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 چکیده 

 است فراگیران یادگیری بهبود در علمی بینیخوش فرهنگهدف پژوهش حاضر، تبیین نقش  :هدف   

 گانه22 مناطق مدیریتی آموزشی هایدوره فراگیرانروش پژوهش، از نوع پیمایشی است و جامعه آماری،  روش:

به عنوان  نفر 044 ای،چندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه هستند که به روش 8631 سال در تهران شهرداری

سؤالی، استفاده شد. این پرسشنامه  20ساخته ها، از پرسشنامه محققنمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده

 طریق از آن، پایایی و صوری روایی طریق از ابزار، روایی شد. احصا آنها از نظرخواهی و خبرگان با از طریق مصاحبه

 گروهیتک tهای از آزمونها، تحلیل آماری دادهوگردید. به منظور تجزیه محرز ابزار، کفایت و محاسبه کرونباخ، آلفای

 است. طرفه استفاده شدهتحلیل واریانس یک و

 حد زا بیشااتر فراگیران یادگیری بهبود در علمی بینیخوش فرهنگکه نقش  دادند نشااان نتایج پژوهش ها:تهیاف

 دارد.بهبود یادگیری فراگیران ترین تأثیر را بیشکارآمدی گروهی است که مؤلفه  متوسط
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 و بیان مسئله مقدمه

، مبتکر افرادی وجود مستلزم ،اجتماعی و سایاسای اقتصاادی، فرهنگی، هایحوزه در پیشارفتی هر   

 توسااعه زیربنای ،آموزش .کنند اتخاذ حیصااحی تصاامیمات بتوانند که باشاادمی فرهیخته و خالق

 ترقی و پیشرفت بر ثرؤم عوامل بررسی .اسات ایجامعه هر فرهنگی و سایاسای اقتصاادی، اجتماعی،

هایی که آموزش. اندداشاته کارآمدیهای آموزش جوامع، این همه که دهدمی نشاان پیشارفته جوامع

ترین مسئله هر نظام آموزشی مهم، گرددمیهای انسانی سارمایهیادگیری و عملکرد مطلوب  منجر به

 یادگیری ایجاد آن، هدف که است ایشده ریزیطرح پیش از تدبیر یا فعالیت هرگونه آموزش،اسات. 

 دانش، به کارکنان کردن مجهز ساااازمانی  آموزش(. 8620 سااای ،) باشااادمی یادگیرندگان در

 به منجر هامهارت و دانش این که باشدمی هاآن در درسات هاینگرش ایجاد و نیاز مورد هایمهارت

 و یسازمان یادگیری سازمانی، بهبود کارکنان، بر مساتقیم نظارت کاهش ساازمانی، وریبهره افزایش

 هایو موفقیت هاپیشاارفت همهتوان گفت می ،واقعدر . شااوندمی سااازمان پذیریانعطاف افزایش

 امروز، رقابتی جهان در .اساات انسااان یادگیریزندگی بشاار تاکنون ماحصاال از آغاز  انگیزشااگفت

 .دهد وفق خود پیرامون محیطی تغییاااارات با پیوسااته را خود بتواند که دارد بقا شااانس سااازمانی

 دنبال به خود، محیط با سااازگاری منظوربه پیوسااته تا ساااخته وادار را هاسااازمان محیطی، تغییرات

 از ییکااااا بنابراین  یابند دساات رقابتی مزیت به ترتیب بدین و باشااند هارویه و راهکارها بهترین

 اهداف به نیل منظور به کارکنان مستمر یادگیری بر تأکید پایدار، رقاابتی مزیاات کااسب هااایراه

 ابزار یک عنوان به یادگیری (.8613نژاد و همکاران، )سبحانی است اثربخشی حااااداک ر با ساازمانی

 ،اشدبمی بخشیراث و کارایی افزایش عمدتاً کاه خااص یهادف بااه رساایدن به منظور مهم، تکنیکی

 توسااااعه یناااادافر در درگیر مختل  افراد و عناصار که اسات مهمی عامل ،یادگیری. رودمی کارهب

 اسااات ساااازمانی بهبود و تحول تغییر، قلب یادگیری. ساااازدمی مرتبط یکدیگر به را ساااازمان

(Baldwin, 2006).  ،یادگیری بهتر در فراگیران به منجر که عواملی شااانااختدر این رابطاه 

در پژوهشااگران که یکی از مواردی  ،در این راسااتاهسااتند.  برخوردار ایویژه اهمیت از ،شااوندمی

بینی علمی، خوش بینی علمی اساات.سااازه خوش اند،کردهیادگیری بهتر فراگیران مطرح  راسااتای

ایجاد نیروهای مؤثر و م بتی برای یادگیری  ،کند که نتیجه آنای را ایجاد میمحیط آموزشی سازنده

بینی علمی بر این پایه استوار است که مدرسان و مجریان آموزشی اعتقاد دارند که آنها خوش اسات.

راگیران به ، اعتماد به فبه وساایله تأکید علمی ،توانند تأثیر م بتی بر یادگیری و عملکرد فراگیرانمی

نش واک ،التهایشاان برای چیره شدن بر مشکاعتقاد بر توانایی ،منظور تشاریک مسااعی در فرایندها
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عبارتی، به داشته باشند. پذیری در انجام وظای  خودانعطاف وسیله پشتکار وها بهمناساب به شکست

 شااود  اما یادگیری چیساات تر فراگیران میتر و سااریعمنجر به یادگیری مطلوببینی علمی خوش

 گفته ت،اساا تجربه حاصاال که رفتاری توان یا رفتار در پایدار نساابتاً تغییر ایجاد فرایند به ،یادگیری

 رفتار به انتقالقاباااال بایااااد یااااادگیری نتایجهمااااواره  .است رفتار در تغییر ،یادگیری. شاودمی

 از پیش که بود خواهد کاااااری انجااااام بااااه قادر یادگیرنده ،یادگیری از پس. باشند پذیرمشااهده

 0، ارتباط6، تأمل2را اقدام یادگیری اصلی عنصر چهار، 8سنگه .دهد انجام را آن توانساتهنمی یادگیری

 مشاهدهتأمل،  شده تجربه مشابه موارد چارچوب قالب در وظیفه یک انجاماقدام،  داند.می 2و تصامیم

 ساماندهی و اقدام برای هاییایده خلق  ارتباط، شادهانجام کارهای کالبدشاکافی و خود افکار و اعمال

 (.8623)سی ، باشد می اقدام برای رویکردی و رویه تدوین و تهیهجدید و تصمیم،  هایقالب در آنها

 ،دانش ها،بصیرت گذاشتن اشاترا  طریق زیکی از ساطوح یادگیری، یادگیری ساازمانی اسات که ا

سنگه، اعتقاد و عمل به پنج اصل: بینش  .شااااودمی حاصل سازمان اعضای ذهنی هایمدل و تجربه

 انیادگیری سازممشاتر ، تسلط شخصی، الگوهای ذهنی، یادگیری جمعی و تفکر سیستمی را در ی

 و ماستمر پویاا، و متعامل هدفمند، هوشیارانه، یناادیافرتوان می را . یادگیری سازمانیداندمی مؤثر

یادگیری فردی، گروهی و  ساااطوح در مااؤثر سااریع، مااداوم، بااازخوردی از که دانسترشدیابنده 

یادگیری  کامیابی و موفقیت افراد، ساااازمان و جامعه اسااات. آن ساااازمانی برخوردار اسااات و هدف

ت حال با توجه به اهمیت و ضرور (.8610)سنگه،  شادن ساازمان در عمل استساازمانی، یادگیرنده

یادگیری مؤثر و  برهای آن و نقش آن لفهمؤبینی علمی، یادگیری، در ادامه به بررساای سااازه خوش

 پرداخته شده است.نهایتاً بهبود عملکرد 

 بینی علمیخوش

 قادر فراگیران اینکه بر مبنی است، و کادر آموزشی فراگیران در م بت باور ،بینی علمیخوش مفهوم

محیط  به نساابت هویت احسااا  و کادر آموزشاای به اعتماد خود، یادگیری بر تأکید با هسااتند

 از غنی یتصویر ،علمی بینیخوش ،کلی طوربه .آورند فراهم را خود علمی پیشرفت زمینه ،آموزشای

 تاریرف و عاطفی شااناختی، ابعاد نظر از را فراگیران رفتار که کشاادمی تصااویر به را انسااانی عاملیت

                                                           
1-Senge 

2- Action 

3  - Reflection 

4  - Relation ship 

5 - Decision 
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.)et al Hoy. , دارد تمرکز فراگیران یادگیری در مشااارکت بر علمی بینیخوش. کندمی تبیین

2006) 
 در مدرسان برای را فضاای آموزشی ،هاساازمانها و مدار ، دانشاگاهدر  عوامل کدام اینکهدر مورد 

قیقات حت سااازد،می بهتری مکان مؤثرتر، یادگیری به منظور فراگیران برای و بهتر آموزش راسااتای

، سااازه 2443و همکارانش در سااال  8هوی ،بعد از تحقیقات فراوان .گرفته اسااتمتعددی صااورت 

 جمعی، کارآمدی :چون هاییویژگی کهکردند  اذعان مسااأله این به وبینی علمی را ارائه کردند خوش

 های آموزشیاز عوامل یادگیری بهتر فراگیران در محیط ،علمی تأکید و فراگیران بهمدرساان  اعتماد

 0، نظریه سرمایه اجتماعی6بندورا آلبرت 2خودکارآمدیبینی علمی بر پایه نظریه هستند. سازه خوش

 )et al Hoy.(2006 ,شکل گرفته است  2مارتین سالیگمن 3بینی اکتساابیو مفهوم خوش 2کلمن

 اند.شدهاین سه نظریه مطرح  ،صورت مختصرکه در ادامه به

 شااارایط و وظای  مختل  ،زمانی که کود  با تجربیات-از دوران اوایل کودکی  ،بااور خودکارآمدی

یابد، بلکه در طول نمیجوانی خاتمه نه تنها در دوران  ،تحول آنامّا   گیردمیشکل  -کندمی برخورد

 .یابدادامه می، یابنددسااات میهاای جادیدی و تجرباههاا باه مهاارتافراد همچناان کاه  ،زنادگی

 رشاااته یک انجام و ساااازماندهی در خود هایقابلیت به نفر یک اعتقاد به معنی  خودکارآمدی

 ادعتقباشااد. به عبارت دیگر، امی مختل  هایوضااعیت و شاارایط مدیریت برای موردنیاز هایفعالیت

 کنندهتعیین عاملباشااد و می خاص وضااعیت یک در شاادن موفق جهت ،خود توانایی به فرد یک

    .(Bandura, 1993) است افراد احسا  و رفتار تفکر، چگونگی

. دارد هاچالش و وظای  ،اهداف به هر فرد نگرش و رویکرد چگونگی در ایعمده قشخودکارآمدی، ن

م بت فراگیران  باور و فراگیران یادگیری در م بت تغییرات ایجاد به مدرسان و مجریان آموزشی باور

باشد. باور خودکارآمدی قابل پرورش و تقویت میبه معنی خودکارآمدی اسات.   خودشاان به نسابت

 آمیزموفقیت انجام. اساات موفق تجربیات طریق از ،خودکارآمدی قوی حس رشااد برای راه ثرترینؤم

 یا وظیفه یک با مواجهه در ناکامی دیگر، سااوی از. کندمی تقویت را خودکارآمدی حس کار، یک

                                                           
1- Hoy 

2- Self-Efficacy 

3- Albert Bandura 

4- Social Capital Theory 

5- Coleman 

6- Learned Optimism 

7- Martin Seligman 
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 یک انجام در دیگران موفقیت مشاااهده. گردد منجر خودکارآمدی حس تضااعی  به تواندمی معضال،

گویند. سازی اجتماعی میمدل ،که به آن است خودکارآمدی حس ایجاد برای دیگری مهم منبع کار،

 و هامهارت دارای که شااوند متقاعد توانندمی نیز دیگرانتوسااط  تشااویق و ترغیب طریق از افراد

 .Bandura)(2006 ,گویند که به آن ترغیب اجتماعی می باشندمی موفقیت برای الزم هایقابلیت

های خود موجب بهبود فرایند یادگیری در آنها خواهد ها و قابلیتاعتماد و اعتقاد فراگیران به توانایی 

 ماداعت قابل شخص هایشایستگی با ارتباط در که است ایچندگانه ابعاد شامل  اعتماد فرهنگ شاد.

 & McGuigan) شااودمی تعری  مندیعالقه و گشااودگی اطمینان، قابلیت صااالحیت، :جمله از

Hoy, 2006). اند که باورهای خودکارآمدی تأثیر نیرومندی بر انگیزه پیشرفت، نشان داده هاپژوهش

فراگیرانی که باورهای هاا و میزان تالش و پشاااتکاار و نهایتاً بر پیشااارفت و موفقیت دارد. انتخااب

ایند افزخودکارآمدی باالیی دارند  نسبت به اهدافشان متعهدند و در صورت شکست بر تالش خود می

(، افراد 2440به اعتقاد بندورا ) (.8612، 8شود )ریوآنها میپشاتکارشان موجب موفقیت  ،در نهایت و

شوند که رفتار آنها متقاعد می رو شادن با مشاکالتآساانی هنگام روبهبه ،دارای خودکارآمدی پایین

 .(Bandura, 2004) دارندفایده است و سریع دست از تالش برمیبی

یافتگی بیشتری نسبت به تنیدگی سازشخودکارآمدی، منابع  باالیدارای سطوح  مدرساان ،از طرفی

کادر آموزشی کارآمدی  .)Betoret(2006 , و از نارضاایتی کمتری در شغل خود برخوردارند دارند

یادگیری بهتر فراگیران، ایجاد انگیزه در فراگیران،  مانند: دادهای ارزشااامندی، برونبرای مدرساااان

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

 .)(D'Amico, 2008 آنها را به ارمغان خواهد داشتمدرسان برای تدریس اثربخش و صبر و حوصله 

ساارمایه اساات، نظریه ساارمایه اجتماعی اساات. بینی علمی از آن منتج شااده نظریه دوم که خوش

گذاری در روابط اجتماعی اسااات که با بازده موردانتظار اجتماعی در یک معنای عام، نوعی سااارمایه

 افراد میان روابط در نهفته پتانسیل اجتماعی، سارمایه(. 8612)توسالی و موساوی،  شاودتعری  می

 ساارمایه(. به عبارت دیگر 8613)سااعادت،  شااودمی آنها مسااائل مربوط به انجام باعث که اساات

. کندمی تسهیل ،بین افراد در را همکاری و هماهنگی کهاسات ( اجتماعی جوهر) یظرفیت اجتماعی،

 توانسااتنمی آن نبود در که را اهدافی به دسااتیابی و آورندمی پدید را اجتماعی ساارمایه ،هاسااازمان

ی سرمایه اجتماع واقع، در .دنکند، تسهیل میآی دستبه بود ممکن زیادتری هزینه با یا آید دساتبه

                                                           
1- Rio 
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 ساختار که نمود تلقی اسات، کارکرد و محتوا سااختار، بعد ساه دارای که مرکب یمفهوم توانمی را

 کارکرد و اجتماعی هنجارهای و اعتماد آن، محتوای و اجتماعی ارتباطات شاابکه همان آن، اجتماعی

وجود روابط اجتماعی  ،(. به عبارت دیگر8622)کلمن،  اسااات اجتماعی متقابل عمل همان نیز آن

 م بت و همکاری بین فراگیران، موجب یادگیری بیشتر در آنها خواهد شد.

لیگمن سبینی اکتسابی است. بینی علمی قرار گرفته است، نظریه خوشخوشنظریه ساوم که مبنای 

ر، به عبارت دیگ .داندمی افراد بینی را به صورت چگونگی بیان علل رخدادهای بد توسطمفهوم خوش

 اهیر و باشدمی درماندگی و بیچارگی متضااد بینی،خوش. به نظر او یک سابک توضاید دادن اسات

 کیدأت زندگی در م بت عمومی تمایالت و ساائولیتاساات و بر امید، م شااخصاای کنترل افزایش برای

 به که دکر تقویت یا ایجااد راداف در را آن وانتیم و اسااات یاادگیری قاابال بینی،خوش. دارد

. شودکار برده میبه 8شادهکه در مقابل درماندگی آموخته شاود، گفته میشادهآموخته یبینوشخآن

آموزد انتظارات خوشایند درمورد عملکرد خود داشته شده، حالتی است که فرد میبینی آموختهخوش

 بینانه تفسااایر نمایدای خوشگونهآن را به ،ناخوشاااایندهای باشاااد و حتی در صاااورت وقوع اتفاق

Seligman, 2006)(. 
 یمبن آموزشی کادر مشتر  و جمعی باور عبارت اسات از:بینی علمی خوشبا توجه به مطالب فوق، 

 رد م بت یباور علمی، بینیخوشاز این رو، . ددهن تغییر را موجود وضااع دتواننآنها می که این بر

 به اداعتم با ،یادگیری و تدریس بر تأکید با هسااتند قادر آنها که این بر مبنی اساات، آموزشاای کادر

 ببس عالقه، و اراده با ها،شکست و مشکالت بر غلبه در خود ظرفیت به ایمان با و فراگیران مشارکت

 مؤلفه سااه (2486) 2میسااکل و هوی (. alHoy et.2008 ,) .شااوند فراگیران علمی پیشاارفت

طرح م علمی بینیخوش فرهنگ دهندهتشکیل عناصر از را 0علمی تأکید و 6اعتماد گروهی، کارآمدی

   اند.شده تشرید نیز هاهر یک از این مؤلفه ،کردند که در ادامه

کارآمدی گروهی، قضاااوت جمعی مدرسان و  بینی علمی، کارآمدی گروهی اسات.اولین مؤلفه خوش

توانند اقدامات و عملکردهای موردنیاز برای ایجاد تأثیرات مجریان آموزشای مبنی بر این است که می

قضاااوت آنها درمورد  صااورتبه مدرسااان کارآمدیفراگیران را سااازماندهی و اجرا کنند.  برم بت 
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2- Hoy & Miskel 

3- Trust 

4- Academic press 
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 تیح ،آنها یادگیری و فراگیران مشااارکت درموردهایشااان برای دسااتیابی به نتایج مطلوب قابلیت

  .(Hoy et al., 2008) شودمی تعری ، هستند انگیزهبی و سرسخت که افرادی

های ، مبنی بر اینکه تالشاست گروهی، ادرا  مشاتر  کادر آموزشای در فضاای آموزشیکارآمدی 

. کارآمدی گروهی، برخاسااته از مفهوم آنها به عنوان یک کل، تأثیر م بتی بر فراگیران خواهد داشاات

عنوان شود. کارآمدی گروهی بهدارایی محیط آموزشی محسوب میخودکارآمدی اسات که به عنوان 

متقابل  های آموزشااای، مطرح شاااده و با توجه به قانون اثرها و محیطمنبعی اخالقی در ساااازمان

عملکرد سااازمانی نیز کارآمدی  ،بلکارآمدی گروهی منجر به بهبود عملکرد سااازمانی شااده و در مقا

  (.8634، همکاراندهد )میرکمالی و گروهی را افزایش می

 منابع کارآمدی گروهی عبارتند از:

ها را تجربه ها و شکستت آموزشای به عنوان یک گروه، موفقیتهیئ :8تسالط بر تجربه -8

سااااخته و تر هاا، عقاایاد آنهاا را درمورد کاارآمادی گروهی محکمکنناد. موفقیاتمی

 .کنندها، این اعتقادات را تضعی  میشکست

های سایر همکاران محیط آمیزهای موفقیتت آموزشای از تجربه: هیئ2تجربه جانشاینی -2

 گیرند.شوند و یاد میآموزشی دیگر مطلع می

های آموزشااای، گو، کارگاهوت آموزشااای از طریق گفت: هیئ6متقاعدساااازی شااافاهی -6

 توانند تغییر کنند.می ،های خودبازخورد درمورد فعالیتای و های حرفهفعالیت

ار و بحران را تحمل نموده و های مؤثر، فشاااطور کلی ساااازمان: باه0هاای مؤثرحاالات -0

 .گیرند که چگونه با نیروهای مخرب، سازگار شوند. آنها یاد میردهای مؤثری دارندکارک

های فنی و تیمی، های کافی، داشتن مهارتای الزم برای کارآمدی گروهی شامل: مشوقعوامل زمینه

 .)(Goddard, 2001 وضوح نقش و اهداف مشتر  گروه هستند

کارآمدی گروهی، روشااای برای مشاااخص کردن بافت و زمینه رفتاری و هنجاری در ساااازمان 

از اعضای سازمان هستند که عقاید آنها  ،های آموزشیت آموزشی در کلیه محیطهیئباشاد. می

گاذارد. کارآمدی گروهی نیز همانند خودکارآمدی، با می تاأثیربر محیط اجتمااعی ساااازماان 

                                                           
1- Mastery experience 
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 تها مرتبط اسگروهوظای ، سطوح تالش، پافشاری، تفکرات مشتر ، سطوح استر  و موقعیت 

, 2001).Goddard et al(. 
 انتظار اطمینان، احساااا  به معنی  اعتماد در لغتبینی علمی، اعتماد اسااات. مؤلفاه دیگر خوش

، تحکیم اطمینان در صااداقت و توانایی یا منش یک شااخص داشااتن باور و تعهد داشااتن، اطمینان

اعتماد کادر آموزشاای به فراگیران، به این معنا اساات که مدرسااان و مجریان امر آموزش، باشااد. می

 .ستا دیگران با کار برای افراد تمایل اعتماد دانند.میفراگیران را قابل اطمینان، شاایساته و صاادق 

 آماده همیشه مدرسان که دارند اعتقادیعنی فراگیران   عتماد فراگیران به مدرساان و کادر آموزشایا

 آموزش نحوه در و هستند دستر  در آسانی به گووگفت برای مدرسان هساتند، به آنها کردن کمک

 همیشااه مدرسااان کنند، حساااب کادر آموزشاای کمک روی توانندمی آنها کنند،می عمل خوب خود

 در مهم موضااوعات از یکی ،اعتماد دهند.گوش می فراگیرانهای به صااحبت واقعاً و هسااتند صااادق

بر نقش آن در بهبود فرایند یادگیری، بر ایجاد روابط که عالوه است ساازمانی زندگی و انساانی روابط

برقراری و بهبود ارتباط سازمانی، اعمال رهبری مردمی و تحولی، ایجاد همکاری، ایجاد انساانی مؤثر، 

 .)Callaway(2007 , باشدمؤثر می ،تعهد شغلیو آمیز تغییر سازمانی موفقیت

ست ا کادر آموزشی تأکید علمی، میزان تالشباشد. بینی علمی، تأکید علمی میسومین مؤلفه خوش

 آموزشی فضای یک .گیردصورت مییابی به پیشرفت، برتری علمی و حصول یادگیری، برای دستکه 

 دارد، وجود باال سااطد انتظارات و اهداف آن در که اساات محیطی به متمایل ،قوی علمی تأکید با

 گذارند.و فراگیران به هنجارها احترام می گیردمی قرار تجلیل و قدردانی مورد پیشرفت

 ندهستدهنده کسانی بین، نشاانالگوی مدرساان خوشبینی علمی، با توجه به این ساه مؤلفه خوش

ی ریزی و ارزیابدوستانه و اعتمادآمیز در مدیریت فراگیران دارند، فراگیران را در طرحکه شایوه انسان

وظیفه  ، بیش ازکنندهای غیررسااامی اساااتفاده میدهند، از ارزیابیهای خود مشاااارکت میفعالیت

به  گرایش گذارند و به جای اعمال فشااااررسااامی، زمان، انروی و مسااااعدت در اختیار فراگیران می

 (.8613همکاری و مشارکت بیشتر دارند )مزارعی، 

   پردازیم.و تأثیرات آن می بینی علمیه درمورد خوشانجام شدهای حال به برخی از پژوهش

 و قوی اندازچشاام داشااتن با علمی تأکید که دادند نشااان خود تحقیق در( 2448) 8هارپر و لیکیتا

 انجام علمی تأکید ارتقای منظوربه دنتوانمی هاسااازمان که اقداماتی .دارد ارتباط سااازمانی سااالمت

                                                           
1- Licata and Harper 
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 ،سااازمان منظم محیط یارتقا ،سااازمان کارکرد و ساااختار با مرتبط هایساایاساات عبارتند از: دنده

 .(McGuigan, 2005)ارزیابی عملکرد کارکنان و ...  برای هاییسیاست

فضای  ،فراگیران م بت هایویژگی بر بینخوش دارد که مدرسان ( اذعان2442)و همکاران  8پجار 

 و مساائولیت امید، ،توسااعه، شااخصاای کنترلتوان بینی میو با خوش دارند تأکید جامعه آموزشاای و

 .نمود ایجاد زندگی در را عمومی م بت هایحالت

 علمی بینیخوش میزان کااه دریااافتنااد خود پژوهش در (2442)نش و هاماکااارا 2بایاواناس

 خود وظای  انجام برای سازمان توانایی، سازمانی ساالمت .اسات ساازمانی ساالمت کنندهبینیپیش

 که اساات جایی ،سااالم سااازمان یک. گرددمی سااازمان بهبود و رشااد موجب که اساات ثرؤم طوربه

فضای آموزشی سالم،  .باشند ثرؤم و سودمند افرادی و کنند کار و بمانند آنجا در خواهندمی کارکنان

 باال اثربخشی طریق این از و آورده وجودبه مدرساان و فراگیران در را مندیعالقه و انگیزش وجباتم

سنجیده  2و جو سازمانی 0، رفتار رهبری سازمانی6سالمت سازمانی با سه مؤلفه سالمت فردی .رودمی

از لحاااف فیزیکی، روانی، امنیاات، تعلق،  ،ساااالمتی سااااازمااان واقع در. شاااودسااانجیااده می

و رشد دادن به  کارکنانگذاری به دانایی، تخصص و شخصیت ساالری و ارزششااااااااااااااااااااایسته

های خود در اثربخشاای رفتار هر شااده از سااوی فراساایسااتمهای آنها و انجام وظای  محولقابلیت

  .(Bevel, 2010) داردثیر بسزایی أسیستمی ت

، بینیخوشعلمی، بینی که چهار عامل خوش دادناد( نشاااان 2441) شهمکاارانتحقیقاات هوی و 

آموزش فراگیرمحور و رفتار شهروندی مدر  و مجریان آموزشی هستند.  مدیریت فضاای آموزشای،

 م بت نتیجه به باور و زااسااتر  هایحالت به مؤثر العملعکس مزاجی، بینیخوش یعنی  اول عامل

 که اساات رویکردی ،آموزشاای فضااای دموکراتیک مدیریت  دوم عامل اساات. موفقیت با ارتباط در

 افرادی عنوانبه فراگیران به رویکرد این در. دنگیرمی نظر در اداره برای مدرساان و مجریان آموزشی

 ندیافر که دارند کنندهتسهیل نقش مدرسان ساوم، عامل در. شاودمی نگریساته منضابط و مسائول

 آموزشااای هایبرنامه ساااازگاری برای ارزیابی مختل  هایروش از و کنندمی هدایت را یادگیری
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 به  مدر  شااهروندی رفتار یعنی عامل آخرین و کنندمی اسااتفاده فراگیران نیازهای با متناسااب

 .)et al Hoy.200 ,8( است کردن عمل شده،محول هایمسئولیت از فراتر معنای

 2شدهبررسی رابطه بین سبک رهبری توزیع»( در پژوهشی تحت عنوان 2441) شو همکاران 8ماسکل

نفری از مدرسااان کشااور کانادا، اذعان داشااتند که ساابک  8304ای ، در نمونه«بینی علمیو خوش

 شاادهم بت و معناداری دارد. رهبری توزیع تأثیربینی علمی مدرسااان شااده بر خوشرهبری توزیع

تسهیم امور بین همه افراد، مشارکت دادن افراد در  ،پیروان و رهباااران باااین پویاااا روابط منزلاااهبه

باشااد. در کلیه فضاااهای آموزشاای، هبری میرهای های رهبری و اشااترا  مساائولیتتکالی  و نقش

و  گیری مشارکتی، ارزیابییعنی تصمیم  کنندشاده استفاده میمدرساانی که از سابک رهبری توزیع

دهند، به امر یادگیری فراگیران ای و تعامل مبتنی بر اعتماد را سرلوحه کار خود قرار میتوسعه حرفه

توانند اقدامات الزم برای ایجاد تغییرات م بت در یادگیری را انجام تر هساااتناد و میبینخود خوش

 دهند.

اذعان  «خرد جمعی بینی علمی وخوش»( در پژوهش خود تحات عنوان 2488) 6کرباای و دیااائوال

ه توانند ببین هستند، فراگیران میدر آن، کادر آموزشی خوشهای آموزشی که داشتند که در محیط

بینی علمی، هااای خوشو همچنین تمااامی مؤلفااه شاااتری نااائاال شاااوناادیهااای علمی بموفقیاات

 کننده پیشرفت تحصیلی فراگیران هستند.بینیپیش

 بیان «بهبود بخشید بینی علمی را خوشتوان چگونه می»ن ( در پژوهشای با عنوا2482) 0هو و شاو

این  برگذاری مناسب شارایط محیط آموزشای و سرمایه ،های آموزشایمحیط کردند که کلیه عوامل

 کند.بینی علمی را تقویت میموضوع، خوش

بینی تحلیل روابط رهبری توزیعی، خوش»( در پژوهشااای تحت عنوان 8632) شقنبری و همکااران

طور تواند بهنه تنها می ،اذعان داشااتند که رهبری توزیعی «شااناختیتحصاایلی و توانمندسااازی روان

م و با طور غیرمستقیشاناختی مدرساان باشد، بلکه بهبینی کننده توانمندسااری روانمساتقیم پیش

بارتی ع شناختی مدرسان گردد. بهساز توانمندسازی روانتواند زمینهبینی علمی نیز میواسطه خوش

با تفویض و توزیع وظای  مدیریتی بین مدرسان و کادر آموزشی و با  ،های آموزشایمدیران ساازمان

های ارتقای همدلی، همکاری و مشااارکت توانند زمینهنشااان دادن حمایت و اعتماد خود به آنها، می
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ا امید و انگیزش مهیها فراهم آورند و فضای آموزشی م بت و لبریز از گیریبیشاتر آنها را در تصامیم

یران یادگیری بهتر فراگ ،ساااز توانمندی بیشااتر آنها و در نتیجهبینی و امید، زمینهکرده تا این خوش

 شود.

 ،علمی بینیخوش و امید باورهای مجموع کهدادند  نشااان( 8636) شهمکاران و کیافر تحقیق نتایج

 .کنند بینیپیش را فراگیران تحصیلی انگیزش دنتوانمی

 روش پژوهش

 ودبهب در علمی بینیخوش فرهنگ نقشتبیین درصاادد ساانجش پژوهش حاضاار که با توجه به این

و از نظر نوع تحقیقات پژوهش،  اساات پیمایشاایاز نوع  ،، روش پژوهشباشاادمی فراگیران یادگیری

 کاربردی است.

 شهرداری تهرانگانه 22های آموزشای مدیریتی مناطق فراگیران دورهجامعه آماری پژوهش حاضار، 

 044ای و نمونه موردنظر شامل چندمرحله ایخوشه تصادفی گیری،نمونه است. روش 8631در سال 

از بین مناطق شهرداری تهران موجود در شمال، جنوب،  انباشاد. برای این منظور پژوهشاگرمی نفر

قه را انتخاب شارق و غرب تهران، هشات منطقه را به روش تصادفی ساده  یعنی از هر بخش دو منط

 .شد، توزیع های آموزشی مدیریتیفراگیران دوره. در هر منطقه، پرسشنامه بین ندکرد

شنامه ، از پرسافراگیران یادگیری بهبود در علمی بینیخوش فرهنگ نقش تبیین برای راساتا این در

بخش تشکیل شده است: بخش  سهساؤالی اساتفاده شده است. این پرسشنامه از  20سااخته محقق

 تأکیدبخش سوم،  و سؤال هشتشامل اعتماد سؤال، بخش دوم،  هشتشامل  گروهی کارآمدیاول، 

 باشد.، میسؤال هشتشامل  علمی

روش روایی صوری، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی کردند. همچنین  از استفاده با نظرانصااحب

 16/4 با برابر آن میزان که شااد اسااتفاده کرونباخ آلفای روش از پژوهش، ابزار برآورد پایایی منظوربه

 محاسبه گردید.

ها و همچنین پس ای دادهها با توجه به مقیا  پیوسااته و فاصاالهداده وتحلیل آماریبه منظور تجزیه

هااای اسااامیرن ، از آزمون -هااا از طریق آزمون کولموگروفاز اطمینااان از نرمااال بودن توزیع داده

هره ب هیلی روش از بندی،اولویت طرفه استفاده و برایگروهی و تحلیل واریانس یکتک t پارامتریک

 گرفته شد.

 ، انتخاب نمونه به روش تصادفی انجام شده است.8جدول  در
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 ایچندمرحله ایخوشه جدول انتخاب نمونه به روش تصادفی –1جدول 

 موردنظر در هر منطقهمعاونت  مناطق شهرداری انتخاب شده

 خدمات شهری 8منطقه 

 مالی و اداری 6منطقه 

 امور اجتماعی 0منطقه 

 فنی و عمران 1منطقه 

 شهرسازی 2منطقه 

 ریزیهماهنگی و برنامه 88منطقه 

 امور شهری 86منطقه 

 خدمات شهری 81منطقه 

 

 های پژوهشیافته

أثیر ت بهبود یادگیری فراگیرانبر مؤلفه کارآمدی گروهی آیا »برای پاسااب به سااؤال اول پژوهش که 

 مطرح توانمی آمده، دستبه t میزان به توجه با شاده است. اساتفاده گروهیتک t آزمون از« دارند 

 وجود تجربی هایمیانگین با نظری میانگین بین α=  48/4 سااطد در داریمعنی تفاوت که نمود

فراگیران  گاهدید از باشد،می نظری میانگین از باالتر تجربی میانگین کهاین به توجه با بنابراین،. دارد

 بر علمی بینیخوش در گروهی کارآمدی مؤلفه تأثیر شااهرداری تهران، های آموزشاای مدیریتیدوره

 (.2است )جدول  متوسط حد از بیشترفراگیران  یادگیری بهبود

 هایدوره فراگیراناز دید  یادگیری بهبود بر علمی بینیخوش در گروهی کارآمدی مؤلفه –2جدول 

 گانه شهرداری تهران22 مناطق مدیریتی آموزشی

 Df t Sig انحراف معیار میانگین 

 رب گروهی کارآمدی تأثیر

 فراگیران یادگیری بهبود
20/0 22/4 633 063/882 444/4 

 

 از« تأثیر دارند  فراگیرانبهبود یادگیری بر مؤلفه اعتماد آیا »پژوهش که  دومبرای پاسااب به سااؤال 

 که نمود مطرح توانمی آمده، دساتبه t میزان به توجه با شاده اسات. اساتفاده گروهیتک t آزمون
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 ن،بنابرای. دارد وجود تجربی هایمیانگین با نظری میانگین بین α=  48/4 سطد در داریمعنی تفاوت

های فراگیران دوره دیدگاه از باشاااد،می نظری میانگین از باالتر تجربی میانگین کهاین به توجه با

 یادگیری بهبود بر علمی بینیخوش در مؤلفه اعتماد تأثیر شاااهرداری تهران، آموزشااای مدیریتی

 (.6است )جدول  متوسط حد از بیشترفراگیران 

 

 آموزشی هایدوره فراگیراناز دید  یادگیری بهبود بر علمی بینیخوش در اعتماد مؤلفه –3جدول 

 گانه شهرداری تهران22 مناطق مدیریتی

 Df t Sig انحراف معیار میانگین 

 یادگیری بهبود بر اعتماد تأثیر

 فراگیران
82/0 62/4 633 302/22 444/4 

 

 از« د تأثیر دارن بهبود یادگیری فراگیرانبر تأکید علمی آیا »پژوهش که  سومبرای پاساب به ساؤال 

 که نمود مطرح توانمی آمده، دساتبه t میزان به توجه با اسات.شاده  اساتفاده گروهیتک t آزمون

 ن،بنابرای. دارد وجود تجربی هایمیانگین با نظری میانگین بین α=  48/4 سطد در داریمعنی تفاوت

های فراگیران دوره دیدگاه از باشاااد،می نظری میانگین از باالتر تجربی میانگین کهاین به توجه با

 ادگیریی بهبود بر علمی بینیخوش در مؤلفه تأکید علمی تأثیر شاهرداری تهران، آموزشای مدیریتی

 (.0است )جدول  متوسط حد از بیشترفراگیران 

 یآموزش هایدوره فراگیراناز دید  یادگیری بهبود بر علمی بینیخوش در تأکید علمی مؤلفه  -4جدول 

 گانه شهرداری تهران22 مناطق مدیریتی

 Df t Sig انحراف معیار میانگین 

 یادگیری بهبود بر تأکید علمی تأثیر

 فراگیران
82/0 21/4 633 114/14 444/4 

 

مؤلفه کارآمدی گروهی، اعتماد و تأکید علمی  سااه با بینی علمیخوشبندی تأثیر نقش اولویت برای

 Fطرفه اساااتفاده شاااد. با توجه به میزان ، از آزمون تحلیل واریانس یکبر بهبود یادگیری فراگیران

درخصاااوص تأثیر نقش  >48/4Pتوان بیان کرد که تفاوت معناداری در ساااطد دسااات آمده، میبه

 قمناط مدیریتی آموزشااای هایدوره فراگیران از دیدبر بهبود یادگیری فراگیران  علمی بینیخوش

، وجود دارد. در این راسااتا، نتایج آزمون حاکی از این هسااتند که 8631در سااال  شااهرداری گانه22
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ترین میزان و پایین بر بهبود یادگیری فراگیران مربوط به مؤلفه کارآمدی گروهیباالترین میزان تأثیر 

 (.2باشد )جدول می مربوط به مؤلفه تأکید علمیبهبود یادگیری فراگیران تأثیر بر 

 

 هایدوره بینی علمی بر بهبود یادگیری فراگیرانهای خوشمؤلفههریک از  تأثیر -5ل جدو

 تهران شهرداری گانه22 مناطق مدیریتی آموزشی

 

 

 گیرینتیجه

ها و ... که آموزش ها، مؤسسات آموزشی، سازماندر کلیه فضاهای آموزشی اعم از مدار ، دانشگاه   

بینی علمی مطرح گیرد و مساائله یادگیری و انتقال یادگیری اهمیت دارد، سااازه خوشصااورت می

 ،فراگیرانمدرساان و مجریان آموزشی به  متقابل اعتمادکند که بینی علمی بیان میخوششاود. می

 ،اعتماد کند.می تقویت را اعتماد نیز گروهی کارآمدی و کندمی تقویت را گروهی کاارآمدی حس

 نهایتاً ،اسااتانداردها این و کندمی کمک آموزشاای باالی اسااتانداردهای فراگیران را برای رساایدن به

 بهتر یادگیری جهت در اقداماتیشود ند و باعث مینکمجریان آموزشای را تقویت می م بت باورهای

 تقویت را گروهی کارآمدی نیز علمی تأکید و کندمی تأکید علمی پیشرفت برهمچنین  و صورت گیرد

 فرهنگباعث ایجاد  و دارند یکدیگر با تبادلی رابطه ،علمی بینیخوش عوامل همه . به عبارتی،کندمی

های گروهی در سازمانموضاوع فرهنگ کارآمدی  .دنشاودر فضااهای آموزشای می علمی بینیخوش

تر باشد، باورهای کارآمدی گروهی کادر آموزشی، قوی  زیرا هرچه بسایار حائزاهمیت است ،آموزشای

بر موانع فایق آمده و در مواجهه با  ،احتمال بیشاتری وجود دارد که آنها با تالش سرسختانه و استوار

یادگیری بهتر فراگیران را در پی داشته تواند می ،پذیریایساتادگی نمایند که این انعطاف ،شاکسات

انتقال آن باشند،  و یادگیری به فراگیران دستیابی پاساخگوی باید آموزشایمدیران و مجریان  باشاد.

مدیران  .رودمی انتظار ها،در سازمان م ل نظام جامع آموزشآموزشی  مناسب سااختار وجودبنابراین 

 د. آنها بایباشاااند داشاااتهای توجه ویژه بینی علمی،خوشهای آموزشااای باید به منابع در ساااازمان

 F Sig رتبه میانگین فراگیران یادگیری بهبود بر علمی بینیخوش نقش تأثیر

 24/4(1) فراگیران یادگیری بهبود بر گروهی کارآمدی تأثیر

 15/4(3) فراگیران یادگیری بهبود بر اعتماد تأثیر 000/0 797/11

 12/4(3) فراگیران یادگیری بهبود بر تأکید علمی تأثیر
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بینی علمی در خوشمنظور ایجاد را برای کسااب تجارب تبحری و متقاعدسااازی بههای الزم فرصاات

یادگیری در تمام سطوح فردی، گروهی و سازمانی محقق  ،فراهم نمایند تا در نهایت ،ت آموزشیهیئ

و ساازمان تبدیل به ساازمان یادگیرنده شاود. سازمان دانشی که یادگیری تمام اعضای خود را  شاود

رود، می باالدر آن گیرد، سطد پژوهش و گفتمان ، یادگیری مستمر در آن صورت میکندتسهیل می

ند توانم ،کارکنان برای رسیدن به بینش جمعیو  شودحس همکاری و یادگیری گروهی تشاویق می

 یبهبود عملکردلذا  و تمامی اینها باعث بهبود عملکرد فردی، گروهی و سازمانی خواهد شد. ندشومی

برای دسااتیابی به شااود. منجر به انجام کارهای درساات در زمان مناسااب و با کیفیت مناسااب می

ز که ا شودکلیه فضاهای آموزشی باید فرهنگ و جوی بر محیط آموزشی احاطه  بینی علمی درخوش

توان ای آزاد و مستقل از نقش فرهنگ سازمانی نمی  زیرا در مدیریت، مقولهمقوله پشتیبانی کنداین 

آموزشااای، در فرایند مدیریت فضااااهای تغییرات م بت در نظام با ایجاد  هاساااازمان ،واقعدر . یافت

بینی علمی بااه هااای الزم در زمینااه خوشآموزشااای، پروراناادن روحیااه م باات و بااا ارائااه آموزش

از فضایی ب توانندمی یاددهندگان، یادگیرندگان، مجریان آموزشای و کلیه افراد دخیل در امر آموزش،

که در  دهندبینی علمی را ترویج خوش فرهنگ ایجاد و و آکناده از صااامیمیات، احترام و همکاری

 .خواهد شدگرایانه دیدگاه انسانباعث ایجاد  ،این فرهنگ ،نهایت
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