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نقش خوش بینی علمی درتوانمندسازی معلمان
محبوبه ملکشاهی1

چكیده
اهداف: ازجمله مفاهیم موردتوجه روان شناسان مثبت گرا در دهه های اخیر می توان به مفاهیمی از قبیل مثبت گرا، 
خوش بینی، شادکامی، خالقیت، هوش هیجانی، خود آگاهی، امیدواری، و مانند آن اشاره کرد که سعی دارند تا با روش ها 
و نگاه علمی، حضور مؤلفه های مثبت را در ابعاد گوناگون زندگی انسان پررنگ تر و چشم گیر تر جلوه دهند. پژوهش 

حاضر با هدف بررسی نقش خوش بینی علمی در توانمندسازی معلمان صورت گرفته است.
روش: این مقاله از نوع مروری و کتابخانه ای است. در تدوین آن از جستجوهای اینترنتی با استفاده از موتورهای جستجوگر 
 Google scholar Magiran, Noormags, Scientific Information Database, و در پایگاه داده های معتبر از جمله

Science و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقاالت علمی منتشر شده در بازه زمانی2016-2017 استفاده شده است.

یافته ها: براساس یافته های پژوهش خوش  بینی علمی، به عنوان یک خاصیت متشکل از خود کارآمدی جمعی، اعتماد 
به والدین و دانش آموزان و تأکید علمی بررسی کرده اند که با کنترل سطح اقتصادی- اجتماعی، پیشرفت قبلی و دیگر 
ویژگی های جمعیت شناختی مستقیمًا با موفقیت دانش آموزان، خوش  بینی گرایشی و فردی معلم، مدیریت انسان دوستانه 

کالس درس، تدریس دانش آموز محور رابطه دارد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد، هر چه ساختار توانمندساز مدارس در سطح باالتری قرار بگیرد، فرهنگ خوش 
بینی علمی آنان نیز افزایش خواهد یافت. ساختار توانمندساز با سلسله مراتب مدیریت، قوانین، رویه ها و فرآیندهای 
مدرسه مرتبط است. همچنین ساختار توانمندساز، نوآوری، مشارکت و اعتماد میان افراد را افزایش می دهد. نتایج پژوهش 
نشان می دهد که مدرسه باید به طرز فکر و باورهای معلمان درباره مدرسه اهمیت دهد و مدیران باید همه تالش خود را 

برای بهبود طرز فکر معلمان درباره مدرسه، انگیزه برای اتخاذ استانداردهای باالی آموزشی به کاربندند.
کلمات کلیدی: خوش بینی، خوش بینی علمی، توانمندسازی معلمان

پژوهشگر، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آجا، کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران 1ـ 

مقدمه
جامعه  امروز، از فراهم نمودن اجباری آموزش به سمت تمرکز 
برکیفیت آموزش  و پرورش حرکت کرده و اصالحات جدید 
برنامه درسی بر پرورش مهارت های فراگیران، یادگیری چگونه 

یادگرفتن، توسعه برنامه ی درسی استفاده از راهبردهای متنوع 
تدریس تأکید می نماید و از طرفی اعمال چنین تغییراتی مستلزم 
تغییرنقش معلم نیزهست، معلم ارتباط نزدیکی با مهم ترین عنصر 
نظام آموزشی یعنی دانش آموز دارد. معلمان نقش بسیار مهم و 
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انکار ناپذیری در تحقق اهداف برنامه ی درسی ایفا می کنند. در 
واقع معلمان براساس عوامل مختلف، دیدگاه های متفاوت به 
برنامه ی درسی و به  تبع آن سبک های متفاوتی برای ایفای نقش 
خوددارند. یکی از عواملی که می تواند در باور، رویکرد و سبک 
تدریس معلمان نقش داشته باشد خوش بینی علمی به عنوان یک 
خصیصه ی شخصی هست. با نگاهی گذرا به پژوهش هایی که 
در این زمینه انجام شده )1( می توان فهمید که اکثر پژوهش ها 
به بررسی رابطه بین خوش  بینی معلم و پیشرفت تحصیلی، 
خوش  بینی دانش آموز و موفقیت تحصیلی آن ها پرداخته و یا 
اینکه بررسی عوامل مؤثر بر خوش  بینی علمی را مدنظر قرار 
داده است. در حقیقت این نکته که آیا صرفاً خوش  بینی علمی 
معلم یا دانش آموز موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شده 
و یا اینکه این خوش  بینی علمی نقش واسطه ای داشته است 
تا معلم یا دانش آموز به واسطه ی آن رفتاری را انجام دهند که 
بیشترین تأثیر را در پیشرفت تحصیلی داشته باشد، مغفول مانده 
است؛ بنابراین بررسی این موضوع که آیا بین خوش  بینی علمی 

به عنوان یک خصیصه ی شخصی در بین معلمان و 
دانش آموزان و موفقیت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد، 
حائز اهمیت خواهد بود؛ زیرا که الگوی تدریس که معلم با توجه 
به شرایط مختلف و عوامل متعدد انتخاب می کند، تأثیر مستقیمی 
درروند یادگیری دانش آموزان، تأثیرپذیری دانش آموزان از معلم، 
ایجاد دیدکلی نسبت به مدرسه، درس و حتی تأثیر زیادی در 
دیدکلی دانش آموز نسبت به علم، نفس یادگیری و علم آموزی 
دارد. از طرفی، کیفیت کنش و واکنش هایی که میان معلمان 
ودانش آموزان اتفاق می افتد، از اهمیت خاصی برخوردار است، 
معلم  حساسیت  مهارت  دانش،  تعامل؛  این  کلیدی  عناصر 
ازیک  سو و انتظارات یادگیری، وضعیت اقتصادی اجتماعی 
و ویژگی های فرهنگی یادگیرندگان ازسوی دیگر هست که 
درنهایت موفقیت یاشکست دانش-آموز به  طور جزء و آموزش و 
پرورش را به طور کل سبب می شود )2(. به طورکلی با توجه به 
این که دو عامل مهم در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

و معلمان می باشند و اولین و مهم ترین عامل، خود یادگیرندگان 
هستند باید فعالیت های ذهنی و توانایی های بالقوه ی آن ها را 
شناخت و از نیازهای آنان آگاهی پیدا کرد تا به تناسب نیازها 
و استعداد های شاگردان، برنامه های متناسب را انتخاب کرد و 
درقالب فعالیت های درسی گنجاند. عامل مهم دیگر در فرایند 
یادگیری، معلم است که عالوه بر آشنایی وی با مهارت ها و 
روش های مختلف تدریس، ویژگی های شخصیتی، اخالقی و 
اجتماعی وی در امر یادگیری دانش آموزان مؤثر خواهد بود 
و معلمان با درجات متفاوت خوش بینی علمی و دیدگاه های 
متفاوت، ممکن است سبک های مدیریت و تدریس متفاوتی 
را برای آموزش انتخاب کنند. لذا با توجه به حساسیت نقش 
معلم در تحقق اهداف نظام آموزشی، ضرورت شناخت هرچه 
بیشتر ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی آنان و همین طور 
بررسی این ویژگی ها در ارتباط با پیشرفت تحصیلی، بیش از 
پیش مشهود است. بنابراین مسئله  اصلی این تحقیق، این است 
که تا چه اندازه خوش  بینی علمی به عنوان یک خصیصه  شخصی 
در بین معلمان و دانش آموزان، می تواند در پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان مؤثر واقع گردد. ازسوی دیگر توانمندسازی به 
فرایندی اطالق می شودکه طی آن مدیر به کارکنان کمک می کند 
تا توانایی الزم برای تصمیم گیری مستقل را به دست آورند. 
مهم ترین مفهوم توانمندسازی، تفویض اختیار به پایین ترین 
سطوح سازمان است. فرایند تصمیم گیری باید از یک درجه 
باالی عدم تمرکز برخوردار باشد و افراد یا گروه های کاری نیز 
باید مسئول یک قسمت کامل از فرایندهای کاری باشد )3(. 
همچنین توانمندسازی ظرفیت های بالقوه ای را برای بهره برداری 
از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل  نمی شود، در 
اختیار سازمان می گذارد. هرگاه سازمان ها بخواهند در دنیای 
پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند، به این نیروی بالقوه 
نیازمندند و بایستی آن را مور د استفاده قرار دهند. کارکنان 
توانمند شده به صورت انفرادی یا گروهی در قبال کارشان و 
نتایج آن احساس مسئولیت می کنند و نسبت به سایر کارکنان 
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غیر توانمند احساس بهبود بیشتر و مستمری در کارها می کنند 
که این مورد، به نتایج خوبی مانند احساس خشنودی از شغل 
منجر می شود که سبب باال رفتن تفاهم افراد در یک مجموعه 
و همچنین افزایش عالقه مندی به شغل و سازمان خواهد شد. 
عالوه بر این در کاهش غیبت و کم کاری، انتقال و استعفا در 
سازمان مؤثر است. این نتایج خوب حتی می تواند بهبود بیشتر و 
رضایت مندی شغلی را به دنبال داشته باشد )4(. امر تواناسازی، 
ظرفیت های بالقوه ای را برای بهره برداری از ظرفیت توانایی های 
انسانی از آن استفاده کامل نمی شود در اختیار سازمان ها در دنیای 
پیچیده کنونی برای پویایی و ادامه حیات خود الزاما نیازمند 
به استفاده بالقوه کارکنان خود می باشد همانطور که سازمانها 
به مقابله با چالش های کاری می روند و بهینه سازی مستمر را 
در اولویت خود قرار داده اند، نیاز بیشتری به حمایت، تعهد 
و مشارکت همگان در کار احساس می شود. اکنون موقعیت 
به صورتی درآمده است که داشتن کارکنان پر انرژی، خالق، 
توانمند و با سرمایه های انسانی متعهدانه به عنوان مهم ترین 
منابع سازمانی و سرمایه های بی بدیل جهت پیشرفت، بهبودی 
و تحول سازمان ها در نظر گرفته می شوند. توانمند کردن افراد 
اوال موجب می شود اوال: مدیران و سازمان ها سریعتر و بدون 
اتالف منابع به اهداف خود نائل شوند. ثانیا: کارکنان سازمان 
کار را از آن خود تلقی نموده و از کار کردن در سازمان به خود 
ببالند. بنابراین بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمان ها 
هرگز قادر نخواهند بود تا در درازمدت کامیاب شوند. برین 
اساس فراهم سازی مجموعه ظرفیت ها و فرصت های الزم در 
کارکنان به منظور قادر ساختن آنان برای ایجاد ارزش افزوده و 
برعهده گرفتن نقش و مسئولیت های معنی دار، توام با کازآیی و 
اثربخشی بیشتر، در زمره وظایف استراتژیک مدیران خواهد بود.

روشکار
این مقاله از نوع مروری و کتابخانه ای است. در تدوین آن از 
جستجوهای اینترنتی با استفاده از موتورهای جستجوگر و در 

 Google scholar Magiran,پایگاه داده های معتبر از جمله و
 Noormags, Scientific Information Database, Science

و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقاالت علمی منتشر شده 
در بازه زمانی2016-2017 استفاده شده است.

یافتهها
براساس یافته های پژوهش خوش  بینی علمی، به عنوان یک 
خاصیت متشکل از خود کارآمدی جمعی، اعتماد به والدین 
و دانش آموزان و تأکید علمی بررسی کرده اند که با کنترل 
سطح اقتصادی- اجتماعی، پیشرفت قبلی و دیگر ویژگی های 
دانش آموزان، خوش   با موفقیت  جمعیت شناختی مستقیمًا 
بینی گرایشی و فردی معلم، مدیریت انسان دوستانه کالس 
درس، تدریس دانش آموز محور رابطه دارد. همکاری میان 
دانش آموزان، والدین و معلمین، توسط معلمین دارای اعتماد 
به دانش آموزان و والدین و کار با آنها خلق می شود، بنابراین 
با توجه به اینکه معلم و دانش آموز در بافت مدرسه که یک 
نظام اجتماعی گسترده می باشد، قرار دارند لذا عوامل مربوط 
به خوش بینی تحصیلی ترکیبی از تاثیرات شخصی، کالس 
ومدرسه است. همچنین خوش بینی علمی می تواند از طریق 
الگوی طراحی ساختار و انجام مطلوب آن به موفقیت معلم 
کمک نماید. این الگو، ساختار توانمندساز نامیده میشود.در 
این ساختار مدیران و معلمان تحت نظارت مرزهای مشخص 
شده همکاری دارند و در همین حال نقش های متمایز خود 
را نیز ایفا میکنند. همین طور قوانین و مقررات به جای اینکه 
وقوع خطا را محدود کنند، راهنمایی های انعطافپذیری برای 
حل مشکل هستند. در این ساختارها هم قوانین و هم سلسله 
مراتب قدرت به جای اینکه ابزاری باشند برای ارتقای قدرت 
مدیران، مکانیزم هایی هستند که از معلمان حمایت میکنند. )12(

خوش  بینی
خوش  بینی یکی از مفاهیم اصلی رویکرد علمی روان شناسی 
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مثبت (Positive Psychology) است که در نظر بسیاری از 
مردم عادی مفهومی واژگونه پیدا می کند.به گونه ای که برخی آن 
را تظاهر و جلوه کامل کاهلی و ساده دلی برشمرده و خصیصه 
ذاتی کسانی دانسته اند که از رویارویی با مشکالت زندگی 
سرباز زده و خود را پشت این واژه پنهان ساخته اند تا وارد 
آوردگاه حیات نگردند و حالت انفعالی خویش را در قبال 
دست و پنجه نرم کردن با نامالیمات و شداید روزگار حفظ 
نمایند و تا آنجا که توان دارند از زیر بار تعهد و مسئولیت شانه 
خالی کنند. حال آنکه خوش بینی واقعی اگر با خالقیت همراه 
شود از قدرتی شگرف برخوردار می شود تا بدان حد که فرد 
را ترغیب می کند در طول حیات فعاالنه و با امید و اطمینان 
در شاهراه پیشرفت گام بردارد از خوش  بینی تحت عنوان 
خوش  بینی سرشتی (Dispositional optimism) یا گرایشی 
تبیینی یادشده است و در برخی  یا  و خوش  بینی اسنادی 
موارد با سازه امید (Hope) هم معنا در نظر گرفته شده است 
)5(. مفهوم خوش  بینی علمی از دل تحقیقات صورت گرفته 
در مورد روان شناسی مثبت، خوش بینی، سرمایه اجتماعی و 
تجهیزات جامع مدارس توسط هوی، تارتر و وولفولک هوی 
شناسایی شده است و یکی از محدود خصوصیات سازمانی 
است که با کنترل وضعیت اجتماعی اقتصادی و موفقیت های 
قبلی دانش آموزان بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
پیشرفت  در  تفاوت هایی  ایجاد  باعث  و  است  تأثیرگذار 
اینکه  به  با توجه  ازاین رو  تحصیلی دانش آموزان می شود. 
ازلحاظ نظری، این سازه ریشه درنظریه خودکارآمدی بندورا، 
 (Coleman’s social نظریه سرمایه های اجتماعی سیگلمن
 (Organizational مطالعات فرهنگ و جوسازمانی ،capital)

(.Culture هوی و همکاران و خوش بینی آموخته شدۀ سلیگمن 

دارد، الزم دانستیم به  منظور روشن شدن ماهیت کلی هر یک از 
نظریه های فوق و پیشینه نظری مفهوم خوش  بینی ابتدا نگاهی 
گذرا به نظریه های روانشناسی مثبت، خودکارآمدی بندورا، 
سرمایه های اجتماعی و مطالعات فرهنگ و جو داشته باشیم 

سپس مبانی نظری سازه خوش بینی علمی را تبیین نموده و 
در نهایت بحث ر ابا تشریح و تبیین سازه خوش بینی علمی 

معلم و دانش آموز دنبال خواهیم کنیم )10(.

روانشناسی مثبت
پژوهش ها  محور  که  پیشین  روانشناسان  برخالف  امروزه 
وکارهای علمی  شان راجنبه های منفی و مخرب افکار، باورهاو 
احساس های انسان قرارداده و تمام سعی وتالش خود را بر 
مدار جنبه های اختالل انگیزافکارو ابعاد بیمارگونه روان انسان 
متمرکزکرده و تمام وقت و انرژی  شان را روی رفع و زدودن 
نشانه های بیماری های روانی هزینه می کردند، به جنبه های 
مثبت افکار، باورها، احساس هاو رفتارهای انسان نیز توجه 
دارند. بر این اساس، در خالل سالهای دهه 1960، آبراهام 
مازلو، کارل راجرز و دیگر روانشناسان بشر دوست کوشیدند 
توانمندی های  برروی  تمرکز  به  را  روانشناسی  موضوع  تا 
بشر، تغییر دهند. از این  رو روانشناسان مثبت گرا بیشتر بر 
توانمندی ها، شایستگی هاو داشته های انسان تأکیدکرده و به 
جنبه های مثبت روانی انسان، نظیرمثبت اندیشی، خوش  بینی، 
شادکامی، خالقیت، هوش هیجانی، خردمندی و خودآگاهی 
تا با روش ها و نگاه علمی، حضور  پرداخته و سعی کرده 
مؤلفه های مثبت را درابعاد گوناگون زندگی انسان پررنگ تر 

و چشم گیرترجلوه دهند. )11(.

خودکارآمدی اجتماعی بندورا
(Social Self- منشأ پیدایش نظریه خودکارآمدی اجتماعی
 (Social cognition از نظریه شناخت اجتماعی ،efficacy)

(Theory آلبرت بندورا روان شناس مشهور، مشتق شده است 

که به باورها یا قضاوت های فرد به توانائی های خود در انجام 
وظایف و مسئولیت ها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی 
بر الگوی علی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به 
ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی )عوامل 
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شناختی، عاطفی و بیولوژیک( که به ادراك فرد برای توصیف 
کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می کند )12(.

خوش  بینی علمی
خوش  بینی علمی معلم، سازۀ جدیدی است که اولین بار توسط 
هوی و همکاران مورد شناسایی قرار گرفت که متشکل از سه 
مؤلفه است: تأکید علمی، خودکارآمدی و اعتماد به والدین 
و دانش آموزان؛ که این سه مؤلفه بر روی  هم یک محیط 
مثبت علمی و تحصیلی را خلق می کنند. این سازه یکی از 
چند ویژگی سازمانی محسوب می شود که در صورت کنترل 
وضعیت اجتماعی- اقتصادی و موفقیت های قبلی، بر پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان اثر می گذارد. این سازه یک ویژگی 
جمعی و پنهان مدارس هست که به عنوان معیار سنجش فرهنگ 
مدرسه از آن استفاده می شود و در مطالعات متعدد با موفقیت 
مدارس پیوند داده شده است )10(. برخالف بسیاری از مفاهیم 
آموزش  و پرورش، این مفهوم ابتدا در سطح سازمانی به عنوان 
یک ویژگی فرهنگی مهم مدارس مطرح شد و به  عنوان ابزاری 
برای اندازه گیری فرهنگ مدرسه مورداستفاده قرار گرفت که 
در مطالعات متعددی ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی به اثبات 
رسیده استهوی و همکاران بیان می دارند که گرچه شرایط 
اقتصادی – اجتماعی نقش بسیار مهمی در پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان دارند، ولی خوش  بینی علمی یک متغیر پیش بین 
بسیار قوی تر برای تبیین پیشرفت تحصیلی در همه سطوح 
آموزشی از دبستان تا دبیرستان محسوب می شود که از طریق 
تعریف کردن مشخص اهداف، فراهم نمودن شرایط محیطی 
مساعد برای پیشرفت تحصیلی، انضباط آموزشی و راهکارهای 
مناسب انگیزشی برای دانش آموزان قابل  تشخیص هست و 
تمامی عناصری را که موجب احترام و تکریم دانش آموزان 
می شود را شامل می شود )11(. خوش  بینی علمی شامل عناصر 
خوش  بینی شناختی، عاطفی و رفتاری است که بر روی هم 
یک سازه مکنون را تشکیل می دهند. خودکارآمدی یک باور 

است، بنابراین شناختی است؛ اعتماد یک پاسخ عاطفی است و 
تأکید علمی یک فشار شناختی برای رسیدن به رفتار مشخص 
در مدرسه است. خوش بینی تحصیلی، به عنوان یک ویژگی 
سازمانی و فردی در پی ایجاد و حفظ فرهنگ مدرسه ای است 
که معلمین راتشویق نماید تا باورهای خوش  بینانه به خصوص 
در مورد کارآمدی خودشان، اعتماد به دانش آموز و والدین آن ها 
و اعمال تأکید علمی در وظایف آموزشی را در خود ایجاد 
و حفظ نموده و برای گسترش محیط مدرسه ای مثبت گرا و 
فعال و شاداب بکوشند. درمجموع هوی، تارتر و ول فولک 
هوی برای نخستین بار این اصطالح را به  عنوان یک دارایی 
مشترك و کیفیت ممتاز مدارس که پیشرفت تحصیلی دانش 
آموزان را تسهیل می-کنند مطرح کردندو معتقدند که این 
سازه دربرگیرنده سه مفهوم هست که پس از کنترل شرایط 
اقتصادی –اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر 

هست که این سه متغیر عبارت اند از:
(Collective teacher of Efficiacy) کارآمدی جمعی معلم ـ 

  (trust in students andاعتماد به دانش آموزان و والدین ـ 

parents)

(Academic emphasis) تأکید علمی ـ 

درنهایت این سه متغیر پایه و اساسی برای توسعه خوش بینی 
علمی شد و بعداً به طورکلی تحت عنوان خوش بینی علمی 
نام گرفت. هوی و همکارانش بیان می کنند این سه ویژگی از 

ابعاد سازه خوش بینی علمی محسوب می شود )12(.

الف( کارآمدی جمعی معلم
کارآمدی جمعی معلم در مدارس یعنی قضاوت و داوری 
معلمان درباره اینکه آن ها به عنوان یک کل قادرند فعالیت هایی 
را که اثرات مثبت بر دانش آموزان دارد را سازمان دهی و اجرا 
نمایند. )13(. احساس کارآمدی معلم، به صورت »قضاوت 
وی در مورد قابلیتش برای دست یافتن به نتایج مطلوب در 
مورد مشارکت دانش آموزان و یادگیری آن ها، حتی در مورد 
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دانش آموزانی که سرسخت یا بی انگیزه هستند« تعریف می شود. 
درجایی که اعتماد بر روی اعتقاد معلم به داشتن رابطه بادانش 
آموزان و والدین آن ها متمرکز است، احساس کارآمدی معلم 
بر باور او دربارۀ توانایی های خودش در کسب موفقیت در 
مدرسه تمرکز دارد. احساس کارآمدی معلم، قضاوت خودش 
دربارۀ توانایی کسب نتایج دلخواه از میزان یادگیری و درگیر 
کردن دانش آموزان است، حتی دانش آموزانی که بی انگیزه اند 

و یا دانش آموزانی که دارای مشکالت فراوان هستند )19(.

ب( اعتماد معلم به والدین و دانش آموزان
اعتماد جمعی یعنی تمایل به ریسک توسط گروه دیگر؛ و 
بر این باور مبتنی است که گروه دیگر خیرخواه، قابل اعتماد، 
صالح و صادق هستند.به  عبارت دیگر یک ویژگی گروهی 
است که نشان می دهد تا چه اندازه افراد اهل ریسک هستند. 
به  طورکلی اعتماد جمعی را می توان با توجه به نوع مراجع 
می توان تقسیم بندی نمود که درزمینه خوش  بینی علمی با 
توجه به اینکه مراجع دانش آموزان یا والدین می باشند اعتماد 
جمعی به دو دسته اعتماد علمی دانش آموزان و اعتماد علمی 
اعتماد  انواع مختلف  میان  تقسیم بندی می شود. در  معلمان 
جمعی، اعتماد به دانش آموز و والدین در سازه خوش  بینی 
علمی قرارمی گیرد؛ بنابراین اعتماد جمعی در خوش بینی را 
می توان به عنوان تمایل مدرسه به رسیک برای دانش آموزان 
و والدین تعریف نمود که بر این باور مبتنی است که دانش 
آموزان و والدین افرادی خیرخواه، قابل اعتماد، صادق و صالح 
می باشند هوی و همکاران دریافتند که اعتماد دارای پنج مؤلفه 
 ،(benevolence) خیرخواهی ،(reliability) قابلیت اطمینان
شایستگی (competence)، صداقت (honestly)، پذیرا بودن 

و انعطاف پذیر (openness) است )14(.

ج( تأکید علمی معلم
تأکید علمی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سالمت سازمانی 

بوده که بر این اساس بیان می شود مدارس سالم مدارسی 
هستند که از سطح تأکید علمی باالیی برخوردارند، معلمان 
از دانش آموزان دارند و معموالً  باالیی  انتظارات آموزشی 
این انتظارات توسط والدین دانش آموزان پشتیبانی می شود 
گدارد معتقد هست تأکید علمی یک ادراك اجتماعی است که 
دانش آموزان را حمایت می کند و موجبات پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان را فراهم می سازد. از این رو طبق نظر وی تأکید 
علمی خاصیت سیکلی یا چرخشی دارد. بدین منظور که از 
یک  طرف تأکید علمی موجب ایجاد یک جو سازمانی مثبت 
)مطلوب( می شود و از طرف دیگر خود جو سازمانی نیز بهبود 
می یابد.کینگ بول بیان می کند که تأکید علمی مفاهیمی از قبیل 
تعیین اهداف سطح باال، محیط آموزشی منظم، دانش آموزان 
برانگیخته و قدردانی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را 
دربرمی گیرد. به  طورکلی می توان گفت خوش بینی علمی 
به عنوان یک متغیر مدرسه پدیدار گشته که دارای جنبه های 
شناختی، عاطفی و رفتاری است؛ و به  طور خاص این متغیر 
شامل کارآمدی جمعی )شناختی(، اعتماد به اولیای مدرسه 
)عاطفی( و تأکید علمی )رفتاری( است. عملکرد هرکدام از 
عناصر به عنصر دیگر وابسته است و در یک جریان تعامل 

متقابل قرار دارند )13(

توانمندسازی
در این بخش، توانمندسازی به  عنوان متغیر مورد مطالعه در 
پژوهش حاضر مورد بررسی قرارمی گردد. در ابتدا تاریخچه 
قرارمی گیرد.  موردتوجه  توانمندسازی  شناسی  مفهوم  و 
 سپس ابعاد و انواع مدل های توانمندسازی مورد بررسی قرار 

می گیرد

مفهوم شناسی توانمندسازی
 (Lewin) مفهوم توانمندسازی ابتدا در علم جامعه شناسی لوین
در سال 1995 و بحث غنی سازی هرتزبرگ (Herzberg) در 
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سال 1959- 1968 در افزایش کنترل و تصمیم گیری یک فرد در 
 (Seaman) کار و تحقیق در مورد از خود بیگانگی توسط سی من
در سال 1959 مطرح گردید. به  عالوه شمارگر و تاننبوم در 
سال 1968، توانمندسازی را به  عنوان مشارکت در قدرت و 
کنترل که اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد، مطرح می کنند. 
همچنین بک هارد و نیلسون بعد گروهی آن را بررسی کرده اند 
از پیشگامان نظریه پردازی در حوزه توانمندسازی محسوب 
می شوند فرهنگ لغت آکسفورد Empoverment را به عنوان 
توانا ساختن و به معنای ایجاد شرایط الزم برای بهبود انگیزش 
افراد درانجام وظایف خویش از طریق پرورش احساس، کفایت 
معتقدند هرگونه  وکاننگو  کانگر  است.  کرده  تعریف  نفس 
استراتژی یا فن مدیریتی که به افزایش حق تعیین سرنوشت 
و کفایت نفس کارکنان منجر شود، تواناسازی آن ها را در پی 
خواهد داشت. از دیدگاه کانگر و کاننگو، توانمندسازی فرایندی 
است که باعث ارتقای احساسات خودکامیابی در میان کارکنان 
سازمان می شود. از توانمندسازی تعاریف مختلفی شده است. 

در زیر به تعدادی از آن ها اشاره شده است:
آرجریس توانمندسازی را واگذاری اختیارات رسمی و قدرت 
قانونی به کارکنان می داند )14(. توانمندسازی منابع انسانی 
آزاد کردن نیروهای درونی افراد برای کسب دستاوردهای 
شگرف و یک راه اساسًا متفاوت برای کار کردن انسان هاست 
)15(.توانمندسازی به تفویض اختیار به افراد اشاره دارد که 
افراد را قادر می سازد در الیه های پایین سازمان به تصمیم گیری 
بپردازند. توانمندسازی، با اعتماد به انگیزش، تصمیم گیری 
و بخصوص شکستن مرزهای درونی بین مدیریت کارکنان 
تا  کارکنان  به  دادن  اجازه  یعنی  توانمندسازی  دارد.  ارتباط 
تصمیم هایی را در فرایند خدمت رسانی خود اتخاذ کنند که 
پیش بینی همه آن ها در قالب رویه ها و مقررات مشکل است 
)16(. توانمندسازی یک فرایند تعاملی به  هم  پیوسته است؛ 
زیرا افراد و تیمی که قدرت کسب می کند، صالحیت به دست 

می آورد و آن را به کار می گیرد )17(.

دیدگاه های مختلف توانمندسازی
توانمندسازی از دیدگاه عقالیی: فرایندی که طبق آن یک مدیر 
یا یک رهبر قدرت خود را با زیردستان تسهیم می کند )قدرت 
ناشی از اختیار رسمی( و نیز تأکید بر مشارکت در اقتدار و 

اختیار رسمی است.
روان شناسی  در  انگیزشی:  دیدگاه  از  توانمندسازی 
توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی مورد بررسی قرارمی 
گیرد. دیدگاه انگیزشی بر مبنای نظریه انگیزشی مک للندکه 
نیازهای اساسی مدیران را به سه دسته نیاز به قدرت، نیاز 
به موفقیت و نیاز به تعلق دسته بندی می کند، شکل گرفته 
است. به نظر مک کللند (Mac Kllnd) اساسی ترین نیاز در 
تحقق اهداف سازمانی، نیاز به کسب قدرت است که در 

افراد ایجاد انگیزه می کند.
توانمندسازی از دیدگاه روان ـ سیاسی: از دیدگاه روان-
سیاسی، برای درك اهداف و مفاهیم توانمندسازی الزم 
است اصل تفکر را در تاریخ فکری و سیاسی غرب درك 
از  برگرفته  توانمندسازی  نوین  شکل  درحالی که  کنیم. 
حرکت های اجتماعی حقوق زنان و حقوق مدنی مرتبط 
با دهه 1960 است، ارتباط فلسفی آن ممکن است به آغاز 
فلسفه سیاسی جدید یا مدرن برگردد؛ به بیان دیگر در خالل 
سال های اخیر توانمندسازی به طور روزافزون به قسمت یا 
مجموعه ای از لغت نامه تحقیق و اقدام سازمانی مبدل شده 
و از حالت تندروانه ی رادیکال در جنبش های حقوق زنان 
و حقوق مدنی به مفاهیم رایجی که بر عملکرد سازمان 

تأکید دارد، تغییریافته است )18(.

توانمندسازی از دیدگاه رابطه ای )چندبعدی(
بر اساس این دیدگاه به کارگیری فرایندهای جدید و توزیع 
حقیقت،  در  می گردد.  افراد  توانمندسازی  باعث  قدرت، 
توانمندسازی به معنای دادن قدرت و یا اختیار )معنوی یا 
قانونی( است و مستلزم بررسی نقش مدیران و رهبران هم 
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قبل از توانمندسازی و هم بعدازآن است. چراکه آن ها تأثیر 
بسیار زیاد و اجتناب ناپذیری بر ادراك روان شناختی کارکنان 
از توانمندسازی دارند و نقش های مهم و متفاوتی اعم از ایجاد 
هدف مشترك، ارتقای احساس کارکنان در مورد توانمندی شان، 
تأکید بر تالش های کارکنان و ستایش از نقش آنان در مساعدت 
در نیل به اهداف سازمانی و تمرکز بر راهبردهایی که خودگردانی 
و استقالل گروهی را در تصمیم گیری ها تشویق نمایند، ایفا 

می کنند )19(.

توانمندسازی از دیدگاه روان شناختی
نظریه پردازان این رویکرد که در رأس آنان توماس و ولتهوس 
قرار دارند، معتقدند توانمندسازی موضوعی چندوجهی است و 
نمی توان صرفًا بر پایه  یک مفهوم خاص به بررسی ان پرداخت. 
انگیزش درونی  افزایش  فرایند  توانمندسازی،  آنان  باور  به 
واگذارشده به کارکنان است و در یک مجموعه از ویژگی های 

شناختی زیر متجلی می گردد:
موثربودن: فرد باید به این باوربرسدکه با انجام دادن وظایف 
شغلی اش می تواند نقش مهمی در جهت تحقق اهداف 

تعیین شده داشته باشد.
شایستگی: شایستگی یا کفایت نفس عبارت است از باور 
فرد به قابلیت هایش برای انجام دادن موفقیت آمیز وظایف 

واگذارشده.
بنای  کاری  هدف  یک  ارزش  به  شناخت  این  معناداری: 

مطلوب ها و استاندارهای فرد اشاره دارد.
حق انتخاب: این وظیفه به آزادی عمل شاغالن در تعیین 
فعالیت های الزم برای انجام دادن وظایف شغلی اشاره دارد.
بر اساس این دیدگاه، اعمال مدیریتی تنها یک مجموعه از 
شرایط است که در توانمندسازی دخیل هستند و ضرورتًا به 

ایجاد چنین فرایندی منجر نمی گردند )11(.
ابعاد توانمندسازی

دریکی از بهترین مطالعات انجام شده در مورد توانمندسازی 

برای  را  شناختی  )عامل(  بعد  چهار  اسپریتزر  امروز،  به  تا 
توانمندسازی شناسایی کرده است. مطالعات میشرا یک بعد 
به ابعاد فوق افزود. در ذیل این پنج بعد کلیدی توانمندسازی 
توضیح داده می شود. برای اینکه مدیران بتوانند دیگران را با 
موفقیت توانمند سازند، باید این پنج ویژگی را در آنان ایجاد 
کنند. توانمندسازی موفقیت آمیز به معنای ایجاد ویژگی های 

زیراست:
احساس شایستگی )خوداثر-بخشی( ـ 

احساس داشتن حق انتخاب )خودسامانی( ـ 
احساس مؤثر بودن )پذیرفتن شخصی نتیجه( ـ 

احساس معنی دار بودن یا مهم بودن )ارزشمند بودن( ـ 
احساس داشتن اعتماد به دیگران )11(. ـ 

احساس شایستگی )خود اثربخشی(
وقتی افراد توانمند می شوند، احساس خود اثربخشی می کنند 
قابلیت و تبحر الزم را برای انجام موفقیت آمیز کار رادارند. افراد 
توانمند شده نه تنها احساس شایستگی می کنند بلکه احساس 
اطمینان می کنند و می توانند کار را باکفایت و شایستگی انجام 
دهند. آنان احساس برتری شخصی می کنند و معتقدند که 
می توانند برای رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد 
کنند. افراد توانا وقتی خود را دارای قابلیت سامان دادن به 
موقعیت ها می دانند، درگیر فعالیت می شوند و با اطمینان رفتار 

می کنند )11(.

احساس داشتن حق انتخاب )خودسامانی(
این بعد اشاره به این داردکه افراد توانمند احساس می کنند که 
درانجام وظایف استقالل دارند، می توانند در مورد فعالیت های 
شغلی خود تصمیم بگیرند و اختیارات الزم را برای تعیین 

چگونگی زمان و سرعت انجام دادن وظایف رادارند )12(.
احساس مؤثر بودن )پذیرفتن شخصی نتیجه(

این بعد به درجه ای اشاره داردکه فرد در اجرای اهداف شغلی 
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متفاوت دیده شود، بدین معنی که نتایج مورد انتظار در محیط 
شغلی به دست آمده است )10(.

داشتن احساس موثربودن در کار، کاماًل بااحساس خود-کنترلی 
مرتبط است. برای این که افراد احساس توانمندی کنند که آنچه 
انجام می دهند اثری به دنبال دارد، باید خود احساس کنند که 
می توانند آن احساس را به وجود آورند، یعنی برای این که آن 
نتیجه بااحساس توانمندی همراه باشد، آنان باید احساس کنند 

که کنترل نتیجه تولید را در دست دارند )12(.

احساس معناداری
احساس معناداری اشاره به ارزش یک هدف کاری بر مبنای 
ایدئال ها و استانداردهای فرد دارد. اگر فرد وظیفه ای را که 
انجام می دهد باارزش تلقی کند، آن دارای ویژگی معناداراست 
و افراد توانمند احساس معنادار بودن می کنند. آنان برای مقاصد 
قائل اند،  ارزش  دارند،  اشتغال  آن  به  که  فعالیتی  یا  اهداف 
آرمان ها و استانداردهایشان با آنچه درحالی که انجام شدن 
هستند، یکسان دیده می شوند. فعالیت در نظام ارزشی شان 
مهم تلقی می شو دو درباره آنچه تولید می کنند، دقت می کنند 

و به آن اعتقاددارند )20(.

مسئولیت پذیری
کرکمن و روزن عقیده دارند هنگامی که اعضای گروه یک 
احساس جمعی در مورد مسئولیت باالتر داشته باشند، فعالیت 
فردی و اجتماعی آن ها به احتمال زیاد بسیار فعال تر و قطعی تر 
از زمانی است که اعضای گروه کمتر توانمندشده را در اختیار 
به نظرمی رسد در غیاب یک احساس قوی  باشند،  داشته 
توانمندسازی کارکنان اعضای سازمان ممکن است بدگمان 
باشند و اطالعات خود را احتکار کنند و به پذیرش ریسک 
عالقه ای نشان ندهند. عالوه بر این اگر آن ها با مسائل سخت و 
مشکل و یا موضوعاتی که انتظار موافقت از جانب قدرت های 
رسمی سازمانی وجود ندارد، سروکار داشته باشند و در احساس 

جمعی مسئولیت پذیری سهیم باشند یک احساس توانمندی 
در آن ها اشکارخواهد شد )11(.

احساس داشتن اعتماد به دیگران
سرانجام، افراد توانمند حسی به نام اعتماد دارند؛ مطمئن هستند 
که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد. معموال معنای 
این احساس آن است که آنان اطمینان دارند متصدیان مراکز 
قدرت یا صاحبان قدرت به آنان آسیب یا زیان نخواهند زد 
و اینکه با آنان بی طرفانه رفتارخواهدشد. باوجوداین حتی در 
شرایطی که افراد قدرتمند درستی و انعطاف نشان نمی دهند، 
افراد توانمند بازهم به گونه ای احساس اعتماد شخصی را حفظ 
می کنند؛ به  بیان دیگر، اعتماد به معنای داشتن احساس امنیت 
شخصی است. اعتماد همچنین به  طور ضمنی داللت بر این 
داردکه افراد خود را در یک موقعیت آسیب پذیری قرار می دهند. 
با این همه، افراد توانمند ایمان دارند که در نهایت هیچ آسیبی 

در نتیجه آن اعتماد متوجه آنان نخواهد شد )21(.

توانمندسازی معلمان
بنا به نظر شورت (Short) (1994) توانمندسازی معلم فرایندی 
است که از طریق آن کارکنان مدرسه به منظور رشد خود و حل 
مشکالتشان ظرفیت ها و شایستگی های خود را توسعه می دهند.

توانمندسازی معلمان مبحث جدیدی است که از دهه 1980 
در آموزش وپرورش مورد استفاده قرارگرفته و بر اساس آن، 
دیگر تنها مدیر مدرسه در مقام رهبر آموزش خدمت نمی کند 
مسئولیت و اختیار پاسخ گویی میان او و معلمان تقسیم شده 
برای  استراتژی  یک  به عنوان  معلمان  توانمندسازی  است. 
برنامه های  گنجاندن  طریق  از  می تواند  مدارس  موفقیت 
تخصصی در برنامه تحصیلی مدارس، توجه به ایده های جدید 
مطرح شده توسط معلمان، تغییرات تدریجی در برنامه های 
آموزشی، تأکید بر پاسخ گویی حرفه ای معلمان، ایجاد تعهد 
و وجدان کاری در معلمان از طریق اعتماد به آنان در اعطای 
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مسئولیت تحقق یابد. چون هدف نهایی توانمندسازی معلمان 
بهبود عملکرد حرفه ای معلمان، تعهد سازمانی و رشد آنان و 

نهایتًا بهبود عملکرد مدارس است. )22(.

بحث و نتیجه گیری
همکاری میان دانش آموزان، والدین و معلمین، توسط معلمین 
دارای اعتماد به دانش آموزان و والدین و کار با آنها خلق 
می شود، بنابراین با توجه به اینکه معلم و دانش آموز در بافت 
مدرسه که یک نظام اجتماعی گسترده می باشد، قرار دارند 
لذا عوامل مربوط به خوش بینی تحصیلی ترکیبی از تاثیرات 
شخصی، کالس و مدرسه است. سلیگمن در این زمینه بیان 
می دارد علیرغم اینکه خوش بینی پایه و اساس ذاتی نیز دارد 
خوش بینی را می توان به مثابه یک واکنش اکتسابی مورد توجه 
قرار داد. بنابراین وی معتقد است افراد می توانند از طریق 
یادگیری تکنیک های رفتاری این مهم را بیاموزند. سلیگمن 
در این زمینه بیان می دارد خوش بینی را می توان آموزش داد 
و یاد گرفت اما به نظر می رسدبه  طور فطری نیز در ما وجود 
دارد. وقتی خوش بین هستیم، خوش بینی انتظارات و هیجانات 
ما را تحت تأثیر قرار می دهد و وقتی امیدوارتر هستیم با کنار 
آمدن و انجام دادن بهتر کارها طبق پیش بینی معطوف به آرزو 
)خوش بینانه( عمل می کنیم. از این رو، بر اساس نتایج حاصل 
از این تحقیق، کارآمدی جمعی معلم و یا احساس کارآمدی 
معلم شرط اول برای ایجاد خوش بینی در بین معلمان می باشد. 
اگر معلم باور داشته باشد که می تواند بر یادگیری دانش آموزان 
تأثیر داشته باشد، مجموعه انتظارات باالتری را تنظیم می کند، 
با مشکالت  مواجه  در  و  می کند  را صرف  بیشتری  تالش 
از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار خواهد بود. از این رو، 
رهبران و دهبران و دست اندرکاران آموزش و پرورش، برای 
بهبود فرایند خوش بینی و اثربخش تر شدن پیشرفت تحصیلی 
می بایست با قرار دادن معلمان در موقعیت های تدریسی که 
می توانند در آن موفق شوند و ارائه مدل های موفق به آن ها 

زمینه را برای این امر فراهم سازند و با اطمینان بخشیدن به 
اینکه معلمان و والدین در انگیزش و یادگیری دانش آموزان 
همکاری مشترك دارند، اعتماد معلم به والدین و دانش آموزان 
را تسهیل کنند. همچنین با ایجاد و گسترش فرهنگ تأکید علمی 
جوی را بنا کنند که در آن معلمان، دانش آموزان و والدین آن ها 
همانند یکدیگر به فعالیت های علمی و فکری مدرسه افتخار 
کنند. دومین شرط ایجاد خوش بینی در بین معلمان بر اساس 
نتایج حاصل از این تحقیق، اعتماد است. رالف والدو امرسون 
)23( در این زمینه اشاره کرده است اگر به افراد اعتماد کنید، 
آن ها با شما رو راست خواهند بود؛ اگر با افراد شرافتمندانه 
رفتار کنید، آن ها خودشان را بزرگ منش نشان خواهند داد. به 
نظر می رسد که اعتماد برای ایجاد یک رابطه مثبت و قوی با 
دانش آموزان بسیار مهم است. هنگامی که معلمان یک فضای 
امن و قابل اعتماد ایجاد کنند، این احتمال وجود دارد که دانش 
آموزان شانس خود را امتحان کنند و از اشتباهات خود درس 
بگیرندکه این امر اغلب منجر به این خواهد شد که والدین 
باور کنند معلمان باانگیزه هستند و به بچه های آن ها عالقه مند 
هستند )24(. همچنین اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعیت 
مطلوب در تحقق هدف های آموزشی، معلم است. اوست که 
می تواند حتی نقص کتاب های درسی و کمبود امکانات آموزشی 
را جبران کند و یا برعکس، بهترین موقعیت و موضوع تدریس 
را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب به محیطی 
غیرفعال و غیر جذاب تبدیل کند. هیچ تدریس انجام نخواهد 
شد مگر اینکه سه عنصر معلم، دانش آموز و محتوای درسی 
وجود داشته باشد و در هر تدریس موجودیت این سه عامل 
یا اصل الزم و ضروری است )25(. معلمان خوش بین، بیشتر 
به سمت دانش آموز گرایش دارند. تأکید اصلی این معلمان، بر 
چگونه فکرکردن، استقالل درعمل مسئولیت، انعطاف پذیری 
شخصی، تأکید بر نیازها و اهداف، اعتماد و اطمینان متقابل، 
ایجاد محیطی نسبتًا باز برای ارائه نقطه نظرات، توسعه حرفه ای 
و افزایش اعتماد به  نفس می باشد. از این رو، الگوی معلمان 
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خوش بین از لحاظ تحصیلی و علمی نشان دهنده معلمانی است 
که شیوه یا سبک انسان دوستانه و اعتماد متقابل را در مدیریت 
کالسی انتخاب می کنند، دانش آموزان را در طرح ریزی و 
ارزیابی فعالیت های کالسی و برون کالسی سهیم می کنند، از 
ارزیابی های غیر رسمی استفاده کرده، از حضور والدین دانش 
آموزان درکالس استقبال می کنند و بیشتر از وظیفه تعیین شده 
برای دانش آموزان، زمان و انرژی می گذارد و به  جای استفاده 
از اهرم فشار و تنبیه، به همکاری پیوند گرایش دارند. در این 
بر اساس مطالعه طوالنی شان روی  اشنایدر  زمینه بریک و 
مدارس عمومی شیکاگو، چنین تشریح می کنند که حداقل چهار 
وضعیت در مدارس وجود دارد که به طور مستقیم سبب ارتقای 
یادگیری دانش آموزان می شود: الف- معلمین با تفکرمی توانیم، 
ب - ایجاد ارتباط میان مدرسه و والدین، ج- جمع حرفه ای با 
تأکید بر کار گروهی همراه با تعهد به پیشرفت د- انتظارات باال. 
ساختار خوش بینی تحصیلی به همراه مؤلفه هایش، کارآمدی، 
اعتماد و تأکید تحصیلی، موجب پرورش یافتن چنین محیطی 
در مدرسه می شود. گرایش می توانیم در احساس کارآمدی معلم 
نهفته است. اعتماد معلم به والدین و دانش آموزان، همکاری 
مهمی میان دانش آموزان، والدین و معلمین ایجاد می کند و 

ارتباط مثبتی میان مدرسه و والدین فراهم می آورد )4(.
از این رو با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت همکاری 
میان دانش آموزان، والدین و معلمین، توسط معلمین دارای 
اعتماد به دانش آموزان و والدین و کار با آن ها خلق می شود، 
بنابراین با توجه به اینکه معلم و دانش آموزدر بافت مدرسه که 
یک نظام اجتماعی گسترده می باشد، قرار دارند لذا عوامل مربوط 
به خوش بینی تحصیلی ترکیبی از تأثیرات شخصی، کالس 
مدرسه است. سلیگمن در این زمینه بیان می دارد علیرغم اینکه 
خوش بینی پایه و اساس ذاتی نیز دارد خوش بینی را می توان به 
 مثابه یک واکنش اکتسابی مورد توجه قرارداد؛ بنابراین وی معتقد 
است افراد می توانند از طریق یادگیری تکنیک های رفتاری این 
مهم را بیاموزند. از این رو مدیران مدرسه با برگزاری جلسات 

مکرر با حضور والدین و معلمان دانش آموز، از طریق گفتگوی 
صادقانه همراه با احترام متقابل به تأثیر والدین و معلمان در 
پیشرفت دانش آموز، جوی حمایتی و مبتنی بر اعتماد و صمیمیت 
را سبب شوندکه در آن موقعیت والدین و معلمان بتوانند با 
شفافیت کامل در مورد وضعیت مدرسه صحبت نموده نمایند؛ 
بنا براین مدیران مدارس باید به دنبال ایجاد پل ارتباطی بین 
مدرسه، والدین و جامعه باشند زیرا که خوش بینی علمی معلم 
برگرفته از خوش بینی علمی دانش آموز، جو و فرهنگ حاکم 
بر مدرسه، ارزش های پذیرفته شده و در کل برگرفته از جامعه 
است. ازسوی دیگر یکی از سازه های قدرتمند که به شدت 
در بین مدارس متفاوت است و به شکل نظامدار با پیشرفت 
دانش آموزان همبستگی دارد، کارآمدی معلمان در مدرسه است. 
معلمانی که دارای حس کارآمدی آموزشی باال هستند برای دانش 
آموزان خود تجارب مطلوبی را فراهم می نمایند. معلمانی که 
بر الگوهای رفتاری مثبت و موفقیت آمیز تأکید دارند، کسانی 
هستند که باور دارند می توانند بر یادگیری دانش آموزان تأثیر 
بگذارند. معلمان مدرسه بر این باورند که می توانند پیشرفت 
دانش آموزان را افزایش داده و اثرات منفی را از بین ببرند. با 
فرض این باورها، معلمان در تالشهای خود دقیقترند، بیشتر 
برنامه ریزی می کنند، مسئولیت پیشرفت دانش آموز را می پذیرند 
و موانع و شکست ها آنها را نا امید نمی سازد. ادراکات کارآمدی 
جمعی قوی نه تنها عملکرد فردی معلم را باال می برد بلکه بر 
الگوی باورهای مشترك مورد پذیرش اعضای سازمان نیز تأثیر 
می گذارد. به طور کلی ساختار می تواند مانع و یا افزایش دهنده 
اثربخشی مدرسه باشد و ساختارهای توانمندساز از طریق ارتباط 
دو طرفه، ارزش نهادن به تفاوتها و قضاوت صحیح در مورد 
اشتباهات، مسائل را حل نموده و باعث ایجاد اعتماد در مدرسه 
می گردد. رویه-های توانمندساز راهنماهای منعطفی هستند که 
به زیردستان کمک می کنند تا به صورت مطلوب با مدیران خود 
ارتباط برقرار نمایند. بدیهی است که روش سازماندهی مدرسه 
می تواند اثر مثبت و منفی بر معلمان و دانش آموزان داشته باشد.
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The Role of Scientific Optimism in the Teachers’ 
Empowerment
Mahbubeh Malekshahi1 

Abstract

Objectives: The optimism, happiness, creativity, emotional intelligence, self- awareness and, hope are 

the concepts that the positivist psychologists have addressed in recent decays. In this approach, the positive 

aspects come up strongly and more significant in different aspects of human life, with the scientific views and 

method. This study investigates the role of scientific optimism in teachers’ empowerment.

Method: This is a review article. The databases such as Scientific Information Databases, Magiran, 

Science Direct, and Google Scholar were reviewed. In addition, the published resources such as the books 

and papers were considered. The period of the literature review was 2016-2017.

Results: The scientific optimism is based on the collective self- efficacy; trust in the both parents and 

students, and scientific infancies. These constructs have relationships with the socio-demographic status, 

previous achievements, teacher attitude toward optimism, humanitarian classroom management and, 

student-based teaching.

Conclusion: The culture of optimism will be increased with the school empowering structure. The 

empowering structure relates to the management hierarchy, rules, and schools process. This structure will 

increase the innovation, trust, and cooperation between the student and teacher.

Keywords: Optimism, Scientific Optimism, Teachers’ Empowerment

1- Researcher of Education Development Center, AJA University of Medical Sceinces, Tehran, Iran
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