
Journal of School Administration دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه 

Vol 6, No 1, Spring & Summer 2018  7931بهار و تابستان  – اولشماره  – ششمدوره 
 

  

 های رفتاری معلمان های کاری و ویژگیارزش مقایسه

 نسل شبکه با نسل پیشین: رهیافتی برای مدیران آموزشی

 

 2ملیحه صحرانورد  و *1الهام حیدری

 

  90/90/1306 دریافت مقاله:

 16/12/1306 پذیرش مقاله:
 

Received: 31/07/2017  

Accepted: 07/03/2018  

 
 

 چکیده 
توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری نیز کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهر ضر حاروش پژوهش 

نمونه  عنوانبهنفر  023تصادفی ساده تعداد  یریگنمونهبا استفاده از روش  هاآنشیراز بودند که از بین 

های کاری نسل ( و ارزش2303ها مقیاس نمایه نسل شبکه )برک، انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده

با  هاآنبا تحلیل گویه و پایایی  هاآن( بود که پس از محاسبه روایی 2300شبکه )گارسوی و همکاران، 

ها با استفاده از آمارهای توصیفی مانند فراوانی و توزیع و داده استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، بین نمونه

های ای و تحلیل واریانس طرحتی تست تک نمونه میانگین و آمارهای استنباطی مانند تی تست مستقل،

های رفتاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین معلمان ها نشان داد که بین ویژگیتکراری تحلیل شدند. یافته

 یاگونهبههای کاری آنان نیز تفاوت معناداری مشاهده شد. ، بین ارزشعالوهبهتفاوت معناداری وجود دارد. 

، یوزندگشبکه ابعاد محوریت کار، عدم انطباق با هنجارهای سازمان، تعادل بین کار  که در معلمان نسل

رهبری و قدرت بیشترین میانگین و در معلمان نسل پیشین، بعد چالش با فناوری دارای بیشترین میانگین 

 دارد. های کاری تفاوت معناداری وجوداند. همچنین نتایج نشان داد که در هر نسل نیز بین ارزشبوده
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 همقدم

های مختلف در کنار یکدیگر زندگی نموده و به کار و در طول تاریخ، همیشه افرادی از نسل

ترین نهاد جامعه یعنی خانواده تا که این تنوع نسلی در کوچک ایگونهبهاند. پرداختهفعالیت می

تغییرات رسد که امروزه به دلیل ها وجود داشته است. اما به نظر مینهادها و سازمان ترینبزرگ

سریعی که تحت تأثیر انقالب اطالعات و رشد فزاینده فناوری در جهان به وقوع پیوسته است، 

آید و اهمیت بین نسلی به نحو بسیار بارز و بیشتری به چشم می هایدیدگاهاین تنوع و تفاوت 

ود شیمبه گروهی از افراد اطالق « نسل»، هر 0بر اساس مطالعات نسل شناسی است. پیداکرده

و به دلیل وقوع وقایع تاریخی و اجتماعی در  متولدشدهکه در طول یک دوره زمانی مشخص 

 ,Shirish et alهای تقریباً یکسانی وجود دارد )یژگیو، تجارب و هاآنطول دوران زندگی 

2016 Boughzala &Srivastava توان گفت که حدوداً هر بیست سال یم(. از این منظر

 هانگرشو  هاارزشها، یژگیوگیرد و این یمشکل  فردمنحصربههای یژگیوا نسل جدید ب باریک

ی کاری هاعرصهدهد. این گروه جدید که به یمیر قرار تأثرا تحت  هاآناقدام و عمل  یجهدرنتو 

تالش  هاسازمانهای مشترکی دارند و مدیران یژگیوکنند، اغلب یمو سازمانی نیز ورود 

مدیریت نمایند. نسل جدیدی که  یدرستبهرا  هاآناد را درک نموده و بتوانند کنند تا این افریم

 & Gelbart)  شودیماطالق  2«نسل شبکه» هاآنشوند، به یم هاسازماناکنون وارد 

Komninos, 2012 .)اندشده هاسازمانسه نسل وارد  تاکنونتوان گفت که یم بارهیندرا .

 0414تا  0441که شامل متولدین بین  4و یا نسل بی 0ی گستردهیوندهای خانوادگپنسل اول با 

یا نسل شبکه که  1و نسل وای  0493تا  0415 هایسالکه متولدین بین   5اکس هستند، نسل

(. البته در Cahill & Sedrak, 2012دهند )یمرا تشکیل  2333تا  0490متولدین بین 

اکثریت به آن  آنچهاما  اندنمودهلفی ارائه رابطه با دامنه سنی نسل شبکه محققان نظرات مخت

باشد یم 2332تا  0492 هایسالمتولدین  یرندهدربرگمعتقدند این است که این نسل 

(Crumpacker & Crumpacker, 2007.) 

برای مدیریت نسل شبکه انجام دهند،  هاسازمانباید مدیران  آنچهکه بیان گردید،  گونههمان

(. دیدگاه نسل Sheahan, 2005نیای اطراف از دریچه نگاه آنان است )به د هاآنفهم دیدگاه 

                                                           
1 . Generational Studies 

2. Net Generation 

3. Baby Boomers / Boomerang Generation 

4 . B Generation 

5 . X Generation 

6. Y Generation 
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نیز  هاآنی مدیریت هاروشی پیشین بوده و قاعدتاً هانسلشبکه به جهان نیز کامالً متفاوت از 

های آنان باشد یژگیوکه  منطبق با  یاگونهبهی گذشته تفاوت داشته باشد، هانسلبایستی با 

(Bannon, Ford, & Meltzer, 2011 اما به نظر .)چندان  نگرشاغلب  تاکنونرسد که یم

این است که برخی مدیران،  بارهیندرامثبتی در ارتباط با این نسل وجود ندارد. موضوع اصلی 

دانند. اما باید دید که آیا شیوه مدیریتی مدیران سازمان یماین نسل را تنبل و فاقد شایستگی 

خود را با شرایط  اندتوانستهسل است یا خیر و آیا اینکه این نسل های این نیژگیومتناسب با 

 ,Gelbart&Komninos, 2012( .)Tapscottکاری نسل پیشین انطباق دهند یا خیر؟ )

دارد این است که این نسل نسبت « نسل شبکه»( معتقد است نگاهی که نسل پیشین به 2009

ها و فضای فکری این نسل با دیدگاه ازآنجاکهبسیار خونسرد و غیراجتماعی هستند. به نسل قبل 

های خود را با سیاست هاسازمانهای پیشین در برخی موارد متفاوت است، الزم است که نسل

ها نیز منوط های سازمانسیاست بازتعریفاین موج جدید از کارکنان انطباق یابد. البته انطباق و 

های بین نسلی در عدم توجه به تفاوت چراکهبه شناخت دقیق این نسل از ابعاد مختلف است. 

 درنتیجهمنجر به تنش و تعارض سازمانی گردد و  تواندمی هاآنها و مدیریت صحیح سازمان

 (.Angeline, 2011ها را کاهش دهد )وری سازمانبهره

؛ Mee et al, 2016ی  )هاپژوهشدهد که پژوهشگران مختلفی مانند ها نشان میبررسی

Çelikdemir & Tukel, 2015 ؛Hillman, 2014 ؛Gursoy et al, 2013؛Costanza 

et al, 2011 ؛Fernandes et al, 2012های های نسل شبکه و ارزش( به بررسی ویژگی

را با کارکنان خود، برای مدیریت بهتر  شدهمطرحهای اند و انطباق ویژگیکاری آنان پرداخته

های این پژوهشی که  به بررسی ویژگی تاکنونر کشور ما اند. اما دقرار داده موردبررسیآنان 

را  مسئلهدر این راستا بایستی این  .پرداخته باشد، وجود ندارد هاآنهای کاری نسل و ارزش

کشور در کسوت معلمی و فراهم  وپرورشآموزش نظامبهکه ورود نسل شبکه  قراردادمدنظر 

ای را برای مدارس تواند مشکالت عدیدهمی های این نسلنبودن بسترهای متناسب با ویژگی

ایجاد کند. شاید بتوان گفت کمترین مشکل، تعارضات بین نسلی خواهد بود که به دلیل 

های پیشین ایجاد های ارزشی، دانشی و مهارتی بین معلمان نسل شبکه و معلمان نسلتفاوت

های این نسل و ها و مهارتشناخت ارزش مسئلهعمده این  حلراهرسد که شود. به نظر میمی

های هر نسل چه بهتر از قابلیتدر راستای استفاده هر هاآنهای پیشین و مدیریت صحیح نسل

تواند از در جهت تعالی مدارس و جلوگیری از تعارضات احتمالی است. لذا انجام این پژوهش می

فکری نسل شبکه و  های رفتاری وهای مختلف با ویژگیبه شناخت فاصله معلمان نسل سویک
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دانش آموزان کمک کرده و با کاهش این فاصله به بهبود و اثربخشی تدریس خود کمک کنند. 

های رفتاری دانش از طریق کاهش شکاف بین نسلی به فضای فکری و ویژگی صورت اینکه در 

د. از دهنپاسخ می هاآنتر به نیازهای های مناسبآموزان نیز تا حدودی نزدیک شده و با روش

 هایباارزشهای کاری معلمان نسل شبکه و میزان انطباق معلمان سوی دیگر، شناخت ارزش

 براین اساس محقق به دنبال رسیدن به کمک نماید. هاآنتواند به مدیریت بهتر این نسل می

های انطباق با ویژگی ازلحاظبین معلمان نسل شبکه و نسل پیشین  آیا پاسخ این موارد است که

های کاری معلمان نسل بین ارزشهمچنین آیا  .اری نسل شبکه تفاوت معناداری وجود داردرفت

های کاری معلمان بین ارزش و در این بین آیا شبکه و نسل پیشین تفاوت معناداری وجود دارد

 در هر نسل تفاوت معناداری وجود دارد

 

 مبانی نظری

 Donمحققی به نام ) کاربردبه را « نسل شبکه»اولین فردی که اصطالح نسل شبکه : 

Topsket, 1998 محدوده زمانی تولد این نسل یعنی زمانی که  گذارینام( بود. دلیل این

برخی از  (.Leung & Lee, 2012; Worley, 2011اینترنت گسترش یافت، بود. )

های نسل شبکه شامل ادراک و دانش فنی باال، تمایل به انجام کار گروهی، مستقل و ویژگی

ها و ظواهر غیررسمی و تمایل به کار و لذت ، تمایل به موقعیتبلندپروازخودمختار، خودمحور، 

 Bannon et al, 2011باشد )های شغلی بر اساس برداشت خود از کار و فعالیت، میاز فعالیت

 ،Beekman, 2011های تخصصی نقش (. این نسل معتقد است تحصیالت بیشتر و آموزش

دارد، لذا اکثراً تمایل به ادامه تحصیل و دستیابی به مشاغل  هاآنداف مهمی در تحقق اه

، که معتقدندافراد وابسته به نسل شبکه  (.Kilber et al, 2014ای دارند )تخصصی و حرفه

ی دیجیتال هارسانهیادگیری و دسترسی به اطالعات آزاد حق اساسی آنان است و استفاده از 

(. به همین Leung & Zheng, 2012)ای گرفته است ج هاآنپیشرفته در قلب فرهنگ 

ی دیگر مستعد وابستگی به والدین و دیگران در هدایت و هانسلدلیل نیز، نسل شبکه بیش از 

، مسائل خصوصی برای این حالبااینشان هستند. یزندگدر مسیرهای مختلف  هاآنراهنمایی 

ها اطالعات زندگی یتساو  هاوبالگتفاده از این گروه با اس کهطوریبهنسل اهمیت اندکی دارد 

(. یک Oblinger, 2003گذارند )یمشخصی و عقاید خود را با دیگران در اینترنت به اشتراک 

های نسل شبکه که بیانگر طرز فکر این نسل یژگیو( Frand, 2000) ازنظرکلی  بندیدسته

 این موارد است:است شامل 
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واقعیت تنها . 0.اینترنت بهتر از تلویزیون است .2. فناوری نیستندها صرفاٌ آنان رایانه ازنظر.0

از دانستن  ترمهمانجام دادن . 4 واقعیت عینی نیست، بلکه واقعیت جنبه مجازی نیز دارد.

ای و سیال یادگیری بیش از آنکه یک فرآیند منطقی داشته باشد، شبیه بازی رایانه. 5.است

تایپ کردن برنوشتن با قلم و  .7.ای از زندگی استیک شیوهچند کار،  زمانهمانجام . 1.است

ها از تأخیر در دریافت داده .4. اتصال مداوم به اینترنت یک ضرورت است. 9 کاغذ ترجیح دارد.

 آمیختههم بهو تولیدکننده نامشخص و  کنندهمصرفمرز میان . 03. نیست تحملقابلاینترنت 

 .است

ل شبکه، نسلی است که در برهه زمانی خاصی متولد گردیده توان گفت که نسمی طورکلیبه

رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  یدرزمینهاست؛ تحت تأثیر تجارب مشترک 

شان حاکم شده خاصی بر زندگیو تفکرات  هاارزشو  گرفتهشکل هاآنهای رفتاری در ویژگی

نسل شبکه  ازجملهگفت که هر نسلی  توانمی بارهدراین(. Wong et al, 2008)است 

 خودهای کاری نسل شبکه شامل های کاری خاص خود را دارد که برخی از باورها و ارزشارزش

این نسل باور شدیدی به نقش فناوری در زندگی  عالوهبهباشد. و تهیج می گراییلذت، راهبری

دانند را ارزش می و تیم محوری زمانهم صورتبه کار چندشان دارد و انجام کاری

(Crumpacker and Crumpacker, 2007.) های کاری افراد نسل یکی دیگر از ارزش

های اخالقی بر این گروه اهمیت ، ارزشدیگرعبارتبههای اخالقی است. شبکه توجه به ارزش

 کنند تا از کدها، اصول و رهنمودهای اخالقی پیروی کنندزیادی دارد و آنان سعی می

(Çelikdemir & Tukel, 2015 .)نسل شبکه انتظار دارند که در محیط کار عالوهبه ،

خواهان ایجاد  هاآنهای انسانی، و به عبارتی کارکنان دانشی نگریسته شوند. سرمایه عنوانبه

انتظارات، رفتار منصفانه، حمایت متقابل، اعتماد و  سازیشفاف یدرزمینهقراردادهای اجتماعی 

توان گفت که دیدگاه نسل شبکه می طورکلیبه (.Kupperschmidt, 2001تعهد هستند )

درباره مسائل سازمانی در پنج محور کلی یعنی شرایط استخدام، رویکرد مدیریتی، 

 Maxwellهای فردی با نسل پیشین خود تفاوت دارند )، توسعه شغلی، ارزشسازمانیفرهنگ

& Broadbridge, 2014 های خاص خود، شبکه تحت تأثیر ویژگی(. به همین دلیل نیز نسل

های کاری خاصی مانند محوریت کار، عدم انطباق با شرایط سازمان، چالش با فناوری، به ارزش

 .هستند پایبند، رهبری، پاداش و قدرت وزندگیتعادل کار 

 

 پیشینه پژوهش
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ها ها در سازمانتفاوت بین نسل تاکنوندهد که در کشور ما بررسی پیشینه نشان می

های مختلف دهد که بین نسلهای خارجی نیز نشان میقرار نگرفته است. پژوهش موردپژوهش

 Mee et، پژوهش )مثالعنوانبههای کاری تفاوت وجود دارد. های رفتاری و ارزشدر ویژگی

al, 2016یدر زمینه هاآنهای کاری نسل شبکه و نسل پیشین ( نشان داد که بین ارزش 

ارتباطات کاری، نفوذ و استفاده از اختیار تفاوت معناداری وجود دارد. شرایط کاری، 

(Çelikdemir &Tukel, 2015 در پژوهشی به این نتیجه )که کارکنان نسل  یافتدست

 هاآنهای اخالقی بیشتر پایبند بوده و برای های پیشین به ارزششبکه نسبت به کارکنان نسل

های کاری ( در پژوهش خود نشان داد که بین ارزشHillman, 2014تری دارد. )نقش محوری

تواند باعث افزایش های مختلف سازمان تفاوت معناداری وجود دارد که میکارکنان نسل

 ,Gursoy, Chi & Karadagهای )اختالفات و تعارضات در سازمان گردد. نتایج پژوهش

ها تفاوت در سازمان 0های کاری سه نسل بی، وای و زد( نشان داد که بین ارزش2013

(  نشان داد که نسل شبکه با Costanza et al, 2012اما فرا تحلیل ) معناداری وجود دارد.

رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اهداف مالی تفاوت خاصی ندارند.  ینسل پیشین در زمینه

ل های کاری نس( نشان داد که بین ارزشFernandes et al, 2012های )، بررسیعالوهبه

 ,Hansen&Leutyهای )تفاوت معناداری وجود ندارد. بررسی هاآنشبکه و نسل پیشین 

ها تفاوت های کاری سه نسل مشغول به کار در سازمان( نشان داد که بین ارزش2012

( نشان داد که بین نگرش Hendryx, 2013نتایج پژوهش ) کهدرحالیمعناداری وجود ندارد. 

نسبت به استفاده از فناوری تفاوت معناداری وجود دارد های مختلف دانشجویان نسل

(Murray, Toulson & Legg, 2011 نشان داد که بین نسل شبکه و نسل پیشین در )

 ,Twenge et alهای رفتاری تفاوت وجود دارد. نتایج پژوهش )برخی ابعاد مرتبط با ویژگی

مانند  دوستانهنوعهای رزش( حاکی از آن است که نسل شبکه نسبت به نسل قبل به ا2010

( حاکی Jones et al, 2010های اجتماعی عالقه چندانی ندارد. نتایج پژوهش )کمک و ارزش

دانستن فناوری تفاوت  باارزشاستفاده و  ازنظرهای مختلف از آن است که بین نسل

اداری بین های مختلف از این نظر همگن نیستند، و تفاوت معنوجود دارد و نسل ایمالحظهقابل

 ,Leungهای رفتاری وجود دارد.همچنین، پژوهش )ویژگی ازنظرنسل شبکه و نسل پیشین 

های اعتیاد به اینترنت، انجام بازی ازلحاظ( نشان داد که نسل شبکه و نسل پیشین 2004

 آنالین، استفاده از چت روم و به عبارتی کاربرد اینترنت با یکدیگر تفاوت دارند.

                                                           
1. B ,Y & Z Generations 
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های رفتاری خاصی دهد که نسل شبکه مشخصه و ویژگیای پژوهشی نشان میهبررسی پیشینه

های کاری نسل شبکه ها به تفاوت ارزشدارد که با نسل قبل متفاوت است. در برخی از پژوهش

های است اما در برخی دیگر به عدم وجود تفاوت معنادار بین ارزش شدهاشارههای قبل با نسل

تر وجود و یا عدم وجود که تعیین دقیق اندیافتهدستقبل  هایکاری نسل شبکه با نسل

دهد ها نشان میبررسی عالوهبههای بیشتری است. های بین نسلی نیازمند انجام پژوهشتفاوت

 هاآنهای کاری های این نسل و ارزشپژوهشی به بررسی ویژگی تاکنونکه در کشور ما 

های کاری این نسل در ها و ارزشفی از ویژگینپرداخته است. به همین دلیل نیز شناخت کا

تواند رهنمودهای های نسل شبکه میها و ارزشبررسی ویژگی کهدرحالیکشور ما وجود ندارد. 

 داشته باشد. وپرورشآموزشدر  ویژهبهمفیدی برای مدیریت این نسل 

 

  شناسیروش

از نوع پیمایشی است.  روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی

های کاری معلمان نسل شبکه های رفتاری و ارزشچراکه هدف پژوهش بررسی و مقایسه ویژگی

و نسل پیشین در دوره اول متوسطه شهر شیراز بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان 

 0041 -0045نفر( بوده است که در سال تحصیلی  0403دوره اول متوسطه شهر شیراز )

تصادفی ساده بود که بر اساس آن و با استفاده از جدول  گیرینمونهاند. روش مشغول به کار بوده

سنجش  منظوربهدر این پژوهش  نمونه انتخاب شدند. عنوانبهنفر  023( تعداد 0445مورگان )

که  0های رفتاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین از مقیاس نیمرخ رفتاری نسل شبکهویژگی

گویه دو گزینه  05بود، استفاده گردید. این مقیاس شامل  شدهساخته( Berk, 2010) سیلهوبه

ترین رفتارهای نسل شبکه را مطرح نموده و انطباق باشد که پانزده نوع از شایعبلی و خیر می

( Berk, 2010دهد. بر اساس پژوهش )قرار می موردسنجشهای این نسل افراد را با ویژگی

(. در این پژوهش نیز روایی Berk, 2010است ) شدهگزارشایی این مقیاس مطلوب روایی و پای

قرار  موردبررسیو پایایی این مقیاس محاسبه گردید. روایی این مقیاس بر اساس تحلیل گویه 

قرار  موردبررسیگرفت و بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن، همبستگی هر سؤال با نمره کل 

 3330/3تا  32/3با سطح معناداری بین  51/3تا  04/3یب روایی بین گرفت و نتایج حاکی از ضر

 95/3مطلوبیت ضریب  آلفای کرونباخ در حدود  دهندهنشانبود. نتایج حاصل بررسی پایایی نیز 

 بوده است.

                                                           
1. Net Generation Profile (NGPS) Scale 
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های کاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین از پرسشنامه بررسی و مقایسه ارزش منظوربه

بود،  شدهساخته( Gursoy et al, 2013ی کاری که توسط )هاها و نگرشسنجش ارزش

ای بود که از ابعاد محوریت استفاده گردید. سؤاالت این پرسشنامه از نوع طیف لیکرت پنج گزینه

سؤال(، تعادل  0) 0سؤال(، چالش با فناوری 4) 2سؤال(، عدم انطباق با شرایط سازمان 5) 0کار

سؤال( آن استفاده گردید. بر اساس  4) 1سؤال( و قدرت 2) 5سؤال(، رهبری 5) 4وزندگیکار 

( روایی آن مطلوب و پایایی این مقیاس بر اساس ضریب 2300پژوهش گارسوی و همکاران )

است. در این پژوهش نیز روایی و پایایی این مقیاس محاسبه  شدهگزارش 93/3آلفای کرونباخ 

قرار گرفت  موردبررسیر اساس تحلیل گویه گردید. الزم به ذکر است که روایی این مقیاس نیز ب

قرار گرفت و  موردبررسیو بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن همبستگی هر سؤال با نمره کل 

و  باشدمی 3330/3تا  34/3و سطح معناداری  57/3تا  00/3نتایج حاکی از ضریب روایی بین 

زم به ذکر است که پس از اخذ ال بوده است. 75/3ضریب آلفای کروباخ جهت بررسی پایایی نیز 

در زمینه محرمانه  هاآنمجوزهای الزم، پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع گردید و با اطمینان به 

، به هر یک از معلمان دو روز هاآنی آنان بدون ذکر نام هاپاسخماندن اطالعات آنان و استفاده از 

 منظوربهگردید.  یآورجمع هانامهپرسشداده شد و سپس  سؤاالتبه  یدهپاسخزمان برای 

ی آماری توصیفی شامل میانگین و هاروشو  20نسخه   spssافزارنرماز  هاداده وتحلیلیهتجز

ی و مستقل و همچنین تحلیل انمونهانحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل تی تست تک 

 تکراری استفاده گردید. یهاطرحواریانس 

 

 هایافته

های رفتاری نسل انطباق با ویژگی ازلحاظبین معلمان نسل شبکه و نسل پیشین  فرضیه اول:

های رفتاری، در اغلب ویژگی آمدهدستبهبر اساس نتایج . شبکه تفاوت معناداری وجود دارد

درصد انتخاب گزینه بلی بین معلمان نسل شبکه نسبت به نسل پیشین بیشتر بود و متولدین 

های میالدی( انطباق بیشتری با ویژگی 2332تا  0492شمسی ) 0090تا  0010 هایسالبین 

های رفتاری مربوط نسل شبکه دارند. الزم به ذکر است که باالترین درصد پاسخ مثبت به ویژگی

                                                           
1. Work centrality 

2 . Non-compliance 

3 . Technology challenge 

4 . Work-life balance 

5 . Leadership 

6 . Power 
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باشد )جدول می 0های ویدئویی در یوتیوبو وبالگ شخصی و نمایش برنامه سایتوببه داشتن 

 (.0شماره 

 
 های رفتارهای نسل شبکه در بین معلمان نسل شبکه و نسل پیشینگیفراوانی ویژ (:1)جدول 

 نسل پیشین نسل شبکه گویه

 خیر بلی خیر بلی

های روزمره را با سرعت و در اولین فرصت انجام همه فعالیت

 دهممی
 95 04 074 00 فراوانی

 4/11% 5/03% 2/40% 9/1% درصد

سایر تجهیزات و  MP3، پخش iPhoneاز کامپیوتر، لپ تاب، 

 کنمبا فناوری پیشرفته استفاده می
 053 42 59 73 فراوانی

 0/79% 4/20% 0/45% 7/54% درصد

های را با استفاده از تجهیزات و فناوری کار چندبه آسانی 

 دهمگوناگون انجام می
 041 41 51 72 فراوانی

 71% 24% 0/40% 0/51% درصد

برای یافتن هر  هااینانند از موتورهای جستجو مانند گوگل و م

 کنماطالعاتی که نیاز دارم استفاده می
 014 20 44 24 فراوانی

 99% 02% 0/77% 7/22% درصد

تلفن همراه، ایمیل و غیره  وسیلهبههای ارسالی به پیام سرعتبه

 دهمپاسخ می
 047 45 43 99 فراوانی

 1/71% 4/20% 0/00% 9/19% درصد

های اجتماعی آنالین برای و یا سایر شبکهاز فیس بوک، تویتر 

 کنمارتباط با خانواده و دوستان استفاده می
 023 72 43 99 فراوانی

 5/12% 5/07% 0/00% 9/19% درصد

را یاد بگیرم تا  چیزیک وخطاآزموندهم که با شیوه ترجیح می

 اینکه از دستورالعمل راهنما استفاده کنم
 000 74 45 90 فراوانی

 4/59% 0/40% 2/05% 9/14% صددر

عملی بهتر از مطالعه و مشاهده یاد  صورتبههر چیزی را 

 گیرممی
 059 04 51 72 فراوانی

 0/92% 7/07% 9/40% 0/51% درصد

دهم در انجام یک پروژه با دیگران مشارکت داشته ترجیح می

 کارکنمانفرادی  صورتبهباشم تا اینکه 
 014 20 49 03 فراوانی

 99% 02% 1/71% 4/20% رصدد

 ماننددیگر  جایبهتر از رفتن هایم را در خانه راحتفعالیت

 دهمانجام می کتابخانه
 019 24 79 53 فراوانی

 5/97% 5/02% 4/13% 0/04% درصد

 صورتبهمختلف را  افزارهاینرمگاهی اوقات موسیقی، فیلم و 

 کنمرایگان دانلود و پیاده سازی می
 021 11 20 035 فراوانی

 1/15% 4/04% 09% 92% درصد

های ویدئویی را و وبالگ شخصی دارم و گاهی برنامه سایتوب

 گذارمبه نمایش می در یوتیوب
 47 045 05 000 فراوانی

 5/24% 5/75% 7/00% 0/99% درصد

                                                           
1 . YouTube 
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فعال و کامل انجام دهم، ناراحت و  طوربهاگر نتوانم کارهایم را 

 شوممی حوصلهبی
 074 00 77 50 راوانیف

 2/40% 9/1% 2/13% 9/04% درصد

های مختلف لذت از بودن در کنار افراد با نژاد، فرهنگ و قومیت

 برممی
 093 02 40 07 فراوانی

 9/40% 0/1% 2/42% 4/29% درصد

ها را به خواندن صرف یک متن بدون مشاهده تصاویر و گرافیک

 همدداشتن گرافیک و تصاویر ترجیح می
 077 05 19 54 فراوانی

 2/42% 9/7% 0/50% 0/41% درصد

 
تا حد متوسطی از  هاآندرصد  4/90نتایج نشان داد که اکثریت معلمان یعنی در ادامه 

نتایج حاصل از  های این نسل انطباق دارند.های رفتاری نسل شبکه برخوردارند و با ویژگیویژگی

های رفتاری انطباق با ویژگی یزمینهاالترین میانگین درنشان داد که بهای صورت گرفته تحلیل

شمسی که اصطالحاً  0090تا  0010 هایسالبین  هایسالنسل شبکه مربوط به معلمان متولد 

در درجه آزادی  آمدهدستبهT (20/09 )باشد و بر اساس شود، مینسل شبکه گفته می هاآنبه 

 معنادار است. هاآنو نسل پیشین  تفاوت بین میانگین معلمان نسل شبکه 009

 های کاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین تفاوت معناداری وجود دارد. فرضیه دوم: بین ارزش

های کاری مربوط به باالترین میانگین در بین ابعاد مختلف ارزش آمدهدستبهبر اساس نتایج 

به رهبری است. این در حالی است شود به تمایل مربوط می هاآن، و کمترین وزندگیتعادل کار 

که میانگین هر یک از ابعاد محوریت کار، رهبری و قدرت از میانگین نظری کمتر بود و تفاوت 

ها و میانگین نظری معنادار است. این در حالی است که میانگین ابعاد عدم بین این میانگین

از میانگین نظری  وزندگی انطباق با هنجارهای سازمانی، چالش با فناوری و تعادل بین کار

 (.2ها و میانگین نظری نیز معنادار است )جدول شماره بیشتر است و تفاوت بین این میانگین

 
 های کاری معلمانوضعیت موجود ارزش (:2)جدول 

انحراف  میانگین عملی متغیر

 استانداد

میانگین نظری 

(Q=3) 

T Df Sig 

 3330/3 004 19/22 0 70/3 31/2 محوریت کار

 3330/3 004 4/0 0 54/3 00/0 عدم انطباق

 3330/3 004 4 0 10/3 04/0 چالش با فناوری

 3330/3 004 1 0 12/3 2/0 تعادل کار و زندگی

 3330/3 004 30/22 0 45/3 92/0 رهبری

 3330/3 004 2/5 0 10/3 90/2 قدرت
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 هاآنکه و نسل پیشین های کاری معلمان نسل شبها نشان داد که بین ارزش، یافتهعالوهبه

که در هر یک از ابعاد محوریت کار، عدم انطباق با  ایگونهبهتفاوت معناداری وجود دارد. 

، رهبری و قدرت بیشترین میانگین متعلق به نسل وزندگیهنجارهای سازمان، تعادل بین کار 

 Tست. بر اساس شبکه و در بعد چالش با فناوری بیشترین میانگین متعلق به نسل پیشین بوده ا

در  هاآنتفاوت بین میانگین نسل شبکه و نسل پیشین  009در درجه آزادی  آمدهدستبه

 (.0چالش با فناوری معنادار است )جدول شماره  جزبههای کاری هریک از ابعاد ارزش
 

 هاآنهای کاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین تفاوت بین ارزش (:3)جدول 
 T df Sig انحراف استانداد میانگین نسل متغیر

 3330/3 009 5/4 24/3 12/2 نسل پیشین های کاریارزش

 29/3 40/2 نسل شبکه

 3330/3 009 72/1 57/3 90/0 نسل پیشین محوریت کار

 92/3 4/2 نسل شبکه

 32/3 009 09/2 14/3 31/0 نسل پیشین عدم انطباق

 5/3 22/0 نسل شبکه

 00/3 009 40/3 59/3 01/0 سل پیشینن چالش با فناوری

 15/3 34/0 نسل شبکه

 3330/3 009 03/4 59/3 39/0 نسل پیشین تعادل کار و زندگی

 10/3 04/0 نسل شبکه

 3330/3 009 4/4 92/3 10/0 نسل پیشین رهبری

 30/0 05/2 نسل شبکه

 3330/3 009 20/5 14/3 17/2 نسل پیشین قدرت

 55/3 32/0 نسل شبکه

بر اساس  های کاری معلمان در هر نسل تفاوت معناداری وجود دارد.فرضیه سوم: بین ارزش

بیشترین میانگین در بین معلمان نسل پیشین مربوط به چالش با فناوری  آمدهدستبهنتایج 

 هآمددستبه Fاست و کمترین میانگین متعلق به رهبری است و این در حالی است که بر اساس 

های کاری معلمان نسل پیشین معنادار تفاوت بین میانگین ارزش 040و  0در درجه آزادی 

ها نشان داد که در بین معلمان نسل شبکه بیشترین میانگین مربوط به است. همچنین تحلیل

است و کمترین میانگین مربوط به رهبری است و این در حالی است که بر  وزندگیتعادل کار 
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های کاری معلمان تفاوت بین میانگین ارزش 027و  5در درجه آزادی  آمدهدستبه Fاساس 

 (.4نسل شبکه معنادار است )جدول شماره 
 

 های کاری معلمان در هر نسلمقایسه ارزش (:4)جدول

 انحراف استانداد میانگین متغیر گروه

ن
شی

پی
ل 

س
ن

 

 34/3 90/0 محوریت کار

 34/3 31/0 عدم انطباق

 34/3 01/0 ریچالش با فناو

 30/3 39/0 وزندگیتعادل کار 

 31/3 10/0 رهبری

 34/3 17/2 قدرت

که
شب

ل 
س

ن
 

 37/3 4/2 محوریت کار

 34/3 22/0 عدم انطباق

 35/3 34/0 چالش با فناوری

 35/3 04/0 وزندگیتعادل کار 

 34/3 05/2 رهبری

 34/3 32/0 قدرت

 یهاطرحآزمون تحلیل واریانس  یهافرضپیش  بررسی فرض کرویت که یکی از منظوربه

استفاده شد. نتایج این آزمون حاکی از معنادار  0تکراری است، از آزمون کرویت موخلی

( بودن این آزمون است. با توجه به معنادار بودن آزمون موخلی به برآوردهای 3330/3)

شد که نتایج حاکی از رجوع  4و دامنه پایین تر 0، هوینه و فلدت2تصحیحی گرینهوس گیسر

معنادار بودن هر سه برآورد و تایید آزمون تحلیل واریانس طرح های تکراری است )جدول 

 (. 5شماره 
 

 برآوردهای تصحیحی آزمون موخلی (:0)جدول 
 سطح معناداری درجه آزادی F برآودهای تصحیحی متغیر

 

 ارزش های کاری

 3330/3 72/0 39/205 گرینهوس گیسر

 3330/3 79/0 39/205 فلدتهوینه و 

                                                           
1 . Mauchly's sphericity test 

2 . Greenhouse-Geisser 

3 . Huynh-Feldt 

4 . ower-bound 
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 3330/3 0 39/205 دامنه پایین تر

 ارزش های کاری و

 جنسیت

 3330/3 72/0 49/4 گرین هوس گیسر

 3330/3 79/0 49/4 هوینه و فلدت

 332/3 0 49/4 دامنه پایین تر

 

 بحث و نتیجه گیری:

، باورها و هاباارزشنسل جدیدی از افراد  باریکرسد که تقریباً هر بیست سال یمبه نظر 

 بافرهنگگیرند. آخرین نسل قرن بیستم و اولین نسلی که یمشکل  فردمنحصربههای یژگیو

(. Prensky, 2001اند، نسل شبکه است )ی رشد یافتهاچندرسانههای یطمحاینترنت و 

م ی پیشین در برخی موارد متفاوت است. لذا الزهانسلها و فضای فکری این نسل با یدگاهد

یکردهای خود بپردازند و با این موج جدید از کارکنان انطباق رو یفبازتعربه  هاسازماناست که 

 ازجملهنیز منوط به شناخت دقیق این نسل  هاسازمانیکردهای رو یفبازتعریابد. انطباق و 

دستیابی به چنین شناختی نیز  منظوربهی کاری آنان است. هاارزشهای رفتاری و یژگیو

 حاضر انجام گردید. پژوهش

های رفتاری، میانگین نمرات معلمان متولد یژگیوها نشان داد که در همه یلتحلنتایج حاصل از 

بیشتر بوده و انطباق بیشتری با  10قبل از  هایسالنسبت به متولدین  90تا  10 هایسالبین 

نسل شبکه  اصطالحبه و تفاوت بین میانگین نمرات این رده سنی یا دارندشبکههای نسل یژگیو

 هایسالبا نسل پیشین خود نیز معنادار است. این یافته به این معنا است که معلمان متولد بین 

های رفتاری متولدین بین یژگیوهمان معلمان نسل شبکه هستند و در کشور مانیز  90تا  10

 بافرهنگراد های نسل شبکه مطابقت دارد. یعنی این افیژگیوبا  2332تا  0492 هایسال

 هاآن. اندشده ورغوطهاند و در دنیای دیجیتال ی رشد یافتهاچندرسانههای یطمحاینترنت و 

های ویدئویی، پخش یبازهای دیجیتال مانند رایانه، یفناوری از زمان خود را با اعمدهبخش 

ال سپری های ویدئویی و ابزارهای دیگر عصر دیجیتیندوربموسیقی دیجیتال، تلفن همراه، 

(. بنابراین، دلیل احتمالی این یافته به دلیل تفاوت نسلی بین این Prensky, 2001کنند )یم

افراد است. اما، مطمئناٌ این تفاوت باید کاهش یابد چراکه معلمانی موفق هستند که بهتر بتوانند 

اف بین شود که شکیمنیازهای دانش آموزان خود را پاسخ دهند و این شرایط هنگامی مهیا 

بیان شد نسل بعد از نسل شبکه )که  قبالًکه  گونههمانکاهش یابد. زیرا  آموزدانشمعلم و 

 هاآنشود که سواد فناوری یمنامیده  Zشود( نسل یمنسل اینترنت نیز گفته  هاآناصطالحاً به 

در همه  اهآنزیاد است که از  قدرآنی اجتماعی هاشبکهبا  هاآنزیاد است و درگیری  شدتبه
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(. بنابراین دانش Leung & Lee, 2012کنند )یمدهند، استفاده یمهایی که انجام یتفعال

با فناوری درگیر  Xشوند، بسیار بیشتر از نسل شبکه یا نسل یمتلقی  Zآموزان کنونی که نسل 

با  چالششانهای نسل شبکه فاصله داشته باشند و یژگیوهستند. لذا، اگر برخی معلمان با 

گردد و شاید نتوانند به نیازهای یمآموزان زیاد  بادانش هاآنفناوری زیاد باشد، شکاف فناوری 

 ,Hendryxی )هاپژوهشپاسخ دهند. این یافته با  یدرستبهی معمولی هاروشبا  هاآن

2013( ،)Murray et al, 2011( ،)Jones et al, 2010( و )Leung, 2004 همسو )

 باشد. یم

پژوهش نشان داد که باالترین میزان میانگین در نسل شبکه مربوط به داشتن وب های یافته

باشد. این یافته نیز منطقی یمهای ویدئویی، در یوتیوب سایت و وبالگ شخصی و نمایش برنامه

شود، کلیه یمنسل گوگل نیز گفته  هاآنرسد، چراکه نسل شبکه که گاهی به یمبه نظر 

وب  یاندازراهکند که نتیجه آن ایجاد و یما از طریق اینترنت جستجو خود ر یازموردناطالعات 

به  هاآن، آنان نسلی هستند که فرآیند ارتباطات عالوهبه(. Hricko, 2008ها هستند )یتسا

، افتدیمجای صحبت با یکدیگر، به ارسال پیام، فیلم و تصویر از رویدادهایی که برایشان اتفاق 

(. از سوی دیگر، Hricko, 2008شود )یمکالمی خالصه  صورتبهاٌ لذا توصیف وقایع صرف

و  هاوبالگاین گروه با استفاده از  کهطوریبهمسائل خصوصی برای این نسل اهمیت اندکی دارد، 

گذارند یمها اطالعات زندگی شخصی و عقاید خود را با دیگران در اینترنت به اشتراک یتسا

(Oblinger, 2003 از دیگر .)های این پژوهش آن است که اکثریت معلمان تا حد یافته

تواند به یمهای رفتاری نسل شبکه برخوردارند. دلیل احتمالی این یافته نیز یژگیومتوسطی از 

رسد که جامعه ما در عرصه فناوری نسبت به سایر یمبه نظر  چراکهشرایط کشور مربوط باشد. 

ا و درگیری افراد با آن نسبت به سایر کشورها دیرتر هیفناورباشد و موج ورود  ترعقبکشور 

در  74در فناوری اطالعات و ارتباطات و رتبه  94کشورما رتبه  درواقعاتفاق افتاده است 

نیز در ایران  مورداستفادهابزار  ازآنجاکه( و 0045دسترسی افراد به اینترنت را دارد )ایسنا، 

رسد. این یافته با یموهش تا حدودی منطقی به نظر های این پژ، تبیین یافتهاندنشدهطراحی 

( و Hendryx, 2013( ،)Murray et al, 2011( ،)Jones et al, 2010ی )هاپژوهش

(Leung, 2004 همراستا )های این پژوهش آن است که در بین از دیگر یافته باشد.یم

و قدرت از میانگین  ی کاری معلمان، میانگین هر یک از ابعاد محوریت کار، رهبریهاارزش

میانگین ابعاد عدم انطباق با هنجارهای سازمانی، چالش با فناوری و  کهیدرحالنظری کمتر بود. 

ها و میانگین یانگینماز میانگین نظری بیشتر است و تفاوت بین این  یوزندگتعادل بین کار 

یل معلمان به رهبری نظری معنادار است. این یافته به این معنی است که در شرایط موجود تما
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دهند که کمتر یمو کنترل دیگران کم بوده و ترجیح  یطلبقدرتو انجام اقدامات گروهی، 

 یوزندگو بیشتر به امور شخصی بپردازند. همچنین، تمایل به تعادل بیشتر بین کار  کارکرده

تا  هاآندهند که زمان کاری، ارتباطات بین همکاران و پوشش یمشخصی داشته و ترجیح 

ای کم شود. همچنین، با فناوری چالش داشته و برای یشهکلحدودی غیررسمی بوده و مقررات 

یر تأثتواند تحت یمآنان استفاده از فناوری با دشواری همراه است. دلیل احتمالی این یافته 

دم شرایط شغلی آنان باشد. درواقع، پایین بودن ابعاد محوریت کار، رهبری و قدرت و باال بودن ع

تواند به دلیل شرایط شغلی، تمرکز و یم یوزندگبا هنجارهای سازمانی و تعادل بین کار  انطباق

نیز باال بودن میانگین  حالدرعینبروکراسی زیاد نظام آموزشی و مشکالت معیشتی آنان باشد. 

نمره یر تعداد زیاد معلمان نسل قبل نسبت به نسل سایبری و تأثتواند تحت یمچالش با فناوری 

(، Mee et al, 2016ی )هاپژوهشباالی چالش آنان با فناوری باشد. این یافته با 

(Çelikdemir & Tukel, 2015( ،)Hillman, 2014( و )Gursoy et al, 2013 )

 باشد.یمهمراستا 

ی کاری مربوط هاارزشیافته دیگر پژوهش نشان داد که بیشترین میانگین در بین ابعاد مختلف 

 هاآنی کاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین هاارزشاست و بین  یوزندگکار به تعادل 

که در هر یک از ابعاد محوریت کار، عدم انطباق با  ایگونهبهتفاوت معناداری وجود دارد. 

، رهبری و قدرت بیشترین میانگین متعلق به نسل یوزندگهنجارهای سازمان، تعادل بین کار 

فناوری بیشترین میانگین متعلق به نسل پیشین بوده است. در تبیین شبکه و در بعد چالش با 

های یژگیوای در تفاوت بین نسلی و یجهنتاین یافته باید بیان نمود که کسب چنین 

هر نسل نهفته است. چالش بیشتر نسل قبل نسبت به نسل شبکه با فناوری به  فردمنحصربه

نسل شبکه نسبت به نسل قبل احساس راحتی  کهیدرحالاز فناوری است.  هاآندلیل فرار 

بیشتری در استفاده از فناوری داشته و ارتباط بیشتری با دنیای مجازی و جامعه الکترونیک 

چالش  تنهانه(. بنابراین، فناوری برای نسل شبکه Leung&Zheng, 2012کنند )یمبرقرار 

سوی دیگر در نسل شبکه  شود. ازیمیک فرصت نگریسته  عنوانبهشود، بلکه ینممحسوب 

های شغلی بر اساس معنای خود از کار و فعالیت، تمایل به یتفعالتمایل به کار و لذت از 

ها و ظواهر غیررسمی، تمایل به انجام کار گروهی، استقالل و خودمختاری، خودمحوری یتموقع

 هانآ(. همچنین، Bannon et al, 2011; Beekman, 2011ی وجود دارد )بلندپروازو 

به تعادل بین  حالدرعیندنبال تحقق اهداف شخصی خود و رضایت درونی هستند و  شدتبه

 & Crumpackerدهند و برای زندگی ارزش زیادی قائل هستند )یماهمیت  یوزندگکار 
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Crumpacker, 2007 بنابراین منطقی است که در هر یک از ابعاد محوریت کار، عدم .)

، رهبری و قدرت بیشترین میانگین را یوزندگن، تعادل بین کار انطباق با هنجارهای سازما

 ,Mee et al, 2016( ،)Çelikdemir & Tukelی  )هاپژوهشکسب کنند. این یافته با 

2015( ،)Hillman, 2014( و )Gursoy et al, 2013 ی هاپژوهشباشد، اما با یم( همسو

(Costanza et al, 2011( و )Fernandes et al, 2012)  همسو نیست. دلیل این

 باشد. هاپژوهشهای متفاوت اجتماعی ینهزمتواند به شرایط و یم ییسوناهم

، بیشترین میانگین ارزش کاری در بین معلمان نسل پیشین مربوط آمدهدستبهبر اساس نتایج 

باشد و در بین معلمان نسل به چالش با فناوری است و کمترین میانگین متعلق به رهبری می

است و کمترین میانگین مربوط به  وزندگیشبکه نیز بیشترین میانگین مربوط به تعادل کار 

های کاری هر دو گروه از معلمان رهبری است و این در حالی است که تفاوت بین میانگین ارزش

های هر دو نسل که قبالً بیان شد دلیل احتمالی این یافته در ویژگی گونههمانمعنادار است. 

است. چراکه، قسمت  گرفتهشکل هاآنه تحت تأثیر شرایط و رویدادهای دوران زندگی است ک

عمده زندگی نسل شبکه در عصر فناوری و در دورانی که فناوری بر همه ابعاد زندگی بشر سایه 

است. بنابراین، با فناوری بیشتر ارتباط برقرار نموده و تمایل دارند که از  شدهسپریافکنده، 

قابلیت فناوری از زندگی  واسطهبههمه ابعاد حتی زندگی کاری نیز استفاده نموده و  فناوری در

باشند. می وزندگیشخصی خود در ساعات کاری دور نباشند. لذا بیشتر در پی تعادل کار 

 هاآناند که فناوری نقش کمرنگی در زندگی معلمین نسل قبل در دورانی رشد کرده کهدرحالی

کنونی که فناوری بر زندگی بشر غالب شده است، فناوری را عاملی تحمیلی  داشته و در شرایط

دانسته و جز در شرایط اجبار تمایلی به استفاده از آن ندارند. بنابراین، عمدتاً با فناوری چالش 

دارند. اما نکته مهم در این یافته، پایین بودن میانگین رهبری در هر دو گروه است. به نظر 

های شغلی و جایگاه معلمان در مدارس این یافته منطقی باشد. توجه به ویژگیرسد که با می

میزان مشارکت و آزادی عمل معلمان در شرایط موجود  شدهانجامهای چراکه، بر اساس پژوهش

( و همین شرایط Kazempour, Haghparast, Hedayati, 2011باشد )بسیار اندک می

(، Mee et al, 2016های )ردد. این یافته با پژوهشبه رهبری گ هاآنباعث کاهش تمایل 

(Çelikdemir & Tukel, 2015( ،)Hillman, 2014( و )Gursoy et al, 2013 )

های معلمان نسل شبکه و نسل توان نتیجه گرفت که بین ویژگیبنابراین، می باشد.می راستاهم

وجود دارد. بر اساس این های شغلی شکاف های رفتاری و چه در ارزشپیشین چه در ویژگی

ارتباط چندانی با فناوری برقرار  وپرورشآموزشنتیجه اوالً، باید توجه نمود که برخی از معلمان 

غرق در فناوری و  شدتبهشود که دانش آموزان این معلمان کنند و مشکل زمانی بیشتر مینمی
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و باورهای خود تدریس دنیای دیجیتال هستند. درواقع چنین معلمانی با رویکردهای سنتی 

کنند، و همین موضوع دانش آموزان آنان با چنین روشی ارتباط برقرار نمی کهدرحالیکنند می

گردد. ثانیاً، تفاوت  وپرورشآموزشتواند منجر به کاهش اثربخشی معلم و ضعف در بدنه نظام می

لی رهیافت مهمی های شغهای رفتاری و ارزشویژگی ٔ درزمینهبین نسل شبکه و نسل پیشین 

تواند به هدایت و به همراه دارد و می مدارسبرای مدیران منابع انسانی و مدیران آموزشی 

، آنانهای مدیریت بهتر معلمان نسل شبکه کمک نموده و با مدیریت صحیح و متناسب با ویژگی

 وپرورشآموزشبرای بهبود عملکرد و ارتقاء سطح اثربخشی نظام  هاآناز همه توان و ظرفیت 

شرایط کاری معلمان را بهبود بخشیده و بسترهای  تواندمیاستفاده نمود. ایجاد چنین شرایطی 

بهبود عملکرد آنان را به همراه داشته باشد  درنهایتهمکاری و مشارکت آنان را بیشتر کند و 

(Ashrafi, S., Zaynabadi, 2017.) 

خود  هایریزیبرنامهشود که مدیران آموزشی در ، پیشنهاد میآمدهدستبههای با توجه به یافته 

های هر ها کاری هر دو نسل توجه کنند و انتظارات خود را متناسب با ویژگیبه تمایالت و ارزش

های مختلف رهبری و های هر نسل از سبکدو نسل تعدیل نمایند. همچنین، با توجه به ارزش

ان بایستی به تنوع نسلی در سازمان به دلیل تنوع ، مدیرعالوهبهاستفاده کنند.  هاآنارتباط با 

یک فرصت استفاده کنند. همچنین، مدیران  عنوانبهها ارزش داده و از آن ها و نگرشمهارت

توانند با استفاده از ایجاد فرهنگ پذیرش تنوع نسلی و ایجاد جو صمیمانه، بستری برای می

 ایگونهبههای مختلف فراهم کنند، ن نسلکاهش تعارضات و توسعه یادگیری و تسهیم دانش بی

تجارب خود را در اختیار جوانان قرار دهند و جوانان نیز دانش و  راحتیبههای پیشین که نسل

در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در کمک و توسعه معلمان نسل قبل  ویژهبهمهارت خود را 

های های آتی به بررسی تفاوتپژوهش شود که در. در این راستا پیشنهاد میکارگیرندبه

های رفتاری هر دو نسل بر عملکرد آنان ها و ویژگیعملکردی معلمان هر دو نسل و تأثیر ارزش

 وپرورشآموزشهای رفتاری سایر کارکنان های کاری و ویژگیبپردازند. همچنین، ارزش

فاوت معلمان و دانش آموزان که های ارزشی و انتظارات مت، تفاوتعالوهبهقرار گیرد.  موردبررسی

قرار  مورداستفادهباشند، بررسی شود تا در جهت بهبود کیفیت آموزش می zمتعلق به نسل 

های های پژوهش حاضر نبود پژوهشگیرد. در پایان الزم به ذکر است که ازجمله محدودیت

هش حاضر نیز داخلی در ارتباط با موضوع پژوهش بود که البته این محدودیت نقطه قوت پژو

بود. از دیگر محدودیت این بود که این بررسی تنها بر روی معلمان دوره اول متوسطه شهر 
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کارکنان آموزش پرورش و یا حتی کارکنان سایر  طوربهشیراز انجام شد. لذا قابلیت تعمیم آن 

 کم است. هاسازمان
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