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 پژوهش حاضر به تبيين نقش تع ديل گر تسهيم تجارب تدريس در تاثيرگذاري فرهنگ نوآورانه بر واکنشهاي:چکیده
 جامعه آماري معلمان. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود.شناختي و روانشناختي معلمان پرداخته است
 نفر به شيوه نمونه گيري طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب052مدارس ايالم در مقطع ابتدايي بودند که از بين آنها تعداد
 نتايج نشان داد که فرهنگ نوآورانه. پرسشنامه استاندارد روا و پايا بکار گرفته شد5  جهت جمع آوري دادهها.شدند
 ادراکپويايي مدرسه و عملکرد ادراک شده مدرسه تاثير،ادراک شده به طور مثبت و معناداري بر رضايت شغلي معلمان
 نتايج نشان داد که. پويايي ادراک شده مدرسه نقش واسطه دارد، در ارتباط بين رضايت شغلي و عملکرد مدرسه.دارد
 تسهيم تجارب تدريس ارتباط بين فرهنگ.فرايند تسهيم تجارب تدريس بر رضايت شغلي تاثير مثبت و معناداري دارد
 در نهايت نتايج نشان داد که.نوآورانه و واکنش هاي شناختي و روانشناختي معلمان را به طور معنادار تعديل مينمايد
.اثرات مستقيم فرهنگ نوآورانه بر رضايت شغلي ضعيف و بر پويايي و عملکرد ادراک شده مدرسه تاثير معناداري ندارد
، پويايي ادراک شده مدرسه، رضايت شغلي، فرهنگ نوآورانه مدرسه، تسهيم تجارب تدريس:واژههاي کلیدي
Moderating role of teacheing experience sharing in the effect of perceived innovative
culture of schools on teachers’ psychological and cognitive reactions
Ali Yasini 1*

Abstract: Current study aims to investigate the moderating role of teaching experience sharing in
the impact of innovative culture on teachers' psychological and cognitive reactions (job
satisfaction, organizational dynamism, perceived organizational performance). Research method
was descriptive – correlation. All of elementary school’s teacher of Ilam city were made
population of the study that from them 250 individual teachers were selected via stratifying
sampling method and. In order to data collection five standard questionnaire were used. Structural
Equation Modeling used to test the model and findings first show that perceived innovative culture
significantly and positively affects employees’ job satisfaction and perceptions of organizational
dynamism and organizational performance. Moreover, organizational dynamism perception plays
an important mediating role among three employee-level outcomes by converting job satisfaction
into organizational performance perception. We also find support for the direct, positive effect of a
perceived teaching experience sharing process on job satisfaction but not on perceptions of
organizational dynamism and organizational performance. Most importantly, findings on the
significant moderating role of a teaching experience sharing contribute to innovation theory by
emphasizing the importance of the innovation/schooling interface: bundling teaching experience
sharing and innovative culture together enhances employees’ positive attitudes and perceptions.
This result also suggests that the teaching experience sharing process shows only a weak effect on
job satisfaction and no effect on perceptions of organizational dynamism or school performance.
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مقدمه
در ادبيات و متون علمي ،در اغلب اوقاات اصاطالن ناوآوري از يا ساو باا خالقيات وموساوي و
مقامي )1931 ،و از سوي ديگر با کاارآفريني ونيا ناامي و همکااران1911 ،؛ سازندريشاويلي،1
 )0223بجاي يکديگر و گاهاً به طور نادرست بکار گرفته شده اند .خالقيت بيشتر به علوم رفتاري
وتعليم و تربيت و روانشناسي) و نوآوري بيشتر با علوم اقتصاادي ،ماديريت ،علاوم اداري ،و علاوم
سياسي سروکار دارد .عالرغم وجوه تشابه و افتراق بين سه واژه نوآوري ،خالقيت و کارآفريني ،در
محيط بشدت در حال تغييار اماروزي ،رماو موفقيات ساازمانها در محايطهااي داناايي محاور و
پساصنعتي ،بهرهمندي از خالقيت ،نوآوري و ترويج فرهنگ نوآوراناه اسات ورادنباوش و برايا ،0
 .)0220در اين راستا ،بخشي از ادبيات علمي ودس ،المپکاين ،و کاوين1331 ،9؛ هاسار ،تلايس،
گريفين ،0222 ،4خاليد ،مادها ،آمنا )0223 ،5به نقش فرهنگ نوآورانه در بهبود عملکرد سازماني
تمرکو نموده و بر اين امر اتفاق نظار دارناد؛ "فرهنگاي کاه شاامل کاارآفريني و ناوآوري باشاد،
سازماني با مويت رقابتي برتر ايجاد ميکند" ونماميان و فيض الهي.)1935 ،
در مدارس همانند ساير سازمانها ،فرهنگ نوآوري موجاب رشاد ،شاکوفايي ،و موفقيات سيساتم
آموزشي مي شود .فرهنگ نوآورانه نوعي جهاتگياري مادارس باه سامت آزماايش گويناههاا و
رويکردهاي جايگوين جديديست تا از طريق بررسي منابع جديد و شکستن هنجارهاي موجاود و
ايجاد بروندادها و خروجيهاي با کيفيت ،عملکردش را بهبود ببخشاد وتاوراني ،آقاايي ،منطقاي،
 .)1930جهتگيري به سمت چنين نوآوري ميتواند طرحي ايجاد کند کاه در آن معلماان ماي-
توانند عدم قطعيت را مديريت کرده و نتايج ناخواسته را کاهش دهند وکتالر ،بيجاارد ،بوشاويون،
دن بورک  .)0210 ،2پرورش عالقه و تعهد معلمان و مديران به نوآوري ميتواناد ايان احسااس را
در آنها به وجود آورد که مدرسه سرشار از سرزندگي و شادابي است ،همگام با تغييرات محيطاي
حرکت کرده و ميتواند به طور اثربخشي هرگوناه اضاطراب ناشاي از عادم اطميناان محيطاي را
کاهش دهد وسليماني و کاکابري .)1935 ،در اين خصوص ژو ،گائو ،يانگ و ژو و )0225دريافتناد
معلماني که تمايل و تعهد بااليي براي ايجاد نوآوري دارند ،رضايت شاغلي باااليي را تجرباه ماي-
کنند .آنها اظهار داشته اند فرهنگ نوآورانه در مدرسه باا آزماودن گويناههااي جاايگوين جدياد،
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نوآوري در مواد و منابع آموزشي ،فناوري ،خدمات ،مهارتها ،روياههاا و سااير فعالياتهاا ،باعا
افوايش و بهبود ادراک مثبت معلمان از عمکلرد مدرسه ميشود.
مدرسه به عنوان ي سيستم فني ا اجتماعي داراي ماهيتي آموزشي ،خدماتي ،پويا و فعال باوده
که همواره براي بهبود بخشيدن به عمکلرد خود در فرآيند درونسازماني ،نوآوري ايجااد کارده و
رفتارهاي نوآورانه معلمان را نيو تشاويق مايکناد .بناابراين همانناد سااير ساازمانهاي دولتاي و
خصوصي ا که تفاوت ماهوي با سيستمهاي آموزشي دارند ا مدارس نيو به دنبال مويات رقاابتي
بوده و براي رسيدن به اين مهم همواره تمايل دارند باه سامت فرهناگ نوآوراناه حرکات کنناد
وپرسااتون ،گولاادرينگ ،برناادز ،کاناتااا .)0210 ،فرهنااگ نوآورانااه در ماادارس تاکيااد زيااادي باار
توانمندسازي معلمان دارد و به آنها اجازه ميدهد تا خالقانه عمال کارده و اساتعدادهاي باالقوه
خود را به فعليت برسانند .در اين راستا بخشي از ادبيات حوزه مديريت مدارس استدالل دارند که
فرهنگ ي مدرسه بر تفکرات ،احساسات و اقدامات معلمان تاثيرگذار بوده ،باه شاناخت افاراد از
درجه رسميت و تمرکو مدرسه کم کرده و هنجارهايي براي بروز رفتاار آنهاا ايجااد ماينماياد
وکاچيا ،فراري ،آالموتکا ،پونا0212 ،1؛ دي برنتاني و کلين اشميت .)0224 ،0عالرغم موارد فاوق،
ادبيات حال حاضار حاوزه ناوآوري در خصاوص تااثير فرهناگ ساازماني نوآوراناه بار رفتارهاا و
بروندادهاي عملکرد شغلي معلمان بسيار ناچيو است وفوالن ،0211 ،9ايرلناد ،کوراتکاو ،ماوريس،
.)0222
در کنار فرهنگ نوآورانه ،موفقيت ي سازمان عمدتاً به تالشهاي معلمان جهت اجراي اقادامات
راهبردي در حوزه هاي آموزشي ،ياددهي ا يادگيري ،و شيوه هاي هدايت مدرساه متکاي اسات.
بنابراين اندازهگيري تاثيرات در سطح فردي معلمان قبل از تااثير تجمعاي آن در ساطح ساازمان
مهم است .با اين حال ،تحقيقات موجود توجه کمي به ارتباط بين فرهنگ نوآورانه و واکنشهااي
سطح فردي معلمان داشته اند وهابرمن و ميلو0219 ،4؛ شان و اولريچ.)0224 ،
از ميان رفتارها و بروندادهاي شغلي وواکنشهاي سطح فاردي) ،بررساي کانشهااي شاناختي و
روانشناختي معلمان هدف مطالعه حاضر است .واکنشهاي شناختي و روانشاناختي معلماان ،باه
رفتارهاي اشاره دارند که توسط اعضاي مدرسه انجام ميشوند؛ ناظر بر تعامال کارکناان و ايفااي
نقشهاي افراد ،گروه ها و سيستم سازمان ميباشد؛ و با هدف ارتقاا ساطح رفااه فارد ،گاروه ياا
سازمان نسبت به دستور العمل مدون انجام ميشوند وهاارگريوز .)0224 ،واکانشهااي کارکناان
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نسبت به تغييرات سازماني در سه جهت شامل؛ واکنش اجتماعي سازماني ومديريت واکنشهااي
افراد ذينفع) ،واکنش فردي اجتماعي ومديريت واکنش هااي افاراد خااص در ساازمان) ،و نقاش
تجويوشده واکنشهاي اجتماعي وواکنش به سامت نيازهااي شاغلي) شاکل مايگيارد وکااملي،
بختياري اصل ،لطفي آرباطان ،پورفرج .)1930 ،در اين ميان مهمترين واکنشهاي معلمان نسبت
به نوآوري ،واکنش هاي سطح فردي است که اشااره باه رفتارهاا و برونادادهاي شاغلي از قبيال؛
رضايت شغلي ،ادارک پويايي سازماني ،و عملکرد فردي دارند وناياموبي.)0211 ،1
در اين راستا مطالب فوق ،تدوين ي چارچوب نظري و بيان شواهد تجرباي باراي بررساي تااثير
فرهنگ نوآورانه مدرسه بر کنش و واکنشهاي معلمان نسبت به نوآوري و تغييرات الزم است؛ تاا
از اين طريق مدارس بتوانند از نتايج سطح فردي براي تحليال پيشارانهااي موفقيات در ساطح
مدرسه استفاده نمايد .بر اين اساس پژوهش حاضر با گسترش ادبيات حوزه ناوآوري و رفتارهااي
معلمان در مدارس ،از ي سو تالش دارد خال دانشي و بينشي را تقليال دهاد و از ساوي ديگار
تالش دارد تا جهت درک چگونگي تاثير فرهنگ نوآورانه بر رفتار معلمان ي چارچوب تئاوريکي
و مجموعهاي از شواهد تجربي را ارائه نمايد .نتايج پژوهش حاضر ميتواند مديران مدرسه را آگااه
و توانا سازد تا مواياي بالقوه ي فرهنگ نوآورانه براي سيستم آموزشي و معلماانش ،را تشاخي
دهند و اين آگاهي و توانايي به آنها کم ميکند تا بر روي تالشهايشان تمرکاو کارده و مناابع
مناسبي را جهت ايجاد مويت رقابتي تخصي دهند.
پژوهش حاضر به تاثير فرهنگ نوآورانه بر متغيرهاي سطح فردي پرداخته است و از آنجاييکاه در
بافت مدارس ايران تاکنون چنين پژوهشي انجام نشده است ،تاکيد بر نوآوري و سنجش تااثير آن
بر کنشها و رفتارها در سطح فردي ميتواند به ادبيات اين حوزه کما شااياني نماياد .در ايان
راستا ،پژوهش حاضر تالش دارد تا از طريق بررسي تاثير فرهنگ نوآورانه وکه ميتواند در نگرش-
ها و ادراکات معلمان مشاهده شود) بر رضايت شغلي معلمان و ادراک آنهاا از پوياايي ساازماني و
عملکرد مدرسه اين خأل تحقيقاتي را تقليل بخشد.
متغيرهاي متعددي ارتباط بين فرهنگ نوآورانه و رفتارهاي معلمان را ميانجيگري و يا تعديل مي
نمايند .از مهمترين متغيرهاي درون مدرسهاي که بر کم و کيف ارتبااط فاوق تااثير ماي گاذارد،
تسهيم تجارب تدريس 0و تجربه معلماي اسات وماوران ،ساي مان ،تينتيکاان0211 ،9؛ کاوانااق،
هارگيو ،مونو ،کمالي .)0219 ،در اين مطالعه تسهيم تجارب تدريس به عناوان فرآينادي تعرياف
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مي شود که در آن اطالعات از ساوي معلماان و در باين تماامي ماديران و معلماان و در سراسار
مدرسه توزيع ميشود و در نهايت به ي فهم مشترک منجر مايشاود .ايان فهام مشاترک نياو
برگرفته از فرهنگ حاکم بر سازمان است که به نوبه خود بر واکنشهاي شاناختي و روانشاناختي
معلمان تاثير ميگذارد .در فضاي مدرسه به اشتراکگذاري تجارب درونسازماني فرصاتهاايي را
براي معلمان بوجود ميآورد که با يکديگر تعامل داشته باشند و ايدهها ،دانش و ادراکاات مرباوط
به موقعيت هاي مدرسه و رخادادهاي محايط دروناي و بيروناي مدرساه را باه اشاتراک بگذارناد
وليمونگلي ،المباردي ،ماراني ،سيارون .)0219 ،1از طريق تعامالت همومان ،معلمان اعتماد ،تعهد
و ي حس وفاداري دو طرفه را ايجاد ميکنند .وقتي معلمان درک ميکنند که بخاوبي از ساوي
همکاران و مديرانشان اطالعرساني شدهاند ،ي احساس تعلق قوي در آنها شکل ميگيرد ورکار و
همکاران.)0225 ،0
هاسر و همکاران و )0222بر اين باورند که شواهد ناچيوي در خصوص نقش تعديل گري تساهيم
تجارب درون سازماني در ارتباط بين فرهنگ نوآورانه و رفتارهااي معلماان وجاود دارد و بيشاتر
ادبيات موجود بر تحول فرهنگي که در افراد و رويه هاي سازماني تعبيه شده است تاکياد نماوده
است ونقل از تسنگ و کاو .)0214 ،9پيتارز و باراش و )1332از اهميات تجاارب درون ساازماني
جهت نوآوري  /کارآفريني بح ميکنند .همچنين سينکوال و )1334فرآيند تسهيم تجارب درون
سازماني 4را به عنوان عاملي تعريف کرده است که اثر فرهنگ نوآورانه بر روي نگرشها و ادراکات
شناختي معلمان را تقويت ميکند .در نهايت تسهيم تجارب درون سازماني ميتواناد باه معلماان
کم کند تا درک بهتري از ارزشمند بودن ي فرهنگ نوآورانه داشته باشند وسوزان ،اُنيل ،لاي،
ژو .) 0219 ،5بر اساس مباني نظري و پيشينه اشاره شاده ،پاژوهش حاضار باه دنباال پاسا باه
فرضيههاي پژوهشي زير است:
فرضیه اول :فرهنگ نوآورانه ادراک شده بر رضايت شغلي ،پويايي سازماني و عملکرد مدرسه تاثير معناداري
دارد.
فرضیه دوم :معلماني که ادراک بااليي از تسهيم تجارب و اطالعات تدريس دارند ،ميوان رضايت شغلي،
پويايي سازماني ادراک شده ،و عملکرد شغلي آنه ا بيشتر از معلماني است که ادراک پايين تري از تسهيم
تجارب دارند.

1. Limongelli, Lombardi, Marani, & Sciarrone
2. Recker, Dorward, Dawson, Mao, Liu, Palmer, & Park
3. Tseng, & Kuo
4. Sharing In-Organizational Experiences
5. Susan, O’Neill, Lee, & Zhou
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فرضیه سوم :رضايت شغلي تاثير معناداري بر پويايي سازماني دارد.
فرضیه چهارم :رضايت شغلي تاثير معناداري بر عملکرد مدرسه دارد.
فرضیه پنجم :پويايي سازماني تاثير معناداري بر عملکرد مدرسه دارد.
فرضیه ششم :در ارتباط بين رضايت شغلي و عملکرد مدرسه ،پويايي سازماني نقش واسطه دارد.

بر اساس مبانينظري،پيشينه پژوهش و فرضيههاي ارائه شده ،الگوي مفهومي پاژوهش باه شارن
زير مي باشد:

شکل  .1الگوي مفروض پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري دادهها توصيفي از نوع همبساتگي
است .تمامي معلمان مدارس ابتدائي دولتي در شهر ايالم جامعه آمااري پاژوهش را تشاکيل داده
اند .در مجموع  052معلم با شيوه نمونهگيري طبقهاي وابتدا نوع مدرسه و ساپس تعاداد معلماان
در هر مدرسه) به عنوان نمونه انتخاب شدند .در اين پژوهش ناوع مادارس دختراناه و پسارانه باه
عنوان طبقه در نظر گرفته شدند .از هر طبقه  05مدرسه انتخاب و از هر مدرسه  5معلام انتخااب
شدند .در نهايت با حذف اطالعات ناق اطالعات  095معلم تحليل شد .از اين تعاداد  45درصاد
زن و  55درصد مرد بوده اند 13 .درصاد داراي تحصايالت کاارداني 51،درصاد کارشناساي و 92
درصد کارشناسي ارشد و باالتر بودند 19 .درصاد داراي ساابقهي  1تاا  0ساال 12 ،درصاد داراي
سابقهي  9تا  5سال 14 ،درصد داراي سابقهي  2تا  12سال 09 ،درصد داراي ساابقهي 11تاا 02
سال و  42درصد داراي سابقهي بيش از  02سال بودند.
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جهت جمع آوري دادهها از سه پرسشنامه استاندارد که شرن آنها در ادامه خواهاد آماد ،اساتفاده
شده است .پرسشنامهها ابتدا از انگليسي به فارسي و دوباره به از فارسي به انگليسي توسط دو نفار
متخص برگردانده شد تا به لحاظ مفهومي و رواني محتوا ،درون مايه آن تاييد گردد .متخصصان
و مترجمان هرگونه ابهام در خصوص سواالت را به بح گذاشتند تا اينکاه توافاق حاصال گشات.
همچنين براي اطمينان از مرتبط بودن ،کامل بودن سواالت و تضمين رواياي صاوري و محتاوايي
پرسشنامه ،با  12نفر از مديران مدارس مشاورت شاد .برخاي از ساواالت پرسشانامههاا براسااس
بازخورد معلمان اصالن شد .سپس ي مطالعه پايلوت با  92نفر از معلمان مدارس انجام گرفات و
از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه پاس دهند و نظر خود را درباره طراحي و جمله بندي آن ابراز
نمايند .در آخر پرسشنامه براساس مطالعه پايلوت نهايي شد .پرسشنامههاي استاندارد پژوهش باه
شرن زير مي باشند:
* پرسشنامه فرهنگ نوآورانه ادراک شده
فرهنگ نوآورانه با استفاده از پرسشانامه چهاار گوياهاي ژو و همکااران و )0225سانجيده شاده
است .اين پرسشنامه به بررسي شيوههاي جستجوي سازمان براي منابع جديد ،نوآوري سازمان و
عدم تکيه بر قوانين و مقررات اداري مي پردازد .ابوار ماذکور در مطالعاه ژو و همکااران و)0225
مورد استفاده قرار گرفته و مقدار ضريب آلفااي کرونبااآ آن  2/15گاوارش شاده اسات .در ايان
مطالعه مقدار آلفاي کرونباآ پرسشنامه مذکور برار با ( )α=0.89برآورد شد.
* پرسشنامه تسهیم تجارب تدریس
جهت سنجش متغير تسهيم تجارب تدريس از مقيااس  4گوياه اي کاوهلي ،ژاورساکي و کوماار
و )1339استفاده شد .از پاسخگويان خواسته شد فرآيندهاي تدريس را بر روي طيف  5درجه اي
ليکرت با محوريت «کامال مخالفم» و «کامال موافقم» ارزيابي کنند .با استفاده از آلفااي کرونبااآ
پايايي اين ابوار برابر با و )α=0.81برآورد شاد .در مطالعاه کاوهلي و همکااران و )1339ضاريب
آلفاي کرونباآ براي ابوار فوق  2/11گوارش شده است
* پرسشنامه واکنشهاي شناختی و روانشناختی
جهت سنجش متغير واکنش هاي شناختي و روانشناختي معلمان از سه مقياس رضاايت شاغلي
ادراک شااده وژو و همکاااران ،)0221 ،پويااايي سااازماني ادراک شااده وژو و همکاااران ،)0222 ،و
عملکرد سازماني ادراک شده ووي ،اونيل ،لي ،ژو )0210 ،به شرن زير استفاده شده است.
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* سنجهي رضایت شغلی
ورونس1

و )0211حاوي  3سوال ،جهت اندازه گيري رضايت شغلي به کار
مقياس پپ ،آديماندو،
گرفته شد .سواالت موجود به ميوان موافقت يا مخالفت پاس دهنادگان دربااره رضاايت آناان از
مدير ،رضايت از همکاران ،رضايت از ذينفعان بيروني ،فرصاتهااي ارتقاا و دساتاوردهاي شاغلي
توجه داشت .با استفاده از آلفاي کرونباآ پاياايي ايان اباوار برابار باا و )α=0.83بارآورد شاد .در
مطالعه پپ ،آديماندو ،ورونس و )0211باراي اباوار ماذکور ضاريب آلفااي کرونبااآ برابار 2/11
گوارش شده است.
* سنجهي پویایی سازمانی ادراک شده
جهت سنجش متغير پويايي سازماني از ابوار استاندارد کوستا لوبو ،آبلهاا ،کااروالو 0و )0211باا 1
گويه استفاده شد .اين ابوار براي اندازهگيري ارزيابي پاس دهندگان باا توجاه باه ساطون تغييار
مدرسه در ميوان توسعه اطالعات جديد ،توسعه فنااوريهااي جدياد تادريس ،کيفيات خادمات
آموزشي و ارتباطات با ساير سازمانها ،و سطون انگيوش معلمان بکار گرفته شده است .با اساتفاده
از آلفاي کرونباآ پايايي ابوار مذکور برابر با و )α=0.85برآورد شد .در مطالعه لوبو ،آبلهاا ،کااروالو
و )0211براي ابوار مذکور ضريب آلفاي کرونباآ برابر با  2/12گوارش شده است.
* سنجهي عملکرد سازمانی ادارک شده
جهت سنحش ادراک معلمان از عملکرد مدرسه از پرسشنامه  1گويهاي مامکو 9و )0214استفاده
شده است .از پاس دهندگان خواسته شد تا عملکرد فعلي مدرسه و انتظاارات عملکاردي از آن را
با استفاده از طيف  5گوينه اي ارزيابي نمايند .پايايي اين ابوار با استفاده از ضريب آلفاي کرونباآ
برابر با و )α=0.85محاسبه شد.
روایی و پایایی ابزارهاي پژوهش
روش تحليل عاملي تاييدي و )CFAجهت ارزيابي ويژگيهاي اندازه گيري سازهها به کاار رفتاه
است .شاخ هاي برازش ،رضايت مندي نتايج را نشاان مايدهناد :درجاه آزادي کااي اساکوئر
 ،شاخ

برازش نرمال شده  ،NFI=0.99شااخ

بارازش زيادشاونده

 ،IFI=0.99شاااخ باارازش مقايسااهاي  ،CFI=0.99شاااخ توکرااا لااوئيس  TLI=0.99و
تخمين خطاي مربع ميانگين ريشه  RMSEA=0.02وجدول  .)9همچنين باه منظاور حصاول

1. Pepe, A., Addimando, L., & Veronese
2. Costa-Lobo, Abelha, & Carvalho
1. Maemeko
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اطمينان از پايايي ابوار در مطالعه پايلوت اوليه با  92نفر پاسخگو ،از ضاريب آلفااي کرونبااآ باه
شرن جدول  1استفاده شد که مقادير تمامي ضرايب باالتر از  2/1مي باشد و نشان دهنده اعتباار
و مناسب بودن ابوارهاي اندازه گيري است .در نهايت با نمونه  095نفري معلمان ،باراي ارزياابي
مدل بيروني فرضيهها از دو معيار  ρديلون ا گلداشتاين ياا پاياايي مرکاب و مياانگين وارياانس
استخراجشده و )AVEيا ميانگين وارياانس مشاترک باين ساازه و نشانگرهايشاان اساتفاده شاد
وجدول  .)1تمامي ضرايب بدست آمده پايايي مرکاب بااالتر از  2/12و تماامي مقاادير شااخ
 AVEباالتر از  2/52بودن و نشان دهنده مناسب بودن ابوارهاي اندازه گيري ميباشند.
نتایج پژوهش
آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
جدول  1ماتريس همبستگي و آمار توصيفي متغيرها را نشاان مايدهاد .مرباع ريشاه وارياانس
ميانگين استخراج شده و )AVEبراي هر ي از ساازههاا بورگتار از بيشاترين همبساتگي باين
متغيرهاي جانبي است که شامل سازه اصلي ميشود ونشان داده شده در باالي قطر جدول .)1به
عالوه  AVEهر سازه بسيار بورگتر از بيشترين واريانس مشترک با ساير سازهها ميباشد .هار دو
آماره ،معيار روايي تشخيصي که توسط فورنل و الرکر و )1311پيشانهاد شاده اسات را بارآورده
ميکنند .نهايتاً ضرايب آلفا و پاياييهاي مرکب سازهها همگي بورگتار از  2712اسات کاه نشاان
دهنده پايايي خوب ابوارهاي اندازه گيري است.
جدول  :1آمار توصیفی و همبستگی بین متغیرهاي پژوهش
متغیرها

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

 :X1عملکرد ادراک شده
مدرسه
 :X2فرهنگ نوآورانه ادراک
شده
 :X3تسهیم تجارب تدریس
 :X4رضایت شغلی ادراک
شده
 :X5پویایی سازمانی ادراک
شده
 :X6سن

1

-

-

-

-

-

-

*0.44

1

-

-

-

-

-

*0.26

*0.54

1

-

-

-

-

*0.25

*0.34

*0.20

1

-

-

-

*0.46

*0.46

*0.28

*0.35

1

-

-

*-0.14

 :X7تحصیالت

**0.03

**0.04

-0.01

**0.03

میانگین
انحراف معیار

3.13
0.79

0.00
*.012
3.25
0.74

**0.04

*0.07

*-0.12

3.92
0.67

3.03
0.83

3.75
0.69

1
*0.24
34
0.77

1
BSC
0.85
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2715

ضریب آلفاي کرونباخ
ضریب پایایی مرکب
0.85
میانگین واریانس استخراج
0.74
شده
مشترک
واریانس
بیشترین
0.29
* همبستگي در سطح  p<0.01معني دار است.

2713

2711

2719

2715

-

-

0.89

0.82

0.82

0.81

-

-

0.66

0.54

0.53

0.52

-

-

0.30
0.15
0.36
0.36
** همبستگي در سطح  p<0.05معني دار است =BSC .کارشناسي

آزمون فرضیههاي پژوهش
ارتباطات و مسيرهاي مفروض در قالب الگوي ساختاري با اطالعاات کامال بارازش شاده اسات.
جهت کنترل هرگونه اثرات مداخلهگر ،متغيرهايي مانند سن معلمان و سطح تحصيالت در مادل
وارد شد که نتايج آن در جدول  0نشان داده شدهاند .بهطور کلي شاخ هاي برازش نشان ماي-
دهند که مدلبرازش خوبي با دادههاي گردآوري شده دارد .جدول  0نتاايج آزماون فرضايههااي
پژوهش را نشان ميدهد.
TLI=0.98 ،IFI=0.99 ،NFI=0.98 ،CFI=0.99 ،و .)RMSEA=0.025

(

جدول  .1نتایج حاصل از مدل رابطه ساختاري
ضريب β

مقدارt

فرهنگ نوآورانه >>>>>> رضايت شغلي

*0.37

14.71

فرهنگ نوآورانه >>>>>> پويايي سازماني

*0.46

19.18

فرهنگ نوآورانه >>>>>> درک عملکرد مدرسه

*0.28

10.56

تسهيم تجارب تدريس >>>>>> رضايت شغلي

*0.05

1.90

تسهيم تجارب تدريس >>>>>> پويايي سازماني

0.04

1.51

تسهيم تجارب تدريس >>>>>> عملکرد مدرسه

-.01

-0.55

مسيرهاي تاثير

اثرات

اثرات مستقیم

رضايت شغلي >>>>>> پويايي سازماني

*0.25

13.27

رضايت شغلي >>>>>> عملکرد مدرسه

**0.04

1.96

تعدیلگر

اثرات

متغیرهاي کنترل

پويايي سازماني >>>>>> عملکرد مدرسه

*0.36

15.87

اثر متقابل فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجارب تدريس بر رضايت شغلي

**0.05

2.32

اثر متقابل فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجارب تدريس بر پويايي سازماني

*0.07

3.79

اثر متقابل فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجارب تدريس بر عملکرد مدرسه

*-0.06

-3.17

سن معلمان >>>>> رضايت شغلي

*0.07

4.27

سن معلمان >>>>>> پويايي ادراک شده

*-0.14

-9.43

سن معلمان >>>>>> عملکرد سازمان

*-0.09

-5.88

تحصيالت معلمان >>>>>> رضايت شغلي

*0.06

3.59

تحصيالت معلمان >>>>>> پويايي ادراک شده

*0.04

2.37

تحصيالت معلمان >>>>>> عملکرد مدرسه

*0.04

2.63
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فرضیه اول :بین فرهنگ نوآورانه ادراک شده با رضاایت شاغلیپ پویاایی ساازمانی و
عملکرد سازمانی ارتباط معناداري وجود دارد.
بر اساس نتيجه جدول  0ارتباط بين فرهناگ نوآوراناه ادراک شاده باا رضاايت شاغلي ،پوياايي
سازماني و عملکرد سازماني تاييد شده است و ميتوان گفت که فرهنگ نوآورانه به طور مثبات و
معناداري باا رضاايت شاغلي و ،)p<0.001،b=0.37پوياايي ساازماني و )p<0.001،b=0.46و
عملکرد سازماني و )p<0.001،b=0.28ارتباط دارد.
فرضیه دوم :بین تسهیم تجارب تدریس درون ساازمانی باا رضاایت شاغلیپ پویاایی
سازمانی و عملکرد سازمانی ارتباط معناداري وجود دارد.
همانطور که نتايج نشان ميدهد ،تسهيم تجارب تدريس باه طاور مثبتاي باا رضاايت شاغلي در
ارتباط است و .)p<0.1،b=0.05با اين حال تسهيم تجارب تدريس بر پويايي سازماني وb=0.04
 )p<0.1،و عملکرد سازمان و )p<0.1،b= -0.01به لحاظ آماري تاثيري معناداري ندارد.
فرضیه سوم :تسهیم تجارب تدریس نقش تعدیلگر در ارتباط بین فرهنگ نوآوراناه باا
رضایت شغلیپ پویاییسازمانی و عملکردسازمانی دارد.
نتايج نشان ميدهد که تسهيم تجارب تدريس نقش تعديل کننده در تاثيرگذاري مثبت فرهناگ
نوآورانه بر رضايت شاغلي و )p<0.05،b=0.05و پوياايي ساازماني و )p<0.001،b=0.07دارد.
همچنين نتايج نشان ميدهد که تسهيم تجارب تدريس ،تاثير فرهنگنوآورانه برعملکرد ساازمان
را در جهت معکوس تعديل ميکند و.)p<0. 01،b= -0.06
پااژوهش حاضاار نشااان داد کااه تاااثيرات مثباات فرهنااگ نوآورانااه باار واکاانشهاااي شااناختي و
روانشناختي معلماني قويتر است که سطح باالتري از فرآيند تسهيم تجارب تدريس در ساازمان
را درک و دريافت کرده باشند .جهت تسهيل تفسير نتايج ،اثرات تعاملي در شاکل  0نشاان داده
شدهاند .دو اثر متقابل اول شامل تاثير فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجارب تدريس بر رضايت شغلي
و پويايي سازماني درک شده قابل توجهاند .يافتهها نشان ميدهد که سطون باالتر فرآيند تساهيم
تجارب تدريس ،رابطه بين فرهنگ نوآورانه و نگرشهاي مثبت معلمان نسبت به پويايي سازماني
را بهبود ميبخشد .اگرچه تاثير متقابل فرهنگ نوآوراناه و تساهيم تجاارب تادريس بار عملکارد
سازماني مهم است ،عالمت و جهت آن برخالف انتظارات دو نمودار قبلي است .اثر متقابل منفاي
به اين امر اشاره دارد که تاثير فرهنگ نوآورانه بر عملکرد سازماني براي معلماني قويتر است که
سطح پايينتري از فرآيند تسهيم تجارب تدريس ادراک و دريافت کرده اند.
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شکل  . 1اثرمتقابل بین فرهنگ نوآورانه درک شده و تسهیم تجارب تدریس و تجارب تدریس درک شده

فرضیه چهارم :رضایت شغلی بر پویایی سازمانی و عملکرد ساازمانی تااثیر معنااداري
دارد.
فرضيه چهارم تاثير مثبت رضايت شغلي بر پويايي سازماني و عملکرد سازمان را نشان مايدهاد.
همان طور که در جدول  0نشان داده شده است رضايت شغلي به طور مثبتي با پويايي ساازماني
و )p<0.01،b=0.25و عملکرد سازمان و )p<0.05،b=0.04ارتباط دارد .بنابراين فرضايه فاوق
به لحاظ آماري تاييد ميشود.
فرضیه پنجم :پویایی سازمانی اثر معناداري بر عملکرد سازمانی دارد.
نتايج جدول  0نشان مي دهد که پويايي سازماني اثر مستقيم و معناداري بار عملکارد ساازماني
دارد و .)p<0.01،b=0.36همچنين مقدار  tمحاسبه شده برابار  15/11ماي باشاد کاه خيلاي
قويتر و بورگتر از  1/32مي باشد .بر اين اساس مي توان اذعان داشت که باه لحااظ آمااري و در
سطح خطاي  2/21پويايي سازماني اثر معناداري بر عملکرد سازماني دارد.
فرضیه ششم :پویایی سازمانی نقش میانجی بین رضایت شغلی و عملکرد سازمان دارد.

دوره پنجم ،شمارة دوم ،پاييز و زمستان 69  6931

دو فصلنامه علمي پژوهشي مديريت مدرسه

براي درک اين که آيا پويايي سازماني نقش مياانجي در ارتبااط باين رضاايت شاغلي و عملکارد
سازمان دارد يا نه ،رويه پيشنهاد شده ايکان و وسات 1و )1331بکاار گرفتاه شاد .هماانطور کاه
جدول  9نشان ميدهد نرآ کاهش ضرايب رگرسيون رضايت شغلي و پويايي سازماني به ترتياب
عبارتند از  2/10 :و  .2/21بر اساس اين نرآ کااهش ،پوياايي ساازماني نقاش مياانجي قاوي در
تاثيرگذاري مستقيم رضايت شغلي بر عملکرد ساازماني دارد .بناابراين مايتاوان اذعاان داد کاه
فرضيه ششم پژوهش تاييد ميشود.
جدول :9نتایج الگوي ساختاري نقش میانجی پویایی سازمانی
عملکرد
سازمان

عملکرد سازمان

پويايي
سازماني

عملکرد سازمان

نتايج

رضايت شغلي

*0.50

-

*0.43

*0.09

dr= 0.82

پويايي سازماني

-

*0.53

-

*0.49

0.30

0.30

0.20

0.31

IFI
TLI

72.64/16
0.99
0.99

75.11/16
0.99
0.99

175.68/31
0.99
0.98

195.19/46
0.99
0.98

RMSEA

0.03

0.03

0.03

0.03

dr= 0.08
پويايي
سازماني متغير
ميانجي قوي
محسوب مي
شود

2

ضريب تعيين R :

نرآ افت ضريب همبستگي dr:

بحث و نتیجه گیري
هدف پژوهش حاضر توسعه و پيشابرد ادبياات تحقياق ناوآوري از طرياق آزماون اثارات
فرهنگ نوآورانه بر واکنش هاي شناختي و روانشناختي معلمان بود و اين تاثير با نقاش تعاديلگر
تسهيم تجارب تدريس مورد مطالعه قرار گرفت .بر اين اساس يافتههااي پاژوهش حاضار مياوان
شناخت و آگاهي محققان ،متخصصان و دست اندرکاران آموزش و پارورش را در خصاوص تااثير
مثبت و معنادار فرهنگ نوآورانه و فرآيند تسهيم تجارب تدريس بار نگارش و ادراکاات معلماان
وسيعتر کرده تا از اين راه بتوانند براي ترغيب معلمان به پذيرش نوآوري سازماني تالش نمايند.
در پژوهشهاي پيشين تاثير فرهنگ نوآورانه بر شکلگيري نگرشها و ادارکاات معلماان
مورد مداقه قرار نگرفته ومانند پژوهش هاي حيدري فرد و همکاران1935 ،؛رجاب زاده ،لسااني،
مطهري ناژاد1934 ،؛ احادي ،ناوري ،گنجاه1935 ،؛ تاوراني و آقاايي1930 ،؛ والساکو0211 ،؛
چانگ ،وان چانگ ،بتيتگتن )0211 ،و يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که وجود ي فرهناگ

1. Aiken & West
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نوآورانه ادراک شده از سوي معلمان بر رضايت شغلي معلمان ،ادراک معلمان از پويايي ساازماني
و عملکرد مدرسه تاثير مثبت و معنيداري دارد .بر اين اساس به لحاظ تجرباي مايتاوان اذعاان
داشت که فرهنگ نوآورانه مي تواند نتايج مثبتي در سطح فردي ومعلماان) ايجااد نماياد و ايان
نتيجه براي حوزه نوآوري ي يافته بسيار مهم است.
در پژوهش حاضر فرض تاثير مستقيم و مثبت فرآيند تسهيم تجارب تدريس بار رضاايت
شغلي تاييد شده است که با يافتههاي ژاورسکي و کوهلي و )1339همخواني دارد .باا ايان حاال
هيچگونه شواهدي مبني بر تاثير مستقيم و مثبت تسهيم تجاارب تادريس بار ادراک معلماان از
پويايي سازماني و عملکرد سازماني يافت نشد .اگرچه تسهيم تجارب تادريس ،مياوان همکااري،
تعامل و ارتباط با معلمان را افوايش ميدهد ،ولي نميتواند به عنوان ي پيشران مساتقيم باراي
جهتدهي نگرشها و ادراکات معلمان قلمداد شود .اين اثر متقابل بسيار پيچيدهتر است زيرا تاثير
تسهيم تجارب تدريس بر ادراک معلمان از پويايي سازماني و عملکرد سازماني مشروط باه عامال
ديگري تحت عنوان فرهنگ نوآورانه است.
عالوه بر نتايج فوق ،سه اثر متقابل مهم بين فرهناگ نوآوراناه و فرآيناد تساهيم تجاارب
تدريس با توجه به سه متغير برونداد رفتاري معلمان وسطح فردي) ا کاه هماان واکانش هااي
شناختي و روانشناختي است ا حاصل شد .ادبيات گذشته حوزه ماديريت و رفتاار ساازماني ايان
مسئله را در نظر نگرفته است که ميوان تسهيم تجاارب تادريس مايتواناد شادت ارتبااط باين
فرهنگ نوآورانه و نگرشها و ادراکات معلمان را به طور معناداري تغيير دهد.
پژوهش حاضر نشان داد که تاثيرات مثبت فرهنگ نوآورانه بار واکانشهااي شاناختي و
روانشناختي معلماني قويتر است که سطح باالتري از فرآيند تسهيم تجارب تدريس در ساازمان
را درک و دريافت کرده باشند .جهت تسهيل تفسير نتاايج ،اثارات تعااملي بررساي شاد و نتاايج
نشان داد که اثرات متقابل تاثير فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجاارب تادريس بار رضاايت شاغلي و
پويايي سازماني درک شده قابل توجهاند .يافته هاا نشاان داد کاه ساطون بااالتر فرآيناد تساهيم
تجارب تدريس ،رابطه بين فرهنگ نوآورانه و نگرشهاي مثبت معلمان نسبت به پويايي سازماني
را بهبود ميبخشد.
اگرچه تاثير متقابل فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجارب تدريس بار عملکارد ساازماني مهام
است ،عالمت و جهت آن برخالف انتظارات ساير تاثيرات بود .اثر متقابل منفي به اين امار اشااره
دارد که تاثير فرهنگ نوآورانه بر عملکرد سازماني براي معلماني قويتر است که سطح پايينتري
از فرآيند تسهيم تجارب تدريس ادراک و دريافت کردهاند .اين نتيجاه نقاش پيچيادهتار تساهيم
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تجارب تدريس را در فرآيند توريق ي فرهنگ نوآورانه به سيستمهاي آموزشي نشان مايدهاد.
بنابراين پژوهشهاي بيشتري نياز است تا مشخ نمايند دقيقاً چه چيوي در درون سيستمهاي
آموزشي جريان دارد و اينکه اثر تسهيم تجارب تدريس بر ادراک عملکرد چگونه است.
با توجه به ارتباط بين سه متغير خروجي در سطح فردي ،رضايت شغلي از طريق پوياايي
سازماني ادراک شده ،به طور مثبتي ادراک افراد نسبت به عملکرد ساازمان را تحات تااثير قارار
ميدهد .پژوهشهاي گذشته اذعان داشتهاند که رضايت شغلي ممکن اسات عملکارد ساازمان را
تحت تاثير قرار دهد يا ندهد وکريستين و همکاران .)0222 ،براي تقويت يافتههاي چنادوجهي و
نه چندان محکم ،بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و عملکرد سازماني از طريق نقاش مياانجيگر
پويايي سازماني ادارک شده ضروري است .وقتي معلمان راضي و خرسند به صورت مثبتي آمااده
حرکت و تغيير به سمت پويايي سازماني ميشوند ،بهبود عملکرد سازماني شروع ميشود .بر ايان
اساس و با توجه به يافتههاي پژوهش حاضر ،ادراک معلمان از پويايي سازماني منبعاي ارزشامند
در جهت برقراري ارتباط بين رضايت شغلي معلمان و عملکرد سازمان ميباشد .با توجه به يافتاه
هاي پژوهش حاضر ميتوان کاربردهاي نظري و مديريتي را به شرن زير ذکر نمود:
الف) کاربردهاي نظري
نتايج پژوهش حاضر از جنبههاي متعددي توانساته اسات باه حاوزه ناوآوري و ماديريت
سيستمهاي آموزشي کم

نمايد .نخست اينکه تاثير مستقيم فرهنگ نوآوراناه بار برونادادهاي

رفتاري معلمان اهميت اين که نوآوري بايد بر مبناي نگرشها ،ادراکات و شناخت معلمان باشاد،
را نشان ميدهد .بدون چنين ديدگاهي ،نظريه نوآوري نمايتواناد در ايان خصاوص کاه چگوناه
فرهنگ نوآورانه به مشارکت معلمان در راستاي بهسازي عملکرد سازماني کم نمايد ،ديادگاه-
هاي جديدي را بيافريند .بر اين اساس براي پياده سازي فضا و فرهنگ نوآوري توجه به واکانش-
هاي شناختي و روانشناختي معلمان نسبت به نوآوري بسيار مهم است و پژوهش حاضار نياو باا
همين هدف انجام شد .يافته هاي تاثير فرهنگ نوآورانه بر واکنش هااي معلماان نشاان داد کاه
فرهنگ نوآورانه ادراک شده به طور مثبت و معناداري بر رضاايت شاغلي معلماان ،ادراکپوياايي
مدرسه و عملکرد ادراک شده مدرسه تاثير دارد و در اين تاثير ،تساهيم تجاارب تادريس ارتبااط
بين فرهنگ نوآورانه و واکنشهاي شناختي و روانشناختي معلمان را به طور معنادار تعاديل ماي
نمايد.
دوم ،نتايج پژوهش حاضر نقش پويايي سازماني ادراک شده به عنوان ي

ميانجي جهات

تبديل رضايت شغلي به درک عملکرد سازمان را معنادار گوارش کرده است .بنابراين با شناساايي
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متغيرهاي شناختي و روانشناختي موثر بر بهبود ادراک معلمان از عملکرد مدرسه خال دانشاي و
بينشي پژوهشهاي گذشته تقليل خواهد يافت .اين تقليل و تعديل شکاف در پژوهش حاضار باا
ترسيم و آزمون ارتباط بين رضايت شغلي و عملکرد ادراک شده مدرسه صورت گرفته است.
سومپ نتايج مربوط به نقش تعاديلگر تساهيم تجاارب تادريس در ارتبااط باين فرهناگ
نوآورانه مدرسه و واکنشهاي شناختي و روانشناختي معلمان به نظريه نوآوري از جهت تاکياد و
تمرکو بر نگرشهاي مثبت معلمان نسبت به نوآوري سازماني ،کم ميکند .بر اين اساس ماي-
توان اذعان داشت که آزمودن اثرات مستقيم فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجارب تدريس به صاورت
جداگانه ممکن است نتايج گمراه کنندهاي را بهمراه داشته باشاد ،زيارا فرآيناد تساهيم تجاارب
تدريس به تنهايي اثري ضعيف بر رضايت شغلي را نشاان داده و هايچ تااثير معنااداري بار درک
پويايي سازماني يا عملکرد مدرسه را بيان نمي کند .در اين خصوص طراحان سازماني در فرآيناد
تحول فرهنگي بايستي هر دو متغير را در نظر داشته باشند .نتايج پژوهش حاضر ديدگاه جديدي
را معرفي ميکند مبني بر اينکه وجود فرآيند تسهيم تجارب تادريس از يا ساو مايتواناد اثار
فرهنگ نوآورانه بر رضايت شغلي معلمان و پويايي سازماني ادراک شده را تقويت کند ،و از سوي
ديگر ممکن است اثر فرهنگ نوآورانه بر درک عملکارد ساازمان را تضاعيف نماياد .ايان ديادگاه
متنوعتر از تسهيم تجارب تدريس در فرآيند تحاول فرهناگ ساازماني ،بيانش جديادي را ارائاه
نموده و مطالعات بيشتري در خصوص نوآوري در فرآيندهاي مدرسه را ميطلبد.
ب) کاربردهاي اجرایی و مدیریتی
معلمان به طور وسيعي اين ايده را پذيرفته اناد کاه درک فرهناگ نوآوراناه باراي ايجااد
مويت رقابتي ي مدرسه مهم و ارزشمند است .در اين راستا پاژوهش حاضار داراي کاربردهاايي
براي مديران مدارس و مجريان سيستم آموزش و پرورش است.
نخست ،نتايج مطالعه حاضر مديران را فرا ميخواند تا در ساطح فاردي ،نتاايج فرهناگ
نوآورانه را در نظر داشته باشند ،زيرا اين مهم بر واکانش هااي شاناختي و روانشااختي معلماان
تاثير بسوايي دارد .مديرانِ اغلب سازمانها با شور و شوق زياد باه اصاول کاارافريني و ناوآوري در
سطح سازمان پايبند هستند .در کنار اين امر ،اين دسته از مديران مي بايست شيوههااي تحقاق
مواياي مختلف در سطح فردي که ناشي از فرهنگ نوآورانه است را در نظر بگيرناد .اگار ماديران
بتوانند ارزش نوآوري را براي معلمان دروني سازند و در معلمان ادراکي قوي نسابت باه فرهناگ
نوآورانه سازمان ايجاد نمايند ،ميتوانند رضايت معلمان و درک آنها نسبت به پويايي ساازماني را
رشد دهند و اعتماد زيادي در مدرسه به وجود آورند .بنابراين جهت تحقاق و ايجااد ناوآوري در
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مدرسه براي مديران مهم است که مطمئن شوند معلمان با ماموريت ،اهداف و خرده نظاام هااي
سيستم آموزشي همراستا هستند و ادراک يکساني از فرآيندهاي آموزشي در مدرسه دارند.
دومپ مديران اغلب سه نوع پيامد حاصل از فرهنگ نوآورانه را ميسنجند تا فهم بهتاري
از چگونگي توريق اين فرهنگ در معلمانشان را پيدا کنند و متعاقباً از اين طريق ميتواناد سااير
همکاران را براي اخذ تصميمات بيشتر هدايت نمايند .عالوه براين ،ماديران باياد بدانناد رضاايت
شغلي مستقيماً منجر به درک بهتر عملکرد مدرساه نماي شاود و در ايان راساتا ،درک پوياايي
فرآيندهاي درون مدرسه کم ميکند تا رضايت شغلي معلمان به درک بهتار عملکارد مدرساه
منجر شود .اين بدان معناست؛ مديراني که فقط به رضايت شغلي معلمان توجه ميکنند و کم
کردن به معلمان در ديدن تغييرات مثبت ايجادشده به وسيله فرهناگ نوآوراناه ،را نادياده ماي-
گيرند ،ممکن است به اهداف از پيش تعيين شده خود نرسند .فقط معلماني که تغييارات مثبات
را تجربه ميکنند احتمال زيادي دارد که متعهاد شاده و خودشاان را وقاف ناوآوري و پيشارفت
ايجاد شده نمايند که اين امر به نوبه خود منجر به شکلگيري انتظارات و اعتماد باالتري نسابت
به عملکرد مدرسه ميشود.
سوم ،مديران نياز دارند ي

ديدگاه دوگانه در خصوص فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجارب

تدريس داشته باشند تا فرايند تحول فرهنگي اثربخش را باراي کاارآفريني در فرآينادهاي درون
مدرسهاي تضمين کنند .مديران ميتوانند نتايج اين پژوهش را به کار گيرند تا توجه باه تساهيم
تجارب تدريس را به عنوان ي گام ضروري در ايجاد فرهنگ نوآورانه توجيه کنناد .شکسات در
شمول چنين اطالعاتي احتماالً منجر به کاهش فهم معلمان از اقدامات نوآوراناه شاده و تااثيرات
مثبت روانشناختي و شناختي بالقوه بر روي آنان را کاهش ميدهد .مديران بايد ايجااد سيساتم-
هاي ارتباطي اثربخش را به عنوان ي رويه مهم در فعاليتهاي نوآورانه مدرسه درنظر بگيرند.
همانند اکثر پژوهشهاي حوزه علوم اجتماعي و علوم رفتاري ،مطالعه حاضر نيو با برخاي
محدوديتها مواجه بوده است .نخست ،استفاده از دادههاي مقطعي تبيين دقيق تار رابطاه علاي
بين متغيرها را کاهش داده است .بنابراين طرن پاژوهش تا مقطعاي درک ماا را از بکاارگيري
متغير تسهيم تجارب تدريس بعنوان مکانيسمهاي تعديلگر محدود ميکند .پژوهش هااي آيناده
بايد طرنهاي آزمايشي و طولي را براي تقويت نتايج اين مطالعه مدنظر قرار دهناد .دوم ،خطااي
روش تحليل ممکن است واريانس روابط مفاروض را در ايان مطالعاه افاوايش دهاد زيارا متغيار
مستقل ،متغير تعديلگر و متغير وابسته با دادههاي گوارش شاده از خاود معلماان آزماون شاده
است .باراي حاداقلساازي چناين اماري ،دادههااي فرهناگ نوآوراناه و واکنشاهاي شاناختي و
روانشناختي معلمان نسبت به نوآوري از مديران بعنوان ي منبع مجوا مي توان گردآوري نماود.
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نهايتاً ،بايد مدنظر داشت که يافتههاي اين مطالعه ممکن است براي ديگر شهرها و کشورها قابال
تعميم نباشد .دادههاي جمع آوري شده از نمونه ،در ديگر سيساتمهااي آموزشاي ممکان اسات
نتايج ديگري بدهد ،و پژوهشهاي آينده بايد براي اعتبار يافتههاي مطالعه حاضار ،از نموناههااي
مختلف در ديگر سيستم هاي آموزشي استفاده کند تا مطمئن شود که اثر سيستم آموزشي روي
روابط مفروض آزمون شده در اين مطالعه خنثي شده است.
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