

بر یادگیري خود، اعتماد به  تأکیدقادر هستند با 
 همعلمان و احساس هویت نسبت به مدرسه، زمین

پیشرفت تحصیلی خود را فراهم آورند. به طور 
آموزان تصویر غنی ی دانشبینی تحصیلخالصه، خوش

کشد که رفتار از عاملیت انسانی را به تصویر می
آموزان را از نظر ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاري دانش

بینی که گفته شد خوش طور همانکند. تبیین می
آموزان از سه مؤلفه تشکیل شده است تحصیلی دانش

 در ادامه آمده است: ها آنکه شرح 

آموزان نسبت به مدرسه  احساس هویت دانش
آموزان است. بینی تحصیلی دانش خوش هاولین مؤلف

آموزانی که دانش، این مؤلفه بر این موضوع اشاره دارد
خود دارند، اغلب  هاحساس هویت نسبت به مدرس

، 14هایی چون احساس وابستگی با واژه ها آنرفتار 
 ها آن 2، الفت و محبت1، تعهد16، درگیري15دلبستگی

                                                        
9. Social Capital Theory 
10. Coleman 
11. Learned Optimism 
12. Martin Seligman 
13 .Hoy 
14. Sense of Affiliation 
15. Attachment 
16. Involvement 
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شود؛ برعکس این شان توصیف میمدرسهنسبت به 
آموزانی با موفقیت کمتر هستند که فاقد  امر، دانش

آموزان هویت نسبت به مدرسه خود هستند. این دانش
 4، بیگانه و ناخشنود3گیرهایی چون گوشهبا واژه

) و 1989فین ( ).1989، ٥(فین شوندتوصیف می
لک هدهندمکمل را که نشان ه) دو اید1997( 6و 

آموزان نسبت به مدرسه است را احساس هویت دانش
آموزان با کنند: اول اینکه، دانشبه شرح ذیل بیان می

جامعه مدرسه از حیث اینکه مدرسه نقش مهمی در 
کنند؛ دوم کند، احساس تعلق میبازي می ها آنزندگی 

آموزان براي مدرسه و اهداف مرتبط با آن اینکه، دانش
هاي جانشین مورد استفاده اژهارزش قائل هستند. و

براي توصیف دقیق این مفهوم شامل عضویت در 
-، دلبستگی به مدرسه و تعهد به مدرسه می7مدرسه

   ).2013موران و همکاران،  اسچنن(به نقل از باشد
 هآموزان به معلمان دومین مولفاعتماد دانش

آموزان  بینی تحصیلی دانشسازه خوش هدهندتشکیل
 هساز هگذشته، مطالعات دربار ههطی دو د است.

هاي سازمانی و اخیراً در اعتماد از سوي تئوریسین
. اي رو به فزونی گرفته استمدارس، به طور فزاینده

وجهی بودن آن براي اعتماد به دلیل چند هتعریف واژ
انگیز بوده است. یکی از تعاریف پژوهشگران چالش

ان صورت گرفته از اعتماد به وسیله هوي و مور
اعتماد را به این  ها آن) صورت گرفته است. 1999(

کنند: اعتماد تمایل افراد براي صورت تعریف می
آسیب دیدن و کار با دیگران است، این تمایل مبتنی بر 

خیرخواه، صادق،  ها آناطمینان به دیگران است که 
- روراست، قابل اطمینان و الیق هستند. اعتماد دانش

                                                                           
1. Commitment 
2. Bonding 
3. Alienated 
4. Withdrawn 
5 Finn 
6. Voelkl 
7. School Membership 

-شود: دانششامل موارد ذیل می آموزان به معلمان نیز

آموزان اعتقاد دارند که معلمان همیشه آماده کمک 
کردن هستند، معلمان براي گفتگو به آسانی در 

آموزش خود خوب  هدسترس هستند، معلمان در نحو
توانند روي کمک آموزان میکنند، دانشعمل می

اي انجام معلمان حساب کنند، معلمان کارهاي معرکه
، معلمان همیشه صادق هستند و معلمان واقعاً دهندمی

 .(Ibid)دهند آموزان گوش میهاي دانشبه صحبت

بینی خوش هساز هدهندتشکیل مؤلفهآخرین 
آموزان، تأکید تحصیلی است. تأکید تحصیلی دانش

آموزان در تحصیلی بر این اصل استوار است که دانش
انگیز  هاي جالب توجه و چالش هایی که فعالیت محیط
رسند. به  شود، به احتمال بیشتر به موفقیت می ارائه می

تحصیلی توجه اصلی بر  تأکیدعبارت دیگر، در 
یادگیري و آموزش متمرکز است. یک مدرسه با تأکید 
تحصیلی قوي از نظر تحصیلی متمایل به محیطی است 
که در آن اهداف و انتظارات سطح باال وجود دارد، 

گیرد، معلمان  و تجلیل قرار میپیشرفت مورد قدردانی 
آموزان اعتماد و اطمینان دارند و  هاي دانش به توانایی
آموزان هنجارهاي تحصیلی مدرسه را مورد  دانش

ها،  دهند. تأکید تحصیلی شامل سیاست احترام قرار می
آموزان  اقدامات، انتظارات و هنجارهایی است که دانش

موزان با آ دهد. دانش را به سوي پیشرفت سوق می
-تأکید تحصیلی باال، بر این عقیده هستند که، دانش

خوب  هبه کسانی که نمر ها آنآموزان مدرسه 
آموزان مدرسه  گذارند، دانش احترام می ،گیرند می

تالش زیادي براي بهبود وضعیت آموزشی خود 
آموزان  نسبت به یادگیري دانش ها آنکنند، مدرسه  می

ت و کوشش زیادي آموزان فعالی جدي است، دانش
کنند، میزان پیشرفت  براي گرفتن نمره خوب می

شود،  آموزان در مدرسه به چالش کشیده می دانش
ورت نیاز مدرسه کمک بیشتري به توانند در ص می
هاي  والن مدرسه بکنند و در مدرسه از نمرهؤمس
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موران و همکاران،  (اسچنن شود خوب قدردانی می
هاي انجام گرفته  پژوهشدر ادامه به برخی از  ).2013

بینی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی  پیرامون خوش
 شود: آموزان پرداخته می دانش

، در پژوهش )2013، موران و همکاران اسچنن(
آموزان، در  بینی تحصیلی دانش خود با عنوان خوش

مدرسه ابتدایی، متوسطه اول و  49اي که شامل  نمونه
أییدي، به این نتیجه دوم و با استفاده از تحلیل عاملی ت

آموزان، رسیدند که بین سه متغیر تأکید تحصیلی دانش
آموزان به معلمان و احساس هویت اعتماد دانش

ي دار معنیقوي و  هآموزان نسبت به مدرسه رابطدانش
بینی خوش هساز اًوجود دارد که این سه متغیر مجموع

همچنین  ها آندهند. آموز را تشکیل میتحصیلی دانش
بینی تحصیلی ه این نتیجه رسیدند که بین خوشب

دار رابطه معنی ها آنآموزان و پیشرفت تحصیلی دانش
در )، 2004، ١(مایکل و مستقیمی وجود دارد. مایکل

-نامه دکتري خود با عنوان اثرات اعتماد بر هویتپایان

آموزان، به این نتیجه بخشی و عملکرد تحصیلی دانش
آموزان به مدیر و احساس نشدست یافت که اعتماد دا

نسبت به مدرسه اثر مثبتی بر پیشرفت  ها آنهویت 
آموزان دارد. وي همچنین به این نتیجه تحصیلی دانش

رسید که از بین متغیرهاي پژوهش، احساس هویت 
تري در بینی قوينسبت به مدرسه توانایی پیش

، هوي و همکارانآموزان دارد. عملکرد تحصیلی دانش
بینی تحصیلی در پژوهش خود با عنوان خوش )،2006

آموز، با مدارس: عاملی براي پیشرفت تحصیلی دانش
گیري از روش تحلیل عاملی تأییدي به این نتیجه بهره

شناختی و دست یافتند که با کنترل متغیرهاي جمعیت
بینی آموزان، خوشپیشرفت تحصیلی پیشین دانش

پیشرفت تحصیلی داري بر تحصیلی تأثیر مثبت و معنی
در  )،2007، و هوي ٢اسمیت(آموزان دارد. دانش

                                                        
1 Mitchell 
2 Smith 

بینی تحصیلی و پیشرفت پژوهش خود با عنوان خوش
آموزان در مدارس ابتدایی شهري، به تحصیلی دانش

این نتیجه دست یافتند که زمانی که وضعیت 
شود، آموزان کنترل میاجتماعی دانش - اقتصادي
ویژگی مدرسه بینی تحصیلی به عنوان یک خوش

آموزان را بینی پیشرفت تحصیلی دانشتوانایی پیش
نامه دکتري خود در پایان )،2010، ٣بیولکینگ(دارد. 

بینی تحصیلی بر پیشرفت با عنوان اثرات خوش
آموزان در ایالت آالباماي آمریکا، به این تحصیلی دانش

بینی تحصیلی نتیجه رسید که بین سه مؤلفه خوش
ی، خود کارآمدي و اعتماد) و پیشرفت (تأکید تحصیل
ي وجود دار معنیآموزان رابطه مثبت و تحصیلی دانش

نامه دکتري خود در پایان )،2012، ٤جی پامال(دارد. 
بینی تحصیلی مدارس و پیشرفت  با عنوان خوش
آموزان، به این نتیجه رسید که با وجود  تحصیلی دانش

زان، بین آمو اقتصادي دانش -کنترل وضعیت اجتماعی
بینی تحصیلی مدارس و پیشرفت تحصیلی خوش
داري وجود ندارد. همچنین معنی هآموزان رابطدانش
بینی پیشرفت  بینی تحصیلی مدارس توانایی پیشخوش

موران  اسچنن(به نقل از  آموزان را نداردتحصیلی دانش
  .)2013، و همکاران

، در پژوهشی تحت عنوان )2012و اسمیت،  بیول(
- بینی تحصیلی بر پیشرفت خواندن دانش خوش اثرات

آموزان مدارس ابتدایی، به این نتیجه رسیدند که بین 
آموزان  بینی تحصیلی و پیشرفت خواندن دانشخوش
، ٥گارول و کرمگیل(مثبت و باالیی وجود دارد.  هرابط

بینی در پژوهش خود تحت عنوان خوش )،2010
رقم  لیتحصیلی به این نتیجه دست یافتند، که ع

آموزان، ساختار اجتماعی دانش -وضعیت اقتصادي
بینی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی  گانه خوش سه

                                                        
3 King Bevel 
4 Pamela J 
5 Gurol & Kerimgil 
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دار دارد. روز و  یآموزان اثر مثبت و معن دانش
)، در پژوهش خود به این نتیجه 1996( 1همکاران

دست یافتند که یکی از عوامل مؤثر براي تعیین 
 ها آنرش آموزان، نگدانش تحصیلیاهداف پیشرفت 

به این نتیجه  ها آندر مورد تحصیل و مدرسه است. 
آموزان احساس کنند که مدرسه رسیدند که اگر دانش

(یا معلم) قادر است فرایند یادگیري را تسهیل کند، 
(به نقل از  رضایت بیشتري از یادگیري خواهد داشت

  ).2014حصاري،  ذبیحی

در پژوهش خود )، 2011، ٢(کرباي و دیپائوال
در  3بینی تحصیلی و تعهد جمعی تحت عنوان خوش

مدارس شهري، به این نتیجه رسیدند که در مدارسی 
بین هستند،  که در آن کادر آموزشی خوش

 - رقم وضعیت اقتصادي علی ها آنآموزان  دانش
توانند به موفقیت دست پیدا کنند. اجتماعی پایین، می

ر چنین به این نتیجه دست یافتند، که د ها آنهمچنین 
آموزان تمایل ها متعهد هستند و دانشمدارسی گروه

 بیشتري براي پیشرفت تحصیلی بیشتر دارند. همچنین
له تأکید دارد که تعهد أهاي این مطالعه بر این مسیافته

جمعی، کارآمدي جمعی، اعتماد به مراجعان و 
بینی  آموزان را پیشپافشاري، پیشرفت تحصیلی دانش

به این نتیجه  ،)2003، ٤اسکینر فارر و(کنند. می
-آموزان و معلمان پیشرسیدند که روابط بین دانش

آموزان قوي براي پیشرفت تحصیلی دانش هکنندبینی
، در پژوهش خود )2013(عباسیان و همکاران، است.

بینی تحصیلی به عنوان به این نتیجه رسیدند که خوش
 داري بر پیشرفت یمتغیر میانجی اثر مثبت و معن

در  )،1994رضایی،  (ژاله آموزان دارد.تحصیلی دانش
ز در موآنشو دابه تعامل بین معلم پژوهش خود 

و به این نتیجه خته دابا پیشرفت تحصیلی پرط تباار
                                                        

1. Ross et al  
2 Kirby & Dipaola 
3. Community Engagement 
4 Furrer & Skinner 

و صمیمی بین معلم ب و بط خورسیده است که روا
پیشرفت تحصیلی و مثبت ش نگرد یجاابر ز موآنشدا
  زان مؤثر است.موآ نشدا

، مرور ادبیات و پیشینه پژوهش نشان در مجموع
آموزان و بینی تحصیلی دانشبین خوش هداد که رابط

به تازگی مورد توجه قرار  ها آنپیشرفت تحصیلی 
هاي تجربی در این  گرفته و با توجه به کمبود پژوهش

مورد، بررسی بیشتر در این موضوع الزم و ضرروي 
اف اصلی پژوهش حاضر شف مسألهاست. بنابراین، 

آموزان و بینی تحصیلی دانشکردن رابطه میان خوش
بینی باشد. به منظور پیشمی ها آنپیشرفت تحصیلی 

- بینی تحصیلی دانشاحتمال وجود رابطه میان خوش

ها و ه به یافته، با توجها آنان و پیشرفت تحصیلی آموز
) با هدف 1پیشینه پژوهشی، الگوي فرضی (شکل 

- بینی تحصیلی دانش ط خوشگیري میزان ارتبا اندازه

  ، طراحی شد.ها آنآموزان و پیشرفت تحصیلی 
  
  
  
  

  الگوي مفهومی پژوهش .1شکل 
  ها  مواد و روش

هاي پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش
ها توصیفی از نوع کاربردي و از جهت گردآوري داده

هاي همبستگی است. جامعه آماري پژوهش پژوهش
هاي پسرانه آموزان دبیرستاندانش هلیحاضر، شامل ک

آموزش و پرورش شهر تهران در سال  9و  6مناطق 
باشد. طبق آخرین اطالعات می 93- 92تحصیلی 

منتشر شده اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، 
و  6هاي پسرانه مناطق آموزان دبیرستانتعداد کل دانش

 آموزدانش 14304آموزش و پرورش شهر تهران،  9
  بوده است. 

پیشرفت 
تحصیلی 

آموزان دانش

بینی  خوش
تحصیلی 
 آموزان دانش

 تأکید تحصیلی
 

 اعتماد به معلمان

احساس هویت 
 نسبت به مدرسه
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براي تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه به 
 1تعداد جامعه آماري از جدول کرجسی و مورگان

استفاده گردیده است. بنابراین، با استفاده از جدول 
آموز به دانش 375کرجسی و مورگان حجم نمونه 

گیري چندگیري، از روش نمونهدست آمد. براي نمونه
اي گیري چندمرحلهر نمونهاي استفاده شد. دمرحله

مراتبی (از واحدهاي افراد جامعه با توجه به سلسله
بزرگتر به کوچکتر) از انواع واحدهاي جامعه انتخاب 

در این  ).2010:185(سرمد و همکاران،  شوندمی
پژوهش انتخاب نمونه در سه مرحله صورت گرفته 

 9و  6آموزان دو منطقه آماري دانش هاست. ابتدا جامع
هاي پسرانه تقسیم شدند. در این مرحله به دبیرستان
هاي گیري است از میان دبیرستاناول نمونه هکه مرحل

) 2nدوم = هکالس (واحد مرحل 40انتخاب شده، 
انتخاب شد. در اینجا از دبیرستان شماره یک، 

هاي دوم کالس ه، از دبیرستان شمار2و  1هاي  کالس
و  39هاي یستم کالسو باالخره از دبیرستان ب 4و  3

 375به طور تصادفی انتخاب شدند. در مجموع  40
دبیرستان انتخاب شده  20کالس و  40آموز از دانش

گیري از افت احتمالی ابزار پژوهش،  است. براي پیش
آموزان توزیع نامه بین دانش درصد بیشتر پرسش 20

                                                        
1. Krejcie & Morgan 

نقص تشخیص  نامه بی پرسش 360شد که در نهایت 
  اي تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.داده شد و مبن

ها شامل اسناد و مدارك براي ابزار گردآوري داده
نامه با  گیري پیشرفت تحصیلی و یک پرسشاندازه

بینی گیري خوشگانه لیکرت براي اندازهطیف پنج
نامه که  آموز بوده است. این پرسشتحصیلی دانش

، ساخته شده )2013و همکاران،  انمور اسچنن( توسط
نامه داراي سه  گویه است. این پرسش 28داراي 
گویه)،  8آموزان (مقیاس تأکید تحصیلی دانش خرده

گویه) و احساس  10آموزان به معلمان (اعتماد دانش
گویه) است.  10آموزان نسبت به مدرسه (هویت دانش
به  هامقیاس نامه براي هر یک از خرده پایایی پرسش

 923/0و براي کل ابزار  912/0، 869/0، 892/0ترتیب 
نامه از نظر  دست آمد. براي روایی محتوایی پرسش هب

اساتید دانشگاه استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل 
استفاده  SPSS 21افزار  ها از آمار استنباطی و نرمداده

هاي ضریب  شد. در سطح آمار استنباطی از آزمون
گام استفاده شد.  به و رگرسیون گام همبستگی پیرسون
بین بر اساس گام اولین متغیر پیش به در روش گام

باالترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر مالك 
شود. از آن پس سایر متغیرهاي وارد تحلیل می

 پیشرفت تحصیلی آموزان و بینی تحصیلی دانش هاي خوش ماتریس همبستگی بین مؤلفه .1جدول 
تحصیلی  پیشرفت
 آموزان دانش

  بینی تحصیلی خوش
 آموز دانش

  ضریب همبستگی  0.391
  داري (دو دامنه) سطح معنی  0.000 تأکید تحصیلی

  فراوانی 360
  ضریب همبستگی  0.357**

  داري (دو دامنه) سطح معنی  0.000 اعتماد به معلمان
  فراوانی  360

  ضریب همبستگی  0.211**
  داري (دو دامنه) سطح معنی  0.000 نسبت به مدرسه احساس هویت

  فراوانی  360
  بینی تحصیلی خوش  ضریب همبستگی  0.409**

 آموز دانش
  داري (دو دامنه) سطح معنی  0.000
  فراوانی  360

 .دار هستند یمعن 01/0**ه متغیرها در سطح آلفاي کلی
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-بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی یا نیمه پیش

(سرمد و  شود تفکیکی در تحلیل وارد می
   ).94-93: 2010همکاران،

 ها  اطالعات و داده

-هاي به دست آمده از آزموندر این بخش یافته

هاي آماري پژوهش حاضر در قالب فرضیات مطرح 
  شده، بررسی شده است:

بینی تحصیلی  فرضیه اول: بین خوش
رابطه مثبت  ها آنآموزان و پیشرفت تحصیلی  دانش
  داري وجود دارد. یو معن

بینی تحصیلی  ، بین خوش1مطابق با جدول شماره 
دار  یرابطه معن ها آنپیشرفت تحصیلی  آموزان و دانش

-بینی تحصیلی دانشهاي خوشوجود دارد. مؤلفه

بینی تحصیلی داري با خوش یآموزان نیز به طور معن
هاي ). از بین مؤلفه≥01/0Pهمبستگی مثبت داشتند (

آموزان، تأکید تحصیلی بینی تحصیلی دانش خوش
وزان باالترین رابطه را با پیشرفت تحصیلی آمدانش
  ).391/0داشته است ( ها آن

بینی تحصیلی  هاي خوش فرضیه دوم: مؤلفه
دار پیشرفت  بینی معنی آموزان، توانایی پیش دانش

  را دارند. ها آنتحصیلی 
-هاي فرضیه اول پژوهش، هرچه خوشبنابر یافته

آموزان مطلوب باشد، پیشرفت بینی تحصیلی دانش
آموزان نیز بهتر خواهد شد. بنابراین، تحصیلی دانش

بینی تحصیلی براي تعیین اینکه کدام یک از خوش
- بینی میآموزان پیشرفت تحصیلی را بهتر پیشدانش

کند، از روش رگرسیون چند متغیري گام به گام 
استفاده شد. در این شیوه متغیرها به ترتیب بیشترین 

ه وارد معادله ضریب همبستگی بر متغیر وابست
  شوند. رگرسیون می

 3، 2هاي نتایج تحلیل آماري این فرضیه در جدول
گویاي آن  2ارائه شده است. نتایج جدول شماره  4و 

بینی پیشرفت تحصیلی است که مدل رگرسیون پیش
در دو گام انجام شده است. در گام اول، مؤلفه تأکید 

یب آموز وارد معادله شده است و ضرتحصیلی دانش
به دست آمده است. به عبارت  153/0تعیین برابر با 
درصد  3/15آموز تحصیلی دانش تأکید هدیگر مؤلف

کند. در گام واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می
 هآموز، مؤلفتأکید تحصیلی دانش هدوم بعد از مؤلف
آموز به معلم وارد معادله شده است. با اعتماد دانش

 197/0ادله، ضریب تعیین به ورود این مؤلفه به مع
تأکید تحصیلی  هافزایش یافت. به بیان دیگر، دو مؤلف

 7/19آموز به معلم توأماً آموز و اعتماد دانشدانش
کنند. درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می

آموز نسبت به مدرسه به احساس هویت دانش همؤلف
ه نشده بینی آن وارد معادلدلیل ناچیز بودن قدرت پیش

است.

 مدل رگرسیون هخالص .2جدول 

خطاي معیار  تغییرات آماري
 برآورد

ضریب 
تعیین تعدیل 

 شده

ضریب 
 تعیین

ضریب 
 همبستگی

 مدل

  سطح 
 Fداري معنی

 تغیییرات

درجه 
 2آزادي 

درجه 
آزادي 

1 

F ضریب  تغییرات
 همبستگی

0/000  358 1 54/243 0/153 0/455 0/150 0/153 0/391a 1  
0/000  357 1 16/219 0/044 0/444 0/191 0/197 0/444b 2 

a آموز ها: (ثابت)، تأکید تحصیلی دانشکنندهبینیپیش 

b آموز به معلمآموز ، اعتماد دانشها: (ثابت) تأکید تحصیلی دانشکنندهبینیپیش 

  متغیر وابسته: پیشرفت تحصیلی
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 گویاي آن است، که مقدار 3 هنتایج جدول شمار
F هاي اول و دوم تحلیل محاسبه شده براي گام

دار هستند. لذا، معادله رگرسیون انجام  یرگرسیون معن
  دار است. یشده از لحاظ آماري معن

 آزمون تحلیل واریانس .3جدول 
جمع   منبع تغییر  مدل

  مجذورات
میانگین   درجه آزادي

  مجذورات
- سطح معنی Fمقدار 

  داري
  a0.000 54.243 11.244  1 11.244  رگرسیون  1

    0.270  358 62.186  باقیمانده
       359 73.430  کل

  b0.000 36.607 7.222  2 14.443  رگرسیون  2
    0.197  357 58.986  باقیمانده
       359 73.430  کل

a آموز  ها: (ثابت)، تأکید تحصیلی دانش کننده بینی پیش 
b آموز به معلم آموز، اعتماد دانش ها: (ثابت) تأکید تحصیلی دانش کننده بینی پیش 

  متغیر وابسته: پیشرفت تحصیلی
، ضرایب رگرسیون گام به گام را 4جدول شماره 

دهد. ضریب رگرسیون گام اول براي مؤلفه  نشان می
است. در گام  623/0آموز برابر با  تأکید تحصیلی دانش

آموز به معلم نیز وارد معادله دوم، مؤلفه اعتماد دانش
- تحصیلی دانش تأکیدهاي ود و ضرایب مؤلفهشمی

و  464/0آموز به معلم به ترتیب آموز و اعتماد دانش

شود. می 569/0و مقدار ثابت رگرسیون نیز  316/0
و سطح  t، مقادیر 4همچنین در جدول شماره 

هستند، نشان  05/0که همگی کمتر از  ها آني دار معنی
ماري ضرایب از لحاظ آ هداده شده است که هم

  دار هستند. یمعن

 ضرایب رگرسیون متغیرهاي وارد شده .4جدول 

  سطح
 ارزش t  داري معنی

ضرایب استاندارد 
 شده

 ضرایب استاندارد نشده
 مدل متغیر

Beta  انحراف
  استاندارد

B 

 1 ثابت 1.033 0.256  3.991 0.000
 آموز تأکید تحصیلی دانش 0.623 0.085 0.391 7.365 0.000
 2 ثابت 0.569 0.278  2.051 0.041

 آموز تأکید تحصیلی دانش 0.464 0.091 0.292 5.079 0.000
 آموز به معلم اعتماد دانش 0.316 0.079 0.231 4.027 0.000

 متغیر وابسته: پیشرفت تحصیلی

  گیري و بحث  نتیجه
ت جمله موضوعا ازپیشرفت تحصیلی د و عملکر

ست اتربیتی و تعلیم ي اهموقعیتدر توجه رد موو مهم 
موقعیتی دي) و فر(درونمل مختلف شخصی اعواز که 
بر این اساس در این ست. اثرپذیر دي) افر ون(بر

-بینی تحصیلی دانشپژوهش به بررسی رابطه خوش

آموزان (به عنوان یکی از عوامل درون فردي) و 
  پرداخته شده است.  ها آنپیشرفت تحصیلی 

 هون حاکی از رابطنتایج ضریب همبستگی پیرس
بینی تحصیلی ) بین خوش409/0دار ( یمثبت و معن

در سطح آلفاي  ها آنآموزان و پیشرفت تحصیلی دانش
بینی تحصیلی هاي خوشبوده است. کلیه مؤلفه 01/0
-آموزان نیز با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنیدانش
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بینی تحصیلی  هاي خوش داري داشتند. از بین مؤلفه
آموز باالترین  تأکید تحصیلی دانش هوزان، مؤلفآم دانش

 ه). رابط391/0رابطه را پیشرفت تحصیلی داشته است (
آموزان و پیشرفت  بینی تحصیلی دانش مثبت بین خوش

هاي  هاي پژوهش تحصیلی در این پژوهش با یافته
 )،2013موران،  (اسچنن اسچنن موران و همکاران

اسمیت و (، )2006، هوي و همکاران( )،2004، مایکل(
، بیول و مایکل(، )2010، کینگ بیول(، )2007، هوي
، روز و همکاران( )،2010، گارول و کرمگیل( )،2012
عباسیان و ( )،2011، پاوال کیرباي و دي( )،1996
همسو و  )،1994، رضایی ژاله(و  )2013، همکاران

هاي خود به هماهنگ است. این محققان در پژوهش
هاي بینی تحصیلی و مؤلفهکه خوش این نتیجه رسیدند

آموز) و چه در سطح آن چه در سطح فردي (دانش
داري در پیشرفت تحصیلی  یمدرسه نقش مثبت و معن

هاي  ها با یافته آموزان دارد. همچنین این یافتهدانش
ناهمخوانی دارد. او در  )،2012، جی پامال(پژوهش 

ترل پژوهش خود به این نتیجه رسید که با وجود کن
-، بین خوشآموزاناقتصادي دانش - وضعیت اجتماعی

آموزان بینی تحصیلی مدارس و پیشرفت تحصیلی دانش
داري وجود ندارد. نتایج حاصل از معنی هرابط

هاي رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مؤلفه
آموزان، به ترتیب تأکید  بینی تحصیلی دانش خوش

آموز به معلم  اد دانشآموز و اعتم تحصیلی دانش
بینی متغیر پیشرفت تحصیلی  بیشترین سهم را در پیش

درصد از واریانس  7/19دارند. این دو مؤلفه مجموعاً 
-بینی می داري پیش یپیشرفت تحصیلی را به طور معن

آموز نسبت به مدرسه  احساس هویت دانش هکنند. مؤلف
بینی آن از معادله  به دلیل ناچیز بودن قدرت پیش

رگرسیون خارج شده است. الزم به ذکر است که وجود 
آموز  بینی تحصیلی دانش همبستگی چندگانه بین خوش

 هدر این پژوهش با یافت ها آنو پیشرفت تحصیلی 
ناهمخوانی دارد. او در  )،2012، جی پامال( پژوهش

- پژوهش خود به این نتیجه رسید که هیچ یک از مؤلفه

بینی پیشرفت پیش بینی تحصیلی تواناییهاي خوش
آموز را ندارد. همچنین این یافته با تحصیلی دانش

، همسو و هم )2003، فارر و اسکینر(هاي پژوهش یافته
در پژوهش خود به این نتیجه  ها آنجهت است. 

آموزان و معلمان (اعتماد به  رسیدند که روابط بین دانش
قوي براي پیشرفت تحصیلی  هکنند بینی معلم) پیش

  موزان است.آدانش
شان  آموزانی که معتقدند در مدرسه از این رو، دانش

آموزان شود، دانش هاي خوب قدردانی می از نمره
احترام  ،گیرندهاي خوب میمدرسه به کسانی که نمره

تالش زیادي  ها آنآموزان مدرسه گذارند، دانشمی
 ها آنکنند، مدرسه براي بهبود وضعیت آموزش خود می

آموزان جدي است، میزان گیري دانشنسبت به یاد
شود، اگر به چالش کشیده می ها آنپیشرفت تحصیلی 

توانایی  ها آن ،مدرسه کمک بیشتري نیاز داشته باشد
کمک  هاین امر را دارند، معلمان مدرسه همیشه آماد

کردن هستند، معلمان به آسانی براي صحبت کردن در 
زش دادن آمو هدر نحو ها آندسترس هستند، معلمان 

-می ها آنآموزان مدرسه کنند، دانشخوب عمل می

توانند روي کمک معلمان خود حساب کنند، معلمان 
دهند، اي صورت می کارهاي بزرگ و معرکه ها آن

 ها آنصادق هستند و معلمان مدرسه  ها آنمعلمان با 
دهند؛  فرا می آموزان گوشهاي دانشقعاً به صحبتاو
نسبت به  ها آنتحصیلی بیشتر  توان انتظار پیشرفت می
باالیی به  هها نمر آموزانی که در این شاخص دانش

توان گفت که، آورند، داشت. در مجموع می دست نمی
 تأکیدهاي پژوهش حاضر نشان داد که  بررسی یافته

آموز بیشترین و احساس هویت  تحصیلی دانش
آموز نسبت به مدرسه، کمترین سهم را در  دانش

  لی در مدرسه دارد. پیشرفت تحصی
هاي سایر  با توجه به نتایج این پژوهش و یافته

شود که ایجاد و توسعه  ها، این امر مسلم می پژوهش
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آموزان را بهبود  بینی تحصیلی دانش شمحیطی که خو
انداز مدارس باشد، که  بخشد، باید بخشی از چشم می
 ههاي توسعتوان از طریق تمرکز مداوم بر برنامه می
اي معلمان و پرسنل مدرسه، که بر افزایش اعتماد  حرفه

آموزان، ایجاد محیط خشنودکننده  بین معلمان و دانش
در مدرسه و تأکید بر انتظارات تحصیلی باال متمرکز 
است، به دست آید. باید ابزارهاي مناسبی که مورد نیاز 
معلمان و دیگر کارکنان مدرسه براي کسب موفقیت 

انداز مدرسه باشد، در اختیار  مدر حمایت از چش ها آن
قرار داد. این ابزارها شامل اختصاص زمان مناسب  ها آن

براي تفکر و همکاري کردن، حمایت مدیریتی، نظارت 
باشد. از این رو، و راهنمایی و بازخود به موقع، می

معلمان و رهبران مدرسه براي تحت تأثیر قرار دادن 
هاي درسی د بر برنامهدادهاي مدرسه نتنها نیاز دارنبرون

هاي خود را بر توسعه تمرکز کنند، بلکه باید تالش
شرایط اجتماعی در مدارس نیز، معطوف کنند. براي 

بینی تحصیلی آماده کردن معلمان براي توسعه خوش
سازي هاي آمادهآموزان، باید جهت کاري برنامهدانش
اجتماعی تمرکز داشته  - هاي شناختیبر دیدگاه ها آن
- اشد، به نحوي که آموزشگران فهم عمیقی از نقشب

هایشان در تأثیري که بر شرایط اجتماعی مدارس، 
آموزان و ارتباط بین این عوامل و توسعه شناختی دانش

  پیشرفت وجود دارد، کسب کنند. 
هاي این پژوهش، پیشنهادهاي زیر به بنابر یافته

آموزان و بینی تحصیلی دانشمنظور بهبود خوش
  شود:ارائه می ها آنگیري از افت تحصیلی جلو

شود با به مدیران و معلمان مدارس پیشنهاد می - 
بینانه در خود و گسترش محیط ایجاد باورهاي خوش

گرا، فعال و شاداب، شرایط را براي اي مثبتمدرسه
  آموزان فراهم کنند.بینی تحصیلی دانشرشد خوش

ن به معلمان به آموزا با توجه به اینکه اعتماد دانش - 
هاي پیشرفت تحصیلی  کننده بینی عنوان یکی از پیش

آموزان در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت؛  دانش
شود با ایجا روابط  لذا، به معلمان مدارس پیشنهاد می

دوستانه و استفاده از کنترل انسانی و دموکراتیک 
آموزان به آنان  شرایط را براي افزایش اعتماد دانش

  آورند. فراهم
شود شرایط را  به مدیران مدارس پیشنهاد می - 

هاي ضروري که موجب کسب و  براي فراگیري مهارت
هاي پویا و خوشایند (مخصوصأ در  توسعه محیط

آموزان ناهمگون است) در  مدارسی که جمعیت دانش
  شود را براي کادر آموزشی فراهم آورند.  مدارس می

د براي کسب شو به مدیران مدارس پیشنهاد می - 
-فهم و بصیرت جدید پیرامون اعتماد و پیشرفت دانش

آموز و  دانش - آموز، به آزمون ارتباط بین روابط معلم
  پیشرفت تحصیلی در مدارسشان بپردازند. 

در این بخش به ذکر پیشنهادهایی خواهیم پرداخت 
روبرو  ها آنگر در طی فرایند پژوهش با  که پژوهش
هاي آتی توسط ي براي پژوهشاتواند زمینه شده و می

  سایر پژوهشگران باشد:
با توجه به اینکه در این پژوهش متغیرهاي  - 

اجتماعی و پیشرفت تحصیلی قبلی  - وضعیت اقتصادي
گران  آموزان کنترل نشده بود؛ لذا، به سایر پژوهشدانش

شود این پژوهش را با کنترل این دو متغیر پیشنهاد می
  تکرار کنند.

هاي پسرانه ایی این پژوهش دبیرستاناجر هحوز - 
شهر تهران بوده است، لذا به سایر پژوهشگران پیشنهاد 

هاي آتی مدارس دخترانه و شود در پژوهشمی
همچنین مدارس سایر شهرها را براي بررسی رابطه این 

  دو متغیر، مورد مطالعه قرار دهند. 
  

  منابع
د. محم مقدم، ملک قدیمی ؛طباطبایی، فوزیه حسینی

). بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در 1386(
هاي خراسان رضوي، مقایسه با پسران در استان

شمالی و جنوبی. مجله دانش و پژوهش در علوم 
  .147- 119، صص 15تربیتی، شماره 

- ارتباط خوش ).1392خاتون. ( حصاري، نرجس ذبیحی
آموزان بینی تحصیلی معلم و اهداف پیشرفت دانش

نامه دکتري آموزان. پایانتحصیلی دانش با یادگیري
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شناسی و علوم  شناسی تربیتی. دانشکده روان روان
  تربیتی، دانشگاه تهران.

هاي مختلف ). بررسی شیوه1372رضایی، علی. ( ژاله
آموزان و ارتباط آن با پیشرفت تعامل بین دانش

 هتحصیلی. طرح پژوهشی، شوراي تحقیقات ادار
  بایجان غربی.کل آموزش و پرورش آذر
). 1388حجازي، الهه. ( ؛سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس
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