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چكيده
متوسطه شهر تهران بهپژوهش حاضر با هدف شناسايي و تبيين ساختار توانمندساز و حامي نوآوري در مدارس 

روش پژوهش، آميخته. ي مباني نظري آن و ارائه الگو انجام شد منظور ايجاد چهارچوب مفهومي مناسب، توسعه
نفر از استادان، مديران و معلمان نوآور به عنوان مشاركت كننده 37در بخش كيفي . اكتشافي و از نوع متوالي است

ي، جامعه آماري تمامي دبيران مرد مدارس متوسطه دوم در سالش كمدر بخ. و به صورت هدفمند انتخاب شدند
نفر به عنوان نمونه انتخاب 260تعداد ) 1999(بودند كه از ميان آنها بر اساس فرمول لوي و لمشو 94-95تحصيلي 

جهت. اي متناسب با حجم نمونه استفاده شداي چند مرحلهبراي نمونه گيري از روش نمونه گيري خوشه. شدند
نامه محقق ساخته بهره ي از پرسشي نيمه ساختار يافته و براي بخش كمها در بخش كيفي از مصاحبهگردآوري داده

نامه با استفادهپايايي پرسش. ي روايي محتوايي و سازه بودروايي بخش كيفي از نوع محتوايي و بخش كم. شد  برده
هاي ساختار نوآورانه مدرسهبخش كيفي هر يك از ابعاد و مؤلفه نتايج. ارزيابي شد 92/0از ضريب آلفاي كرونباخ 

هاي اصلي وي مرتبه اول و دوم هر يك از ابعاد و مؤلفهتأييدي با انجام تحليل عاملي نتايج بخش كم. را نشان داد
به PLS  م افزار به منظور آزمون و اعتبار يابي الگو نر. دهنده ساختار نوآورانه را به خوبي تبيين كرد فرعي تشكيل

هاي شناسايي شده ايجاد ونمايد اگر ساختار مدارس بر اساس ابعاد و مؤلفه ها پيشنهاد مينتايج يافته. كار رفت
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آميخته اكتشافي مدارس نوآور، نوآوري، مدارس متوسطه، ساختار توانمندساز و حامي :واژگان كليدي

  مسئولنويسنده :heydarifard.reza@gmail.com 
 7/11/96: پذيرش مقاله 25/6/96: دريافت مقاله

ھا                                       سال وزش سازما تان  ٢مارهم،د  آ ز و ز ه                                     ٩۶  پا  ١١۵  - ١۵١ماره 



بر آموزش سازمانهامديريت 
 

116

To Create enabling Structure and in Favor of Innovation 
Requisite of Realizing an 

Innovative Schools : a mixed method research 

Reza Heydarifard, Ph.D. Graduate in Educational Administration, School of
management, University of Kharazmi, Tehran, Iran.

Hassanreza Zeinabadi,Associate Professor of Educational Administration,
Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran 

Mohammadreza Behnangi, Professor of Educational Administration,
Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

Bijan Abdollahi, Associate Professor of Educational Administration, Faculty of
Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

Abstract 
The main purpose of the present study was to identify and explain a enabling structure 
and in favor of innovation in Tehran high schools in order to make suitable 
conceptual framework and develop its theoretical principles. The methodology was 
mixed exploratory, and exploratory sequential design. In qualitative section thirty 
seven participants were chosen from professors, principals, and innovative teachers as 
participants on purposive sampling. In quantitative section, the population included 
all male teachers who were teaching in high schools in 1394. 95. Based on Levy & 
Lemeshow (1999) a sample of 217 teachers was selected from the population. To 
choose the sample, multiple step cluster sampling was utilized. To gather data, in 
qualitative part semi-constructed interviews were used but in quantitative section, a 
researcher-made questionnaire was utilized. The qualitative part has content validity 
and the quantitative section has both content validity and construct validity. The 
reliability of the questionnaire estimated by Cronbach alfa was 0.92. Qualitative part 
resulted in showing each aspect and component of school innovative structure. By 
doing confirmatory factor analysis at level one and two, quantitative part resulted 
clearly in indicating each aspect and main and sub-component of a school innovative 
structure. The finding suggested that, if school structure are created and become 
competent based on aspects and identified principles, it provoke teachers and school 
staff to be innovative.  

Key words: the enabling structure and in favor of innovation, qualitative approach, 
phenomenology 
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مقدمه
ها بايد خدمات تازه و توليدات جديدي در جهان پر رقابت و پوياي امروز، سازمان
ها در دنياي امروزي در موفقيت سازمان. عرضه نمايند، تا بتوانند توفيق حاصل نمايند

هايي كه در زمينه نوآوري عملكرد ضعيفي داشته باشند از سازمان. گرو نوآوري است
ها، رسالت آموزش و در ميان سازمان. شوند ه و مضمحل ميي حيات باز ماند ادامه

ي زيرا وظيفه. هاست تر از ساير سازمان تر و حياتي ي نوآوري، حساس پرورش در زمينه
سازي و ايجاد تغيير و تحول در جامعه را بر عهده دارد و به همين منظور عمده زمينه

اگر مدارس نوآور. ]18[ت اس ها از اهميت بيشتري برخوردار توجه به نوآوري در آن
آموزان، معلمان، والدين، جامعه و محيط توانند پاسخگوي نيازهاي دانش نباشند نمي

هاي به عمل آمده در كشور در خصوص بر اساس شواهد و پژوهش. پيراموني باشند
نظراني وضعيت مدارس ايران به جهت نوآوري در آموزش و پرورش و به زعم صاحب

هاي آموزشي، رضايت بخش هايي در برابر نوآوري زم و بروز مقاومتفقدان شرايط ال
هاي آموزشي ، نظام[23]از صاحب نظران  ديگر به اعتقاد برخي. ]11،17،13،8،20[نيست

آموزان در يادگيري باعث ايجاد چالش براي معلمان در تدريس و براي دانش تأثيربي 
ام خالقيت و نوآوري در آموزش و پرورشبا توجه به اين نارسايي استقرار نظ. شوند مي

آموزان نوآور به عنوان يك اصل و و حمايت مادي و معنوي از مديران، معلمان و دانش
انداز كشور در افق چشم اولويت در سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي

آوريي نو چندين پژوهش در كشور در زمينه. [6] مورد توافق همه مسئوالن بوده است
هاي آموزشي و آموزشي انجام يافته است و هر كدام از منظري به مسأله نوآوري

ها در آموزش ي نوآوري اند كه اطالعات مفيدي در زمينه هاي فراروي آن پرداخته چالش
آن چه مغفول مانده و تا كنون مورد. ي كار نيست اما اين همه. كند و پرورش فراهم مي

ي نوآور و ايجاد ساختارهاي توانمندساز و حامي ي مدرسهايده توجه قرار نگرفته است،
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آموزي در آن از تجارب ي نوآور مكاني است كه هر دانش مدرسه. نوآوري در آن است
مدارس نوآور به هنگام مواجه شدن. [5]برد  مي غني يادگيري براي خالقيت مستمر سود

ذي نفعان خود تغيير ماهيت با تغيير و تحوالت محيطي به منظور پاسخگو بودن به
،[23]يادگيري  -هاي ياددهي اين مدارس از لحاظ برنامه درسي، روش. [22]دهند  مي

و ميزان [10]، ساختار مدرسه [23]سبك رهبري مدرسه، فرهنگ و جو سازماني 
همچنين مدارس نوآور افراد و. با مدارس ديگر تفاوت دارند ] [4گرايي معلمان  حرفه

ود را در بهبود مستمر درگير نموده و رويكردهاي آموزشي جديد را پيشنهادكاركنان خ
هاي تازه و جديد به منظور نيل به اهداف خود به دنبال عملي كردن طرح. دهند مي
آموزان، رضايت خاطر معلمان و كاركنان اولويت موفقيت و پيشرفت دانش. روند مي

بررسي. [23] )2012ل از وانگ كيم، ؛ به نق2004، 1اي يال و كارك(هاست  كاري آن
ي نوآور و شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر آن پيشيينه تحقيقاتي در خصوص مدرسه
هاي داخلي مورد توجه قرار نگرفته است اما درحاكي است كه اين مسأله در پزوهش

متعددي مورد توجه صاحب نظران و پژوهشگران قرار هاي خارج از كشور در پزوهش
ي نوآور را پژوهشگران مهم ترين عوامل درون سازماني مؤثر بر مدرسه. فته استگر

هاي نوآورانه عوامل مختلفي از جمله ؛ رهبري تحول گرا و نوآور، فرهنگ و جو سازمان
و همچنين ساختارسازماني توانمندساز و حامي [4] اي و نوآور معلمان حرفه، ]24[

ها نشان داده است كه مديران با رخي از پژوهشامروزه ب. دانسته اند [10]نوآوري 
هاي گوناگون، باعث كاركردن در درون ساختارهاي مدرسه و نيز با به كار بردن روش

به عقيده ي هوي. [16] شوند هاي پولي مي معنادار شدن كار براي معلمان فراتر از پاداش
ها را تغيير و تواند نگرش ، توانمندسازي ساختار مدرسه مي )2001(و سويتلند 

هاي معلمان را افزايش دهد آنها همچنين در بيان اهميت ساختار مدرسه بيان كردند تالش

1 .Eyal and kark 
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هاي سلسله مراتبي مناسب هاي رسمي طراحي شده و ساختار كه مدارس نيازمند رويه
بررسي پيشينه موضوع نشان .[10]و ارتقاي كارآمدي هستند 1براي پيشگيري از آشفتگي

نظران را به خود معطوف ز اواخر قرن بيستم، ساختار سازماني توجه صاحبادهد كه  مي
3ي هدف و مديريت به وسيله 2همچنين اصطالحاتي از قبيل كيفيت جامع، كرده است

توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده است و تالش شده تا رويكرد ساختار سازمان و
.د، عملكرد و برونداد به حداكثر برسدمديريت كاركنان به منظور موفقيت كارمند كارآم

ساختار سازماني يكي از .[17]دهد  قرار مي تأثيربنابراين، فهم ساختار عملكرد را تحت 
.در نوآوري سازمان دارد ي سازماني است كه نقش بسيار مهمي هاي عمده ويژگي
پيچدگي :هاي سازماني از قبيل ، نشان داد كه ويژگي)2002( 4هاي پژوهشي گراث يافته

در عملي شدن تقسيم كار، ساختار سازماني پويا و راهبرد ريسك باال نقش بسيار مهمي
.[7]اند و رهبري عامل مهمي براي تسهيل تغيير شناخته شد ي اصالح مدرسه داشته برنامه

نظراني، ساختار پويا يكي از متغيرهايي است كه به نوآوري سازماني به زعم صاحب
ر پويا به شيوه ي بسيار رايج با درجه باالي عدم تمركز، الگويساختا. كند كمك مي

، به)1988(هيج . [7]سازي اندك تعريف شده است ارتباط افقي گوناگون و زياد و رسمي
هاي مهم ساختار پويا و ارگانيك به عنوان شبكه اقتدار، ارتباط، كنترل، رهبري تغيير متغير

ي هوي و سويتلندبه عقيده.[7]داشته استو تعهد به توسعه فناوري و علم اشاره 
ها زيرا آن. هاي بروكراتيك دارند ها در هر اندازه، شامل مدارس ساختار سازمان"، )2001(

هاي رسمي و ساختارهاي سلسله مراتبي براي پيشگيري از بي به طور مناسبي نياز به رويه
نتايج بروكراسي از پيشينه دو ديدگاه متضاد از. نظمي و ارتقاء كارآيي و اثربخش دارند

1. Chaos
2. Total quality
3. Management by objective
4. Groth
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تفاوت و ناكامي را به وجود دهند كه ساختار، بي برخي مطالعات شرح مي. گيرد مي شكل
هاي ديگر دريافتند كه ساختار رضايت و نوآوري را افزايش در حالي كه پژوهش. آورد مي
و هاي رسمي توانند با رويه داليل رو به افزايشي وجود دارد كه مدارس مي. دهد مي

ساختارهاي سلسله مراتبي طراحي شوند كه بيشتر به رضايت و نوآوري كمك كند تا
ساختار مدارس اگر توانمند شوند باعث رضايت كاركنان و. [10]"مانع ايجاد نمايند
گرا قويا با خلق دهد كه رهبري تحول ها نشان مي پژوهش. شود نوآوري آنان مي

،1999؛ ليتوود ودوك، 1994باس و آوليوو، (رد ساختارهاي توانمندساز مدرسه رابطه دا
: هايي چون  ، و ساختار توانمند مدرسه نيز با متغير[24] ) 2012به نقل از وانگ كيم، 

روحيه معلمان، رضايت شغلي و نوآوري، فرهنگ گشودگي، سازمان يادگيرنده، تغييرات
گرايي و حرفه [10]آموزان، اثربخشي مدرسه  اي معلمان، موفقيت تحصيلي دانش حرفه
قواعد و(سازي سازمان  ي مهم سازمان بروكراتيك؛ رسمي دو جنبه. رابطه دارد[4]معلم 
هستند كه با توانمندسازي اين) سلسله مراتب اختيار(و تمركزگرايي ) هاي رسمي رويه

.توان مدرسه را نوآور كرد دو جنبه مي
1سازي رسمي) الف

ها و قواعد مكتوب، مقررات، رويهاست كه سازمان اي  سازي درجه رسمي
، تحليل كالسيكي از بروكراسي دو نوع)1954( 2گلدنر. هايي دارد مشي خط

، نيز تحليل)1996( 3آدلر و بوريس. فراگير و تنبيه محور را توسعه داد -سازي رسمي
ها آن. سازي، تواناسازي و اجبار را ثابت كردند نظري جديد و بسيار جامعي از رسمي

هاي كاري از طريق خصوصيات طراحي و نظري عميقي از چگونگي فعاليت تحليل
به عقيده ي صاحب نظراني.سازي را توسعه دادند اجراي اين دو نوع مقايسه از رسمي

1. Formalization
2. Gouldner
3. Adler & Borys
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كند و برد و رضايت شغلي را تضعيف مي سازي از خود بيگانگي را باال مي ، رسمي[10]
است و به طور منفي با رضايت شغلي وبه طور مثبتي با غيبت از كار و استرس مرتبط 

سازي مدرسه نوعا با پيامدهاي منفي مرتبط عالوه بر آن رسمي. نوآوري ارتباط دارد
توانند طراحي شوند تا ، معتقدند كه قواعد به راحتي نمي)1996(آدلر و بوريس . شود مي

عيت پوياهاي بسيار محدودكننده در موق باعث خطاناپذيري كار شوند، در واقع رويه
كند تا مسائل را سازي به كاركنان كمك مي توانمندسازي رسمي. كنند بسيار مانع ايجاد مي

هاي انعطاف هايي كه توانمند هستند، رهمنون قواعد و رويه. در كارشان حل نمايند
كنند تا با كنند و به زير دستان كمك مي ها را منعكس مي پذيري هستند كه بهترين فعاليت

ها به گفت و گوي تعاملي تواناساختن رويه. و غير منتظره ارتباط برقرار كنند نقاط عطف
هاي ارزشي، سود ها، اعتمادسازي، تفاوت مسائل نظري به عنوان فرصت. كنند دعوت مي

شوند و به طور ها را باعث مي بردن و ياد گرفتن از اشتباهات و لذت بردن از غير منتظره
هاي اجباري روش ارتباط را خنثي و رويه. بخشند مي تسهيلها حل مسأله را  خالصه، آن
اعتمادي پرورش رسند، بي كند، مستبد هستند، مسائل به عنوان موانع به نظر مي بي اثر مي

شود، اشتباهات تنبيه ها حدس زده مي شود، تفاوت يابد، اتفاق آراء درخواست مي مي
خواستار اطاعت كوركورانه از قواعد ها شود، در مجموع آن شود و غيرمنتظره ترس مي مي
اعتماد مورد نياز است،. تواناسازي راهبردها به مشاركت و همكاري نياز دارد. شوند مي

اند شوند، يك طرفه ها اجباري باال و پايين مي در مقابل، رويه. هدف پيشرفت كردن است
.و كنترل نمايندشود تا معلمان را نظارت  سيستم اجباري طراحي مي. و انعطاف ناپذير
هاي اجباري براي تغيير مشكل هستند زيرا بازبيني و تجديدنظر نوعاً به قواعد و رويه

با اين وجود، زمينه براي اجراي. شود عنوان تهديدي براي تعادل قدرت داشتن ديده مي
هاي امنيت مستخدم، حق اظهارنظر و هاي اجباري معموالً يكي از محدوديت رويه

به طور. [10]شود تفاوت مستخدم، تضاد و مقرراتي بودن مي و افزايش بي هاي او مهارت
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هاي متفاوت دارند و در شرايط سازي اجباري صورت خالصه، تواناسازي و رسمي
.شوند سازماني متفاوت اجرا مي

1تمركزگرايي) ب

تمركز اختيار، محل كنترل براي تصميم گيري سازماني و ميزاني براي مشاركت
تمركزگرايي باال به معني اين است كه تصميمات در. گيري است ن در تصميمكاركنا

دهد كه اختيار ها متمركز است، در حالي كه تمركزگرايي كمتر نشان مي دست باال دست
سلسله مراتب اختيار و. شود گرفتن تصميمات در بين افراد پراكنده و مشترك مي

و اختيار در باال و پايين زنجير فرمان تمركزگرايي باال، ويژگي ساختار كالسيك است
دستورات صادره از باال دستان بدون. اجباري است تمركزگرايي باال غالباً. شود متمركز مي

هدف اصلي سلسله مراتب تضمين رعايت نظم. شود سؤال پرسيدن اطاعت و پيروي مي
اي را ترغيب مانع شدن تمركزگرايي اشاره دارد به سلسله مراتب مديريت و شيوه. است
در چنين. كند تا مشاركت كنندگان مسائل را حل نمايند و كارشان را بهتر انجام دهند مي

شود و مديران قدرت و اختيارشان را براي ساختاري، سلسله مراتب مانع نوآوري مي
اي به شيوه ي باال و پايين برند و در مدارس كار حرفه كنترل و نظم معلمان به كار مي

شوند تا كار رضايت شود، در نتيجه غالبا با مخالفت معلماني كه مجبور مي كنترل مي
كه به ارائه خدمت بخش بروكراتيك را با استانداردهاي ساختگي انجام دهند به جاي اين

هوي و همكاران،(شوند  شان بپردازند مواجه مي آموزان اي دانش به نيازهاي مشاوره
هاي ست به فشارهاي بيروني از قبيل شيوهسلسله مراتب نوعاً پاسخي ا). 1983

هاي كار سوءكاركردي همانند افزايش دادن نظارت مستبدانه، زياد استاندارد كردن فرايند
توانند مانع عمل كه همگي مي) 1989، 1979مينتز برگ، (و استاندارد كردن برونداد 
تبعيت وهايي كه به هدايت شدن، هماهنگي،  سازمان. كردن مؤثر سازمان شوند

1. Centera lization
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كنند تا مسائل را حل كنند تا تواناسازي تمركزگرايي تمايل دارند به كاركنان كمك مي
تواند به ساختار قدرت يك سازمان مي. كه در كارشان ايجاد مانع و كارشكني نمايند اين

باال دستان و زيردستان كمك كند كه در سرتا سر كار حدود اختيار به رسميت شناخته
تواناسازي سلسله مراتب). 1997، 1هيرچ هورن(هاي متمايز باشد  ششود و ضامن نق

كند و افراد قادرند قدرت را در تركيب قدرت در اعضاء ايجاد احساس اطمينان مي
مديران قدرت و اختيارشان را سپري در برابر. اي شان اعمال نمايند هاي حرفه نقش

برند كند به كار مي تسهيل مي هايي كه تدريس و يادگيري را معلمان و طراحي ساختار
.ناپذير است ، بيان كردند كه ساختار در مدارس اجتناب)2001(هوي و سويتلند . [10]

مدارس توانمندسازي، مشاركت و اصالح. ها مسطح هستند ها ساختار ي آن براي همه
راه حل اجتناب از سوء. ها سلسله مراتب دارند ي سازمان شوند، مدارس شبيه همه مي
كه بيشتر سعي شود كه ناديده اركرد تمركزگرايي، تغيير نوع سلسله مراتب است تا اينك

كه مانع ايجاد كنند الزم است ما ساختارهايي را توسعه دهيم كه بيشتر از اين. گرفته شود
، پيشنهاد كرده است، ما بايد سلسله مراتب را)1997(تواناسازند، يا همان كه هيرچ هورن 

كاركنان. را با احساسات و شور و هيجان به جنب و جوش در آوريمبپذيريم و آن 
دوست ندارند كنترل شوند، به ويژه از طريق سلسله مراتب مستبدانه و خود سرانه اما

كنيم سازد، ما فرض مي سازي بيشتر از اجبار نمودن توانا مي درست همان گونه كه رسمي
پيامدهاي نا مطلوب. ا مانع ايجاد نمايدتواند بيشتر تواناسازد ت كه سلسله مراتب مي

سلسله مراتب در ساختار خودشان ذاتي نيستند ليكن بيشتر به علت تصميمات مديران در
تواناسازي بروكراسي ساختاري است كه از طريق تواناسازي. باشد اعمال قدرتشان مي

هاي منجر هقواعد و مقررات و روي. يابد سازي و تواناسازي تمركزگرايي شكل مي رسمي
سازي، ساختار سلسله مراتبي است تواناسازي رسمي. شود به حل مسأله در بين اعضاء مي

1.Hirschhorn
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ها، اعتماد را تواناساختن سازمان. كند كه بيشتر به مرئوسان در كارهايشان كمك مي
چنين. كند دهد و به معلمان براي درس گرفتن از اشتباهات كمك مي پرورش مي

دهد و پنهان كاري، امالت درست و قابل اعتماد را ارتقاء ميهايي صداقت و تع رفتار
ارتباط قوي بين اعتماد كادر آموزش و. كند كاري را محدود مي فريبكاري و دغل

كند كه چنين ساختارهايي به موفقيت تحصيلي تواناساختن سازمان توصيه مي
.ز مرتبط استساختار مدارس احتماال با اثربخشي ني. آموزان كمك خواهد كرد دانش

برند تا مي اي لذت معلمان به احتمال زياد از طريق ساختارهاي توانمند از چالش حرفه
ها باال ها مانع ايجاد شود، از اين رو روحيه معلمان و رضايت شغلي آن كه براي آن اين

هايي خواهند بود كه روابط به عالوه ساختارهاي توانمند مدرسه مكان. خواهد بود
هايي كارآمدي گروهي چنين سازمان. از، همكاري، حمايتي و توانمندساز دارنداي ب حرفه

دهد كه چندين مطالعه در خصوص مي بررسي پيشينه نشان. [10] بااليي خواهند داشت
ها اشاره هاي توانمندساز مدرسه انجام يافته است كه در اين مقاله به برخي از آن ساختار

شي با عنوان ساختار توانمندساز و كار آمدي جمعي، در پژوه)2009(هادز : شود  مي
مطالعه ادارك معلم،كه با استفاده از طرح توصيفي و تكميل نظر سنجي مبتني بر: معلمان

مدرسه آمريكايي در مكزيكو انجام گرفت نشان داد 15معلم از  260اينترنت و ديدگاه 
وزشي مدرسه رابطه معنادار،كه بين ساختار توانمندساز مدرسه و كارآمدي جمعي كادر آم

ها همچنين نشان داد كه با توانمندسازي زياد يافته. مثبت و در حد متوسط وجود دارد
شود و پيشنهاد شد توسعه و ساختار مدرسه ميزان بيشتري از كارآمدي معلمان حاصل مي

حفظ توانمندسازي و محيط حمايتي مدرسه بايد اولويت نخست مديران مدارس
، در پژوهشي ادراكات و ديدگاه )2002(1در پژوهش ديگري منون و كريستو .[17]باشد

ها نشان داد كه در هاي آن يافته. معلمان مدرسه ابتدايي را همراه با تدريس مطالعه كردند

1. Menon and christou
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همچنين شيوه. گذارد مي تأثيرواقع تجربه كردن ساختار مدرسه بر ادراك معلمان 
پژوهش .[17]دارد تأثيرت معلم از ساختار مدرسه ارتباطات مدير با معلمان بر ادراكا

خط تأثير "توانمندسازي بروكراسي در آموزش و پرورش"با عنوان  )2004(1كاتنيس
ها را در سطح اداره مركزي و منطقه آموزشي نيويورك و كاركرد مدارس با توجه به مشي

ژوهش او با كارپ. [12]سطح توانمندسازي بروكراسي در منطقه و مدارس را بررسي كرد
كه در راستاي شكل توانمندسازي ساختار مدرسه ،)2002،2001،2000(هوي و سويتلند

ابزار به كار رفته در پژوهش ميزان بروكراسي مدرسه را. طراحي شده بود ارتباط داشت
فنون و. كرد مي اي از مانع شدن تا توانمندسازي اندازه گيريبر روي طيف و دامنه

با اداره مركزي و. ش كمي و كيفي هر دو مورد استفاده قرار گرفتپژوه هاي تكنيك
خواسته شد به پرسشنامهها  مديران مدارس و همچنين معلمان نيز مصاحبه شد و از آن

در اين راستا اسناد و مدارك مدرسه و منطقه. توانمندسازي ساختار مدرسه پاسخ دهند
يالت موفقيت تحصيلي منطقه رابخش كمي پژوهش تما. نيز مورد بررسي قرار گرفت

كرد و تحليل واريانس درك شده از ميزان توانمندسازي بروكراسي در بين مي توصيف
بخش كيفي، چگونگي و چرايي نظر متخصصان و كارشناسان. داد مدارس را نشان مي

.كرد تمركز در نظام آموزشي را بيان ميسازماندهي مجدد منطقه براي تصميم گيري غير م
هاي پژوهش نشان داد كه تالش رسمي سازي در سطح اداره مركزي براي خلق و هيافت

قوي و زيادي بر عملكرد بيشتر مدارس در تأثيرايجاد توانمندسازي زياد بروكراسي 
.[10] منطقه داشت و در بيشتر مدارس موفقيت تحصيلي دانش آموزان بهبود يافته بود

:طراحي مدارس بهتر"پژوهشي با عنوان  در، )317:2001(كه هوي و سويتلند  نهايتا اين
با هدف بررسي پيامدهاي مثبت و "هاي توانمندساز مدرسه مفهوم و سنجش ساختار

هاي برو كراتيك مدرسه و سازگار نمودن اين دو ديدگاه متضاد به منظور منفي ساختار

1.Kotnis  
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د شرح دادندها در پژوهش خو آن. توانمندسازي بروكراسي و ساختار مدرسه انجام دادند
12كه تواناساختن ساختار يك طرح يكپارچه است كه روايي و پايايي آن با يك مقياس 

ها مقياس را در سه نمونه متفاوت به كار آن. شود اي از نوع ليكرت سنجش ميمؤلفه
در نمونه اول، تواناساختن ساختار به طور منفي با وابستگي معلمان به سلسله. بردند

در نمونه دوم، تواناساختن ساختار به طور مثبت با اعتماد بين. مرتبط بودمراتب و قواعد 
قدرتي بين معلمان معلمان و بين معلمان و مدير مرتبط بود اما به طور منفي با احساس بي

در نمونه سوم، تواناساختن ساختار به طور مثبتي به اعتماد كادر آموزشي. ارتباط داشت
طور منفي به تضاد نقش و گسترش صداقت در مدرسه ارتباطبه مدير ارتباط داشت و به 

ها نشان داد كه تواناساختن مدارس، روابط اعتمادآميز بين معلمان و بين يافته. داشت
بخشد و احتماال سوء كاركرد كند، بيان حقيقت را تسهيل مي معلمان و مدير را ترغيب مي

.كند تضاد نقش را محدود ميدهد و ميزان  دهد، صداقت را گسترش مي را كاهش مي
ها ها همچنين در يافتند كه ارتباط قوي بين اعتماد كادر آموزشي و تواناساختن ساختار آن

ها بيان كردند كه با اين وصف آن. آموزان كمك خواهد كرد به موفقيت تحصيلي دانش
.[10]سازي مفهوم ساختار توانمند مدرسه الزم است مطالعات كيفي براي افزايش و غني

با توجه به اهميت ساختار مدرسه در احساس رضايت از كار معلمان و ترغيب آنان به
نشانگرهاي ساختار توانمندساز و نوآوري، مسأله اصلي پژوهش  شناخت و آگاهي از

هاي  تحول در مدارس و تشوقحامي نوآوري در مدرسه است تا با كاربست آن زمينه
بنابراين پژوهشگران در اين. هاي نوآورانه فراهم شوداليتمعلمان و كاركنان به انجام فع

مرحله كيفي و با استفاده از) 1پژوهش در صددند تا با رويكرد تركيبي و طي دو مرحله 
راهبرد پديدارشناسي به شناسايي و تعيين ابعاد و نشانگرهاي ساختار توانمندساز و حامي

ي و بامرحله كم)2. مدرسه نوآور بپردازندهاي مؤثر بر  نوآوري به عنوان يكي از پديده
در مدرسه به طراحي مدل در اين زمينه ت ابزار سنجش ساختار حامي نوآوريساخ
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در اين راستا. بپردازند و آن را به عنوان مدل حامي نوآوري در مدرسه پيشنهاد نمايند
:سؤاالت زير مطرح شد

ري در مدرسه كدام اند؟نشانگرها و ابعاد ساختار توانمندساز و حامي نوآو .1
الگوي اوليه و مفهومي ساختار توانمندساز و حامي نوآوري در مدرسه كدام .2

است؟
اعتبار الگوي پيشنهادي ساختار توانمندساز و حامي نوآوري مدرسه به چه ميزان .3

است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقيقات كاربردي است و از نظر چگونگي

شود كه در مي مورد نياز در زمره تحقيق آميخته اكتشافي طبقه بندي هاي دادهگردآوري 
بخش كيفي پيش بايست. كمي انجام شده است)2كيفي و سپس )1دو بخش مكمل 

پس از مشخص شدن ابعاد و نشانگرهاي ساختار توانمندساز. بخش كمي پژوهش است
)پرسش نامه(ي و علّي، ابزار پژوهش و حامي نوآوري در مدرسه و طراحي الگوي مفهوم

.براي اندازه گيري كمي ابعاد و نشانگرها و آزمون و اعتبار سنجي الگو به كار رفت
و در بخش كمي توصيفي"پديدار شناختي"روش پژوهش مورد استفاده در بخش كيفي 

جامعه خبرگان، نمونه و روش نمونه گيري در مرحله. از نوع الگو يابي معادالت است
دولتي شهر تهران، مديران و هاي علوم تربيتي دانشگاه هاي كيفي شامل استادان دانشكده

معلمان نوآور مدارس متوسطه دوم مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران
در. [3] دهد مي استفاده از منابع چندگانه داده ها، روايي سازه و پايايي را افزايش. بودند

فهم بهتر و بيشتر پديده ساختار سازماني نوآورانه مدرسه از هر سه اين پژوهش نيز براي
همچنين محقق كوشيده است تا به صورت. گروه مذكور مصاحبه به عمل آمده است
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اوليه چه نوع اطالعاتي مورد نياز است از هاي هدفدار با عنايت به اين كه در پي يافته
بر اين اساس تالش شد تا از. ده نمايدراهبرد نمونه گيري هدفمند و گلوله برفي استفا

ميان استادان، مديران و معلمان نوآور كساني كه دانش و تجربه بيشتري نسبت به موضوع
انتخاب و سپس به صورت گلوله برفي تا رسيدن به اشباع نظري پس ازها  داشتند نمونه

در. ه دست آيدبها  معلم نوآور داده 12مدير و  15استاد،  10مصاحبه شامل  37انجام 
ي، جامعه آماري شامل معلمان مرد مدارس متوسطه دوم مناطق مختلفبخش كم

بودند، از اين 1394-1395در سال تحصيلي  3734آموزشي شهر تهران كه تعداد آنها 
طي دو گام نمونه گيري ،)1999(ميان براي تعيين حجم نمونه از فرمول لوي و لمشو

حجم كل نمونه. [13]متناسب با حجم استفاده شدو سپس اي  چند مرحلهاي  خوشه
اما به جهت اطمينان بيشتر، جلوگيري از ريزش و افت. نفر محاسبه شد 205حداقل 

نفر به عنوان حجم كل نمونه 260نمونه و كاهش خطاي نمونه گيري اين تعداد به 
يم پذيريبه منظور كنترل متغيرهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و تعم. افزايش يافت
شمال،(محدوده جغرافيايي شهر تهران  5هاي مورد استفاده، از  ها، خوشه بيشتر داده

گانه آموزش و پرورش،از هر حوزه19و از بين مناطق ) جنوب، شرق، غرب، مركز
1،3،16،19،6،11،5،2،8،4منطقه آموزشي به طور تصادفي شامل مناطق  2جغرافيايي 
دست آمده به نسبت حجم جامعه مناطق ذكر شدهسپس حجم نمونه به . انتخاب شد
مدرسه 20مدرسه و جمعاً  2پس از آن ازهر منطقه نيز به طور تصافي . محاسبه شد
سپس در هر منطقه، با مراجعه به مدارس مشخص شده به تناسب تعداد. انتخاب شد

وزيعها در بين آنها ت معلّمان مدرسه نمونه به طور تصادفي انتخاب شد و پرسشنامه
آمده) 1(شرح انتخاب مناطق آموزشي، حجم جامعه و نمونه در جدول شماره . گرديد
عدد عودت داده شد كه از اين تعداد، 230پرسشنامه توزيع شده، 260از تعداد . است

در نهايت. هاي ناقص كنار گذاشته شد ها مورد بررسي قرار گرفت و پرسشنامه پرسشنامه
.رد تحليل نهايي شدپرسشنامه تكميل شده وا 217
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مناطق آموزشي و حجم نمونه جامعه آماري.1جدول
حجم نمونه حجم جامعه منطقه آموزشي

1 158 20  
3 167 21  
16 216 27  
19 175 22  
6 156 19  
11 142 18  
5 295 37  
2 264 33  
8 198 25  
4 301 38  

  260 2072جمع
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ه نيمه ساختار يافته و در بخشابزار مورد استفاده پژوهش در بخش كيفي، مصاحب
كمي پرسش نامه محقق ساخته بر گرفته از نشانگرهاي به دست آمده از انجام مصاحبه

فني ابزار گردآوري هاي پس از تعيين روايي و پايايي در پژوهش كيفي و رعايت ويژگي
خيلياز (ليكرت اي  پرسش نامه در طيف پنج گزينه. بودها  و جرح و تعديل گويهها  داده

.تنظيم شد) كم تا خيلي زياد
در بخش كيفي پژوهش، از پنج معيار قابليت اعتبار يا: روان سنجي ابزار هاي ويژگي

، مثلث سازي منابع داده ها، قابليت)مصاحبه شوندگان(باورپذيري، بررسي توسط اعضاء
به منظور در بخش كمي نيز. باورپذيري و قابليت اطمينان يا سازگاري استفاده شد/انتقال

12فرم مقدماتي پرسش نامه با . اطمينان از روايي پرسش نامه از روايي محتوا استفاده شد
كه در. گويه طراحي شد و جهت اصالح و تكميل در اختيار صاحب نظران قرار گرفت

وها  نتيجه بازخوردهاي مكرر پرسش نامه از جهت ميزان تناسب، ارتباط و كفايت گويه
گويه كاهش يافت و 8به ها  بندي و نحوه بيان گويه ها، تعداد گويهضمن اصالح جمله 

.صاحب نظران قرار گرفت تأييدسپس فرم نهايي پرسش نامه مورد 
بدين. به منظور بررسي پايايي پرسش نامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد

پس ضريبنفر از جامعه آماري اجرا شد و س 30منظور فرم نهايي پرسش نامه بر روي 
براي مشخص كردن. ارزيابي شد/. SPSS 19  92آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزار 

اين كه آيا ابعاد ساختار توانمندساز و نوآورانه مدرسه به درستي توسط عوامل فرعي
مورد نظر از هاي شوند و نشانگرهاي انتخاب شده براي اندازه گيري سازه مي سنجيده

ي مرتبه اولتأييدتحليل عاملي  smart PLSرند به كمك نرم افزار دقت الزم برخوردا
همچنين براي بررسي مدل اندازه گيري بر اساس معيارهاي آزمون مدل. و دوم انجام شد

اندازه گيري در رويكرد حداقل مربعات جزئي از دو طريق روايي همگرا و روايي
.افزار استفاده شد مرتبط با آن از اين نرم هاي تشخيصي و واگرا و شاخص
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در بخش كيفي از روش تحليل محتوا براي بررسي: شيوه تجزيه و تحليل داده ها
هاي نيمه ساختار هاي پژوهش با استفاده از مصاحبه مصاحبه استفاده شد و داده هاي سؤال

در پژوهش كيفي "، [9] )14:1389(ي هومن  به گفته. آوري شدند يافته و عميق جمع
ها در يك سؤال. شود هاي نيمه استاندارد يا نيمه ساختار يافته استفاده مي حبهاغلب از مصا

هايي كه اي كه بايد پوشش، و مسير راهنماي مصاحبه با تمركز بر روي مسايل يا حوزه
ها براي همه شركت كنندگان مثل هم توالي پرسش. شود بايد پيگيري شود گنجانيده مي

هاي در طراحي پرسش.  "هاي هر فرد بستگي دارد خنيست و به فرايند مصاحبه و پاس
تالش پژوهشگران در. مصاحبه از هيچ الگوي پيش ساخته قبلي استفاده نشده است

كيفي به صورت مستقل و اكتشافي به هاي اجراي هر مصاحبه بر آن متمركز بود تا داده
.ليل قرار گيرددست آيد و نتايج آن بدون دستكاري ذهني و ارائه الگوي خاصي مورد تح

هاي مصاحبه با تني چند از اساتيد گروهبراي بررسي روايي صوري و محتوايي پرسش
همچنين براي. علوم تربيتي و نيز صاحب نظران حوزه پژوهش كيفي مشورت شد

مصاحبه از روش پايايي همزمان كه ناظر بر مقايسه و هم هاي سنجش پايايي پرسش
.تفاده شدافزايي مشاهدات همزمان است اس

:در هر مصاحبه اين چنين بودها  اساسي براي شناسايي مقوله هاي پرسش
براي داشتن ساختار توانمند ساز و حامي  نوآوري در مدارس متوسطه چه .1

هايي الزم است؟لفهؤها و مويژگي
ها چرا و به چه داليلي در ايجاد ساختار توانمندساز ولفهؤها و ماين ويژگي .2

رس متوسطه مهم هستند؟نوآورانه  مدا
االت كنكاشيؤاساسي،پژوهشگران در طول مصاحبه از س هاي عالوه بر اين پرسش

به صورت عميقها  كليه مصاحبه.براي درك عميق از پديده مورد مطالعه استفاده كرده اند
و ضبط شده انجام گرفت و تمام تالش پژوهشگران بر آن بود تا در زمان اجرا، مشاركت
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يت گر اصلي روند مصاحبه باشد و به كمك يادداشت برداري و يادآوريكننده،هدا
مورد اشاره توسط مصاحبه شونده به ترتيب مورد كاوش قرار گيرد تا در فرايند هاي نكته

ازها  بعد از  انجام مصاحبه، كليه مصاحبه. برگرداندن صدا به نوشته ابهامي باقي نماند
استقراييها  فرايند تحليل داده. ي تحليل آماده شدروي دستگاه ضبط پياده گرديد و برا

.در سه مرحله كدگذاري باز، محوري و منتخب تحليل شدندها  بود، و داده
ها و تشكيل آوري و تجزيه و تحليل اطالعات و كدگذاري داده توضيح اين كه، جمع

رحله اول نتايجدر م. ها و نيز نام گذاري آنها طي چند مرحله انجام يافت طبقات و مقوله
هر مصاحبه پس از ضبط و پياده سازي بر روي كاغذ مورد تحليل قرار گرفت تا مضامين

هاي بعدي نيز به منظور هاي اصلي كشف و شناسايي شوند و جهت مصاحبه و مقوله
هاي مصاحبه با استفاده از در مرحله دوم داده. هاي مرتبط مشخص گردد آوري داده جمع

ها، استخراج مفاهيم و تحليل شد كه شامل خواندن خط به خط دادهفن كد گذاري باز 
در اين مرحله كليه نشانگرهاي. باشد جمالت اصلي، تشكيل مقوالت و طبقات اوليه مي

.ها استخراج و با توجه به شباهت آنها در طبقات مختلف قرار گرفتند موجود در مصاحبه
ها و مطالعه خط به خط آنها نشانگرها در اين مرحله پژوهشگران بر اساس متن مصاحبه
در مرحله سوم نتايج به دست آمده از. و نكات كليدي موجود در آنها را استخراج كردند

ها، مشخص نمودن دو مرحله قبل با استفاده از كد گذاري محوري شامل طبقه بندي داده
يه و تحليلباشد تجز زير طبقات، تشكيل طبقات نهايي و اسم گذاري مقوالت نهايي مي

در اين مرحله نشانگرهاي استخراج شده در طبقات مختلف قرار گرفت و اين امر. گرديد
در چند مرحله انجام شد تا نتايج به دست آمده در عين بيانگر و مشخص بودن خالصه

ها بر اساس هاي به دست آمده در تعيين برچسب مقوله گذاري مقوله نام. سازي نيز گردند
ها به كي و تخصصي موجود در پيشينه، زباني كه به وسيله آگاهي دهندهاصطالحات تكني

در اين راستا. هاي شعوري خود تحليلگران انجام گرفت رفت و نيز سازه مي كار
:ها پيشنهاد كرده اند هاي مقوله سه منبع مهم را براي برچسب، )1990(استراوس و كوربين
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هاي نظري و تكنيكي كه از پيشينه اصطالحات-2هاي شعوري خود تحليلگر؛  سازه-1
جدول. [9]رود مي دهندگان به كار زباني كه به وسيله آگاهي-3آيند؛  مي تخصصي بيرون

گيري نحوه ي شكل) 3(يك نمونه از كدگذاري باز و جدول شماره ) 2(شماره 
.دهد كدگذاري محوري و كد منتخب يا مقوله نهايي را نشان مي

دگذاري باز بر اساس بخشي از يك مصاحبه با يك معلم، يك نمونه از ك)2(جدول
نوآور

به نظرم هر چند كه در نوآور بودن مدرسه عوامل مختلفي از جمله رهبر آموزشي نوآور، فرهنگ و جو
در بهبود كار و عملكرد كاركنان و معلمان.. نوآوري، وجود معلمان و كاركنان خالق و نوآور و سازماني حامي

هاي حاكم بر مدرسه و نظام آموزشي دست و پاگير بوده و اشن ولي اگر قوانين و مقررات و رويهب مؤثرتونن  مي
همان طوري كه تاكنون. افته مدير و كاركنان مقيد به رعايت همان قوانين باشن نوآوري در مدرسه اتفاق نمي

پذير، قوانين و مقررات انعطافاين بستر در وجود . نوآوري و نوآور بودن نيازمند بستر الزمه. گونه بوده اين
قوانين. ي كار و فعاليت خالقانه و نوآورانه معلمان و كاركنان متبلور ميشه كننده، سلسله مراتب تسهيل كننده ترغيب

روابط. هاي نوآورانه باشه ها به انجام فعاليت و مقررات مدرسه بايد در راستاي توانمندسازي معلمان و ترغيب آن
قواعد و مقررات. معلمان و كاركنان و مدير بايد به همديگر اعتماد داشته باشن. ايد آزادانه باشهحاكم بر مدرسه ب

....وضع شده در مدرسه بايد مشاركتي باشه

  

پذير؛ وجود قوانين و مقررات انعطاف .1
كننده؛ قواعد و مقررات تشويق و ترغيب .2
ي كار و فعاليت؛ سلسله مراتب تسهيل كننده .3
قوانين و مقررات توانمندساز معلمان؛ .4
هاي نوآورانه؛ سازماني مشوق فعاليتوجود ساختار  .5

....  وجود ساختار افقي و روابط باز بين مدير و كاركنان و .6

كد هاي باز استخراج
شده از اين نقل قول
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ي نهايي گيري كدگذاري محوري و كدمنتخب يا مقوله ي شكل نحوه): 3(جدول

كد محوركــــدبــاز
كد

منتخب
 ت انعطاف پذير در مدرسه؛وجود قوانين و مقررا
 وجود قوانين مشوق و تسهيل كننده نوآوري؛
 نوآورانه وضع شده به صورت مشاركتي؛ هاي وجود مقررات و رويه
 وجود قواعد مديريتي تسهيل كننده و مشوق روابط قابل اعتماد و صحيح بين

معلمان و مدير؛

ويه
و ر

عد 
قوا

 
ساز

مند
توان

ي 
ها

مي
 حا

ز و
دسا

انمن
 تو

تار
ساخ

 
ري

وآو
ن

بررسي روايي كيفي يعني سنجش اين موضوع. روايي كيفي نيز داراي اهميت است
.هاي كيفي دقيق است يا خير آوري داده كه آيا اطالعات به دست آمده از طريق جمع

براي تعيين اين روايي، راهبردهايي وجود دارد و پژوهشگران كيفي معموال بيش از يك
ها شيوه متداول است بررسي توسط مشاركت كننده. دهند يروش را مورد استفاده قرار م
مطالعات موردي، مضامين(هاي خود را مانند  اي از يافته كه در آن پژوهشگر خالصه

را در اختيار شركت كنندگان كليدي مطالعه قرار داده و از آنها) اصلي، مدل نظري
كرسول و(ستند يا خير؟ي دقيق تجارب آنها ه ها منعكس كننده پرسد كه آيا يافته مي

بنابراين براي اطمينان از اعتبار. [2])148:1390، ترجمه كيامنش و سرايي، 2007كالرك، 
نخست بعد از پياده سازي اوليه، كد گذاري. نتايج، اقدامات زير صورت گرفت

هاي انجام شده به وسيله چند محقق باز بيني شده و اختالفات موجود شناسايي مصاحبه
هاي استخراج شده با برخي از افراد مصاحبه شده ها و زير مقوله ديد، ثانياً مقولهو رفع گر

نهايي تأييدهاي آنها مورد بررسي قرار گرفته و  در پژوهش در ميان گذاشته شد و ديدگاه
در بخش كمي براي پاسخ به سؤال سه و اعتبار سنجي مدل از تحليل عاملي. شدند
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استفاده   Smart PLSمرتبط  با نرم افزار  هاي خصي مرحله اول و دوم و شاتأييد
.شد

ها يافته
نشانگرها و ابعاد ساختار توانمندساز و حامي نوآوري در مدرسه كدام اند؟ .1

نوآوري مدرسه براساس نتايج بدست آمده از پژوهش، ساختار توانمندساز و حامي
اي متعددي مورده هها و خرده مقول ها و زواياي مختلف و در قالب مقوله از جنبه

كنندگان در پژوهش قرار گرفت كه در ذيل به شرح آن پرداخته شده توجه مشاركت
.است

هاي توانمندساز وحامي نوآوري قواعد و رويه-1-1
در نوآوري اي است كه نقش بسيار مهمي هاي عمده ساختار سازماني يكي از ويژگي

يكي از ابعاد ساختار توانمند ساز. دارد هاي نوآورانه معلمان و كاركنان مدرسه و فعاليت
براساس نتايج بدست. توانمندساز است هاي و حامي نوآوري در مدرسه قواعد و رويه

هاي مدرسه نوآور داراي قواعد و رويه آمده از مصاحبه با آگاهي دهندگان پژوهش، 
.نمايد رانه ميهاي نوآو توانمندساز است كه معلمان و كاركنان را ترغيب به انجام فعاليت

وجود قوانين و: هاي توانمندساز ي قواعد و رويه هاي عمده ها ويژگي ي آن به گفته
پذير در مدرسه؛ وجود قوانين مشوق و تسهيل كننده نوآوري؛ وجود مقررات انعطاف
نوآورانه وضع شده به صورت مشاركتي؛ وجود قواعد مديريتي هاي مقررات و رويه

در اين. ابط قابل اعتماد و صحيح بين معلمان و مدير استتسهيل كننده و مشوق رو
درباره ي وجود قوانين و) 4شماره ( رابطه به عنوان نمونه يكي از مشاركت كنندگان 

به نظر من اگر ساختار و قوانين نظام آموزشي و مدرسه ":پذير بيان كرد مقررات انعطاف
فا مجبورند در چهارچوب خشك و غيرمنعطف باشند معلمان و مدير و كاركنان صر
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. تواند كاري انجام دهد حتي مدير نوآور و خالق نيز عمال نمي. همان قوانين عمل كنند
هاي معلمان  ي فعاليت اگر دست مدير باز باشد او با وضع قوانين و مقررات تسهيل كننده

. تواند باعث نوآوري شود ها مي هاي آن ها و ابتكارات و نوآوري و حمايت از ايده
ما بسياري از اقدامات به طور متمركز تصميم گيري   متاسفانه هنوز هم در نظام آموزشي

 ".باشد شود و بسياري از اختيارات در دست مديران مافوق و در سطح وزارتخانه مي مي
امروزه همه از "، بيان كرد كه )12شماره (همچنين در اين راستا يكي از مديران متوسطه 

ولي به نظر شما با اين قوانين . ارات زيادي دارند كه بجا هم هستمديران توقعات و انتظ
ها  شود و از آن و مقرراتي كه به صورت يكدست براي كل مدارس ايران فرستاده مي

ي  همه.. نيروي انساني و  آيا شرايط، امكانات،  خواهند طبق آن ضوابط عمل كنند، مي
امروزه دغدغه .. شودو يران داده ميبه چه ميزان آزادي عمل به مد. مدارس يكسان است

مدير ... هاي ديگر هاي برق، گاز، آب و تلفن است تا اولويت مديران بيشتر پرداخت هزينه
 ."...بيشتر در مدرسه تداركاتچي است تا رهبر آموزشي خالق و نوآور

سلسله مراتب اختيارات توانمندساز و حامي نوآوري -1-2
در جو و. مان و كاركنان ايجاد اعتماد متقابل نمايدسلسله مراتب بايد بين مدير، معل

هاي نوآورانه توانند فعاليت فضاي صميمي و قابل اعتماد است كه معلمان و كاركنان مي
براساس نتايج بدست آمده از مصاحبه با آگاهي دهندگان پژوهش، سلسله. داشته باشند

سله مراتب مديريتي توانمندوجود سل: مراتب اختيارات توانمندساز در مدرسه نوآور را
هاي ساز و حامي نوآوري؛ وجود روابط همسطح و آزادانه در جهت ترويج فعاليت

و نوآورانه؛ وجود ساختار سازماني منعطف و سلسله مراتب مشوقاي  تخصصي، حرفه
نوآوري؛ اعمال اختيارات قانوني به منظور كمك به انجام كارهاي نوآورانه بهتر و با

ها و مقرراتي كه به طور مشاركتي در رابطه با وجود رويه. اند ر مدرسه دانستهكيفيت تر د
ها و مقرراتي  چنانچه رويه "، بيان كرد)6شماره (اند يكي از مشاركت كنندگان  وضع شده

فكري همه عوامل مدرسه  شود با مشاركت و هم كه براي انجام امور در مدرسه وضع مي
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ها احساس تعلق به مصوبات  آن. شوند هاي نوآورانه مي دهاي هباشد همگان ترغيب به ارائ
ها احساس تعلق به مدرسه  آن. دانند نموده و خود را در وضع قوانين و مقررات سهيم مي

 ".آورند كرده و در جهت تحقق اهداف و ماموريت آن نهايت تالش خود را به عمل مي
به نظرم اگر  "، بيان كرد)28ره كننده شما مشاركت(در همين راستا يكي از معلمان نمونه 

ها و مقررات اجرايي كار توسط وزارت خانه وضع شوند و يا خود مدير به تنهايي  رويه
معلمان و كاركنان اجبارا و صرفا در حدود مقررات انجام وظيفه   در آن نقش داشته باشد،

كنند در مدرسه  ها احساس مي آن. دارد بر  كسي حاضر نيست فراتر از آن قدمي . نمايند مي
ها توجهي ندارد پس  هاي آن اند و كسي به نظرات و ايده ي اداري تبديل شده به مهره

 ".بينند هاي نوآورانه نمي نيازي به طرح ايده
در يك جمع بندي كلي، نتايج حاصل از مصاحبه در خصوص ساختار توانمندساز و

توان و به شرح زيرمي) 4(توان در قالب جدول شماره  مي نوآوري در مدرسه را حامي
.ارائه داد
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نوآوري مدرسه اي ساختار توانمندساز و حامي نشانگرها و ابعاد حرفه): 4(جدول
كد)نشانگر(كدباز

)ابعاد(محور
مقوله
نهايي

 وجود قوانين و مقررات انعطاف پذير در مدرسه؛
 وجود قوانين مشوق و تسهيل كننده نوآوري؛
 نوآورانه وضع شده به صورت مشاركتي؛ هاي يهوجود مقررات و رو
 وجود قواعد مديريتي تسهيل كننده و مشوق روابط قابل اعتماد و

صحيح بين معلمان و مدير

ويه
و ر

عد 
قوا

 
اي

ه
رانه

وآو
 و ن

ساز
مند

توان

مي
 حا

ز و
دسا

انمن
 تو

تار
ساخ

 
ري

وآو
ن

 وجود سلسله مراتب مديريتي توانمندساز و حامي نوآوري؛
  تخصصي، هاي همسطح و آزادانه در جهت ترويج فعاليتوجود روابط

و نوآورانه؛؛اي  حرفه
 وجود ساختار سازماني منعطف و سلسله مراتب مشوق نوآوري؛
 اعمال اختيارات قانوني به منظور كمك به انجام كارهاي نوآورانه بهتر

اتو با كيفيت تر در مدرسه؛
يار
اخت

ب 
مرات

له 
سلس

رانه
وآو

زو ن
دسا

انمن
تو

الگوي اوليه و مفهومي ساختار توانمندساز و حامي نوآوري در مدرسه كدام .2
است؟

نيمه هاي براي پاسخ به سؤال فوق، با توجه به نتايج حاصل از تحليل مصاحبه
الگوي ترسيم شده. ساختاريافته چارچوب الگوي اوليه و پيشنهادي تحقيق ارائه شد

يمندساز و حامي نوآوري كه در بردارندهتوان هاي قواعد و رويه-1: از دو بعد اصلي
وجود قوانين و مقررات انعطاف پذير در مدرسه؛ وجود قوانين مشوق و: نشانگرهاي

هاي نوآورانه وضع شده به صورتتسهيل كننده نوآوري؛ وجود مقررات و رويه
مشاركتي؛ وجود قواعد مديريتي تسهيل كننده و مشوق روابط قابل اعتماد و صحيح

.علمان و مديربين م
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:ي نشانگرهايسلسله مراتب اختيارات توانمندساز و حامي نوآوري كه دربردارنده-2
وجود سلسله مراتب مديريتي توانمندساز و حامي نوآوري؛ وجود روابط همسطح و

و نوآورانه؛ وجود ساختاراي  تخصصي حرفه هاي آزادانه در جهت ترويج فعاليت
مشوق نوآوري؛ اعمال اختيارات قانوني به منظور كمك سازماني منعطف و سلسله مراتب

ها وبنابراين با عنايت به مصاحبه.به انجام كارهاي نوآورانه بهتر و با كيفيت تر در مدرسه
شناسايي ابعاد و نشانگرهاي ساختار توانمندساز و حامي نوآوري الگوي اوليه ترسيم شده

.است
نمندساز و حامي نوآوري  مدرسه به چهاعتبار الگوي پيشنهادي  ساختار توا. 3

ميزان است؟
در اين بخش براي بررسي اين كه اعتبار الگوي پيشنهادي به چه ميزان است، از

بنابراين در تحليل عاملي مرتبه. ي مرتبه اول و دوم استفاده شدتأييدتحليل عاملي 
اياول در پي آن هستيم تا مشخص كنيم كه آيا نشانگرهاي انتخاب شده بر

مورد نظر خود از دقّت الزم برخوردار هستند؟) هاي مؤلفه(هاي  گيري سازه اندازه
همچنين در مرحله بعد و در تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم، در پي آن هستيم تا

كه با استفاده از متغيرهاي مشاهده) ها مؤلفه(هاي پنهانيمشخص كنيم كه آيا عامل
تر و بعبارتي متغيريك متغير زيربنايي تأثيرتحت  اند، خود گيري شده پذير اندازه

محققان معتقدند در صورتي مدل. پنهان، اما در يك سطح باالتر قرار دارند
گيري مدلي همگن خواهد بود كه قدر مطلق بار عاملي هر يك از متغيرهاي اندازه

برخي. باشد 7/0مشاهده پذير متناظر با متغير پنهان آن مدل، داراي مقداري باالتر از 
دهند كه بار نظران پيشنهاد حذف متغيرهاي مشاهده پذيري را از مدل مي از صاحب

بوده ولي تعداد 7/0همچنين چنانچه اين مقدار كمتر از . باشد 4/0عاملي آنها زير 
)5/0(متغير مربوطه باالي AVEبوده و ) دو يا سه( متغيرهاي مشاهده پذير كم
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محسنين و(گيري حفظ نمود ده پذير را در مدل اندازهتوان متغير مشاه باشد، مي
.[15] )1393اسفيداني، 

گيري مربوط به در خصوص مدل اندازه Smart-PLS، خروجي نرم افزار 1نمودار 
، نمرات تي مربوط به بارهاي2همچنين، نمودار . باشد ساختار سازماني نوآورانه مي

.دهد را نشان مي 1عاملي نمودار 

ندازه مدل آزمون .1رنمودا نه سازماني ساختار گيري ا نوآورا
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زه مدل آزمون به مربوط تي نمرات .2نمودار ندا سازماني ساختار گيري ا
نه نوآورا

تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول
در روش تحليل عاملي تأييدي، نخست الزم است تا روايي سازه مورد مطالعه قرار

هاي مورد نظر گيري سازه انتخاب شده براي اندازه گرفته تا مشخص شود نشانگرهاي
به اين شكل كه بار عاملي هر نشانگر با سازه خود. خود از دقّت الزم برخوردار هستند

در اين. و مثبت باشد 01/0در سطح  58/2و  05/0در سطح  96/1باالتر از  tداراي مقدار 
ازه يا صفت مكنون برخوردارگيري آن س صورت اين نشانگر از دقّت الزم براي اندازه

5در جدول . [15] )1393؛به نقل ازمحسنين و سفيداني، 1994نانالي و برنسترين،(است 
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براي نشانگرهاي هر سازه t، مقادير بار عاملي و مقدار 2و 1و با توجه به نمودارهاي 
.آورده شده است

املي مناسبي برها داراي بار ع گويه ، مشخص است، تمامي5طور كه در جدول  همان
متغير مكنون مربوط به خود هستند، و اين بارهاي عاملي با توجه به نمره تي در سطح

متناظر با هر بار عاملي بيشتر از مقدار tبه عبارتي ديگر، مقدار . باشند معني دار مي 01/0
توان گفت اين نشانگرها از دقّت در نتيجه، مي. است 01/0در سطح ) 58/2(بحراني آن

هاي مربوط به خود برخوردار هستند، لذا وارد تحليل نهايي گيري سازه زم براي اندازهال
.گرديدند
گيري مقادير بار عاملي و تي براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل اندازه. 5جدول 

ساختار سازماني نوآورانه

tمقدار   بار عاملي  ها گويه  سازه
سطح معني

داري
نتيجه

ساختار
د سازتوانمن

و نوآورانه
مدرسه

قواعد و
هاي رويه

توانمند ساز و
حامي

نوآوري

B1 88/0 27/53 01/0 تأييد نشانگر
B2 90/0 35/61 01/0 تأييد نشانگر
B3 90/0 13/62 01/0 تأييد نشانگر

B4 88/0 49/47  01/0 تأييد نشانگر

سلسله مراتب
اختيارت

توانمندساز و
حامي نواوري

B5 88/0 87/46 01/0 تأييد نشانگر
B6 93/0 36/114  01/0 تأييد نشانگر
B7 92/0 41/90 01/0 تأييد نشانگر
B8 90/0 39/58  01/0 تأييد نشانگر

.براي بررسي پايايي مدل از دو معيار پايايي تركيبي و آلفاي كرونباخ استفاده شد
توانمندساز هاي پايايي تركيبي قواعد و رويه. باشد 70/0ميزان اين دو معيار بايد باالتر از 
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.بود 95/0و سلسله مراتب اختيارات توانمندساز و حامي نوآوري  94/0و حامي نوآوري 
و سلسله 91/0توانمندساز و حامي نوآوري  هاي همچنين آلفاي كرونباخ قواعد و رويه

لذا،.است 70/0 بود كه باالتر از 93/0مراتب اختيارات توانمندساز و حامي نوآوري 
.گيرد گيري مورد تأييد قرار مي پايايي مدل اندازه

.براي بررسي روايي مدل اندازه گيري از روايي همگرا و روايي واگرا استفاده گرديد
استفاده) AVE(براي بررسي روايي همگرا از شاخص ميانگين واريانس استخراج شده 

در  با توجه به اين كه شاخص. تر باشدبيش 50/0ميزان اين شاخص بايد باالتر از . شد
بيشتر بود لذا روايي همگراي مناسب مدل 50/0در مورد همه متغيرها از ميزان مورد 
.قرار گرفت تأييدمورد 

جهت بررسي روايي تشخيصي يا واگراي مدل اندازه گيري از دو معيار آزمون بار
به نتايج تحليل شاخص باربا عنايت . شود مي الركر استفاده -عرضي و آزمون فورنل

عرضي  چون تمام متغيرهاي مشاهده پذير، بار عاملي بيشتري روي متغير مكنون مربوط
توان گفت كه اين مدل اندازه گيري از روايي تشخيصي مناسبي مي به خود را داشتند لذا

همچنين نتايج بررسي شاخص فورنل الركر نشان داد كه جذر ميانگين. برخوردار است
يانس استخراج شده هر متغير پنهان بيشتر از حداكثر همبستگي آن متغير پنهان باوار

باشد كه اين خود بيان كننده روايي تشخيصي مناسب مدل اندازه مي متغيرهاي پنهان ديگر
نتايج آزمون كيفيت مدل اندازه گيري كه توسط شاخص.گيري مورد بررسي است

باشد كه اين مي د نشان داد كه مقادير مثبت و باالشو مي اشتراك با روايي متقاطع محاسبه
.نمايد مي تأييدخود كيفيت مدل اندازه گيري را 

هايي است كه داراي تحليل مدل Smart PLSهاي نرم افزار  يكي از قابليت
چون در تحقيق حاضر، هر كدام از متغيرهاي قواعد و. هاي مرتبه دوم هستند عامل
امي نوآوري و سلسله مراتب اختيارت توانمندساز و حاميهاي توانمند ساز و ح رويه
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توانند به عنوان نشانگر يا ابعاد ساختار توانمند ساز و نوآورانه مدرسه عمل نوآوري مي
).6جدول (كنند، لذا تحليل عاملي مرتبه دوم انجام شده است

رانهنتايج تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي ساختار سازماني نوآو. 6جدول 

tمقدار  بار عامليسازه
سطح معني

R2داري

90/0 01/0  72/93 95/0 هاي توانمند ساز و حامي نوآوري قواعد و رويه
سلسله مراتب اختيارت توانمندساز و حامي

نوآوري
95/0  71/92  01/0 90/0  

AVE90/0

cρ94/0
α88/0

و 1وجه به نمودارهاي مشخص است و همچنين با ت) 6(طور كه در جدول باال همان
متناظر tاز طرفي، مقدار . ، مقادير بار عاملي در تحليل عاملي مرتبه دوم، مطلوب است2

.و معنادار است 01/0در سطح ) 58/2(با هر بار عاملي بيشتر از مقدار بحراني آن
دباش مي 88/0و  94/0همچنين، مقادير پايايي مركب و آلفاي كرونباخ به ترتيب برابر با 

برابر با AVEهمچنين مقدار . باشد كه خود بيان گر همساني دروني باالي متغيرها مي
بيشتر بوده و در نتيجه روايي همگراي مدل نيز 50/0گزارش شده كه از ميزان  90/0

ارتباط بين واريانس تبيين شده يك متغير مكنون را با) R2(ضريب تعيين. شود تأييد مي
1مقدار اين ضريب بين صفر تا . دهد مورد سنجش قرار ميمقدار كل واريانس آن را 

قابل توجه وR2، مقادير 6با توجه به جدول . تر است تر، مطلوب است كه مقادير بزرگ
براي كل مدل) CV Com(در ادامه، شاخص اشتراك با روايي متقاطع . باشد مطلوب مي

گيري از ، مدل اندازهچنانچه اين شاخص عددي مثبت را نشان دهد. محاسبه گرديد
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گزارش شد كه نشان از 89/0ميزان اين شاخص برابر با . كيفيت الزم برخوردار است
توان گفت مدل مسير توانايي پيش بيني متغيرهاي در واقع، مي. كيفيت مطلوب مدل دارد

از طريق مقادير متغير پنهان) در اينجا متغيرهاي مكنون سطح اول(مشاهده پذير
.ا داردمتناظرشان ر

 CV(همچنين، كيفيت مدل ساختاري توسط شاخص افزونگي با روايي متقاطع

Red (گيري اين توانايي، ترين و شناخته شده ترين معيار اندازه معروف. محاسبه شد
گايسلر است كه بر اساس اين مالك، مدل بايد نشانگرهاي –استون Q2شاخص 

باالي صفر نشانQ2مقادير . ي نمايدمتغيرهاي مكنون درون زا انعكاسي را پيش بين
به. اند و مدل توانايي پيش بيني دارد دهند كه مقادير مشاهده شده خوب بازسازي شده مي

با در نظر CV Redعبارتي ديگر، در صورتي كه كليه مقادير بدست آمده براي شاخص 
ختاري ازتوان گفت مدل سا داشتن متغير پنهان درون زا انعكاسي شده مثبت باشد، مي

؛ به نقل از محسنين و2009(هنسلر و همكاران. كيفيت مناسبي برخوردار است
).7جدول (در جدول زير مقادير اين شاخص آمده است). 1393اسفيداني،

شاخص افزونگي با روايي متقاطع براي ساختار سازماني نوآورانه. 7جدول 

در همه متغيرها، مثبت و باالتر Q2مشخص است، ميزان  7طور كه در جدول  همان
به. گيري است باشد كه اين خود نشان دهنده كيفيت باالي مناسب مدل اندازه مي 35/0از 

 CV(شاخص افزونگي با روايي متقاطع

Red(
72/0 هاي توانمند ساز و حامي نوآوري هقواعد و روي

74/0 سلسله مراتب اختيارت توانمندساز و حامي نوآوري
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تواند نشانگرهاي متغيرهاي مكنون درون زا انعكاسي را پيش بيني مي عبارت ديگر، مدل
.نمايد

گيري بحث و نتيجه
در نوآور بودن مؤثرنوآوري يكي از عوامل بسيار   ساختار سازماني توانمندساز و حامي

هاي نوآورانه معلمان و كاركنان و بالطبع موفقيت تحصيلي مدرسه و بروز فعاليت
هاي مختلف به آن پرداخته شده باشد، كه در پژوهش ثربخشي مدرسه ميآموزان و ا دانش
نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد كه ساختار سازماني توانمندساز و حامي. است

كه دربردارنده» هاي توانمندساز قواعد و رويه« -1:ي كلي يا بعد نوآوري شامل دو مقوله
ت انعطاف پذير در مدرسه؛ وجود قوانين مشوقوجود قوانين و مقررا:  هايخرده مقوله

هاي نوآورانه وضع شده به صورتو تسهيل كننده نوآوري؛وجود مقررات و رويه
مشاركتي؛وجود قواعد مديريتي تسهيل كننده و مشوق روابط قابل اعتماد و صحيح بين

- ه مقولهكه دربر دارنده خرد»  سلسله مراتب اختيارات توانمندساز« -2معلمان و مدير و

وجود سلسله مراتب مديريتي توانمندساز و حامي نوآوري؛وجود روابط همسطح و: هاي
و نوآورانه؛وجود ساختار سازمانياي  تخصصي، حرفه هاي آزادانه در جهت ترويج فعاليت

منعطف و سلسله مراتب مشوق نوآوري؛اعمال اختيارات قانوني به منظور كمك به انجام
در بررسي و تطبيق نتايج. باشد و با كيفيت تر در مدرسه مي كارهاي نوآورانه بهتر

توان گفت كه تاكنون در داخل كشور پژوهشي با اين پژوهش با تحقيقات انجام يافته مي
اما چندين پژوهش در خارج از كشور انجام شده است كه به. عنوان انجام نشده است

،[7])2002(، گراث[10] )2001(دهوي و سويتلن: شود از جمله ها اشاره مي برخي از آن
منون و ؛2004،جيست و هوي ؛ 2003،، هوي[17] )2009، نقل از هادز، 2002(كريستو
ابعاد و. [17] )2009(، و هادز[10 )2004(، هوي و سويتلند[4] )2011نقل از دين،
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و [10] )2001(هاي به دست آمده از پژوهش حاضر با پژوهش هوي و سويتلند  مؤلفه
همچنين برخي از نشانگرهاي به دست آمده از آن به. ، همخواني دارد[17] )2009(هادز

هاي سازماني پويا، پژوهش لفهؤ، در م)2002(هاي كريستو و منون  نوعي در پژوهش
دارد[10] ) 2001(و پژوهش هوي [7]) 2002(گراث هوي.همخواني و ؛2004(جيست

گرايي معلم و ساختار ه مثبت بين حرفه، نيز در پژوهش خود رابط[4] )2011:نقل از دين
كه مديران قواعد و هاي آنان نشان داد هنگامي يافته. توانمندساز مدرسه را شناسايي كردند

يابد و باعث كنند تا به معلمان كمك كنند فرهنگ اعتماد توسعه مي مقرراتي را طراحي مي
.اي باشند بسيار حرفهشود معلمان در روابط خود با ناظران، همكاران و والدين  مي

ها در هر سازمان: اند در پژوهش خود بيان كرده  ،)2001(گونه كه هوي و سويتلند همان
ها به طور مناسبي نياز به زيرا آن. اندازه شامل مدارس ساختارهاي بروكراتيك دارند

نظمي و ارتقا كارايي هاي رسمي و ساختارهاي سلسله مراتبي براي پيشگيري از بي رويه
هاي خشك كند عمدتا جنبه اما آنچه از بروكراتيك در اذهان جلوه مي. و اثربخشي دارند

در صورتي كه اگر ساختار مدارس توانمند شوند باعث. و رسمي و غيرمنعطف آن است
چرا كه. شوند رضايت كاركنان، معناداري كار براي معلمان و نوآوري آنان مي

ساختارهاي توانمند ساز. اند بي تاييد كردههاي مختلف اين مساله را به خو پژوهش
روحيه معلمان، رضايت شغلي و نوآوري، فرهنگ: مدرسه با متغيرهاي متعددي از جمله

آموزان و اي معلمان، موفقيت تحصيلي دانش گشودگي، سازمان يادگيرنده، تغييرات حرفه
ه از طريقتواناسازي بروكراسي ساختاري است ك. [10]رابطه دارد اثربخشي مدرسه
قواعد و مقررات و. گيرد سازي و تواناسازي تمركزگرايي شكل مي تواناسازي رسمي

سازي، ساختار سلسله تواناسازي رسمي. شود ها منجر به حل مسائل در بين اعضا مي رويه
تواناساختن مدارس،. كند مراتبي است كه بيشتر به مرئوسان در كارهايشان كمك مي

.كند هد و به معلمان براي درس گرفتن از اشتباهات كمك ميد اعتماد را پرورش مي
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كاري، دهد و پنهان چنين رفتارهايي صداقت و تعامالت درست و قابل اعتماد را ارتقا مي
كند، بنابراين چنين ساختارهايي به موفقيت تحصيلي فريبكاري و دغلكاري را محدود مي

هاي حاصل از پژوهش و اساس يافتهپژوهشگران بر. [10] آموزان كمك خواهد كرد دانش
هاي پژوهشي ديگر در نظام آموزشي كشورهاي توسعه يافته پيشنهاد نيز تأمل دريافته

اختيارات بيشتري به. كنند تا ساختار نظام آموزشي و بالطبع مدارس كشور تغيير يابد مي
با حفظنوآور  مديران مدارس داده شود و مديران مدارس نيز در نقش رهبران آموزشي

هاي اصلي نظام تعليم و تربيت كشور نسبت به توانمندسازي ساختار مدارس چهارچوب
ي بروز با عنايت به نشانگرهاي به دست آمده از پژوهش اهتمام ورزند و زمينه

آموزان را فراهم كنند و فضايي با نشاط و هاي نوآورانه معلمان، كاركنان و دانش فعاليت
نمايند تا در همچنين به پژوهشگران پيشنهاد مي. نمايند پر تحرك در مدراس ايجاد

هاي مشابهي انجام يابد تا ضمن هاي مختلف پژوهش هاي تحصيلي ديگر و استان دوره
هاي در قالب پژوهش. مقايسه نتايج آن با پژوهش مذكور به غناي پيشينه پژوهش بيفزايند

هاي آن، رابطه ي آن با فهلؤييد يا تعديل و اصالح  مأت نيز ضمن  بررسي و كمي 
ي آموزش ومتغيرهايي چون رضايت شغلي معلمان، نوآوري فردي و سازماني درحوزه

اي و نوآور و موفقيت نوآوري، معلمان حرفه سازماني حامي  پرورش، فرهنگ و جو
.آموزان نيز بررسي شود تحصيلي دانش
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