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تبیین مؤلفه های خوش بینی علمی دانش آموزان
Factors Explaining the Academic Optimism of Students
صادق حامدی نسب ،*1حسین شکوهی فرد
چکیده
مفهوم خوش بینی یکی از موضوعات محوری و مه
روانشناسی مثبت است که در نتیجۀ تغییر ارزش در باورها ،در
دهههای اخیر ،در حوزهی روانشناسی پدیدار شده است که سعی
دارد تا با روشها و نگاه علمی ،حهور مؤلفههای مثبت را در
ابعاد زندگی انسان پررنگ تر و چش گیرتر جلوه دهد .خوش
بینی علمی بهعنوان یک سازه ،یکی از انواع خوش بینی است
که در برگیرندهی سه مفهوم کارآمدی جمعی معل  ،اعتماد به
دانشآموزان و والدین ،و تأکید علمی می باشد .همچنین سازهی
خوشبینی علمی دانشآموز شامل سه مؤلفهی اصلی اعتماد
دانش آموز به معل  ،ادراک دانش آموز از فشار تحصیلی و هویت
مدرسه میباشد :که عوامل مؤثر در رابطه با اعتماد دانشآموز به
معل ؛ رشد شناختی و روابط اجتماعی  ،فرآیندهای خودگردان و
حمایت کردن (مراقبت) است و همچنین ادراک دانشآموز از
فشار تحصیلی که به معنی توانایی معل در تأکید بر وظایف
تحصیلی بیش از وظایف اجتماعی و عاطفی دانشآموزان است و
هویت مدرسه که دانش آموزان حس میکنند به مدرسه تعلق
دارند و نقش حیاتی در مدرسه بازی میکنند.
واژگات کلیدی :خوش بینی علمی ،دانش آموز ،معل  ،مدرسه
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Abstract
One of the central themes of optimism and
positive psychology is important as a result of
the change in beliefs, in recent decades, the
field of psychology has emerged Trying to
keep up with scientific methods and present
the positive aspects of human life appear
bolder and dramatic. The academic optimism
one of the optimism that the structure of one of
the concepts of Collective teacher of
Efficacy.trust in students and parents,
academic emphasis. The student's academic
optimism of three main components as
follows, Confidence of students to teachers,
which factors in relation to trust students to
teachers, cognitive development and social
relations, processes and supporting the
Palestinian Authority (CARE). And Student
perception of academic pressure and the ability
of the teacher's emphasis on academic task
than children's social and emotional functions
and the identity of the school that student's feel
they belong in school and play a vital role in
the school.
Key words: Academic Optimism, Student,
Teacher, School
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مقدمه
یکننی از تغییننرات اساسننی کننه در دهننههننای اخیننر در
حوزه ی روان شناسی اتفاق افتناده ،اینن اسنت کنه بنر
خالف روانشناسان پیشنین کنه محنور پنژوهشهنا و
کارهننای عملننیشننان را جنبننههننای منفننی و مخننرب
افکار ،باورهنا و احسنا هنای انسنان قنرار داده تمنام
سننعی و تننالششننان را بننر منندار جنبننههننای اخننتالل
انگیننز افکننار و ابعنناد بیمارگونننه روان انسننان قننرار
میدادنند اکننون روانشناسنان بنه جنبنههنای مثبنت
افکننار ،باورهننا ،احسننا هننا و رفتارهننای انسننان نیننز
توجنننه دارند(حسننننی .)1391،روانشناسنننی مثبنننت
مبتنی بر تحقیقات علمنی اسنت بنه جسنتجوی قنوی
و ایدهآلی از ویژگنی هنای انسنان منی پنردازد .هندف
روانشناسننی مثبننت ایننن اسننت کننه بننه درک ویژگننی
های شخصی و گرایشنات مربنوط بنه سنالمت روان
و به طور کلی به سنالمتی عمنوم منردم منی پنردازد.
روانشناسنان در ینک بررسنی؛ خنوب بنودن را مربنوط
به رضنایت ازگذشنته و جرینان و سنرگرمی و عناطفی
رضننایت و شننادی درحننال حاضننر) ،خننوش بینننی و
امیننند و بننناور بنننه آیننننده منننی داننننند(گورال و
کرمگیننل )2111،بننه طننور کلننی روان شناسننی مثبننت
به عنوان رویکنرد تنازه ای در روان شناسنی ،بنر فهن
و تشننریح شننادمانی و احسننا ذهنننی بهزیسننتی و
همچننین پنیش بیننی دقیننق عنواملی کنه بنر آن هننا
موثرند تمرکنز دارد(ربنانی باوجندان .)1389،بننابراین،
از جمله مفاهی منورد توجنه روانشناسنان مثبنتگنرا
در دهنههننای اخینر ،مننیتننوان بنه مفنناهیمی از قبیننل
مثبننت اندیشننی ،خننوش بینننی ،شننادکامی ،خالقیننت،
هننوش هیجننانی ،خردمننندی ،خودآگنناهی ،شننادی،
امیدوار ،افتخار و مانند آن اشناره کنرد کنه سنعی دارد
تننا بننا روشهننا و نگنناه علمننی ،حهننور مؤلفننههننای
مثبت را در ابعاد گونناگون زنندگی انسنان پررننگ تنر
و چشنن گیرتننر جلننوه دهند(میسننیک و همکنناران،
.)2112
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در مجمننوع مننیتننوان گفننت مفهننوم خننوش بینننی
یکننی از موضننوعات محننوری و مهنن روانشناسننی
مثبت اسنت کنه در نتیجنه تغیینر ارزش در باورهنا،در
دهننههننای اخیننر  ،توسننط افننرادی چننون آل پننورت،1
اریکسننون ،2فننروم ،3مننازلو ،4راجننرز 5و پترسننون 3در
حوزه ی روان شناسنی پدیندار گشنته اسنت کنه سنعی
دارد تا با روشهنا و نگناه علمنی ،حهنور مؤلفنههنای
مثبننت را در ابعننناد زنننندگی انسنننان پررننننگ تنننر و
چش گیرتر جلوه دهد (سلیگمن.)2112 ،
خوش بینی بنه عننوان تماینل شنناختی کنه شنخ
به نتنایج مطلنوب و اینده آل دارد تعرینف منیشنود و
بر قندرت مقابلنه بنا مشنکالت و سنالمت روان تنأثیر
مثبتی می گنذارد .همچننین تفسنیر شنخ در منورد
رفتارهای دیگنران و منظنور آن هنا از رفتارهایشنان را
تحت تأثیر قنرار منی دهند .افنرادی کنه بنا ینک دیند
خننوشبینانننه بننه زننندگی و حننواد آن مننینگرننند.
نتایج بهتری را نسبت بنه افنراد ناامیند انتظنار دارنند و
سننالمت روانننی آنهننا کمتننر مننورد تهدینند قننرار
مننیگیننرد .امننروزه خننوش بینننی در تمننام جنبننههننای
زنننندگی تأثیرگنننذار اسنننت .بننندون شنننک ،نگننناه
خنوشبینانننه بنه تحصننیل امکنان پیشننرفت را فننراه
مننیکننند .در یننک کننال خننوشبننین ،تنناب آوری،
رعایننت حننال دیگننران و اعتمنناد ،تاکینند بیشننتری
مننیشننود .معلنن هننای خننوشبننین در یننک بافننت
کالسننی ،بننر کیفیننت مثبننت کننال و دانننشآمننوزان
مدرسننه و تعننامالت آنهننا بنناه متمرکننز مننیشننوند
(برازجانی.)1388 ،
خوشبیننیعلمنی 9نتیجنه  41سنال تحقیقنات علمنی
بر روی مدارسی است کنه بنا وجنود غلبنه بنر شنرایط
اقتصنننادی – اجتمننناعی تنننأثیر قابنننل تنننوجهی در
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پیشرفت و موفقینت تحصنیلی داننشآمنوزان داشنتند.
سرآغاز این کنار بنه گلمنن 1در سنال  1993بنر منی-
گنردد.گلمن و همکنارانش بنر اینن عقینده بودنند کنه
پیشینهی خنانوادگی ینک عامنل تعینینکنننده بسنیار
مهن در پیشننرفت تحصننیلی دانننشآمننوزان محسننوب
می شنود .بننابراین ،آنهنا در تحقیقنی بنه اینن نتیجنه
رسیدند که مندار در مقایسنه بنا شنرایط اقتصنادی
– اجتماعی تأثیر خیلنی کمنی در پیشنرفت تحصنیلی
دانننشآمننوزان دارننند (هننوی و تننارتر .)2113 ،2مننا در
این مقاله بنر آننی کنه ضنمن بررسنی مبنانی نظنری
خوش بینی علمنی ،مؤلفنه هنای خنوش بیننی علمنی
دانش آموزان را تبیین نمایی .
مبانک نظری خهش بیمک علنک
خوشبینی علمنی ،بنه عننوان ینک ویژگنی سنازمانی
و فننردی در پننی ایجنناد و حفننظ فرهنننگ مدرسننهای
اسننت کننه معلمننین را تشننویق نماینند تننا باورهننای
خنننوشبیناننننه بنننه خصنننوص در منننورد کارآمننندی
خودشننان ،اعتمنناد بننه دانننشآمننوز و والنندین آنهننا و
اعمننال تأکینند علمننی در وظننایف آموزشننی را در خننود
ایجنناد و حفننظ نمننوده و بننرای گسننترش محننیط
مدرسننهای مثبننتگننرا و فعننال و شنناداب بکوشننند.
خننوشبینننی علمننی شننامل عناصننر خننوشبینننی
شننناختی ،عنناطفی و رفتنناری اسننت کننه بننر روی هن
ینننک سنننازهی مکننننون را تشنننکیل منننیدهنننند.
خودکارآمنندی یننک بنناور اسننت ،بنننابراین شننناختی
اسننت؛ اعتمنناد یننک پاسننخ عنناطفی اسننت و تأکینند
علمننی یننک فشننار شننناختی بننرای رسننیدن بننه رفتننار
مشنننخ در مدرسنننه اسنننت (ولفولنننک هنننوی و
همکاران.)2113 ،
جنکننز ،)1992( 3در تحقیقننی بننه ایننن نتیجننه رسننید
که برونداد مدرسنه تنا حند بسنیار زینادی بنه ورودی
مدرسننه یعنننی ویژگننیهننای دانننشآمننوزان بسننتگی
1. Coleman
2. Hoy, Tarter & Kottkamp’s
1
. Jenks
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دارد .از اینننرو نتیجننهگیننریهننای منفننی دربننارهی
آموزش و پنرورش عمنومی مطنرح شند ،زینرا شنرایط
اقتصننادی – اجتمنناعی متغیننری نبننود کننه بننه وسننیله
منندیران و معلمننان تغییننر یابنند .در نتیجننه تحقیننق
توسننط پژوهشننگران تعلننی و تربیننت کننه مخننالف بننا
عقیننده گلمننن بودننند ،بننرای یننافتن ویژگننیهننای
مدارسی که منیتوانسنتند جندا از اثنرات اقتصنادی –
اجتماعی بنر پیشنرفت تحصنیلی داننشآمنوزان منؤثر
واقنع شنوند از دهنه  1991آغناز شند (هنوی و تننارتر،
.)2113
با این وجود ،انجام این گوننه تحقیقنات کنار سنادهای
نبود .زیرا نظریهی گلمنن ینک نظرینهی نسنبتا ،قنوی
بود و شنرایط اقتصنادی– اجتمناعی تنأثیر زینادی در
پیشننرفت تحصننیلی دانننشآمننوزان داشننت .خصوص نا،
زمننانی کننه تننأثیر متغیرهننای اقتصننادی– اجتمنناعی را
بننا تننأثیر سننایر متغیرهننا در ارتبنناط بننا پیشننرفت
تحصیلی مقایسه میکردنند ،نتنایج بسنیار قابنل تأمنل
بود.سنرانجام محققنان بننا اسنتفاده از روش کوشننش و
خطا و با اسنتفاده از روشهنای آمناری پیشنرفته سنه
متغیننر (کارآمنندی جمعننی معل ن  ،اعتمنناد بننه دانننش-
آموزان و والدین و تأکیند علمنی) را شناسنایی کردنند
که بهطور مداوم پنس از کنتنرل شنرایط اقتصنادی –
اجتماعی بنر پیشنرفت تحصنیلی داننشآمنوزان منؤثر
میباشد که در نهاینت مجمنوع هنر سنه خنوشبیننی
علمی نام گرفت (حسن زاده.)1392 ،
سننلیگمن و همکنناران ( )1995در ایننن زمینننه بیننان
مننیکنننند کننه برخننی موفقیننت را تننابعی از اسننتعداد و
انگیننزه مننیدانننند .در حننالیکننه عامننل سننومی وجننود
دارد کننه بننه اننندازهی اسننتعداد و انگیننزه در موفقیننت
نقش دارد ،که آن عامنل ،خنوشبیننی اسنت .خنوش-
بینی میتواند یاد داده شود و رشند یابند ،امنا بنه نظنر
میرسند بنه طنور فطنری نینز در منا وجنود دارد .بنه
عالوه ،احتمناو ،خنوشبیننی علمنی معلن  ،سنبب بنه
وجود آمدن خنوشبیننی تحصنیلی داننشآمنوز منی-
شود (که البته نیناز بنه آزمنون تجربنی دارد) .عنواملی
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همچننون خننوشبینننی گرایشننی و فننردی معلنن ،
منندیریت انسننان دوسننتانه کننال در  ،تنندریس
دانشآموز محور و رفتار تنابعی ینا تعهند شنغلی معلن
بنا رشند خنوشبینننی علمنی در ارتباطنند .بنر خننالف
بسننیاری از مفنناهی آمننوزش و پننرورش ،ایننن مفهننوم
ابتنندا در سننطح سننازمانی بننه عنننوان یننک ویژگننی
فرهنگننی مهنن منندار مطننرح شنند و بننه عنننوان
ابننزاری بننرای اننندازهگیننری فرهنننگ مدرسننه مننورد
اسننتفاده قننرار گرفننت کننه در مطالعننات متعننددی
ارتبنناط آن بننا پیشننرفت تحصننیلی بننه اثبننات رسننیده
است (هوی و اسمیت.)2119 ،1
هوی و همکاران ( ،)2113بینان منیدارنند کنه گرچنه
شننرایط اقتصننادی – اجتمنناعی نقننش بسننیار مهمننی
در پیشنننرفت تحصنننیلی داننننشآمنننوزان دارد ،ولنننی
خوشبینی علمی یک متغینر پنیشبنین بسنیار قنوی-
تر بنرای تبینین پیشنرفت تحصنیلی در همنه سنطوح
آموزشی از دبسنتان تنا دبیرسنتان محسنوب منیشنود
که از طریق تعرینف کنردن مشنخ اهنداف ،فنراه
نمننودن شننرایط محیطننی مسنناعد بننرای پیشننرفت
تحصننیلی ،انهننباط آموزشننی و راهکارهننای مناسننب
انگیزشی بنرای داننشآمنوزان قابنل تشنخی منی-
باشنند و تمننامی عناصننری را کننه موجننب احتننرام و
تکری دانشآموزان میشود را شامل میشود.
خهش بیمک علنک مدارس و معلنات
خوشبینی علمی مندار ینک سناختار جمعنی اسنت
کننه شننامل وجننوه شننناختی ،محرکننی و رفتنناری
کارآمنندی جمعننی ،اعتمنناد بننه کننادر علمننی ،و تأکینند
علمی منیباشد.سنلیگمن ،مفهنوم خنوشبیننی را بنه-
صننورت چگننونگی بیننان علننل رخنندادهای بنند توسننط
افراد ،بینان منیکنند ،بنه عبنارت دیگنر ،ینک سنبک
توضیح دادن است (حسن زاده.)1392،
خنوشبینننی علمنی هن در سنطح مدرسننه و هن در
سطح فنردی ،شنامل مؤلفنههنای شنناختی ،دروننی و
. Hoy & Smith

1

رفتاری میباشد کنه در ینک سناختار یکپارچنه منفنرد
2
ظهننور مننیکننند .بننا ایننن حننال ،کننارور و شننییننر
( )2112خننوشبینننی را بننه عنننوان انتظننارات مثبننت
شننخ بننرای آینننده مننیدانننند و خننوشبننین کسننی
است که منتظر نتایج مثبنت اسنت ،حتنی منوقعی کنه
همه چیز بنه سنختی منیگنذرد .خنوشبیننی حنالتی
شخصننی اسننت و بنناور شننخ ایننن اسننت کننه بننه-
صننورت کلننی در زننندگی مننیتننوان نتننایج خننوب را
تجربننه کننرد و از بنندیهننا دوری گزینند (شننییننر و
کارور.)1985 ،
در مجمننوع هننوی ،تننارتر و وولفولننک هننوی)2113( 3
برای نخسنتین بنار اینن اصنطالح را بنه عننوان ینک
داراینننی مشنننترک و کیفینننت ممتننناز مننندار کنننه
پیشرفت تحصیلی داننشآمنوزان را تسنهیل منیکننند
مطرح کردند و معتقدنند کنه اینن سنازه در برگیرننده-
ی سه مفهنوم منیباشند کنه پنس از کنتنرل شنرایط
اقتصادی – اجتماعی بنر پیشنرفت تحصنیلی داننش-
آموزان مؤثر میباشد این مفاهی عبارتند از:
4
-1کارآمدی جمعی معل
5
 -2اعتماد به دانشآموزان و والدین
3
 -3تأکید علمی
در نهایننت ایننن سننه متغیننر پایننه و اساسننی بننرای
توسعهی خوشبینی علمنی شند و بعندا ،بنهطنور کلنی
تحت عنوان خنوشبیننی علمنی ننام گرفنت .هنوی و
همکارانش بینان منیکننند اینن سنه ویژگنی از ابعناد
سازه خنوشبیننی علمنی محسنوب منیشنود (حسنن
زاده.)1392،
خننوشبینننی علمننی معلن  ،سننازه جدینندی اسننت کننه
اولننین بننار توسننط هننوی و همکنناران ( )2113مننورد
شناسننایی قننرار گرفننت کننه متشننکل از سننه مؤلفننه
اسننت :تأکینند علمننی ،خودکارآمنندی و اعتمنناد بننه
والدین و دانشآمنوزان .کنه اینن سنه مؤلفنه بنر روی
2

. Carver & Scheier
. Hoy, Tarter, & Woolfolk Hoy
4
. Collective teacher of Efficiacy
5
. Trust in students and parents
6
. Academic emphasis
3
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ه ن یننک محننیط مثبننت علمننی و تحصننیلی را خلننق
می کننند .اینن سنازه یکنی از چنند ویژگنی سنازمانی
محسننوب مننیشننود کننه در صننورت کنتننرل وضننعیت
اجتمنناعی  -اقتصننادی و موفقیننتهننای قبلننی ،بننر
پیشرفت تحصیلی داننشآمنوزان اثنر منیگنذارد .اینن
سازه یک ویژگی جمعنی و پنهنان مندار منیباشند
که بنه عننوان معینار سننجش فرهننگ مدرسنه از آن
اسننتفاده مننیشننود و در مطالعننات متعنندد بننا موفقیننت
منندار پیوننند داده شننده اسننت (هننوی و اسننمیت،
2119؛ هننوی و همکنناران2113 ،؛ مننک گوئیگننان و
هوی.)2113 ،
خهشبیمک علنک دانشآمهز
سننازهی خننوشبینننی علمننی دانننشآمننوز شننامل سننه
مؤلفهی اصلی به شرح ذیل میباشد:
1
 -1اعتماد دانشآموز به معل
2
 -2ادراک دانشآموز از فشار تحصیلی
3
 -3هویت مدرسه
اعتناد دانشآمهز به معلم
در دو دهننه گذشننته سننازه اعتمنناد بننهطننور قابننل
مالحظننهای مننورد توجننه تئننوری پننردازان سننازمانی
قننرار گرفتننه اسننت کننه اخیننرا ،تمرکننز آن بیشننتر در
سننطح مدرسننه مننیباشنند .تحقیقننات انجننام شننده در
ایننن زمینننه ،ابتنندا بننر ادراک هیننأت امنننا از اعتمنناد
متمرکز شنده بنود و اخینرا ،درک داننشآمنوز از رابطنه
با معلمنان و اثنر آن بنر نتنایج ینادگیری منورد توجنه
قنننرار گرفتنننه اسنننت (آدامنننز و فورسنننیت.)2113 ،4
محققننان همیشننه در تعریننف سننازهی اعتمنناد دچننار
مشکل بنودهانند زینرا کنه اعتمناد ینک سنازهی چنند
بعنندی اسننت .عننالوه بننر ایننن اعتمنناد یننک مفهننوم
پویاسننت .بنندین معنننی کننه سننطح اعتمنناد در یننک

رابطه میتواند به طور ناگهنانی تغیینر پیندا کنند .ولنی
به طور کلی میتنوان گفنت ینک رابطنهی مبتننی بنر
اعتمننناد شنننامل :احسنننا خیرخنننواهی ،قابلینننت
اطمیننننان ،صنننالحیت (شایسنننتگی) ،راسنننتگویی
(صداقت) و پنذیرا بنودن (گشنودگی) اسنت (منوران و
هوی.)1998 ،
تحقیقننات نشننان مننی دهنند کننه همانگونننه کننه،
کودکننان بننه پرستارشننان دلبسننتگی پینندا مننیکنننند،
وقتی دانشآموز وارد مدرسنه منیشنود ،نینز بنه معلن
خننودش دلبسننتگی پینندا مننیکننند کننه پایننداری ایننن
روابط ،موفقیت آتنی داننشآمنوز در مدرسنه را تحنت
تنأثیر قنرار منیدهنند .همچننین احسنا داننشآمننوز
مبنی بنر اینکنه مدرسنه محنل ارزشنمندی اسنت کنه
وی بنه آن تعلننق دارد و بننه کمنک آن مننیخواهنند در
مسننیر موفقیننت علمننی گننام بننر دارد در ایننن میننان
منننؤثر منننیباشننند (منننوران و همکننناران .)2112 ،در
زمینه ارتباط مبتنی بنر اعتمناد داننشآمنوزان ابتندایی
بننا والنندین ،معلمننان ،و همکالسننیهننایش ،تحقیقننات
نشننان داده کننه روابننط دانننشآمننوز بننا معل ن بعنننوان
قننویتننرین متغیننر پننیشبننین عملکننرد تحصننیلی
محسوب میشود.
از جمله عوامل مؤثر در رابطنه بنا اعتمناد داننشآمنوز
به معل ؛ میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 رشد شناختی و روابط اجتماعی
5
 فرآیندهای خودگردان
 حمایت کردن( 3مراقبت)
ادرا دانشآمهز از فشارهای تح یلک
تأکید علمی که از آن بنه عننوان فشنار تحصنیلی نینز
نام برده منیشنود ،بنه معننی تواننایی معلن در تأکیند
بننر وظننایف تحصننیلی بننیش از وظننایف اجتمنناعی و
عنناطفی دانننشآمننوزان اسننت (پننورکی و اسننمیت،
.)1938

1

. Student trust in teachers
. Students’ perception of Academic press
3
. Student identification with school
2

. Adams and Forsyth

4

5

. Self-system processes
. Caring

6

تبيين مؤلفه هاي خوش بيني علمي03 ...

فصلنامه علمي تخصصي روان شناسي مثبت – سال دوم ،شماره  ،5بهار 9315

از لحاظ مفهومی تأکیند تحصنیلی ینا فشنار تحصنیلی
ریشه در این بناور دارد کنه داننشآمنوزان در محنیط-
هننای چننالش برانگیننز و در کارهننای مننورد عالقننه،
پیشننننرفت بیشننننتری دارننننند ،و تمرکننننز آن روی
موفقیننتهننای تحصننیلی و وظننایف تحصننیلی اسننت
(بننندورا1983 ،؛ اکل نز 1و همکنناران 1989،بننه نقننل از
هننوی و همکنناران.)1991 ،تأکینند علمننی در سننازهی
خوشبینی علمی به معننی مینزان تنالش مدرسنه بنه
منظور تعنالی علمنی داننشآمنوزان منیباشند .تأکیند
علمننی ،برجسننتهسننازی توانننایی دانننشآمننوزان بننرای
یننادگیری و فشننار بننرای بننروز رفتارهننای مثبننت
تحصیلی در مدار اسنت .تأکیند علمنی ،تمرکنز بنر
یننادگیری و تأکینند بننر رفتارهننای معینننی در مدرسننه
است (گدارد و همکاران.)2111 ،
گندارد ( ،)2111معتقند اسنت کنه تأکیند علمننی روش
درک هنجارهنا و رفتننار محیطنی اسننت کنه بیشننترین
تأثیر را بنر رفتنار فنردی و سنازمانی منیگنذارد .آنهنا
بیننان مننیکنننند کننه تأکینند علمننی صننرفا ،منننعکس
کنننندهی میننزان توجننه مدرسننه بننه موفقیننت علمننی
نمیباشد بلکه مبنین اینن موضنوع اسنت کنه مدرسنه
تننا چننه میننزان از بهبننود فرایننند یننادگیری و پیشننرفت
تحصیلی دانشآموزان حمایت میکند.
در مدرسنننهای کنننه از فشنننار تحصنننیلی بننناوتری
برخوردار اسنت ،پیشنرفت تحصنیلی داننشآمنوزان در
خنننور توجنننه منننیباشننند .معلمنننان بنننه تواننننایی
دانننشآموزانشننان اعتمنناد دارننند و دانننشآمننوزان بننه
قننوانین علمننی مدرسننه احتننرام مننیگذارننند (هننوی و
فلنننننندمن1989 ،2؛.بننننننه نقننننننل از گنننننندارد و
همکاران)2111،
در این گونه مدار فشنار تحصنیلی بنه عننوان ینک
قاعنندهی تثبیننت شننده محسننوب مننیشننود .معلمننان
انتظار دارنند کنه داننشآمنوزان از مشنارکت کالسنی
بنناویی برخننوردار باشننند ،تکننالیفشننان را بننه نحننو
. Eccles
. Hoy & Feldman

1
2

احسننن انجننام دهننند .معلمننان بننه دانننشآمننوزان
خودشان بنازخورد منیدهنند و فعالینتهنای چنالش-
برانگیننز و مننورد عالقننه دانننشآمننوزان را توسننعه
مننیدهننند (گنندارد .)2111 ،تحقیقننات تجربننی زیننادی
از رابطننه بننین ادراک معلنن و دانننشآمننوز از فشننار
تحصننیلی و پیشننرفت تحصننیلی حمایننت کننرده اسننت
و بیان داشته اسنت کنه سنطوح پیشنرفت در مندار
با فشار علمی باو ینک رابطنهی متقابنل بنین عوامنل
شخصننی ،رفتنناری و محیطننی ایجنناد مننیکننند کننه
بننندورا ( )1989از آن تحننت عنننوان قاعننده علیننت
متقابل 3یاد کرده است.به طنور کلنی منیتنوان گفنت
کننه فشننار علمننی شننامل سیاسننتهننا ،خننط و مشننی،
انتظنننارات و هنجارهنننایی اسنننت کنننه پیشنننرفت
تحصننیلی دانننشآمننوزان را سننبب مننیشننود (حسننن
زاده.)1392 ،
ههی مدرسه
دانننشآمننوزانی کننه بننا مدرسننه شناسننایی مننیشننوند،
اغلننب بننا عننناوینی از قبیننل وابسننتگی ،4دلبسننتگی،5
مشننارکت ،3تعهنند 9و تعلننق داشننتن 8یننا بنناالعکس
بیگانه 9نسنبت بنه مدرسنه توصنیف منیشنوند .فنین
( ،)1999بیان کرد کنه داننشآمنوزانی کنه بنا مدرسنه
خودشان شناسایی منیشنوند دو ویژگنی مهن دارنند.
اول اینکه آنها حس میکننند بنه مدرسنه تعلنق دارنند
و نقش حیاتی در مدرسنه بنازی منیکننند .دوم اینکنه
آنهنا بنرای مدرسننه و اهنداف آموزشنی مدرسننه ارزش
و اهمیننت خاصننی قائننل هسننتند کننه از آن تحننت
11
عننناوینی نظیننر عهننو مدرسننه ،11شنناغل در مدرسننه
و متعهد به مدرسه 12یاد میشود.
3

. Reciprocal causation
. Affiliation
5
. Attachment
6
. Involvement
7
. Commitment
8
. Bonding
9
. Alienated
10
. Membership
11
. Engagement with school
12
. Commitment to school
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