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اي هپژوهش حاضر به تبيين نقش تعديل گر تسهيم تجارب تدريس در تاثيرگذاري فرهنگ نوآورانه بر واکنشچکیده: 
جامعه آماري معلمان  .شناختي و روانشناختي معلمان پرداخته است. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود

نفر به شيوه نمونه گيري طبقه اي به عنوان نمونه  052که از بين آنها تعداد ايالم در مقطع ابتدايي بودندمدارس 
نتايج نشان داد که فرهنگ  .پرسشنامه استاندارد روا و پايا بکار گرفته شد 5ها انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده

سه و عملکرد ادراک شده پويايي مدرنوآورانه ادراک شده به طور مثبت و معناداري بر رضايت شغلي معلمان، ادراک
مدرسه تاثير دارد. در ارتباط بين رضايت شغلي و عملکرد مدرسه، پويايي ادراک شده مدرسه نقش واسطه دارد. نتايج 
نشان داد که فرايند تسهيم تجارب تدريس بر رضايت شغلي تاثير مثبت و معناداري دارد. تسهيم تجارب تدريس ارتباط 

در نهايت نتايج  نمايد.هاي شناختي و روانشناختي معلمان را به طور معنادار تعديل ميبين فرهنگ نوآورانه و واکنش
نشان داد که اثرات مستقيم فرهنگ نوآورانه بر رضايت شغلي ضعيف و بر پويايي و عملکرد ادراک شده مدرسه تاثير 

 معناداري ندارد.

 ت شغلي، پويايي ادراک شده مدرسهتسهيم تجارب تدريس، فرهنگ نوآورانه مدرسه، رضاي کلیدي: واژگان
 

Moderating role of teacheing experience sharing in the effect of perceived 
innovative culture of schools on teachers’ psychological and cognitive reactions 

Yasini, A1* 

 

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 

اصطالح نوآوري از يک سو با خالقيت )موسوي و مقامي، در ادبيات و متون علمي، در اغلب اوقات 

( 0223، 1؛ سووازندريشووويلي1011( و از سوووي ديگر با کارآفريني )نيک نامي و همکاران، 1031

شتر به علوم رفتاري )تعليم  شده اند. خالقيت بي ست بکار گرفته  بجاي يکديگر و گاهاً به طور نادر

شتر  سي( و نوآوري بي شنا صادي،و تربيت و روان سي  با علوم اقت سيا مديريت، علوم اداري، و علوم 

سه واژه نوآوري، خالقيت و کارآفريني، در محيط  شابه و افتراق بين  سروکار دارد. عالرغم وجوه ت

شدت در حال تغيير امروزي، رمز موفقيت  صنعتي، سازمانها در محيطب سا هاي دانايي محور و پ

(. در اين 0220، 0فرهنگ نوآورانه است )رادنبوش و برايک مندي از خالقيت، نوآوري و ترويجبهره

شي از ادبيات علمي )دس، المپکين، و کوين ستا، بخ سر، تليس، گريفين1331، 0را ، 0222، 4؛ ها

( به نقش فرهنگ نوآورانه در بهبود عملکرد سازماني تمرکز نموده و بر 0223، 5خاليد، مادها، آمنا

سازماني با مزيت رقابتي فرهن"اين امر اتفاق نظر دارند؛  شد،  شامل کارآفريني و نوآوري با گي که 

 (. 1035)نماميان و فيض الهي،  "کندبرتر ايجاد مي

ستم       سي شکوفايي، و موفقيت  شد،  سازمانها، فرهنگ نوآوري موجب ر ساير  در مدارس همانند 

ها و نهگيري مدارس به سووومت آزمايش گزيآموزشوووي مي شوووود. فرهنگ نوآورانه نوعي جهت

ستن هنجارهاي موجود و  شک سي منابع جديد و  ست تا از طريق برر رويکردهاي جايگزين جديدي

هاي با کيفيت، عملکردش را بهبود ببخشووود )توراني، آقايي، منطقي، ايجاد بروندادها و خروجي

هت1030 مت ننين نوآوري مي(. ج به سووو مان گيري  که در آن معل ند  جاد ک ند طرحي اي توا

ند مي جارد، توان ند )کتالر، بي کاهش ده ته را  ناخواسووو تايج  يت کرده و ن مدير يت را  عدم قطع

تواند اين (. پرورش عالقه و تعهد معلمان و مديران به نوآوري مي0210، 2 بوشوووويزن، دن بورک

ها به وجود آورد که مدرسووه سوورشووار از سوورزندگي و شووادابي اسووت، همگام با احسوواس را در آن

تواند به طور اثربخشي هرگونه اضطراب ناشي از عدم اطمينان رده و ميتغييرات محيطي حرکت ک

(. در اين خصووووو ژو، گا و، يانگ و ژو 1035محيطي را کاهش دهد )سوووليماني و کاکابري، 

( دريافتند معلماني که تمايل و تعهد بااليي براي ايجاد نوآوري دارند، رضايت شغلي بااليي 0225)

سه با آزمودن گزينهکنند. آنها اظرا تجربه مي شته اند فرهنگ نوآورانه در مدر هاي جايگزين هار دا
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ها، ها و سووواير فعاليتها، رويهجديد، نوآوري در مواد و منابع آموزشوووي، فناوري، خدمات، مهارت

 شود. باعث افزايش و بهبود ادراک مثبت معلمان از عمکلرد مدرسه مي

مدرسه به عنوان يک سيستم فني وووو اجتماعي داراي ماهيتي آموزشي، خدماتي، پويا و فعال      

سوووازماني، نوآوري ايجاد عمکلرد خود در فرآيند درونبه بوده که همواره براي بهبود بخشووويدن 

 وکند. بنابراين همانند ساير سازمانهاي دولتي معلمان را نيز تشويق مي کرده و رفتارهاي نوآورانه

هاي آموزشي دارند ووو مدارس نيز به دنبال مزيت رقابتي خصوصي ووو که تفاوت ماهوي با سيستم

 بوده و براي رسووويدن به اين مهم همواره تمايل دارند به سووومت فرهنگ نوآورانه حرکت کنند

تا،  نا کا ندز،  نگ، بر لدري يادي بر 0210)پرسوووتون، گو يد ز تاک مدارس  نه در  نگ نوآورا (. فره

دهد تا خالقانه عمل کرده و اسووتعدادهاي بالقوه ها اجازه ميمعلمان دارد و به آنتوانمندسووازي 

خود را به فعليت برسانند. در اين راستا بخشي از ادبيات حوزه مديريت مدارس استدالل دارند که 

شناخت افراد از  سات و اقدامات معلمان تاثيرگذار بوده، به  سا سه بر تفکرات، اح فرهنگ يک مدر

نمايد ميت و تمرکز مدرسوووه کمک کرده و هنجارهايي براي بروز رفتار آنها ايجاد ميدرجه رسووو

(. عالرغم موارد فوق، 0224، 0؛ دي برنتاني و کلين اشووميت0212، 1)کانيا، فراري، آالموتکا، پونا

ادبيات حال حاضووور حوزه نوآوري در خصووووو تاثير فرهنگ سوووازماني نوآورانه بر رفتارها و 

ست )فوالنبروندادهاي عمل سيار نانيز ا شغلي معلمان ب ، ايرلند، کوراتکو، موريس، 0211، 0کرد 

0222 .) 

نه، موفقيت يک سوووازمان عمدتاً به تالش      هاي معلمان جهت اجراي در کنار فرهنگ نوآورا

اقدامات راهبردي در حوزه هاي آموزشي، ياددهي ووو يادگيري، و شيوه هاي هدايت مدرسه متکي 

گيري تاثيرات در سووطف فردي معلمان قبل از تاثير تجمعي آن در سووطف اندازهاسووت. بنابراين 

سوووازمان مهم اسوووت. با اين حال، تحقيقات موجود توجه کمي به ارتباط بين فرهنگ نوآورانه و 

 (.0224؛ شان و اولريچ، 0210، 4هاي سطف فردي معلمان داشته اند )هابرمن و ميلزواکنش

شغلي )واکنشاز ميان رفتارها و برون      سي کنشدادهاي  سطف فردي(، برر شناختي و هاي  هاي 

ست. واکنش ضر ا شناختي معلمان هدف مطالعه حا شناختي معلمان، به روان شناختي و روان هاي 

شاره دارندرفتارهاي  سط  که ا سهتو ضاي مدر شوند؛ ناظر بر تعامل کارکنان و ايفاي ميانجام  اع

با هدف ارتقاء سووطف رفاه فرد، گروه يا باشوود؛ و سووازمان ميهاي افراد، گروه ها و سوويسووتم نقش

ستور العمل سبت به د هاي کارکنان (. واکنش0224)هارگريوز،  دنشوانجام مي مدون سازمان ن
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شامل؛ واکنش سه جهت  سازماني در  سبت به تغييرات  سازماني ن اي ه)مديريت واکنش اجتماعي 

نقش (، و افراد خاو در سوووازمانواکنش هاي  )مديريت فردي اجتماعيافراد ذينفع(، واکنش 

گيرد )کاملي، شووکل مي (يبه سوومت نيازهاي شووغلواکنش اجتماعي ) هايواکنشتجويزشووده 

هاي معلمان نسبت (. در اين ميان مهمترين واکنش1030بختياري اصل، لطفي آرباطان، پورفرج، 

وندادهاي شووغلي از قبيل؛ به نوآوري، واکنش هاي سووطف فردي اسووت که اشوواره به رفتارها و بر

 (. 0211، 1رضايت شغلي، ادارک پويايي سازماني، و عملکرد فردي دارند )ناياموبي

در اين راستا مطالب فوق، تدوين يک نارنوب نظري و بيان شواهد تجربي براي بررسي تاثير      

سه بر کنش و واکنش سبت به نوآوري و تغييرات الفرهنگ نوآورانه مدر ست؛ تهاي معلمان ن ا زم ا

هاي موفقيت در سووطف از اين طريق مدارس بتوانند از نتايج سووطف فردي براي تحليل پيشووران

سترش ادبيات حوزه نوآوري و رفتارهاي  ضر با گ ساس پژوهش حا ستفاده نمايد. بر اين ا سه ا مدر

معلمان در مدارس، از يک سوو تالش دارد خالء دانشوي و بينشوي را تقليل دهد و از سووي ديگر 

تالش دارد تا جهت درک نگونگي تاثير فرهنگ نوآورانه بر رفتار معلمان يک نارنوب تئوريکي 

ضر ميو مجموعه شواهد تجربي را ارا ه نمايد. نتايج پژوهش حا سه را آگاه اي از  تواند مديران مدر

شخ شي و معلمانش، را ت ستم آموز سي سازد تا مزاياي بالقوه يک فرهنگ نوآورانه براي  ص يو توانا 

هايشوووان تمرکز کرده و منابع کند تا بر روي تالشدهند و اين آگاهي و توانايي به آنها کمک مي

 مناسبي را جهت ايجاد مزيت رقابتي تخصيص دهند.

ست و از آنجاييکه       سطف فردي پرداخته ا ضر به تاثير فرهنگ نوآورانه بر متغيرهاي  پژوهش حا

شي انجام نشده است، تاکيد بر نوآوري و سنجش تاثير در بافت مدارس ايران تاکنون ننين پژوه

سطف فردي ميآن بر کنش شاياني نمايد. در اين ها و رفتارها در  تواند به ادبيات اين حوزه کمک 

تواند در راسوووتا، پژوهش حاضووور تالش دارد تا از طريق بررسوووي تاثير فرهنگ نوآورانه )که مي

ر رضووايت شووغلي معلمان و ادراک آنها از پويايي ها و ادراکات معلمان مشوواهده شووود( بنگرش

 سازماني و عملکرد مدرسه اين خأل تحقيقاتي را تقليل بخشد. 

متغيرهاي متعددي ارتباط بين فرهنگ نوآورانه و رفتارهاي معلمان را ميانجيگري و يا تعديل      

سه فوق تاثير مي گذارد، اي که بر کم و کيف ارتباط مي نمايند. از مهمترين متغيرهاي درون مدر

؛ کاواناق، 0211، 0و تجربه معلمي اسوووت )موران، سوووي من، تينتيکان 0تسوووهيم تجارب تدريس

(. در اين مطالعه تسوووهيم تجارب تدريس به عنوان فرآيندي تعريف 0210هارگيز، مونز، کمالي، 

راسوور شووود که در آن اطالعات از سوووي معلمان و در بين تمامي مديران و معلمان و در سوومي
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شووود. اين فهم مشووترک نيز شووود و در نهايت به يک فهم مشووترک منجر ميمدرسووه توزيع مي

ست که به نوبه خود بر واکنش سازمان ا شناختي برگرفته از فرهنگ حاکم بر  شناختي و روان هاي 

شتراکمعلمان تاثير مي سه به ا ضاي مدر صتگذاري تجارب درونگذارد. در ف هايي را سازماني فر

ها، دانش و ادراکات مربوط آورد که با يکديگر تعامل داشووته باشووند و ايدهمعلمان بوجود ميبراي 

هاي مدرسوووه و رخدادهاي محيط دروني و بيروني مدرسوووه را به اشوووتراک بگذارند به موقعيت

سيارون (. از طريق تعامالت همزمان، معلمان اعتماد، تعهد 0210، 1)ليمونگلي، المباردي، ماراني، 

کنند که بخوبي از سووووي کنند. وقتي معلمان درک ميحس وفاداري دو طرفه را ايجاد ميو يک 

گيرد )رکر و اند، يک احساس تعلق قوي در آنها شکل ميرساني شدههمکاران و مديرانشان اطالع

 (.0225، 0همکاران

گري ( بر اين باورند که شووواهد نانيزي در خصوووو نقش تعديل 0222هاسوور و همکاران )     

تسووهيم تجارب درون سووازماني در ارتباط بين فرهنگ نوآورانه و رفتارهاي معلمان وجود دارد و 

ست تاکيد  شده ا سازماني تعبيه  شتر ادبيات موجود بر تحول فرهنگي که در افراد و رويه هاي  بي

( از اهميت تجارب درون 1332(. پيترز و براش )0214، 0نموده اسوووت )نقل از تسووونگ و کاو

( فرآيند تسووهيم 1334کنند. همچنين سووينکوال )ني جهت نوآوري / کارآفريني بحث ميسووازما

را به عنوان عاملي تعريف کرده اسوووت که اثر فرهنگ نوآورانه بر روي  4تجارب درون سوووازماني

شناختي معلمان را تقويت مينگرش سازماني ها و ادراکات  سهيم تجارب درون  کند. در نهايت ت

ن کمک کند تا درک بهتري از ارزشمند بودن يک فرهنگ نوآورانه داشته باشند تواند به معلمامي

سوزان، اُنيل، لي، ژو ضر به 0210، 5) شده، پژوهش حا شاره  شينه ا ساس مباني نظري و پي (. بر ا

 هاي پژوهشي زير است:دنبال پاسخ به فرضيه
 

سازماني و عملکرد مدرسه تاثير معناداري شده بر رضايت شغلي، پويايي فرهنگ نوآورانه ادراکفرضیه اول: 

 دارد.

معلماني که ادراک بااليي از تسهيم تجارب و اطالعات تدريس دارند، ميزان رضايت شغلي، فرضیه دوم: 

پويايي سازماني ادراک شده، و عملکرد شغلي آنها بيشتر از معلماني است که ادراک پايين تري از تسهيم 

 تجارب دارند.

 يت شغلي تاثير معناداري بر پويايي سازماني دارد.رضافرضیه سوم: 

 رضايت شغلي تاثير معناداري بر عملکرد مدرسه دارد.فرضیه چهارم: 

                                                           
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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 پويايي سازماني تاثير معناداري بر عملکرد مدرسه دارد.فرضیه پنجم: 

 در ارتباط بين رضايت شغلي و عملکرد مدرسه، پويايي سازماني نقش واسطه دارد.فرضیه ششم: 
 

 

هاي ارا ه شووده، الگوي مفهومي پژوهش به پيشووينه پژوهش و فرضوويهنظري،بر اسوواس مباني     

 شرح زير مي باشد:

 

 
 الگوي مفروض پژوهش(: 1)شکل 

 روش پژوهش

شيوه گردآوري داده ضر به لحاظ هدف کاربردي و از نظر  ستگي پژوهش حا صيفي از نوع همب ها تو

دولتي در شووهر ايالم جامعه آماري پژوهش را تشووکيل داده  اسووت. تمامي معلمان مدارس ابتدا ي

شيوه نمونه 052اند. در مجموع  سپس تعداد معلمان گيري طبقهمعلم با  سه و  اي )ابتدا نوع مدر

در هر مدرسووه( به عنوان نمونه انتخاب شوودند. در اين پژوهش نوع مدارس دخترانه و پسوورانه به 

شدند. از ه سه  05ر طبقه عنوان طبقه در نظر گرفته  سه انتخاب و از هر مدر معلم انتخاب  5مدر

شد. 005شدند. در نهايت با حذف اطالعات ناقص اطالعات  صد  45از اين تعداد  معلم تحليل  در

صد مرد بوده اند.  55زن و  صيالت کارداني، 13در صد داراي تح صد 51در سي و  در شنا  02کار

شد و باالتر بودند.  سي ار شنا صد کار صد  10در سابقهدر صد 12سال،  0تا  1ي داراي  داراي  در

 02تا 11ي درصد داراي سابقه 00سال،  12تا  2ي درصد داراي سابقه 14سال،  5تا  0ي سابقه

 سال بودند.  02ي بيش از درصد داراي سابقه 42و  سال

استفاده  ها از سه پرسشنامه استاندارد که شرح آنها در ادامه خواهد آمد،جهت جمع آوري داده     

ها ابتدا از انگليسي به فارسي و دوباره به از فارسي به انگليسي توسط دو نفر پرسشنامه شده است.

و رواني محتوا، درون مايه آن تاييد گردد. متخصصان  متخصص برگردانده شد تا به لحاظ مفهومي
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شتند تا اينکه توافق  سواالت را به بحث گذا صوو  شت. و مترجمان هرگونه ابهام در خ صل گ حا

همچنين براي اطمينان از مرتبط بودن، کامل بودن سووواالت و تضوومين روايي صوووري و محتوايي 

شنامه، با  س شنامه 12پر س سواالت پر شد. برخي از  شورت  ساس نفر از مديران مدارس م ها برا

سپس يک مطالعه پايلوت با  شد.  صالح  نفر از معلمان مدارس انجام گرفت و  02بازخورد معلمان ا

از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه پاسخ دهند و نظر خود را درباره طراحي و جمله بندي آن ابراز 

 هاي استاندارد پژوهش بهنمايند. در آخر پرسشنامه براساس مطالعه پايلوت نهايي شد. پرسشنامه

 شرح زير مي باشند:
 * پرسشنامه فرهنگ نوآورانه ادراک شده

( سنجيده شده است. 0225اي ژو و همکاران )از پرسشنامه نهار گويه فرهنگ نوآورانه با استفاده

سازمان و عدم  هاي جستجوي سازمان براي منابع جديد، نوآورياين پرسشنامه به بررسي شيوه

کاران ) عه ژو و هم طال مذکور در م يه بر قوانين و مقررات اداري مي پردازد. ابزار  ( مورد 0225تک

ستفاده قرار گرفته و مق ضريب آلفاي کرونباخ آن ا ست. در اين مطالعه  15/2دار  شده ا گزارش 

 برآورد شد.( α=0.89)مقدار آلفاي کرونباخ پرسشنامه مذکور برار با 

 * پرسشنامه تسهیم تجارب تدریس 

گويه اي کوهلي، ژاورسووکي و کومار  4جهت سوونجش متغير تسووهيم تجارب تدريس از مقياس 

درجه اي  5پاسخگويان خواسته شد فرآيندهاي تدريس را بر روي طيف ( استفاده شد. از 1330)

ارزيابي کنند. با اسووتفاده از آلفاي کرونباخ « کامال موافقم»و « کامال مخالفم»ليکرت با محوريت 

( ضوووريب 1330( برآورد شووود. در مطالعه کوهلي و همکاران )α=0.81پايايي اين ابزار برابر با )

 گزارش شده است 11/2ار فوق آلفاي کرونباخ براي ابز
 هاي شناختی و روانشناختی* پرسشنامه واکنش

شغلي  ضايت  سه مقياس ر شناختي معلمان از  شناختي و روان سنجش متغير واکنش هاي  جهت 

(، و 0222(، پويايي سووازماني ادراک شووده )ژو و همکاران، 0221ادراک شووده )ژو و همکاران، 

 ( به شرح زير استفاده شده است.0210يل، لي، ژو، عملکرد سازماني ادراک شده )وي، اون

 ي رضایت شغلی* سنجه

سوال، جهت اندازه گيري رضايت شغلي به کار  3( حاوي 0211) 1مقياس پپ، آديماندو، ورونس 

گرفته شود. سوواالت موجود به ميزان موافقت يا مخالفت پاسوخ دهندگان درباره رضوايت آنان از 

هاي ارتقا و دسووتاوردهاي شووغلي مدير، رضووايت از همکاران، رضووايت از ذينفعان بيروني، فرصووت

( برآورد شد. در مطالعه α=0.83اخ پايايي اين ابزار برابر با )توجه داشت. با استفاده از آلفاي کرونب

                                                           
1. Pepe, A., Addimando, L., & Veronese 
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گزارش شووده  11/2( براي ابزار مذکور ضووريب آلفاي کرونباخ برابر 0211پپ، آديماندو، ورونس )

 است.

 ي پویایی سازمانی ادراک شده* سنجه

ستا لوبو، آبلها، کاروال ستاندارد کو سازماني از ابزار ا سنجش متغير پويايي   1( با 0211) 1وجهت 

گيري ارزيابي پاسووخ دهندگان با توجه به سووطوح تغيير گويه اسووتفاده شوود. اين ابزار براي اندازه

هاي جديد تدريس، کيفيت خدمات مدرسووه در ميزان توسووعه اطالعات جديد، توسووعه فناوري

تفاده ا اسآموزشي و ارتباطات با ساير سازمانها، و سطوح انگيزش معلمان بکار گرفته شده است. ب

( برآورد شوود. در مطالعه لوبو، آبلها، کاروالو α=0.85از آلفاي کرونباخ پايايي ابزار مذکور برابر با )

 گزارش شده است. 12/2( براي ابزار مذکور ضريب آلفاي کرونباخ برابر با 0211)

 ي عملکرد سازمانی ادارک شده* سنجه

( استفاده 0214) 0اي مامکوگويه 1پرسشنامه جهت سنحش ادراک معلمان از عملکرد مدرسه از 

سخ ست. از پا سه و انتظارات عملکردي از آن را شده ا شد تا عملکرد فعلي مدر سته  دهندگان خوا

گزينه اي ارزيابي نمايند. پايايي اين ابزار با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  5با استفاده از طيف 

 ( محاسبه شد.α=0.85برابر با )
 پایایی ابزارهاي پژوهش روایی و

ها به کار رفته هاي اندازه گيري سوووازه( جهت ارزيابي ويژگيCFAروش تحليل عاملي تاييدي )

دهند: درجه آزادي کاي اسووکو ر هاي برازش، رضووايت مندي نتايج را نشووان مياسووت. شوواخص

(
𝜒2

𝑑𝑓
) =

390.80

125
= ، شاخص برازش زيادشونده NFI=0.99، شاخص برازش نرمال شده 3.13

0.99=IFI0.99=اي ، شوواخص برازش مقايسووهCFI 0.99، شوواخص توکرووووو لو يس=TLI  و

(. همچنين به منظور حصووول 0)جدول  RMSEA=0.02تخمين خطاي مربع ميانگين ريشووه 

نفر پاسوووخگو، از ضوووريب آلفاي کرونباخ به  02اطمينان از پايايي ابزار در مطالعه پايلوت اوليه با 

مي باشد و نشان دهنده اعتبار  1/2استفاده شد که مقادير تمامي ضرايب باالتر از  1جدول  شرح

براي ارزيابي نفري معلمان،  005و مناسووب بودن ابزارهاي اندازه گيري اسووت. در نهايت با نمونه 

و ميانگين واريانس  بپايايي مرکيا گلداشووتاين ووووو  ديلون ρها از دو معيار مدل بيروني فرضوويه

ستفاده يا  (AVEشده )ستخراجا شان ا شانگرهاي سازه و ن شترک بين  شد ميانگين واريانس م

و تمامي مقادير شوواخص  12/2(. تمامي ضوورايب بدسووت آمده پايايي مرکب باالتر از 1)جدول 

AVE  باشند. بودن و نشان دهنده مناسب بودن ابزارهاي اندازه گيري مي 52/2باالتر از 

                                                           
1. Costa-Lobo, Abelha, & Carvalho 

2. Maemeko 
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 نتایج پژوهش
 توصیفی متغیرهاي پژوهشآمار 

دهد. مربع ريشووه واريانس ماتريس همبسووتگي و آمار توصوويفي متغيرها را نشووان مي 1جدول 

ها بزرگتر از بيشووترين همبسووتگي بين ( براي هر يک از سووازهAVEميانگين اسووتخراج شووده )

. به (1شود )نشان داده شده در باالي قطر جدولمتغيرهاي جانبي است که شامل سازه اصلي مي

ر دو باشد. هها ميهر سازه بسيار بزرگتر از بيشترين واريانس مشترک با ساير سازه AVEعالوه 

سط فورنل و الرکر ) صي که تو شخي ست را برآورده 1311آماره، معيار روايي ت شده ا شنهاد  ( پي

شووان اسووت که ن 2712ها همگي بزرگتر از هاي مرکب سووازهکنند. نهايتاً ضوورايب آلفا و پاياييمي

 دهنده پايايي خوب ابزارهاي اندازه گيري است.

 
 بین متغیرهاي پژوهش (: آمار توصیفی و همبستگی1جدول )

7X 6X 5X 4X 3X 2X 1X متغيرها 

- - - - - - 1 
1X عملکرد ادراک شده :

 مدرسه

- - - - - 1 0.44* 
2X فرهنگ نوآورانه ادراک :

 شده

- - - - 1 0.54* 0.26* 3X تجارب تدريس: تسهيم 

- - - 1 0.20* 0.34* 0.25* 
4X رضايت شغلي ادراک :

 شده

- - 1 0.35* 0.28* 0.46* 0.46* 
5X پويايي سازماني ادراک :

 شده

- 1 -0.12* 0.07* 0.04** 0.00 -0.14* 6Xسن : 

1 -0.24* 0.03** -0.01 0.04** -.012* 0.03** 7Xتحصيالت : 

CBS 34 3.75 3.03 3.92 3.25 3.13 ميانگين 

 انحراف معيار 0.79 0.74 0.67 0.83 0.69 0.77 0.85

 ضريب آلفاي کرونباخ 2715 2713 2711 2710 2715 - -

 ضريب پايايي مرکب 0.85 0.89 0.82 0.82 0.81 - -

- - 0.52 0.53 0.54 0.66 0.74 
ميانگين واريانس استخراج 

 شده

 واريانس مشترکبيشترين  0.29 0.36 0.36 0.15 0.30 - -

 = کارشناسيCBS معني دار است.    p<0.05همبستگي در سطف  **معني دار است.    p<0.01همبستگي در سطف  *
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 هاي پژوهشآزمون فرضیه

ارتباطات و مسوويرهاي مفرود در قالب الگوي سوواختاري با اطالعات کامل برازش شووده اسووت. 

صيالت در مدل گر، جهت کنترل هرگونه اثرات مداخله سطف تح سن معلمان و  متغيرهايي مانند 

هاي برازش نشووان طور کلي شوواخصاند. بهنشووان داده شووده 0وارد شوود که نتايج آن در جدول 

شده دارد. جدول برازش خوبي با دادهدهند که مدلمي ضيه 0هاي گردآوري  هاي نتايج آزمون فر

 دهد. پژوهش را نشان مي

 

 
 نتایج حاصل از مدل رابطه ساختاري (:1)جدول 

 اثرات مسيرهاي تاثير βضريب  tمقدار

 رضايت شغلي <<<<<<فرهنگ نوآورانه  *0.37 14.71

م 
قی

ست
ت م

را
اث

 

 پويايي سازماني <<<<<<فرهنگ نوآورانه  *0.46 19.18

 درک عملکرد مدرسه <<<<<<فرهنگ نوآورانه  *0.28 10.56

 رضايت شغلي <<<<<<تسهيم تجارب تدريس  *0.05 1.90

 پويايي سازماني <<<<<<تسهيم تجارب تدريس  0.04 1.51

 عملکرد مدرسه <<<<<<تسهيم تجارب تدريس  01.- 0.55-

 پويايي سازماني <<<<<<رضايت شغلي  *0.25 13.27

 عملکرد مدرسه <<<<<<رضايت شغلي  **0.04 1.96

 عملکرد مدرسه <<<<<<پويايي سازماني  *0.36 15.87

 اثر متقابل فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجارب تدريس بر رضايت شغلي **0.05 2.32

ت 
را

اث

گر
دیل

تع
 

 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-

 رضايت شغلي <<<<<سن معلمان  *0.07 4.27

رل
نت

ي ک
ها

یر
تغ

م
 

 پويايي ادراک شده <<<<<<سن معلمان  *0.14- 9.43-

 عملکرد سازمان <<<<<<سن معلمان  *0.09- 5.88-

 رضايت شغلي <<<<<<تحصيالت معلمان  *0.06 3.59

 پويايي ادراک شده <<<<<<تحصيالت معلمان  *0.04 2.37

 عملکرد مدرسه <<<<<<تحصيالت معلمان  *0.04 2.63

 

 

 

((
𝜒2

𝑑𝑓
) =

573.71

164
= 3.50 ، CFI=0.99، NFI=0.98، IFI=0.99، TLI=0.98 وRMSEA=0.025.) 
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سازمانی و عملکرد  شغلی، پویایی  ضایت  شده با ر ضیه اول: بین فرهنگ نوآورانه ادراک  فر

 سازمانی ارتباط معناداري وجود دارد.

ارتباط بين فرهنگ نوآورانه ادراک شووده با رضووايت شووغلي، پويايي  0بر اسوواس نتيجه جدول 

ست و مي شده ا سازماني تاييد  توان گفت که فرهنگ نوآورانه به طور مثبت و سازماني و عملکرد 

شغلي ) ضايت  سازماني )b،p<0.001=0.37معناداري با ر ( و عملکرد b،p<0.001=0.46(، پويايي 

 دارد.  ( ارتباطb،p<0.001=0.28سازماني )

سازمانی و  شغلی، پویایی  ضایت  سازمانی با ر سهیم تجارب تدریس درون  ضیه دوم: بین ت فر

 عملکرد سازمانی ارتباط معناداري وجود دارد.

دهد، تسووهيم تجارب تدريس به طور مثبتي با رضووايت شووغلي در همانطور که نتايج نشووان مي

 b=0.04تدريس بر پويايي سووازماني )(. با اين حال تسووهيم تجارب b،p<0.1=0.05ارتباط اسووت )

،p<0.1( و عملکرد سازمان )0.01- =b،p<0.1) .به لحاظ آماري تاثيري معناداري ندارد  

سهیم تجارب تدریس نقش تعدیلگر در ارتباط بین فرهنگ نوآورانه با  سوم: ت ضیه  ضفر ایت ر

 سازمانی دارد.سازمانی و عملکردشغلی، پویایی

شان مي سهيم تجارب تدريس نقش تعديل کننده در تاثيرگذاري مثبت فرهنگ دهد که نتايج ن ت

( دارد. b،p<0.001=0.07( و پويايي سوووازماني )b،p<0.05=0.05نوآورانه بر رضوووايت شوووغلي )

شان مي سهيم تجارب تدريس، تاثير فرهنگهمچنين نتايج ن سازنوآورانه بردهد که ت مان عملکرد 

 (. b،p<0. 01= -0.06کند )را در جهت معکوس تعديل مي

هاي شوووناختي و پژوهش حاضووور نشوووان داد که تاثيرات مثبت فرهنگ نوآورانه بر واکنش     

شناختي معلماني قوي سازمان روان سهيم تجارب تدريس در  سطف باالتري از فرآيند ت ست که  تر ا

شکل  سير نتايج، اثرات تعاملي در  سهيل تف شند. جهت ت شان  0را درک و دريافت کرده با داده ن

اند. دو اثر متقابل اول شامل تاثير فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجارب تدريس بر رضايت شغلي شده

دهد که سطوح باالتر فرآيند تسهيم ها نشان مياند. يافتهو پويايي سازماني درک شده قابل توجه

سبت به پوياييتجارب تدريس، رابطه بين فرهنگ نوآورانه و نگرش ازماني س هاي مثبت معلمان ن

بخشووود. اگرنه تاثير متقابل فرهنگ نوآورانه و تسوووهيم تجارب تدريس بر عملکرد را بهبود مي

ست. اثر متقابل منفي  ست، عالمت و جهت آن برخالف انتظارات دو نمودار قبلي ا سازماني مهم ا

ت که تر اسبه اين امر اشاره دارد که تاثير فرهنگ نوآورانه بر عملکرد سازماني براي معلماني قوي

 تري از فرآيند تسهيم تجارب تدريس ادراک و دريافت کرده اند. سطف پايين
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اثرمتقابل بین فرهنگ نوآورانه درک شده و تسهیم تجارب تدریس و تجارب تدریس  (:1)شکل 

 درک شده

 

 
 پویایی سازمانی و عملکرد سازمانی تاثیر معناداري دارد. فرضیه چهارم: رضایت شغلی بر

شان مي سازمان را ن سازماني و عملکرد  شغلي بر پويايي  ضايت  ضيه نهارم تاثير مثبت ر هد. دفر

نشان داده شده است رضايت شغلي به طور مثبتي با پويايي سازماني  0همان طور که در جدول 

(0.25=b،p<0.01( و عملکرد سووازمان ).040=b،p<0.05 ارتباط دارد. بنابراين فرضوويه فوق به )

 شود.لحاظ آماري تاييد مي
 

 فرضیه پنجم: پویایی سازمانی اثر معناداري بر عملکرد سازمانی دارد.

سازماني  0نتايج جدول  ستقيم و معناداري بر عملکرد  سازماني اثر م شان مي دهد که پويايي  ن

مي باشد که خيلي قويتر و  11/15محاسبه شده برابر  t(. همچنين مقدار b=0.36،p<0.01دارد )

مي باشوود. بر اين اسوواس مي توان اذعان داشووت که به لحاظ آماري و در سووطف  32/1بزرگتر از 

 پويايي سازماني اثر معناداري بر عملکرد سازماني دارد. 21/2خطاي 
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 دارد. سازمانفرضیه ششم: پویایی سازمانی نقش میانجی بین رضایت شغلی و عملکرد 

براي درک اين که آيا پويايي سووازماني نقش ميانجي در ارتباط بين رضووايت شووغلي و عملکرد 

( بکار گرفته شد. همانطور که جدول 1331) 1پيشنهاد شده ايکن و وست سازمان دارد يا نه، رويه

رتند ادهد نرخ کاهش ضرايب رگرسيون رضايت شغلي و پويايي سازماني به ترتيب عبنشان مي 0

در تاثيرگذاري  . بر اسوواس اين نرخ کاهش، پويايي سووازماني نقش ميانجي قوي21/2و  10/2از : 

سازماني دارد. بنابراين مي شغلي بر عملکرد  ضايت  ستقيم ر شم م ش ضيه  توان اذعان داد که فر

 شود.پژوهش تاييد مي

 
 نتایج الگوي ساختاري نقش میانجی پویایی سازمانی(: 9) جدول

 عملکرد سازمان پويايي سازماني عملکرد سازمان نتايج
عملکرد 

 سازمان
 

0.82 =dr 0.09* 0.43* - 0.50* رضايت شغلي 

0.08 =dr 0.49* - 0.53* - پويايي سازماني 

پويايي سازماني 

متغير ميانجي 

محسوب  قوي

 مي شود

0.31 0.20 0.30 0.30 𝑅2 

195.19/46 175.68/31 75.11/16 72.64/16 𝜒2/𝑑𝑓 

0.99 0.99 0.99 0.99 IFI 

0.98 0.98 0.99 0.99 TLI 

0.03 0.03 0.03 0.03 RMSEA 

dr: نرخ افت ضريب همبستگي                           R2: ضريب تعيين 

 

 و نتیجه گیري  بحث

هدف پژوهش حاضووور توسوووعه و پيشوووبرد ادبيات تحقيق نوآوري از طريق آزمون اثرات فرهنگ 

سهيم  شناختي معلمان بود و اين تاثير با نقش تعديلگر ت شناختي و روان نوآورانه بر واکنش هاي 

ساس يافته شناخت و تجارب تدريس مورد مطالعه قرار گرفت. بر اين ا ضر ميزان  هاي پژوهش حا

آگاهي محققان، متخصووصووان و دسووت اندرکاران آموزش و پرورش را در خصوووو تاثير مثبت و 

ر تگ نوآورانه و فرآيند تسوووهيم تجارب تدريس بر نگرش و ادراکات معلمان وسووويعمعنادار فرهن

 کرده تا از اين راه بتوانند براي ترغيب معلمان به پذيرش نوآوري سازماني تالش نمايند. 

ها و ادارکات معلمان مورد گيري نگرشهاي پيشوووين تاثير فرهنگ نوآورانه بر شوووکلدر پژوهش

؛رجب زاده، لساني، مطهري 1035)مانند پژوهش هاي حيدري فرد و همکاران، مداقه قرار نگرفته 

؛ نانگ، وان 0211؛ والسوووکو، 1030؛ توراني و آقايي، 1035؛ احدي، نوري، گنجه، 1034نژاد، 

                                                           
1. Aiken & West 
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هاي پژوهش حاضووور نشوووان داد که وجود يک فرهنگ نوآورانه ( و يافته0211نانگ، بتيتگتن، 

ايت شووغلي معلمان، ادراک معلمان از پويايي سووازماني و ادراک شووده از سوووي معلمان بر رضوو

توان اذعان داري دارد. بر اين اسووواس به لحاظ تجربي ميعملکرد مدرسوووه تاثير مثبت و معني

داشوووت که فرهنگ نوآورانه مي تواند نتايج مثبتي در سوووطف فردي )معلمان( ايجاد نمايد و اين 

 است. نتيجه براي حوزه نوآوري يک يافته بسيار مهم

شغلي  ضايت  سهيم تجارب تدريس بر ر ستقيم و مثبت فرآيند ت ضر فرد تاثير م در پژوهش حا

( همخواني دارد. با اين حال هيچگونه 1330هاي ژاورسکي و کوهلي )تاييد شده است که با يافته

شوووواهدي مبني بر تاثير مسوووتقيم و مثبت تسوووهيم تجارب تدريس بر ادراک معلمان از پويايي 

سهيم تجارب تدريس، ميزان همکاري، تعامل و سازماني  شد. اگرنه ت سازماني يافت ن و عملکرد 

هي دتواند به عنوان يک پيشران مستقيم براي جهتدهد، ولي نميارتباط با معلمان را افزايش مي

سيار پيچيده شود. اين اثر متقابل ب شها و ادراکات معلمان قلمداد  سهينگر ست زيرا تاثير ت م تر ا

شروط به عامل ديگري تجارب  سازماني م سازماني و عملکرد  تدريس بر ادراک معلمان از پويايي 

 تحت عنوان فرهنگ نوآورانه است.

عالوه بر نتايج فوق، سووه اثر متقابل مهم بين فرهنگ نوآورانه و فرآيند تسووهيم تجارب تدريس با 

سطف فردي( وووو که همان وا سه متغير برونداد رفتاري معلمان ) شناختي و توجه به  کنش هاي 

وووو حاصل شد. ادبيات گذشته حوزه مديريت و رفتار سازماني اين مسئله را در  روانشناختي است

سهيم تجارب تدريس مي ست که ميزان ت شدت ارتباط بين فرهنگ نوآورانه و نظر نگرفته ا تواند 

 ها و ادراکات معلمان را به طور معناداري تغيير دهد.نگرش

هاي شناختي و روانشناختي اد که تاثيرات مثبت فرهنگ نوآورانه بر واکنشپژوهش حاضر نشان د

تر اسوت که سوطف باالتري از فرآيند تسوهيم تجارب تدريس در سوازمان را درک و معلماني قوي

شان داد که  شد و نتايج ن سي  سير نتايج، اثرات تعاملي برر سهيل تف شند. جهت ت دريافت کرده با

سازماني  اثرات متقابل تاثير فرهنگ شغلي و پويايي  ضايت  سهيم تجارب تدريس بر ر نوآورانه و ت

ها نشان داد که سطوح باالتر فرآيند تسهيم تجارب تدريس، رابطه اند. يافتهدرک شده قابل توجه

 شد. بخهاي مثبت معلمان نسبت به پويايي سازماني را بهبود ميبين فرهنگ نوآورانه و نگرش

گ نوآورانه و تسووهيم تجارب تدريس بر عملکرد سووازماني مهم اسووت، اگرنه تاثير متقابل فرهن

عالمت و جهت آن برخالف انتظارات ساير تاثيرات بود. اثر متقابل منفي به اين امر اشاره دارد که 

از  تريتر اسوووت که سوووطف پايينتاثير فرهنگ نوآورانه بر عملکرد سوووازماني براي معلماني قوي

 تر تسوووهيماند. اين نتيجه نقش پيچيدهادراک و دريافت کردهفرآيند تسوووهيم تجارب تدريس 

ستم سي شان ميتجارب تدريس را در فرآيند تزريق يک فرهنگ نوآورانه به  شي ن د. دههاي آموز
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اي ههاي بيشتري نياز است تا مشخص نمايند دقيقاً نه نيزي در درون سيستمبنابراين پژوهش

 تجارب تدريس بر ادراک عملکرد نگونه است.آموزشي جريان دارد و اينکه اثر تسهيم 

با توجه به ارتباط بين سه متغير خروجي در سطف فردي، رضايت شغلي از طريق پويايي سازماني 

دهد. ادراک شووده، به طور مثبتي ادراک افراد نسووبت به عملکرد سووازمان را تحت تاثير قرار مي

ن است عملکرد سازمان را تحت تاثير اند که رضايت شغلي ممکهاي گذشته اذعان داشتهپژوهش

هاي نندوجهي و نه نندان (. براي تقويت يافته0222قرار دهد يا ندهد )کريسووتين و همکاران، 

محکم، بررسووي ارتباط بين رضووايت شووغلي و عملکرد سووازماني از طريق نقش ميانجيگر پويايي 

ت مثبتي آماده حرکت سازماني ادارک شده ضروري است. وقتي معلمان راضي و خرسند به صور

اس شود. بر اين اسشوند، بهبود عملکرد سازماني شروع ميو تغيير به سمت پويايي سازماني مي

هاي پژوهش حاضوور، ادراک معلمان از پويايي سووازماني منبعي ارزشوومند در و با توجه به يافته

 توجه به يافتهباشوود. با جهت برقراري ارتباط بين رضووايت شووغلي معلمان و عملکرد سووازمان مي

 توان کاربردهاي نظري و مديريتي را به شرح زير ذکر نمود:هاي پژوهش حاضر مي
 الف( کاربردهاي نظري

اي ههاي متعددي توانسته است به حوزه نوآوري و مديريت سيستمنتايج پژوهش حاضر از جنبه

لمان اي رفتاري معاينکه تاثير مستقيم فرهنگ نوآورانه بر برونداده نخستآموزشي کمک نمايد. 

د. دهها، ادراکات و شناخت معلمان باشد، را نشان مياهميت اين که نوآوري بايد بر مبناي نگرش

تواند در اين خصووووو که نگونه فرهنگ نوآورانه به بدون ننين ديدگاهي، نظريه نوآوري نمي

يدي را هاي جدمشووارکت معلمان در راسووتاي بهسووازي عملکرد سووازماني کمک نمايد، ديدگاه

ضا و فرهنگ نوآوري توجه به واکنش سازي ف ساس براي پياده  شناختيبيافريند. بر اين ا و  هاي 

روانشناختي معلمان نسبت به نوآوري بسيار مهم است و پژوهش حاضر نيز با همين هدف انجام 

راک دشد. يافته هاي تاثير فرهنگ نوآورانه بر واکنش هاي معلمان نشان داد که فرهنگ نوآورانه ا

شغلي معلمان، ادراک ضايت  سه و عملکرد ادراک شده به طور مثبت و معناداري بر ر پويايي مدر

شووده مدرسووه تاثير دارد و در اين تاثير، تسووهيم تجارب تدريس ارتباط بين فرهنگ نوآورانه و 

 نمايد.هاي شناختي و روانشناختي معلمان را به طور معنادار تعديل ميواکنش

شده به عنوان يک ميانجي جهت تبديل نتايج ، دوم سازماني ادراک  ضر نقش پويايي  پژوهش حا

رضووايت شووغلي به درک عملکرد سووازمان را معنادار گزارش کرده اسووت. بنابراين با شووناسووايي 

متغيرهاي شناختي و روانشناختي موثر بر بهبود ادراک معلمان از عملکرد مدرسه خالء دانشي و 

شي پژوهش شته تبين ضر با هاي گذ شکاف در پژوهش حا قليل خواهد يافت. اين تقليل و تعديل 

 ترسيم و آزمون ارتباط بين رضايت شغلي و عملکرد ادراک شده مدرسه صورت گرفته است.
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نتايج مربوط به نقش تعديلگر تسوووهيم تجارب تدريس در ارتباط بين فرهنگ نوآورانه  سوووم،

ن به نظريه نوآوري از جهت تاکيد و تمرکز بر هاي شناختي و روانشناختي معلمامدرسه و واکنش

سازماني، کمک مينگرش سبت به نوآوري  ساس ميهاي مثبت معلمان ن  توان اذعانکند. بر اين ا

صورت جداگانه  سهيم تجارب تدريس به  ستقيم فرهنگ نوآورانه و ت شت که آزمودن اثرات م دا

ست نتايج گمراه کننده شد، ممکن ا شته با سهيم تجارب تدريس به اي را بهمراه دا زيرا فرآيند ت

تنهايي اثري ضعيف بر رضايت شغلي را نشان داده و هيچ تاثير معناداري بر درک پويايي سازماني 

سازماني در فرآيند تحول فرهنگي  صوو طراحان  سه را بيان نمي کند. در اين خ يا عملکرد مدر

حاضوور ديدگاه جديدي را معرفي بايسووتي هر دو متغير را در نظر داشووته باشووند. نتايج پژوهش 

تواند اثر فرهنگ کند مبني بر اينکه وجود فرآيند تسوووهيم تجارب تدريس از يک سوووو ميمي

سوي ديگر  شده را تقويت کند، و از  سازماني ادراک  شغلي معلمان و پويايي  ضايت  نوآورانه بر ر

ر از تاين ديدگاه متنوعممکن است اثر فرهنگ نوآورانه بر درک عملکرد سازمان را تضعيف نمايد. 

يدي را ارا ه نموده و  جد ماني، بينش  نگ سووواز ند تحول فره تدريس در فرآي جارب  تسوووهيم ت

 طلبد.مطالعات بيشتري در خصوو نوآوري در فرآيندهاي مدرسه را مي

 ب( کاربردهاي اجرایی و مدیریتی

 براي ايجاد مزيت رقابتيمعلمان به طور وسيعي اين ايده را پذيرفته اند که درک فرهنگ نوآورانه 

ضر داراي کاربردهايي براي مديران  ستا پژوهش حا ست. در اين را شمند ا سه مهم و ارز يک مدر

 مدارس و مجريان سيستم آموزش و پرورش است.

ست ضر مديران را فرا مي ،نخ سطف فردي، نتايج فرهنگ نوآورانه را نتايج مطالعه حا خواند تا در 

شند، زيرا  شته با سزايي در نظر دا شاختي معلمان تاثير ب شناختي و روان اين مهم بر واکنش هاي 

سازمان  سطف  صول کارافريني و نوآوري در  شوق زياد به ا شور و  سازمانها با  دارد. مديرانِ اغلب 

شيوه پايبند ست  سته از مديران مي باي ستند. در کنار اين امر، اين د هاي تحقق مزاياي مختلف ه

فرهنگ نوآورانه اسووت را در نظر بگيرند. اگر مديران بتوانند ارزش  در سووطف فردي که ناشووي از

نوآوري را براي معلمان دروني سازند و در معلمان ادراکي قوي نسبت به فرهنگ نوآورانه سازمان 

توانند رضووايت معلمان و درک آنها نسووبت به پويايي سووازماني را رشوود دهند و ايجاد نمايند، مي

به وجود آورند. بنابراين جهت تحقق و ايجاد نوآوري در مدرسووه براي اعتماد زيادي در مدرسووه 

مديران مهم اسووت که مطمئن شوووند معلمان با ماموريت، اهداف و خرده نظام هاي سوويسووتم 

 آموزشي همراستا هستند و ادراک يکساني از فرآيندهاي آموزشي در مدرسه دارند.

سووونجند تا فهم بهتري از وآورانه را ميسوووه نوع پيامد حاصووول از  فرهنگ ن مديران اغلب دوم،

اير تواند سووونگونگي تزريق اين فرهنگ در معلمانشوووان را پيدا کنند و متعاقباً از اين طريق مي

همکاران را براي اخذ تصووميمات بيشووتر هدايت نمايند. عالوه براين، مديران بايد بدانند رضووايت 
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شووود و در اين راسووتا، درک پويايي شووغلي مسووتقيماً منجر به درک بهتر عملکرد مدرسووه نمي 

سه کمک مي سه فرآيندهاي درون مدر شغلي معلمان به درک بهتر عملکرد مدر ضايت  کند تا ر

ک کنند و کممنجر شود. اين بدان معناست؛ مديراني که فقط به رضايت شغلي معلمان توجه مي

ناديده کردن به معلمان در ديدن تغييرات مثبت ايجادشوووده به وسووويله فرهنگ نوآور نه، را  ا

گيرند، ممکن اسووت به اهداف از پيش تعيين شووده خود نرسووند. فقط معلماني که تغييرات مي

کنند احتمال زيادي دارد که متعهد شوووده و خودشوووان را وقف نوآوري و مثبت را تجربه مي

گيري انتظارات و اعتماد پيشووورفت ايجاد شوووده نمايند که اين امر به نوبه خود منجر به شوووکل

 شود.التري نسبت به عملکرد مدرسه ميبا

، مديران نياز دارند يک ديدگاه دوگانه در خصوو فرهنگ نوآورانه و تسهيم تجارب تدريس سوم

سه شند تا فرايند تحول فرهنگي اثربخش را براي کارآفريني در فرآيندهاي درون مدر شته با ي ادا

ار گيرند تا توجه به تسوووهيم تجارب توانند نتايج اين پژوهش را به کتضووومين کنند. مديران مي

شمول  ست در  شک ضروري در ايجاد فرهنگ نوآورانه توجيه کنند.  تدريس را به عنوان يک گام 

ننين اطالعاتي احتماالً منجر به کاهش فهم معلمان از اقدامات نوآورانه شوووده و تاثيرات مثبت 

هاي ران بايد ايجاد سوويسووتمدهد. مديروانشووناختي و شووناختي بالقوه بر روي آنان را کاهش مي

 هاي نوآورانه مدرسه درنظر بگيرند.ارتباطي اثربخش را به عنوان يک رويه مهم در فعاليت

ند اکثر پژوهش مان تاري، ه ماعي و علوم رف حاضووورهاي حوزه علوم اجت عه  طال برخي با  نيز م

تر رابطه علي تبيين دقيق هاي مقطعي . نخسووت، اسووتفاده از دادهمواجه بوده اسووتها محدوديت

  بکارگيريمقطعي درک ما را از تک  پژوهشطرح  بين متغيرها را کاهش داده اسوووت. بنابراين

نده آي پژوهش هايکند. محدود مي تعديلگرهاي بعنوان مکانيسووممتغير تسووهيم تجارب تدريس 

 طايخدوم،  .مدنظر قرار دهندآزمايشووي و طولي را براي تقويت نتايج اين مطالعه  هايطرحبايد 

يل روش  يانس ممکن اسوووت تحل هد زيرا متغير  وابطروار عه افزايش د طال مفرود را در اين م

. تشده اس آزمون معلمانهاي گزارش شده از خود با داده تعديلگر و متغير وابستهمتغير ، مستقل

شناختي و  فرهنگ نوآورانههاي ، دادهامريننين  سازيحداقلبراي  شناختي و روان شهاي  واکن

د باي، نهايتاً .نمودگردآوري مي توان بعنوان يک منبع مجزا  مديراناز  ن نسوووبت به نوآوريمعلما

کشووورها قابل تعميم شووهرها و هاي اين مطالعه ممکن اسووت براي ديگر که يافته مدنظر داشووت

ممکن اسووت نتايج  هاي آموزشوويسوويسووتمدر ديگر  ،هاي جمع آوري شووده از نمونهنباشوود. داده

ضر، هاي مطالعه آينده بايد براي اعتبار يافته هايپژوهشديگري بدهد، و   هاي مختلفاز نمونهحا

 ابطروي رو سيستم آموزشياستفاده کند تا مطمئن شود که اثر  سيستم هاي آموزشيدر ديگر 

 آزمون شده در اين مطالعه خنثي شده است. مفرود
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