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 چکیده 
نفر از  8نوع پژوهش حاضر، کاربردی و روش آن آمیخته اکتشافی بوده است که در بخش کیفی پژوهش، با 

گلوله  -شده با معلمان و معاونان که به شیوة هدفمند هدایت مورد مصاحبه نیمه 88مدیران، مصاحبه عمیق و 

ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در شده بودند، انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبهاببرفی انتخ

ر این نظران دای محقق ساخته تنظیم گردید. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر صاحبنامهقالب پرسش

. در بخش کمی، پرسشنامه بررسی و مناسب گزارش شد 19/0حوزه تائید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 

ل شده بودند، تکمیای انتخابگیری طبقهنفر از مدیران، معلمان و معاونان که به روش نمونه 733پژوهش توسط 

شد و در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی 

، گیریهای این پژوهش نشان داد؛ مشارکت افراد در تصمیمتهیاف تأییدی و آزمون فریدمن استفاده گردید.

ها، ایجاد انگیزه در فعالیت جمعی ها، فراهم نمودن منابع و پشتیبانی از ایدهفرصت ارائه نظرات و توجه به ایده

 سطها و توجه به نوآوری توهای جدید، فراهم نمودن خودارزیابی فردی و گروهی، پذیرش پیشنهادو ارائه ایده

 باشد.های یاری گرانه و سینرژی نوآورانه میهای مهم کنشمدیران ازجمله شاخص
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 مقدمه

 ,Wallance) ایمامروزی شاهد تغییرات جدیدی در تعلیم و تربیت سراسر جهان بوده دنیای در

مشی برنامه سوق داده و در بسیاری یقات زیادی را به سمت توسعه و خطنوآوری نیز تحق .(2015

خصوص این روزها، به(. Oivisto, 2015) استها منجر شده از تحقیقات به تولید و توسعه پروژه

همچنین،  .(Preston, 2013) وپرورش گسترده و پویا شده استآموزش نقش و مسئولیت

اهمیت زیادی داشته و دانشگران مدرسه،  مدیریت مدارس عنوان یک خصیصه مهم درهمکاری به

مصمم هستند که در تصمیمات کلیدی مدرسه مشارکت کنند، به عبارتی دیگر مدیران به این 

اند که از شکل سنتی بسته و خودگردان، به سمت همکاری جمعی حرکت کنند یافتهمهم دست

(Tschannen, 2001.) ه و بسیار متلاطمی روبه رو هستند. در انسان ها امروزه با محیط پیچید

چنین شرایطی افزایش بیش از پیش به رشد حوزه های فردی و بلوغ شخصی نیاز دارند تا با 

یافتن راهکارها و استراتژی ها، فرد بتواند با ایجاد انگیزه در خود به عملکرد بهتر و احساس 

 ,Hassan zade & Mohammadi)) ابدیرضایت بیشتر در زندگی شخصی و کاری خود دست 

 گروه» باشد، بدین معنی که افرادی در یکمفهومی با چندین جنبه می مساعیتشریک  .2019

مساعی فرایندی از (. به عبارتی تشریکCorwin, 2012)کنند با یکدیگر همکاری می« 9کاری

کدیگر ی باباشد که برخی افراد با اطمینان برای دستیابی به چیزهای جدید خلاقیت و کشف می

مساعی ها، در تعریف تشریکنتایج پژوهش(. Thomson &  Jamesl, 2006) کنندهمکاری می

گیری دهی ملاقات، ارزیابی تصمیمگیری، سازمانبه محلی برای اجتماع افراد، مشارکت در تصمیم

ای سینرژی به پدیده (.Chris &  Alison, 2007) اندمشی عمومی اذعان داشتهو تمرکز بر خط

گاهی رفته به دستهمکه در زیرسیستم یک محیط پیچیده با یکدیگر عمل متقابل دارند و روی

 (.Zhang, 2016) چیز جدید منجر شود، اشاره داردها، به تولید یا خلق یککه از تجمیع بخش

که فعالیت روی نتیجه خصوص وقتیمدارس، به اهمیت و ضرورت مشارکت و نوآوری در مدیریت

 & Pilor, Walesska) نوآوراستمساعی باشد، کلید ورودی، نیاز به همکاری با افراد کو تشری

Amparo, 2015.) 

یکی از نیازهای اساسی و مهم برای معلمان و مدیران مدارس در عصرحاضر داشتن خلاقیت و 

 نوآوری است. خلاقیت و نوآوری در فرایند تعلیم و تربیت آن می تواند تضمین کننده اثربخشی

. نیاز به افزایش توانایی (Adak &  Adak, 2019)و موفقیت آن در دست یابی به اهداف باشد 

 ,Dobni) ها در توانایی و رشد سازمانی استترین اهرمنوآوری درمدیریت مدارس یکی از مهم

باشد که ها خلق دانش جدید میبا توجه به نقش مرکزی نوآوری، هدف بنیادی سازمان (.2010

                                                           
1.team work 
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د واسطه دانش موجوها را بهتوانند دانش جدید را توسعه و قابلیتد سیستمی هماهنگ میبا ایجا

(. اهمیت موضوع مشارکت و نوآوری، به درک مشترک Samina & Kaul, 2014) ترقی دهد

 های امروزیعنوان یک مسئله آشکار برای سازمانافراد برای رسیدن به نوآوری می باشد که به

باشد که چطور نوآوری را توسعه و انداز سازمانی، این سؤال مطرح میچشم بدل شده و بر اساس

کانون توجه به  .  دررسیدن به پاسخ این سؤال باید(Dobni, 2010)به این توانایی دست یابند 

های یاریگرانه و سینرژی نوآورانه که از اهمیت زیادی های کنشهای شاخصشناسایی مؤلفه

کردن افراد که در یک این مسیر، توانایی مدیریت مدرسه در جمع و در برخوردارند، متمرکز کرد

در فرایند یاریگری، همکاری شامل؛  کند.مسیر مشترک همکاری کنند، نقش کلیدی ایفامی

 باشدگیری و همکاری جمعی میگفتگوی والدین، کمک داوطلبانه، یادگیری در بیرون، تصمیم

 & Parrricia) های یاریگرانه صورت گرفته استکنش یها نیز درزمینهکه بیشترین پژوهش

Gonzalez, 2012.) 

گیرد که معانی بین افراد مشترک در دیدگاه کنش متقابل، همکاری بین افراد وقتی صورت می

جای دیگری درک نموده و طبق آن عمل های دیگران را از طریق قرار دادن خود بهو کنش

عامل  های تعاملی نیاز به چندینکنش (.Rahmani, Sharepour & Pasha, 2011) نمایند

های یاریگرانه داشته باشند، عامل که افراد فرصت کافی برای پرداختن به کنش ازجمله: زمان

باشد که به نتایج موردنظر دست یابند، سومین دوم داشتن انگیزه و هدف از سوی کنشگران می

دهد، نافع جمع را بر منافع فردی ارجحیت میباشد که معامل قابلیت توانایی کنشگری جمعی می

گروهی و بین گروهی را تسهیل باشد که ارتباط درونچهارم حمایت جمعی کنشگران می عامل

 باشدکند و آخرین عامل ارزیابی کنشگران از خود و گروه در مقاطع مختلف زمانی میمی

(Pakseresht, 2014.) یریادگی فعالیت جمعی برای تقویت عمل درگیری در (Blatchford, 

Rubie & chowen, 2006،) ای برای تقویت و بالا بردن شناخت جمعی و روحی افرادواسطه 

(Preston, 2013،) پذیری و تعهد افراد به پذیرش مسئولیت در نظر تعلق به گروه، مسئولیت

اعی را های انتخاب اجتمدر پژوهشی، جنبه( All, 2003)(. Denison, 2005) شودگرفته می 

عنوان یک میانجی مهم در دستیابی به یادگیری جمعی، شناسایی کرده است و بر کیفیت به

 & Blatchford, Rubie) استها، ساختن موضوع و خودارزیابی در گروه تأکید کرده گروه

chowen, 2006مسئله الگو، یک عنوانبه سازمانیفرهنگ به توجه جمعی هایفعالیت (. در 

 به ابراینبن کند،می توصیف جامع صورتبه و پذیرفته بیرون از عنوان مشکلبه را گروه یادگیری

 ,Hands,Guzar & Rodrigue) دهدمی آموزش مشکل و مسئله آن با ارتباط در جدید اعضای

2015.) (Hakesham & Vanjin, 2005)، در  نقش رهبری مورد در که تحقیقی در
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 و مکاریه از ترکیبی درکنش جمعی، که یافتند دست جهنتی این به دادند انجام مساعیتشریک

 (.Thomson &  Jamesl, 2006) دارد وجود اعتمادسازی

های باارزش و واقعی توان به هدفمساعی میهمکاری نیازمند نوآوری است، زیرا با تشریک 

ده امیعنوان تغییرات متن نکه به فرایند همکاری توجه به راهبردهای تغییرات یافت، دردست

(. تغییر فرایندی است که درنتیجه Corwin, 2012)اهمیت زیادی برخوردار است  شود، ازمی

های جمعی، رشد فردی و گروهی را از طریق مشارکت جمعی فراهم آورده و باعث حرکت فعالیت

عامل کلیدی موفقیت  (.Boutilier & Rajkumar, 2001) شودو دستیابی به اهداف بلندمدت می

 باشد، همچنین تغییر و نوآوری احتمالاتدر سطوح فردی و گروهی، تغییر برنامه می نوآوری

 محل همکاری که زمانی مساعیتشریک  کاربرد (.Elenor, 2006) نمایدبرنامه را برطرف می

آن در بین  از مشترکی درک توسعه با همراه که مدتیکوتاه اهداف بر متمرکز و نظرتبادل

 Jackson & Brugman (2009) (.Chris & Alison, 2007) است مؤثر د،باش دانشگران مدرسه

اند، نتیجه گرفتند که میانگین کیفیت در در پژوهشی که در مورد همکاری معلمان انجام داده

اند، بیشتر بوده و همچنین تأثیر شگرفی در همکاری واقعی، ارتباط معلمانی که باهم همتاشده

سه و دستیابی دانش آموزان به موفقیت تحصیلی داشته است شغل آنان، کیفیت مدیریت مدر
(Feng & Sass, 2011.) 

، یعنی، چیزی جدید، تولید یک فکر جدید، بهبود چیزی که قبلاً وجود داشته و جذب نوآوری

برای اولین بار  ،9، فیزیکدان آلمانی، هرمان هاکن9139در سال  (.Elenor, 2006) نوآوری افراد

یک رفتار  8تئوری سیستم را ارائه داده است، وی عقیده داشت که سینرژی مفهوم سینرژی در

کننده سیستمی و همکاری افراد با رویکرد درون سیستمی تا رسیدن به یک جمعی، هماهنگ

را « 7نوآوری باز»،  اصطلاح 8007باشد. هنری چیسبروک  محقق آمریکایی در سال نتیجه می

اساس مطالعاتی که در مورد سینرژی نوآورانه و یاریگرانه  ، همچنین پژوهشگران برابداع کرد

اشد و بنتیجه گرفتند که سینرژی نوآور از توسعه و خلق اجزای سینرژی نوآورانه می اند،داشته

گانه راهبرد کننده دارد. مکانیزم سهموفقیت یا عدم موفقیت بستگی به پیوستگی اعضای مشارکت

باشد که اساس آن، رش خلاقیت و صنعتی سازی میسینرژی شامل: پژوهش مؤسسات، پرو

های نوآورانه مشارکت اعضا در فعالیت (.Zang, 2017) باشدمشارکت در این سه عامل می

 ,Pilor) دیآهای جدید در کار به وجود می وسیله اشتیاق به خلق، همکاری و آزمایش ایدهبه

Walesska & Amparo, 2015 .)های جهانی و آمده از سازمان یدسینرژی نوآوری فرایندی پد
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اهمیت آن به درک اجرای آن است. طبق تئوری سینرژی، فرایند ترغیب با متغیرهای کنترل و 

ی، نرژیس شود.طور جداگانه متمرکز میهای پارامتری دیگر به تثبیت درکل سیستم بهبا کنش

که ای صورت شبنهایت بهوسیله تعدادی افراد خودانگیخته که درترکیبی از ارتباطی گروهی به

 طورحرکت نوآورانه به یابند.گروهی به تبادل اطلاعات پرداخته و به اهداف مشترک دست می

 مستقیم متأثر از همکاری و اجرای سینرژی نوآورانه است، سه عامل مهم سینرژی نوآورانه؛

دی، مشخصه و . نوآوری در سطح انفرا(Zhang, 2016) مشارکت، توانایی نوآوری و ارتباط است

سازمان  مشیدهد، در سطح سازمانی، خطقابلیت درگیری افراد و تعلقشان به یکدیگر را نشان می

دهد همچنین در سطح و نقش استراتژی و فعالیت مدیرانی که در ساختار قرار دارند را نشان می

یابی دستکننده درجهت سازمانی، همکاری و نقش مؤسساتی حمایتارتباطی ترتیب و نظم درون

 . (Hanneke, 2016) دهدبه خلاقیت را نشان می

واهد رو خگیرد، با واقعیتی روبهنوآوری پذیرش انتخاب است، مدیری که تصمیم به انتخاب می

عنوان یک همچنین مدیر به ها انتخاب کنند.خواهند در بیشتر وقتشد که بعضی افراد نمی

نقشی که با کمک دیگران به سودمندی  کند ومی راهنما کسی است که زودتر از دیگران انتخاب

خود با عنوان  Dobni (2010)در پژوهش  (.Elenor, 2006) گیردشود را به عهده میمنتهی می

های یاریگری و دستیابی به هم افزایی به وسیله همکاری و نوآوری، به بررسی ارتباط جنبه

اری و نوآوری در رسیدن به سینرژی، دهد که بین همکنوآوری پرداخته است. نتایج نشان می

همبستگی معناداری وجود دارد، همچنین نوآوری نقش مهم و مثبتی در آینده مدیریت 

در پژوهشی با عنوان  Corwin (2012)این دو مکمل یکدیگر هستند.  کند وها ایفا میسازمان

وهش ست. نتایج پژهای نوآوری پرداخته امساعی، به بررسی موفقیت تولید سینرژی در تشریک

ها تواند به همه سازمانمساعی میدهد که مأموریت صورت گرفته در استراتژی تشریک نشان می

های پیچیده و سلسله مراتبی که مدل قوی مدیریتی دارند، مؤثر واقع شود و حتی در سازمان

 و فهم تعهد، اعتماد، اجتماع، به وابسته اغلب موانع همکاری را برطرف نماید، همچنین همکاری

، با عنوان تأثیر نوآوری بر   Argon & Schneider (2017)در پژوهشی  باشد.می نتیجه

های مؤسسات درزمینه ی نوآوری پرداخته های سازمانی به بررسی طراحی و اجرای برنامهبرنامه

را  نیافت و تغییرات متتوان به نوآوری دستدهد که با فعالیت جمعی میاست، نتایج نشان می

که بر روی همکاری و دستیابی به  پژوهشی در Seibert & Kraimer (2001) .به وجود آورد

 شبکه سه به یابیدست و کاری موفقیت در جمعی منابع گرفتند که نتیجه نوآوری انجام دادند،

 (2012)ارد. د تأثیر تعهد به دستیابی و منابع به دستیابی اطلاعات، به دستیابی ازجمله؛ ارتباطی

Sargazy & Mohamadi  در پژوهشی با عنوان رابطه سرمایه اجتماعی بافرهنگ سازمانی که به

اند، به این نتیجه دست یافتند که بین سرمایه اجتماعی و های یاریگرانه پرداختهبررسی کنش
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یین های یاریگرانه تبوسیله کنشسازمانی رابطه مثبت وجود دارد و تغییرات سازمانی بهفرهنگ

در پژوهشی با عنوان سنجش تمایز سرمایه  Rahmani, Sharepour & Pasha (2011) شود.می

اجتماعی جوانان با محوریت مشارکت ورزشی، به بررسی روابط اجتماعی که افراد را به یکدیگر 

دهد که بین میزان سرمایه اجتماعی اند. نتایج پژوهش نشان میدهند پرداختهپیوند می

ان ها نشداری وجود دارد که مقایسه میانگینورزشکار تفاوت معنی ر با غیردانشجویان ورزشکا

 دهد این تفاوت به نفع ورزشکاران است.می

امروزه اهمیت افزایش همکاری جمعی و توانایی نوآوری در بین دانشگران مدرسه یکی از 

ن مدارس در باشد. توانایی مدیراای در مدرسه میترین اقدامات در افزایش رشد حرفهمهم

کنند، نیازمند خلاقیت و درک درستی از آن کردن افرادی که در یک مسیر فکری عمل میجمع

در این زمینه و با توجه به تغییرات  هاطلبد. با توجه به اهمیت موضوع و کمبود پژوهشرا می

اشد، بنش میهای جدیدی از تولید داتأمل توسعه، نیازمند نوع جدیدی از دانش و راهقابل جهانی و

های یاری گرانه و سینرژی نوآورانه در بین دانشگران مدرسه، همچنین پیامدهای حاصل از کنش

خلأ پژوهشی توسط پژوهشگر احساس گردید. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی 

 به سؤالات ذیل بوده است:

نرژی نوآورانه در بین های یاری گرانه و سیکارگیری کنشهای موردنیاز جهت بهمؤلفه -9

 دانشگران مدرسه شامل چه مواردی است؟

 باشد؟                                   شده به چه صورت میهای شناساییبندی هر یک از مؤلفهاولویت -8

 

 پژوهشروش 

ها، توصیفی از نوع پیمایشی این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی، ازلحاظ نحوه گردآوری داده

های یاریگرانه و سینرژی های کنشده است؛ در این پژوهش ضمن شناسایی مؤلفهمقطعی بو

توان جهت بهبود وضعیت موجود مدارس استفاده کرد. همچنین روش نوآورانه، از نتایج آن می

، مطالعاتی هستند که با 9های آمیختهتحقیق، آمیخته و از نوع اکتشافی بوده است. پژوهش

 رسندهای تحقیق کمی و کیفی به انجام میوعه روشاستفاده از ترکیب دو مجم

(Creswell,2003در طرح .)یابی درباره ، پژوهشگر درصدد زمینه8های تحقیق آمیخته اکتشافی

ن پردازد. انجام ایهای کیفی میباشد. برای این منظور ابتدا به گردآوری دادهموقعیت نامعین می

کند و درنهایت پژوهشگر بر ها هدایت میی از پدیدهشمارهای بیمرحله او را به توصیف جنبه

                                                           
1. Mixed methods design 

2.Mixed methods design exploratory 
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های کمی را گردآوری کند های کیفی، سعی بر آن دارد که دادههای حاصل از دادهمبنای یافته

 ها را میسر سازد.پذیری یافتهتا تعمیم

 شده، به طرح سؤالات کلی در راستای شناساییهدایت در بخش کیفی، با استفاده از مصاحبه نیمه

های یاریگرانه و سینرژی نوآورانه بر اساس اهداف پژوهش و مسئله موردبررسی های کنشمؤلفه

از طریق مدیران، معاونین و معلمان پرداخته شد، این افراد به این دلیل انتخاب شدند که با 

 هاییافت. محور اصلی مصاحبهها بتوان به نتایج معتبرتری دستگیری از دانش و تجارب آنبهره

های یاریگرانه و سینرژی نوآورانه در بین دانشگران های کنششده، شناسایی مؤلفههدایت نیمه

ها و تبدیل صدا به متن مرور مصاحبهها، پژوهشگران اقدام بهمدرسه بود. پس از انجام مصاحبه

شده کردند. حاصل این مرحله، های تبدیلهای حین مصاحبه و متنو مجدد مرور یادداشت

شده و درنهایت، های انتقال دادهها و جایگذاری پیامایی گویه ها و مرور مجدد مصاحبهشناس

تحلیل ادراکی و توصیفی بوده است، در انتها پس از تدوین ابزار نهایی گردآوری اطلاعات به تأیید 

 هایکارگیری سبکی بهکاوی و مروری بر تجارب کشورهای موفق درزمینهاین افراد رسید. بهینه

های یاری گرانه و سینرژی نوآورانه در آموزش، بررسی عمیق پیشینه و مبانی نظری کنش

 مورد مصاحبه نیمه 88شده با مدیران و مورد مصاحبه انجام 8 پژوهش، تحلیل محتوای

عامل مرتبط  76شده با معاونان، منجر به شناسایی مورد مصاحبه انجام 6شده با معلمان و هدایت

های یاریگرانه و سینرژی نوآورانه شد که به دلیل همپوشانی و قابلیت ادغام کنشهای با مؤلفه

گویه طراحی  82منظور اجرای بخش کمی پژوهش این عوامل در برخی از این عوامل، درنهایت به

 اطلاعات جمعیت شناختی، ب( گویه های مربوط به) الفبخش  8 نامه پژوهش درشد و پرسش

ای تدوین شد. در بخش درجه 2ی گرانه و سینرژی نوآورانه با طیف های یارهای کنشمؤلفه

نفر  76 گیری هدفمند، با تکنیک گلوله برفی، تعدادکیفی این پژوهش با استفاده از روش نمونه

های یاری گرانه و سینرژی نوآورانه آشناییت های کنشاز مدیران، معاونان و معلمانی که با سبک

با موافقت آنان پژوهشگر با آنان مصاحبه نمود. در این مصاحبه یک شده و داشتند، شناسایی

 شوندگان پرسیده شد:سؤال کلی از مصاحبه

های یاری گرانه و سینرژی نوآورانه در بین کارگیری کنشهای موردنیاز جهت بهمؤلفه -9 

 دانشگران مدرسه شامل چه مواردی است؟

کدگذاری باز، محوری و انتخابی( انجام گرفت. ) محتواها با استفاده از تکنیک تحلیل تحلیل داده

دیگر هیچ چارچوب مفهومی قبلی برای عبارتهای مصاحبه استقرایی بود، بهفرایند تحلیل داده

ها در این پژوهش کدگذاری است. بندی وجود نداشت. اساس تحلیل دادهکدگذاری و مقوله

ترین جزءهای بامعنی به هر یک از کوچک ترین مفهوممنظور از کدگذاری نیز اختصاص نزدیک

 شده است.های گردآوریداده
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نظران و خبرگان تعیین شد و بر اساس نظر صاحب نامهدر بخش کمی، روایی محتوایی پرسش

نامه پرسش 82نامه، در ابتدای امر و در مرحله پایلوت تعداد منظور تعیین ضرایب پایایی پرسشبه

آوری گردید و پس شده است، توزیع و جمعونه پژوهش از آن انتخابدر بین جامعه آماری که نم

بررسی و  19/0ها، ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( نامههای این پرسشوتحلیل دادهاز تجزیه

س ای استفاده شد. پگیری طبقهنامه، از روش نمونهمناسب گزارش شد. در زمینة تکمیل پرسش

 ( بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه70000مدیران ) از مشخص شدن تعداد کل معلمان و

دا نامه ابتمنظور انتخاب معلمان، مدیران و معاونان برای اجرای پرسشنفر انتخاب شد. به( 733)

های استان مشخص گردید و سپس حجم نمونه مربوط به هر شهرستان سهم هر یک از شهرستان

نفر از معلمان،  733نامه پژوهش توسط رسشنامه انتخاب شد و درنهایت پبرای اجرای پرسش

شده بودند، ای انتخابگیری طبقهزن( که به روش نمونه 893مرد و  960مدیران، معاونان )

در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمی از آزمون تحلیل عاملی  تکمیل شد.

 اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن استفاده گردید.

 

 های تحقیقیافته

 هنوآوران سینرژی و یاریگرانه هایکنش کارگیریبه جهت موردنیاز هایاول پژوهش: مؤلفه سؤال

 است؟ مواردی چه شامل مدرسه دانشگران بین در

های شده، مؤلفههای انجاممنظور پاسخگویی به این سؤال ضمن مطالعه و بررسی کلی مصاحبهبه

و به ابعاد و گویه های مختلفی تقسیم گردید.  احصا نوآورانه سینرژی و یاریگرانه هایکنش

مزایای احصا شده در هر بعد، باید از یک نوع و یک جنس باشد، لذا لازم است مجموعه ابعاد 

ها باشد. بدین منظور در عمل فرایند ومانع دربرگیرنده همه مؤلفهصورت جامعشده، بهتعریف

صورت قت روخوانی شد تا معنا و مفاهیم اصلی در آن بهدها بهکدگذاری ابتدا کل مصاحبه

ای توصیفی شناسایی شود. نتیجه این مرحله یک تصویر کلی و توصیفی از هر مصاحبه بود. نمونه

 ها در ادامه آورده شده است:های حاصل از مصاحبه و روند تحلیل آناز داده

 در هنوآوران سینرژی و یاریگرانه هایکنش کارگیریبه جهت موردنیاز هایکننده: مؤلفهمصاحبه

 است؟ مواردی چه شامل مدرسه دانشگران بین

گیری را برای کند و فرصت مشارکت در تصمیمهای ما توجه می: مدیر به ایده9 شوندهمصاحبه

ر هایشان با یکدیگکند تا اعضا در محیط مدرسه در فعالیتنماید، همچنین کمک میما فراهم می

شود علاوه بر ایجاد که سبب می گیرد، درنهایت یک همدلی در بین ما شکل میهمکاری کنند

مدت و بلندمدت عنوان یک گروه عمل کنیم و در جهت رسیدن به اهداف کوتاهصمیمیت، به

تلاش و همیاری کنیم. در یک گروه کاری وقتی افراد باهم تعامل سالم دارند، به دلیل بارش 
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: شرایط و 8 شوندهشود. مصاحبهآید که منجر به تفکر خلاق مییمغزی، فکرهای نو به وجود م

 افراد در هایکار متناسب با تواناییشود و با تقسیمامکانات در محیط کار برای ما فراهم می

گیرند که گروه موفق مشارکت جمعی برای رسیدن به هدف مشترک تمام توان خود را به کار می

های خاصی که دارند سبب پر شود که با توانایید گروه کمک میشود. در هنگام مشارکت به افرا

 در نند.کپذیری و یاریگری به موفقیت دست پیدا میها شده و با مسئولیتشدن خلأها و تعارض

های جمعی به دلیل اینکه یک گروه کاری با توانایی و مهارت مناسب برای انجام کار، کنش

 گردد.ف کند و درنهایت منجر به موفقیت گروه میهای یکدیگر را برطرتواند کاستیمی

شود در گروه اعضا به شناخت مناسبی از یکدیگر برسند و با : به ما کمک می7شونده مصاحبه

تواند این همکاری ادامه پیدا کند. تعامل صحیح بین فردی و درون فردی، سالیان متمادی می

اضطراب و باانگیزه بالا به فعالیت بپردازند،  شود بدوناین ارتباط در میان اعضای گروه سبب می

اند که یک جمع هستند و در صورت بروز مشکل گروه چون اعضا به این درک مشترک رسیده

هایی ارائه خواهد داد و مسائل را با همفکری و همیاری برطرف خواهند کرد. مدیر حلکاری راه

افزایی شده و امکانی را برای افراد مروحیه ه سبب بالا رفتن های جمعیبا تقویت روحیه کنش

صورت تعامل سالم و کند که ارتباط بین فردی را برای رسیدن به اهداف مشترک بهایجاد می

 بدون رقابت بپیمایند.

ا ب پردازند و: با تشکیل جلسات جمعی، اعضا به تبادل اطلاعات با یکدیگر می4 شوندهمصاحبه

کنند که به اهداف دست یابند. اعضا با یت جمعی تلاش میشده برای فعالفراهم توجه به فرصت

ادل ها به تبفرصت ایجادشده در بیرون از محیط کاری با ایجاد کانال مجازی در رابطه با فعالیت

ود ها به وجپردازند و برای رسیدن به کارهای خلاقانه که تغییراتی در متن فعالیتاطلاعات می

که  نمایداری گرانه و سینرژی نوآورانه این امکان را فراهم میهای یکنند. کنشبیاید تلاش می

هایشان را در گروه مجازی هم اند، فعالیتبا درک مشترکی که اعضا با یکدیگر به دست آورده

 ادامه بدهند.

ها برای تحلیل اولیه و کدگذاری در نظر گرفته شدند. برای کدبندی، در مرحله بعد همه مصاحبه

، بندی محتوا بودمبنای قطعه) بندی کرده و برای هر قطعهشده را قطعهانتخاب هایمتن مصاحبه

هر معنا، محتوا و مضمونی که هدف پژوهش را پوشش دهد( یک کد در نظر گرفته شد و نام هر 

ای انتخاب گردید و این کار تا مرحله اشباع نظری، یعنی جایی که کدهای جدیدی گونهکد به

مه پیدا کرد. نتیجه این مرحله شناسایی تعداد زیادی از کدهای باز بود. شد، اداشناسایی نمی

ها و آمده در مرحله اول، بعد از چند بار غربال کردن و باملاحظه مشابهتدستکدهای به

ها با یکدیگر و موارد مستخرج از مبانی نظری و پیشینه پژوهش ادغام شد و های آنتفاوت

 کد نهایی مشخص گردید 8تری تقلیل یافت و بر اساس آن تعداد درنهایت کدها به تعداد محدود
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 مایه اصلی تبدیل شدصورت تحلیلی به درونکدگذاری محور(، در ادامه کدهای نهایی به)

 (.9 کدگذاری انتخابی( )جدول شماره)

 
 های نهاییگیری کدهای منتخب یا مقوله. نحوۀ شکل7 جدول

 کُد باز کُد محور کُد منتخب
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 هایکنش

 یاریگرانه

 -خودارزیابی فردی و گروهی  -گیری فرصت مشارکت در تصمیم –همکاری گروهی 

روحیه همکاری  تقویت –موفقیت گروه متعلق به همه  –انگیزه به فعالیت جمعی 

رفتار متناسب و همراه  -روحیه همکاری و تعاون در محیط کار  -یق گروهتشو -جمعی 

ط فراهم کردن شرای –تشکیل جلسات –به شخصیت معلمان و معاوناناحترام  –با احترام

 کارتقسیم -درک و شناخت گروه  -ایجاد انگیزه  -ها پذیرش پیشنهاد -و امکانات 

در محیط بیرون از مدرسه در قالب گروه  فراهم کردن مشارکت -ها متناسب با توانایی

 .مجازی

 

 

 

 سینرژی

 نوآورانه

زه انگی -منجر به ابتکار و تغییر  -هافرصت بیان ایده - های جدیدها و ایدهاجرای طرح

 –هاتوجه به ایده -های نوآورانه ها و ایدهپشتیبانی از طرح -های جدید به ارائه ایده

توجه به  – ها ارزیابی از فعالیت –هایحمایت از طرح –صورت طرحبه هااجرای ایده

گوش  –به توانایی  اعتماد –تا رسیدن به نتیجه مطلوب همکاری –هاانتقادات و پیشنهاد

مدت و بلندمدت اهداف کوتاه–کسب دانش نو و تقویت روحیه همکاری معلمان  -دادن 

درک –ها سازندهادانتقادات و پیشنه –افزایش سینرژی -تقویت روحیه مشارکت  -

 –ارائه انتظارات –ارائه پاداش -توجه به نوآوری  –دسترسی آسان به منابع–مشترک

 -تشویق به ارائه ایده -های جدید توجه به ایده –یادگیری و رشد  –ارائه بازخورد

–های خلاق طرح -ها ارزیابی فعالیت -اختصاص بودجه  -حمایت ازنظرات جدید 

قوت  نقاط -امکان خودارزیابی   -تقویت تفکر خلاقانه  -ی فرصت به سمت کنش جمع

 بازخورد مناسب. -ها و ضعف طرح

 

 ساختار عاملی چگونه است؟ شدهشناخته: مزایای 9-9

 ای اصلی انجام شد که نتایج آنبرای بررسی سؤال فوق، تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه

، دو آزمودنی از تحلیلی آماری حذف missingای هصورت زیر است: در بخش مقابله با دادهبه

( در هر 08/0)، missingگردید تا از این طریق مفروضه تحلیل عامل، تحت عنوان حداقل 

 ها باتک سؤالات نیز اعمال گردیده و ضریب ابهام آنآزمودنی رعایت شود. این اقدام برای تک

می سؤالات از ضریب صراحت بالایی دهی تعیین گردید و مشخص شد که تمارجوع به عدم پاسخ

بنابراین، در تحقیق حاضر  بود؛ 08/0که ضریب ابهام همه سؤالات کمتر از طوریبرخوردارند؛ به

یک از سؤالات حذف نشدند. وضعیت مزبور معرف آزمودنی اکتفا گردید و هیچ 8تنها به حذف 
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 امی سؤالات فرایند تحلیل عاملتوان با تماین است که نیازی به حذف برخی سؤالات نبوده و می

 را صورت داد.
 گیری و آزمون کرویت بارتلت. ضریب کفایت نمونه2 جدول

، گیری کایزرکفایت نمونه

 (KMO) میر، اولکین

درجه  تقریب مجذور خی

 آزادی

 تفسیر سطح معناداری

 کرویت کامل 009/0 700 040/7239 812/0

  

ده است و با توجه به فرایند آزمون بارتلت که پیرامون ش( نشان داده8) گونه که در جدولهمان

 040/7239 و ازآنجاکه تقریب خی دو با درجه آزادی برابر با عدد شودبررسی کرویت اعمال می

( =009/0α)111/0توان گفت که مقدار تقریب خی دو، حداقل در سطح اطمینان شده است می

 .رتلت نیز معنادار استآزمون کرویت باازلحاظ آماری معنادار است، پس

 

 های چرخش یافته به شیوه چرخش واریماکس. ماتریس عامل0 جدول
انحراف  میانگین 8عامل  9عامل  گویه ها 

 معیار

کند که هرکسی متناسب با مدیر محیطی را برای معلمان فراهم می 1

ها انجام کار متناسب با تواناییاش یاد بگیرد، رشد کند و تقسیمتوانایی

 شود.می

807/0  090/4 0007/1 

 980/0 488/0  300/0 نمایندمدیران امکان خودارزیابی فردی و گروهی را فراهم می 2

گیری به معاونان فرصت مشارکت و ارائه نظر مدیران در فرایند تصمیم 0

فرصتی را فراهم  وکند فرصت تعامل بین فردی را فراهم می دهند ومی

معی حرکت کنند تا تفکر خلاقانه تقویت کنند تا به سمت کنش جمی

 .شود

494/0  037/0 910/0 

حس رقابت را در بین آنان  وهای معاونان اطمینان دارد مدیر به توانایی 4

 بیند.کاهش و منافع فردی را در منافع جمعی می
402/0  407/0 984/0 

دانند و روحیه همکاری را متعلق به همه می مدیران موفقیت گروه 4

 کنندمعی و تعاون را در محیط کار تقویت میج
483/0  048/0 440/0 

کند و معتقدند که همکاری به مدیران گروه را به همکاری تشویق می 3

 شودابتکار و تغییر منجر می
418/0  048/2 842/0 

کند برای انجام دادن کارها مدیر منابع خوبی را برای معلمان فراهم می 8

 توانند به منابع دست پیدا کنیممی راحتیو معلمان به
844/0  084/4 148/1 

مدیران شرایط و امکانات در محیط کار را برای معلمان و معاونان فراهم  7

 کنندمی
407/0  092/0 031/1 
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گذارند و رفتار متناسب مدیران به شخصیت معلمان و معاونان احترام می 9

 ان دارندو همراه با احترام نسبت به معلمان و مدیر
822/0  193/0 288/1 

دهد و کمک صورت منظم به معلمان ارائه میمدیر بازخوردها را به 10

کند که به این نتیجه برسند که با فعالیت جمعی بهتر از فعالیت می

توانند به هدف برسند همچنین با تقویت روحیه مشارکت در فردی می

 شودمیهای جمعی آنان سبب افزایش سینرژی در فعالیت

300/0  447/0 037/1 

در محیط بیرون از مدرسه با تشکیل  کند تامدیر این امکان را فراهم می 11

 شود گروه مجازی مشارکت ادامه یافته و به تبادل اطلاعات پرداخته

848/0  004/0 294/1 

مدیر به درک مشترکی که باید از همکاری داشته باشیم به معلمان  12

جمعی تشویق و  ها را در همکاریرت و تواناییو مها کندکمک می

 شودتقویت می

370/0  371/0 070/1 

درک و شناخت خوبی از معلمان  مدیر به توانایی معلمان اعتماد دارد و 10

 کنددارد و تا رسیدن به نتیجه مطلوب با آنان همکاری می

 319/0 770/0 240/1 

ط و امکانات را در محیط شرای ودهد مدیر به نظرات معلمان گوش می 14

مدت و بلندمدت همکاری و دررسیدن به اهداف کوتاهکند یمفراهم  کار

 کندها توجه میکند همچنین به انتقادات و پیشنهادمی

 847/0 843/0 018/1 

گیری را برای دانشگران مدیران فرصت مشارکت در فرایند تصمیم 14

های نوآورانه پشتیبانی هها و ایدنمایند و از طرحمدرسه فراهم می

 کنندمی

 892/0 499/0 242/1 

های جدید را در همکاران به مدیران انگیزه به فعالیت جمعی و ایده 13

 گرددهای مدرسه میکه منجر به خلاقیت در فعالیت آورندوجود می

 849/0 410/0 993/0 

ری به نوآو کند ودقیق برای معلمان بیان می طورمدیر انتظاراتش را به 18

 دهدتوجه دارد و پاداش می

 898/0 872/0 234/1 

 994/0 003/0 821/0  ها مدیر برای معلمان سازنده استانتقادات و پیشنهاد 17

های یکدیگر باخبر شوند و کند که از فعالیتمدیر به معاونان کمک می 19

جهت مشترک حرکت کنند همچنین مدیر فرصت درک متقابل در یک

 کنددر کم کردن تعارض به آنان کمک می وکند م میرا فراه

 833/0 407/0 024/1 

ها معلمان و معاونان مدیران حداکثر سعی خود را در پذیرش پیشنهاد 20

 گیرندبه کار می

 810/0 428/0 079/1 

 234/1 441/0 402/0  کندصورت طرح اجرا میهای جدید را بهها و ایدهمدیران طرح 21

د کنبرای ارائه ایده و تشویق و از نظرات جدید معاونان حمایت میمدیر  22

های گروه و دهد همچنین از فعالیتو بودجه لازم را اختصاص می

 کندهای خلاق ارزیابی و پشتیبانی میطرح

  

480/0 

342/2 483/0 

کند ها به معاونان کمک مینقاط قوت و ضعف طرح شناسایی مدیر در 20

 دهدب را به آنان ارائه میبازخورد مناس و

 834/0 079/2 477/0 
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رصت ف کنند ویمافزایی را تقویت مدیران با تشکیل جلسات روحیه هم  24

 نمایندهای معلمان و معاونان را فراهم میبیان ایده

 443/0 440/2 497/0 

کند و فرصت مشارکت در فرآیند های معلمان توجه میمدیر به ایده 24

های معلمان کند همچنین مدیر از طرحرا ایجاد میگیری تصمیم

 کندحمایت می

 377/0 428/2 494/0 

 

توان گفت که شده است، با توجه به ماتریس گویه ها، می( نشان داده7) گونه که در جدولهمان

هر سؤال در کدام مؤلفه قرارگرفته است و جایگاه هر سؤال در مؤلفه مرتبط، با رجوع به بار عاملی 

های یاریگرانه را هایی همبسته است که مربوط به کنشگردد. عامل اول با مؤلفهمشخص می

است. عامل دوم با  889/0 با بار عاملی 8 ترین بار عاملی، مربوط به مؤلفهسنجد و بزرگمی

ترین بار عاملی سنجد و بزرگهایی همبسته است که مربوط به سینرژی نوآورانه را میمؤلفه

ها به همراه تعداد گویه ها های پیشنهادی عاملاست. نام 337/0 ، با بار عاملی8 مؤلفه مربوط به

آمده، چون تمامی بارهای دستدر تحلیل عاملی اکتشافی به آورده شده است. 4 در جدول شماره

توان عنوان نمود که تجانس درونی بین سؤالات و کل آزمون باشد، میمی 2/0مقیاس بیش از 

 توان تحلیل عامل را با تأکید بر تمامی سؤالات صورت داد.د و میوجود دار

 
 شده بعد از چرخشهای شناسایی. نتایج تحلیل عامل مؤلفه4 جدول

 نامه بعد از چرخشهای پرسشسؤال ابعاد

 92827242226232821290299298297 های یاری گرانهکنش

 94292296293298291280289288287284282 سینرژی نوآورانه

 

ای دقیق بررسی گردید، از روش چرخش استفاده شد تا گونهجدول ماتریس گویه ها به ازاینکهپس

. با عامل، تعیین گردد دواز  دریکیگرفتن هر سؤال  برقراراز این طریق بار عاملی هر سؤال، با تأکید 

ؤال پس از چرخش توان عنوان نمود که هر سای چرخش یافته سؤالات، میتوجه به ماتریس مؤلفه

از گویه ها بار عاملی بالایی دارند  هرکدام، مشخص گردید که درنهایتاست.  قرارگرفتهدر کدام عامل 

 است. شدهاستخراجعامل از چرخش تحلیل عامل  8و 

 

 ؟دهندیمگیری معنادار و قابل قبولی از ابعاد نشان ، اندازهشدهییشناسا: آیا گویه های 9-8

آمده و آزمون قدرت و معناداری سهم هر یک از گویه ها در دستاختار عاملی بهمنظور تأیید سبه

 گیری مشخصرامترهای اندازهترین پاگیری ابعاد، تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت و مهماندازه

 گردید:
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. تحلیل عاملی تأییدی کنش های یاریگرانه و سینرژی نو آورانه در حالت استاندارد و 7شکل

 اریمعناد

 

  
 

دهد. علاوه بر آن، یم(، توان بالای گویه ها را نشان 9) در شکل استاندارد ذکرشدهمقادیر پارامتر 

، حاکی از معناداری تمام گویه هاست. همچنین ضرایب خطای معیار 8از  تربزرگ t یرمقاد

لا، خطای پایین و ، با توان بااندتوانستهگویه،  82بنابراین، این  پایین است؛ هاآنهرکدام از 

همچنین مقدار شاخص نیکویی برازش مدل این  گیری نمایند.صورت معنادار، ابعاد را اندازهبه

توان نتیجه گرفت که این مدل برازش قابل قبولی با واقعیت یمباشد. یم 18/0برابر پژوهش 

و و ساز یکشده ینتدوتوان بر برازش مدل یمدارد. با تأکید بر پنج شاخص نیکویی برازش 

بنابراین انطباق مطلوبی بین مدل این پژوهش با  ی تجربی از سوی دیگر تأکید داشت؛هاداده

شود که مدل یمبندی نهایی پژوهش حاضر، مطرح ی تجربی فراهم گردیده است. در جمعهاداده

( 18/0شده )اصلاحی برازش هاشاخصپیشنهادی پژوهشگر، از برازش کاملی برخوردار بوده زیرا 
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بوده است. علاوه بر آن، شاخص برازش  10/0 یبالا(، هر دو 14/0و شاخص برازش نرم شده )

بوده و برازش مطلوب را نشان  10/0بالاتر از ( 12/0) یندهفزا( و شاخص برازش 10/0) یقیتطب

بوده و معرف  08/0(، کمتر از 068/0برآورد )دهد. همچنین، ریشه میانگین مربعات خطای یم

 مدل محقق است.برازش 

 باشد؟می صورت چه به شدهشناسایی هایمؤلفه از یک هر بندیاولویت سؤال دوم پژوهش:

شده است نتایج این آزمون منظور پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش از آزمون فریدمن استفادهبه

دی بنجهت اولویت 6های یاریگرانه و در جدول های کنشبندی مؤلفهجهت اولویت 2در جدول 

 های سینرژی نوآورانه ذکرشده است.مؤلفه

 
 های یاری گرانههای کنشبندی مؤلفه. نتایج آزمون فریدمن برای رتبه1جدول

 های یاری گرانههای کنشمؤلفه ردیف
رتبه 

 میانگین
 خی دو

درجه 

 آزادی

1 
اش کند که هرکسی متناسب با تواناییمدیر محیطی را برای معلمان فراهم می

 شود.ها انجام میکار متناسب با توانایید، رشد کند و تقسیمیاد بگیر
85/9 

135/1003* 
(sig=0.000 

11 

 11/7 نمایندمدیران امکان خودارزیابی فردی و گروهی را فراهم می 1

3 

دهند گیری به معاونان فرصت مشارکت و ارائه نظر میمدیران در فرایند تصمیم

 کنند تا بهفرصتی را فراهم می وکند م میفرصت تعامل بین فردی را فراه و

 .سمت کنش جمعی حرکت کنند تا تفکر خلاقانه تقویت شود

81/1 

4 
حس رقابت را در بین آنان کاهش  وهای معاونان اطمینان دارد مدیر به توانایی

 بیند.و منافع فردی را در منافع جمعی می
91/1 

8 
دانند و روحیه همکاری جمعی و میرا متعلق به همه  مدیران موفقیت گروه

 کنندتعاون را در محیط کار تقویت می
84/8 

1 
کند و معتقدند که همکاری به ابتکار و مدیران گروه را به همکاری تشویق می

 شودتغییر منجر می
30/3 

7 
کند و معلمان برای انجام دادن کارها مدیر منابع خوبی را برای معلمان فراهم می

 توانند به منابع دست پیدا کنیمی میراحتبه
30/9 

 83/1 دکننمدیران شرایط و امکانات در محیط کار را برای معلمان و معاونان فراهم می 5

9 
گذارند و رفتار متناسب و همراه مدیران به شخصیت معلمان و معاونان احترام می

 با احترام نسبت به معلمان و مدیران دارند
11/1 

10 

کند که دهد و کمک میصورت منظم به معلمان ارائه میر بازخوردها را بهمدی

ند به هدف توانبه این نتیجه برسند که با فعالیت جمعی بهتر از فعالیت فردی می

برسند همچنین با تقویت روحیه مشارکت در آنان سبب افزایش سینرژی در 

 شودهای جمعی میفعالیت

91/1 

11 
در محیط بیرون از مدرسه با تشکیل گروه  کند تافراهم می مدیر این امکان را

 شود مجازی مشارکت ادامه یافته و به تبادل اطلاعات پرداخته
85/1 
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11 
 کندمدیر به درک مشترکی که باید از همکاری داشته باشیم به معلمان کمک می

 شودجمعی تشویق و تقویت می ها را در همکاریو مهارت و توانایی
17/7 

13 
درک و شناخت خوبی از معلمان دارد و تا  مدیر به توانایی معلمان اعتماد دارد و

 کندرسیدن به نتیجه مطلوب با آنان همکاری می
75/5 

*ρ<0.05 
 

    

بندی که برای بررسی معناداری رتبه) ، نتیجه آزمون فریدمن2 شده در جدولبر اساس نتایج ارائه

به لحاظ  02/0در سطح  2X  =978/9007 شود( با آمارهخی دو استفاده میدر این آزمون از آماره 

مدیر محیطی را برای معلمان »های شده، مؤلفهآماری معنادار بوده است. مبتنی بر نتایج حاصل

ب با کار متناساش یاد بگیرد، رشد کند و تقسیمکند که هرکسی متناسب با تواناییفراهم می

 دکنمی فراهم معلمان برای را خوبی منابع مدیر کارها دادن انجام برای»، «ودشها انجام میتوانایی

 و اردد اعتماد معلمان توانایی به مدیر»، «کنیم پیدا دست منابع به توانندمی راحتیبه معلمان و

و  «کندمی همکاری آنان با مطلوب نتیجه به رسیدن تا و دارد معلمان از خوبی شناخت و درک

 و مهارت و کندمی کمک معلمان به باشیم داشته همکاری از باید که مشترکی رکد به مدیر»

های یاریگرانه های کنشاز بین مؤلفه «شودمی تقویت و تشویق جمعی همکاری در را هاتوانایی

 اند.های یاریگرانه به خود اختصاص دادهکارگیری کنشبالاترین رتبه را به لحاظ میزان اهمیت در به
 

 های سینرژی نوآورانهبندی مؤلفه. نتایج آزمون فریدمن برای رتبه6جدول 

 های یاری گرانههای کنشمؤلفه ردیف
رتبه 

 میانگین
 خی دو

درجه 

 آزادی

1 

 شرایط و امکانات را در محیط کار ودهد مدیر به نظرات معلمان گوش می

کند مدت و بلندمدت همکاری میکند و دررسیدن به اهداف کوتاهیمفراهم 

 کندها توجه میهمچنین به انتقادات و پیشنهاد

15/5 

944/1007* 

(sig=0.000 
11 

1 
گیری را برای دانشگران مدرسه مدیران فرصت مشارکت در فرایند تصمیم

 کنندهای نوآورانه پشتیبانی میها و ایدهنمایند و از طرحفراهم می
11/7 

3 
ای جدید را در همکاران به وجود همدیران انگیزه به فعالیت جمعی و ایده

 گرددهای مدرسه میکه منجر به خلاقیت در فعالیت آورندمی
15/7 

4 
 به نوآوری توجه کند ودقیق برای معلمان بیان می طورمدیر انتظاراتش را به

 دهددارد و پاداش می
18/5 

 58/1 ها مدیر برای معلمان سازنده استانتقادات و پیشنهاد 8

1 

های یکدیگر باخبر شوند و در کند که از فعالیتمدیر به معاونان کمک می

جهت مشترک حرکت کنند همچنین مدیر فرصت درک متقابل را فراهم یک

 کنددر کم کردن تعارض به آنان کمک می وکند می

30/7 
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7 
ها معلمان و معاونان به کار مدیران حداکثر سعی خود را در پذیرش پیشنهاد

 رندگیمی
39/7 

 40/7 کندصورت طرح اجرا میهای جدید را بهها و ایدهمدیران طرح 5

9 

کند و مدیر برای ارائه ایده و تشویق و از نظرات جدید معاونان حمایت می

های خلاق های گروه و طرحدهد همچنین از فعالیتبودجه لازم را اختصاص می

 کندارزیابی و پشتیبانی می

91/4 

10 
 کند وها به معاونان کمک میشناسایی نقاط قوت و ضعف طرح دیر درم

 دهدبازخورد مناسب را به آنان ارائه می
11/4 

11 
ان کنند و فرصت بییمافزایی را تقویت مدیران با تشکیل جلسات روحیه هم 

 نمایندهای معلمان و معاونان را فراهم میایده
33/4 

11 

کند و فرصت مشارکت در فرآیند ن توجه میهای معلمامدیر به ایده

های معلمان حمایت کند همچنین مدیر از طرحگیری را ایجاد میتصمیم

 کندمی
31/4 

*ρ<0.05 
   

بندی که برای بررسی معناداری رتبه) ، نتیجه آزمون فریدمن2 شده در جدولبر اساس نتایج ارائه

به لحاظ  02/0در سطح  2X  =144/9003 ود( با آمارهشدر این آزمون از آماره خی دو استفاده می

 قیقد طوربه را انتظاراتش مدیر»های شده، مؤلفهآماری معنادار بوده است. مبتنی بر نتایج حاصل

 معلمان نظرات به مدیر»، «دهدمی پاداش و دارد توجه نوآوری به و کندمی بیان معلمان برای

 مدتکوتاه اهداف به دررسیدن و کندمی فراهم کار محیط در را امکانات و شرایط و دهدمی گوش

 فرصت مدیران»، «کندمی توجه هاپیشنهاد و انتقادات به همچنین کندمی همکاری بلندمدت و

 هایایده و هاطرح از و نمایندمی فراهم مدرسه دانشگران برای را گیریتصمیم فرایند در مشارکت

 «کندمی اجرا طرح صورتبه را جدید هایایده و هاطرح دیرانم»و  «کنندمی پشتیبانی نوآورانه

نرژی کارگیری سیهای سینرژی نوآورانه بالاترین رتبه را به لحاظ میزان اهمیت در بهاز بین مؤلفه

 اند.نوآورانه به خود اختصاص داده

 

 گیریبحث و نتیجه

د. تواند تأثیر داشته باشنه میارتباط بین دانشگران مدرسه در همکاری جمعی بر سینرژی نوآورا

ر تواند تسهیل گافزایی بین مدیران، معاونان و معلمان میهای یاریگرانه با ایجاد روحیه همکنش

 وپرورش ایران نیز فعالیت جمعی واردشده است. در همین راستا، این امر باشد. در نظام آموزش

کارگیری های موردنیاز بهلفهطی این پژوهش بامطالعه عمیق نظری و پیشینه پژوهش، مؤ
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های یاریگرانه و سینرژی نوآورانه شناسایی شد و از اعضای نمونه در قالب ابزار پژوهش کنش

مورد پرسش قرار گرفت. نتایج مربوط به گویه ها، از طریق تحلیل محتوا و درنهایت آزمون 

یی شد. بر اساس نتایج گویه شناسا 82وتحلیل قرار گرفت. درمجموع میزان فریدمن مورد تجزیه

های یاری گرانه و سینرژی نوآورانه از های کنشکارگیری شاخصهای بهآزمون فریدمن، مؤلفه

مدیر محیطی »قرار زیر است: گزاره شده است، بهارائه 6 و 2 که در جدول دیدگاه اعضای نمونه

کار یمرد، رشد کند و تقساش یاد بگیکند که هرکسی متناسب با تواناییرا برای معلمان فراهم می

-نشهای کدارای بیشترین اهمیت و رتبه اول در بین مؤلفه« شودها انجام میمتناسب با توانایی

 Scoot &  Rubert (2001)شده است. نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های یاریگرانه ارزیابی

و یادگیری را فراهم و بر این اساس ایجاد محیط کاری که موجبات رشد نوعی همخوانی دارد. به

در چنین شرایطی که معلمان همسو با تحولات علمی جهانی و متناسب با نیازهای جامعه، دانش 

آموزان و موضوعات علمی، دانش خود را ارتقا داده و منجر به تقویت استعدادها و خلاقیت 

برای کسب  های یادگیریبنابراین مدیران با توجه به امکانات و منابع، موقعیت گردد؛می

 نمایند تا انتظارات جامعه و ذینفعان از معلمان برآورده گردد.های یادگیری فراهم میمهارت

در رتبه دوم به لحاظ  «نمایندمدیران امکان خودارزیابی فردی و گروهی را فراهم می»گزاره 

ررسی بهمسویی دارد.  Dobni (2010)اهمیت قرار داشته است. نتیجه پژوهش با نتایج پژوهش 

لاعاتی باشد که اطنتیجه کار فرد یا گروه در گروه کاری، بستگی به ملاحظاتی ازجمله ارزیابی می

 کند و به یکها کمک میدهد که به توسعه برنامهگیری میهای آینده برای تصمیمدر مورد داده

ر کافی که دشود. با عنایت به این، در فعالیت جمعی افراد با فرصت زمان برنامه خوب منجر می

نوبه به که این زننداختیاردارند و با ارائه نظر و بررسی نقاط قوت و ضعف، به خودارزیابی دست می

ند های خود دست پیدا کنگردد دانشگران مدرسه بتوانند به درک مثبتی از تواناییخود باعث می

 گردد.به خلق ایده میو نقاط قوت تقویت، نقاط ضعف را بهبود و اصلاح نمایند که درنهایت منجر 

رصت ف دهند وگیری به معاونان فرصت مشارکت و ارائه نظر میمدیران در فرایند تصمیم» گزاره

کنند تا به سمت کنش جمعی حرکت فرصتی را فراهم می کند وتعامل بین فردی را فراهم می

ژوهش پژوهش با پدر رتبه سوم قرار داشته است. نتایج این « کنند تا تفکر خلاقانه تقویت شود

 همسویی دارد.  Hakesham & Vanjin (2005)شده توسط انجام

های بین افراد و خلاقیت های کاری، باعث تقویت تعاملرسیدن به یک بینش مشترک در گروه

وند که ششود و با این نگرش به فعالیت جمعی با یکدیگر هماهنگ و برای نوآوری ترغیب میمی

مساعی در فعالیت جمعی فرصتی برای مشارکت شود. تشریکن میدرنهایت سبب تغییرات مت

گیری از حالت خود محورانه خارج باشد که تصمیمدر تصمیمات کلیدی و بیان نظرات اعضا می

ها عملی گردد، زیرا اعضا خود را در انتخاب تصمیم شود طرحنوبه خود باعث میکند و این بهمی
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های مدیر به توانایی»گزاره  گیرند.ررسیدن به هدف به کار میدانند و نهایت تلاش را دسهیم می

معاونان اطمینان دارد و حس رقابت را در بین آنان کاهش داده و منافع فردی را در منافع جمعی 

، Pakseresht (2014 ،( Hannke (2016) در رتبه چهارم قرار داشته است که با « بیندمی

(Sargazy & Mohammadi (2012  داشتن توانایی و مهارت و هماهنگ با همخوانی داردنیز .

کند که رفتارهای نوآورانه اندازهای سازمانی به دانشگران مدرسه کمک میاهداف و چشم

های مشترک ارائه کنند. همچنین در یک محیطی خودشان را با یکدیگر هماهنگ کنند و ایده

ن با بنابرای نوآورانه بیشتری ارائه نمایند؛ هایدوراز تنش به همکاری با یکدیگر ادامه و ایدهبه

ررسی نظر و بشود افراد با تبادلگیرد باعث میمساعی شکل میتعامل بین فردی که در تشریک

ها به یک هدف مشترک دست پیدا کنند و درنهایت برای رسیدن به یک ایده و نقد و اصلاح طرح

ی سرشار از صمیمیت و کاهش تعارض و رقابت نو و خلاقانه تلاش کنند، بنابراین با ایجاد محیط

کنند که با یافت و افراد در گروه به این مهم دست پیدا میتوان به اهداف مشترک دستمی

و  دهدمدیر به نظرات معلمان گوش می»گزاره  توانند به نوآوری دست پیدا کنند.همفکری می

مدت و بلندمدت ن به اهداف کوتاهکند و دررسیدمی فراهم شرایط و امکانات را در محیط کار

دارای بیشترین اهمیت و رتبه « کندها توجه میکند همچنین به انتقادات و پیشنهادهمکاری می

 شده است.های سینرژی نوآورانه ارزیابیاول در بین مؤلفه

نوعی همخوانی به Samina & Kaul (2014) و Dobni (2010)نتایج پژوهش با نتایج پژوهش 

های افراد در گروه با نقد سازنده اصلاح و در باید به این نکته توجه کرد که توسعه قابلیتدارد. 

شود مسیر حرکت به ها اعضا باعث میکنند، همچنین پیشنهاددستیابی به اهداف حرکت می

 بر این اساس مدیران با توجه سمت جلو پیش برود و در بلندمدت به خلاقیت دست پیدا کنند.

مدیران فرصت مشارکت »گزاره  کنند.انشگران مدرسه دررسیدن به اهداف تلاش میبه نظرات د

ه های نوآورانها و ایدهنمایند و از طرحگیری را برای دانشگران مدرسه فراهم میدر فرایند تصمیم

  & Pattricia)در رتبه دوم به لحاظ اهمیت قرار داشته است که با نتایج « کنندپشتیبانی می

Gonzalez (2012 (Pakseresht (2014 و (Elenor (2006 که هنگامینوعی همسویی دارد. به

طور شگرفی نمایند، سطح عملکردشان بههایشان مشارکت میدانشگران مدرسه در اجرا و ایده

های جدیدی ارائه نمایند همچنین معلمان های دیگر و ایدهشوند راهیابد که تشویق میبهبود می

وان عضوی از مدرسه که در خط مقدم کلاس درس هستند انتظار دارند که در عندر مدرسه به

اند را در قالب هایی که در کلاس درس کشف کردهتصمیمات مدرسه مشارکت داده شوند و ایده

نوعی احساس تعلق به خود شود بهطرح به ایده اجرا بگذارند و در تصمیماتی که تصویب می

خوبی اجرایی شود. با عنایت ها بهشود ایدهداشته و این سبب میکنند، زیرا در آن مشارکت می

ت و با گیری مشارکنماید تا دانشگران مدرسه در فرایند تصمیمفرصتی فراهم می به این، مدیران
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 هایمدیران انگیزه به فعالیت جمعی و ایده» گزاره ها را اجرایی نمایند.تخصیص بودجه، ایده

 «گرددهای مدرسه میکه منجر به خلاقیت در فعالیت آورندجود میجدید را در همکاران به و

 & Samina)، شده توسطدر رتبه سوم قرار داشته است. نتایج این پژوهش با پژوهش انجام

Kaul (2014 همسویی دارد . 

ناسب با گیرد که متافزایی در بین آنان شکل میکنند، سینرژی هموقتی افراد با یکدیگر کار می

جهت حرکت یکدیگر در یک پردازند و همگام باشان به بیان ایده )بارش مغزی( میاییتوان

بنابراین مدیران مدارس با خودانگیختگی شرایطی  شود؛نمایند که باعث رفتارهای نوآورانه میمی

های خلاق را تولید و نماید که محیطی شاداب و سرشار از اعتماد و آرامش ایدهرا فراهم می

عنوان پروژه به سطوح بالای سازمانی ارائه کنند تا دیگران ن طرح در محیط کاری اجرا و بهعنوابه

طور دقیق برای معلمان بیان مدیر انتظاراتش را به»گزاره  د.های طرح استفاده کنناز مزیت

در رتبه چهارم قرار داشته است که با نتایج  «دهدبه نوآوری توجه دارد و پاداش می کند ومی

 Alison, (2007،  (Rahmani,  Sharepour & Pasha)و  Preston, (2013)های وهشپژ

انداز سازمانی مدیران بر اساس چشم، با این نتایج همخوانی دارد. Corwin, (2012)و  (2011)

کند و افراد با رسیدن به درک مشترک با یکدیگر اهداف را برای دانشگران مدرسه تعیین می

های گردد، همچنین مدیران با توجه به جنبهباعث سینرژی نوآورانه می کنند کههمکاری می

کنند که شوق همکاری جمعی در اعضا برای خلاقیتی متناسب با آن اعضای گروه را تشویق می

 رسیدن به نوآوری تقویت گردد و باعث شکوفاندن استعدادها و جلوگیری از فرار مغزها شود؛

های ه به دلیل فراهم شدن فعالیت جمعی، فرصت بیشتر ارائه ایدههای یاریگرانبنابراین در کنش

این پژوهش همچنین نشان داد که؛  هایگیرد. یافتهمیجدید برای دانشگران مدرسه شکل 

گیری و توجه به های جمعی، مشارکت در فرایند تصمیممشارکت دانشگران مدرسه در فعالیت

را به دنبال داشته باشد که این امر اهمیت توجه به تواند سینرژی نوآورانه های آنان میایده

ینرژی های یاریگرایانه در سکند. با توجه به نقش کلیدی کنشهای یاریگرایانه را نمایان میکنش

ای به متغیرهای مذکور داشته رسد که مدیران مدارس عنایت ویژهنوآورانه ضروری به نظر می

 های یاریگرایانه وهای لازم را برای نهادینه کردن کنشباشند و با فراهم نمودن امکانات، بستر

های تأثیرگذار بر سینرژی نوآورانه فراهم نمایند. این پژوهش تلاش کرد که تمامی مؤلفه

های یاریگرایانه و سینرژی نوآورانه را شناسایی و موردبررسی قرار داده و های کنششاخص

نهاد های پژوهش، دو پیشد. در پایان با توجه به یافتهها تدوین و ارائه کنفراترکیبی از این شاخص

 گردد:زیر ارائه می
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صورت فعالیت انفرادی به نوآوری دست پیدا کند، که هر سیستمی ممکن است به. ازآنجایی9

شود پژوهشی باهدف فعالیت انفرادی در دستیابی به نوآوری صورت گیرد تا با پیشنهاد می

 ننده نتایج این پژوهش باشد.کها، تکمیلشناسایی مؤلفه

های های کنششده در شاخصهای مهم شناساییهای این پژوهش نشان داد که مؤلفه. یافته8

ه گیری و فرصت ارائه نظرات و توجیاریگرایانه و سینرژی نوآورانه شامل، مشارکت افراد در تصمیم

اد انگیزه در فعالیت جمعی و ارائه ها، ایجهایشان، فراهم کردن منابع و پشتیبانی از ایدهبه ایده

های جدید، فرصت شناخت و درک مشترک، فراهم کردن خودارزیابی فردی و گروهی، ایده

 باشد، لذا با توجه به نقش کلیدیها معلمان و توجه به نوآوری توسط مدیران میپذیرش پیشنهاد

 ها آنان صورت گیرد ودای به پیشنهادانشگران مدرسه در سیستم تعلیم و تربیت، توجه ویژه

 کارگیرند.های نوآورانه را بهایده

دیگری که بر رفتارهای  به جستجوی متغیرهای میانجی به محققان آینده پیشنهادمی شود -7

 باشد، این بررسی را ادامه دهند.نوآورانه این تحقیق مرتبط می

امه استاندارد، از به دلیل نبود پرسشن -9های ذیل مواجه بود:با محدودیت پژوهش حاضر

پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید، هرچند تلاش شد که موارد ساخت پرسشنامه رعایت 

تمرکز بر موضوع موردعلاقه پژوهشگران که جهت تحقیق را به سمت موضوع مشخص  -8شود. 

 سوق داده که مانع شناسایی عوامل مؤثر دیگر شده است.
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