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چکیده:
مطالعهی حاضر با هدف بررسی میزان قابلیت پیشبینی خوشبینی علمی دبیران بر اساس رهبری فناورانه ریدم  ا و ن
پذیرش نوآوریهای آموزشی صورت گرفته است .روش این پژوهش ،از نوع توصیفی – همبستگی اس ج و ت ا هعم   
آماری پژوهش را تمامی دبیران شهر یاسوج به تعداد  868نفر در سال تحصیلی  4931 – 59تشکیل میییدهن ادعت .د د   

شبینی
 662نفر از دبیران طبق فرمول کوکران به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی انتخاب و پرسشنامههای خو 
علمی ،رهبری فناورانه و پذیرش نوآورهای آموزشی در میان آنها توزیع گردید .جه یعت ت ی مانشسرپ ییاور ن ه از   
ش ب هدافتسا ا   
روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .اطالعات بدست آمده در این پ هوژ ش ش
از آمار توصیفی (فراوانی نسبی ،تدوین جدول ،انحراف استاندارد و می )نیگنا

مه بیرض( یطابنتسا رامآ و ب یگتس      

پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان) تجزیه و تحلیل گردید .نتایج پژوهش نشان داد که بین رهبری فناورانه ریدم  ان   
با خوشبینی علمی و پذیرش نوآوریهای آموزشی با خوشبینی علمی دبیران رابطه مثب دانعم و ت ا جو یر و راد د د    .
همچنین رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نوآوریهای آموزشی پیشبین نک ی نده وخ یارب یفیعض  ششششش ششششششبین یملع ی   
دبیران هستند.
یهای آموزشی ،دبیران.
کلیدواژهها :خوشبینی علمی ،رهبری فناورانه ،پذیرش نوآور 
دریافت مقاله4931/ 12 / 19 :

پذیرش مقاله59 13 /5/ 29 :

 .1کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) mostafab178@yahoo.com
 .2عضو هئیت علمی دانشگاه تهران dehghani_m33@ut.ac.ir

 .3عضو هئیت علمی دانشگاه تهرانjavadipour846@yahoo.com
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مقدمه
در دنیایی ی کن ینو  ، ،،س امزا نن نهااا جایگاههه واال و برجستهههای در س اتخا رر ر فرهنگییی و اجتمعا یی ی پید اا ا
ت
نمودهاند .بسیاری از فعالیتهای اساسی و حیاتی مرتبط با زن گد ییی اف ار ددد در س امزا نننها ا ص رو ت ت
میپذیرد و زندگی بدون وجود سازمانها ،تقریبًاًا غیرممکن است .با وجود این ،نیل به موفقیت و
پیشرفت همهجانبه و تأمین رفاه و آسایش ،به صرف وجود سازمان تحقق نمییابد ،بلکه برای این
منظور به سازمانهای کارآمد و اثربخش نیاز است (عباسزاده .) 1383 ،در این میان سازمانهایی
به اثربخشی نایل میگردند که کارکنان آن عالوه بر دیگر شرایط ضروری از خوشبین ملع ی یی ییی
برخوردار باشند.
آموزش و پرورش به عنوان اساس و زيربناي توسعه فرهنگي ،اجتماعي ،اقتص دا ييي و سياس ييي هررر
جامعه است و در اغلب كشورها عامل رشد قلمداد میشود .از آنجا يي كه بخش قابل ت هجو ييي از
آموزش و پرورش در مدارس صورت میگیرد مدارس به عنوان يك نظاممم اجتم عا ييي حساسسس و

مهم ، ،،از جايگاههه خاص ييي برخوردارن رمرش( ده  نرو و اراکمه  نننننن ن .) 1386 ،1م راد سس س در ص ترو ييي

خواهند توانست وظيفه خطيري را كه به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند كههه ب داقتعا ا   
به توانا يي های معلمان خود در غلبه بر مشكالت و رويارو يي آنها ب و راكتشپ ا ثعاب ،تمواقم    
بهبود عملكرد خود و مدرسه شود.
ش نيازها ييي جوامع،،
ظ گس رت ش ش
ش معلمییی بههه لحاظ ظ
در عصر حاضر در مقايسه با گذشته ،ايفا ييي نقش ش
وسعت ارتباطات ،قلمرو و پيچيدگي اهداف و وظايف سازمانها و نيز گسترش پيچيدگي اف اك ررر
ن گ نيز ش ش
ش
و انتظارات و مهارتهای استفاده از تجهيزات نوين ،بسيار دشوارتر شده است .بن ياربا ن ن
معلمان ،آموزش و آماده ساختن آنها براي چنين نقش مهمي ض رور ييي استتت (بهرام ،ی

.) 1388

برای اینکه معلمان ما عملکرد بهتری داشته باشند باید در آنها باور مثبت به وجود آ نیا هک دی    
باور مثبت همان خوشبینی علمی معلمان میباشد .خوشبینی علمی کی

متغیر پیچیده که ش لما

اثربخشی ،اعتماد و تأکید علمی است و این ویژگیها از مهمترین مفاهیمی اس م هک ت ییی ییییتواند
برای توصیف موفقیت تحصیلی کی

مدرسه به کار برده شود (مک گیوگان و هوی.)6002 ،2

1.Shermerhorn
2
- Mcguigan & Hoy
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احساس كارآمدي (اثربخشی) معلم به معني " قضاوت در مورد توان جياتن بسك رد ملعم ييا     
شآموزانیكه ذوفن  ن و ريذپا اي    
مطلوب در درگيري تكليف و يادگيري دانشآموز ،از جمله دان 
بيانگيزهاند " (تشانن-موران 1و همكاران ،) 1998 ،به عبارتی ،حس كارآم رواب كي ملعم يد     

شآم نازو
ن باعث م يييييش ناد يارب هك دو شششش شششش
شآم يدلاو و نازو نن نن
فردي است .اعتماد معلم به ناد  شش شش
استانداردهاي باالتري را در نظر بگيرد و اميدوار اس رد نيدلاو هك ت

ها دربشيپ د يو هب شفا       

تيابي به اين
شآموز را به دنبال دارد .پس از دس 
كمك کنند که اين امر به نوبه خود پيشرفت دان 
ينمايد و اين امر نيز به كسب
م در خود احساس كارآمدي به واسطه اجراي اهداف م 
هدف ،معل 
شآم يخساپ نيدلاو و نازو    
يكند .اعتماد معل ناد هب م ششش ششش
اعتماد به دانشآموز و والدين كمك م 
عاطفي است .هوی و موران (  ) 1999اعتماد را به این صورت تعریف کردند :اعتماد تما دارفا لی   
آسیب دیدن و کار با دیگران است ،این تما یمطا رب ینتبم لی ننن ن نننننان به هک تسا نارگید 
خیرخواه ،صادق ،روراست ،قابل اطمینان و الیق هس و یدارم( دنت

آ نننن نننننها

،ناراکمه      .)39 13همچن نی

تأکید علمی به عنوان بعد رفتاری خوشبینی علمی به عقاید معلمان درب  تیقفوم هرا ت و یلیصح
تأکید آنها بر تکالیف آموزشی اشاره میکند .بنابراين ،مفهوم خوشبینی علمی معل يريوصت م   
سرشار از عامليت انساني را نشان میییده لعم راتفر هك د م ز زا ار  ا يو هههه هههههههه و يفطاع ،يراتفر يا
شناختي تب يي ن مينمايد .لذا اعتماد ،كارآمدي و تأکید علم لؤم هس ی ف هه هههههای هس روط هب هك دنت     
متقابل باعث تقويت كي ديگر ميشوند .روابط بين اين سه مؤلفه در شكل  1قابل مشاهده است.

شکل  .1رابطه تأکید علمی ،حس کارآمدی معلم ،اعتماد معلم در یک رابطه جبر علی متقابل (کورز.)6002 ،

شبین ار یناملعم ،یملع ی
به طور خالصه ،خوش ش

م فیصوت ی یییی ییییییکن ،یژرنااب ،دهعتم ،دیقم هک د   

  

انعطافپذیر و وظیفهشناس در پیگیری موفقیت دانشآموزان هستند .آنان به جای اعمال فش و را
تنبیه به همکاری و پیوند بیشتر گرایش دارند .به عبارت دیگ ابرد ملعم یاهرواب ،ر ر ،شدوخ ه      

. Tschannen-Moran, M

1
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دانشآم آ شزومآ و شنازو

نن نننه م لماش ار ا ییی ییییش و( دو و  یوه کلوفل و ،ناراکمه       )8002؛ و

معلمینی که به تواناییهای تمام دانشآموزان ایمان دارند ،تصمیمات م  و یتیرید آآآموزش رد ار ی
شآم زا ،دنتسه دوخ نازو ظاحل     
راستای این انتظارات انجام میدهند و متعهد به ناد تیقفوم  ششش ششش
تحصیلی خوشبینترند (مزارعی.) 1389 ،
عوامل متعددی وجود دارند که میتوانند در خوشبینی علمی معلمان م نشاب رثؤ دد ددد .یک نیا زا ی   
عوامل ،رهبری فناورانه مدیران است .با رشد سریع فناوریه آ نتفای تیمها و ا ن نن ننننه و دشر رد ا
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،ضرورت بهرهمندی مدیران از قابلیته و یروانف یا

تاعالطا    

مدیران در جهت بهرهگیری کافی از فناوری در کالس درس ،بیشاز پ تسا هدش راکشآ شی     

(اسکات .)5002 ،1فناوری تغییر دهندهی زندگی ماست .حرکت به سوی روند جهانی تکنولوژی
پیشرفته ،تأثیر قابل توجهی در عملیات مدرسه ،آموزش و یادگیری دانش آموزان و سواد فناورانه

ته هب ،سیردت یا ب ار دو ههه ههههه یا
مدیران و معلمان دارد .عالوه بر این ،رهب راهم رب هناروانف یر تتتت تتتت
یادگیری و افزایش یادگیری دانش آموزان تأثیر دارد .نحوه هدایت معلمان از س ریدم یو ا هب ن    
منظور بهرهگیری و کاربست فناوریهای آموزشی در تدریس ،م نارگشهوژپ بلغا هجوت درو     
قرار گرفته است و این تالشها منجر به ظهور متغیر «رهبری فناورانه مدیر» در ادبی اب طبترم تا    
فناوری آموزشی شده است (چانگ و تسنگ .)5002 ،2همچنین فناوری در آم ورپ و شزو رش   
یکی از منابع تولید دانش است و آموزش و پرورش کی

نه این هک تسا دا زززز ززززز به رهب  هههههمن زا ید

فناوری دارد .در میان رویکرده رد یربهر نوگانوگ یا

ر ،هسردم ه نیرتدیدج یروانف یرب        

رویکرد در مدارس امروز است (چانگ ،چین و سو .)8002 ،3از این رو کی

مدیر مدرسه باید از

سواد فناورانه برخوردار باشد به طوری که زا هسردم نانکراک  م رد یژولونکت در ا هس س هدافت       
نمایند و کی

محیط آموزشی جهت تسهیل یادگیری دانش آموزان و رس یملع فادها هب ندی     

مدرسه فراهم نماید .به عبارتی کی

شبین و ی
مدیر مدرسه باید فعاالنه من یپ هسردم یارب ار عبا شششش شششش

رضایت یادگیری دانش آموزان و تدریس معلمان را در فرایند تدریس افزایش دهد.

1

. Scott
. Chang & tesong
3
. Chang, Chin & Hsu
2
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ری ) 1992 ( 1معتقد است که رهبری فناورانه خواهان مهارتهای انسانی بسیار عالی ،مهارتهای
ارتباطی و مهارتهای فن تسالاب یروا  ... ..فالنگ ج و نا ا وسبوک نن ننن )3002( 2معتقدن یربهر هک د    

فناوری چیزی بیش از تدارک ابزارها و منابع مرتبط ب یتاعوضوم و تسا هسردم رد یروانف ا      
مهمتر شامل هدایت و توانمندیسازی معلمان در بهرهگیری از فناوری در جهت یادگیری دانش
آموزان را نیز دربرخواهد گرفت .ادبیات موجود قابلیتهای رهبری فناورانه را در شش عنوان .1

رهبری و آرمان3؛  .2یادگیری و تدریس؛  .3بهرهوری و عملکرد حرفهای؛  .4حمایت ،م تیرید

و عملیات؛  .5سنجش و ارزشیابی؛  .6مسائل اجتماعی ،قانونی و اخالقی خالصه دندومن   ... ..بیلییی
( ) 997 1اشاره کرده است که کی

4

مدیر مدرسه باید از مهارتهای رهبری فناورانه ب راک هب یار    

بردن تغییرات سریع در تکنولوژی و هدفی مهم استفاده کند .اندرسون و دکستر )5002( 5پیشنهاد
نمودند که از رهبری فناورانه در تصمیمگیریها ،سیاستگذاریه مادقا و ا ا هدافتسا هسردم ت     

شود.

کازالسکی )6002( 6در پژوهش خود به این نکته پی برد مدارسی که کاربست باالیی از فناوری
دارند ،مدارسی هستند که مدیران در آنها دید مثبتی به یفرظ و دنراد یروانف  تتتت تتتتته یروانف یا   
آنها به منظور پیش ی درب ا ریگد ی ب نازومآ شناد  ا  رد ناملعم و تسال ا دم نی ا هب قاتشم سر           
کاربست فناوری در تدریس هستند .همچنین یافتههای سایر پژوهشها نش ر هک دنداد نا هبری     

فناورانه تأثیرات مثبتی ب راهم ر تت تتته م ناریدم یربهر یا دددد دددددارس دارد (م و دول ک اراکمه ننن نننن،7
 .) 2011از این رو رهبری فناورانه را میتوان نوعی توانمندی پویا برش زا لکشتم هک درم راهچ     
گروه فرایندهای درهم تنیده شامل فرایندهای مرتبط با شناسایی و ادراک از محیط ،بهرهب یرادر
از فرصتهای فناورانه محیطی ،یادگیری فناورانه یارآزاب  ،یی ییی و بس م عبانم جی ییی ییییش ،دنمورین( دو   
.)19 13

1

. Ray
. Flanagan & Jacobsen
3
. Leadership and Vision
4
. Bailey
5
. Anderson & Dexter
6
. caslaski
7
- Mcleod et al
2
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یه یا
از جمله عوامل دیگری که میتواند باعث افزایش خوشبینی معلمان شود پذیرش ن روآو ی ی

آموزشی است .مطابق نظر فان و چانگ ) 2013 ( 1نوآوری آموزشی عبارت است از کسب دانش
با ساختن و استفاده از تکنولوژی ،پذیرش اصول جدید تدریس ،به کار بردن روشهای ت سیرد

مختلف و جانشین ،تغییر دادن محتوای تدریس ،روشهای تدریس ،امکان رن ای اهرازبا و تا مممم ممممم-
افزارها و سختافزارها جهت افزایش عالقه دانش آموزان به یادگیری و نتایج یادگیری آنها که
مطابق با اهداف معلمان از تدریس و متناسب با نیازهای یادگیری دانش آموزان .در سازمانه یا
آموزشی که الگوی کلی نهاده سؤم و ا س جوم تا و رد د  عماوج م م بوسح یییییی یییییییش هب هجوت دنو    
پذیرش تغییر و نوآوری از اهمیت بیشتری برخوردار است .نوآوری برای بقای ه مزال نامزاس ر   
است؛ زیرا تداوم حیات سازمان به بازسازی آن بس امزاس ،تباقر هصرع رد و دراد یگت نننن نننننه یا
غیرنوآور از صحنه حذف خواهند شد .در سازمانهای آموزشی ع ییاضف نینچ هکنیا رب هوال      
برای معلمان و مدیران باید مهیا باشد ،معلمان نیز باید زمینه الزم را باید در جهت فضای مطل بو
برای دانش آموزان فراهم آورند .معلمی که در چنین فضایی فعالیت میکند ،میییتوان یطیحم د   
بسازد که دانش آموز با استفاده از فرصتهای موجود و آزادی عمل به کشف ،اختراع و ساختن
چیزهای مختلف بپردازد .محیط آموزش یگارف ناور و مسج هب دیاب ی را هجوت ن تشاد ه باش ،د       

تراوشهای فکری آنان را پرورش دهد و تواناییهای بالقوه آنان را به فعل تبدیل کند (بدخشان-

طرقی .) 1388 ،همچنین در عصر حاضر ،بنا به اقتضا و ض مئاد دیاب سرادم طیحم ،ترور ًاًا رد       
حال نوآوری باشند؛ زیرا اکنون کسی برنده است که بتواند در عرصه رقابت علم یژولونکت ،ی
جدیدی به بازار عرضه کند .توجه جدی بر نوآوری و ابداع در علوم مؤثر در فناوریه نیون یا   
بسیار اساسی است و در عین حال پایههای نوآوری در ابتدایی گذاشته میییش مزال ملعم اذل ،دو    
است مهارتها و انگیزه پذیرش آن را برای پیدایش نوآوریهای جدید به یرقاب( دروآ تسد     
کآبادی.)4931 ،
مل 
مدیران مدارس باید شرایطی را برای هر چه مؤثر واق ن و رییغت ندش ع و د یروآ ر م  د ایهم سرا

     

نمایند تا شرایطی مناسب فراهم شود که در آن خود ،معلمان و سایر کارکنان مدرسه ،اس اهدادعت
و روحیات خالق خود را پرورش داده و با اس ،شیوخ هشیدنا تیقالخ و ون تارکفت زا هدافت       

. Fan & Chang
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آیندهای درخشان و متناسب با علم و تکنولوژی زمان برای این نهاد که اس و دشر سا

عسوت هههههههی

هر جامعهای بدان وابسته است رقم بزند .راجرز 1معتقد است که اگر قصد بر آن است ت ناملعم ا   

نوآور شوند باید حتمًاًا خودشان نوآوری و مزایای آن را تجربه ک هتفرگ راک هب ارجا رد و هدر      

باشند .ولکوت 2در سال  977 1نیز در بررسی چگونگی پذیرش نوآوریه شرازگ یشزومآ یا    

میدهد که :بسیاری از محققان آموزشی نسبت به این که  یروآون اب ناملعم  و کتبا  ا هنوگچ ر       
برخ م درو یییی یکنن جوت د ه رادن ی ند م یو  .ییی ی یییی یگو رادشه :دی ه نیلوا دودعم یا یرظن ه زادرپ  ان            
نوآوریهای آموزشی در ارتباط با ع و هجوت مد سد هصاخ ،نایرجم تمواقم تتتتتت تتتتتتتان و ناراکرد

س ،) 1981 ( 3در هم نی
مسئوالن مسائل آموزشی ،با گذر زمان بیشتر شده است .رومبرگ و پ یار س س
زمینه مینویسند :افراد مبتکر و نوآور ،باید بدانند که در برابر نوآوریهای آنه مواقم ،ا تت تتته ییا

صورت خواهد گرفت .از این رو ،باید آماده برخورد با این مقاومتها و مانع تراشیها باشند و با
شناخت قبلی از موانع و مشکالت فرهنگی مو آ هب ییوگخساپ یارب ار دوخ ،دوج ننننن ننننننه هدامآ ا   
سازند.
منطقی ( )4 38 1در تحقیق خود با عنوان بررسی نوآوریهای آموزشی در م اد ناشن سراد د هک     

یهای آموزشی معلمان و افراد اجرایی – آموزشی در شرایطی به وقوع میپیوندند
بیشترین نوآور 

که نوآوری آموزشی عمدتًاًا در گروه ابداع و ابتکار خود فرد باشد .برای پذیرش نوآوری نیاز به
فرهنگ نوآوری داریم .فراهم کردن زمینههای نیاز به آون  و م یر ییی ییییتوان یروآون شریذپ رد د    
بسیار مؤثر باشد ،یعنی مدیران و معلمان باید در شرایطی قرار بگیرند که ادامه کار و حیات شغلی
آنها بستگی به نوآوری داشته باشد و هنگامی که این نیاز ایجاد شد ،پذیرش نوآوری نیز ب نود
کمترین مقاومت صورت خواهد گرفت و چنانچه ریدم  ا و ن

رد ناملعم

ون ضرعم آ رو ییییی ییییییه یا

آموزشی قرار بگیرد ،به علت مش روآون اب ییانشآ و هدها یییی یییییه نآ شریذپ رد ،فلتخم یا

زین     

واکنش مثبتی از خود نشان میییدهن زا یکی نیاربانب .د  نیرتهب ر ررر ررررراهه روآون شریذپ یا ییی ییییه یا
آموزشی ،روش اقناعی است ،یعنی به جای ارائه و صدور نوآوری به هضرع ،همانشخب تروص      
نوآوری و اقناع مدیران و معلمان از طریق بحث و تبادلنظر تأثیر بسیار مثبتی در پذیرش نوآوری

1

. Rajers
. volkot
3
. Romberg and Price
2
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آموزشی خواهد داشت و سرانجام اینکه ایجاد و به کارگیری مک زینا مممه یا
مدیران را در پذیرش نوآوری راغبتر نما و یناروت( دی

تش م یقیو یی یییتوانند

،ناراکمه      .)19 13مط تاعلاطم اب قبا    

انجام شده در این زمینه ،ارتباط مثبت معناداری بین خوشبینی علم آون و ی ور یی یییه یشزومآ یا   
وجود دارد (لی .) 2012 ،در ارتباط با پژوهش حاضر ،پژوهشهای انجام شده است که ه کی ر   

بعدی از موضوع را مورد کنکاش ق داد رار هههان یسه طابترا نیا رد .د ه  و  ه اراکم ننننن نننننن ) 2014 ( 1در

پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که رهبری فناورانه مدیران بر آموزش نوآوری و به هبون    

خود به طور مستقیم بر خوشبینی علمی دانش آموزان تأثیر مثبتی دارد .همچنین نتایج نشان می-
دهد مدیران باید رهبری فناورانه ب ندیشخب تعرس روظنم هب یرثؤم  ه رد یروآون شزومآ        

  

عملیات مدرسه و تأثیر مثبت بر نگرشهای دانش آموزان انجام دهند .نای و همکاران (  ) 2013در

پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که سیاستگذاران و رهبران مدارس باید سعی کنند باور-
ها و اعتماد معلمان را بهبود دهند به طوری که معلمان پذیرش نوآورهای آموزش یبوخ هب ار ی    

در مدرسه اجرا نمایند .چانگ (  ) 2012در پژوهش خود به ا ک تفای تسد جیاتن نی ه یربهر        
فناورانه مدیران باعث بهبود سواد فناورانه معلمان و معلمان را به رد یروانف زا هدافتسا 

سیردت     

تشویق مینماید و عالوه بر این ،بر سواد فناورانه معلمان به طور مس م رثا میقت ییی ییییگ ثعاب و دراذ
مؤثرتر شدن تدریس معلمان و خالقیتهای آنها میشود .همچنین نتایج آن نشان داد مدیران به
عنوان رهبران فناوری ،باید سند چشمانداز فناوری را ب دایپ و هعسوت دوخ سرادم یار هه ه هه ههههههس یزا
کنند.
مطابق مطالعات انجام شده ،به نظر میرسد که ب فلؤم و ناریدم هناروانف یربهر نی هههه هههههههه و نآ یا
پذیرش نوآوریهای آموزشی با خوشبینی علم  .دشاب هتشاد دوجو طابترا ناملعم ی ا هچرگ       
ش ب ی نی
تحقیقی به این صورت که به طور همزمان ،هر سه متغیر را مورد بررسی قرار دهد وخ ای شش شش
علمی معلمان را بر اساس متغیرهای رهبری فناورانه ریدم  ا و ن

روآون شریذپ یییی یییییه یشزومآ یا   

پیشبینی کند انجام نگردیده است .همچنین به طور ویژهتر رهبری فناورانه مدیران اثر مستقیم بر
یهای آموزشی
خوشبینی علمی معلمان از طریق نقش میانجیگری و غیرمستقیم پذیرش نوآور 
دارد .بعالوه ،پذیرش نوآوریهای آموزشی تأثیر مس وخ رب یمیقت ششش ششششبین راد ناملعم یملع ی د    .

. Hsieh
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بنابراین بر اساس مبانی نظری پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه ،مدل مفهومی پژوهش
حاضر مطابق شکل  2در نظر گرفته شده است.
رهبری فناورانه

شبینی علمی
خو 

مدیران

معلمان

پذیرش نوآوری-
های آموزشی
سواالت تحقیق

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

شبین و یملع ی
 .1آیا بین رهبری فناورانه مدیران و مؤلفههای آن ب وخ ا شش شش

لؤم ف هه هههههه هطبار نآ یا   

وجود دارد؟
شبینی علمی و مؤلفههای آن رابطه وجود دارد؟
 .2آیا بین پذیرش نوآوریهای آموزشی با خو 
 .3آیا متغیرهای رهب روآون شریذپ و ناریدم هناروانف یر ییییی ییییییه یپ تیلباق یشزومآ یا

ش ب ی نی
شششش شششش

شبینی علمی دبیران را دارند؟
خو 
رو ش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و نحوه گردآوری دادهها در قلمرو پژوهشهای توصیفی
و از نوع همبستگی است .جامعهی آماری مورد مطالعه در ا امت شهوژپ نی م هطسوتم ناریبد ی      
شهر یاسوج در سال تحصیلی  4931-59بودند .آمار کل دبیران شهر یاسوج  868نفر بوده که زا 
این تعداد  371نفر مرد و  395نفر زن بودند .برای انتخاب نمونه معرف از جامعه مزب شور زا ،رو

نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی استفاده شده است .در این روش عالوه بر آنکه ادعت  د قبط  هه ههههه-
های نمونه برابر تعداد طبقههای جامعه است ،نسبت هر طبقه نی ج رد ز ا  هعم دد دددرس تبسن ربارب ت    
همان طبقه در نمونه است .به این ترتیب ب هب هعجارم ا      71مدرسه ،هنارسپ      21مدرسه هنارتخد    

مدارس مقطع متوسطه پرسشنامهها را در بین دبیران توز و هدرک عی زا سپ

مج ،لیمکت ععععع ععععععآوری

نموده است .توضیحاتی از جمله هب یشخب نانیمطا  ندومزآ ییییی ییییییه  صوصخ رد ا م دوب هنامرح نننن ننننن
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اطالعات به دست آمده و دادن آزادی برای شرکت در پژوهش که از نکات رعایت شده اخالق
پژوهش باشد ،گفته شد .حجم نمونه پژوهش از طریق فرمول کوکران  662نفر به نس دصرد تب   
آنها در جامعه (  128مرد و  138زن) تعیین شد .برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش از سه
پرسشنامه خوشبینی علمی ،رهبری فناورانه و پذیرش نوآوریهای آموزشی استفاده شده اس .ت
الف) پرسشنامه خوشبینی علمی ::ا لماش همانشسرپ نی      6م هدا "تأکی ملع د یی ییی" 6 ،م هدا

"اعتماد معلم به والدین و دانش آموزان" و فرم کوتاه  12مادهای "مقیاس خودکارآمدی معلممم"
است که توسط هوی و همکاران ()8002؛ بیرد و همک  نارا ((  ) 2010م و نومزآ درو
گرفته است .تمامی این سواالت بر روی کی

طیف ششدرجهای (ک ما ًالًال = مفلاخم 

رارق دیئات     
 1ت ماک ا   ًالًال

موافقم =  )6نمرهگذاری شدهاند .این پرسشنامه نخستین بار توسط مزارعی روی  24نفر از معلمان
صورت گرفته است ضرایب قابل اعتم مماد در خ سایقم هدر   

آموزان"  ،0/ 72در خرده مقی سا

" اعتم شناد و نیدلاو هب ملعم دا      

"تأکیددد علمییی"  0/ 65و در خ سایقم هدر   

"کارآم لعم ید مم ممم"

 0/ 90بدست آمده است .جهت ارزیابی اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاض بساحم شور زا ر ه   
آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار ضریب آلفای کرونب خا

سه یا
ب ایقم هدرخ یار سسس سسس

"اعتماددد"،

"تأکید" و "خودکارآمدی" به ترتیب برابر با  0/ 89 ،0/ 84و  0/ 91و ب ارب نومزآ لک یار بر با    

 0/ 92بدست آمد .این ضرایب نشاندهندهی همسانی درونی پرسشنامه به عنوان شاخصی از اعتبار
آن است .روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تائی  دیتاسا د قق ق ققققرار گرف .ت

ب) پرسش همان

رهبری فناورانه :پرسشنامه مذکور توسط هس  ویسه و هی (( (((  ) 2013ب زادنا یار هه هههگی یربهر یر   
فناورانه مدیران ساخته شده و شامل  19سؤال بوده و رهبری فناورانه مدیران را در پ هفلؤم جن    .1
چشمانداز ،برنامهریزی و مدیریت با  5سؤال؛  .2آموزش و توسعه بخشها با  3سؤال؛  .3حمایت
از فناوری و زیرساختهای اساسی با  4سؤال؛  .4ارزیابی و پژوهش با  4س و ؛لاؤ  .5رابطه یب  نن نن
ن
فردی و مهارتهای ارتباطی با  3سؤال مورد بررسی قرار داده است .این پرسشنامه در پژوهش او
بکار گرفته شده است که ضرایب قابل اعتماد در خرده مقیاسهای " چشمان مانرب ،زاد هههههر و یزی

ت"  " ،0/ 86آم و شزو
م یرید ت ت

خب هعسوت شششششش شهااا"  ،0/ 84حما  یروانف زا تی و خاسریز  تتتتتت تهیا   

اساسی"  ،0/ 92ارزیابی و پژوهش"  0/ 89و رابطه بین فردی و مهارتهای ارتباطی"  0/ 94بدست
آمد .در این پژوهش به ترتیب برای خرده مقیاسهای ذکر شده 0/ 92 ،0/ 87 ،0/59 ،0/ 86 ،0/ 85
و برای کل آزمون برایر  0/ 90بدست آمد .روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تائید اساتید

91

قابلیت پیشبینی خوشبینی علمی دبیران  /...باقریان فر و همکاران

قرار گرف .ت
کی

ج) پرسشنامه پذیرش نوآورهای آموزشی :پرسش هدش همجرت روکذم همان     

ابزار انگلیسی است که توسط علیجانی انجام شده است .این پرسشنامه شامل  18سؤال ب هدو

و بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت «بسیار زیاد ( ،)5زیاد ( ،)4متوسط ( ،)3ک  م ( ( )2و خیلی
کم ( »)1تنظیم شده است .روایی پرسشنامه از نوع صوری و محتوایی ب طسوت و هدو   

Anderson

به تائید رسیده و پایایی پرسشنامه (  )0/ 80مطلوب گ دش شراز ه رد و تسا  یارب شهوژپ نیا

     

تعیین پایایی از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شده که ضریب آلف خابنورک یا   
(  )0/ 89بدست آمد .پس از گردآوری دادهها برای توصیف و تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش

آماری استفاده شد )1 .آمار توصیفی به منظور جمعآوری و طبقهبندی دادهها و محاسبه شاخص-
ه  یرامآ یا ا اوارف هلمج ز نننننن نننی ،فراوان م ،یبسن ی ی گنا ی ایعم فارحنا و سنایراو ،ن ررر ررررررررر ر )2 .آمرا   
ی در ایننن
استنباطی :از این روش برای بیان رابطه بین متغیرها استفاده شده است .روشهای آم را ی ی
زمینه شامل ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون همزمان میباشد.
یافتهها
شاخصهای توصیفی مربوط به میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نم ندومزآ هر یی یییه رد ا
شبینی علمی دبیران شهر
یهای آموزشی با خو 
متغیرهای رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نوآور 
یاسوج در جدول ( )1ارائه گردیده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی آزمودنیها در مقیاسهای موردنظر
صهای آماری
شاخ 
مقیاسها

سها
خرده مقیا 

میانگین

انحراف معیار

چشمان مانرب ،زاد ههههه-

4/ 58

0/ 18

آموزش و توسعه

3/ 67

0/ 07

حداقل

حداکثر

1/ 80

4/ 80

ریزی ،مدیریت
رهبری هناروانف      
مدیران

خوشبینی علمی

4/ 33

3

حمایت از فناوری

3/ 74

0/ 13

2/ 25

4/ 50

ارزیابی

4/ 07

0/62

2/ 50

4/ 50

مهارتهای ارتباطی

4/ 42

0/ 27

کل

4/ 12

0/ 13

4/ 67

2

4/ 42

2/ 63

تأکید علمی

4/ 20

0/ 58

3

5

ح یدمآراک س       

4/ 22

0/ 55

3

5

م عل م
اعتماد معلم
کل
پذیرش نوآوریهای آموزشی

4/ 13

0/ 32

4/71

0/ 48

3/ 13

4/ 87

5

2

3/ 98

0/ 15

3/ 28

4/ 50
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یافتههای مندرج در جدول ( )1نشان میدهد میانگین و انحراف معیار و حداقل نمره آزمودنیها

در خرده مقیاسهای رهبری فناورانه مدیران به ترتیب ،به این شرح میباشد :چشمان مانرب ،زاد ههههه-

ریزی ،مدیریت  0/ 18 ،4/ 58و  ،1/ 80آم عسوت و شزو ه     0/ 07 ،3/ 67و  ،3حما و یروانف زا تی
زیرساختها  2/ 25 ،0/ 13 ،3/ 74ارزیابی  0/62 ،4/ 07و  ،2/ 50مهارته یطابترا یا   
و  2و مقیاس رهبری فناورانه م نارید

0/ 27 ،4/ 42

 . 22 / 63 ،0/ 13 ،4/ 12همچن و رایعم فارحنا ،نیگنایم نی   

حداقل نمره خرده مقیاسهای خوشبینی علمی به ترتی یملع دیکأت لماش ب     

 0/ 58 ،4/ 20و ،3

حس کارآمدی معلم  0/ 55 ،4/ 22و  ،3اعتماد معلم به م نازومآ شناد و رید      0/ 32 ،4/13و  2و
مقیاس خوشبینی علمی  3/ 13 ،0/ 48 ،4/71و مقیاس پذیرش نوآوریهای آموزشی 0/ 15 ،3/ 98
یباشد .ضمنًاًا حداکثر نمره در تمام خرده مقیاسها و مقیاسها باالتر از  4میباشد.
و  3/ 28م 
ی دبی و نار
شبینی ملع  یی یی
سؤال ( :)1آیا بین ربهر ی ب ناریدم هناروانف  ا وخ  شششششش شششششش
مؤلفههای آن رابطه وجود دارد؟

شاخصهای توصیفی مربوط به ضریب همبستگی بین رهبری فناورانه مدیران و مؤلفهه اب نآ یا   
شبینی علمی و مؤلفههای آن دبیران متوسطه شهر یاسوج در جدول ( )2ارائه گردیده است.
خو 
جدول  .2ضریب همبستگی بین رهبری فناورانه مدیران با خوشبینی علمی دبیران و مؤلفههای آن
متغیر مالک

ش ریغتم یرامآ صخا       

ضریب همبستگی

شبی ن
پی 
رهبری هناروانف      
مدیران

()r

یداری
سط ح م عن 
()P

تعداد نمونه

()N

تأکید علمی

٭ 0/ 29

0/ 03

662

حس کارآمدی معلم

0/71

0/260

662

اعتماد معلم

٭٭ 0/ 24

0/000

662

خوشبینی علمی

٭ 0/ 19

0/ 02

662

برای پاسخ به سؤال اول از ضریب همبستگی گشتاوری پیرس عالطا .تسا هدش هدافتسا نو ات      
مندرج در جدول ( )2نشان میدهد که بین رهبری فناورانه مدیران و خرده مقیاسسس تأکی یملع د   
(  )r=0/ 29رابطه معنادار در سطح  ،0/ 05خرده مقیاس اعتم نازومآ شناد و ناریدم هب ملعم دا       
شبینی
(  )r=0/ 24رابطه معنادار در سطح  ،0/ 01همچنین به مقیاس رهبری فناورانه مدیران و خوش ش
علمی دبیران (  )r=0/ 29رابطه معناداری در سطح  0/ 05وجود دارد؛ اما بین مقیاس رهبری فناورانه
مدیران و حس کارآمدی دبیران ( )r=0/71رابطه معناداری مشاهده نگردید.
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شبینی علمی فلؤم و  هه هههه نآ یا
یهای آموزشی با خو 
 .2آیا بین پذیرش نوآور 

رابطه وجود دارد؟

شبینی علمی و
یهای آموزشی با خو 
شاخصهای مربوط به ضریب همبستگی بین پذیرش نوآور 
مؤلفههای آن در جدول ( )3ارائه گردیده است.
شبینی علمی و مؤلفههای آن
جدول  .3ضریب همبستگی بین پذیرش نوآوریهای آموزشی با خو 
متغیر مالک

پذی شر         

نوآورهای       
آموزشی

شاخصه یرامآ یا   

ضریب          

س حط         

یداری
معن 

نمونه

()r

()P

()N

تأکید علمی

٭٭0/62

0/000

662

حس کارآمدی معلم

٭٭ 0/ 28

0/000

662

اعتماد معلم

٭٭ 0/ 25

0/000

662

خوشبینی علمی

٭٭ 0/ 30

0/000

662

شبین
متغیر پی 

همبستگی

٭٭p<01

تع داد      

برای پاسخ به سؤال دوم از ضریب همبستگی گشتاوری پیرس عالطا .تسا هدش هدافتسا نو ات      
شبین هطبار یملع ی    
مندرج در جدول ( )2نشان میدهد که پذیرش نوآورهای آموزش وخ و ی شش شش
مثبت به میزان (  )0/ 30وجود دارد که این رابطه معن حطس رد رادا   

 0/ 01معن تسا رادا  ... ..همچن نی

خ ایقم هدر سسسس سه  دیکأت یا عععع علم  ی (( ( ،)r=0/62ح  ملعم یدمآراک س (((((( (  ،)r=0/ 28اعتم ملعم دا     
(  )r=0/ 25با پذیرش نوآورهای آموزشی رابطه مثبت و معناداری در  0/ 01وجود دارد.
 .3آیا متغیرهای رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نوآوریهای آموزشی قابلیت
شبینی علمی دبیران را دارند؟
پیشبینی خو 

شاخصهای توصیفی نتایج مربوط به ضرایب رگرسیون در پیشبینی خوشبینی علمی دبی زا نار
یهای آموزشی در جدول ( )4ارائه گردیده است.
رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نوآور 
شبینی علمی دبیران از رهبری فناورانه مدیران و پذیرش
شبینی خو 
جدول  .4نتایج مربوط به ضرایب رگرسیون در پی 
یهای آموزشی
نوآور 

م دل

متغیر

ضرایب غیراستاندارد
B

روش

همزمان

خطای استاندارد

ثابت

0/ 67

1/ 11

پ شریذ                 

0/ 68

0/ 199

ض بیار   

استاندارد
Beta
0/ 210

شاخص t

س حط         

یداری
معن 

0/ 60

0/ 547

3/14

0/100

ن روآو ییییی یه یا      
آموزشی
رهب روانف یر ا هن       
مدیران

0/ 19

0/ 237

0/ 051

0/818

0/ 414
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اطالعات مندرج در جدول ( )4نشان میدهد که ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده برای هر
از متغیرهای پذیرش نوآوریهای آموزشی و رهبری فناورانه ریدم  ا بیترت هب ن     

کی

 0/0/ 68و

یباشد .از آنجایی که متغیررر پ آون شریذ ور یی یییه رد یشزومآ یا     0/ 01معن م رادا یی یییباشد
 0/ 19م 
شبین  ؛دشاب جوسای رهش ناریبد یملع ی ا ام        
بنابراین میتواند پیشبینی کننده خوبی برای خوش ش
شبین یملع ی   
رهبری فناورانه مدیران معنادار نبوده و نمیتواند پیشبینی کننده خوبی ب وخ یار شش شش
دبیران باشد.
شاخصهای توصیفی مربوط به دنچ یگتسبمه بیارض ینویسرگر لدم هصالخ  گ هدرخ هنا   

     

یه وخ اب یشزومآ یا شششش شششششبینی
مقیاسهای ویژگیهای رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نوآور 
علمی دبیران متوسطه شهر یاسوج با روش همزمان در جدول ( )5ارائه گردیده است.
جدول  .5مدل رگرسیونی ضرایب همبستگی چندگانه خرده مقیاسهای رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نوآوریهای
شبینی علمی به روش همزمان
آموزشی با خو 

م دروم لد       

R

استفاده

همزمان

مج وذ ررررر ر

R2

ضری بببببب ب
0/ 23

7/71

0 /100

استاندارد

همبستگی
0/ 052

خطای          

F

س حط          
یداری
معن 

برآورد
0/ 044

0/ 47

اطالعات مندرج در جدول ( )5حاکی از آن است که مقدار ضریب همبستگی بین خرده رهبری
شبینی علمی  0/ 23میییباش  ناشن هک د از   
یهای آموزشی با خو 
فناورانه مدیران و پذیرش نوآور 
همبستگی نسبتًاًا ضعیفی بین آنها وجود دارد؛ ام هدش لیدعت بیرض رادقم ا که ربارب        

0/ 044

شبین  هتسباو جوسای رهش ناریبد یملع ی به        
میباشد ،نشان میدهد که تنها  4/4درصد از خوش ش
متغیرهای خرده مقیاس رهبری فناورانه مدیران و پ ون شریذ آآ آآآوریه م یشزومآ یا ییی ییییباش هب .د   
عبارت دیگر ،مجموعه متغیرهای مستقل فقط  4/4درصد از متغی وخ ر شش شششبین وآرب ار یملع ی رد    
میکنند .همچنین جدول فوق گویای آن است که با توجه به  )7/71( Fبدس دمآ ت ه حطس رد     
معناداری  0/100میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرک غتم ود زا ب یی یییر مس و لقت
کی

متغیر وابسته مدل خوبی بوده و مجموعًاًا متغیرهای مستقل قادر هس یغت دنت ی وخ تار ششش ششششبینی

علمی دبیران را تبیین کنند.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی میزان قابلیت خوشبینی علمی دبیران شهر یاسوج بر اس یربهر سا   
فناورانه مدیران و پذیرش نوآوریهای آموزش فیصوت شور اب ی ییییییی از ن تروص یگتسبمه عو    
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گرفته است .نتایج یافتههای سؤال اول پژوهش نشان داد که بین رهبری فناورانه م هدرخ و نارید   
مقیاس تأکید علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته با یافتهه یسه یا ه و  ناراکمه    
(  ) 2014همخوانی دارد .مدیران با استفاده از رهبری فناورانه لعم دیاقع ،دوخ  م ر نا ا ب تبسن  ه   
موفقیت تحصیلی دانش آموزان اف یشزومآ فیلاکت ماجنا رب دیکأت هب تبسن و شیاز

   

آ نننننننن نننننننننها

تآمیز
خوشبینتر نمایند .همچنین تأکید علمی بايد زماني كه دانشآموزان به طور فعال و موفقی 
درگير تكاليف آموزشي هستند گسترش یاب  نيا هك د ااا اااام م ر یی یییتوان اب یتبثم هطبار د يريگداي      
دانشآموزان داشته باشد .همچنین دبیران و دانش آموزان در محیطهایی که فعالیته ج یا ا بل   
توجه و چالش انگیز ارائه میشود ،به احتمال بیشتر به موفقیت میرسند و دبران و دانش آم نتزو
با سطح علمی باال ،بر این عثیده هستند کههه دبی و نار دان ب اهنآ هسردم نازومآ ش ه هک یسک     

   

موفقیتهای بیشتری به دست آورد ،بیشتر احت م مار یی یییگذارن تفای نیا نینچمه .د ههه ههههههه اد ناشن ا د   
رهبری فناورانه مدیران با خرده مقیاس احساس کارآمدی دبی  دراد دوجو یتبثم هطبار نار ا نی     
رابطه معنادار نیست .این یافته با یافتههای هسیه و همکاران (  ) 2014در بخش اول که رابطه مثبت
وجود دارد همخوانی دارد و در بخش دوم با عدم معناداری آن همسو نیست .یکی از دلیل هک ی   
میتوان باعث عدم معناداری شده باشد جامعههای آماری متفاوت آنها باشد .مدیران ب یربهر ا   
فناورانه خود میتوانند موجب افزایش کارآمدی دبیران مدارس خود شوند .دبیرانی كه احس سا
شآم يتح نازو   
كارآمدي ميكنند گرايش به  دوخ رواب  و ناد مامت هب كمك يارب شالت  ششششششششش ششششششششش
دانشآموزان نفوذناپذير و بيانگيزه وجود دارد.
از دیگر نتایج این سؤال اینکه بین رهبری فناورانه مدیران با اعتماد معلم رابطه مثب دانعم و ت ا یر   
وجود دارد .این یافته با یافتههای هسیه و همکاران (  ،) 2014ن راکمه و یا ا  ن (( (((  ) 2013همخ یناو
دارد .نتایج این پژوهشها نشان داد که رهبری فناورانه م  اب نارید ا  ناریبد دامتع را تبثم هطب و     
معناداری وجود دارد .هوي اینطور نظريهپردازي نمود كه اعتماد به ديگران يك جنبه اساسي از
ياعتمادي اين هم يراك
يادگيري بشري است چون يادگيري نوعًاًا يك فرايند همكاري است و ب 
يسازد .بنابراين در صورتي كه دانشآموزان ،معلمان و والدين اهداف
و مشاركت را غيرممكن م 
مشتر يك در يادگيري داشته باشند ،اعتماد و همكاري ميتوانن اي دوبهب يارب يلماوع د د و يهد    
يادگيري باشند (هوي و هم ناراك  .)6002،،همچن لاؤس یلک جیاتن نی       1نش یربهر هک داد نا    
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فناورانه مدیران با خوشبینی دبیران رابطه مثبت و معناداری دارند .این یافته با یافتهههه یسه یا ه و 
همکاران (  ) 2014همسو میباشد.
نتایج در ارتباط با سؤال  2نشان داد که پذیرش نوآوری آموزش وخ اب ی ششش ششششبینی علم ناریبد ی   

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته با یافتههای لی (  ) 2012و جیدی (  ) 2012همسو می-
باشد .به نظر میرسد دبیران در صورتی خوشبین ار دوخ یملع ی زفا ا م شی ییییی ییییییدهن ناوت هک د    
برخ طعنا و قالخ درو ا فففففف فپ ک طیارش رد یریذ ار هتشاد باش و دن با یآ  ند هههه ه ههههه هههنگ و یر

شریذپ     

نوآوریهای جدید ،با کارشان برخورد داشته باشند و در مقابل نوآوریها از خود مقاومت نشان
ندهند ،چرا که ترس افراد از شرایط ناشناخته و پیچیده امری تائید شده است .نظریه فوبی 1داللت

بر این دارد که آدمی از شرایط ناشناخته و جدید میهراسد و چ آون نو ور یی یییه ب ،یشزومآ یا ااا اااا

خود شرایط جدید و بعضا" پیچیدهای را به همراه میآورند ،ترس از آنها نیز طبیع م ی یی ییینما .دی
همچنین بر اساس نظریه راجرز 2و شوماکر 50 3درصد افراد جامعه تمواقم یروآون لباقم رد      

کرده و جزء گروههای کندپذیر و دیرپذیر نوآوری میباشند و  50درصد دیگ دنتسه یدارفا ر    
که به نسبت زودتر پذیرای نوآوری هستند
اجرای مدل رگرسیون در پاسخ به سؤال سوم و ض  ریثأت بیر رگر نویس ی تسا  ا هدش درادن

یارب      

متغیر رهبری فناورانه مدیران نشان داد که با توجه به سطح معنیییداری بدس دمآ ت ه ریغتم نیا      ،
نمیتواند پیشبینی خوبی برای خوشبینی علمی معلمان باشد .لکن متغیر پ آون شریذ ور یی یییه یا

ش-
آموزشی با توجه به سطح معنیداری بدست آمده میتواند پیشبینی کننده خوبی ب وخ یار شش شش
بینی علمی دبیران باشد .چون در این زمینه تحقیق مرتبط مشابهی وجود ندارد نمیت ار جیاتن ناو   
مورد مقایسه قرار داد .در یافتههای بدست آمده از پژوهش و تجزیهوتحلیل آنها ،مش دش صخ   
که رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نوآوریهای آموزشی با خوشبینی علمی دبیران همبستگی
دارند .بر همین اساس پیشنهاداتی جهت بهبود رهبری فناورانه ریدم  ا و ن

روآون شریذپ یییی یییییه یا

آموزشی و افزایش خوشبینی علمی دبیران در مدارس ارائه میگردد:

1

. Phobia theory
. Ragers
3
. shoemarker
2
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بر اساس نتایج سوال اول پژوهش ضرورت دارد با یاری مسئوالن و تصمیمگیرندگان آم و شزو
تهای رهب ار هناروانف یر   
پرورش ،مدیرانی را انتخاب کنندکه به جای تاکید زیاد برروابط ،قابلی 
مورد توجه قرار دهند تا بتوانند آرمانها ،ماموریتهای مدرسه را به سرانجام رسانده و خوشبینی
علمی دبیران خود را نسبت به دانش آموزان دوچندان نمایند .چراکه مدیرانی که دانش و مهارت
کافی در مورد رهبری فناورانه ندارند قادر نخواهند بود دبیران خود را در توانمندسازی و هدایت
آنها در جهت یادگیری دانش آم ی نازو ا ساسا رب نینچمه .دنیامن یر جیاتن

تالاوس

        2و 3

پژوهش به مدیران و دبیران پیشنهاد میشود با ایج وخ یاهرواب دا ششش ششششبینانه و دوخ رد  شرتسگ    
محیط مدرسهای مثبتگرا ،فعال و شاداب ،شرایط را برای خوشبینی علمی خود و دانش آموزان
مهیا نماید.
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