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چكيده
هدف :اين پژوهش با هدف پیشبیني رفتار نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقي و تفکر
سیستمي آنان انجام گرفت.
روش :پژوهش حاضر توصیفي از نوع همبستگي است .جامعه آماری کلیه معلمان مدارس ابتدايي
شهر بیرجند در سال تحصیلي  96-95را که تعداد  1340نفر بودند را شامل شد .نمونه مورد مطالعه
بر اساس جدول مورگان  297معلم برآورد شد که به شیوه نمونهگیری خوشهای تصادفي انتخاب و
مورد بررسي قرار گرفتند .جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه های تفکر سیستمي پالما ،باورهای
غیرمنطقي برنارد و رفتار نوآورانه کانتر استفاده شد .دادههای گردآوری شده با استفاده از رگرسیون
چندگانه و  t-testتک نمونه ای با کمکنرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :نتايج نشان داد تفکر سیستمي و رفتار نوآورانه معلمان در سطح باالتر از متوسط قرار دارد.
همچنین نتايج نشان داد که از بین مؤلفههای تفکر سیستمي ،تنها يادگیری مستمر پیشبینيکننده
باورهای غیرمنطقي معلمان است ( ،)p <0/05يادگیری مستمر بیشتر از شناخت مدلهای ذهني
ميتواند رفتار نوآورانه آنان را پیشبیني کند ( .)p <0/01همچنین از بین مؤلفههای باورهای
غیرمنطقي ،نگرش نسبت به دانشآموزان بیشتر از نگرش نسبت به مدرسه و تحمل پايین ميتواند
رفتار نوآورانه معلمان را پیشبیني کند (.)p <0/01
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نتیجهگیری :با توجه به نتايج پژوهش در خصوص تبیین رفتار نوآورانه معلمان بر اساس تفکر
سیستمي و باورهای غیرمنطقي آنان و از آنجا که باورهای غیرمنطقي نیز بر اساس تفکر سیستمي قابل
پیشبیني است ،لزوم توجه دست اندرکاران و مسئولین طراحي دورههای ضمن خدمت نسبت به
برگزاری دورههايي به منظور بهبود تفکر سیستمي معلمان جهت کاهش باورهای غیرمنطقي و بهبود
رفتار نوآورانه معلمان بسیار مهم مي نمايد.
کليد واژهها :رفتار نوآورانه ،باورهای غیرمنطقي ،تفکرسیستمي ،بیرجند.

پيشگفتار
با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جريان گسترده اطالعات ،امروزه جامعهی ما
نیازمند پرورش انسانهايي است که بتوانند با روشي خالقانه با مشکالت روبرو شده و به حل
آنها بپردازند .با اين رويکرد نیاز به آموزش ،تقويت خالقیت و ايجاد افکار نو برای رسیدن

برر

به جامعهای شکوفا از اهمیت خاصي برخوردار است (علیرضايي و تواليي .)1387،آموزش و

سی

پرورش به عنوان يکي از مهمترين و گستردهترين سازمانهای اجتماعي نقش بسیار مهمي در

تأث

فرآيند جامعهپذيری و اجتماعيکردن جامعه ايفا ميکند (صافي .)1386 ،اين مسأله بهويژه در

یر

آموزشوپرورش دورهی ابتدايي از اهمیت خاصي برخوردار ميشود .زيرا آموزشوپرورش

عوام
ل

دورهی ابتدايي تکوينبخش رشد شناختي ،زيستي و اجتماعي دانشآموزان بوده ،با انتقال

فرد

اعتقادات ،اخالق ،رسوم ،هنجارها ،ارزشها و مهارتها به نسل جديد و فراهم کردن زمینهی

یو

مناسب برای رشد استعدادها و قابلیتهای بالقوهی دانشآموزان موجب شکوفايي استعداد و

سازم

افزايش عملکرد تحصیلي آنان ميشود (حیدری پور ،فروغي ابری و سلیمي.)1381 ،

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

نوآوری در آموزشوپرورش به تالشهايي اطالق ميشود که برای تغییر در نظام
آموزشي و بهطور آگاهانه و هدفدار برای بهبود بخشیدن بهنظام موجود صورت ميگیرد
(سام خانیان؛ جهانیان و مرتضايي .)1382 ،نمودهايي از نوآوری در اين حوزه عبارت است

نوآوری در شیوههای ارتباط بین معلمان و دانشآموزان (هاشمي و ماليينژاد.)1389 ،
نوآوری فردی معلمان در محیط کار پايه اصلي ارتقای عملکرد هر سازمان آموزشي است
بنابراين ،مطالعه بر روی انگیزهها و عوامل ايجادکننده اين نوآوری از اهمیت خاصي
برخوردار است (اسکات و بروس .)1994 ،1يکي از متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار نوآورانه

2

ميتواند باور افراد باشد ،چراکه اساس شخصیت هر فرد را سازماندهي مفاهیم و باورهای وی
در مورد موقعیتها و رويدادها شکل ميدهد (پروين و جان .)1997 ،3باورها بر طبق میزان
تأثیرشان در زندگي فرد ،به دو دسته کلي منطقي و غیرمنطقي طبقهبندی ميگردند .بر اين
اساس باورهای غیرمنطقي 4هرگونه فکر ،هیجان و يا رفتاری است که منجر به تخريب نفس و
از بین رفتن خود ميشوند و پیامدهای مهم آن اختالل در بقاء ،خوشحالي و شادماني است
(الیس .)1977 ،5باورهای غیرمنطقي معلم ميتواند شرايط استرسزای مدرسه را در حالت

تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی ...

از :نوآوری در روشهای تدريس ،نوآوری در استفاده از رسانههای کمک آموزشي و

197

وخیمتری قرار دهد و بر عملکرد و رفتار دانشآموزان تأثیر بگذارد (بمجو و پريتو.)2006 ،6

برر

پژوهشها نشان ميدهد که عوامل متعددی از جمله :ويژگي شخصیتي روانرنجوری (نجفي،

سی

)1394؛ باورکمالگرايي (فلت؛ هويت ،بلنکستن و کولدين)1991 ،77؛ تفاوتهای فرهنگي

تأث
یر

(وندرورت و پاول ،)1999، 8آشفتگيهای عاطفي (اسمیت و زوراسکي ،)1987،9نگرش

عوام

مذهبي (گل شکوه ،)1394 ،بهزيستي معنوی و سبک زندگي (حبیبي؛ آينهوند و حسیني،

ل

 )1394نقش بسزايي در پیشبیني باورهای غیرمنطقي افراد دارد .با توجه به موارد ذکرشده

فرد

ضروريست که اقداماتي صورت گیرد تا مشکالت ناشي از ارتباطات نامؤثر و رفتارهای

یو

1. Scatt & Bruce
2. Innovative behavior
3. Pervin & John
4. Irrational beliefs
5. Ellis
6. Bemjo & Prieto
7. Flett, Hewitt, Blankstein & Koledin
8. Vendervoot & Paul
9. Zurawski & Smith

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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غیرمنطقي کاهش يابد (رشیدی و علوی .)1384 ،در اين خصوص ،بررسيها نشان داد که
رويکرد روايتدرماني گروهي (مکناوی و پاپي ،)1394 ،شناخت درماني مبتني بر ذهن
آگاهي (مردانيزاده؛ يوسفي و مردانيزاده ،)1395 ،روشهای مشاوره فردی و گروهي
(زارعان و هونجاني )1391،و طرحواره درماني (انباردار )1395 ،بر کاهش باورهای
غیرمنطقي اثربخش بودهاست .همچنین نتايج پژوهش خلخالي و کشاورزی ( )1390نشان
ميدهد که آموزش تفکرسیستمي بر اصالح باورهای غیرمنطقي بسیار مؤثر است .مفهوم
تفکر سیستمي 1بر مبنای فلسفهی سیستمها است و اينگونه بیان ميدارد که هر يک از
فعالیتهای انسان به صورت سیستمهای باز است که تحت تأثیر محیط قرار ميگیرد (پالما و
اسکارزيسکاين .)2010 ،2تفکر سیستمي چارچوب ،روش ،قانون و منطقي برای شناخت يک
مسأله است که جنبههای تجزيهای ،تحلیلي و ترکیبي آن مسأله را توأمان در بر ميگیرد و به
مسائل مشخص بهعنوان بخشي از سیستمهای کلي نگريسته ميشود (روبنستاين و
همکاران .)2001،3تاکنون پژوهشهای بسیاری برای توصیف ،مقايسه و يا عوامل مؤثر بر هر
يک از متغیرهای رفتار نوآورانه ،باورهای غیرمنطقي و تفکر سیستمي افراد انجام شدهاست.
پژوهشهای انجام شده رابطه رفتار نوآورانه معلمان را با فرهنگ مدارس (ترابیان،)1388 ،

یر

ابعاد توسعهی حرفهای و جو يادگیری (تقوی ،زاهد بابالن ،ابراهیمپور و معینيکیا،)1393 ،

عوام

يادگیری سازماني (احمديان ،شکاری و افشاری ،)1390،تقويت قابلیتها و ويژگيهای

ل

شخصي (بلند فورد ،)2005،4سبکهای حل مسأله شهودی و انسجام گروهي (نعامي و

فرد
یو

افشاری ،)1389،هوش هیجاني (فیروزی و کرمي ،)1394،سرمايه فکری (جهانیان و حدادی،

سازم

 ،)1394کیفیت روابط اعضای گروه کاری (حاجيکريمي ،رضائیان ،آذر و دهقانان،)1390،

انی

توانمندی فناوری (مارگیر ،)1393 ،توسعهی حرفهای (میرکمالي ،پورکريمي و حجری،

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Systems thinking
2. Palaima & Skarzauskiene
3. Rubenstein
4. Bland ford

نیسي )1390،و اثربخشي فرآيند ياددهي-يادگیری (کیونگ پارک؛ هون سنگ؛ ون يون و
کیم )2013 ،1نشان داده است.
يکي ديگر از متغیرهای مورد بررسي در پژوهش حاضر ،باورهای غیرمنطقي است که بر
روان فرد سلطه دارند و تنظیمکننده کیفیت و کمیت رفتارها و عواطف هستند (کورسیني،2
 .)2005در اين زمینه پژوهشهای انجام شده رابطه باورهای معلمان را با انگیزههای شغلي
(مانتسینس و نلسون ،)2008 ،3رضايت شغلي و سالمت روان (شمسي ،)1382 ،کیفیت برنامه-
های درسي (کارداش و هاول ،)2000 ،4طراحي و اجرای برنامههای درسي (کراچ و هینز،5
 ،)2004اثربخشي فرآيند ياددهي-يادگیری (هوفر و پینترک،)2004 ،6کیفیت امور آموزشي
(بیلو ،الکساندر و مورفي )2002 ،7و نحوهی مديريت کالس (هاني و مکآرتور)2007،8
مورد تأيید قرار داده است.
و در نهايت پژوهشها نشان داد که تفکر سیستمي منجر به بهبود فرايندهای تصمیمسازی و
تصمیمگیری (جاللت و مهاجران ،)1390،ايجاد کار تیمي (گودرزی و يعقوبي ،)1393 ،بهبود
عملکرد کارکنان (آقايي فیشاني ،جفره و تجريشي ،)1390،بهبود و توسعه سازمان (حیدری و
حشمتي ،)1390،تبیین نوآوری سازمان (کاپسلي ،)2011،9بهبود تصمیمگیری و سطوح باالی
عملکرد افراد (رهنورد ،محمدی فاتح و محمدی ،)1395،افزايش خالقیت(محمدخاني ،رشادت-
جو و روحانيپور ،)1391،نوآوری برنامه درسي (مانديناچ و سرپ )1988 ،10و تدريس خالقانه
(مین ،هونگ بینگ ،يیبای ،يونگن و آيهوا )2005 ،11ميشود.
1. Kyoung Park, Hoon Song, Won Yoon & Kim
2. Corsini
3. Montecinos & Nilson.
4. Kardash & Howell
5. Crouch & Haines
6. Hofer & Pintrich
7. Buehl, Alexander & Murphy
8. Honey & Mc Artor
9. Kapsali
10. Mandinach & Thorpe
11. Min, Hongbing, Yibai, Yonggen & Aihua

تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی ...

 ،)1394فرهنگ سازماني ،انگیزش شغلي ،توانمندسازی روانشناختي (نعامي ،تقيپور و
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برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
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یو
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انی
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ن
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از آنجايي که اکثر تحقیقات قبلي ،تفکر سیستمي و باورهای غیرمنطقي را در سازمانها
و نسبت به مديران آموزشي بررسي نمودهاند و در مدارس کمتر انجام شدهاست ،اهمیت اين
پژوهش از آن جهت است که به آگاهي از وضع موجود در خصوص تفکرسیستمي،
باورهای غیرمنطقي و رفتار نوآورانه معلمان کمک خواهد کرد .لذا با توجه به اهمیت
رفتارهای نوآورانه معلم و نقش باورهای غیرمنطقي و تفکر سیستمي در بروز اين رفتارها ،اين
پژوهش با هدف تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقي و تفکر
سیستمي آنان ،جهت پاسخگويي به سؤال و فرضیههای زير انجام شد:
 .1وضعیت تفکر سیستمي ،باورهای غیرمنطقي و رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدايي شهر
بیرجند چگونه است؟
 .2بین تفکرسیستمي (تفکر پويا ،تعامل ،منطق سیستمها ،فرآيند محوری ،يادگیری مستمر و
شناخت مدلهای ذهني) و باورهای غیرمنطقي معلمان رابطه وجود دارد.
 .3بین تفکرسیستمي (تفکر پويا ،تعامل ،منطق سیستمها ،فرآيند محوری ،يادگیری مستمر و
شناخت مدلهای ذهني) و رفتار نوآورانه معلمان رابطه وجود دارد.
 .4بین باورهای غیرمنطقي (بدبیني نسبت به خود ،تحمل پايین ،نگرش نسبت به سازمان
مدرسه و نگرش استبدادی نسبت به دانشآموزان) و رفتار نوآورانه معلمان رابطه وجود دارد.

عوام
ل
فرد
یو

روش پژوهش

سازم

پژوهش حاضر توصیفي از نوع همبستگي است .جامعه آماری کلیه معلمان مدارس

انی

ابتدايي شهر بیرجند در سال تحصیلي 96-95را که تعداد  1340نفر بودند را شامل شد .نمونه

بر

مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان  297معلم برآورد شد که به شیوه خوشهای تصادفي

خالق

انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند .بدين منظور ،ابتدا لیست تمامي مدارس ابتدايي بیرجند

یت
مدیرا
ن
….

هر يک از مدارس قرار داشتند مورد مطالعه قرارگرفتند.
جهت گردآوری اطالعات در اين پژوهش از سه ابزار اندازهگیری استتفاده شتد .جهتت
سنجش تفکر سیستمي معلمان از پرسشنامه تفکر سیستمي پالما )2010( 1استفاده شد که شش
بعد (تفکر پويا ،تعامل ،منطق سیستمها ،فرآيند محوری ،يادگیری مستمر و شناخت مدلهای
ذهني) را ميسنجد .در پژوهش رهنورد ،محمدی فاتح و محمتدی ( )1395آلفتای کرونبتا
پرسشنامه تفکر سیستمي  0/91گزارش شتده استت و روايتي ايتن پرسشتنامه را بتا استتفاده از
تحلیل عامل تأيیدی مورد سنجش قرار دادنتد کته ضتريب بارهتای عتاملي بترای ابعتاد تفکتر
سیستمي (تفکر پويا ،تعامل ،منطق سیستمهتا ،فرآينتد محتوری ،يتادگیری مستتمر و شتناخت
مدلهای ذهني) به ترتیب  0/82، 0/88 ،0/84 ،0/77 ،0/77و 0/88گزارش نمودند .از طرفي،
روايي پرسشنامه را با استفاده از روايي همگرا مورد سنجش قرار دادنتد .شتاخص  AVEکته

تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی ...

تهیه شده و سپس به صورت تصادفي چند مدرسه از بین آنها انتخاب و تمامي معلماني که در

201

نشان دهنده میانگین واريانس به اشتراک گذاشته هر سازه با شتاخصهتای ختود استت 0/80

برر

گزارش شد .در پتژوهش حاضتر بترای تعیتین پايتايي ايتن مقیتاس از روش آلفتای کرونبتا

سی
تأث

استفاده شد که مقدار آن برابر  0/90بدست آمد.
به منظور اندازهگیری باورهای غیرمنطقي معلمان از پرسشنامه باورهای غیرمنطقي برنارد

2

یر
عوام

( )1988استفاده شد که چهار مؤلفه (بدبیني نسبت به خود ،3تحمل پايین ،4نگرش نسبت به

ل

سازمان مدرسه 5و نگرش استبدادی نسبت به دانشآموزان )6را ميسنجد .مقیاس پاسخگويي

فرد

اين پرسشنامه طیف لیکرت پنج درجهای (کامال مخالفم = ،1مخالفم= ،2مطمئن نیستم=،3

یو

موافقم= 4و کامال موافقم= )5است که به شیوه معکوس نمرهگذاری شدهاست و کسب نمره
 1تا  5به ترتیب نشاندهنده کمترين و بیشترين میزان باورهای منطقي افراد است .در پژوهش
1. Palaima
2. Bernard
3. Self-downing
4. Low frustration tolerance
5. Attitudes towards school organization
6. Authoritarian attitudes towards pupils

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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202
برر
سی
تأث

گرين )2014( 1پايايي اين ابزار  0/85محاسبه شده است .در پژوهش حاضر به منظور بررسي
روايي ابزار از روايي سازه با استفاده از تحلیل عاملي تأيیدی استفاده شد که دو سؤال به دلیل
پايین بودن بارهای عاملي از مدل حذف شدند و بارهای عاملي باالتر از 0/3که نشاندهنده
روايي مناسب ابزار بودند ،مورد بررسي و تأيید قرار گرفتند (=0/079،RMSEA=0/057

 .)CMIN/DF=1/95 ،NFI=0/74 ،CFI=0/85،RMRهمچنین برای تعیین پايايي اين مقیاس از
روش آلفای کرونبا استفاده شد که مقدار آن برابر  0/72بدست آمد.
ديگر ابزار استفاده شده در اين پژوهش ،پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر )2000(2است.
اسکات و بروس ( )1994نیز پايايي اين پرسشنامه را  0/89گزارش کردهاند .از طرفي پايايي
اين پرسشنامه توسط کانتر ( )1988با روش آلفای کرونبا  0/90گزارش شد .نعامي و
افشاری ( )1389اين پرسشنامه را در ايران ترجمه و آماده اجرا نمودند و ضريب آلفای
کرونبا

آن را 0/92بدست آوردند .برای بررسي اعتبار پرسشنامه ،همبستگي آن با

پرسشنامهی رفتارهای نوآورانه کراس  ) 2004(3محاسبه شد که اين ضريب همبستگي برابر
 0/86به دست آمد و به لحاظ آماری معنادار بود .همچنین روايي محتوايي اين پرسشنامه
توسط ابراهیم پور و همکاران( ،)1394حاجي کريمي و همکاران ( )1390تأيید شده است.

یر

در پژوهش حاضر برای تعیین پايايي اين مقیاس از روش آلفای کرونبا استفاده شد که

عوام

مقدار آن برابر  0/88بدست آمد.

ل
فرد
یو

دادههای گردآوری شده با استفاده از رگرسیون چندگانه و  t-testتک نمونه ای با
کمک  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت.

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Green
2. Kanter
3. Krause

آزمون سوال اول؛ وضعیت تفکر سیستمي ،باورهای غیرمنطقي و رفتار نوآورانه معلمان
مقطع ابتدايي شهر بیرجند چگونه است؟
به منظور بررسي وضعیت تفکر سیستمي ،باورهای غیرمنطقي و رفتار نوآورانه شرکت-
کنندگان در پژوهش از آزمون t-testتکنمونهای استفاده شد(جدول .)1
جدول  .1آزمون تي تک نمونهای متغیر تفکر سیستمي ،باورهای غیرمنطقي ،رفتار نوآورانه و مؤلفههای آنها
میانگین

متوسط ممکن

مشاهده شده

نمرات

مقدارT

85/98

70

23/57

0/001

تفکر پويا

13/28

10/5

20/35

0/001

تعامل

13/57

10/5

22/29

0/001

منطق سیستمها

12/30

10/5

14/25

0/001

فرآيند محوری

12/17

10/5

12/16

0/001

برر

يادگیری مستمر

18/23

14

22/34

0/001

سی

مدلهای ذهني

16/40

14

13/07

0/001

تأث

66/ 49

60

13/18

0/001

بدبیني نسبت به خود

27/13

24

10/69

0/001

یر

تحمل پايین

13/57

12

11/42

0/001

نگرش نسبت به سازمان مدرسه

11/92

15

-14/81

0/001

نگرش استبدادی نسبت به دانش آموزان

11/82

9

22/65

0/001

31/96

24

29/62

0/001

نام متغیر

تفکر سیستمي

مؤلفه های تفکر سیستمي

باورهای غیرمنطقي

غیرمنطقي

مؤلفه های باورهای

رفتار نوآورانه

سطح

تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی ...

یافتههای پژوهش

معناداری

با توجه به دادههای جدول  1تمامي مؤلفههای تفکر سیستمي از متوسط ممکن نمرات
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عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

در سطح باالتری قرار دارند .همچنین میانگین تفکر سیستمي باالتر از متوسط ممکن نمرات

خالق

است ،لذا ميتوان چنین استنباط کرد که تفکر سیستمي معلمان از وضعیت مناسبي برخوردار

یت

است .در بعد باورهای غیرمنطقي مي توان بیان نمود که مؤلفههای بدبیني نسبت به خود،

مدیرا
ن
….

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دورة هفتم ،شمارة سه ،زمستان 96

204
برر
سی
تأث
یر
عوام

نگرش استبدادی نسبت به دانشآموزان و تحمل پايین از میانگین باالتری نسبت به متوسط
ممکن نمرات قرار دارند .به عبارتي ،شرکتکنندگان در پژوهش ،نسبت به اين سه مؤلفه
دارای ديدگاهي منطقي ميباشند .از طرفي مؤلفه نگرش نسبت به سازمان مدرسه ،میانگین
پايینتری نسبت به متوسط ممکن نمرات دارد و بیانگر اين است که نگرش معلمان نسبت به
مدرسه غیرمنطقي است .همچنین میانگین باورهای غیرمنطقي معلمان باالتر از سطح متوسط
ممکن نمرات است که نشان ميدهد ،مشارکت کنندگان در پژوهش به لحاظ باورهای
منطقي در وضعیت مناسبي قرار دارند .همچنین میانگین رفتار نوآورانه معلمان باالتر از
متوسط ممکن نمرات است بنابراين رفتار نوآورانه معلمان از وضعیت مناسبي برخوردار
است.
آزمون فرضیه دوم؛ بین مؤلفههای تفکرسیستمي و باورهای غیرمنطقي معلمان رابطه وجود
دارد
به منظور بررسي فرضیه فوق از رگرسیون چندگانه از نوع گام به گام استفاده شد(جدول .)2
جدول  .2رگرسیون چندگانه مربوط به پیشبیني باورهای غیرمنطقي بر اساس مؤلفههای تفکر سیستمي
متغیر مالک

متغیر

ضريب

پیشبین

همبستگي

ل

باورهای

يادگیری

فرد

غیرمنطقي

مستمر

0/114a

مجذور

مجذور ضريب

ضرايب

ضريب

همبستگي

استاندارد

همبستگي

تعديلشده

شده

0/01

0/01

-0/114

F

3/910

سطح
معناداری
0/049

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

يافته های جدول  2نشان ميدهد که تنها متغیر يادگیری مستمر وارد مدل شد .با توجه به
نتايج تحلیل يادگیری مستمر قادر است  %01از واريانس مربوط به باورهای غیرمنطقي را
تبیین نمايد ( .)F =3/91 ، p <0/05 ، R=0/114ساير مؤلفهها به دلیل عدم نقش معنادار در

يادگیری مستمر قادر به تبیین باورهای غیرمنطقي معلمان است.
آزمون فرضیه سوم؛ بین مؤلفههای تفکرسیستمي و رفتار نوآورانه معلمان رابطه وجود دارد.
به منظور بررسي فرضیه فوق از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه از نوع گام به گام استفاده
شد(جدول .)3
جدول  .3خالصهی آزمون معناداری مدل پیشبیني رفتار نوآورانه بر اساس مؤلفههای تفکر سیستمي
الگو
گام به
گام

گام ها

متغیرهای پیش بین

1

يادگیری مستمر

2

يادگیری مستمر+
شناخت مدلهای ذهني

ضريب هبستگي

ضريب

ضريب تعیین

ضريب

سطح

چندگانه

تعیین

تعديل شده

F

معناداری

0/54

0/29

0/29

122/16

0/001

0/55

0/30

0/30

65/28

تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی ...

پیش بیني باورهای غیر منطقي وارد مدل نشدند .بنابراين از بین مؤلفههای تفکر سیستمي تنها

0/001

با توجه به جدول  ،3نتايج رگرسیون گامبهگام نشان داد که در گام اول يادگیری مستمر

205
برر

وارد مدل شد %29 ،از واريانس مربوط به رفتارنوآورانه از طريق يادگیری مستمر قابل تبیین

سی

است( .)F =122/16 ، p <0/01 ، R=0/54در گام دوم با اضافهشدن شناخت مدلهای ذهني

تأث

به يادگیری مستمر ،ضريب تعیین از  0/29به  0/30افزايش يافت که اين مقدار به لحاظ

یر

آماری معنادار است ( .)F =65/28 ، p <0/01 ، R=0/55بنابراين يادگیری مستمر بیشتر از
شناخت مدلهای ذهني ميتواند رفتار نوآورانه معلمان را پیشبیني کند.

عوام
ل
فرد

آزمون فرضیه چهارم؛ بین مؤلفههای باورهای غیرمنطقي و رفتار نوآورانه معلمان رابطه وجود

یو

دارد.

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دورة هفتم ،شمارة سه ،زمستان 96

برر
سی
تأث
یر
عوام

ضريب
مالک

گام ها

متغیرهای پیش بین

ضريب

ضريب تعیین

ضريب

سطح

تعیین

تعديل شده

F

معناداری

0/20

0/04

0/03

12/42

0/001

0/27

0/07

0/06

11/96

0/001

0/33

0/10

0/10

11/99

0/001

هبستگي
چندگانه

باورهای غیر منطقي
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جدول  .4خالصهی آزمون معناداری مدل پیشبیني رفتار نوآورانه بر اساس مؤلفههای باورهای غیرمنطقي

1
2
3

نگرش نسبت به دانشآموز
نگرش نسبت به دانشآموز  +نگرش
نسبت به مدرسه
نگرش نسبت به دانشآموز  +نگرش
نسبت به مدرسه  +تحمل پايین

با توجه به جدول  ،4نتايج رگرسیون گامبهگام نشان داد که نگرش نسبت به دانش-
آموزان در گام اول وارد مدل شد که با توجه به نتايج تحلیل  0/04از واريانس مربوط به رفتار
نوآورانه از طريق نگرش به دانشآموزان قابل تبیین است(.)F =12/42 ، p <0/01 ، R=0/20
در گام دوم با اضافه شدن نگرش نسبت به سازمان مدرسه ضريب تعیین از  0/04به 0/07
افزايش يافت ( )F =11/96 ، p <0/01 ، R=0/27و در گام بعدی تحمل پايین وارد مدل شد
و در اين مدل ضريب تعیین از  0/07به  0/10افزايش يافت (، p <0/01 ، R=0/33
 .)F =11/99بنابراين نگرش نسبت به دانشآموزان بیشتر از نگرش نسبت به مدرسه و تحمل
پايین ميتواند رفتار نوآورانه معلمان را پیشبیني کند.

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

بحث و نتيجهگيری
نتايج به دستآمده از دادهها در سؤال اصلي پژوهش نشان داد که تفکر سیستمي معلمان
باالتر از متوسط ممکن نمرات است .اين يافته با پژوهش رهنورد؛ محمدی فاتح و محمدی

خالق

( )1395مبني بر اينکه تفکر سیستمي کارکنان در سطح مطلوبي قرار دارد ،همسو است.

یت

همچنین نتايج اين مطالعه نشان داد که رفتار نوآورانه معلمان از متوسط ممکن باالتر است که

مدیرا
ن
….

رفتار نوآورانه معلمان از حد متوسط باالتر است ،همسو است .از طرفي در بعد باورهای
غیرمنطقي ،يافتهها نشان داد که رويکرد قالب معلمان نسبت به خودشان و دانشآموزان
منطقي ولي نسبت به سازمان مدرسه غیرمنطقي بودهاست .اين نتیجه با يافتهی ترابیان ()1388
که نشان داد فرهنگ حاکم بر مدارس فرهنگ ايدئولوژيک است در حالي که فرهنگ
مناسب برای پرورش روحیه نوآوری ،فرهنگ مشارکتي است ،همسو است .توجه به
مشارکت معلمان در تصمیمگیریها ،برگزاری دورههای آموزشي و استفاده از سیستمهای
تشويقي مناسب ميتواند رضايت و عملکرد شغلي معلمان را بهبود بخشد و باور آنان را
نسبت به سازمان مدرسه در جهتي مثبت و منطقي تغییر دهد (درخشنده و کاظمي.)1393 ،
يافتهها نشان داد که از بین مؤلفههای تفکرسیستمي تنها يادگیری مستمر پیشبینيکننده
باورهای غیرمنطقي معلمان است .اين يافته با پژوهش میرکمالي ،پورکريمي و حجری

تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی ...

نتیجه حاصل شده با پژوهش تقوی؛ زاهدبابالن ،ابراهیمپور و معینيکیا ( )1393مبني بر اينکه
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( )1394مبني بر اينکه رابطه معناداری بین توسعهی حرفهای با نوآوری آموزشي وجود دارد،

برر

همسو است .همچنین اين يافته با پژوهش مارگیر( )1393که نشان داد بین توانمندی فناوری

سی

و نوآوری سازماني رابطه معناداری وجود دارد ،همخواني دارد .با توجه به اينکه يادگیری

تأث
یر

مستمر با توسعهی دانش و مهارتهای معلمان همراه است ،از اين طريق آنها را به تفکر و

عوام

استدالل وا ميدارد و با افزايش مهارت های شناختي و خالقیت ،باورهای غیر منطقيشان را

ل

کاهش ميدهد (روتنز و اشمیت .)2011 ،1بدين ترتیب هر نوع بيتوجهي در به دستآوردن

فرد

مهارتهای توسعه حرفهای (مانند :فناوری اطالعات ،انگیزش و رفتار اطالعيابي) ،صالحیت

یو

و موجوديت حرفهای معلم را زير سؤال مي برد و خط بطالن بر روی شايستگيهای او مي-
کشد (مهرمحمدی.)1384 ،

سازم
انی
بر

با توجه به نتايج اين مطالعه ،در بررسي رفتارهای نوآورانه براساس تفکر سیستمي يافتهها

خالق

نشان داد که يادگیری مستمر و شناخت مدلهای ذهني پیشبیني کننده رفتار نوآورانه معلمان

یت

1. Rotgans & Schmidt

مدیرا
ن
….
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است .اين يافته پژوهش با يافتههای احمديان ،شکاری و افشاری ()1390؛ کیونگ پارک؛
هون سنگ؛ ون يون و کیم ( )2013که نشان دادند همبستگي مثبتي میان يادگیری و نوآوری
سازماني وجود دارد ،همسو است .در توجیه اين همسويي ميتوان گفت؛ توانايي يادگیری
ظرفیت نوآوری سازمان را به دنبال دارد .چراکه ،با افزايش مهارتهای شخصي موجب
خودآگاهي شده و تصويری منطقي از نتايجي که افراد انتظار دارند ،فراهم ميآورد
(مارتینز -کوستا و جیمنز-جیمنز.)2008 ،1
در تبیین رفتار نوآورانه براساس باورهای غیرمنطقي معلمان نتايج نشان داد که مؤلفههای
باورهای غیرمنطقي پیشبینيکننده رفتار نوآورانه معلمان است .اين نتیجه با يافتههای
مانتسینس و نلسون ()2008؛ کارداش و هاول ()2000؛ کراچ و هینز ()2004؛ هوفر و پینترک
()2004؛ بیلو ،الکساندر و مورفي ()2002؛ هاني و مکآرتور ( )2007که نشان دادند
باورهای معلمان بر انگیزش شغلي ،نوع ارائه آموزش ،نحوهی مديريت کالس،کیفیت،
طراحي و اجرای برنامههای درسي تأثیرگذار است ،همسو است .در تبیین اين يافته ،ميتوان
گفت که چارچوب هر معلم برای انديشیدن ،رشديافتن و عمل به برنامه درسي مبتني بر
باورها و ارزش های شخصي او است (جکس .)1984 ،2باورهای غیرمنطقي به دلیل اينکه با

یر

واقعیت در ارتباط نیست ،موجب تعارض شده و مانع برخورد موفقیتآمیز فرد با حوادث و

عوام

الزامهای زندگي ميشود (اديبراد؛ مهدوی هرسیني؛ اديبراد و دهشیری ،)1384 ،اين در

ل

حالي است که افراد خالق استقالل زيادی در کارها داشته؛ خود را از جمود فکری رها

فرد
یو
سازم
انی

نموده و قابلیت پیشبیني بهتر رويدادها را دارند (آمابیل )1983 ،3از اين رو احساسهای
نادرست ،تفسیرهای منفي و ناراحت کننده ،انحصار طلبي و خود محوری کمتری در آنها
4

ديده ميشود (بکر .)1995 ،

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Martinez-costa & Jimenez-jimenez
2. Jax
3. Amabile
4. Baker

همچنین پژوهش حاضر محدود به جامعه خاصي است و برای تعمیم نتايج بهتر است
پژوهشهای مشابهي با جامعه آماری متفاوت و مقايسهای نتايج در سلسله مراتب سازماني
انجام گیرد ،تا بتوان نتايج را با اطمینان بیشتری تعمیم داد.
با توجه به نتايج پژوهش در خصوص تبیین رفتار نوآورانه معلمان بر اساس تفکر
سیستمي و باورهای غیرمنطقي آنان و از آنجا که باورهای غیرمنطقي نیز بر اساس تفکر
سیستمي قابل پیشبیني است ،پیشنهاد ميشود با برگزاری کارگاهها و دورههايي در قالب
دورههای ضمن خدمت فرهنگیان زمینه بهبود تفکر سیستمي معلمان و به دنبال آن کاهش
باورهای غیرمنطقي و بهبود رفتار نوآورانه معلمان را فراهم نمايند.
همچنین با توجه به يافتههای تحقیق پیشنهاد ميشود در جذب و گزينش نیروی انساني
برخورداری از تفکر سیستمي به عنوان يکي از مالک های جذب لحاظ شود.

تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی ...

از محدوديتهای اين پژوهش ميتوان به استفاده صرف از ابزار خودگزارشي نام برد.
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سپاسگزاری :اين پژوهش برگرفته از پايان نامه کارشناسيارشد رشته برنامه درسي
دانشگاه بیرجند است .نويسندگان مقاله برخود واجب ميدانند از همکاری و مساعدت تمامي
عزيزاني که در اين پژوهش ما را ياری نمودهاند ،سپاسگزاری نمايند.
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ل
فرد
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یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
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ساده و چند گانهی ابعاد توسعه حرفهای با رفتار نوآورانهی معلمان مدارس ابتدايي .اولین
همايش علمي پژوهشي علوم تربیتي و روانشناسي آسیب های اجتماعي و فرهنگي ايران ،تهران،
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جاللت ،گلر  ،و مهاجران ،بهناز .)1390( .تفکر سیستمي و تأثیر آن بر فرآيندهای تصمیمسازی و
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توسعه علوم.
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حاجي کريمي ،عباس علي؛ رضائیان ،علي؛ آذر ،عادل؛ دهقانان ،حامد .)1390( .تحلیل میان سطحي

سازم

تأثیر رهبری تحولي و روابط گروه کاری بر توانايي حل مسأله و رفتارهای نوآورانه کارکنان.

انی

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردی.32-15 :)5(1 ،

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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اجتماعي ،استانبول ،مؤسسه مديران ايدهپرداز پايتخت ويرا.
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تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
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سازم

با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان راهنمايي شهرستان خمین .پايان نامه کارشناسي ارشد

انی

دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي .دانشگاه تربیت معلم.

بر

شهرياری ،ساناز .)1390( .بررسي تفکر سیستمي و بهکارگیری آن در تصمیمگیری مسائل پیچیده و

خالق

مقايسه با روش  . AHPاولین کنفرانس ملي رويکرد سیستمي در ايران ،شیراز ،مرکز استراتژی

یت

و توسعه علوم.

مدیرا
ن
….
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دستیابي به توسعه پايدار.
مارگیر ،علي .)1393( .بررسي تأثیر توانمندی فناوری بر نوآوری سازماني .پايان نامه کارشناسي
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فرد

مبتني بر ذهن آگاهي  MBCTبر کاهش باورهای غیرمنطقي ،تنظیمهای شناختي هیجان،

یو
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سازم

جهاني روانشناسي و علوم تربیتي ،حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم ،شیراز ،پژوهش

انی

شرکت ايده بازار صنعت سبز.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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نوين ايران.
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تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی ...

مهرمحمدی ،محمود .)1384( .تعلیم و تربیت ،فرهنگ و جهاني شدن .مجموعه مقالههای اولین
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