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  :چکیده

رس لمان مداانه معر نوآورتوسعه حرفه اي و جو یادگیري سازمانی با رفتا بین ارتباط یپژوهش، بررس نیهدف از ا

علمان مدارس نفر از م 731ي آماري شامل جامعه. است یاز نوع همبستگ یفیتوص ،روش پژوهش .می باشد ابتدایی

گیري تصادفی ها به روش نمونهز بین آناست که ا1393-94ابتدایی دولتی ناحیه یک شهر اردبیل در سال تحصیلی 

ها از آوري دادهعنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمعنفر به 252ن تعداد و بر اساس فرمول کوکرا ايمرحلهچند

، پرسشنامه کیفیت جو یادگیري 87/0ایایی پبا ضریب  )1391(اي معلمان ابتدایی عسکریان پرسشنامه توسعه حرفه

روایی   استفاده شد. 79/0و پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر با ضریب پایایی  90/0هاسین و همکاران با ضریب پایایی 

ی، هاي آمار توصیفی (فراوانها از روشوتحلیل داده ها به تأیید اساتید و صاحب نظران رسید. براي تجزیهپرسشنامه

همبستگی پیرسون و اي، ضریب تک نمونه tآزمون  هاي آمار استنباطی (درصد، میانگین و انحراف استاندارد ) و روش

ي معلمان، احرفه میزان توسعه به دست آمده نشان داد که  جینتا) استفاده شد.  ورود رگرسیون چند متغیره به روش

دار باالتر است و روابط مثبت معناداري ي معنیگونهجو یادگیري سازمانی و رفتار نوآورانه معلمان از حد متوسط به

ري بین ي مثبت معنادادارد. همچنین رابطهعلمان وجود ماي با رفتار نوآورانه حرفه اي و ابعاد توسعهبین توسعه حرفه

- رفهحي توسعه اد کهجو یادگیري سازمانی با رفتار نوآورانه معلمان وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان د

 واریانس از درصد )34( واقع  در. است معلمانرفتار نوآورانه  معنادار بین اي معلمان و جو یادگیري سازمانی پیش

است. سهم  نیبی پیش قابل اي و جو یادگیري سازمانیي حرفهتوسعه طریق از معلمانرفتار نوآورانه  متغیر کل

رانه فتار نوآورش بینی اي در پیش بینی رفتار نوآورانه معنی دار بود و سهم جو یادگیري سازمانی در پیي حرفهتوسعه

، انگیزش، فناوري اطالعات اي (بعاد توسعه حرفهتحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ا همچنینمعنی دار نیست. 

ه بعاد توسعسه بعد از ا و سهم استمعلمان رفتار نوآورانه  معنادار بین پیشیابی ) و رفتار اطالع تسهیالت، ارزشیابی

  .ودبآورانه معلمان معنی دار رفتار نوبینی پیش دریابی) و رفتار اطالع فناوري اطالعات، انگیزشاي (حرفه

  

  اي، جو یادگیري سازمانی، رفتار نوآورانه معلمان.ي حرفه: توسعههاواژه کلید
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  مقدمه 1-1

انجــام  يرابــ یــدجد يهــاراه یافتنبشر همواره به دنبال  یرار بشر دارد، زعم يبه درازا يعمر ينوآور

 خواهــد تمتفاو کامال اي چهره کنیممی زندگی آن در که دنیایی نوآوري، بدون .است بوده ي خودکارها

 و نهــایی موفقیــت و بــوده دگرگونی و تحول معرض در سازمانها رقابتی، شرایط به توجه با امروزه .داشت

  و آن جــرايا هــايزمینــه و نــوآوري ایجــاد در ریــزان برنامــه توانایی میزان به هاسازمان هی بقايگا حتی

 رقابت به عیتقط بدون و متغیر محیط در که سازمانی براي .دارد بستگی نو هايو ایده افکار کارگیريبه 

 حیاتی عامل زمانسا بقاي و موفقیت رشد، براي) هاایده تغییر و واکنش ایجاد، انتقال،(ي نوآور پردازد،می

  ).1386مالحسینی و برخوردار، (د رومی شمار به

 اســت، بنــابراین ســازمانی هــر عملکــرد ارتقــاي اصلی پایه کار محیط در نیز کارکنان فردي نوآوري

اســکات و (ت اســ برخــوردار خاصــی اهمیــت از نــوآوري این کننده ایجاد عوامل و هاانگیزه روي بر مطالعه

  ).4200، 1بروس

 بــه و واکــنش تغییــر انتقال، ایجاد، هدفش که است فعالیتی نوآوري گفت توانمی کلی نگاه یک در

-مــی ترتیبی که به اند، کرده ارائه پدیده این از مشابهی تعاریف مختلف پژوهشگران .است جدید هايایده

 بــردن کــار بــه و معرفی بلکه است، جدید هايایده آگاهانه ابداع تنها نه نوآوري آنان دیدگاه از گفت توان

  ). 2004، 2وست و وندیورت جانسن،(د میگیر بر در نیز را ایده ها این

 کــاربرد ســازمان در نــوآوري پیشــبرد و توســعه جهــت در که نوآوري فرهنگ در ابعاد مهم جمله از

 ربــارهد مطالعــات از ). بســیاري2008 ،(دابنــی به یــادگیري ســازمانی اشــاره نمــود توانمی دارند موثري

 کاالتون،(د ها داردر سازمان يبر نوآور یمثبت یرتاث یسازمانیادگیري  که دهدمی نشان سازمانی یادگیري

 خلق به منجر کند،می حمایت نوآوري و خالقیت از یادگیري سازمانی که ). چرا2002، 3زهو و کاواسگیل

 و مــورالس کــورا،( دهــدمــی افزایش را آنها کارگیريبه ك و در توانایی و شودمی جدید هايایده و دانش

                                                
1. Scatt&Bruce 
2. Janssen, Van de Vliert& West 
3. Calanton, Cavusgil & Zhao 



3 
 

  ).2007، 4پوزو

 .باشــدمــی سازمان بر حاکم 5سازمانی جو نوآوري، فرهنگ بر گذار تاثیر متغیرهاي ترین مهم زمره از

 و مصادیق فرضها، پیش در که بنایی الگوهاي زیر و هاشیوه شدن آشکار را سازمانی جو )2004( 6داکرت

 و منســجم سازمانی جو که هاییدر سازمان .است کرده تعریف سازدمی را فرهنگ و است نهفته اعتقادات

 و پایبنــد جدیــد ابتکــارات بــه ســازمان نســبت اعضاي همه دارد، وجود نوآوري فرهنگ از کننده حمایت

). 2004 احمــد، و وانــگ(د دهنــقرار مــی بازنگري مورد را سازمان در رایج و فعلی ابتکارات و بوده متعهد

 و محصوالت حذف و توقف براي سازمان را اعضاي نوآوري، فرهنگ داراي شرکتهاي در اکمح جوسازمانی

 کــه میشــود باعــث و کنــدمــیآمــاده  باشــد،مــی ســازمان اي حاشیه اهداف راستاي در فقط که خدماتی

  ).1996، 7و نیلکاناتا سابرامانین(د گرد ایجاد جدید خدمات و محصوالت براي الزم ظرفیتهاي

) بیــان 1392( اي باشــد. حجــريي حرفهتواند توسعهز متغیرهاي تأثیرگذار بر نوآوري مییکی دیگر ا

  اي و نوآوري آموزشی وجود دارد.ي حرفهکند که رابطه معناداري بین توسعهمی

-ي حرفــهي بین توســعهبا توجه به موارد گفته شده، پژوهشگر در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه

  باشد. ازمانی با رفتار نوآورانه معلمان مدارس ابتدایی میاي و جو یادگیري س

  بیان مسئله 1-2 

نــد پــرورش ي ما نیازمبا پیشرفت روزافزون دانش و فناوري و جریان گسترده اطالعات، امروزه جامعه

یکــرد وربا این  د.ها بپردازنهایی است که بتوانند با روشی خالقانه با مشکالت روبرو شده و به حل آنانسان

ت خاصــی اي شــکوفا از اهمیــنیاز به آموزش و تقویت خالقیت و ایجاد افکار نــو بــراي رســیدن بــه جامعــه

  ). 1387(علیرضایی و توالیی،  برخوردار است

تــوان آن را اینگونــه ي کلی اتفاق بیفتد: محصول، فرآیند و سازمان و میتواند در سه حوزهنوآوري می

فرآیند، سیستم یا دستگاهی که توسط فرد، گروهــی از مــردم، بخشــی از  تعریف کرد: یک ایده، محصول یا

) از منظر محصــول، نــوآوري 1988( 8آفواي صنعت یا به طور کلی جامعه نو و جدید تلقی شود. طبق گفته

ي محصول یا سرویس نو به مشــتریان استفاده از ابزارهاي نوین تکنولوژیک و دانش بازار براي ارائه و عرضه

                                                
4. Correa, Morales & Pozo 
5. organizational climate 
6. Dacert 
7. Subramanian & Nilakanata 
8. Afuah 
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کند که از منظر فرآیندي نوآوري یعنی مجموعه عملیاتی کــه از پــردازش ) بیان می2000( 9خلیلاست و 

(اکبــري، شــود ي محصول یا خدمت جدید به بازار منتهی مــیایده شروع شده و سرانجام به تولید و عرضه

هــا، مهــا، سیســتکــارگیري ایــده) نــوآوري ســازمانی توســعه و بــه1991( 10دامنپــوربر طبق نظر  ).1392

  ).1391کند (مباشرامینی، عبدالهیان و صفردوست، هاي جدید را ترکیب میمحصوالت یا فناوري

اي ي فردي در محیط کار، رفتار پیچیــده12) رفتار نوآورانه1994( 11اسکات و بروسبر اساس دیدگاه 

ست. نوآوري فــردي ي مختلف تولید ایده، پشتیبانی از ایده و عمل کردن به ایده ااست که شامل سه زمینه

  ). 1996و همکاران،  13شود (امبایلهاي مختلف شروع میهاي بدیع و سودمند در حیطهبا تولید ایده

هــاي تر از رفتار خالق است. در حالی که خالقیت به تولید ایدهي فردي مفهومی پیچیدهرفتار نوآورانه

هاي خالق اشاره دارد (وودمــن و جراي ایدهآمیز و اشود، نوآوري به رشد موفقیتجدید و سودمند گفته می

هــا در هــر توانند با ترکیب، تولید، پشتیبانی و در نهایت بــه کــار بســتن ایــده). افراد می1993، 14همکاران

  ).1994زمان انتظار نوآوري داشته باشند (اسکات و بروس، 

و جــو یــادگیري  15حرفــه اي يتواند توســعهي معلمان میاز جمله عوامل تأثیرگذار در رفتار نوآورانه 

ي ي بهسازي آمــوزش و پــرورش، توســعههاي انجام شده در زمینهي موفقیت تالشباشد. الزمه 16سازمانی

وگــو ي گذشــته کــانون بحــث و گفــتاي و افزایش دانش و مهارت معلمان اســت. از ایــن رو در دهــهحرفه

و  17ریشــتر( اي معلمان بــوده اســتفهي حرتوسعهتر متوجه پیرامون کیفیت مدارس اثربخش هر چه بیش

  ).2001همکاران، 

ریزي شــده بــه منظــور افــزایش هاي طرحاي معلمان عبارت است از فرآیندها و فعالیتي حرفهتوسعه

آمــوزان شــوند اي معلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیري دانــشهاي حرفهها و نگرشدانش، مهارت

اي به محیط کالس و مدرسه هاي حرفهاي انتقال یادگیريي حرفهوسعه). هدف نهایی ت2000، 18گاسکی(

هــاي اي شــدن معلمــان بــر جنبــه). حرفــه1392طــاهري، آموزان است (و به تبع پیشرفت تحصیلی دانش

اي شــدن ي معلمــی متمرکــز اســت. حرفــهاي تدریس و ارتقاء موقعیــت اجتمــاعی حرفــهتکنیکی و حرفه

شــود. اي مــیهــاي ویــژهي آن انجام یک حرفه یا شغل مستلزم داشتن مهــارتفرآیندي است که به وسیله

                                                
9. Khalil 
10. Damanpour 
11.Scatt&Bruce  
12. Innovative behavior  
13. Amabile 
14. Woodman et al. 
15. Professional development 
16. Organizational learning climate  
17.  Richter 
18. Guskey 
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هــاي یــادگیري، راهبردهــاي تري از دانش محتــوایی، رشــد کــودك، ســبکاي باید درك عمیقمعلم حرفه

هاي فردي، همکاري با همکاران و گــرفتن ها همراه با احترام به تفاوتاي جدید از ارزشتدریس و مجموعه

؛ به نقــل از 2007، 19وایالنتوم از تدریس و قابلیت هدایت و تغییر و ارتباط مؤثر داشته باشد (بازخورد مدا

  ).1387کریمی، 

هــا بــه ســازگاري بــا تغییــرات محیطــی، مفهــوم ) به دلیل نیاز ســازمان2000( 20اوکاسل و ویمیستر

شد افراد ضــروري اســت، یادگیري سازمانی به طور روزافزونی رایج شده است؛ همانطور که یادگیري براي ر

براي سازمان نیز اهمیت دارد. هرچنــد یــادگیري ســازمانی بــیش از مجمــوع تــوان یــادگیري افــراد اســت. 

کند که یادگیري سازمانی باعث بهبود توانایی سازمان در یــادگیري و ارتقــاء ) بیان می1993( 21دودگسون

) یــادگیري 2004( 22ي رودارمــل و دیــرگفته شود. بر طبقهاي نوآورانه، کارآیی و اثربخشی نیز میفعالیت

). بر طبــق نظــر 1392سازمانی تأثیر مثبتی بر توسعه محصوالت جدید و نوآوري دارد (اکبري و همکاران، 

) توانایی یادگیري، ظرفیت نــوآوري ســازمان را 1995( 24) و نوناکا و تاگوچی2002( 23بونیتس و همکاران

). بر طبــق 2008، 25شود (جیمنززي موجب حفظ مزیت رقابتی میبه دنبال دارد و در محیط متالطم امرو

(مباشر امینــی و همکــاران،  بخشدهاي نوآورانه را بهبود مییادگیري، فعالیت 1986در سال  26نظر دمینگ

1391 .(  

انــد: جــوي کــه در آن یــادگیري و ) جو یادگیري را چنین تعریــف کــرده 1999( 27هاوس و پمبرتون

ود و پرسش و کسب تجربه تشویق شود و افراد بــراي بــه اشــتراك گذاشــتن دانــش دانش با ارزش تلقی ش

هاي کاري به تبادل نظر پرداخته و شــکوفایی پیــدا کننــد(دادگرپناه و حس اعتماد داشته باشند و در گروه

باشــد و ابعــاد آن و همکاران جو یادگیري شامل هفــت بعــد مــی 28). از نظر بارترام 1392خانقاهی، عرفانی

- .4آزادي عمــل و مســئولیت، - .3زمان موجود بــراي یــادگیري مــؤثر، - .2ي مدیریت، شیوه- .1ارتند از: عب

میــزان - .7راهنمایی الزم براي چگونگی انجــام کــار و - .6یابی براي شکوفایی، فرصت- .5ي کار تیمی، شیوه

سایی ابعاد جو یــادگیري ). شنا1392خانقاهی و دادگرپناه، ؛ به نقل از عرفانی1389(عرفانی،  منديرضایت

ي کلیــدي بــراي توســعه انتقــال آمــوزش اســت ود یــک جنبــهمنجر به یکپارچگی دانش می شود کــه خــ

                                                
19. Vaillant 
20. Ouksel & Vyhmeister 
21. Dodgeson 
22. Rothaermel & Deeds 
23 . Bonites et al. 
24 . Nonaca & Taguchi 
25 Jime´nez 
26 Daming 
27 Housee&pebborton 
28 Bartram 
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پیونــدد از ). بر این اساس بررسی جو و فضایی که یادگیري سازمانی در آن بــه وقــوع مــی1996، 29(گرانت

  اي برخوردار است.اهمیت ویژه

گیري اي در معلمــان مختلــف متفــاوت مــی باشــد و جــو یــادهي حرفبا توجه به اینکه میزان توسعه 

ت لمــان را تحــتواند رفتار نوآورانه معت است، به نظر می رسد این امر میموجود در مدارس مختلف، متفاو

ر دســازمانی  تأثیر قرار دهد. با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت توسعه حرفه اي معلمــان و جــو یــادگیري

ان و اي معلمــهان، متوجه می شویم علیرغم تاکید فراوان بر اهمیت مفاهیم توسعه حرفــرفتار نوآورانه معلم

یري ه جــو یــادگي رابطجو یادگیري سازمانی و نیز اهمیت آن ها در رفتار نوآورانه، مطالعات کمی در زمینه

وجــه تمــورد  زمــانطــور همي این سه متغیر را بهسازمانی با رفتار نوآورانه انجام شده و مطالعاتی که رابطه

 ی پاســخ دهــدي حاضر درصدد است به این سؤال اساســقرار داده باشد، انجام نشده است. از این رو مطالعه

هر ابتــدایی شــ اي معلمان و جو یادگیري سازمانی با رفتار نوآورانــه معلمــان مقطــعکه آیا بین توسعه حرفه

  اردبیل رابطه وجود دارد؟

  اهمیت و ضرورت 1-3

ار مهمــی هاي اجتماعی نقش بسیترین سازمانترین و گستردهرش به عنوان یکی از مهمآموزش و پرو

یــژه در و). ایــن مســئله بــه1386صــافی، ( کنــدپذیري و اجتماعی کردن جامعه ایفــا مــیدر فرآیند جامعه

ي رهگــردد. زیــرا آمــوزش و پــرورش دوي ابتدایی از اهمیت خاصــی برخــوردار مــیآموزش و پرورش دوره

، اخــالق، آمــوزان بــوده، بــا انتقــال اعتقــاداتبخش رشد شناختی، زیستی و اجتماعی دانــشدایی تکوینابت

ســتعدادها و اي مناسب براي رشد ها به نسل جدید و فراهم کردن زمینهها و مهارترسوم، هنجارها، ارزش

 شــودی آنــان مــیآموزان موجب شــکوفایی اســتعداد و افــزایش عملکــرد تحصــیلي دانشهاي بالقوهقابلیت

  ). 1381پور، فروغی ابري و سلیمی، حیدري(

یــت بــه در نظام آموزش و پرورش معلم از آن جهت مورد تأکید است که کــارگزار اصــلی تعلــیم و ترب

ي او اســطهوهاي تعلیم و تربیــت در ابعــاد مختلــف در نهایــت بایــد بــه رود و اهداف متعالی نظامشمار می

منحصــر بــه  آموزان وي را در موقعیت ممتــاز وي معلم با دانشچهره به چهرهمحقق شود. تعامل مستمر و 

دي، مهرمحمــ( دهد که هیچ عنصر انسانی دیگــري در ایــن ســازمان از آن برخــوردار نیســتفردي قرار می

1379 .(  

هاي آموزشــی هســتند بلکــه معلمان نه تنها یکی از متغیرهاي نیازمند تغییر به منظور بهبود سیستم

ي معلمــان در اصــالحات شوند. ایــن وضــعیت دوگانــهي تغییر نیز محسوب میرین عامل ایجاد کنندهتمهم

                                                
29 Grant 
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اي در حــال اي معلمان را به حوزهي حرفهآموزشی، به عنوان یکی از عناصر اصلی و مجري تغییرات، توسعه

  ).2003، 1ویلگاز و رایمِرز( استرشد و چالش برانگیز تبدیل نموده

اي کلید اصلی پیشــرفت ي حرفهکنند نیستند و توسعهمعلمانی که در آنها تدریس میمدارس بهتر از 

هــاي پــیش به دلیل تشدید چالش» اي ي حرفهکیفیت توسعه« اي آنها است. اهمیت معلمان و رشد حرفه

  ).2000، 2گنسر( است» کیفیت آموزش « ي معلمی و افزایش انتظارات مردم از روي معلمان در حرفه

تــوجهی وع بیترین نیاز او در عصر اطالعات است و هر نترین و ضرورياي معلم الزمهاي حرفهرتمها

طــالن بــر ببرد و خط اي معلم را زیر سؤال میها صالحیت و موجودیت حرفهدر به دست آوردن این مهارت

  ).1384مهرمحمدي، ( کشدهاي او میروي شایستگی

  هــاي انســانی باعــث اي به عنوان ابزار نوسازي و تأکید بــر آمــوزشي حرفههاي توسعهتکیه بر برنامه

ي آنهــا بــه منظــور اي خود آگــاه شــوند. همچنــین مطالعــههاي حرفهشود تا کارکنان از نیازها و مهارتمی

هــاي هاي مشــترك بــین اعضــا و چگــونگی تغییــر ایــن عوامــل در دورهتعیین نگرش، تعهد، عقاید و ارزش

اي متناســب بــا ي حرفــههاي توسعهاز اهمیت باالیی برخوردار است که از طریق برنامهمختلف شغلی آنان 

  ).2003، 3تیلور( تري حاصل نمودتوان نسبت به این فرآیند آگاهی بیشعوامل شغلی می

اي حــاکی از عــدم آگــاهی در مــورد محــیط ي حرفههاي توسعهتفاوت بودن در مورد نتایج فعالیتبی

گر روند آمــوزش و یــا توان جو یادگیري را به عنوان مانع یا تسهیلي مدیران مینظر همهآموزشی است. از 

تواند به نحو مطلوب و یا به طور نامطلوب محــیط انتقال آن دانست. تغییرات در فرهنگ و جو یادگیري می

ه یک ســازمان هاي اعتقادي باشد که بهاي مشترك و ارزشي ایدهرا تحت تأثیر قرار دهد و منعکس کننده

ي اهمیت بــاالیی برخــوردار اســت و عمیقــاً در ســازمان چنان از درجهدهد. گاهی جو آموزش آنهویت می

-ي مدیریت و عملکرد کارکنان و حتی باورهاي آنان را تحــت تــأثیر قــرار مــیگنجانده شده است که شیوه

ک عنصر قابل توجــه در انتقــال شرط الزم براي آموزش و انتقال یادگیري است و یدهد. جو یادگیري پیش

  ).2010، 4ها و مدارس است( بورلیآموزش و بهبود عملکرد کارکنان و دانشگاه

هــاي کارکنــان ســازمان دارد( شناخت فرهنگ و جو یادگیري سازمان تأثیر قابل تــوجهی بــر فعالیــت

ور بهبــود امکانــات ). انتقال آموزش نگرانی بسیار مهم آموزگاران در محل کار است و بــه منظــ2005، 5لی

باشــد و اي کارکنان و قدرت عملکرد سازمانی بهتر، شناخت جو یادگیري بسیار ضروري میشخصی و حرفه

                                                
1 Villegas&Reimers 
2 Ganser 
3 Taylor 
4 Beverly 
5 Lee 
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؛ بــه نقــل از 1392کمــال، ( شــودتواند منجر به بهبود عملکرد سازمانی و در نهایت رشد اقتصادي مــیمی

  ).1392خانقاهی، دادگرپناه و عرفانی

هــا و رضــایت هــاي ســازمانمل مؤثر بر آن تأثیر قابل توجهی بر فعالیتشناخت محیط آموزشی و عوا

). نیروي کار آمــوزش دیــده و جــو یــادگیري مناســب باعــث بهبــود 1994، 1مارسیک( شغل کارکنان دارد

و  2دانیــل( باشــدي کارکنان جهت دستیابی بــه موفقیــت مــیگذاري در آموزش و توسعهعملکرد و سرمایه

  ).1392خانقاهی، قل از دادگرپناه و عرفانی؛ به ن2006همکاران، 

ام بــراي انجــ هــاي جدیــدنوآوري عمري به دارازاي عمر بشر دارد؛ زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه

اوت خواهــد اي کــامالً متفــکنــیم چهــرهاست. بدون نوآوري، دنیایی که در آن زندگی میکارهاي خود بوده

هــا ازمانســتحول و دگرگونی بوده و موفقیت نهایی و حتی گاهی بقاي ها در معرض داشت. امروزه سازمان

اي نــو هــکــار و ایــدههاي اجراي آن و به کــارگیري افریزان در ایجاد نوآوري و زمینهبه میزان توانایی برنامه

راي رشــد، پــردازد نــوآوري بــبستگی دارد. براي سازمانی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت مــی

  ).1386مالحسینی و برخوردار، ( رودیت و بقاي سازمان عامل حیاتی به شمار میموفق

نــابراین بي اصلی ارتقاي عملکــرد هــر ســازمانی اســت؛ نوآوري فردي کارکنان نیز در محیط کار پایه 

اســکات و ( تي این نوآوري از اهمیت خاصــی برخــوردار اســها و عوامل ایجاد کنندهمطالعه بر روي انگیزه

  ).2004س، برو

 تیــهماذکر شــده از  يرهایاز متغ کیهر يگردد که مطالعه یمشخص م ،توجه به موارد ذکر شده با

بــه  یموزشــآاهــداف نظــام  نیتــراز مهــم ی خالق و نــوآور انسان يرویاست. امروزه پرورش ن برخوردار ژهیو

مانی بــا و یــادگیري ســازاي معلمان و جتوسعه حرفه يرابطه یبررس زیرود. هدف پژوهش حاضر ن یمشمار

پــرورش  يرابــ دتوانــ یآن مــ جیفوق و نتا يرهایمتغ يرابطه یاست. مطالعه و بررسرفتار نوآورانه معلمان 

ي اعه حرفــهاز طریــق توســ دنــبتوان مسئوالن و برنامــه ریــزان سودمند باشد تا اریبس معلمان خالق و نوآور

ان رانه معلمــاي معلمان، زمینه ظهور رفتارهاي نوآومعلمان و فراهم کردن جو یادگیري مطلوب و مناسب بر

 نیــا د.نرســان ياریــ یآموزشــ نظــام به بهبود و اصالح ســاختار بیترت نیبدرا بیش از پیش فراهم کنند و 

  بردارد. راستا نیدر ا یدارد تا گام یپژوهش سع

  

                                                
1 Marsick 
2 Daniel 
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 اهداف پژوهش 1-4

  اهداف کلی

ي معلمــان ی و رفتــار نوآورانــهاي، جو یادگیري ســازماني حرفهتعیین وضعیت توسعه  )1

 مدارس ابتدایی. 

ي معلمــان اي و جو یادگیري سازمانی با رفتار نوآورانــهي حرفهي توسعهتعیین رابطه  )2

  مدارس ابتدایی.

ي بینی رفتــار نوآورانــهاي و جو یادگیري سازمانی در پیشي حرفهتعیین سهم توسعه )3

  معلمان مدارس ابتدایی.

  اهداف جزئی 

 اي معلمان مدارس ابتدایی.ي حرفهعیت توسعهتعیین وض -1

 تعیین وضعیت جو یادگیري سازمانی مدارس ابتدایی. -2

 ي معلمان مدارس ابتدایی.تعیین وضعیت رفتار نوآورانه -3

 ي معلمان مدارس ابتدایی.اي با رفتار نوآورانهي حرفهي بین توسعهتعیین رابطه -4

 ي معلمان مدارس ابتدایی.فتار نوآورانهي بین جو یادگیري سازمانی با رتعیین رابطه -5

ي اي و جو یادگیري سازمانی در پیش بینی رفتار نوآورانــهي حرفهتعیین سهم توسعه -6

 معلمان مداس ابتدایی.

ي معلمــان اي در پــیش بینــی رفتــار نوآورانــهي حرفــههاي توســعهتعیین سهم مؤلفه -7

 مدارس ابتدایی.

 سواالت پژوهش 1-5

  سوالت اصلی پژوهش

اي، جو یادگیري سازمانی و رفتار نوآورانه معلمان مدارس ابتــدایی چگونــه ي حرفهوضعیت توسعه - 1

  است؟
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ي معلمــان مــدارس ابتــدایی اي و جو یادگیري سازمانی بــا رفتــار نوآورانــهي حرفهآیا بین توسعه - 2

 رابطه وجود دارد؟

ي معلمــان مــدارس رفتــار نوآورانــه بینیاي و جو یادگیري سازمانی در پیشي حرفهسهم توسعه  - 3

  ابتدایی چقدر است؟

  سواالت فرعی پژوهش

 اي معلمان مدارس ابتدایی چگونه است؟ي حرفهوضعیت توسعه -1

 وضعیت جو یادگیري سازمانی مدارس ابتدایی چگونه است؟ -2

  ي معلمان مدارس ابتدایی چگونه است؟وضعیت رفتار نوآورانه -3

ي معلمان مدارس اي با رفتار نوآورانهي حرفهتوسعه دابعا اي وي حرفهآیا بین توسعه -4

  ابتدایی رابطه وجود دارد؟

ي معلمان مدارس ابتدایی رابطــه وجــود آیا بین جو یادگیري سازمانی با رفتار نوآورانه -5

  دارد؟

ي معلمان اي و جو یادگیري سازمانی در پیش بینی رفتار نوآورانهي حرفهسهم توسعه -6

 است؟ مدارس ابتدایی چقدر

ي معلمــان مــدارس اي در پــیش بینــی رفتــار نوآورانــهي حرفههاي توسعهسهم مؤلفه -7

  ابتدایی چقدر است؟

  معرفی متغیرها بر اساس نقش آنها در پژوهش 1-6

  اي معلمان، جو یادگیري سازمانی.ي حرفهتوسعه بین:متغیرهاي پیش

  رفتار نوآورانه معلمان. متغییر مالك:
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Abstract:  

      The purpose of this study was to evaluate the relationship between professional development 

and organizational learning environment with innovative behavior is elementary school teachers. 

The research method is descriptive. Jamh¬Y study included 731 elementary school teachers in the 

public school district of a city of Ardabil 94-1393Ast which the cluster sampling method and 252 

individuals were selected based on Cochran formula. Data were collected from questionnaires 

professional development of primary teachers Askarian (1391) 0/87 reliability, quality learning 

environment Hassini and partners with innovative behavior questionnaire reliability coefficient of 

0/90 and 0/79 reliability coefficient was used to counter. The validity of the questionnaire was 

confirmed by professors and experts. Kolmogorov-Smirnov test for normality of data distribution 

and data analysis, descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and 

inferential statistics (one sample t test, Pearson correlation and multiple regression) were used. The 

results showed that the teachers' professional development, organizational learning atmosphere and 

innovative behavior of teachers is significantly higher than average Bhgvnhy and positive 

relationships between professional development and professional development of teachers with 

innovative behavior. Rabth¬Y positive atmosphere between organizational learning and behavior 

as well as innovative teachers. Multivariate regression analysis showed that the professional 

development of a significant predictor for innovative behavior. As well as three dimensions of 

professional development (IT, motivation and information seeking behavior) with significant 

predictor of teachers are innovative. 

Keywords:  Development of professional, organizational learning climate, teachers' 

innovative behavior. 
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