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 چکیده 

های صورت گرفته است. داده در چارچوب رویکرد کيفي و با استفاده از روش پدیدارنگاریاین پژوهش     

آوری گردیدند. انتخاب اطالع ها جمعرسانميق و نيمه ساختاریافته از اطالعپژوهش از طریق مصاحبه ع

اطالعپذیرفت. گيری با حداکثر تنوع صورت نمونه و با استفاده از راهبردای پژوهش به صورت هدفمند هرسان

دایي برخوردار بودند. سال سابقه تدریس در مقطع ابت 5ها حداقل از نفر بودند که همگي آن 41ها رسان

ها، ینشي صورت پذیرفت. بر اساس یافتهی حاصل در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزهاتحليل داده
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و   هاها و برنامه( بدبيني نسبت به طرح5ئل آموزشي ( بدبيني نسبت به مسا1آموزان بدبيني نسبت به دانش
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 مقدمه
 که است اجتماعي نهادهای ترینپيچيده و ترینمهم ،ترینبزرگ از یکي پرورش و آموزش    

ه ک ندر ای دارد. بستگي آن عملکرد چگونگي به زیادی اندازه تا نهادها سایر فعاليت کيفيت

مامي سازی فرهنگي، اجتماعي و توسعه اقتصادی در تآموزش و پرورش به پيشرفت و غني

 کمال آن، بر عالوه اما .(erstein, 2003H & Hua) کند تردیدی وجود نداردوامع کمک ميج

 شرافت نهایت به آدمي رسيدن وسيله پرورش و آموزش و بوده وی صحيح تربيت گرو در انسان

 آدمي که است ایمسئله دشوارترین و ترینبزرگ همواره تربيت و تعليم رو نای از است. انساني

 پيوند سازمان آن اصلي مأموریت با که باشدمي فني هسته دارای مانزسا هر است. جهموا آن با

 هافعاليت سایر و شده محسوب فني ستهه یادگيری - دهيیاد پرورش و آموزش در .خوردمي

  .(L,Miske & Hoy 2010) گردندمي تلقي فرعي آن به نسبت

 مهم این به دستيابي برای عظيمي يمال و انساني منابع کشورها تمامي ساله هر بنابراین  

 از معلم نقش منابع، تمامي بين در که داشت اذعان توانمي یقين به اما .دهندمي اختصاص

-مي تشکيل را پرورش و آموزش اصلي پيکره معلم که چرا است برخوردار توجهي شایان اهميت

 آموزش اهداف تحقق همچنين، .نيست شده شناخته معلم بدون اصوالً پرورش و آموزش و دهد

 افتدمي اتفاق درس هایکالس و مدرسه عملياتي سطح در عنيی آن هرم قاعده در پرورش و

2019) Mohammadi, & Hassani (Mohammadi,. دراین که نقشي از نظر صرف معلم هر 

 برخي است ممکن نماید.مي عمل باورها و هاارزش از ایهمجموع اساس بر کند،مي ایفا فرایند

 بدون و نبوده مشخص یا و دهد قرار تأثير تحت آگاهانه طور به را معلم رفتار و بوده روشن باورها

 عنوان به معلم صورت هر در (.Hoover, & Nolan 2010) بگذارد تأثير معلم رفتار بر آگاهي

 و گيردمي  قرار متعددی عوامل تأثير تحت خود دارد عهده بر را دهيیاد خطير وظيفه که فردی

,Vakilian)  گذاردمي جای بر او کار بر زیادی تأثير است معتقد آن به که ایفلسفه و دیدگاه

 بر آنان عملکرد بر فراواني اثرات تواندمي نبوده، مستثني قاعده این از معلمان بدبيني .(2008

 هایانسازم در بدبيني زمينه در دنيا سراسر در متعددی هایپژوهش کنون تا بگذارد. جای

 پژوهش و گرفته قرار غفلت مورد معلمان سازماني بدبيني متأسفانه اما پذیرفته صورت مختلف

 عليرغم تداش توجه باید که حالي در است نپذیرفته انجام آن هایمؤلفه شناسایي برای جامعي

 برخوردار فردی به منحصر هایویژگي از آموزشي هایسازمان ها،سازمان ميان شباهت وجود

 هاآن در بدبيني شناسایي لزوم امر این و گشته هاسازمان سایر از هاآن تمایز موجب هک ستنده

 سایر از پرورش و آموزش کننده متمایز یهاویژگي ترینمهم از سازد.مي ضروری ویژه طور به را
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 نبود دشوار و مبهم -2 آموزشي هایسازمان در اهداف بودن مبهم -4 ه:ب توانمي هاسازمان

 و رجوع ارباب بودن یکي -5 و متمرکزرغي ساختار -1 مشخصان فناوری -3 عملکرد بيارزیا

 شناسایي پژوهش این انجام زا اصلي هدف بنابراین .(,Birenbaum 1988) کرد اشاره محصول

 باشد.مي معلمان سازماني بدبيني هایمؤلفه

 

 مبانی نظری پژوهش
سازماني همواره مورد  ها موجب گردیده رفتارانشي سازمثير رفتار در بهبود عملکرد و اثربخأت

، زیادی پيرامون دسته بندی رفتارهاپردازان سازمان و مدیریت قرار گيرد و تحقيقات توجه نظریه

های کاری تر شدن محيطزمان و پيچيده . با گذشتل بروز و پيامدهای آن صورت پذیردعل

 اًبيني سازماني موضوعي است که اخيربد اند .اشتهمسائل جدیدتری نيز پا به عرصه ظهور گذ

 تبعات که است رفتاری موضوعات از يکی 4ينيبدب توجه محققان را به خود جلب کرده است .

شکل گرفته کامي و سرخوردگي اميدی، نابدبيني نگرشي است که از نان دارد. سازما برای يمهم

ها نفوذ کرده در بسياری از سازمان نگرش منفياعتمادی مرتبط است. این و با تحقير، نفرت و بي

موضوعات مشکل ساز در  و دليل اصلي بسياری از پيامدهای نامطلوب و منفي سازماني و یکي از

بدبيني به عنوان یک مکتب  ) Fuller (1931به عقيده .)(James, 2005باشد محل کار مي

احتماالً از کلمه یوناني  فکری و روش زندگي در یونان باستان ظهور پيدا کرده است. این واژه

ي )کلبيون( در شهری نزدیک آتن که پيروان مکتب بدبين 3به معني سگ و یا سينوسارجز 2کيون

ها اعتقاد داشتند که فرد )و نه سازمان( یگانه است. آناند گرفته شده آن جا مدرسه داشته

و غير عي طبيت غيرمفهوم زندگي بشر است و حتي نهادهای محبوب همچون مذهب و دول

بدبيني به عنوان سبک بنابراین  .(James & Dean, 1998)ضروری بوده و مستحق تمسخرند 

مفهوم  .(Ozler, 2011)گرایي معتقد بود کرد و به فردزندگي، نهادهای اجتماعي را رد مي

علوم های علمي در علوم اجتماعي همانند فلسفه، مذهب، موضوع انواع زیادی از رشتهبدبيني 

مباني نظری بدبيني سازماني در رشته  .شناسي و مدیریت استشناسي، رواني، جامعهسياس

های توسعه یافت و بر اساس تئوری 4881و اوایل دهه  4891مدیریت آموزشي در اواخر دهه 

                                                             
1. Cynicism 

2. Kyon 

3. Cynosarges  
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  شکل 6و انگيزش اجتماعي 5، رویدادهای هيجاني1، تبادل اجتماعي3، نگرش2، اسناد4انتظار

 . (Kasalak & Aksu, 2014)گرفت 

Kian (2007) نوان پيش زمينه کند که در آن منافع فردی به عبدبيني را نگرشي توصيف مي

 ,Abdollahi & Alijan)گرایي و نگاه بدبينانه به حقایق توصيف شده است شک و تردید، منفي

که از  استبدبيني سازماني به عنوان یک قضاوت ارزشي  cole (2006)به اعتقاد  .(2016

بدبيني سازماني  همچنين  .(Brown & Cergan, 2008)ات شغلي فرد نشأت گرفته است تجربي

اميدی، از خود بيگانگي و که از یأس و نا شده استبه عنوان نگرشي کلي و خاص معرفي 

بدبيني .  (Anderson, 1996)ادی نسبت به سازمان شکل مي گيرداحساس منفي و بي اعتم

 شود.تعریف شده است و شامل سه بعد مي بت به سازمانسازماني به عنوان نگرش منفي نس

 باور به این که سازمان صداقت ندارد.  -4

 احساس منفي نسبت به سازمان و -2

گرایش به نشان دادن رفتارهای تحقيرآميز و بدخواهانه نسبت به سازمان که مطابق با  -3

 این باورها و احساسات منفي هستند. 

 باورها

این باور است که سازمان صداقت ندارد. با توجه به این تعریف که  اولين بعد بدبيني سازماني،

 "ها و اعمال انسانيو باور به درستي و صداقت انگيزه بدبيني عبارت است از حالت عدم اعتقاد"

باورهای بدبينانه به بيان دقيق عبارت است از این که افراد فاقد صداقت هستند. بنابراین افراد 

لي مثل عدالت، صداقت قدند که اقدامات سازمانشان نشان دهنده نبود اصوبدبين به سازمان معت

ر و اعمال وجود های پنهاني برای رفتااد بدبين اغلب معتقدند که انگيزهباشد. افرو صميميت مي

ها انتظار دارند فریب و دروغ ببينند تا صداقت و راستي؛ و به احتمال خيلي دارد بنابراین آن

 پذیرند.های تصميمات سازماني را مياللتوجيه و استدکمي 

 

                                                             
1. Expectancy  

2. Attribution  

3. Attitude  

4. Social Exchange    

5. Emotional Events  

6. Social Motivation  
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 احساس

های عاطفي به موضوع مورد نگرش( و باورها است. این ها متشکل از احساس )واکنشنگرش

از طریق احساس و شناخت تجربه  داللت بر این موضوع دارد که بدبيني، احساس و تفکر است )

های عاطفي تواند شامل واکنشلکه ميازمان نيست بطرفانه درباره سشود(. بدبيني قضاوت بيمي

های بدبينانه، بيش تر بر نه احساس اصلي که سازی عنصر عاطفي نگرشقوی باشد. در مفهومي

Izard (1977) دو شکل مالیم و قوی ها در شود. هر یک از این احساستعيين کرده، تأکيد مي

( 1شوکه شدن  –غافلگيری  (3شادی  –حالي ( خوش2اشتياق  –( عالقه 4اند: شرح داده شده

 –( خواری 7بيزاری )انزجار(  –( تنفر 6خشم  –( عصبانيت 5اضطراب و دلهره  –ناراحتي 

 حقارت.  –( شرمندگي 8وحشت  –( ترس 9تحقير 

 رفتار

باشد و آشکارترین گرایش یش به رفتار منفي و بدخواهانه ميبعد سوم بدبيني سازماني گرا

دادن سازمان است. این انتقاد  های بدبينانه دارند مورد انتقاد قراررشهایي که نگنرفتاری برای آ

ها صحبت کردن درباره عدم صداقت و ترین آنانواع مختلفي داشته باشد که واضحتواند مي

ها و باشد. کارکنان همچنين ممکن است از شوخيسازمان و مواردی از این قبيل مي درستي

 ,Dean)شان استفاده کنند های بدبينانهشآميز برای بيان نگرنههای طعه شوخيها به ویژکنایه

Brandes & Dharwadkar, 1998).  

از بنابراین بدبيني سازماني یک مفهوم چند بعدی است و قدرت و شدت نگرش بدبيني تابعي 

عنصر ه بعد اند که این سباشد. همچنين تحقيقات نشان دادهقدرت و شدت هر یک از ابعاد مي

 .(Levent & Keser, 2016)  ش بدبيني به شدت با هم ارتباط متقابل دارندنگر

عامل را به عنوان چهار  James (2005)اند. به عنوان منشأ بدبيني شناخته شدهعوامل متعددی 

عوامل شامل نقض قرار دادهای های بدبيني سازماني مطرح کرده است. این پيش بيني کننده

شود. مي 1و حمایت سازماني 3، استنباط از عدالت سازماني2سازمانيهای ، سياست4شناختيروان

بدبيني شناختي با ميزان زیاد ی سازماني و نقض قراردادهای روانهاادراک منفي از سياست

                                                             
1. Psychological Contract Violation  

2. organizational politics  

3. Organizational Justice  

4. Organizational Support  
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و درک مثبت از عدالت سازماني و حمایت سازماني با بدبيني رابطه  سازماني ارتباط مثبت دارد

باال و پایين( را به عنوان ) 2خارجي( و روحيه معنوی –)داخلي  4همچنين کنترل ویمنفي دارد. 

کنند نشان داد وقتي کارکنان احساس مي اوهای ن چهار رابطه در نظر گرفت. یافتههای ایواسطه

کنند تخلف از های سازمان( یا کارکنان باور مي رفتارهایشان به انتخاب خودشان نيست )سياست

آید )نقض قراردادهای روان سازمان و کارکنان به وجود ميبين مقررات و تقابل به مثل 

عدالتي شود و بدون توجه به نوع بيتر ميها نسبت به سازمان بيششناختي(، بدبيني آن

باشد بدبيني در سازمان عدالتي در سازمان زیاد ای و تعاملي(، وقتي درک بي)توزیعي، رویه

ائل يده دارند که سازمان برای کمک هایشان ارزش قیابد. از طرفي وقتي کارکنان عقافزایش مي

 یابدهای بدبينانه کاهش ميهاست )حمایت سازماني(، نگرشاست و نگران رفاه و آسایش آن
(James, 2005). 

در  Chiaburu, Peng & Banks (2013)شود. ني منجر به پيامدهای نامطلوبي ميبدبيني سازما

کرد نشان دادند که بدبيني تأثيرات منفي مهم و ي ميي سازماني را بررستحقيقي که بدبين

روي توانايي شخص و سازمان دارد. تآثيراتي از قبيل عدم تعهد و عدم انجام طوالني بر 

در تحقيق خود دریافت  Abraham (2000) همچنين .(Bellini & Bonaiuto, 2015)وظايف 

داشته و  1و تعهد سازماني 3يکه بدبيني سازماني تأثير منفي آشکاری بر روی رضایت شغل

بحث پيامدهای بدبيني در مجموع در م .(Davis, 2002)گردد )با سازمان(  مي 5موجب بيگانگي

اند که رابطه منفي بين بدبيني سازماني و تعهد ای از تحقيقات نشان دادهها سلسلهبرای سازمان

 Brown)& وجود دارد  7، رضایت شغلي، عملکرد شغلي6سازماني، رفتار شهروندی سازماني

Cergan, 2008).   به همين دليل بدبيني موضوعي است که باید به طور جدی به آن پرداخته

 شود.  

 

 

 

                                                             
1. control 

2. Spirituality 

3. Job Satisfaction  

4. Organizational Commitment  

5. Alienation 

6. Organizational Citizenship Behavior  

7. Job Performance  
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 پژوهش شناسیروش
رت گرفته این پژوهش در چارچوب رویکرد کيفي و با استفاده از روش تحقيق داده بنياد صو

ساختار یافته انجام ی عميق و نيمههاها، مصاحبهسانرها از اطالعآوری دادهاست. جهت جمع

ترین معيار شدند. بنا به موضوع پژوهش مهمنفر مي 41ها شامل است.  اطالع رسانپذیرفته 

سال سابقه تدریس در مقطع ابتدایي شهر  5انتخاب این افراد در وهله اول حداقل برخورداری از 

ها، این نتيجه حاصل گردید احبهپژوهش و اجرای مص تهران در نظر گرفته شد اما در طي انجام

های دیگر مرتبط با تدریس مانند سابقه مدیریت و ي که عالوه بر تدریس، از مسئوليتکه معلمان

مدرسي ضمن خدمت  معلمان های آموزشي منطقه و ونت آموزشي مدرسه، عضویت در گروهمعا

تن از اطالع  6به این ترتيب  ها کمک نمایند.دهتر داتوانند به غنای بيشمند هستند مينيز بهره

ز آن جا که های مذکور برخوردار بودند. ايار اصلي، حداقل از یکي از ویژگيها عالوه بر معرسان

ها در مدرسه، اعم از معاون پرورشي، معاون اجرایي، مربي تربيتي و متصدیان سایر مسئوليت

به امر تدریس اشتغال نداشته فرض  مربي بهداشت زیر نظر مقطع ابتدایي نبوده و به طور پيش

گيری در این پژوهش را هدفمند معيار با راهبرد حداکثر تنوع در نمونه ، مي توان روش نمونهاند

شوندگان نمایش ها به همراه سایر مشخصات مصاحبهری دانست. در جدول ذیل این ویژگيگي

 داده شده است. 
 ناگدنوش هبحاصم تاصخشم .1 لودج
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در شروع هر مصاحبه ضمن توضيح هدف پژوهش و جلب اطمينان مصاحبه شونده یک سؤال 

نفي دارند کلي مطرح شد با این مضمون که معلمان ابتدایي به چه چيزهایي در مدرسه نگرش م

ها مي شود؟ در ادامه سؤاالت دیگری با این ها ناشي از عدم اعتماد آنو کدام یک از این نگرش

شوند گيرد؟ معلماني که دچار بدبيني ميها شکل مي : چرا این بي اعتمادیرح شدمضمون مط

کنند؟ عالوه بر این سؤاالت، بر حسب شوند و چه رفتارهایي اتخاذ ميدرگير چه احساساتي مي

نياز از سؤاالت کنکاشي برای رفع ابهام و درک عميق تر پدیده استفاده گردید. بعد از پایان هر 

تحليل محتوا، متن مصاحبه به دقت مورد بررسي قرار گرفت و بر کاغذ پياده شد. مصاحبه جهت 

برای تحليل هر مصاحبه از روش کدگذاری در سه سطح باز، محوری و گزینشي استفاده گردید. 

 دهد. جام شده در این پژوهش را نشان مينمونه ای از کد گذاری ان 2جدول 
 

 اساس بخشی از یک مصاحبه گذاری باز برای از کد: نمونه2جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها در ر کالس و معلم دخالت مي کنند. آناوليا  مرتباً در کا

ن و حتي تدریس معلم اظهار مورد ميزان تکاليف و نحوه آ

ظراتشان باید اعمال شود. کنند که نکنند و فکر ميمينظر 

جویي از کار معلم هستند. ها به دنبال ایراد گرفتن و بهانهآن

کنند. یا معلم امسال دائم معلمان را با هم مقایسه مي به طور

و پارسال را یا معلم دو کالس را و یا حتي معلم فرزندشان را 

 دیگر .با معلم فرزند اقوامشان در مدارس 

 

 کدهاي باز استخراج

 شده از اين نقل قول

 کنند.اوليا در کار معلم دخالت می -1

 جو هستند.اوليا ايرادگير و بهانه -2

 کنند.اوليا معلمان را با هم مقايسه می -3
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ها، کدهای محوری ها بر اساس شباهتمقایسه کدهای باز و دسته بندی آندر مرحله بعد با 

 شکل گرفتند.

 کنيد.مشاهده مي 3و گزینشي را در جدول گيری کدگذاری محوری هایي از نحوه شکلنمونه

 

 شیگیری کدگذاری محوری و گزین: نحوه شکل3جدول 

 بدبيني سازماني معلمان کد گزینشي

بدبيني نسبت به مسائل  بدبيني نسبت به اوليا کد محوری
 آموزشي

بدبيني نسبت به طرح ها و 
 برنامه ها

اوليا در کار معلم دخالت  کد باز

 کنندمي

حجم کتب درسي زیاد 

 است

تغييرات در طرح ها و 

 برنامه ها زیاد است

 جواوليا ایرادگير و بهانه

 هستند

ارزشيابي توصيفي ناکارآمد 

 است

ناسب زیر ساخت های م

برای انجام طرح ها و 

 ها وجود نداردبرنامه

 

 رسان به طور کامل و با اطمينان باال حاصل گردید. نفر اطالع 41ها پس از مصاحبه با اشباع داده

ه شد. همچنين به ها، از تکنيک کنترل اعضا استفادظور حصول اطمينان از اعتبار دادهبه من

های گردآوری شده انجام افزایش قابليت انتقال سعي گردید توصيف غني از مجموعه داده منظور

 پذیرد.

 

 

 

 



81 واکاوی پدیده بدبینی سازمانی معلمان: مطالعه ای به روش کیفی 
  

 یافته های پژوهش

گيرد که در مقوله جای مي 6ازماني معلمان در های به دست آمده، بدبيني سبر اساس تحليل

 .پردازیمهای مربوط به هر یک ميادامه به گزارش یافته

 بدبینی نسبت به اولیا

در بدبيني  باور بر عدم اعتماد وجود دارد. افراد بدبين دائماً در انتظار فریب و نيرنگ از طرف 

باره د. یکي از مشارکت کنندگان در اینها شک دارنن هستند و در وفاداری و صداقت آندیگرا

آیند. نيت به مالقات معلم مي ءمعلمان بدبين معتقد هستند که  اکثر اوليا با سو "عنوان کرد: 

همکاری کنند. اوليا در عين حال  که حاضر به م معلمان را با یکدیگر مقایسه ميها به طور دائآن

ها خيلي توقع هستند. آنکنند ، بسيار پرآموزان خود رسيدگي نميبا معلم نيستند و به دانش

رفتار معلم را به مدیر گزارش  ترینو کوچک دگردنو به دنبال ایراد از کار معلم ميبوده  جونهبها

دهد این دسته معلمان ها نشان ميعالوه بر این تحليل داده"نمایند.دهند تا وجهه او را خراب مي

دانند. اشي از اختالف خانوادگي اوليا ميآموزان را نتر مشکالت درسي و تربيتي دانشبيش

کنند تا معلم را تحت علم توطئه و دست به یکي ميممعلمان بدبين بر این باورند که اوليا عليه 

دانشان را ها عقيده دارند که اوليا ذهن فرزنبه مقاصد مورد نظر خود برسند. آنفشار قرار داده و 

ها بر این کاهند. آنآموز ميو از ارزش و مقام معلم نزد دانش نمایندنسبت به معلم تخریب مي

نظری برای اظهار ر معلم را دارند بنابراین حق هيچ گونه انتقاد وباورند که اوليا قصد دخالت در کا

کار ما تخصص الزم را  ها در این زمينه این است که اوليا درو توجيه آن شوندها قائل نميآن

 گردد. ها مينه با اوليا موجب سوء استفاده آنها معتقدند که رفتار گرم و صميماندارند. آن

 انبدبینی نسبت به همکار

ها باور دارند که رفتار . در برخي موارد آنشودبيني معلمان معطوف به همکاران ميگاهي بد

در "ينه گفت: شوندگان در این زمتر است. یکي از مصاحبهمدیر با سایر همکارانشان دوستانه

بندی وجود دارد. برخي معلمان در جناح مدیر قرار دارند و نور چشمي مدارس معموالً جناح

ها به راحتي از تأخير و حتي غيبت آنر هستند. مدیر معموالً هوای این دسته را دارد مثالً مدی

هم با شما نخواهد داشت. نور کند اما اگر در جناح مدیر نباشي حداقل همکاری چشم پوشي مي

از  "کنند.برند و چاپلوسي مدیر را ميحرف سایر معلمان را برای مدیر ميها معموالً چشمي

د دیگری که در رابطه با بدبيني نسبت به همکاران ذکر شد احساس حسادت همکاران به موار
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درک تحصيلي یکدیگر، دریافت یکدیگر است. در این زمينه عنوان شد همکاران نسبت به م

ی از این دست به یکدیگر حسادت مي نامه، انتخاب شدن به عنوان معلم نمونه و مواردتشویق

توان به باور ها به آن اشاره نمودند ميا نسبت به همکاران که اطالع رسانهکنند. از دیگر بدبيني

. آن زنند اشاره کردی سایر همکاران را به اسم خود ميبه این که همکاران پيشنهادها و طرح ها

های خالقانه خود که ها و سایر روشمين دليل است که اکثر معلمان طرحها عنوان کردند به ه

گذارند. همچنين این شود با یکدیگر در ميان نميامر تدریس و یادگيری ميباعث سهولت در 

ی خواهند بار خودشان را رووجود دارد که برخي از همکاران ميباور در بين این دسته از معلمان 

د در گروه را به درستي انجام نمي ها یا وظایف مربوط به خودوش سایر همکاران بيندازند. آن

 کنند.های ساده را تقبل ميدهند یا فقط کار

 آموزانبدبینی نسبت به دانش

آموزان هستند. یکي از شوند دانشکه در مدرسه مورد بدبيني واقع مياز جمله افراد دیگری 

موزان دارند معتقدند آعلماني که نگرش بدبينانه به دانشم"ها در این زمينه گفت: اطالع رسان

ه مخل گيرند بلکا نه تنها خودشان درس را یاد نميهفعال هستند. آنها بيشکه اکثر بچه

آموزان خنگ وند. برخي دیگر نيز معتقدند دانششآموزان ميآموزش و یادگيری سایر دانش

ها و فعاليت ربطي به شيوه تدریس و سایر مهارتتوانند درس را یاد بگيرند و این هستند و نمي

ها اکثر بر اساس تحليل داده "ش آموز است.ود دانهای معلم در امر یاددهي ندارد و مشکل از خ

و معتقدند اکثر بچه ها لوس  تربيت هستند گالیه دارندآموزانشان بيمان از این که دانشاین معل

 دهند.وظایف مربوط به خود را انجام نمياند و مسئوليت بار آمدهو بي

 بدبینی نسبت به مسائل آموزشی

های فعال تدریس است. گيرند بدبيني نسبت به روشسته قرار مياز بدبيني هایي که در این د 

این دسته از معلمان معتقدند که حجم باالی کتب درسي و اهداف فراوان گنجانده شده در آن، 

ها، مهارتي نبودن دروس و تعداد زیاد طالب کتاب نسبت به درک متوسط بچهباالتر بودن سطح م

ریسي در یادگيری دانش که اتخاذ هر گونه روش تدشود آموزان در کالس موجب ميدانش

یک های سخنراني و اکثر این معلمان معمواًل از روش السویه باشد. به همين دليلآموزان علي

توان به آن اشاره کرد بدبيني معلمان کنند. مورد دیگر که ميسویه در تدریس خود استفاده مي

با ": رساني در این زمينه گفتست. اطالعدهي ابه ارزشيابي توصيفي به جای نمره نسبت
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شده و اوليا ها کم د. با این نوع ارزشيابي تالش بچهآینسواد باال ميارزشيابي توصيفي بچه ها بي

ها بدون خوب بگيرند. باال دستير کار نيست همه بچه ها رتبه خيليای دتوقع دارند چون نمره

حجم کتب درسي در نظر  رات، محيط فيزیکي وهای ما از نظر تعداد نفاین که شرایط کالس

ارد دیگری که در عالوه بر آن از مو  "کنند.برداری ميهای کشورهای دیگر را کپيبگيرند روش

شود. ز بر سایر وظایف معلمان اضافه ميگيرد تعدد وظایفي است که هر رواین دسته جای مي

تناسب با زمان آموزشي نيست و معلمان حجم کار معلمان م"رسان ها عنوان کرد: یکي از اطالع

 "ها را سرسری انجام دهند.از کارها را به خانه ببرند یا آنمجبور هستند که خيلي 

 بدبینی نسبت به طرح ها و برنامه ها:  

های زیادی وارد آموزش و پرورش شده است که موجبات ها و برنامههای اخير طرحدر سال

تعداد "این زمينه بيان کرد:  رساني درفراهم آورده است. اطالع مانبدبيني فراواني در بين معل

شود. طرح ها اضافه ميزیاد است و هر روز هم به این طرحهای آموزش و پرورش ها و برنامهطرح

پژوهي و ... . شاید این پژوهي و اقدامس ویژه، درسحيان، طرح شهاب، طرح کرامت، مدارجابربن

ها هاست که معلمان را به آناصولي بودن آنمفيد باشند اما غير خود ها هر کدام به نوبهطرح

ها با حجم کتب و ی هستند در حالي که انجام همه آنها اجباربدبين کرده است. اکثر این طرح

علم باید با توجه به ها و زمان محدودی که در اختيار معلم هست منافات دارد. مسایر فعاليت

های الزم برای دهد نه اجباری. از طرفي زیر ساختپژوهي انجام درسپژوهي یا نيازش اقدام

رسان اطالع "های اجرای طرح.ل امکانات مورد نياز و آموزش روشها وجود ندارد مثاجرای طرح

ز نيست یعني آموآموزان در حد توانایي خود دانشهای مربوط به دانشطرح"دیگری عنوان کرد: 

رفي معلم با حجم زیاد وظایفش نمي که خود بچه انجام نداده از ط کننداز کارهایي تقدیر مي

ها را برای بچه ها اهنمایي کند در نتيجه والدین طرحها را درست ررسد که وقت بگذارد و بچه

محتوا هستند. حکایت ها جنبه ظاهری دارند و  بي. به همين خاطر  بيش تر طرحدهندانجام مي

 "یت آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هيچي شده است.های آموزش و پرورش حکاطرح
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 ای:بدبینی نسبت به رشد حرفه

ها و ای، مهارتاست که برای باال بردن دانش حرفههایي فرایندها و فعاليت 4ایرشد حرفه

آموزان خود یادگيری دانشها بتوانند به نوبه اند به طوری که آنهای معلمان طراحي شدهنگرش

ترین عواملي که دهد از مهمها نشان مينتيجه تحليل داده .(Ballock, 2007)بخشند  را بهبود

در آموزش و پرورش ميان کسي که شود این است که ب بدبيني معلمان در این زمينه ميموج

رسان ها در این زمينه شوند. یکي از اطالعداند تفاوت زیادی قائل نميداند و کسي که نميمي

های رشد گذارترین روششته مرتبط با تدریس یکي از تأثيرادامه تحصيل در ر "عنوان کرد: 

گيرد های آکادميک دانشگاه را نميها جای دورهشک هيچ کدام از دورهای است چون بيحرفه

راحتي به جای کس دیگری های مجازی که هر کس به موزش و پرورش حتي به اندازه دورهاما آ

های مجازی در بسياری از ت ارزش قائل نيست چون این دورهيالدهد برای تحصامتحان مي

موارد مثل ارزشيابي، نقل و انتقاالت و ... امتياز دارند ولي تحصيالت آکادميک امتياز ندارد. از 

دهد تخدام را تصویب کردند که نشان ميطرفي قانون حداکثر ارائه یک مدرک باالتر از زمان اس

قدر یگر مبلغ افزایش به خاطر مدرک آنشوند. از طرف دنمين قائل ارزشي برای یادگيری معلما

مواردی همچون های دیگر نيز به رساناطالع "گذرد.ست که آدم از خير ادامه تحصيل ميپایين ا

ها )به این معنا که با ورود خدمت، عدم برگزاری به موقع دوره های ضمنکاربردی نبودن دوره

د(، خارج از شونها با تأخير برگزار ميتغيير کتب و ... دورههای جدید یا تغيير طرح ها ، طرح 

یس اشاره داشتند. در ها و عدم استفاده از مدرسين شایسته جهت تدرساعت کاری بودن دوره

 های بدبيني سازماني معلمان آمده است.مؤلفه 4شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

مقوله بدبيني  6ها به تفصيل بيان  شد، بدبيني معلمان در  بخش گزارش یافتهطور که در همان

آموزان، بدبيني نسبت به به همکاران، بدبيني نسبت به دانشنسبت به اوليا، بدبيني نسبت 

 ای قرار ميها و بدبيني نسبت به رشد حرفهها و برنامهسائل آموزشي، بدبيني نسبت به طرحم

در عوامل سازماني دارند.  از  ها در ارتباط نزدیک با یکدیگر بوده و ریشهولهگيرد. تمامي این مق

هایي از این گيرد و ویژگي پژوهشهای کيفي قرار ميجا که این پژوهش در دسته پژوهشآن

باشد باید عنوان آوری شده ميهای گردتفسير نتایج بر اساس تحليل داده دست انعطاف زیاد و

پژوهش، بدبيني معلمان در مفهوم کلي آن مورد توجه قرار گرفت زیرا به طور کرد که در ابتدای 

دبيني . به این معنا که آیا این بگيردقرار ميدقيق مشخص نبود که بدبيني حول چه محوری 

شد که ریشه در شخصيت معلم داشته باشد و معلمان در نوعي بدبيني فردی محسوب مي

ای که معلمان با هرگير آن باشند؟ یا نوعي بدبيني حرفزندگي شخصي و خانوادگي خود نيز د

های شغل خود به آن نگرش بدبينانه داشته باشند؟ و یا حتي نوعي بدبيني توجه به ویژگي

و پرورش و مدرسه اجتماعي به این معنا که اگر این معلمان در محيط دیگری جز آموزش 

رو جهت شناسایي دقيق پدیده و اطمينان نگشتند؟ از ایبودند به آن دچار ميمشغول به کار مي

عالوه  در دستور کار قرار گرفت تا گيری با حداکثر تنوعها، استفاده از روش نمونهتر به دادهبيش

 وعي بررسي گردد. های متنها، پدیده از دیدگاهبر وجه اشتراک اصلي نمونه

پرداخت و وقوع پدیده ميکه به شناسایي علل های عميق و بيان سؤاالتي با انجام مصاحبه

های گردآوری شده این نتيجه حاصل آمد که این بدبيني نوعي بدبيني يل دادههمچنين تحل

سازماني است که ریشه در سازمان و نحوه مدیریت آن دارد به این معنا که اگر علل به وجود 

. از این رو یابديني معلمان به حداقل خود کاهش ميآورنده آن در سازمان بر طرف شود، بدب

موزش و های سازماني قرار گرفت. از آن جا که نظام آدسته بدبينيپدیده به طور مشخص در 

مامي ها در سطوح باالی مدیریتي برای تگيریباشد و تصميمپرورش در ایران متمرکز مي

قوق و پذیرد، لذا مدارس از بسياری جهات از نحوه پرداخت حمدارس به طور یکسان صورت مي

کنند از ها به طرز چشمگيری مشابه عمل ميهای انجام آنها و شيوهیا گرفته تا نوع فعاليتمزا

رو در این پژوهش مفهوم بدبيني سازماني هم به بدبيني معلمان نسبت به سازمان آموزش و این

طور که در بخش مباني گردد. همانني ایشان نسبت به مدرسه اطالق ميپرورش و هم به بدبي

و رفتار شکل مي گيرد. تحليل کر گردید  بدبيني سازماني در سه بعد باور، احساس نظری ذ

علل به وجود آورنده آن مربوط  دهد بدبيني در بعد باور بيش تر بههای پژوهش نشان ميداده
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نسبت به این پدیده نمود پيدا  شود و بدبيني در ابعاد احساس و رفتار در واکنش  معلمانمي

-ها ميموجب ایجاد نگرش بدبينانه در آن معنا که معلمان نسبت به عواملي که کند. به اینمي

ل گرفته، رفتارهایي ها شککنند سپس در واکنش به بدبيني، احساساتي در آنشود، باور پيدا مي

ها با توجه به زمينه و بافتي که  معلمان در آن قرار دارند کند. نوع این واکنشبروز پيدا مي

کند عدالتي ميها بيکنند که سازمان در مورد آنبرای مثال معلمان  باور پيدا مي متفاوت است.

گردند. ز جمله عصبانيت، دلزدگي و ... ميسپس با توجه به این باور دچار احساسات و هيجاناتي ا

مانند ولي احساسات فقط در حد احساس باقي ميدر برخي موارد با توجه به سایر شرایط این 

کنند. در هر صورت .... نمود رفتاری پيدا مي کاری وصورت پرخاشگری، اعتراض، کم هي به گا

پيامد این بدبيني به طرز چشمگيری در عملکرد معلمان تأثير گذاشته ، اهداف وجودی آموزش 

 سازد. و پرورش را با چالش جدی مواجه مي 

های به نگرفته است. پژوهش ر ایران انجامکنون پژوهشي در زمينه بدبيني سازماني معلمان دتا

اند اما بدبيني سازماني معلمان نپرداخته هاییر کشورها نيز، به شناسایي مؤلفهعمل آمده در سا

در زمينه عوامل به وجود آورنده و پيامدهای بدبيني در مدارس، تحقيقات زیر صورت گرفته 

-امدهای بدبيني در سازماندها و پيپيشاین با عنوان James (2005) در تحقيقي که توسطاست. 

 عاملصورت پذیرفت چهار  های مدارسرات بالقوه مثبت و منفي بر سيستمها: بررسي تأثي

شناختي و حمایت سازماني به لت سازماني، نقض قراردادهای روانهای سازماني، عدا سياست

ارهای و آسيب شغلي )تنش شغلي و فرسودگي معلم(، رفت عنوان پيشایندهای بدبيني سازماني

شهروندی )متمرکز بر سازمان و متمرکز بر فرد( انحراف کار )اجابت و رفتارهای ضد توليدی( و 

در  .شناسایي گردیدعملکرد )عملکرد شخصي و عملکرد سازماني ( به عنوان پيامدهای مربوطه 

ی با عنوان رابطه بين بدبيني سازماني و اعتماد در مدارس: بررسي بر رو Akin (2015)تحقيق 

کند. همچنين بيني ميسازماني، اعتماد سازماني را پيش ها نشان دادند که بدبينيیافته ،معلمان

دهند که باید به بدبيني سازماني برای ایجاد جو اعتماد سازماني که بر اثر این نتایج نشان مي

 ری شود.تداری دارد توجه بيشآموزان تأثير معنارسه، عملکرد مدرسه و موفقيت دانشبخشي مد

با عنوان بدبيني سازماني،  Karadag, Kilicoglu & Yilmaz (2014)در پژوهشي که به وسيله 

فرهنگ مدرسه و پيشرفت تحصيلي: بررسي مدل معادالت ساختاری صورت گرفت مقياس 

بدبيني سازماني شامل ابعاد هيجاني، شناختي و رفتاری و فرهنگ مدرسه شامل ابعاد ارتباط 

ای در نظر ف، مشارکت معلمان و رشد حرفهی مشارکتي، اعتماد، یکپارچگي اهداآموزشي، رهبر

نگ مدرسه و گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بدبيني سازماني تأثير منفي بر فره
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عنوان نگراني نظارت به با  Gunduz & Omur (2016)پژوهشي توسط پيشرفت تحصيلي دارد. 

های این رفت که بر طبق یافتهبدبيني سازماني در معلمان انجام گکننده برای بينيعنوان پيش

پژوهش رابطه مثبت، در سطح متوسط و از لحاظ آماری معناداری بين نگراني نظارت و بدبيني 

داد که نگراني نظارت معلمان  سازماني معلمان وجود دارد. نتایج تجزیه و تحليل رگرسيون نشان

  هاست.بدبيني سازماني آن معناداری برایکننده بينيپيش

های سياسي مدیران مدارس تحت عنوان تأثير مهارت Konakli (2016)در تحقيقي که توسط 

مثبت رابطه  های مطالعههای آموزشي صورت پذیرفت یافتهمقابل بدبيني سازماني در سازمان در

اد. همچنين یافت های سياسي و بدبيني سازماني معلمان نشان دمعناداری بين ادراکات مهارت

 داری بدبيني شناختي،سياسي مدیران مدرسه به طور معنا هایت مهارتشد که بعد صميمي

ي و صميميت با کند. در حالي که ابعاد هوشياری اجتماعهيجاني و رفتاری را پيش بيني مي

ا ب Polatcan & Titerk (2014)در تحقيق  داری بر بدبيني هيجاني دارند.همدیگر تأثير معنا

های های بدبيني سازماني نتایج یافتهبری مدیران مدارس و نگرشعنوان رابطه بين رفتارهای ره

دار به طور منفي و در سطح متوسط بين بدبيني و قيق نشان داده است که ارتباط جهتتح

  رفتارهای رهبری وجود دارد.

شناخت و درک عميق ازماني معلمان، در این پژوهش سعي گردیده با واکاوی پدیده بدبيني س

 مطلوب آن برداشته شود.دمي برای جلوگيری از پيامدهای ناتری نسبت به آن پيدا کرده، ق
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