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  سازماني نوآوري سازينهادينهاز بسترهاي  مدارسمديران  ارزيابي

  شهركرمانشاههاي دبيرستان مطالعه موردي
 

ايران، سنندج، دانشگاه كردستاندانشيار مديريت آموزشي ، ناصر شيربگي.   
  .ايران، سنندج، زي درسي دانشگاه كردستانبرنامه ري استاديار، مصطفي قادري

  .ايران، سنندج، دانشگاه كردستان، ارشد مديريت آموزشيكارشناسي ، زادبيتا رفيعي
 

  چكيده 
بين  در سازماني نوآوري كردن فرايند نهادينهآگاهي از وضعيت زمينه  هدف پژوهش حاضر سنجش و

جامعه آماري اين تحقيق كليه . يابي بودكمي و طرح آن پژوهش ارزش، رويكرد تحقيق .استمدارس 
-92مديران مدارس متوسطه شهر كرمانشاه بود كه طبق آمار سازمان آموزش و پرورش در سال تحصيلي 

از پرسشنامه ارزيابي بسترهاي نوآوري سازماني به عنوان . نفر بودند كه همگي انتخاب شدند 103، 91
شده پس از انجام تحليل عاملي اكتشافي پايايي پرسشنامه كوتاهروايي و . ابزار ارزيابي مديران استفاده شد
ها كه با استفاده از آزمون كولموگراف اسميرنف  نرمال بودن توزيع داده. و آزمون آلفاي كرانباخ تأييد شد

 تي هايآزمون طريق از هاداده كمي تحليل نتايج. هاي پارامتريك را فراهم كرد استفاده از آزمون، تأييد شد

، مدارس را از لحاظ سه مؤلفه منابع، داد كه مديران نشان فريدمن وراهه  يك واريانس تحليل، مستقل
اما بستر فرهنگ نوآوري در مدارس ، رسمي در وضعيت مطلوب ارزيابي كردندزيرساخت و رويه 

ر اساس ب، هاي ارزيابي مديران از بسترهاي نوآوري سازماني نمره  بين  .نامطلوب ارزيابي شده است
از لحاظ آماري تفاوت معناداري ، سابقة خدمت، سطح تحصيالت، شناختي جنسيت متغيرهاي جمعيت

  .وجود نداشت

  

 سازي نهادينه، نوآوري سازماني، هامديران دبيرستان، نوآوري :كليدي گانواژ

                                                 
 نويسنده مسئول : Nshirbagi@uok.ac.ir  

 3/5/94: پذيرش مقاله 18/12/93: دريافت مقاله

  

ماره ھارم،  ھا                                       سال  وزش سازما تان  ١د  آ ه                                      ٩۴ھار و   ۴٣  -٧١ماره 
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  مقدمه
 هدف مسير است كه داشته آن بر را هاسازمان، فناوري علم و عرصه در پرشتاب تحوالت

 بر اجتماعي علوم نظران صاحب. كنند هدايت نوآوري سمت به را خود هايگرايش و
 كمبود در تنها نه را اقتصادي رشد بودن پايين علت داناناقتصاد هايانديشه خالف
 امري نوآوري .دانندمي هاسازمان در نوآوري ضعف در عمدتاً بلكه مالي منابع و سرمايه
 نوآوري 1به نظر گاينور .شودمي هدايت، يافته سازمان صورت به بلكه، نيست اتفاقي
 و اسرارآميز نوآور سازمان يك ايجاد، رو اين از، است عمل در جديد هايايده كاربرد
. ندارد وجود نوآور سازمان يك ايجاد فرمول منحصر به فردي براي و نيست پيچيده
 سازماني خاص زمينه يك در اصول از منسجم ايگيري مجموعهاز بهره موفق نوآوري
  ].8[ شودمي ناشي

 ساخت متمايز هم از را دو اين تواننمي عمل در، اگرچه .است الزمه نوآوري خالقيت
 نو ايانديشه تا. هاستنوآوري پيدايي و رشد بستر خالقيت كه كرد تصور توانمي ولي
 بسيار يهاتالش و گذردمي طوالني زماني، درآيد جديد خدمتي يا محصول صورت به
 ديگري فرد وسيله به بعد هاسال و تراودمي فرد ذهن از نو ايايده گاهي. آيدمي عمل به
 متعددي از تعاريف]. 1[ گرددمي متجلي خدمت يا محصول در نوآوري صورت به

 را نوآوري2 هركما: است صنعت و بازرگاني هاي در حوزه بيشتر كه ارائه شده نوآوري
 باعث كه سازدمي مهيا را ابزاري و دارد جديدي دانش ايجاد دقص كه داند مي فرآيندي
 به نوآوري، محققان از برخي ديد از. ]10[ شودمي بلندمدت و تجاري هايحلراه توسعه
 افراد درآن كه كار دادن انجام جديد هايروش معرفي از است عبارت و دارد اشاره تغيير

                                                 
1. Gaynor 
2. Herkema 
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 1بايور و جولي، فورست نظر به ].23[ نندزمي محيط و خود تغيير به دست هاسازمان و
 و سازماني فرايندهاي و خدمات بهبود براي دارمعنا تغييري از است عبارت نوآوري
 عملكرد جديد ابعاد به دستيابي راستاي در سازمان نفعانبراي ذي جديد هايارزش ايجاد
 جهت جديد دانش توليد را نوآوري 2پليسيس. ]6[ دارد تمركز سازمان رهبري بر كه

 محصوالت و خدمات توليد و دروني ساختارهاي و فرايندها بهبود، كار نتايج تسهيل
 در 3اقتصادي توسعه و همكاري سازمان كارشناسان نظر به ].22[ داندمي ممتاز و متمايز
   :دارد وجود عمده مدل دو نوآوري فرايند

 توالي يك از و است تشافاك فرايند يك از ناشي نوآوري مدل اين كه در: خطي مدل) 1(
 وسيله به سپس، شودمي شروع نو هايپژوهش با نوآوري. كندمي تبعيت ثابت خطي
 موفق  ارائه به نهايت در و يابد مي گسترش بازاريابي و توليد، توليد توسعه متوالي مراحل

 كه معناست بدان اين. شودمي منتهي توليد جديد فرايندهاي و خدمات، محصوالت
  .است نوآوري منبع تنها توسعه و تحقيق

مانند  مختلف فعاالن نزديك ميان نيازمند ارتباط نوآوري مدل اين در: غيرخطي مدل) 2( 
تعامالت  به همان ميزان به و كنندگان است مصرف و دولتي نهادهاي، تحقيقاتي مؤسسات

  ].19[ وابستگي دارد بازاريابي و توليد، مهندسي، محض علوم بين
   :است شده اشاره ذيل بندي از آن دركه به يك نوع دسته دارد مختلفي هايهگون نوآوري

 را هاي جديد و ارزش و كار كسب كه نو خدمات و محصول معرفي: راديكالي .1
  ]. 8[ شودمي منجر جديد صنايع يا خدمات گذاريپايه به و داده توسعه

                                                 
1. Furst & Julie & Bauer 
2. Plessis 
3. Organization for Economic Co-operation and Development 
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 معناي به و شودمي اطالق بازار فشار تحت نوآوري عنوان به معموالً: تدريجي .2
  ].4[كند مي بروز محصوالت اصالح شكل به غالباً نيست و دركار زياد تغيير

 مانند هاحوزه بسياري توجهي از قابل نيازمند منابع كه هاييفعاليت: سيستمي .3
  ].8[ يابدمي تحقق طوالني هايسال در و دولتي نهادهاي و دانشگاه، كار و كسب

 تقويت پي در و است دروني تجارب بر و مبتني گام به نوآوري گام: فزاينده .4
  .]2[است  سازمان هايقابليت

 فني و علمي هايپيشرفت به مربوط دانش و اطالعات از برداريبه بهره: تهاجمي .5
  .دارد توجه برتر موقعيت كسب براي

 توجه مورد را بازار تقاضاي و رقابتي موقعيت به مربوط دانش و اطالعات: دفاعي .6
  .دهدمي قرار

 خطر معرض در را سازمان اغلب و داده تغيير كلي طور به را ساختارها: بنيادي .7
 كه انجامدمي خدمات و محصوالتي توليد به، موفقيت صورت در. دهدقرار مي
  ].24[ شودمي رقبا ساير از گرفتن پيشي باعث

 باور به .دارد وجود مختلفي هايايده نيز سازماني نوآوري مراحل اجراي مورد در
  :است شده تشكيل ذيل مرحله چهار از نوآوري 1كالمپت

  .كندمي جديد و جسورانه هايايده خلق براي تفكر به تشويق را افراد: توليد .1
   .در عمل شده ايجاد هاياجرا بودن ايده قابل تشخيص: تحليل و تجزيه .2
دن و به صرفه بو وريو بهره نوآوري ارزيابي در اختيار داشتن منابع براي: آزمون .3

  جديد محصول

 عمل در ايده آن، كند گذر سالمت به فوق مراحل از بتواند ايده اگر: اجرا .4
  .اجراست قابل

                                                 
1. Clampit 
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نخست آنكه  :شودمي ذيل مشاهده فرايند نوآوري معموالً روندهاي اجراي راستاي در
 موانع .شوداستفاده مي نوآوري از اجراي در هر مرحله متفاوت ارزيابي معيارهاي
 براي زماني مسير .بروز كند نوآوري فرايند از مرحله هر در تواندلف ميمخت سازماني
 مراحل چهارگانه فوق براي يك موارد برخي در است؛ مثالً پذيرانعطاف نوآوري فرايند

 هاسال است ممكن فرايند اين، ديگر موارد در كشدمي طول روز چند صرفاً موضوع
 تواندمي نوآوري فرايند از مرحله هر در دح از بيش نهايتاً اينكه تأكيد. بكشد طول

  ]. 3[ باشد ساز مشكل
  :است نياز ذيل مورد حياتي بستر چهار سازمان در هر نوآوري كردن نهادينه براي
 اين منابع .يابد تحقق دروني و بيروني كافي منابع تواند بدوننمي نوآوري: منابع .1

 توسط كه است و اطالعاتيدانش ، فرايندها، ها قابليت، هادارايي تمام شامل
  .شودمي كنترل سازمان

 :عامل دوازده شامل و دهد رخ نوآوري كه كندمي فراهم را شرايطي: زيرساخت .2
، مديريت هايويژگي، ساختار، عيني اهداف، راهبرد، سازمان بينش، كلي اهداف
 و رهبري مشاركت و همكاري، هارويه و سياست نقش، پشتيباني، ريسك

  . است ارتباطات
 قايل ارزش هاپردازي ايده براي حاكم فرهنگ كه صورتي در: فرهنگ سازماني .3

 معرف هاي ذيلويژگي. شودمي خفه نطفه در بروز از قبل نوآوري هر نباشد
 به توجه، جزئيات به توجه، خطرپذيري و نوآوري :است سازماني فرهنگ

   .پايداري و طلبياهج، هاي كاريتيم به توجه، سازمان اعضاي به توجه، آوردها ره
 زيرا دارند؛ نوآوري بر تريمثبت اثر ارگانيك ساختارهاي: رسمي فرايندهاي .4

را تقويت  مثبت باورهاي و پذيريانعطاف است و پايين در آنها كاري تخصص
 ايده  ارائه هنگام در. بگيرد خود به دومنظوره حالت تواندمي ساختار. كنندمي
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 نو ايپديده كارگيريبه كه زماني و بگيرد خود به ارگانيك حالت سازمان، جديد
 ].8[ باشد داشته مكانيكي حالت، است مطرح

 فناوري و، محور رهبري سه حول نوآوري مباحث بيشتر پرورش و آموزش حيطه در
، نظارت شدن بهتر به منجر آموزشي رهبري در نوآوري. انديافته تمركز برنامه درسي
شود و مي آموزشي راهبردهاي يا درسيبرنامه اصالح ،مدرسه مديريت و سازماندهي

 گروهي رهبري. دهدمي را افزايش آموزاندانش عملكرد بهبود و گويي پاسخ براي تقاضا
 آن از حاكي گزارشات. شودمي مدرسه درون قوي ارتباطات به منجر كه است تالشي
، كنندمي دهاستفا موفق پيشنهادهاي تركيب از گيريتصميم در كه مدارسي است

  ].5[ كنندمي كسب بهتري دستاوردهاي
 .است اجتماعي نظام فرهنگي باورهاي با آن سازگاري نوآوري هر پذيرش در مهم عامل
 در نوآوري به كاركنان ساختن متقاعد و مختلف سطوح در آن نشر و ساختن بومي

 بر كالن بردراه يك هاي زيرساخت كه تأثيري موارد اغلب در. اهميت دارد هاسازمان
 ديگر زمان هر از بيش جوامع اگرچه، مثال براي شود؛مي گرفته ناديده گذاردمي عملكرد

 غالباً كشورها از برخي در حاكم اجتماعي ساختارهاي، كنندمي زندگي تغيير عصر در
 فرهنگ دارند كه نظران بر اين توافق برخي صاحب]. 8[ است هانوآوري شدن جاري مانع

 كمك سازمان يك كاركنان در نوآورانه رفتار ميزان پذيرش به كه است ليعام سازماني
 كه است كليدي هايويژگي از مخاطره تحمل و فردي نوآوري ويژگي دو]. 14[ كندمي

 كه را استقاللي و مسئوليت ميزان،  فردي نوآوري. سازندمي متمايز هم از را هاسازمان
 كاركنان كه را حدودي، مخاطره تحمل .كندميبيان  هستند دارا فرهنگ يك درون افراد

 رسدمي نظر به. دهدپذيرند نشان ميمي مخاطره و دارند دوست نوآوري و پيشرفت
 نوآوري هايدانه آن دهد اجازه كه محيطي  ارائه و نوآوري بذر كاشت به نوآوري تحقق
  ]. 18[ است نيازمند، كند رشد
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 مديريت، يادگيري فرهنگ، خالق سازماني جو داده كه متغيرهاي نشان هانتايج پژوهش
 ميزان نوآوري خصوص در. كنندمي ايفا مهمي نقش سازماني نوآوري بروز در دانش

  .]11[ تري بودكننده قوي بينيساير متغيرها پيش به نسبت فرهنگ يادگيري، سازماني
 از برخي به است كه گرفته انجام سازماني نوآوري بحث در اندكي هايپژوهش، ايران در
 14آموزشي در مدارس  در پژوهشي در خصوص ميزان نوآوري: شودمي اشاره آنان

سازي براي به زمينه، آموزشي -استان كشور نتايج نشان داد كه معلمان و مسئوالن اجرايي
 بين كه پژوهش ديگري حاكي از آن بود]. 13[هاي خودشان تمايل دارند تحقق نوآوري

 وجود داريمعني و مثبت رابطه سازمان در نوآوري كاركنان و يتيخود مدير هايمهارت
ها يافته سازمان در نوآوري و خالقيت كردن نهادينه روي اي بر مطالعه در. ]15[دارد 

، ريزيبرنامه حياتي عامل سه بايد سازمان در نوآوري نهادينه كردن نشان داد كه براي
- مهارت بين ارتباط، عالوه بر اين]. 17[يرد گ قرار توجه مورد سازماني ساختار و فرهنگ

گزارش  مثبت و سازماني نيز به صورت مستقيم نوآوري و يادگيري با هاي فردي كاركنان
 در زمينه نوآوري علّي يك مدل ارزيابي و طراحي پژوهشگران با]. 12[شده است 

 و مثبت، قيممست رابطه دانش مديريت و سازماني فرهنگ، خالقيت متغيرهاي كه دريافتند
 مطالعات ديگري نشان دادند كه در]. 18[آموزشي دارند  مديران نوآوري با معنادار
 و متورم بوروكراسي، وريبهره عدم صورت به موجود شرايط دولتي هايسازمان

  ].16[است  نوآوري نبود و خارج محيط با ناسازگاري مردم و نارضايتي
 در مؤسسات بحث نوآوري متأسفانه كه داد اننش تحقيقاتي پيشينه و نظري مباني بررسي
و  دانش انباشت محققان بيشتر هدف .چندان مورد توجه قرار نگرفته است آموزشي

 و خدمات نوآوري در و بوده صنعت و بازرگاني هايكاربرد نوآوري در زمينه سازمان
همه  تر ازمهم .قرار گرفته است مديريت و سازمان مهري پژوهشگرانبي مورد آموزش

 كشور سازماني در نوآوري كردن نهادينه در مؤثر عوامل زمينه در دقيقي اينكه اطالعاتي
   ].21[نيست  دسترس در ما
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يك  كند كهمي فراهم مديران براي را فرصتي هامطالعه بر روي وضعيت نوآوري سازمان
وآوري مورد نياز براي ن رسمي فرايندهاي و فرهنگ، ها زيرساخت، ارزشيابي از منابع

 نوآوري فعلي فرايند بهبود روي بر است الزم صرفاً اينكه يا سازماني را داشته باشند؟
 و هدف گيرد قرار استفاده مورد نظرسنجي عنوان به نبايد مطالعه نوآوري. كنند تمركز
 مورد در بحث، هدف بلكه نيست آماري مطالعات انجام يا خام هايواكنش دادن نشان

 چگونگي به نسبت كلي هايبينش برخي كسب، بهتر درك يك به رسيدن، موضوعات
 برآورده را سازمان اهداف و مقاصد كه بينانه واقع ايبرنامه توسعه و سازمان عملكرد

 اينكه، نيستند گود از خارج قضيه اين در نيز مؤسسات آموزشي]. 8[سازد خواهد بود 
 نيز دهند تطبيق خود از خارج محيط و واقعي جهان با را خودشان اندچرا توانسته آنها
  .است پرسش مورد

 مسأله، آموزشي مراكز براي نوآوري بحث حياتي اهميت و هاييواقعيت چنين به توجه با
 نوآوري ايجاد بر مؤثر هايزيرساخت از ناآگاهي و بودن نامشخص حاضر پژوهش اصلي

 نوآوري ريهمبناي نظ بر تكيه حاضر با پژوهش. است آموزشي هايسازمان بطن در
 وضعيت ارزيابي براي پرسشنامه يك هنجاريابي با دارد قصد )2002(سازماني گاينور 
 در آن كردن كاربردي و دانش انباشت در آموزشي هايسازمان در بسترهاي نوآوري

 با اطالعات، پژوهش اين بازخورد رودمي انتظار. نمايد ايفا سهمي آموزشي مديريت
 ديدگاه از مدارس جمله از آموزشي هايسازمان نوآوري بهبود زمينه در را ارزشي
سؤاالت با توجه به هدف تحقيقي بيان شده پاسخ به  .سازد فراهم آن اندركاران دست

  :مدنظر بود ذيل پژوهشي
هاي سازي نوآوري سازماني در محيط آيا پرسشنامه ارزيابي بسترهاي نهادينه .1

  ؟آموزشي از روايي و پايايي برخوردار است



 زاده شيربگي، قادري، رفيعي    .... ارزيابي مديران مدارس از 

 

51 

 

فرهنگ سازماني و فرايندهاي ، هازيرساخت، ارزيابي مديران مدارس در زمينه منابع .2
 نياز نوآوري چيست؟ رسمي مورد

شناختي مديران مدارس چه ارتباطي با ديدگاه آنان در خصوص  متغيرهاي جمعيت .3
 سازي نوآوري دارند؟نهادينه

  
  تحقيق شناسي رو

معرف بودن نمونه و كاربرد فنون ، هاي عينيگيريتحقيق حاضر از آنجا كه بر اندازه
گرايانه را در پيش گرفته  آماري دقيق در تجزيه و تحليل تأكيد دارد يك پارادايم اثبات

پژوهش رويكردي كمي دارد و در قالب يك طرح پژوهش ارزشيابي انجام شده . است
هاي اتخاذ تصميم پژوهش ارزشيابي به منظور كمك به مديران و سياستگذاران در. است

معموالً مديران يك . شودنيروي انساني و بودجه انجام مي، هامناسب در ارتباط با برنامه
هاي هاي مربوط به دغدغهدهند تا از طريق آن دادهپژوهش ارزشيابي ويژه ترتيب مي

تحقيق ارزشيابي داراي الگوهاي مختلفي است كه براي . خاص خود را گردآوري كنند
در الگوي سيپ چهار نوع ارزشيابي وجود . اضر الگوي سيپ اقتباس شده استتحقيق ح

فرايند و محصول كه هر كدام از آنها مربوط به ، درونداد، ارزشيابي موقعيت: دارد
ارزشيابي موقعيت كه مرحله اول از الگوي سيپ است با هدف . تصميمات متفاوتي است

مرحله شامل تعيين مسائل و نيازهايي  اين. و عنوان تحقيق حاضر تناسب بيشتري داشت
همچنين از آنجا كه هدف تحقيق . دهداست كه در يك موقعيت آموزشي ويژه رخ مي

هاي نوآوري سازماني است تشخيص مسائلي است كه مبناي اساسي براي تدوين برنامه
  ].7[رود نوعي نياز سنجي نيز به شمار مي
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   جامعه و نمونه
هاي افرادي كه ها و ديدگاهبرنامه تا حد زيادي به ارزش از آنجا كه سودمندي يك

هايي كه قرار است در انتخاب افراد و گروه، بنابراين. كنند بستگي داردقضاوت مي
رويكرد ارزشيابي سيپ و نيازسنجي بر . ارزشيابي شركت داشته باشند بسيار مهم است

بتداي پژوهش ارزشيابي افراد لذا مهم است كه در ا. گيري تأكيد دارندراهنماي تصميم
هاي توانند به محقق در بسياري از جنبهربط در برنامه مشخص شوند؛ زيرا آنها مي ذي

تواند عواقب ربط مي ناديده انگاشتن افراد ذي. تحقيق از جمله تهيه گزارش كمك كنند
اين جامعه آماري ، با توجه به آنچه گفته شد. ]7[ناخوشايندي به دنبال داشته باشد 

از آنجا كه امكان شناسايي همه . متوسطه شهر كرمانشاه بود تحقيق مديران مدارس
پذير بود و به اصطالح جامعه محدود و متناهي است همگي مديران  اعضاي جامعه امكان

شده توسط سازمان آموزش و  طبق آمار اعالم. به عنوان نمونه تحقيق در نظر گرفته شدند
، جنسيت. نفر بودند 103تعداد كل مديران دبيرستانها  91- 92پرورش كرمانشاه در سال 

شناختي مد  هاي جمعيتمدرك تحصيلي و سنوات خدمت مديران مدارس به عنوان متغير
از لحاظ . نفر زن بود 52نفر مرد و  51جنسيت شامل  لحاظ از نمونه .نظر قرار گرفتند
اين . نفر فوق ليسانس بودند 4ليسانس و  91، فوق ديپلم 4، نفر ديپلم 4مدرك تحصيلي 

ها نبايد مدرك كمتر توضيح الزم است كه طبق مقرارت موجود معموالً مديران دبيرستان
، اما هشت نفر از مديران انتصابي مدرك ليسانس نداشتند، از كارشناسي داشته باشند

اي پست مديريت دبيرستان بر، ظاهراً چون سابقه آموزشي و تجربه مديريتي بااليي دارند
: با توجه به سابقه كار نيز مديران از اين تركيب برخوردار بودند. آنان بالمانع بوده است

نفر و شانزده تا  26يازده تا پانزده سال ، نفر 27شش تا ده سال ، نفر 24يك تا پنج سال 
 4بيست شش تا سي سال ، نفر10بيست و يك تا بيست و پنج سال ، نفر 12بيست سال 

  .نفر
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گيري نياز در ارزشيابي موقعيت يا نيازسنجي اساساً به يك ابزار اندازهآنجا كه از  :ابزار
شده از گاينور  اقتباس 1ارزيابي بسترهاي نوآوري سازمانياز پرسشنامه ، است از اين رو

 22مقياس اصلي با  نامه داراي چهار خردهنسخه اصلي پرسش. گرديداستفاده ) 2002(
گويه بسترهاي ايجاد نوآوري سازماني را مورد  197 مقوله فرعي بوده كه در قالب

شده مقياس مذكور با توجه به شرايط  از فرم كوتاه، در تحقيق حاضر. دهدارزيابي قرار مي
، منابع(مقوله فرعي  11، در پژوهش حاضر. ويژه مؤسسات آموزشي استفاده شد

، الل سازندهتحمل بردباري براي ايجاد استق، مديريت، رهبري، فرهنگ، زيرساخت
سازي عملكرد با نظم و يكپارچه، بهبود كيفيت زندگي كاري، پذيرش تغيير، بوروكراسي
. از طريق روايي صوري گزينش و مورد استفاده قرار گرفت) تحمل شكستترتيب و 

ساير مقوالت چون با حوزه عملكرد آموزش و پرورش تناسب چنداني نداشت و مرتبط 
شده  لذا از شكل كوتاه. و صنعتي بود حذف گرديدندبا مسائل مديريت بازرگاني 

گويه آن پس از انجام تحليل عاملي  51گويه موجود صرفاً  197پرسشنامه يعني از 
اي ليكرت تنظيم شده پرسشنامه در مقياس پنج درجه .اكتشافي مورد استفاده قرار گرفت

نتايج مربوط . شودگذاري مينمره) 5امتياز (تا خيلي زياد ) 1امتياز (و از گزينه خيلي كم 
  .شده است  ها ارائهبه روايي و پايايي پرسشنامه نيز در بخش يافته

  
  
  
  

                                                 
1. Assessment Questionnaire from Organizational Innovation 
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  هايافته
  :شودمي  هاي تحقيق بر اساس پاسخ به سؤاالت پژوهشي مطرح شده ارائهيافته

سازي   نهادينه بسترهاي ارزيابي نامهپرسش سؤال نخست تحقيق در پي آن بود كه آيا
كه ، است يا خير برخوردار پايايي و روايي از آموزشي هايمحيط در ازمانيس نوآوري

  :شودمي  نتايج آن در ذيل ارائه
 نظر وگرديد  ترجمه فارسي به انگليسيزبان  ازهاي پرسشنامه نخست كل گويه: روايي

 نظر از استفاده با .شد گرفته كار هب آن عبارت اصالح در فارسي و انگليسي زبان استادان
هاي آموزشي گويه مرتبط با محيط 51تعداد  مديريت و برنامهريزي آموزشياستادان 

 با اكتشافي عاملي تحليل ازهاي مذكور گويه سازه روايي بررسي براي .گزينش شد

نتايج آزمون  .شد گيريبهره واريماكس چرخش اصلي و هايمؤلفه روش از استفاده
؛  =df 1275؛ =sig 00/0(لت و بارت )KMO= 856/0(كفايت حجم نمونه 

256/3989= x2( ها مناسب نشان داد كه انجام تحليل عامل اكتشافي براي تحليل اين داده
ماتريس همبستگي  1جدول . هاي زيربنايي استهاي تحقيق قابل تقليل به عاملو داده

 هايگويه كل. دهدها را بعد از چرخش نشان ميهاي پرسشنامه و عاملبين گويه
 بار مقدار .شد داده تقليل عامل چهار به سازماني سشنامه ارزيابي بسترهاي نوآوريپر

 استخراج نهايي عوامل .شودمي بار عامل كدام روي بر گويه هر كه دهدمي نشان عاملي
مبناي ، عوامل با هاگويه عاملي بار همبستگي جهت و معنا به توجه با 1 جدول در شده

منابع : عامل اول: تباس شده به صورت زير نامگذاري شدندنظري تحقيق و پرسشنامه اق
. رويه رسمي :فرهنگ؛ عامل چهارم: زيرساخت سازماني؛ عامل سوم: سازماني؛ عامل دوم

 مرحله در مستخرج عامل چهار هر و گرديد تأييد اكتشافي تحليل از آمده دستبه مدل
 .شدند تأييد يرانمد ديدگاه از سازماني نوآوري براي اكتشافي عاملي تحليل
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  ارزيابي بسترهاي نوآوري سازماني نتايج تحليل عاملي اكتشافي پرسشنامه: 1جدول

ف  عامل
ردي

  

  هاگويه
  بار  آمار توصيفي

  عاملي
  مقدار
  ويژه

درصد 
واريانس 
  تبيين شده

درصد 
  واريانس
  تجمعي

انحراف ميانگين
 معيار

بنديتركيب مناسبي از طبقه  1  منابع
 را داردكاركنان

83/2 857/0 378/0  38/
19  

006/38  006/38  

در زمينه پيامد كار اطالعات  2
-در اختيار نوآوران قرار مي

 گيرد

23/3 888/0 613/0        

به استفاده مؤثر و كارآمد از  3
 كندزمان تأكيد مي

74/2 066/1 713/0        

امكانات براي انجام كار  4
-دراختيار كاركنان قرار مي

 دهد

20/3 032/1 791/0        

-منابع مالي براي سرمايه  5

نوآورانه  گذاري در فعاليت
 را دارد

94/3 895/0 742/0        

بقاياهدافازكاركنان  6  زيرساخت
 آگاهندمدرسه

44/2 763/0 660/0  464/
3  

792/6  798/44  

تعريفوضوحبهرااهدافش  7
 استكرده

34/2 896/0 816/0        

برايتوسعهراهبردهاي  8
 داردوجوداهدافبهرسيدن

80/2 922/0 560/0        

مجموعهباهايفعاليت  9
 رهبري بينانه واقع اصول
 شودمي

03/3 061/1 545/0        

نوآوريمنابع،كردنفراهمبا  10
 كندميحمايترا

03/3 951/0 410/0        

وجودهيجانوشورحس  11
 دارد

31/3 518/1 577/0        

ابالغوضوحبهظاراتانتحد  12
 استشده

65/2 967/0 553/0        

باشدنمواجههنگاممدير  13
 دفاعي موضع مشكالت

 گيردمي

69/2 960/0 836/0        

يكپارچگيمدرسهراسدر  14
 داردوجود

91/2 077/1 588/0        
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 1ادامة جدول

ف  عامل
ردي

  

  هاگويه
  بار آمار توصيفي

  عاملي
  مقدار
  ويژه

درصد 
نس واريا

  تبيين شده

درصد 
  واريانس
  تجمعي

انحراف ميانگين
 معيار

واقعياموربرايمدير  15  زيرساخت
 اختصاص زمان سازمان،

 دهدمي

77/2 910/0 592/0        

حمايتموردخطرپذيري  16
 گيردقرارمي

30/3 018/1 537/0        

استفادهاطالعاتفناورياز  17
 شودمي

05/3 079/1 732/0        

داشتن دانش وسيع در زمينه  18
 تعليم و تربيت

79/2 946/0 732/0        

        945/0 109/1 87/2 شنونده خوب بودن  19
        543/0 061/1 85/2 گرفتن تصميمات مؤثر  20
تحمل بردباري الزم براي  21

 ايجاد استقالل را دارا است
83/2 944/0 609/0        

استقالل خالق را تشويق  22
 كندمي

91/2 039/1 759/0        

داندكه چگونه با استقاللمي  23
 خالق برخورد كند

09/3 011/1 649/0        

بهمدرسهداليل شكست در  24
-صورت مكتوب نگاشته مي

 شود

60/3 079/1 691/0        

افراد در برابر شكست تنبيه  25
 شوندنمي

45/3 118/1 756/0        

به عملكرد استثنايي افراد  26
 دهندش ميپادا

49/3 008/1 724/0        

به عملكرد استثنايي گروه  27
 دهندپاداش مي

41/3 024/1 816/0        

هنگام ظهور عالمت شكست  28
-تالش گروهي را فراهم مي

 كند

12/3 003/1 745/0        

هاي مربوط بهشكست  29
 گيرندنوآوري را ناديده مي

35/3 977/0 683/0        

هافقيتها و مواز شكست  30
 آموزندمي

79/2 135/1 978/0        
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    1ادامه جدول   

ف  عامل
ردي

  

  هاگويه
  بار آمار توصيفي

  عاملي
  مقدار
  ويژه

درصد 
واريانس 
  تبيين شده

درصد 
  واريانس
  تجمعي

انحراف ميانگين
 معيار

 
  زيرساخت

دانش خود را با نظم و  31
ترتيب مورد توجه قرار 

 دهندمي

66/2 976/0 584/0        

توجه خود را به درك نظم  32
 كنندمتمركز مي

63/2 000/1 612/0        

توجه خود را به كسب  33
 كنندتجربه منظم متمركز مي

62/2 021/1 755/0        

به كاركنان با سابقه خود  34
 كنندتوجه مي

67/2 284/1 824/0        

تغييرات اخير، اهداف  35
سازمان را برآورده ساخته 

 است

18/3 055/1 629/0        

تغييرات به نفع همه افراد  36
 است

47/3 992/0 604/0        

مدير قبل از هر تغيير مهم،  37
-كاركنان را در آن درگير مي

 كند

22/3 163/1 871/0        

مدير به طور جدي تغيير را  38
- قبل از اجرا مدنظر قرار مي

 دهد

23/3 095/1 760/0        

قمدير با اجماع و تواف  39
 كندگيري ميعمومي تصميم

20/3 123/1 630/0        

دهد كهبه كاركنان اجازه مي  40  فرهنگ
 ابتكار عمل داشته باشند

94/2 046/1 451/0  244/
2  

399/4  197/49  

براي رسيدن به نتايج در  41
ها، نظم را به كار مسؤليت

 گيردمي

38/2 909/0 583/0        

با شرايط در حال تغيير يا  42
 زامات سازگاري داردال

02/3 828/0 970/0        

ها واز مجموعه ارزش  43
باورهاي مشترك برخوردار 

 است

61/2 877/0 627/0        
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  1ادامه جدول 
  عامل

ف  
ردي

  

  هاگويه
  بار آمار توصيفي

  عاملي
  مقدار
  ويژه

درصد 
واريانس 
  تبيين شده

درصد 
  واريانس
  تجمعي

انحراف ميانگين
 معيار

هنجارهاي مربوط به عملكرد  44  فرهنگ
 قبول را ايجاد كرده استقابل

85/2 821/0 767/0        

هاي گذشته براياز موفقيت  45
 كندايجاد انگيزه تجليل مي

78/2 75/1 573/0        

بروكراسي سازماني به طور  46
 كندمؤثر عمل مي

84/2 046/1 627/0  166/
2  

246/4  44/55  

بروكراسي از نوآوري  47
 كندايت ميحم

36/3 092/1 604/0        

هاي  رويه
  رسمي

ها وبروكراسي از سياست  48
 كندها پيروي ميدستورالعمل

46/2 008/1 871/0        

وريگيري بهرهبراي اندازه  49
 افراد داراي معيار است

00/3 076/1 494/0        

وريگيري بهرهبراي اندازه  50
 گروهي داراي معيار است

90/2 015/2 630/0        

درباره كيفيت زندگي كاري  51
به كاركنان آموزش داده 

 شودمي

79/3 160/1 570/0        

  
 پس از انجام تحليل عاملي اكتشافي و اطمينان از روا بودن پرسشنامه براي: پايايي -ب

نتايج پايايي  كه شد استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از هاگويه دروني همساني آزمون
 نفر از مديران 103شده ارزيابي بسترهاي نوآوري سازماني از ديدگاه  تاهپرسشنامه كو

  .است آمده 2 جدول در هاي كرمانشاه به تفكيك هر عامل دبيرستان
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  هاي نوآوري سازماني  شده ارزيابي بستر هاي پرسشنامه كوتاهپايايي عامل :2جدول 
  ضريب آلفاي كرونباخ تعداد گويه نام عامل  رديف

 /.750 5 نابع سازمانيم 1
 /.946 34 زير ساخت 2
 /.821 6 فرهنگ 3
 /.828 6 رويه رسمي 4

 
مقياس ارزيابي  كرانباخ آلفاي ضرايب كليه، شودمي مشاهده 2 جدول در كه همان گونه

 از حكايت كه هستند )70/0 از باالتر( رضايتبخش سطح بسترهاي نوآوري سازماني در
  .دارد مذكور هر عامل درون پرسشنامه يهاگويه همساني و همگوني

آمده در خصوص متغير نوآوري  دستهاي بهنرمال بودن داده، هاقبل از آزمون فرضيه
سازماني از ديدگاه مديران با استفاده از آزمون كولموگروف اسميرنف بررسي شد كه 

  .آمده است 3آن در جدول تفصيلي نتايج 
 

  اي پرسشنامه ارزيابي بسترهاي نوآوري سازماني هنتايج بررسي توزيع داده: 3جدول 

  عامل  رديف
  سطح معني داري KSZمقدار  هاي نرمالپارامتر

 انحراف معيار ميانگين
  365/0  920/0  67262/0  1883/3 منابع سازماني  1
  912/0  650/0  ./62081  00345/3 زيرساخت  2
  544/0  800/0  67661/0  7638/2 فرهنگ  3
  916/0  557/0  78268/0  0583/3 رويه رسمي  4

  
معنادار  05/0در سطح بيشتر از  KSZمقادير ، دهدنشان مي 3همان گونه كه جدول 

  .هاي پارامتريك برقرار استها براي آزمونبنابراين پيش شرط نرمال بودن داده. نيستند
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رهاي سؤال اصلي دوم تحقيق عبارت بود از اينكه ارزيابي مديران دبيرستان در زمينه بست
جهت پاسخ گويي به  هاي آموزشي چيست؟مورد نياز اجراي نوآوري سازماني در محيط

مدارس پيرامون بسترهاي مورد نياز نوآوري  هاي ارزيابي مديرانميانگين مؤلفه، اين سؤال
مقايسه گرديد كه  ايتك نمونه tسازماني با يك جامعه فرضي نرمال با استفاده از آزمون 

  .شده است  ارائه 4ل نتايج آن در جدو
  

  سازي نوآوري سازماني  مقايسه ميانگين ارزيابي مديران از بسترهاي نهادينه: 4جدول 
 اينمونه تك tبا ميانگين جامعه فرضي با استفاده از آزمون 

انحراف معيار tمقدار درجه آزادي سطح معناداري  رديف متغيرها ميانگين

 1 بعمنا  1883/3 67262/0 108/48 102  001/0

 2 زيرساخت 0848/3 63554/0 261/49 102 001/0

 3 فرهنگ 7638/2 67661/0 7638/2 102 001/0

 4 رويه رسمي 0583/3 78268/0 0583/3 102 010/0

 
- نتايج اجراي آزمون تي مشخص كرد كه ميانگين تمامي مؤلفه، شودچنانكه مشاهده مي

هرچند كه ميانگين مؤلفه . تر استهاي نوآوري سازماني از ميانگين جامعه فرضي باال
اين توضيح الزم است كه ميانگين . زيرساخت چندان تفاوتي با ميانگين فرضي ندارد

  .هاي پرسشنامه انتخاب شده استبا توجه به ميانگين گزينه) 3(جامعه فرضي عدد 
سازي  سؤال اصلي سوم تحقيق تفاوت بين ميانگين ارزيابي مديران را در خصوص نهادينه

  .داد شناختي مورد پرسش قرار مي وآوري در مدارس بر اساس متغيرهاي جمعيتن
سازي نوآوري در مدارس برحسب جنسيت آنان با   مديران در خصوص نهادينهارزيابي 

نشان داده  5بررسي شد كه نتايج آن در جدول » هاي مستقلبا گروه tآزمون «استفاده از 
ها در بين زمون تعيين برابري يا نابرابري واريانساولين مرحله از انجام اين آ. شده است
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جهت جلوگيري از . شوداز آزمون لون استفاده مي، براي اين منظور. دوگروه مستقل است
اما چون سطح معناداري اين ، طوالني شدن مقاله نتايج تفصيلي آن گزارش نشده است

  .از نتايج آن استفاده شد ها پذيرفته وفرض برابري واريانس، بود 05/0آزمون بيشتر از 
  

سازي نوآوري   ارزيابي مديران از بسترهاي نهادينه هاي مقايسه ميانگين نمره: 5جدول 
  سازماني بر حسب جنسيت

  
توان معنادار نيستند و مي 05/0در سطح  tمقادير ، ودشمشاهده مي 5چنانكه در جدول 

ها از نظر آماري هاي دو گروه اين تفاوترغم وجود تفاوت بين ميانگيننتيجه گرفت به
هاي نوآوري سازماني هاي مديران زن و مرد دربارة مولفة ارزيابي، بنابراين. دار نيستمعني

  . يكسان است
هاي ارزيابي آن اسمي چندحالته و مؤلفه سنوات خدمت متغيري است كه مقياس
ارزيابي مديران در  ميانگينلذا . اي هستندبسترهاي نوآوري سازمان متغيرهاي فاصله

 سابقة مديريت سازي نوآوري سازماني در مدارس بر حسب  خصوص بسترهاي نهادينه

  سطح معناداري درجه آزادي tمقدار  انحراف معيار ميانگين تعداد جنسيت عامل رديف

  منابع  1
 مرد
  زن

51 
52  

3098/3 
0692/3  

66250/0 
66731/0  

836/1  
  

101  
  

069/0  

 زيرساخت  2
  مرد
  زن

51  
52  

0605/3  
0792/3  

60322/0  
67159/0  

090/0  
101  
  

928/0  

  فرهنگ  3
 مرد
  زن

51 
52  

8301/1 
6987/2  

64420/0 
70714/0  

985/0  
101  
  

327/0  

رويه رسمي  4
 مرد
  زن

51 
52  

1863/3 
9327/2  

82236/0 
72780/0  

985/0  
101  
  

1/0  
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نشان داده  6كه نتايج آن در جدول  شد بررسيراهه  يك واريانس تحليل از استفاده با آنان
  .شده است

 

سازي نوآوري   هاي ارزيابي مديران از بسترهاي نهادينه نمره  مقايسه ميانگين  :6جدول
  سابقة مديريت سازماني بر حسب

سطح 
 معناداري

درجه 
 آزادي

F 
ميانگين 
مجذورات

مجموع
 مجذورات

انحراف معيار تعداد ميانگين سابقه
رديف متغير كاري

491/0 102 891/0 860/0 
  
146/46  

 

67195/0 
65241/0  
74044/0  
60578/0  
66131/0  
57446/0 

1250/3 
2889/3  
0231/3  
4167/3  
1200/3  
4500/3 

24 
27  
26  
12  
10  
4 

5-1 
10-6  
15-11  
20-16  
25-21  
30-26 

 1 منابع

465/0 102 930/0 782/0 199/41 

69220/0 
64576/0  
58715/0  
69809/0  
55705/0  
47607/0 

0980/3 
2015/3  
9333/2  
1593/3  
9000/2  
4412/3 

24 
27  
26  
12  
10  
4 

5-1 
10-6  
15-11  
20-16  
25-21  
30-26 

زيرساخت 2 

172/0 102 582/1 349/1 696/46 

68451/0 
56726/0  
74676/0  
62949/0  
72776/0  
56724/0 

7431/2 
8765/2  
6090/2  
8472/2  
5333/2  
4583/3 

24 
27  
26  
12  
10  
4 

5-1 
10-6  
15-11  
20-16  
25-21  
30-26 

 3 نگفره

191/0 102 21/1 505/1 484/62 

79349/0 
75914/0  
76306/0  
79177/0  
82944/0  
52705/0 

1111/3 
1420/3  
8013/2  
2917/3  
8500/2  
6667/3 

24 
27  
26  
12  
10  
4 

5-1 
10-6  
15-11  
20-16  
25-21  
30-26 

رويه رسمي 4 
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از سطح  چون سطح معناداري در هر بعد در جدول بيشتر، بينيممي 6چنانكه در جدول  
توان چنين نتيجه گرفت كه بين ميانگين دار نيست و مي معني Fنسبت، است 05/0

ارزيابي مديران از ابعاد بسترهاي نوآوري سازماني بر اساس سنوات خدمتشان تفاوت 
  . دار وجود ندارد معني

سازي نوآوري در   ارزيابي مديران در خصوص نهادينه از آمده دستبههاي نمره ميانگين
 بررسيراهه  يك واريانس تحليل از استفاده با نيز مدرك تحصيلي آنان دارس بر حسبم

  .نشان داده شده است 7كه نتايج آن در جدول  شد
  

سازي نوآوري   هاي ارزيابي مديران از بسترهاي نهادينه نمره  مقايسه ميانگين  .7جدول
  مدرك تحصيلي سازماني بر حسب

 متغيررديف

  
مدرك 
   تعداد  تحصيلي

  ميانگين
انحراف 
  معيار

مجموع 
مجذورات

ميانگين 
  F  مجذورات

درجه 
  آزادي

سطح 
يمعنادار

  منابع  1

  ديپلم
  ديپلم فوق

  ليسانس
 ليسانس فوق

4  
4  
91  
4 

9500/2  
9000/2  
4391/3  
6000/3 

55076/0 
47610/0 
69183/0 
28284/0

146/46  867/0  911/0  102  439/0  

زيرساخ  2
 ت

 ديپلم
  ديپلم فوق

  ليسانس
 ليسانسقفو

4 
4  
91  
4 

9706/2 
3162/3  
0708/3  
2868/3 

37435/0 
73092/0 
65132/0 
42782/0

199/41 561/0  362/0  102  780/0  

 فرهنگ  3

  ديپلم
  ديپلم فوق

  ليسانس
 ليسانس فوق

4  
4  
91  
4 

7500/2  
7500/2  
7582/2  
9167/2 

39675/0 
44096/0 
70940/0 
28868/0

696/46  504/0  069/0  102  976/0  

رويه   4
 رسمي

 ديپلم
  ديپلم فوق

  ليسانس
 ليسانس فوق

4 
4  
91  
4 

30429/0 
73912/0 
80439/0 
69389/0

30429/0 
73912/0 
80439/0 
69389/0

484/62  918/0  476/0  102  700/0  
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توان لذا مي. معنادار نبودند 05/0در سطح  Fمقادير، شود مشاهده مي 7چنانكه در جدول 
ان مدارس در ارزيابي آنها از بسترهاي نوآوري گيري كرد كه سطح تحصيالت مديرنتيجه

  . تأثيري نداشته است
بندي ارزيابي مديران مدارس از ابعاد بسترهاي ها به منظور مقايسه و رتبهدر انتهاي تحليل

 8نوآوري سازماني از آزمون فريدمن استفاده شده است كه نتايج تفصيلي آن در جدول 
كه همه ابعاد از لحاظ درجه اهميت يكسان  فرض صفر بر اين مبناست. آمده است

  .هستند
  

سازي نوآوري   هاي ارزيابي مديران از بسترهاي نهادينه نمره   بندينتايج رتبه. 8جدول 
  سازماني

رديف نام عامل هاميانگين رتبه خي دو درجه آزادي سطح معناداري
 1 منابع  84/2 109/45 3 0001/0

 2 زيرساخت 60/2   

 3 فرهنگ 78/1   

 4 رويه رسمي 87/2   

  
، است 05/0 از كمتر معناداري براي مقدار خي دو سطح دهد كه چوننشان مي 8 جدول
 مديران ديدگاه از بسترهاي نوآوري ارزيابي ابعاد و شودمي رد صفر فرض بنابراين
 يبترت به تحقيق نمونه مديران از ديدگاه. است برخودار متفاوتي اهميت درجه از مدارس
 درجه در) 84/2( رتبه ميانگين با منابع، اول درجه در) 87/2( رتبه ميانگين با رسمي رويه
 ميانگين با سازماني فرهنگ و سوم درجه در) 60/2( رتبه ميانگين با زيرساخت، دوم
 آموزشي مؤسسات در نوآوري بر قرار دارند و اهميت چهارم درجه در) 78/1( رتبه

  .تأثيرگذار هستند
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  گيري نتيجه و بحث
ال مطرح است كه چرا كشوري پيشرفت كرده در حالي كه كشور مشابه ؤاين سهمواره 

. عقب مانده است، وري داراي شرايط بهتري بوده كه از نظر منابع اوليه و امكانات بهره
-سازمان  –كشور (چه عامل مهمي در شرايط مشابه باعث پيشرفت و موفقيت بعضي 

شود؟ نوآوري ـي و عملكـرد ناصحيح بعضي ديگـر مــيماندگ و باعث عقب) گروه
درآمد پيشرفت و تعالي يك سازمـان است و آگاهي از فنون آن ضرورتي  الزمه و پيش

در . مندان به اين رشته استپژوهشگران و عالقه، دانشجويان، ناپذير براي مديران اجتناب
ها براي ترغيب افراد خود انهاي وسيعي به وسيله بسياري از سازمتالش، هاي اخيرسال

شرايط ايجاد و  نوآوريبسترهاي مورد نياز ، در اين مقاله. به نوآوري انجام گرفته است
  . تبيين شده است از ديدگاه مديران مدارس هالفهؤاين م

شده گوياي اين واقعيت بود كه براي ماندگاري  مباني نظري و پيشينه تحقيقاتي بررسي
هاي رسمي فرهنگ و رويه، زيرساخت، يرات چهار مؤلفه منابعها در عصر تغيسازمان

گرفته توسط مديران دبيرستاني شهر  صورتدر ارزيابي. بايد مورد توجه قرار بگيرد
نتايج حاكي از آن است كه مديران مدارس خود را از ، كرمانشاه درباره چهار مؤلفه مذكور

عيت مناسب و آماده براي اجراي زيرساخت و رويه رسمي در وض، لحاظ سه مؤلفه منابع
ليكن در زمينه فرهنگ نوآوري اين مهم محقق . هاي نوآورانه ارزيابي كرده بودندطرح

اين . هنوز فرهنگ نوآوري در مدارس ما نهادينه نشده است، به عبارتي. نشده است
- ليلارزيابي با استفاده از پرسشنامه ارزيابي نوآوري سازماني گاينور انجام گرفت كه تح

هنجاريابي و در فرهنگ سازماني  هاي آموزشي قابلهاي اوليه نشان داد كه در محيط
  .اجراست مدارس ايراني قابل

- مشي تنها به تغيير برخي از خط نه، هاي آموزشي در نظام آموزشيتحقق يافتن نوآوري

 بلكه به، هاي الزم بستگي داردگذاريهاي موجود در نظام آموزشي و تخصيص سرمايه
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 عنوان به فرهنگ. ها هم وابسته استايجاد زمينة فرهنگي الزم براي پذيريش نوآوري

- پردازي  ايد و هابراي ايده حاكم فرهنگ كه صورتي در كندمي نقش ايفاي نوآوري بستر

فرهنگ . شودمي خفه نوآوري و خالقيت هر، ننهد ارج آن به و نبوده قائل ارزش ها
در واقع . گذاردكنند بر رفتار و افكار افرادش تأثير مير ميسازماني كه افراد در آن كا

قوانين و ، هابرنامه، هاي رسميتأثير فرهنگ سازماني به مراتب بيشتر از قدرت سياست
امروزه اين موضوع به عنوان يك اصل بنيادي در مطالعه رفتار . مقررات سازمان است
 سازماني فرهنگ به توجه با كه گرددلذا اين ضرورت مطرح مي. سازماني مطرح است

-ارزش و باورها به نسبت آنها در و آورد وجود به هويت احساس آن اعضاي در، بتوان

 در را هاييبتوان دگرگوني افزايش نوآوريتا از طريق  نمود تعهد ايجاد نكردني باور هاي
گري محققان دي .شد رهنمون نويني مرحله به موجود وضع از و آورد به وجود سازمان
 نوآوري و خالقيت نآ در كه آموزشي چارچوب ايجاد در سازماني فرهنگ اهميت هم بر

  ].9[دارند  تأكيد شود پذيرفته متغيير اساسي عنوان به
نتايج همچنين گوياي اين بود كه ارزيابي ابعاد نوآوري از ديدگاه مديران مدارس از درجه 

 منابع، به ترتيب رويه رسمي در درجه اولاز ديدگاه آنان . اهميت متفاوتي برخودار است
زيرساخت در درجه سوم و فرهنگ سازماني در درجه آخر ارزيابي قرار ، در درجه دوم

اند كه  شده بود كه مديران اعالم داشته اين مطلب تأكيد بر نتايج قبلي بيان. داشت
يه نوآوري مانند هاي اولمقررات و قوانين و بنيان، بسترهايي مانند منابع مالي و انساني

تكنولوژي و فناوري اطالعات تا حد مطلوبي براي اجرا آماده شده است اما مشكل اصلي 
  .عدم نوعي خودباوري و اصطالحاً ريشه ندواندن فرهنگ كار نوآورانه است

به همين دليل در ، است سيستم متمركزايران داراي  آموزش و پرورشي كه ياز آن جا
توسط مديران در خصوص بسترهاي نوآوري سازماني به گرفته  هاي صورتارزيابي
رسد اين از آنجا ناشي  به نظر مي. هاي رسمي درجه اول اهميت را داده بودندرويه
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 براي بخشنامه والعمل ها به روش دستورنوآوري، در شيوه مديريتي متمركزشود كه  مي
 چيزي چه كنندمي عيينت كه هستند سازانتصميم اين روش اين در، شود بالغ ميا اجرا
، هستند تصميمات مجريان عمدتاً كه مديران و معلمان جريان اين در. كند تغيير بايد

 شيوه اين. ندارند نقشي هيچگونه سازيتصميم در كه طوري به، شوندمي تلقي ناتوان
 ناقصاين عمل  .ها داردقطعات در ماشين تعويض و مكانيكي تغييرات با زيادي شباهت

- وضع مقررات و ارسال دستورچرا كه ، نيست مناسب آموزشي هايمحيط براي و بوده

گيري و اجرايي بسترهاي نوآوري در مؤسسات اي مانع شكلكليشه العمل و بخشنامه
  . شودآموزشي مي

توجيه اينكه مديران در ارزيابي به مؤلفه منابع درجه دوم اهميت را داده بودند ممكن 
شده به سازمان آموزش و پرورش بسيار  بودجه اختصاص دادهاست اين موضوع باشد كه 

درصد از بودجه كشور به آموزش و پرورش  15نزديك ، در حال حاضر. ناچيز است
درصد  90بيش از ، اختصاص يافته اما با توجه به رسالت سنگين و گسترده نظام آموزشي

شود و مي سطوحترين هم در پايين آن هاي جاري و پرسنلياين بودجه صرف هزينه
سيستم آموزشي باقي در  و تحقق نوآوري كيفي و به روز كردن يديگر چيزي براي ارتقا

و  كننده اجراي آن باشد تواند تضميننميصرفاً هاي جديد ايده و طرح  ارائه و ماندمين
  . براي عملي شدن به منابع كافي نياز است
ند فناوري را در درجه سوم اهميت هاي اصلي مان مديران مدارس نمونه تحقيق زيرساخت

زيرساخت شرايطي را  كند امامواد اوليه را فراهم مي، منابعقرار دادند؛ چون معتقد بودند 
  .ي رخ دهدكه نوآور كنديفراهم م

ترين مؤلفه در ترين و الزاميمديران نياز به فرهنگ را مهم، نهايتاً چنانكه پيشتر بيان شد
هنوز فرهنگ نوآوري در ، اند؛ زيرا معتقد بودندمداد كردهاجراي نوآوري در مدارس قل
از آن جايي كه فرهنگ سازمان نقش بسيار مهمي در بروز  .مدارس ما نهادينه نشده است

زيرساخت ، شامل منابع، هاي آنزمينه تحقق آن منوط به تحقق پيش، نوآوري برعهده دارد
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ؤسسات آموزشي ما از لحاظ كنيم ممشاهده مي، اينبا وجود . و رويه رسمي است
در كل بايد تغيير اساسي در نگرش به . اندفرهنگ نوآوري در سطح ضعيفي ارزيابي شده

 فرآيند يك ازمانيا كل س قسمت يك فرهنگ دادن تغييرهر چند ، نوآوري صورت گيرد

  .است مدت طوالني
ري سازماني را نتايج تحقيقات مرتبط با نوآو، مقايسة نتايج اين پژوهش، در همين راستا

 ضرغامي و همكاران در بررسي رابطهبا پژوهش ، براي نمونه. كنددر مواردي تأييد مي

- يافته .پژوهشي همسويي دارد هايسازمان در نوآوري براي افراد انگيزه و خالقيت بين

 نوآوري براي افراد خدمت افراد با ميزان انگيزه آن بود كه بين سابقة آنان نيز معرف هاي

كننده اين است كه بين  نظريه اسبورن تأييدهمچنين . ]25[ندارد  وجود داريمعني وتتفا
  ].20[خالقيت و نوآوري با سطح تحصيالت ارتباطي وجود ندارد 

توان به  مي از جمله. رو بود روبه اجراييتحقيقي و  هايمحدوديت برخي با تحقيق اين
ويژه در قالب يك  بي سيپ بهدليل جامعيت و پرهزينه بودن اجراي الگوي ارزشيا

نامه دانشگاهي به اجراي صرفاً مرحله اول الگوي سيپ كه ارزيابي موقعيت بود  پايان
البته در توجيه اين موضوع بايد گفت كه در فرايندهاي پژوهش ارزشيابي . اشاره كرد

ي هايي از پديده شناسايي شوند كه به طور مستقيم بر اجرا غيرمعمول نيست كه فقط جنبه
هاي تمايل به همكاري نمونه عدم، حجم كم نمونه. هاي مورد نظر تأثير دارند برنامه

كاري  وجود جو محافظه، هاي پژوهشمشكل دسترسي از بعد مسافت به نمونه، پژوهش
  . ها بود اطالعات دقيق نيز از ديگر محدوديت  مديران براي ارائه

ها براي آمده از ارزيابي دستالعات بهمشي و مديران عالي از اط گران خطهرچند تحليل
پذيري نتايج كنند و بحث تعميمها استفاده ميتهيه گزارش وضعيت اوليه اجراي برنامه

- شود با توجه به نتايج پژوهش براي درك بهتر و عميقپيشنهاد مي، زياد مورد نظر نيست

از طريق روش پژوهش به صورت جداگانه و ، آمده دست هاي بهتر هر كدام از مؤلفه
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تحقيق كيفي و نيز در ساير مقاطع تحصيلي و در جامعه دانشگاهي نيز مورد بررسي بيشتر 
  . قرار گيرد

، نتايج پژوهش ممكن است از اشارات كاربردي مهمي نيز برخوردار باشد؛ براي مثال
 توانند از نتايج اين ارزيابي به منظوراندكاران آموزش و پرورش شهر كرمانشاه مي دست

ها به نوآوري استفاده شكل دادن رفتارهاي جديد نوآورانه در بين كاركنان يا تغيير نگرش
كاركنان اداري مؤسسات ، هاي ويژه معلمانها و گردهماييمضافاً اينكه در كارگاه. كنند

آموزشي اين مسئله تبيين شود كه نوآوري و خالقيت لزوماً ارتباطي با سطح تحصيالت و 
نوآوري بحث . تواند اكتسابي هم باشدته ندارد و خالقيت و نوآوري ميسابقه و نوع رش

اين  .آوردرا همراه ميخطرهايي ها داللت دارد و با خود توجه به ماهيتش بر ناشناخته با
به ، شده در آن گذاريتوجه به مقادير سرمايه بخشي را با ممكن است نتايج رضايتبحث 

گذاري در ايجاد آن ممكن است به ناكامي سرمايه ي دركوتاه، وجود اين با. وجود نياورد
  .سازمان منجر شود
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