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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،تبیین نقش فرهنگ خوشبینی علمی در بهبود یادگیری فراگیران است
روش :روش پژوهش ،از نوع پیمایشی است و جامعه آماری ،فراگیران دورههای آموزشی مدیریتی مناطق 22گانه
شهرداری تهران در سال  8631هستند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای 044 ،نفر به عنوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه محققساخته  20سؤالی ،استفاده شد .این پرسشنامه
از طریق مصاحبه با خبرگان و نظرخواهی از آنها احصا شد .روایی ابزار ،از طریق روایی صوری و پایایی آن ،از طریق
آلفای کرونباخ ،محاسبه و کفایت ابزار ،محرز گردید .به منظور تجزیهوتحلیل آماری دادهها ،از آزمونهای  tتکگروهی
و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشااان دادند که نقش فرهنگ خوشبینی علمی در بهبود یادگیری فراگیران بیشااتر از حد
متوسط است که مؤلفه کارآمدی گروهی بیشترین تأثیر را بهبود یادگیری فراگیران دارد.
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مقدمه و بیان مسئله
هر پیشارفتی در حوزههای فرهنگی ،اقتصاادی ،سایاسای و اجتماعی ،مستلزم وجود افرادی مبتکر،
خالق و فرهیخته میباشااد که بتوانند تصاامیمات صااحیحی اتخاذ کنند .آموزش ،زیربنای توسااعه
اجتماعی ،اقتصاادی ،سایاسای و فرهنگی هر جامعهای اسات .بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی
جوامع پیشارفته نشاان میدهد که همه این جوامع ،آموزشهای کارآمدی داشاتهاند .آموزشهایی که
منجر به یادگیری و عملکرد مطلوب سارمایههای انسانی میگردد ،مهمترین مسئله هر نظام آموزشی
اسات .آموزش ،هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرحریزی شدهای است که هدف آن ،ایجاد یادگیری
در یادگیرندگان میباشاااد (سااای  .)8620 ،آموزش ساااازمانی مجهز کردن کارکنان به دانش،
مهارتهای مورد نیاز و ایجاد نگرشهای درسات در آنها میباشد که این دانش و مهارتها منجر به
افزایش بهرهوری ساازمانی ،کاهش نظارت مساتقیم بر کارکنان ،بهبود سازمانی ،یادگیری سازمانی و
افزایش انعطافپذیری سااازمان میشااوند .در واقع ،میتوان گفت همه پیشاارفتها و موفقیتهای
شااگفتانگیز از آغاز زندگی بشاار تاکنون ماحصاال یادگیری انسااان اساات .در جهان رقابتی امروز،
سااازمانی شااانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسااته با تغییاااارات محیطی پیرامون خود وفق دهد.
تغییرات محیطی ،سااازمانها را وادار ساااخته تا پیوسااته بهمنظور سااازگاری با محیط خود ،به دنبال
بهترین راهکارها و رویهها باشااند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دساات یابند بنابراین یکااااای از
راههااای کااسب مزیاات رقاابتی پایدار ،تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف
ساازمانی با حااااداک ر اثربخشی است (سبحانینژاد و همکاران .)8613 ،یادگیری به عنوان یک ابزار
تکنیکی مهم ،به منظور رساایدن بااه هادفی خااص کاه عمدتاً افزایش کارایی و اثربخشی میباشد،
بهکار میرود .یادگیری ،عامل مهمی اسات که عناصار و افراد مختل درگیر در فراینااااد توسااااعه
ساااازمان را به یکدیگر مرتبط میساااازد .یادگیری قلب تغییر ،تحول و بهبود ساااازمانی اسااات
) .(Baldwin, 2006در این رابطاه ،شااانااخت عواملی که منجر به یادگیری بهتر در فراگیران
میشااوند ،از اهمیت ویژهای برخوردار هسااتند .در این راسااتا ،یکی از مواردی که پژوهشااگران در
راسااتای یادگیری بهتر فراگیران مطرح کردهاند ،سااازه خوشبینی علمی اساات .خوشبینی علمی،
محیط آموزشی سازندهای را ایجاد میکند که نتیجه آن ،ایجاد نیروهای مؤثر و م بتی برای یادگیری
اسات .خوش بینی علمی بر این پایه استوار است که مدرسان و مجریان آموزشی اعتقاد دارند که آنها
میتوانند تأثیر م بتی بر یادگیری و عملکرد فراگیران ،به وساایله تأکید علمی ،اعتماد به فراگیران به
منظور تشاریک مسااعی در فرایندها ،اعتقاد بر تواناییهایشاان برای چیره شدن بر مشکالت ،واکنش
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مناساب به شکستها بهوسیله پشتکار و انعطافپذیری در انجام وظای خود داشته باشند .بهعبارتی،
خوشبینی علمی منجر به یادگیری مطلوبتر و سااریعتر فراگیران میشااود اما یادگیری چیساات
یادگیری ،به فرایند ایجاد تغییر نساابتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصاال تجربه اس ات ،گفته
میشاود .یادگیری ،تغییر در رفتار است .همااااواره نتایج یااااادگیری بایااااد قاباااالانتقال به رفتار
مشااهدهپذیر باشند .پس از یادگیری ،یادگیرنده قادر بااااه انجااااام کاااااری خواهد بود که پیش از
یادگیری نمیتوانساته آن را انجام دهد .سنگه ،8چهار عنصر اصلی یادگیری را

اقدام ،2تأمل ،6ارتباط0

و تصامیم 2میداند .اقدام ،انجام یک وظیفه در قالب چارچوب موارد مشابه تجربهشده تأمل ،مشاهده
اعمال و افکار خود و کالبدشاکافی کارهای انجامشاده ارتباط ،خلق ایدههایی برای اقدام و ساماندهی
آنها در قالبهای جدید و تصمیم ،تهیه و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام میباشد (سی .)8623 ،
یکی از ساطوح یادگیری ،یادگیری ساازمانی اسات که از طریق اشاترا

گذاشتن بصیرتها ،دانش،

تجربه و مدلهای ذهنی اعضای سازمان حاصل میشااااود .سنگه ،اعتقاد و عمل به پنج اصل :بینش
مشاتر  ،تسلط شخصی ،الگوهای ذهنی ،یادگیری جمعی و تفکر سیستمی را در یادگیری سازمانی
مؤثر میداند .یادگیری سازمانی را میتوان فرایناادی هوشیارانه ،هدفمند ،متعامل و پویاا ،ماستمر و
رشدیابنده دانست که از بااازخوردی مااداوم ،سااریع ،مااؤثر در ساااطوح یادگیری فردی ،گروهی و
ساااازمانی برخوردار اسااات و هدف آن کامیابی و موفقیت افراد ،ساااازمان و جامعه اسااات .یادگیری
ساازمانی ،یادگیرندهشادن ساازمان در عمل است (سنگه .)8610 ،حال با توجه به اهمیت و ضرورت
یادگیری ،در ادامه به بررساای سااازه خوشبینی علمی ،مؤلفههای آن و نقش آن بر یادگیری مؤثر و
نهایتاً بهبود عملکرد پرداخته شده است.
خوشبینی علمی
مفهوم خوشبینی علمی ،باور م بت در فراگیران و کادر آموزشی است ،مبنی بر اینکه فراگیران قادر
هسااتند با تأکید بر یادگیری خود ،اعتماد به کادر آموزشاای و احسااا

هویت نساابت به محیط

آموزشای ،زمینه پیشرفت علمی خود را فراهم آورند .بهطور کلی ،خوشبینی علمی ،تصویری غنی از
عاملیت انسااانی را به تصااویر میکشااد که رفتار فراگیران را از نظر ابعاد شااناختی ،عاطفی و رفتاری

1-Senge
2- Action
3- Reflection
4- Relation ship
5 - Decision
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تبیین میکند .خوشبینی علمی بر مشااارکت در یادگیری فراگیران تمرکز دارد .(Hoy et al.,
)2006
در مورد اینکه کدام عوامل در مدار  ،دانشاگاهها و ساازمانها ،فضاای آموزشی را برای مدرسان در
راسااتای آموزش بهتر و برای فراگیران به منظور یادگیری مؤثرتر ،مکان بهتری میسااازد ،تحقیقات
متعددی صااورت گرفته اساات .بعد از تحقیقات فراوان ،هوی 8و همکارانش در سااال  ،2443سااازه
خوشبینی علمی را ارائه کردند و به این مسااأله اذعان کردند که ویژگیهایی چون :کارآمدی جمعی،
اعتماد مدرساان به فراگیران و تأکید علمی ،از عوامل یادگیری بهتر فراگیران در محیطهای آموزشی
هستند .سازه خوشبینی علمی بر پایه نظریه خودکارآمدی 2آلبرت بندورا ،6نظریه سرمایه

اجتماعی0

کلمن 2و مفهوم خوشبینی اکتساابی 3مارتین سالیگمن 2شکل گرفته است )(Hoy et al., 2006
که در ادامه بهصورت مختصر ،این سه نظریه مطرح شدهاند.
بااور خودکارآمدی ،از دوران اوایل کودکی -زمانی که کود

با تجربیات ،شااارایط و وظای مختل

برخورد میکند -شکل میگیرد امّا تحول آن ،نه تنها در دوران جوانی خاتمه نمییابد ،بلکه در طول
زنادگی ،همچناان کاه افراد باه مهاارتهاا و تجرباههاای جادیدی دسااات مییابند ،ادامه مییابد.
خودکارآمدی به معنی اعتقاد یک نفر به قابلیتهای خود در ساااازماندهی و انجام یک رشاااته
فعالیتهای موردنیاز برای مدیریت شاارایط و وضااعیتهای مختل میباشااد .به عبارت دیگر ،اعتقاد
یک فرد به توانایی خود ،جهت موفق شاادن در یک وضااعیت خاص میباشااد و عامل تعیینکننده
چگونگی تفکر ،رفتار و احسا

افراد است ).(Bandura, 1993

خودکارآمدی ،نقش عمدهای در چگونگی رویکرد و نگرش هر فرد به اهداف ،وظای و چالشها دارد.
باور مدرسان و مجریان آموزشی به ایجاد تغییرات م بت در یادگیری فراگیران و باور م بت فراگیران
نسابت به خودشاان به معنی خودکارآمدی اسات .باور خودکارآمدی قابل پرورش و تقویت میباشد.
مؤثرترین راه برای رشااد حس قوی خودکارآمدی ،از طریق تجربیات موفق اساات .انجام موفقیتآمیز
یک کار ،حس خودکارآمدی را تقویت میکند .از سااوی دیگر ،ناکامی در مواجهه با یک وظیفه یا
1

- Hoy
2- Self-Efficacy
3- Albert Bandura
4- Social Capital Theory
5- Coleman
6- Learned Optimism
7- Martin Seligman
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معضال ،میتواند به تضااعی حس خودکارآمدی منجر گردد .مشاااهده موفقیت دیگران در انجام یک
کار ،منبع مهم دیگری برای ایجاد حس خودکارآمدی است که به آن ،مدلسازی اجتماعی میگویند.
افراد از طریق ترغیب و تشااویق توسااط دیگران نیز میتوانند متقاعد شااوند که دارای مهارتها و
قابلیتهای الزم برای موفقیت میباشند که به آن ترغیب اجتماعی میگویند

).(Bandura, 2006

اعتماد و اعتقاد فراگیران به تواناییها و قابلیتهای خود موجب بهبود فرایند یادگیری در آنها خواهد
شاد .فرهنگ اعتماد شامل ابعاد چندگانهای است که در ارتباط با شایستگیهای شخص قابل اعتماد
از جمله :صااالحیت ،قابلیت اطمینان ،گشااودگی و عالقهمندی تعری

میشااود & (McGuigan

) .Hoy, 2006پژوهشها نشان دادهاند که باورهای خودکارآمدی تأثیر نیرومندی بر انگیزه پیشرفت،
انتخاابهاا و میزان تالش و پشاااتکاار و نهایتاً بر پیشااارفت و موفقیت دارد .فراگیرانی که باورهای
خودکارآمدی باالیی دارند نسبت به اهدافشان متعهدند و در صورت شکست بر تالش خود میافزایند
و در نهایت ،پشاتکارشان موجب موفقیت آنها میشود (ریو .)8612 ،8به اعتقاد بندورا ( ،)2440افراد
دارای خودکارآمدی پایین ،بهآساانی هنگام روبهرو شادن با مشاکالت متقاعد میشوند که رفتار آنها
بیفایده است و سریع دست از تالش برمیدارند ).(Bandura, 2004
از طرفی ،مدرساان دارای سطوح باالی خودکارآمدی ،منابع سازشیافتگی بیشتری نسبت به تنیدگی
دارند و از نارضاایتی کمتری در شغل خود برخوردارند ) .(Betoret, 2006کارآمدی کادر آموزشی
برای مدرساااان ،بروندادهای ارزشااامندی مانند :یادگیری بهتر فراگیران ،ایجاد انگیزه در فراگیران،
افزایش احساااا

کارآمدی فردی فراگیران ،بهبود رفتارهای مدرساااان در محیط آموزشااای ،تالش

مدرسان برای تدریس اثربخش و صبر و حوصله آنها را به ارمغان خواهد داشت

).(D'Amico, 2008

نظریه دوم که خوشبینی علمی از آن منتج شااده اساات ،نظریه ساارمایه اجتماعی اساات .ساارمایه
اجتماعی در یک معنای عام ،نوعی سااارمایهگذاری در روابط اجتماعی اسااات که با بازده موردانتظار
تعری میشاود (توسالی و موساوی .)8612 ،سارمایه اجتماعی ،پتانسیل نهفته در روابط میان افراد
اساات که باعث انجام مسااائل مربوط به آنها میشااود (سااعادت .)8613 ،به عبارت دیگر ساارمایه
اجتماعی ،ظرفیتی (جوهر اجتماعی) اسات که هماهنگی و همکاری را در بین افراد ،تسهیل میکند.
سااازمانها ،ساارمایه اجتماعی را پدید میآورند و دسااتیابی به اهدافی را که در نبود آن نمیتوانساات
بهدسات آید یا با هزینه زیادتری ممکن بود بهدست آید ،تسهیل میکنند .در واقع ،سرمایه اجتماعی

1- Rio
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را میتوان مفهومی مرکب که دارای ساه بعد سااختار ،محتوا و کارکرد اسات ،تلقی نمود که ساختار
اجتماعی آن ،همان شاابکه ارتباطات اجتماعی و محتوای آن ،اعتماد و هنجارهای اجتماعی و کارکرد
آن نیز همان عمل متقابل اجتماعی اسااات (کلمن .)8622 ،به عبارت دیگر ،وجود روابط اجتماعی
م بت و همکاری بین فراگیران ،موجب یادگیری بیشتر در آنها خواهد شد.
نظریه ساوم که مبنای خوشبینی علمی قرار گرفته است ،نظریه خوشبینی اکتسابی است .سلیگمن
مفهوم خوشبینی را به صورت چگونگی بیان علل رخدادهای بد توسط افراد میداند .به عبارت دیگر،
یک سابک توضاید دادن اسات .به نظر او خوشبینی ،متضااد بیچارگی و درماندگی میباشد و راهی
برای افزایش کنترل شااخصاای اساات و بر امید ،مساائولیت و تمایالت عمومی م بت در زندگی تأکید
دارد .خوشبینی ،قاابال یاادگیری اسااات و میتوان آن را در افراد ایجااد یا تقویت کرد که به
آنخوشبینی آموختهشاده ،گفته میشاود که در مقابل درماندگی آموختهشاده 8بهکار برده میشود.
خوشبینی آموختهشده ،حالتی است که فرد میآموزد انتظارات خوشایند درمورد عملکرد خود داشته
باشاااد و حتی در صاااورت وقوع اتفاقهای ناخوشاااایند ،آن را بهگونهای خوشبینانه تفسااایر نماید
).(Seligman, 2006
با توجه به مطالب فوق ،خوشبینی علمی عبارت اسات از :باور جمعی و مشتر

کادر آموزشی مبنی

بر این که آنها میتوانند وضااع موجود را تغییر دهند .از این رو ،خوشبینی علمی ،باوری م بت در
کادر آموزشاای اساات ،مبنی بر این که آنها قادر هسااتند با تأکید بر تدریس و یادگیری ،با اعتماد به
مشارکت فراگیران و با ایمان به ظرفیت خود در غلبه بر مشکالت و شکستها ،با اراده و عالقه ،سبب
پیشاارفت علمی فراگیران شااوند .)Hoy et al., 2008( .هوی و میسااکل )2486( 2سااه مؤلفه
کارآمدی گروهی ،اعتماد 6و تأکید علمی 0را از عناصر تشکیلدهنده فرهنگ خوشبینی علمی مطرح
کردند که در ادامه ،هر یک از این مؤلفهها نیز تشرید شدهاند.
اولین مؤلفه خوشبینی علمی ،کارآمدی گروهی اسات .کارآمدی گروهی ،قضاااوت جمعی مدرسان و
مجریان آموزشای مبنی بر این است که میتوانند اقدامات و عملکردهای موردنیاز برای ایجاد تأثیرات
م بت بر فراگیران را سااازماندهی و اجرا کنند .کارآمدی مدرسااان بهصااورت قضاااوت آنها درمورد

1- Learned helplessness
2- Hoy & Miskel
3- Trust
4- Academic press
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قابلیتهایشااان برای دسااتیابی به نتایج مطلوب درمورد مشااارکت فراگیران و یادگیری آنها ،حتی
افرادی که سرسخت و بیانگیزه هستند ،تعری میشود ).(Hoy et al., 2008
کارآمدی گروهی ،ادرا

مشاتر

کادر آموزشای در فضاای آموزشی است ،مبنی بر اینکه تالشهای

آنها به عنوان یک کل ،تأثیر م بتی بر فراگیران خواهد داشاات .کارآمدی گروهی ،برخاسااته از مفهوم
خودکارآمدی اسات که به عنوان دارایی محیط آموزشی محسوب میشود .کارآمدی گروهی بهعنوان
منبعی اخالقی در ساااازمانها و محیطهای آموزشااای ،مطرح شاااده و با توجه به قانون اثر متقابل
کارآمدی گروهی منجر به بهبود عملکرد سااازمانی شااده و در مقابل ،عملکرد سااازمانی نیز کارآمدی
گروهی را افزایش میدهد (میرکمالی و همکاران.)8634 ،
منابع کارآمدی گروهی عبارتند از:
 -8تسالط بر تجربه :8هیئت آموزشای به عنوان یک گروه ،موفقیتها و شکستها را تجربه
میکنناد .موفقیاتهاا ،عقاایاد آنهاا را درمورد کاارآمادی گروهی محکمتر سااااخته و
شکستها ،این اعتقادات را تضعی میکنند.
 -2تجربه جانشاینی :2هیئت آموزشای از تجربههای موفقیتآمیز سایر همکاران محیطهای
آموزشی دیگر مطلع میشوند و یاد میگیرند.
 -6متقاعدساااازی شااافاهی :6هیئت آموزشااای از طریق گفتوگو ،کارگاههای آموزشااای،
فعالیتهای حرفهای و بازخورد درمورد فعالیتهای خود ،میتوانند تغییر کنند.
 -0حاالاتهاای مؤثر :0باهطور کلی ساااازمانهای مؤثر ،فشاااار و بحران را تحمل نموده و
کارکردهای مؤثری دارند .آنها یاد میگیرند که چگونه با نیروهای مخرب ،سازگار شوند.
عوامل زمینهای الزم برای کارآمدی گروهی شامل :مشوقهای کافی ،داشتن مهارتهای فنی و تیمی،
وضوح نقش و اهداف مشتر

گروه هستند )2001

.(Goddard,

کارآمدی گروهی ،روشااای برای مشاااخص کردن بافت و زمینه رفتاری و هنجاری در ساااازمان
می باشاد .هیئ ت آموزشی در کلیه محیط های آموزشی ،از اعضای سازمان هستند که عقاید آنها
بر محیط اجتمااعی ساااازماان تاأثیر می گاذارد .کارآمدی گروهی نیز همانند خودکارآمدی ،با

1- Mastery experience
2- Vicarious experience
3- Verbal persuasion
4- Affective states
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وظای  ،سطوح تالش ،پافشاری ،تفکرات مشتر  ،سطوح استر

و موقعیت گروه ها مرتبط است

.(Goddard

)et al ., 2001
مؤلفاه دیگر خوشبینی علمی ،اعتماد اسااات .اعتماد در لغت به معنی احساااا

اطمینان ،انتظار

اطمینان داشااتن ،تعهد و باور داشااتن ،تحکیم اطمینان در صااداقت و توانایی یا منش یک شااخص
میباشااد .اعتماد کادر آموزشاای به فراگیران ،به این معنا اساات که مدرسااان و مجریان امر آموزش،
فراگیران را قابل اطمینان ،شاایساته و صاادق میدانند .اعتماد تمایل افراد برای کار با دیگران است.
اعتماد فراگیران به مدرساان و کادر آموزشای یعنی فراگیران اعتقاد دارند که مدرسان همیشه آماده
کمک کردن به آنها هساتند ،مدرسان برای گفتوگو به آسانی در دستر

هستند و در نحوه آموزش

خود خوب عمل میکنند ،آنها میتوانند روی کمک کادر آموزشاای حساااب کنند ،مدرسااان همیشااه
صااادق هسااتند و واقعاً به صااحبتهای فراگیران گوش میدهند .اعتماد ،یکی از موضااوعات مهم در
روابط انساانی و زندگی ساازمانی است که عالوهبر نقش آن در بهبود فرایند یادگیری ،بر ایجاد روابط
انساانی مؤثر ،برقراری و بهبود ارتباط سازمانی ،اعمال رهبری مردمی و تحولی ،ایجاد همکاری ،ایجاد
تغییر سازمانی موفقیتآمیز و تعهد شغلی ،مؤثر میباشد ).(Callaway, 2007
سومین مؤلفه خوشبینی علمی ،تأکید علمی میباشد .تأکید علمی ،میزان تالش کادر آموزشی است
که برای دستیابی به پیشرفت ،برتری علمی و حصول یادگیری ،صورت میگیرد .یک فضای آموزشی
با تأکید علمی قوی ،متمایل به محیطی اساات که در آن اهداف و انتظارات سااطد باال وجود دارد،
پیشرفت مورد قدردانی و تجلیل قرار میگیرد و فراگیران به هنجارها احترام میگذارند.
با توجه به این ساه مؤلفه خوشبینی علمی ،الگوی مدرساان خوشبین ،نشااندهنده کسانی هستند
که شایوه انساندوستانه و اعتمادآمیز در مدیریت فراگیران دارند ،فراگیران را در طرحریزی و ارزیابی
فعالیتهای خود مشاااارکت میدهند ،از ارزیابیهای غیررسااامی اساااتفاده میکنند ،بیش از وظیفه
رسااامی ،زمان ،انروی و مسااااعدت در اختیار فراگیران میگذارند و به جای اعمال فشاااار گرایش به
همکاری و مشارکت بیشتر دارند (مزارعی.)8613 ،
حال به برخی از پژوهشهای انجام شده درمورد خوشبینی علمی و تأثیرات آن میپردازیم.
لیکیتا و هارپر )2448( 8در تحقیق خود نشااان دادند که تأکید علمی با داشااتن چشاامانداز قوی و
سااالمت سااازمانی ارتباط دارد .اقداماتی که سااازمانها میتوانند بهمنظور ارتقای تأکید علمی انجام

1- Licata and Harper
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دهند عبارتند از :ساایاسااتهای مرتبط با ساااختار و کارکرد سااازمان ،ارتقای محیط منظم سااازمان،
سیاستهایی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و .(McGuigan, 2005) ...
پجار  8و همکاران ( )2442اذعان دارد که مدرسان خوشبین بر ویژگیهای م بت فراگیران ،فضای
آموزشاای و جامعه تأکید دارند و با خوشبینی میتوان کنترل شااخصاای ،توسااعه ،امید ،مساائولیت و
حالتهای م بت عمومی را در زندگی ایجاد نمود.
بایاواناس 2و هاماکااارانش ( )2442در پژوهش خود دریااافتنااد کااه میزان خوشبینی علمی
پیشبینیکننده ساالمت ساازمانی اسات .ساالمت سازمانی ،توانایی سازمان برای انجام وظای

خود

بهطور مؤثر اساات که موجب رشااد و بهبود سااازمان میگردد .یک سااازمان سااالم ،جایی اساات که
کارکنان میخواهند در آنجا بمانند و کار کنند و افرادی سودمند و مؤثر باشند .فضای آموزشی سالم،
موجبات انگیزش و عالقهمندی را در مدرساان و فراگیران بهوجود آورده و از این طریق اثربخشی باال
میرود .سالمت سازمانی با سه مؤلفه سالمت فردی ،6رفتار رهبری سازمانی 0و جو سازمانی 2سنجیده
سااانجیااده میشاااود .در واقع ساااالمتی سااااازمااان ،از لحاااف فیزیکی ،روانی ،امنیاات ،تعلق،
شااااااااااااااااااااایستهساالری و ارزشگذاری به دانایی ،تخصص و شخصیت کارکنان و رشد دادن به
قابلیتهای آنها و انجام وظای محولشااده از سااوی فراساایسااتمهای خود در اثربخشاای رفتار هر
سیستمی تأثیر بسزایی دارد ).(Bevel, 2010
تحقیقاات هوی و همکاارانش ( )2441نشاااان دادناد که چهار عامل خوشبینی علمی ،خوشبینی،
مدیریت فضاای آموزشای ،آموزش فراگیرمحور و رفتار شهروندی مدر

و مجریان آموزشی هستند.

عامل اول یعنی خوشبینی مزاجی ،عکسالعمل مؤثر به حالتهای اسااتر زا و باور به نتیجه م بت
در ارتباط با موفقیت اساات .عامل دوم مدیریت دموکراتیک فضااای آموزشاای ،رویکردی اساات که
مدرساان و مجریان آموزشی برای اداره در نظر میگیرند .در این رویکرد به فراگیران بهعنوان افرادی
مسائول و منضابط نگریساته میشاود .در عامل ساوم ،مدرسان نقش تسهیلکننده دارند که فرایند
یادگیری را هدایت میکنند و از روشهای مختل

ارزیابی برای ساااازگاری برنامههای آموزشااای

1- Pejares
2- Bevans
3- Individual health
4- Leadership behavior
5- Organizational climate
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متناسااب با نیازهای فراگیران اسااتفاده میکنند و آخرین عامل یعنی رفتار شااهروندی مدر

به

معنای فراتر از مسئولیتهای محولشده ،عمل کردن است ).(Hoy et al., 2008
ماسکل 8و همکارانش ( )2441در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین سبک رهبری

توزیعشده2

و خوشبینی علمی» ،در نمونهای  8304نفری از مدرسااان کشااور کانادا ،اذعان داشااتند که ساابک
رهبری توزیعشااده بر خوشبینی علمی مدرسااان تأثیر م بت و معناداری دارد .رهبری توزیعشااده
بهمنزلاااه روابط پویاااا باااین رهباااران و پیروان ،تسهیم امور بین همه افراد ،مشارکت دادن افراد در
تکالی و نقشهای رهبری و اشااترا

مساائولیتهای رهبری میباشااد .در کلیه فضاااهای آموزشاای،

مدرساانی که از سابک رهبری توزیعشاده استفاده میکنند یعنی تصمیمگیری مشارکتی ،ارزیابی و
توسعه حرفهای و تعامل مبتنی بر اعتماد را سرلوحه کار خود قرار میدهند ،به امر یادگیری فراگیران
خود خوشبینتر هساااتناد و میتوانند اقدامات الزم برای ایجاد تغییرات م بت در یادگیری را انجام
دهند.
کرباای و دیااائوال )2488( 6در پژوهش خود تحات عنوان «خوشبینی علمی و خرد جمعی» اذعان
داشتند که در محیطهای آموزشی که در آن ،کادر آموزشی خوشبین هستند ،فراگیران میتوانند به
موفقیااتهااای علمی بیشاااتری نااائاال شاااونااد و همچنین تمااامی مؤلفااههااای خوشبینی علمی،
پیشبینیکننده پیشرفت تحصیلی فراگیران هستند.
هو و شاو )2482( 0در پژوهشای با عنوان «چگونه میتوان خوشبینی علمی را بهبود بخشید » بیان
کردند که کلیه عوامل محیطهای آموزشای ،شارایط محیط آموزشای و سرمایهگذاری مناسب بر این
موضوع ،خوشبینی علمی را تقویت میکند.
قنبری و همکاارانش ( )8632در پژوهشااای تحت عنوان «تحلیل روابط رهبری توزیعی ،خوشبینی
تحصاایلی و توانمندسااازی روانشااناختی» اذعان داشااتند که رهبری توزیعی ،نه تنها میتواند بهطور
مساتقیم پیشبینی کننده توانمندسااری روانشاناختی مدرساان باشد ،بلکه بهطور غیرمستقیم و با
واسطه خوشبینی علمی نیز میتواند زمینهساز توانمندسازی روانشناختی مدرسان گردد .به عبارتی
مدیران ساازمانهای آموزشای ،با تفویض و توزیع وظای مدیریتی بین مدرسان و کادر آموزشی و با
نشااان دادن حمایت و اعتماد خود به آنها ،میتوانند زمینههای ارتقای همدلی ،همکاری و مشااارکت
1- Mascall
2- Distributed leadership
3- Kirby & DiPaola
4- Wu & Sheu
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بیشاتر آنها را در تصامیمگیریها فراهم آورند و فضای آموزشی م بت و لبریز از امید و انگیزش مهیا
کرده تا این خوشبینی و امید ،زمینهساااز توانمندی بیشااتر آنها و در نتیجه ،یادگیری بهتر فراگیران
شود.
نتایج تحقیق کیافر و همکارانش ( )8636نشااان دادند که مجموع باورهای امید و خوشبینی علمی،
میتوانند انگیزش تحصیلی فراگیران را پیشبینی کنند.
روش پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضاار درصاادد ساانجش تبیین نقش فرهنگ خوشبینی علمی در بهبود
یادگیری فراگیران میباشااد ،روش پژوهش ،از نوع پیمایشاای اساات و از نظر نوع تحقیقات پژوهش،
کاربردی است.
جامعه آماری پژوهش حاضار ،فراگیران دورههای آموزشای مدیریتی مناطق 22گانه شهرداری تهران
در سال  8631است .روش نمونهگیری ،تصادفی خوشهای چندمرحلهای و نمونه موردنظر شامل 044
نفر میباشاد .برای این منظور پژوهشاگران از بین مناطق شهرداری تهران موجود در شمال ،جنوب،
شارق و غرب تهران ،هشات منطقه را به روش تصادفی ساده یعنی از هر بخش دو منطقه را انتخاب
کردند .در هر منطقه ،پرسشنامه بین فراگیران دورههای آموزشی مدیریتی ،توزیع شد.
در این راساتا برای تبیین نقش فرهنگ خوشبینی علمی در بهبود یادگیری فراگیران ،از پرساشنامه
محققسااخته  20ساؤالی اساتفاده شده است .این پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده است :بخش
اول ،کارآمدی گروهی شامل هشت سؤال ،بخش دوم ،اعتماد شامل هشت سؤال و بخش سوم ،تأکید
علمی شامل هشت سؤال ،میباشد.
صااحبنظران با استفاده از روش روایی صوری ،روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی کردند .همچنین
بهمنظور برآورد پایایی ابزار پژوهش ،از روش آلفای کرونباخ اسااتفاده شااد که میزان آن برابر با 4/16
محاسبه گردید.
به منظور تجزیهوتحلیل آماری دادهها با توجه به مقیا

پیوسااته و فاصاالهای دادهها و همچنین پس

از اطمینااان از نرمااال بودن توزیع دادههااا از طریق آزمون کولموگروف -اسااامیرن  ،از آزمونهااای
پارامتریک  tتکگروهی و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده و برای اولویتبندی ،از روش لیهی بهره
گرفته شد.
در جدول  ،8انتخاب نمونه به روش تصادفی انجام شده است.
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جدول  –1جدول انتخاب نمونه به روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای
مناطق شهرداری انتخاب شده

معاونت موردنظر در هر منطقه

منطقه 8

خدمات شهری

منطقه 6

مالی و اداری

منطقه 0

امور اجتماعی

منطقه 1

فنی و عمران

منطقه 2

شهرسازی

منطقه 88

هماهنگی و برنامهریزی

منطقه 86

امور شهری

منطقه 81

خدمات شهری

یافتههای پژوهش
برای پاسااب به سااؤال اول پژوهش که «آیا مؤلفه کارآمدی گروهی بر بهبود یادگیری فراگیران تأثیر
دارند » از آزمون  tتکگروهی اساتفاده شاده است .با توجه به میزان  tبهدست آمده ،میتوان مطرح
نمود که تفاوت معنیداری در سااطد  α = 4/48بین میانگین نظری با میانگینهای تجربی وجود
دارد .بنابراین ،با توجه به اینکه میانگین تجربی باالتر از میانگین نظری میباشد ،از دیدگاه فراگیران
دورههای آموزشاای مدیریتی شااهرداری تهران ،تأثیر مؤلفه کارآمدی گروهی در خوشبینی علمی بر
بهبود یادگیری فراگیران بیشتر از حد متوسط است (جدول .)2
جدول  –2مؤلفه کارآمدی گروهی در خوشبینی علمی بر بهبود یادگیری از دید فراگیران دورههای
آموزشی مدیریتی مناطق 22گانه شهرداری تهران
تأثیر کارآمدی گروهی بر
بهبود یادگیری فراگیران

میانگین

انحراف معیار

Df

t

Sig

0/20

4/22

633

882/063

4/444

برای پاسااب به سااؤال دوم پژوهش که «آیا مؤلفه اعتماد بر بهبود یادگیری فراگیران تأثیر دارند » از
آزمون  tتکگروهی اساتفاده شاده اسات .با توجه به میزان  tبهدسات آمده ،میتوان مطرح نمود که
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تفاوت معنیداری در سطد  α = 4/48بین میانگین نظری با میانگینهای تجربی وجود دارد .بنابراین،
با توجه به اینکه میانگین تجربی باالتر از میانگین نظری میباشاااد ،از دیدگاه فراگیران دورههای
آموزشااای مدیریتی شاااهرداری تهران ،تأثیر مؤلفه اعتماد در خوشبینی علمی بر بهبود یادگیری
فراگیران بیشتر از حد متوسط است (جدول .)6
جدول  –3مؤلفه اعتماد در خوشبینی علمی بر بهبود یادگیری از دید فراگیران دورههای آموزشی
مدیریتی مناطق 22گانه شهرداری تهران
تأثیر اعتماد بر بهبود یادگیری
فراگیران

میانگین

انحراف معیار

Df

t

Sig

0/82

4/62

633

22/302

4/444

برای پاساب به ساؤال سوم پژوهش که «آیا تأکید علمی بر بهبود یادگیری فراگیران تأثیر دارند » از
آزمون  tتکگروهی اساتفاده شاده اسات .با توجه به میزان  tبهدسات آمده ،میتوان مطرح نمود که
تفاوت معنیداری در سطد  α = 4/48بین میانگین نظری با میانگینهای تجربی وجود دارد .بنابراین،
با توجه به اینکه میانگین تجربی باالتر از میانگین نظری میباشاااد ،از دیدگاه فراگیران دورههای
آموزشای مدیریتی شاهرداری تهران ،تأثیر مؤلفه تأکید علمی در خوشبینی علمی بر بهبود یادگیری
فراگیران بیشتر از حد متوسط است (جدول .)0
جدول  -4مؤلفه تأکید علمی در خوشبینی علمی بر بهبود یادگیری از دید فراگیران دورههای آموزشی
مدیریتی مناطق 22گانه شهرداری تهران
تأثیر تأکید علمی بر بهبود یادگیری
فراگیران

میانگین

انحراف معیار

Df

t

Sig

0/82

4/21

633

14/114

4/444

برای اولویتبندی تأثیر نقش خوشبینی علمی با سااه مؤلفه کارآمدی گروهی ،اعتماد و تأکید علمی
بر بهبود یادگیری فراگیران ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه اساااتفاده شاااد .با توجه به میزان F

بهدسااات آمده ،میتوان بیان کرد که تفاوت معناداری در ساااطد  P<4/48درخصاااوص تأثیر نقش
خوشبینی علمی بر بهبود یادگیری فراگیران از دید فراگیران دورههای آموزشااای مدیریتی مناطق
22گانه شااهرداری در سااال  ،8631وجود دارد .در این راسااتا ،نتایج آزمون حاکی از این هسااتند که
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باالترین میزان تأثیر بر بهبود یادگیری فراگیران مربوط به مؤلفه کارآمدی گروهی و پایینترین میزان
تأثیر بر بهبود یادگیری فراگیران مربوط به مؤلفه تأکید علمی میباشد (جدول .)2
جدول  -5تأثیر هریک از مؤلفههای خوشبینی علمی بر بهبود یادگیری فراگیران دورههای
آموزشی مدیریتی مناطق 22گانه شهرداری تهران

تأثیر نقش خوشبینی علمی بر بهبود یادگیری فراگیران

رتبه میانگین

تأثیر کارآمدی گروهی بر بهبود یادگیری فراگیران

(4/24)1

تأثیر اعتماد بر بهبود یادگیری فراگیران

(4/15)3

تأثیر تأکید علمی بر بهبود یادگیری فراگیران

(4/12)3

F
11/797

Sig
0/000

نتیجهگیری
در کلیه فضاهای آموزشی اعم از مدار  ،دانشگاهها ،مؤسسات آموزشی ،سازمانها و  ...که آموزش
صااورت میگیرد و مساائله یادگیری و انتقال یادگیری اهمیت دارد ،سااازه خوشبینی علمی مطرح
میشاود .خوشبینی علمی بیان میکند که اعتماد متقابل مدرساان و مجریان آموزشی به فراگیران،
حس کاارآمدی گروهی را تقویت میکند و کارآمدی گروهی نیز اعتماد را تقویت میکند .اعتماد،
فراگیران را برای رساایدن به اسااتانداردهای باالی آموزشاای کمک میکند و این اسااتانداردها ،نهایتاً
باورهای م بت مجریان آموزشای را تقویت میکنند و باعث میشود اقداماتی در جهت یادگیری بهتر
صورت گیرد و همچنین بر پیشرفت علمی تأکید میکند و تأکید علمی نیز کارآمدی گروهی را تقویت
میکند .به عبارتی ،همه عوامل خوشبینی علمی ،رابطه تبادلی با یکدیگر دارند و باعث ایجاد فرهنگ
خوشبینی علمی در فضااهای آموزشای میشاوند .موضاوع فرهنگ کارآمدی گروهی در سازمانهای
آموزشای ،بسایار حائزاهمیت است زیرا هرچه باورهای کارآمدی گروهی کادر آموزشی ،قویتر باشد،
احتمال بیشاتری وجود دارد که آنها با تالش سرسختانه و استوار ،بر موانع فایق آمده و در مواجهه با
شاکسات ،ایساتادگی نمایند که این انعطافپذیری ،میتواند یادگیری بهتر فراگیران را در پی داشته
باشاد .مدیران و مجریان آموزشای باید پاساخگوی دستیابی فراگیران به یادگیری و انتقال آن باشند،
بنابراین وجود سااختار مناسب آموزشی م ل نظام جامع آموزش در سازمانها ،انتظار میرود .مدیران
در ساااازمانهای آموزشااای باید به منابع خوشبینی علمی ،توجه ویژهای داشاااته باشاااند .آنها باید
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فرصااتهای الزم را برای کسااب تجارب تبحری و متقاعدسااازی بهمنظور ایجاد خوشبینی علمی در
هیئت آموزشی ،فراهم نمایند تا در نهایت ،یادگیری در تمام سطوح فردی ،گروهی و سازمانی محقق
شاود و ساازمان تبدیل به ساازمان یادگیرنده شاود .سازمان دانشی که یادگیری تمام اعضای خود را
تسهیل میکند ،یادگیری مستمر در آن صورت میگیرد ،سطد پژوهش و گفتمان در آن باال میرود،
حس همکاری و یادگیری گروهی تشاویق میشود و کارکنان برای رسیدن به بینش جمعی ،توانمند
میشوند و تمامی اینها باعث بهبود عملکرد فردی ،گروهی و سازمانی خواهد شد .لذا بهبود عملکردی
منجر به انجام کارهای درساات در زمان مناسااب و با کیفیت مناسااب میشااود .برای دسااتیابی به
خوشبینی علمی در کلیه فضاهای آموزشی باید فرهنگ و جوی بر محیط آموزشی احاطه شود که از
این مقوله پشتیبانی کند زیرا در مدیریت ،مقولهای آزاد و مستقل از نقش فرهنگ سازمانی نمیتوان
یافت .در واقع ،ساااازمانها با ایجاد تغییرات م بت در نظام آموزشااای ،در فرایند مدیریت فضااااهای
آموزشااای ،پروراناادن روحیااه م باات و بااا ارائااه آموزشهااای الزم در زمینااه خوشبینی علمی بااه
یاددهندگان ،یادگیرندگان ،مجریان آموزشای و کلیه افراد دخیل در امر آموزش ،میتوانند فضایی باز
و آکناده از صااامیمیات ،احترام و همکاری ایجاد و فرهنگ خوشبینی علمی را ترویج دهند که در
نهایت ،این فرهنگ ،باعث ایجاد دیدگاه انسانگرایانه خواهد شد.
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