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 چکیده
 

این پژوهش، بررسی رابطه کارایی جمعی معلم، جو از هدف 
علم با موفقیت تحصیلی بینی علمی ممدرسه و خوش

انجی اثربخشی مدرسه در آموزان با نقش میدانش
شهر ارومیه است. پژوهش  2و  1های دخترانه ناحیه دبیرستان

، کاربردی و از نظر گردآوری حاضر از نظر هدف و ماهیت
ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری، داده

آموزش و  2و  1ناحیه  های دخترانهکلیۀ معلمان دبیرستان
نفر( که با استفاده از جدول  088پرورش شهر ارومیه بود )

ای نسبی انتخاب گیری طبقهنفر با روش نمونه 268مورگان، 
ها از طریق پنج پرسشنامه جو مدرسه، شدند. گردآوری داده

، کارایی جمعی معلم، اثربخشی مدرسه و بینی علمیخوش
ن صورت گرفت. ضریب پایایی آموزاموفقیت تحصیلی دانش

، 39/8ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب پرسشنامه
دست آمد. برای تجزیه و تحلیل به 02/8و  06/8، 49/8، 39/8
های ضریب همبستگی پیرسون و مدل ها از آزمونداده

معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بین جو 
کارایی جمعی معلمان با اثر بخشی  وبینی علمی مدرسه، خوش

داری وجود دارد. همچنین بین اثربخشی مدرسه رابطه معنی
داری آموزان رابطه معنیمدرسه با موفقیت تحصیلی دانش

ی مدرسه نقش میانجی در رابطه وجود دارد. اثربخش
بینی علمی، کارآیی جمعی معلمان و جو مدرسه با خوش

 رد. آموزان داموفقیت تحصیلی دانش

بینی کارایی جمعی معلم، جو مدرسه، خوش های کلیدی:واژه
  ، موفقیت تحصیلی ، اثربخشی مدرسهعلمی
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Abstract  
 

The aim of this study was to investigate the 
relationship between teacher collective efficiency, 
school atmosphere, teachers’ scientific optimism 
and students' academic success with the mediating 
role of school effectiveness in girls high schools 
in districts one and two of Urmia. Concerning its 
objectives, this is an applied study and concerning 
its data collection procedure, this is a descriptive-
correlational study. The statistical population was 
all the teachers of girls high schools in districts 
one and two of Urmia (N=800). Using Morgan 
table, 260 teachers were selected by relative class 
sampling method. Data were collected through 
five questionnaires: school climate, scientific 
optimism, teacher collective efficiency, school 
effectiveness and students' academic achievement. 
The reliability coefficients of the questionnaires, 
using Cronbach's alpha, were 0.93, 0.94, 0.74, 
0.86 and 0.82, respectively. Pearson correlation 
coefficient and structural equation modeling were 
used to analyze the data. The results showed there 
is a significant relationship between school 
atmosphere, scientific optimism and teachers' 
collective efficiency with school effectiveness. 
There is also significant relationship between 
school effectiveness and students' academic 
success. The effectiveness of the school plays a 
mediating role in the relationship between 
scientific optimism, collective efficiency of 
teachers and the school atmosphere in students' 
academic success. 
 

Keywords: Teacher Collective Performance, 

School Atmosphere, Scientific Optimism, 

Academic Success, School Effectiveness 
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 مقدمه

که  های اجتماعی، نظا  آموزش و پرورش استترین نظا ترین و گستردهترین، پیچیدهی ی از مهم

های جهان سعی دارند موضوع و محور اصلی فعالیت آن، انسان و تعلیم و تربیت اوست. امروزه کشور

 و با وضع قوانین آموزشی، اداری و مالی، زمینه را برای با سواد کردن مرد  و اجباری کردن آموزش

ی، آموزش پرورش در سطوح باالتر تحصیلی مساعد سازند و با تأسیس یا گسترش مراکز تحقیقات

عالی در مناطق شهری و روستایی مبادرت ورزند و از طریق آموزش دبستانی، متوسطه و آموزشپیش

آفرینی در افراد مختلف جامعه ها و پرورش خالقیت و نوو پرورش شرایط الز  را برای بروز استعداد

رفت جامعه نیز (. آموزش نه تنها برای پیشرفت افراد بل ه برای پیش1930پدید آورند )صافی، 

تواند تحت تأثیر عوامل (. وضعیت تحصیلی می1930راد، فرزاد و کوش ی، ضروری است )مهدوی

مختلفی قرار گیرد که ی ی از این عوامل اثربخشی مدارس است )کوارس ی، پورتالیر، فوچر، کارلو، 

 (.2828، 1گیاناک و ارسود-بریموند

 و معلمان برای آموزشی حمایت ایجاد در را مهمی آموزشی، نقش عامل یک عنوانبه مدارس

 ارتقای جهت عقالنی و منطقی راه با انسانی و مالی منابع آموزشی، اختصاص گذاریمدیران، هدف

 تما  در اصلی (. اثربخشی، موضوع2813، 2کنند )زینومی آموزان، ایفادانش یادگیری هایپیامد

بخشی، راث است. مش ل اثربخشی ساخت بدون مانیساز تصور و است سازمانی هایتحلیل و تجزیه

کند )پورحیدر، سامری، می گیریاندازه را اجتماعی و اقتصادی محیط با هاخروجی تعامل چگونگی

توان به برونداد( آموزشی می-پردازش-(. در یک سیستم )درونداد1930نژاد، حسنی و مرتضی

های مطللوب به وسیله پردازش اشاره نمود )ات ینسون، ادها به بروندعنوان تبدیل دروندادبخشی بهاثر

 تمرکز آموزشی مقاصد و اهداف به دستیابی انمیز بر مدرسه اثربخشی(. 2814، 9دیدریچز و گاربت

های اصلی مدارس اثربخش انتظارات زیاد (. ویژگی1934نژاد و لسانی، دارد )رزاقی، مطهری

آموزان، یک فضای سازنده، نظارت منظم بر پیشرفت دانشآموزان، اهداف شفاف، بازخورد دانش

(. رهبری 2813، 9منظم و روابط قوی والدین و مدرسه است )آلم، بورلین الفتمن، صندل و مودین

نظر در بین معلمان و اخالق مثبت ای قوی و کامالً هدفمند، سطح باالیی از هم اری و اتفاقمدرسه

ثربخش است که با هم مرتبط هستند و خود را در سطوح های اصلی مدارس امدرسه از جنبه

، 5ناسن، الفتمن، آلم کیست و موردیندهند )گراویک سمیمختلف سازمان مدرسه نشان می

(. در ادبیات مربوط به اثربخشی مدارس ادعا شده است که برخی از مدارس در ایجاد یک 2810
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آموز جامعه شناختی ت، فارغ از ترکیب دانشآموز مفید اسفضای مثبت مدرسه که برای نتایج دانش

 (.2813ترند )آلم، بورلین الفتمن، صندل و مودین، مدارس، بیش از مدارس دیگر موفق

( و 1932جو سازمانی مدارس نقش مهمی در بهبود اثربخشی مدرسه دارد )عامری و جهانی، 

رسه برای تقویت ایمنی، یک طورکلی، از سه مؤلفه اصلی تش یل شده است. از جمله تالش یک مدبه

(. 2828، 1اعتماد )لی، وو، چانگ، چن، لین، فنگ و لیکننده و روابط محترمانه و قابلمحیط حمایت

 عبارت آید ومی حساببه مؤثر و یادگیری موفق هایمحیط اساسی و مهم عناصر از جو مدرسه ی ی

 مدارس مدیران و آموزان، معلماندانش بین که تعامل مشترکی هاینگرش و هاها، ارزشاز: باور است

 سطح مقبول، در و الایده هایرفتار و هابرای هنجار نیز را هاییالگو حالدرعین و دهدمی ش ل را

جو مدرسه به (. 1930بخش و قنبری، بخش، قبادیان، فرحآورد )به نقل از فرحوجود میبه مدرسه

ای برای درک تجربه و دریچه اشاره دارد« ه مدرسهخصوصیات اجتماعی، عاطفی و جسمی جامع»

عنوان تجارب طورکلی بهآموزان، فضای مدرسه بهدهد. از دید دانشآموزان از مدرسه ارائه میدانش

شود که محیط اجتماعی مدرسه را مشخص آموزان در یک مدرسه در نظر گرفته میجمعی دانش

(. نتایج مطالعات متعدد نشان داده است که جو 2828، 2کند )جونز، فیلی مینگ و ویلی فوردمی

)بیر،  مدرسه در تمامی مقاطع تحصیلی، تأثیر مثبتی بر روی موفقیت تحصیلی فراگیران دارد

؛ 2815، 5؛ ونگ و دیویس2810، 9؛ برکویتز، مور، آستور و بن بنشتی2811، 9گاس ینز، بلنک و چن

، 0و وانگ و دگول 2819، 4گوفی و هیگینز دی آلسندرو؛ ثپا، کوهن، 2816، 6شوکال، کونولد و کورنل

2816). 

بینی آموز کمک کند خوشبخشی مدرسه و موفقیت دانشتواند به اثراز عوامل دیگری که می

های شود که فرد در برخورد با موقعیتعنوان یک توانایی پنداشته میبینی بهاست. خوشعلمی 

 3آمیزعنوان یک عامل تهدیدکنند نه بهبرای پیشرفت یاد می عنوان فرصتیآمیز، از آن بهچالش

ها قادر هستند که آنیک باور مثبت مبتنی بر این است  بینی علمی(. خوش1931)علیزاده دارابی، 

آموزان با ایمان به ظرفیت خود در با تأکید بر تدریس و یادگیری و اعتماد مشارکت والدین و دانش

آموزان شوند )قنبرلو، با تالش و پشت ار خود سبب موفقیت تحصیلی دانش هاغلبه بر ش ست

ها در مورد نقاط ای از عقاید و ایدهمجموعهبینی علمی، (. خوش1932ای، غالمعلی لواسانی و اژه
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های موجود در مدرسه بوده که در موضوع اصلی تحصیلی به اطمینان و اثربخشی قوت و قابلیت

)هوی، بینی را تعریف کنندند فرهنگ خوشتوانباال می بینی علمیارس با حالت خوشتأکید دارد. مد

: آموران اثبات شده که عبارتند از(. سه ویژگی سازمانی در موفقیت دانش2880، 1هوی و کورتز

آموزان و تأکید برالگوی تحصیلی در مدرسه، کار جمعی در مدرسه و اطمینان اجرایی در دانش

آیند این الگو را وجود میو نهفته بهها. وقتی این سه ویژگی سازمانی با مفهو  عمومی اولیای آن

(. نتایج 2886، 2شود )هوی و تارترآموزان منجر مینامند که به موفقیت دانشبینی علمی میخوش

تأثیر آموزان با کنترل انواع پیشینه دانشبینی علمی دهد که خوششده نشان میتحقیقات انجا 

 (. 1939آموزان دارد )عباسیان و حیدرزاده، مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان کمک نماید، کارایی تواند به اثر بخشی مدرسه و موفقیت دانشاز عوامل دیگری که می

ما »کارآیی جمعی معلم، به اعتقادی در بین کارکنان مدرسه اشاره دارد که جمعی معلمان است. 

های کالس عبور کنیم و با آموزان تفاوت مثبتی ایجاد کنیم؛ از چالشدر یادگیری دانشتوانیم می

(. مطالعات نشان داده 2810، 9)هندوی المهدی، اما  و هالینگر« شرایط تغییرپذیر سازگار شویم

)بوش تری برخوردار هستندمعلمان سالم است مدارسی که معلمان بسیار مشارکتی دارند از مدرسه و

 (.2828، 9روت جوهانو گ

ها نتایج بررسی تحقیقات پیشین نشان داده است تحقیقی که به بررسی تمامی این متغیر

ها و بصورت جداگانه تحقیقاتی انجا  شده پرداخته باشد، وجود ندارد؛ اما در ارتباط با این متغیر

جو مدرسه بر عمل رد  ( دریافتند که ادراک از1930عنوان مثال، عس ری، م وندی و نیسی )است. به

( نتیجه گرفت که بین جو سازمانی 1934آموزان تأثیر دارد. در تحقیقی، حالجی )تحصیلی دانش

داری وجود دارد. مدرسه با اثربخشی دبیران تربیت بدنی شهرستان رشت رابطه مثبت و معنی

معلمان با پیشرفت بینی علمی( نشان دادند که بین خوش1939مرادی، واعظی، فرزانه و میرزایی )

)تأکید بینی علمیخوش میان سه مؤلفهآموزان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. از تحصیلی دانش

آموزان و والدین( حس کارایی جمعی، بیشترین سهم را ، کارایی جمعی، اعتماد اعضا به دانشعلمی

( نشان دادند که 1939ی )آموزان دارد. امجد زبردست، غالمی و نعمتدر پیشرفت تحصیلی دانش

ز میان سه مولفه بینی معلمان اثر مستقیم باالیی بر اثربخشی مدارس دارند. اانگیزش و خوش

آموزان به معلمان و احساس هویت آموزان، اعتماد دانشدانش)تأکید علمیعلمی بینیخوش

ی پیشرفت تحصیلی بینبیشترین سهم را در پیشآموزان نسبت به مدرسه( تأکید علمی، دانش

، خودکارآمدی، اعتماد به بینی علمی( نشان داد که بین خوش1939پور )آموزان دارد. معیندانش
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2. Tarter 
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آموزان همبستگی مثبت و با پیشرفت تحصیلی دانشها و تأکید علمی آموزان و والدین آندانش

انشجو معلمان انجا  ( بر روی د2828معناداری وجود داشت. در پژوهشی که بوش و گروت جوهان )

دادند سه عمل مشترک مورد بررسی قرار گرفت: تبادل، تقسیم کار و ساخت مشترک؛ و نتیجه 

گرفتند که دانشجو معلمان سال اول تمایل کمتری به هم اری با سایر معلمان دارند در حالی که 

که این  ترین ش ل هم اری است. دانشجومعلمان گزارش کردندبعداً مشخص شد تبادل، رایج

نتایج نشان داد که هم اری جمعی معلم در  دهند.ها را در سطح باالتر، بیشتر انجا  میهم اری

در تحقیق دیگری استاج کویک، بندورا، لوک، لی و  کیفیت اثربخشی مدارس تأثیر دارد.

. در آموزان در مدرسه دارد( دریافتند که جو مدرسه، تأثیر مثبتی بر موفقیت دانش2810)1سرجنت

تواند بر موفقیت تحصیلی ( نتیجه گرفت که ادراک از جو مدرسه می2810) 2تحقیقی اُمِم

( نتیجه 2810) 9آموزان تأثیر داشته باشد. موریویا، دیاس، ماتیاس، کاسترو، گاسپار و اولیویرادانش

ری از شوند عمل رد تحصیلی بیشتآموزانی که بیشتر از محیط مدرسه حمایت میگرفتند که دانش

( دریافتند که جو سازمانی بر رفتار و 2819) 9دهند. در تحقیقی، تریپوثارت و تایا خود نشان می

( نیز دریافت که 2815) 5گرایشات شاغلین در مدرسه تأثیر فراوانی دارد. در تحقیقی دیگر، دوگان

که روابط درصورتی بنابراین،بینی کند.. آموزان را پیشتواند پیشرفت تحصیلی دانشجو مدرسه می

نظر باشند در تسهیم و بین معلمان همراه به هم اری و اعتماد باشد و این افراد در رفتار خود گشوده

شوند و در جهت تقویت کارایی جمعی و جو سازمانی سالم و ها و اطالعات پیشقد  میاشتراک ایده

 اثر بخشی باالی مدرسه گا  برخواهند داشت.

های کارایی نظوا  آموزشوی اسوت، کشوف و     ان موفقیت تحصیلی ی ی از مالک ه میزبه اینبا توجه  

هوای موؤثر در   بینوی متغیور  های تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی به شناخت بهتر و پیشبررسی متغیر

آموزان رابطه دارد ی وی  هایی که با موفقیت تحصیلی دانشانجامد. بنابراین، بررسی متغیرمدرسه می

شود که آیا جو مدرسه، خوش بینوی علموی و   وریات این پژوهش است. لذا این سؤال مطرح میاز ضر

 آموزان تأثیر دارد یا نه؟کارآیی جمعی معلم در اثربخشی مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش

 های پژوهشفرضیه

ه بینی علمی و کارایی جمعی معلمان با اثربخشی مدرسه رابطفرضیه اول: بین جو مدرسه، خوش

 داری وجود دارد. معنی

 داری وجود دارد. آموزان رابطه معنیفرضیه دو : بین اثربخشی مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش

                                                           
1. Stajkovic, Bandura, Locke and Lee Sergent 

2. Omem 

9. Moreiva, Dias, Matias, Castro, Gaspar and Oliveira 

9. Treputtharat and Tayiam 

5. Dogan 
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، کارایی جمعی معلمان بینی علمیفرضیه سو : اثربخشی مدرسه، نقش میانجی در رابطه خوش

 آموران دارد. و جو مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش

 است. ( نشان داده شده1ی پژوهش حاضر در ش ل )بنابراین مدل مفهوم

 

 ( مدل مفهومی پژوهش1شکل )

 شناسیروش

ها، توصیفی از نوع همبستگی از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر گردآوری داده پژوهش حاضر

مدارس دخترانه متوسطه دو  شهر  2و  1است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دبیران ناحیه 

گیری نفر بود. در این پژوهش، از روش نمونه 088به تعداد 1988-1933در سال تحصیلی  ارومیه

نفر از دبیران بودند که از طریق جدول مورگان و  268استفاده شد. حجم نمونه ای نسبی طبقه

ها از پنج آوری دادهانتخاب شدند. برای جمعای نسبی طبقهگیری کرجسی و با روش نمونه

 اندارد به شرح زیر استفاده شد:پرسشنامه است

از مقیاس طراحی شده توسط  برای سنجش این متغیر الف. پرسشنامه کارایی جمعی معلمان:

های کارایی جمعی . مؤلفهاستفاده شده است -گویه است 11که شامل -( 2889) 1گدارد و هوی

حمایت دو جانبه  آموزان، قضاوت مستقل، هم اری وکارانه، عهد دانشمعلم شامل صالحیت، هم

ای لی رت )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( به سنجش کارایی باشند که با مقیاس چهار درجهمی

بدست  49/8پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ پردازند. جمعی معلمان می

 آمد.

( 2889) 2ده توسط هویشاز مقیاس طراحی برای سنجش این متغیر ب. پرسشنامه جو مدرسه:

ای لی رت با . این پرسشنامه با مقیاس چهار درجهاستفاده شده است -گویه است 23که شامل -

پردازد و چهار بُعد جو مدرسه )هرگز، گاهی، اغلب و همیشه( به سنجش جو مدرسه می هایگزینه

از طرف والدین، معلمان  ای معلم، فشار برای موفقیت )فشار مشخصکارانه(، رفتار حرفه)رهبری هم

                                                           
1. Godard  & Hoy 

2. Hoy 
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کند. آموزان(، فشار محیطی )رابطه بین معلم و جامعه( را ارزیابی میو مدیران برای موفقیت دانش

 دست آمد.به 39/8پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ 

ول، میچل موران، بان -از مقیاس اسچن : برای سنجش این متغیرعلمیبینیپرسشنامه خوش ج.

با مقیاس چهار درجهاستفاده شده است. این پرسشنامه  -سؤال است 20که شامل -( 2819) 1و مور

تأکید تحصیلی  هایهای )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( به سنجش مولفهای لی رت با گزینه

-مدرسه میآموزان نسبت به آموزان به معلمان و احساس هویت دانشآموزان، اعتماد دانشدانش

 دست آمد.به 39/8پردازد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ 

که دارای  -(2883) 2برای سنجش این متغیر از پرسشنامه هوی د. پرسشنامه اثربخشی مدرسه:

های چهار که با مقیاس استسؤال  0استفاده شده است. این پرسشنامه مشتمل بر -گویه است 4

پایایی این پرسشنامه با پردازند. ای )هرگز، اغلب، گاهی و همیشه( به سنجش اثربخشی میدرجه

 دست آمد.به 06/8استفاده از ضریب الفای کرونباخ 

و  9پرسشنامه پرو از برای سنجش این متغیر آموزان:ذ. پرسشنامه موفقیت تحصیلی دانش

ای لی رت ه است و با مقیاس چهار درجهاستفاده شد -گویه است 90که دارایی -( 2811هم اران )

پردازد. پایایی این پرسشنامه آموزان می)از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( به سنجش موفقیت دانش

 بدست آمد. 02/8با استفاده از ضریب الفای کرونباخ 

یودی و روش  های همبستگی، تحلیل عواملی تأی های پژوهش از آزمونبه منظور تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. LISREL 8.5 و SPSS 25 آماری توسط نر  افزار یابی معادالت ساختاریمدل

 

 هایافته

 252پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع و تعداد  248به دلیل احتمال ریزش نمونه آماری تعداد 

نفر  193و  1یه درصد( در ناح 3/98نفر ) 189آوری شد. که از بین پاسخگویان پرسشنامه جمع

درصد( در مدرسه دولتی و  43/8نفر ) 133اند. همشغول خدمت بود 2نیز در ناحیه درصد(  1/53)

 12اند. از نظر مدرک تحصیلی، هنیز در مدرسه غیردولتی مشغول خدمت بود( درصد21/8نفر ) 59

مدرک  درصد( دارای 59/54نفر ) 195( دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، درصد94/9نفر )

سابقه خدمت،  درصد( دارای مدرک فوق لیسانس بودند. از نظر1/90نفر ) 36تحصیلی لیسانس و 

تا  15درصد( سابقه بین  99/13نفر ) 93سال،  15تا  18درصد( سابقه بین 11/11نفر ) 20تعداد 

ن درصد( سابقه بی 13/26نفر ) 66سال و  25تا  28درصد( سابقه بین  25/99نفر ) 183سال،  28

 کند.های پژوهش را توصیف می( متغیر1اند. جدول )سال داشته 98تا  25

                                                           
1. Tschannen-M oran, Bankole, Mitchell & Moore 

2. Hoy 

9. Peru 
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 های پژوهشهای توصیفی متغیرداده (1جدول )

انحراف  میانگین فراوانی متغیر

 معیار

سطح  کولمونگروف اسمیرنف هآمار

 معناداری

 84/8 98/1 93/8 33/2 252 کارایی جمعی

 86/8 95/1 93/8 11/9 252 جو مدرسه

 95/8 06/8 59/8 88/9 252 بینی علمیخوش

 15/8 9/1 55/8 12/9 252 اثربخشی مدرسه

 21/8 86/1 99/8 83/9 252 موفقیت تحصیلی

یوابی  هوا از روش مودل  ها و بررسی روابط بوین متغیور  در پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل فرضیه

هوای  فور  ت ساختاری ملز  به رعایت پیشمعادالت ساختاری استفاده شده است. استفاده از معادال

هوای پورت   ها مورد مالحظه قورار گرفتنود. ابتودا از وجوود داده    آماری است که در پژوهش حاضر آن

ها با استفاده از آزمون کولمونگروف اسومیرنف  بودن توزیع متغیرهمچنین نرمال اطمینان حاصل شد.

کولمونگروف اسمیرنف تموا    Zبه این که مقدار  (، نشان داد با توجه1بررسی شد. مندرجات جدول )

 ها نرمال است.است بنابراین توزیع تما  متغیر < 81/8pها بزرگتر از متغیر

گیری برازنده و قابل قبول و تعیین این قبل از ارزیابی مدل ساختاری، به منظور ایجاد مدل اندازه

نمایند، تحلیل عاملی تأییدی گیری میا اندازهخوبی سازه نظری زیربنایی رها بهموضوع که آیا نشانگر

. 1متغیور م نوون:    5شده در این پوژوهش شوامل   در مورد کلیه عوامل م نون اجرا شد. مدل ارزیابی

 . موفقیت تحصیلی بود.5. اثربخشی مدرسه و 9بینی علمی. خوش9. جو مدرسه، 2کارایی جمعی 

های م نوون نشوان داد )بوه علوت حجوم      أییدی متغیرهای لیزرل برای تحلیل عاملی تنتایج خروجی

ها در این قسمت خودداری شده اسوت( کوه هور کودا  از     های لیزرل از آوردن خروجیباالی خروجی

)بوا  بینوی علموی   شاخص(، خوش 29شاخص(، جو مدرسه )با  5های م نون کارایی جمعی )با متغیر

شواخص( کوه دارای    15تحصویلی )بوا    شواخص( و موفقیوت   4شاخص(، اثربخشوی مدرسوه )بوا     10

هوای  های استاندارد( متغیرهای عاملی )برآوردبیشترین بار عاملی بودند مورد استفاده قرار گرفتند. بار

، برای عامل م نون جو مدرسه بوین  63/8تا  59/8گیری برای عامل م نون کارایی جمعی بین اندازه

و بورای عامول    44/8تا  50/8، اثربخشی مدرسه بین 43/8تا  52/8بینی علمی ، خوش42/8تا  59/8

های م نوون در سوطح   های متغیردست آمد. بار عاملی همه نشانگربه 53/8تا  90/8م نون موفقیت 

ها است. با توجه بوه نتوایج تحلیول    گرایی نشانگردهنده روایی همدار بود که این امر نشانمعنی 81/8

گیری از برازندگی قابل قبولی برخوردار بودنود و  های اندازه، مدلهای ارزیابیعاملی تأییدی و شاخص

 بر اساس مدل فرضی زیربنایی معتبر هستند.
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 های مکنون( ماتریس کواریانس متغیر2جدول )

 موفقیت اثربخشی بینیخوش جو مدرسه کارایی متغیر

     1 کارایی جمعی

    1 12/8* جو مدرسه

   1 02/8** 14/8* بینی علمیخوش

  1 49/8** 42/8** 16/8* اثربخشی مدرسه

 1 61/8** 10/8** 29/8** 10/8** موفقیت تحصیلی

 

شوود،  ارائه شوده اسوت. چنان وه مشواهده موی      (2) های پژوهش در جدولهمبستگی بین متغیر

بینی با اثربخشوی مدرسوه مثبوت و    ضریب همبستگی بین متغیر کارایی جمعی، جو مدرسه و خوش

است. بیشوترین ضوریب همبسوتگی بوین جوو       49/8تا  16/8ر هستند. شدت این همبستگی دامعنی

( است. همچنین ضریب همبستگی بین متغیر اثربخشوی مدرسوه بوا     =02/8rبینی )مدرسه و خوش

زا زا و درونهوای بورون  دار هستند. از تحلیل همبستگی میان متغیرموفقیت تحصیلی، مثبت و معنی

بینوی  ان کوارایی جمعوی، جوو مدرسوه و خووش     ی کرد که هرگونه افزایش در میزگیرتوان نتیجهمی

ان اثربخشی مدرسه و موفقیت تحصیلی خواهد بود و هر گونه افوزایش در  همراه با تغییر در میزعلمی

 ان موفقیت تحصیلی خواهد بود.ان اثربخشی مدرسه همراه با افزایش در میزمیز

های اثربخشی مدرسوه بور   وابط علی و نحوه تأثیرگذاری پیشایندبه منظور شناخت هر چه بهتر ر

های احتمالی آن، مدل مسیر با استفاده از مدل معادالت ساختاری صورت گرفوت. در پوژوهش   پیامد

. نسوبت  2. مجوذور کوای   1حاضر، از چند شاخص برای ارزشیابی مدل ساختاری استفاده شده است: 

. شواخص برازنودگی   NNFI 5. شاخص 9( GFI ویی برازش ). شاخص نی9مجذور کا به درجه آزادی 

نگوین مجوذورات تقریوب    . ریشه خطوای میوا  4( و IFI. شاخص برازندگی افزایشی )6( CFIتطبیقی )

(RMSEA ،در الگویابی معادالت ساختاری، مجذور خی نشان می1338( )استیگر .)   دهد کوه کوارایی

تر مجذور خوی  ری مطابقت دارد یا خیر؟ اعداد کوچکها با مدل پیشنهادی نظجمعی کواریانس یافته

 دهنده برازش مناسب مدل مورد آزمون است.نشان

( مقدار مجذور خی برای 9بر این اساس، نتایج حاصل از تحلیل مدل ساختاری نشان داد )جدول 

دسوت آمود کوه در سوطح     به 59/9039های م نون برابر با قضاوت در مورد خطی بودن ارتباط سازه

81/8 p<9که مقدار این شواخص بیشوتر از   است که از آنجایی 22/2داری است. مقدار خی دو معنی 

دسوت آموده بوا مودل فرضوی مطابقوت       های بهتوان گفت که دادهنیست بنابراین الگو تأیید شد و می

 است. بر اساس ایون شواخص اگور    84/8دارند. مقدار ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب برابر با 
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(. سوایر  1905تر داللوت دارد )هوومن،   یا بیشتر باشد بر برازش ضعیف 18/8برابر با  RMSEAمقدار 

دهنود  که هر کدا  وجهی از برازش مدل ساختاری را نشان موی  NNFI ،IFI ،GFI ،CFIهای شاخص

 ویوژه ( بوه 1های ارزیابی برازنودگی کلوی مودل )جودول     ( آمده است. با توجه به شاخص9در جدول )

برابور بوا    GFI، شاخص 35/8برابر با  CFI، شاخص 22/2نسبت مقدار خی دو به درجه آزادی برابر با 

و  84/8برابور بوا    RMSEA، شواخص  35/8برابر بوا   NNFI، شاخص 35/8برابر با  IFI، شاخص 38/8

 توان گفت مدل نهایی از برازش خوبی برخوردار است.ها، میسایر شاخص

 برازندگی مدل ساختاری کلیهای ( شاخص3جدول )

 هاشاخص
 

2X df GFI IFI RMSEA NNFI CFI 

 مدل نهایی 
 

59/9039 2289 38/8 35/8 84/8 35/8 35/8 

 

 

 
 

 
 

 افزار بر اساس ضرایب استانداردخروجی نرم (2شکل )

 
 tافزار بر اساس ضرایب ( خروجی نرم3شکل )
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شود. چنانچه ( مشخص میt – value) tاده از داری ضریب مسیر با استفدر مدل ساختاری معنی

بیشتر  tدار است. اگر مقدار معنی p<.05باشد، ارتباط دو سازه در سطح  54/2الی  36/1بین  tمقدار 

 است. p<.01داری ارتباط در سطح باشد، معنی 54/2از 

 بینی بر اثربخشی(، بیشترین اثر در رابطه خوش2و جدول  2دست آمده )ش ل طبق اطالعات به
شود و بعد از آن مربوط به اثربخشی مشاهده می = t = 52/8 (ß ,82/9) 52/8با ضریب  مدرسه

 .= t = 98/8 (ß ,39/9) 98/8مدرسه بر موفقیت تحصیلی است با ضریب 
 ای مکنون با نقش میانجی اثربخشی مدرسهه( ضرایب تأثیر متغیر4جدول )

 نتیجه T ضریب مسیر استاندارد هامسیر فرضیه

 اثر مستقیم دارد 20/9 10/8 اثربخشی مدرسه کارایی جمعی

 اثر مستقیم دارد 69/2 99/8 اثربخشی مدرسه جو مدرسه

 اثر مستقیم دارد 82/9 52/8 اثربخشی مدرسه بینی علمیخوش

 اثر مستقیم دارد 39/9 98/8 موفقیت تحصیلی اثربخشی مدرسه 

 موفقیت تحصیلی کارایی جمعی

 )از طریق اثربخشی مدرسه(
 اثر غیر مستقیم دارد - 84/8

 موفقیت تحصیلی جو مدرسه

 )از طریق اثربخشی مدرسه(
 یر مستقیم دارداثر غ - 19/8

 موفقیت تحصیلی بینی علمیخوش

 )از طریق اثربخشی مدرسه(
 اثر غیر مستقیم دارد - 21/8

دار بر اثربخشی دهد کارایی جمعی معلمان دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی( نشان می9جدول )

دار بر ، مثبت و معنیاست. همچنین اثربخشی مدرسه دارای اثر مستقیم10/8مدرسه با ضریب 

است. بنابراین نقش میانجی اثربخشی مدرسه در رابطه بین کارایی  98/8موفقیت تحصیلی با ضریب 

شود. با تأیید نقش میانجی اثربخشی مدرسه، کارایی جمعی و موفقیت تحصیلی در مدل تأیید می

است. جو  84/8ب دار بر موفقیت تحصیلی با ضریجمعی دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنی

. همچنین 99/8دار بر اثربخشی مدرسه است با ضریب مدرسه دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی

است.  98/8دار بر موفقیت تحصیلی با ضریب اثربخشی مدرسه دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی

دل تأیید در م مدرسه بنابراین نقش میانجی اثربخشی مدرسه در رابطه بین جو مدرسه و اثربخشی

دار شود. با تأیید نقش میانجی اثربخشی مدرسه، جو مدرسه دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنیمی

دار بر معلمان دارای اثر مثبت و معنیبینی علمی است. خوش 19/8بر موفقیت تحصیلی با ضریب 

مثبت و . همچنین اثربخشی مدرسه دارای اثر مستقیم، 52/8اثربخشی مدرسه است با ضریب 

است. بنابراین نقش میانجی اثربخشی مدرسه در رابطه  98/8دار بر موفقیت تحصیلی با ضریب معنی

شود. با تأیید نقش میانجی اثربخشی در مدل تأیید می مدرسه و اثربخشیبینی علمی بین خوش
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ا ضریب دار بر موفقیت تحصیلی بدارای اثر غیرمستقیم مثبت و معنی بینی علمیمدرسه، خوش

 است. 21/8

 

 گیریبحث و نتیجه

ضریب همبستگی بین متغیر کارایی جمعی معلوم، جوو    نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول نشان داد

دار هستند. بیشترین ضریب همبسوتگی  بینی معلم با اثربخشی مدرسه مثبت و معنیمدرسه و خوش

امجد زبردسوت، غالموی و   ایج تحقیق بینی معلم است. نتایج این فرضیه با نتبین جو مدرسه و خوش

( همسو و هماهنوگ بوود. کوارایی جمعوی از جملوه      2828) بوش و گروت جوهان( و 1939)نعمتی 

هوای اجتمواعی مثبوت، تعوامالت و کوار گروهوی، مشوارکت،        عواملی هستند که موجب ایجاد فرایند

و در نتیجه رضوایت شوغلی   شوند های اجتماعی نظیر وفای به عهد و راستگویی میپایبندی به ارزش

،  (. کوورز 1931، ، و زموانی پوور، کواظمی  شاوران، رجوایی یابد )معلمان و اثربخشی مدرسه افزایش می

های حرفوۀ خوود ایموان داشوته باشوند زموان،       ( معتقدند اگر معلمان به قابلیت2884) 1هوی و هوی

کوارایی جمعوی در واقوع     کنند. بوه عبوارتی احسواس   انرژی و تالش بیشتری صرف حرفه خویش می

تور را تضومین   جودان کواری افوزون   تور و و هایی هستند که در صورت مثبت بودن، تعهود را ژرف باور

آمووزان را شوامل   هوای مختلوف تجربیوات مدرسوه دانوش     کند. جو مدرسه طیف وسیعی از جنبهمی

موزان، احساس ایمنوی  آآموزان و بین دانششود؛ به طور کلی شامل روابط بین بزرگساالن و دانشمی

( 2816شود )ونگ و دگول، آموزان به مدرسه میآموزان، احساس تعلق دانشو عاطفی دانشجسمی 

های عینی و محسوس مدارس از قبیل سواختار،  کند. در یک طرف، جنبهو به منزله یک پل عمل می

آموزان واقوع  معلمان و دانش های رهبری قرار دارد و در طرف دیگر پل روحیه و رفتارمقررات و شیوه

 بوه  کنود موی  اشواره  مدرسوه  جوو  واقوع  (. در1934، پور، درتواج و اسودزاده  ، سعدیاند )پارساییشده

 و رفتار از هاآن ادراک بر مبنی و آموزانرفتار دانش نتیجه که مدرسه محیط از ثابتی نسبتاً هایویژگی

(. همچنین در بهبود کیفیت 2828، نگ و لیلی، وو، چانگ، چن، لین، ف است )لی مدرسه در سلوک

 برای یادگیری، تأثیر مناسب کالس و محیط فضای تردید آموزان بسیار مهم است. بدونزندگی دانش

جوابری و شوهنی   داشوت ) امیودیان،    خواهود  آمووزان دانش یادگیری و معلمان کاری روحیه بر زیادی

هوای جمعوی را در   هوای گروهوی بواور   فعالیوت (. به عبارت دیگر، معلمان با شورکت در  1930، ییالق

کننود و توأثیری مثبوت بور فراگیوران و نیوز پیشورفت تحصویلی         تقویت موی رسیدن به اهداف علمی

 تواندباعث اثر بخشی مدرسه شود.گذارند. بنابراین جو مدرسه میآموزان میدانش

ر اثربخشی مدرسه با ضریب همبستگی بین متغی نتایج حاصل از بررسی فرضیه دو  نشان داد

یقربانپور و دار است. نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیق حسینموفقیت تحصیلی مثبت و معنی

                                                           
1. Kurz, Hoy  & Hoy 
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( همسو و 2816) 1( و رحمه اهلل1900پور )(، گوهری1938) دیندار (، گیوریان و1936)پاجی

است.  آن راگیرانف تحصیلی آموزشی، موفقیت نظا  هر موفقیت عوامل ترینمهم ی ی ازهماهنگ بود. 

 در آموزشی نظا  موفقیت دهندهو نشان آموزشی نظا  هایدغدغه ترینمهم از تحصیلی موفقیت

 و موفق توانمی زمانی را آموزشی نظا  است. بنابراین فردی هاینیاز رفع به توجه و یابیهدف زمینه

رقم برسد )فوالدی، کجباف،  باالترین و بیشترین به آن فراگیران تحصیلی موفقیت که دانست کارآمد

انی اشاره دارد که وسایل و بخشی در یک سیستم آموزشی، به آن میزاثر(. 1934و قمرانی، 

احمدی، شوند )قنبری، های آموزشی باعث دستیابی به اهداف یا نتایج آموزشی میفرایند

پیگیری مطلوب امور بخش با (. بنابراین مدارس اثر1934، عبدالمل ی، حیدری سورشجانی و امانی

 آموزان خواهد شد.آموزشی باعث پیشرفت تحصیلی دانش

کارایی جمعی معلمان دارای اثر مستقیم، مثبت و  نتایج حاصل از بررسی فرضیه سو  نشان داد

دار دار بر اثربخشی مدرسه است. همچنین اثربخشی مدرسه دارای اثر مستقیم، مثبت و معنیمعنی

بنابراین نقش میانجی اثربخشی مدرسه در رابطه بین کارایی جمعی و  بر موفقیت تحصیلی است.

شود. با تأیید نقش میانجی اثربخشی مدرسه، کارایی جمعی موفقیت تحصیلی در مدل تأیید می

دار بر موفقیت تحصیلی است. جو مدرسه دارای اثر مستقیم، دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنی

مدرسه است. همچنین اثربخشی مدرسه دارای اثر مستقیم، مثبت و  دار بر اثربخشیمثبت و معنی

دار بر موفقیت تحصیلی است. بنابراین نقش میانجی اثربخشی مدرسه در رابطه بین جو مدرسه معنی

شود. با تأیید نقش میانجی اثربخشی مدرسه، جو مدرسه دارای اثر و اثربخشی در مدل تأیید می

معلمان دارای اثر مثبت و بینی علمیبر موفقیت تحصیلی است. خوش دارغیرمستقیم، مثبت و معنی

دار دار بر اثربخشی مدرسه است. همچنین اثربخشی مدرسه دارای اثر مستقیم، مثبت و معنیمعنی

و  بینی علمیبر موفقیت تحصیلی است. بنابراین نقش میانجی اثربخشی مدرسه در رابطه بین خوش

دارای اثر  بینی علمیشود. با تأیید نقش میانجی اثربخشی مدرسه، خوشمیاثربخشی در مدل تأیید 

دار بر موفقیت تحصیلی است. نتایج تحقیق این فرضیه با نتایج تحقیق غیرمستقیم مثبت و معنی

(، 1939پور )(، معین1939)مرادی، واعظی، فرزانه و میرزایی (، 1930)عس ری، م وندی و نیسی 

( و اُمِم 2810(، استاج کویک، بندورا، لوک، لی و سرجنت )1939ی و نعمتی )امجد زبردست، غالم

. کارایی جمعی بین معلمان، باعث ایجاد تعامالت کارگروهی و ( همسو و هماهنگ بود2810)

 عامل مدرسه جوشود. آموزان مییادگیری بهتر آنان که در نهایت سبب موفقیت تحصیلی دانش

همچنین،  است. آموزاندانش رفتاری هایپیامد و احساسات، عواطف زمینۀدر مهمی  کنندةبینیپیش

گذارد )به نقل از می تأثیر آموزاندانش اعتماد به نفس و ذهنی ان سازگاری، سالمتمیز بر مدرسه جو

ها پیشرفت تحصیلی شود و همه این(. جو سالم باعث اثر بخشی مدرسه می1930نیا، بای و اصفهانی

                                                           
1. Rahmatullah 
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های آموزشی ان را در بر دارد. همچنین مدیران مدارس اثربخش با فراهم آوردن محیطآموزدانش

آموزان ایجاد و انتظارات خود را از کننده و حمایتی، روحیه مثبتی را در بین معلمان و دانشدلگر 

 کنند. آموزان فراهم میآموزان به صورت شفاف بیان کرده و زمینه را برای موفقیت دانشدانش

 شود: های این پژوهش پیشنهادهای ذیل ارائه میدر ارتباط با یافته

های خود مراکز تربیت معلم باید تمهیداتی را جهت تقویت و افزایش باورهای معلمان در برنامه -

 های حرفه تدریس آگاه باشند.شوند از پیچیدگیبگنجانند و افرادی که برای این حرفه تربیت می

کارایی جمعی در حرفه تدریس  باید معلمان را به سمت های ضمن خدمت،آموزش  -

 آموزان و سازمان مدرسه سوق دهد.دانش

های الز  را در خصوص جو مدرسه و تأثیر آن بر موفقیت مسئولین آموزش و پرورش آموزش -

 آموزان ارائه دهند.تحصیلی دانش

ایجاد باورهای مدارس با  شود برای اثربخشی باال دربه مدیران مدارس، پیشنهاد می -

بینی علمی گرا، شرایط را برای رشد خوشای مثبتبینانه در خود و گسترش محیط مدرسهخوش

 فراهم کنند.

 آموزان از طریق آگاهی بخشی به معلمان و والدین برداشته شود.موانع موفقیت تحصیلی دانش -

روحیوه مثبتوی را در    کوه  -کننده و حموایتی را  های آموزشی دلگر مدیران مدارس اثربخش، محیط

 فراهم نمایند. -کنندآموزان ایجاد میبین معلمان و دانش

 

 منابع

(. تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر 1939، خلیل و نعمتی، سمیه. )امجدزبردست، محمد؛ غالمی

آنان درسطح مدارس متوسطه بینی علمیگری انگیزش معلمان و خوشاثربخشی مدارس به واسطه

 .25-0(، 4)2، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازیج و ارائه یک مدل. شهرسنند

 با آموزشی ام انات و مدرسه جوّ علّی (. رابطه1930امیدیان، مرتضی؛ جابری، ایوب و شهنی ییالق، منیجه. ) 

رامشیر.  شهرستان معلمان پیشرفت انگیزه و هیجانی میانجی هوش با و مستقیم صورت به شغلی التزا 

 .180-03(، 2)26، اهواز چمران شهید دانشگاه تربیتی علو  لۀمج

 جو و شدهادراک والدین، شایستگی اجتماعی حمایت اثر یابی(. مدل1930نیا، اکر . )بای، ناصر و اصفهانی

(، 16)4، پژوهش در ورزش تربیتیدختر.  آموزاندانش بدنی هایفعالیت در شرکت از لذت بر مدرسه

984-926. 

 بر اساس هیجانفرا بینی(. پیش1934پور، اسماعیل؛ درتاج، فریبرز و اسدزاده، حسن. )ی، ایمان؛ سعدیپارسای

های ها و مدلروشمتوسطه.  آموزاندانش در خانواده عمل رد و تحصیل به وابسته هایمدرسه، ارزش جو
 .19-1(، 92)3، روانشناختی
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 اعتماد ساختاری (. روابط1930نژاد، نیلوفر. )مرتضی پورحیدر، رحیمه؛ سامری، مریم؛ حسنی، محمد و

معلمان.  عمل رد میانجی ارزشیابی نقش با مدرسه اثربخشی با سازمانی ساختار و ایحرفه سازمانی، اخالق

 .116-39(، 94)12، آموزش و ارزشیابینشریه علمی

 با سازمانی اثربخشی بر انسانی منابع هتوسع هایراهبرد (. تأثیر1936) .پاجی، عقیلیقربان و پور، داودحسین

 مجله مازندران. استان جوانان و ورزش سازمان در کارکنان شغلی رضایت و متقابل میانجی اعتماد نقش

 .45-95(، 65) 29، راهبردی مدیریت هایپژوهش

فصلنامه . بدنی شهرستان رشتبخشی دبیران تربیت(. رابطه جو سازمانی مدرسه با اثر1934حالجی، محسن. )
 . 96-13(، 1)9، ای معلمتوسعه حرفه

 هایشایستگی توسعه در مدرسه اثربخشی (. نقش1934رزاقی، مریم؛ مطهری نژاد، حسین و لسانی، مهدی. )

 .243-259(، 11) 5، های اجتماعیجامعه شناسی نهادمعلمان.  دیدگاه از آموزاندانش شهروندی

(. تعیین روابط چندگانه 1931عشرت. )بی، ایرج و زمانی، بیید؛ کاظمیپور، سعشاوران، سیدحمیدرضا؛ رجایی

ریزی فصلنامه پژوهش و برنامهها. دانشگاهمیان اعتماد، خودکارآمدی فردی و جمعی اعضای هیئت علمی
 .99-13(، 2)10، در آموزش عالی

 تهران. انتشارات ارسباران.. ویراست پنجم، سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش(. 1930صافی، احمد. )

(. رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و 1932عامری، فرشاد؛ جهانی، جعفر. )

-155، (9)9پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،  -فصلنامه علمیدبیران متوسطه شهر شیراز. 

148. 

ساز در بینی تحصیلی و ساختار توانمندن نقش خوش(. تبیی1939عباسیان، حسین و حیدرزاده، سارا. )

 .165-190(، 2)1، های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهشآموزان. پیشرفت تحصیلی دانش

 اساس بر تحصیلی عمل رد بینی(. پیش1930عس ری، محمدرضا؛ م وندی، بهنا  و نیسی، عبدال اظم. )

تیزهوش.  آموزاندانش در مدرسه جّو از ادراک و پیشرفت تحصیلی، اهداف تحصیلی، خودکارآمد درگیری

 .193-124(، 96)3، فصلنامه روانشناسی استثنایی دانشگاه عالمه طباطبایی

بینی، سبک اسناد و رضایت از مدرسه با پیشرفت بررسی رابطه خوش(. 1931علیزاده دارابی، فاطمه. ) 
 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.پایان .آموزان پسر چهار  دبیرستان شهرستان ارومیهتحصیلی دانش

 بر مدرسه جو تأثیر (. بررسی1930بخش، مریم و قنبری، راضیه. )بخش، سعید؛ قبادیان، مسلم؛ فرحفرح

، تدریس پژوهیفصلنامه علمیکالسی.  مدیریت سبک گریمیانجی با آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی

4(9 ،)224-292. 

(. اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر موفقیت 1934ف، محمد باقر و قمرانی، امیر. )فوالدی، اسما؛ کجبا

، و پژوهشی آموزش و ارزشیابینشریه علمی آموزان دختر. تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش

11(92 ،)94-59. 

صیلی و هوش هیجانی بینی تح(. رابطه خوش1932ای، جواد. )قنبرلو، سلمان؛ غالمعلی لواسانی، مسعود و اژه

 .299-210(، 9)13، 45مجله روانشناسی، آموزان. معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش
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(. 1934قنبری، سیروس؛ احمدی، محسن؛ عبدالمل ی، جمال؛ حیدری سورشجانی، نسرین و امانی، مرتضی. ) 

 .10-1(، 2)9، فصلنامه توسعه حرفه ای معلمگرایی معلمان در اثربخشی مدرسه. اینقش حرفه

 بدنی تربیت ادارات سازمانی اثربخشی و سازمانی ساختار رابطه(. 1900) .پور، محمدصادقگوهری

 طباطبایی. عالمه ارشد دانشگاه کارشناسی نامهنپایا .منتخب هایوزارتخانه

 فصلنامه معلمان. بخشی و اثر اجتماعی سرمایه رابطه (. بررسی1938فرکوش، فیروز. ) دیندار و گیوریان، حسن

 .196-194(، 9) 5، آموزشی مدیریت و رهبری

بینی تحصیلی با (. رابطه خوش1939مرادی، کیوان؛ واعظی، مظفرالدین؛ فرزانه، محمد و میرزایی، محمد. )

فصلنامه  شهر تهران. 3و  6آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق پیشرفت تحصیلی در بین دانش
 .08-63(، 5)2، جازیپژوهش دریادگیری آموزشگاهی و م

و خود کارآمدی معلم با پیشرفت تحصیلی بینی علمی رابطه بین خوش(. 1939پور، محمد جعفر. )معین
 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی.آموزان پایه ششم شهرستان خوافدانش

رد تحصیلی، اهداف پیشرفت، (. تبیین مدل عمل 1930اهلل و کوش ی، شیرین. )راد، حجت؛ فرزاد، ولیمهدوی

پژوهش در آموزان متوسطه دو . گری درگیری تحصیلی در دانشخودکارآمدی تحصیلی با میانجی
 .96-29(، 24) 4، یادگیری آموزشگاهی و مجازی
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