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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to "investigate the status of 

factors affecting the promotion of innovation culture in the offices 

and schools of theoretical high school in Tehran" which is a 

descriptive survey in terms of practical purpose and data collection 

method. 

Materials and Methods: The statistical population includes all 

teachers and administrative staff of the second theoretical high 

school for girls and boys in Tehran. 

According to the latest statistics of 2018, they include 9878 people. 

The research tool is a researcher-made questionnaire consisting of 

42 items and 14 components that have been approved through the 

validity of constructive analysis according to the use of exploratory 

and confirmatory factor analysis test. The reliability of the 

questionnaire was calculated 0.911 through Cronbach's alpha. 

Findings: The results of the research showed that out of 42 items 

measured in the questionnaire, the eigenvalue of 12 factors is more 

than one. Hence, in total, using the orthogonal rotation of the 

Verimax type of 12 factors (learning organization, organizational 

commitment, initiative, risk-taking, guidance, coherence, 

management support, identity, accountability culture, reward 

system, conflict and communication) in 38 items In total, these 12 

factors together explain 83.454% of the variance of the culture of 

innovation. 

Conclusion: The results of the structural test and the final model of 

innovation culture showed that the highest path coefficient is related 

to the learning organization component with a path coefficient of 

0.89 and in the second place the initiative component with a path 

coefficient of 0.84 and in the third place the risk component. It is 

located with a path coefficient of 0.81 and in the fourth place is the 

conflict management component with a path coefficient of 0.79. 
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عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ  تیوضع یبررس

مقطع متوسطه  یدر ادارات و آموزشگاه ها ینوآور

 شهر تهران ینظر

  1 جواد گلبان
 دانشگاه، واحد تهران غرب ،یتیگروه علوم ترب ،یدکتر یدانشجو

  ، تهران، ایران.آزاد اسالمی
 *2  سوار ریش یرزق یهاد

دانشگاه آزاد واحد تهران غرب،  ،یتیگروه علوم ترب ،استادیار
  تهران، ایران )نویسنده مسئول(.، اسالمی

 
 دهیچک

عوامل موثر بر  تیوضع یبررس» پژوهش حاضر با هدف  :هدف
مقطع متوسطه  یدر ادارات و آموزشگاه ها یارتقاء فرهنگ نوآور

و از نظر  یباشد که از نظر هدف کاربرد یم« شهر تهران  ینظر
 .است یشیمایاز نوع پ یفیداده ها توص یگردآور وهیش

 یو کارکنان ادار رانیدب هیشامل کل یجامعه آمار و روش ها: مواد
  دخترانه و پسرانه شهر تهران یمدارس دوره دوم متوسطه نظر

 ینفرم 9878شامل  1397آمار سال  نیباشند که بر اساس آخر یم
 14و  هیگو 42باشند . ابزار پژوهش پرسشنامه  محقق ساخته شامل 

 یعامل لیآزمون تحل یریباشد که با توجه به بکارگ یمولفه م
. تواقع شده اس دییمورد تأ یاسازه ییروا قیاز طر یدییو تأ یاکتشاف

 .دیمحاسبه گرد 911/0کرونباخ  یآلفا قیطر زا زیپرسشنامه ن ییایپا
 هیگو 42پژوهش نشان داد ، از  یحاصل از اجرا جینتا ها: افتهی

از  شتریعامل ب 12 ژهوی ارزش ، پرسشنامه در شده گیری¬اندازه
رو ، در مجموع با استفاده از چرخش متعامد از  نیاست . از ا کی

، ابتکار  ی، تعهد سازمان رندهیادگیعامل ) سازمان  12 ماکسینوع ور
،  تی، هو تیریمد تیت ، انسجام ، حمای، هدا یریپذ سکی، ر

 38، نظام پاداش ، تعارض و ارتباطات ( در  ییفرهنگ پاسخگو
هم  یعامل بر رو 12 نیاستخراج شده است که در مجموع ا هیگو

  .کنند¬یم نییرا تب یفرهنگ نوآور انسیدرصد از وار 454/83
 ییو مدل نها یآزمون ساختار یحاصل از اجرا جینتا :یریگ جهینت

مربوط به مولفه  ریمس بیضر نینشان داد ، باالتر یفرهنگ نوآور
دوم مولفه  گاهیو در جا 89/0ریمس بیبوده با ضر رندهیادگیسازمان 

 یریپذ سکیسوم مولفه ر گاهیو در جا 84/0 ریمس بیابتکار با ضر
 تیریچهارم مولفه مد گاهیو در جا 81/0ر یمس بیقرار دارد با ضر

 . قرار دارد 79/0 ریمس بیتعارض با ضر
 .یمدارس نظر ،یفرهنگ نوآور ،یفرهنگ، نوآورواژه ها:  دیکل
 

 11/01/1399: افتیدر خیتار
 10/04/1399:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولrezghih@yahoo.com 

_________________________________ 
1   . Innovation 

2  . Gaynor   

 مقدمه
 آن بر را سازمان ها فناوری، و علم عرصه در پرشتاب تحوالت

 سمت به را خود های گرایش هدف و مسیر که است داشته

 بر خالف اجتماعی علوم نظران صاحب .کنند هدایت 1نوآوری

 تنها نه را اقتصادی رشد بودن پایین علت اقتصاددانان اندیشه های

 در نوآوری ضعف در عمدتاً بلکه مالی، منابع و کمبود سرمایه در

 صورت به بلکه نیست، امری اتفاقی دانند. نوآوری می سازمانها

ایده  نوآوری کاربرد 2گاینور نظر به می شود. هدایت یافته، سازمان
 نوآور، سازمان یک ایجاد رو، این از است، عمل در جدید های

 ایجاد برای فردی به منحصر فرمول و نیست و پیچیده اسرارآمیز

 بهره گیری از موفق نوآوری .ندارد وجود نوآور سازمان یک

سازمانی ناشی  خاص زمینه یک در اصول از منسجم مجموعه ای
 (.1می شود)

 دنبال به همواره بشر زیرا دارد، بشر عمر درازای به عمری نوآوری

 بدون  است بوده کارهای خود انجام برای جدید راه های یافتن

 متفاوت کامالً ای چهره می کنیم زندگی آن در که دنیایی نوآوری،

 در سازمان ها رقابتی، شرایط به توجه با امروزه .داشت خواهد

 گاهی بقای حتی و نهایی موفقیت و بوده دگرگونی و تحول معرض

زمینه  و نوآوری ایجاد در ریزان برنامه توانایی میزان به سازمان ها
 دارد. بستگی نو و ایده های افکار به کارگیری و آن اجرای های

می  رقابت به قطعیت بدون و متغیر محیط در که سازمانی برای
 رشد، ایده ها( برای تغییر و واکنش )ایجاد، انتقال، نوآوری پردازد،

 می رود. شمار به حیاتی عامل سازمان بقای و موفقیت

 ، نیست ها فناوری جدیدترین کارگیری به معنای به لزوماً  نوآوری
 در القانهخ حلهای راه یافتن و های تفکر شیوه بر تمرکز بیشتر بلکه
 (. 2) فناوری موضوع به پرداختن تا است سازمان درون

 رد کار نیروی که می افتد اتفاق زمانی نوآوری (،3) 3نانوکا گفتة به
 و مشترك بینش ترتیب بدین باشد؛ شریک با سازمان خود دانش

 می همگرایی( ایجاد )واگرایی و اقتراب و اختالف فرایند در جدیدی
 افزایش سازمان در را نوآوری که سازمان های قابلیت برای و شود

 است.  جدیدی می دهند، راهنمای

با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده  
هایی است که نیازمند آموزش مهارتاطالعات، امروزه جامعه ما 

با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود. 
هایی باشد که بتوانند با مغزی خالق با هدف باید پرورش انسان

ها ای که انسان. به گونه مشکالت روبرو شده و به حل آنها بپردازند
گیری  - و با بهره بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده

از دانش جمعی و تولید افکار نو مشکالت را از میان بردارند. امروزه 
مردم ما نیازمند آموزش خالقیت هستند که با خلق افکار نو به سوی 

، سبب  یک جامعه سعادتمند قدم بردارند. رشد فزاینده اطالعات
شده است که هر انسانی از تجربه و علم و دانشی برخوردار باشد 
که دیگری فرصت کسب آنها را نداشته باشد، لذا به جریان انداختن 

ها یکی از رموز اطالعات حاوی علم و دانش و تجربه در بین انسان
موفقیت در دنیای امروز است. هیچ کس قادر نیست به میزان 

4. Nonaka 
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که در گوشه ذهن او نهفته است پی ببرد.  اطالعات واقعی هر کس
ای قوی سبب آید که انگیزهاین اطالعات زمانی به حرکت در می

ها به شود. در این مرحله انسانرها شدن آن به بیرون ذهن می
 کوشند وسرنوشت یکدیگر حساسند و در جهت رشد یکدیگر می

 یان آنهاشود جریانی از علم و دانش و تجربیات مدر نهایت سبب می
 ساز نوآوری و خالقیت خواهد بودجاری شود که همین امر زمینه

(4.) 

سازی ، زمینه یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یک جامعه
ها جهت ایجاد فرهنگی است که در آن و بسترسازی در بین انسان

همگان در تالش برای رشد دادن دیگری هستند و با تأثیر بر روی 
یکی از شرایط الزم  کنند.شرفت جامعه کمک مییکدیگر به پی

. به همین  برای پدیدار شدن افکار نو، وجود آرامش برای مغز است
ها بکوشند در جامعه شرایطی پدید آید که خاطر الزم است انسان

در بستر آن مغز بیندیشد و تکامل یابد و سبب ساز افکار نو شده و 
با افزایش  د.شرایط برای سازندگی در جامعه مهیا شو

توان شرایط را برای شکل گیری یک های اخالقی میگذاریسپرده
های گذاریدر جامعه فراهم کرد. کاهش سپرده محیط آرام بخش

شود که زمینه برای گسسته شدن روابط اخالقی در جامعه سبب می
اجتماعی گسترش یابد و با سست شدن پیوندهای اجتماعی، شرایط 

شود. زیرا فرصتی قیت در جامعه سخت تر میالزم برای بروز خال
 . (5) برای تفکر کردن وجود نخواهد داشت

 شهدف که است فعالیتی نوآوری گفت می توان کلی نگاه یک در
 پژوهشگران .است جدید ایده های به اکنش و تغییر ، انتقال ، ایجاد

 ترتیبی که به ، اند کرده ارائه پدیده این از مشابهی تعاریف مختلف
 یایده ها آگاهانه ابداع تنها نه نوآوری آنان دیدگاه از گفت می توان

ی م بر در نیز را ایده ها این کار بردن به و معرفی بلکه است، جدید
 (. 6) گیرد

 در . یکی از عوامل زمینه ساز نوآوری در سازمان، فرهنگ است
ه کدارند،  را توانایی این موفق گفت سازمانهای می توان راستا همین

خود  سازمان مدیریت فرآیند و سازمانی فرهنگ در را نوآوری
 شدن اجتماعی فرایند مانند مختلف طرق از فرهنگ اما کنند. نهادینه

 چنین برنامه ها شکل می گیرد. در ها و سیاست پذیری، جامعه و
می  تاثیر نوآوری و خالقیت بر رویه ها ، 1نوآوری فرهنگ بافتی

 یا اجتماعی ، گروهی چهارچوب به عنوان یک  ( و 7 گذارد.)
وتکنولوژیکی را در  اقتصادی تغییرات های که کانال است سازمانی

 می فراهم آنها با شدن مواجه برای هایی استراتژی و برمی گیرد 

  . ( 8 ) کند
می  خود برنامه های از جزئی را فرهنگ نوآوری که سازمانهایی

سایر  از را سازمانها این که دارند فردی به منحصر ویژگیهای دانند،
 گرفته صورت تحقیقات به توجه ( با9) می کند متمایز سازمانها

 سازهای زمینه مهمترین از یکی که فرهنگ، نمود استنتاج می توان

 گیری که جهت می کنند تاکید محققین و است سازمانی نوآوری

 به پاسخ برای برانگیزاننده و جدید ایده های سازمان به سمت

 در تسهیل گیرد، به طوری که باعث قرار اختیارآنان در محیط
_________________________________ 

2. Innovation Culture 
1. Dynamic Environment 

(. از این رو پژوهش حاضر در پی بررسی 10) نوآوری شود فرهنگ
 آموزشگاه و ادارات درو مطالعه الگوی مناسب فرهنگ نوآوری 

 می باشد. تهران شهر ینظر متوسطه مقطع یها

 

 مبانی نظری 
 2ی پویاهاطیمحی با اندهیفزا صورت به ها سازمانعصر حاضر  در

بقاء و پویایی خود  منظور بهبنابراین   .اندمواجهو در حال تغییر 
، گرید انیب بهمجبورند خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. 

، فنّاورانهشتابنده تغییرات و تحوالت علمی،  سرعت بهبا توجه 
ی موفق و کارآمد یها سازماناجتماعی و فرهنگی در عصر حاضر ، 

که عالوه بر هماهنگی با تحوالت جامعه امروزی،  ندیآیمبشمار 
ی کرده و نیبشیپرا در آینده  هایدگرگونبتوانند مسیر تغییرات و 

قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای 
 ( . 11 )ی بهتر هدایت کنند اندهیآساختن 

ی جدید در هادهیاخلق دانش جدید و  عنوان بهدر این راستا نوآوری 
از طریق اتخاذ  فرآیندها ، محصوالت و خدمات و میل به تغییر

ی مدیریتی جدید مطرح هاستمیو س هامهارت، منابع، هایتکنولوژ
 شد. 

ی از دانش یا توسعه اطالعات تازه اتازهاختراع  3نوآوری سازمانی
نوآوری سازمانی به  گریدعبارتبهو فرضیه است؛  نظیر مفهوم

ی سازمانی مستلزم نوآور معنای چیزی جدید برای استفاده است.
تبدیل ایده، به اشکال قابل استفاده سازمانی است و این ایده، برای 

ی نوآور .ردیگیمپیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار 
در عملیات توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار  عنوانبهسازمانی 

 ( . 12سازمانی است که برای کل سازمان جدید و نو است )
در حیاط متالطم و طوفانی تغییر، به  هاسازماناز طرفی امروزه  

ی هارسالتحیاط سازمانی خود ادامه داده و برای تحقق بخشیدن به 
خویش، ناچار به تحول و همگون سازی ساختاری و فرآیندهای خود 

و آگاهانه فرآیندهای  مؤثرو برای تنظیم  باشندیمبا نیازهای محیطی 
 و تحول در هانشیبتغییر، مثل هر چیز ناچار به تغییر بنیادی در 

گ فرهن )سطح فردی، گروهی و سازمانی، به تغییر در شیوه زندگی 
از  قبل . در این راستا،پردازندیمحاکم بر سازمان  (یا جو سازمانی 

خود را شناسایی و بررسی نمایند  هر تحولی باید فرهنگ سازمان
(13). 

، منعکس کننده خصوصیاتی از سازمان است که  فرهنگ
رار ق ریتأثرا تحت  هاآنی روزانه کارکنان و روابط بین هاتیفعال

ی ریگشکلرا در چگونگی برقراری روابط و  هاآنداده و 
 . ( 14 ) کندیمرفتارهایشان هدایت 

ی سازمانی است که هایژگیو، فرهنگ، از آن دسته رو نیا از
و یا  کنندهتیتقواثرات  تواندیمی داشته و انهیزمخصوصیت 
وظایف مدیریت  ازجملهی سازمانی هاتیفعالی  همهبازدارنده بر 

را  فرهنگ،  نظرانصاحبدر قبال نوآوری داشته باشد. بسیاری از 
، ادراکات و هنجارهای کلیدی هامفروض، هاارزشی از امجموعه
ازه و به افراد ت که بین اعضای سازمان مشترك است اندکردهتعریف 

3.Organizational Innovation 
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(. اما 15) شودیمراه و روشی درست، آموخته  عنوان بهوارد 
 ی قابل شناساییراحت بهپدیده ملموسی نیست و  سازماندر  فرهنگ

ی اهعمد ، کوه یخی است که تنها قله آن آشکار است و بخشباشدینم
نمایانگر شیوه زندگی واقعی  واقع دراز آن ناپیدا و پنهان است. ولی 
تغییر کرده و  سازماندر  فرهنگاعضای سازمان است. قلمرو 

. بخشی هم یونیک و منحصر به فرد کنندیمفرهنگ خلق  هاسازمان
، بنابراین باید هم اندشدهدر حال حاضر جهانی  هاسازمان است.

هم فرهنگ ملی، هم فرهنگ جهانی را دید. فرهنگ محلی، 
شخصیت  درواقع فرهنگ ی ملی و جهانی را نگاه کرد.هاسازمان

ی دیگر متمایز هاسازمانرا از  هاآنسازمان است و آن چیزی که 
 ( . 13)، بسیار پیچیده، عمیق و گسترده است کندیم

پیترز و ، 2، وارن بنیس1نتایج مطالعات محققانی همچون ادگارشاین
 فرهنگو سایرین امروزه بر جایگاه اصلی توجه به عامل 3واترمن

 سازمان در فرهنگدر این زمینه داللت دارند . شناخت  سازمانی
که بدانید اگر فرهنگ را هدایت نکنید ،  گرددیمزمانی ملموس 

 . کندیمفرهنگ شما را هدایت 
در سازمان  یک عامل اساسی در نیل به نوآوری فرهنگ کهیدرحال

و ادارات دولتی ، توجه به  هاسازماناست، متأسفانه در بسیاری از 
 موردوظیفه مدیران ،  نیترمهم عنوانبهنوآور  سازمانی فرهنگ

آموزشی، با توجه  سازمانبه فرهنگ در هر  توجه. باشدینم توجه
به تغییرات سریع در دنیای امروزی اهمیت بسزایی دارد ، که غفلت 

 ( .13 ) شودیمباعث سقوط سریع سازمان  از آن
ضعف در فرآیندها، اتالف منابع، عدم : » گفت که توانیم واقع در

ی ی دولتهاسازمانپویایی و خالقیت، مشکالتی است که بسیاری از 
ی هاتیحمااگر  که ینحو به،  اندساختهی ایرانی را درگیر ردولتیغو 

 آموزش، در رأس آن سازمان  هاسازماندولتی قطع شود ، بسیاری از 
 «  دیگر امکان ادامه حیات نخواهند داشت  پرورش و

 بسترهای نهادینه سازی نوآوری در سازمان آموزش و پرورش
 داشته آن بر را سازمانها فناوری، و علم عرصه در پرشتاب تحوالت

 هدایت نوآوری سمت به را خود گرایشهای هدف و مسیر که است

 اندیشه های بر خالف اجتماعی علوم نظران صاحب .کنند

کمبود  در تنها نه را اقتصادی رشد بودن پایین علت اقتصاددانان
 سازمانها در نوآوری ضعف در عمدتاً  بلکه مالی منابع و سرمایه

 یافته، سازمان صورت به بلکه نیست، امری اتفاقی نوآوری .میدانند

 جدید ایده های کاربرد نوآوری 4گاینور نظر به .می شود هدایت

و  اسرارآمیز نوآور سازمان یک ایجاد رو، این از است، عمل در
 سازمان یک ایجاد برای فردی به منحصر فرمول و نیست پیچیده

 مجموعه ای بهره گیری از موفق نوآوری .ندارد وجود نوآور

 سازمانی ناشی می شود. خاص زمینه یک در اصول از منسجم
 دو این نمی توان عمل در اگرچه، است. نوآوری الزمه خالقیت

 بستر خالقیت که کرد تصور میتوان ساخت ولی متمایز هم از را

 محصول صورت نو به اندیشه ای تا نوآوری هاست.  پیدایی و رشد
_________________________________ 

1.Edgar schain 

2.waren benis 

3.Petters & Water man 

3. Gaynor 

4. Herkema 

بسیار  تالشهای و می گذرد طوالنی زمانی درآید، جدید خدمتی یا
 سالها و می تراود فرد ذهن از نو ایده ای گاهی .می آید عمل به

 خدمت یا محصول در نوآوری صورت دیگری به فرد وسیله به بعد

 بیشتر که شده ارائه از نوآوری متعددی تعاریف .می گردد متجلی

را  نوآوری  5هرکما :است صنعت و بازرگانی های حوزه در
 را ابزاری و دارد جدیدی دانش ایجاد قصد که داند می فرآیندی

می  بلندمدت و تجاری راه حل های باعث توسعه که می سازد مهیا
 و دارد اشاره به تغییر نوآوری محققان، از برخی دید از  شود

 درآن که کار دادن انجام جدید روشهای معرفی از است عبارت

 ( .به16) می زنند محیط و خود تغییر به دست سازمانها افراد و

 تغییری از است عبارت نوآوری  6بایور و جولی فورست، نظر

 ارزشهای و ایجاد سازمانی فرایندهای و خدمات بهبود برای معنادار

 جدید ابعاد به دستیابی راستای در سازمان ذینفعان برای جدید

 نوآوری  7پلیسیس   .دارد تمرکز سازمان رهبری بر عملکرد که

 و فرایندها بهبود کار، نتایج جهت تسهیل جدید دانش تولید را
 ممتاز و محصوالت متمایز و خدمات تولید و درونی ساختارهای

در   8اقتصادی توسعه و همکاری سازمان کارشناسان نظر به میداند
 :دارد وجود عمده مدل دو نوآوری فرایند

 اکتشاف فرایند یک از ناشی نوآوری مدل این در که خطی: (مدل1

 با نوآوری می کند. تبعیت ثابت خطی توالی یک از و است

 توسعه متوالی وسیله مراحل به سپس میشود، شروع نو پژوهشهای

موفق  ارائه به نهایت در و یابد می گسترش بازاریابی و تولید تولید،
 این .می شود منتهی تولید جدید فرایندهای و خدمات محصوالت،

 است. نوآوری منبع تنها توسعه و که تحقیق معناست بدان

 نزدیک ارتباط نیازمند نوآوری مدل این در :غیرخطی (مدل2

 و دولتی نهادهای تحقیقاتی، مانند مؤسسات مختلف فعاالن میان
 علوم بین .تعامالت  به میزان همان به و است مصرف کنندگان

گونه  نوآوری دارد وابستگی بازاریابی و تولید مهندسی، محض،
 . دارد مختلفی های

 محور سه حول نوآوری مباحث بیشتر پرورش و آموزش حیطه در

 در نوآوری .یافته اند تمرکز درسی و برنامه فناوری رهبری،

 مدیریت و نظارت، سازماندهی شدن بهتر به منجر آموزشی رهبری

و  می شود آموزشی راهبردهای یا برنام هدرسی اصالح مدرسه،
 افزایش را دانش آموزان عملکرد بهبود و گویی پاسخ برای تقاضا

 قوی ارتباطات به منجر که است گروهی تالشی رهبری می دهد.

 که مدارسی آن است از حاکی گزارشات می شود. مدرسه درون

 می کنند،  استفاده موفق پیشنهادهای ترکیب از تصمیم گیری در

 هر پذیرش در مهم .عامل می کنند کسب بهتری دستاوردهای

 .است اجتماعی نظام فرهنگی باورهای با آن سازگاری نوآوری
 ساختن متقاعد و مختلف سطوح در آن نشر و ساختن بومی

 موارد اغلب در .دارد اهمیت در سازمانها نوآوری به کارکنان

می  بر عملکرد کالن راهبرد یک های زیرساخت که تأثیری

5. Furst & Julie & Bauer 

6. Plessis 

1. Organization for Economic Co-operation and 

Development 
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 از بیش جوامع اگرچه مثال، برای می شود؛ گرفته نادیده گذارد

 ساختارهای می کنند، زندگی تغییر عصر دیگر در زمان هر

 شدن جاری غالباً مانع کشورها از برخی در حاکم اجتماعی

 که دارند توافق این بر نظران صاحب برخی .است نوآوریها

 نوآورانه رفتار میزان پذیرش به که است عاملی فرهنگ سازمانی

 فردی نوآوری ویژگی دو. کمک می کند سازمان یک کارکنان در

 هم از را که سازمانها است کلیدی ویژگیهای از مخاطره تحمل و

 را استقاللی و مسئولیت میزان ، فردی نوآوری .می سازند متمایز

 تحمل میکند. بیان هستند دارا فرهنگ یک درون که افراد

 دارند دوست نوآوری و کارکنان پیشرفت که را حدودی مخاطره،

 نوآوری میرسد تحقق نظر به .می دهد نشان می پذیرند مخاطره و

 دانه های آن دهد اجازه که محیطی ارائه و نوآوری بذر کاشت به

 است. نیازمند کند، رشد نوآوری 
ر ی فراوان دهاچالشبنابراین با توجه به مستندات فوق ، مبنی بر 

ی آموزشی و با عنایت به اینکه هاسازمانتوسعه نوآوری سازمانی در 
توجه ضعیفی به  پرورش و آموزشی مهمی مثل هاسازمانمدیران 

ی در این راستا قیدقی گذارهیسرماو  دارندی رنوآوتقویت فرهنگ 
میزان نوآوری در کارکنان بسیار ناچیز و  جهیدرنتو  دهندینمانجام 

، لذا پژوهشگر بر آن شد تا با انجام تحقیق حاضر به باشدیمضعیف 
 نگفرهبه شیوه علمی پاسخ دهد که : الگوی مناسب رابطه  سؤالاین 

 و نوآوری کدام است ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سواالت پژوهش
 یدر ادارات و آموزشگاههافرهنگ نوآوری سوال اول : مولفه های 

 کدامند ؟ شهر تهران یمقطع متوسطه نظر
 ؟ی چگونه استسوال دوم : وضعیت مولفه های اصلی فرهنگ نوآور

 چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
پرورش عنصر انگیزشی خالقیت و نوآوری باید اساساً در بستر 
خانواده صورت گیرد، زیرا مستعدترین محیط برای شکل دهی آن 
محیط کالمی و نظام تربیتی و رفتاری خانواده است. کودك و 
نوجوان اوقات زیادی را در خانواده سپری می کنند، هر چند می 

به تقویت  شگاه یا جایی دیگر(توان در محیطی غیر از خانواده  )آموز
عناصر انگیزشی خالقیت مبادرت ورزید. اما تأثیر این عوامل با 
اندازه و اهمیت عامل نخستین نیست. پس بهتر است که هدایت ها 

به « محیط یادگیری» و روش ها ی اتخاذ شده محیط دوم یعنی 
 ردنیز انتقال یابد و در آنجا هم مو« خانواده»محیط نخستین یعنی 

_________________________________ 
1. Amabily  

تمرین و تقویت قرار گیرد؛ این انتقال زمینه های تثبیت و تحکیم 
 انگیزش خالقه را بیش از پیش فراهم آورد . 

معتقد است ، برای رسیدن به خالقیت بهتر است که انگیزه  1آمابیلی
و به ویژه انگیزه درونی پرورش پیدا کند و در جایی دیگر به نقش 

د. ما ضمن احترام به این نظر اهمیت انگیزش بیرونی اشاره می کن
توصیه هایی در قالب انگیزه درونی و بیرونی ارایه می کنیم. چون 
فعالیت انگیزشی خالق عمدتًا ماهیتی کالمی دارد، باید به وسیله 
کالم و روابط کالمی وارد آن شد. شاید درست نباشد که آن را 

« انگیزه» بنابراین، در اولین گام آموزش .محدود به فضای خاص کرد 
باید به جهت پاسخ ها و هدایت های کالمی فرد توجه کافی داشته 
باشیم.  در بین مؤلفه های شخصیتی نوآوری چند عنصر را به سادگی 
نمی توان پرورش داد . این عناصر در طول زمان و تحت عملیات 

 ساده و پیچیده والدی ، معلمان و مربیان شکل می گیرند .

 
 مولفه های پژوهش ) برگرفته از پیشینه تجربی ( . 1نمودار 

 
 مواد و روش ها

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها 
آید. جامعه از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی به شمار می

اماری این پژوهش شامل کلیه دبیران و کارکنان اداری مدارس 
نظری شهر تهران می باشند که بر اساس  متوسطه دخترانه و پسرانه

 نفر می باشند. 9878شامل  1397آخرین آمار سال 
پرسشنامه در جامعه  200در مرحله تدوین اولیه پرسشنامه تعداد 

پرسشنامه بصورت کامل  181مورد پژوهش توزیع که در نهایت 
و  SPSSگردآوری و پس از ورود اطالعات از طریق نرم افزار 

AMOS  تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه پژوهش انجام
پذیرفت.  حجم جامعه مورد پژوهش حجم نمونه از طریق جدول 

نفر شدند که با توجه گستردگی جامعه مورد  370مورگان شامل 
درصد بر حجم نمونه اضافه شد که در نهایت تعداد  25پژوهش 
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نمونه گیری  نفر حجم نمونه مشخص گردید که از طریق روش 463
 تصادفی ساده اقدام به انتخاب نمونه مورد پژوهش شده است.

پس از اخذ و تأیید روایی ابزار)به  جهت تأیید پایایی ابزار پژوهش،
نفر از  25ای( پرسشنامه احصاء شده در اختیار شیوه روایی سازه

اعضا جامعه مورد پژوهش قرار گرفت و درنهایت پایایی پرسشنامه 
به تأیید  0911/0ق روش آلفای کرونباخ و با ضریب نیز از طری

ها از رسیده است. در این پژوهش در بخش مرتبط با پرسشنامه
های توصیفی)شامل های تحلیل عاملی تأییدی و انواع آزمونروش

فراوانی،درصد و درصد اعتباری( مربوط به ویژگی جمعیت شناختی 
ک تک مولفه های پاسخگویان به همراه آمار توصیفی مربوط به ت

های همبستگی باشد و آمار استنباطی)شامل آزمونپژوهش می
شده است. پس از توزیع  ساختاری و معادالت ساختاری( استفاده

ها سؤاالت پژوهش به آزمون گذاشته پرسشنامه و گردآوری داده
  شده است.

 تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه فرهنگ نوآوری :

شود ، نتایج دو آزمون می زیر مشاهدهجدول که در  گونههمان
KMO های تحقیق  و بارتلت برای انجام تحلیل عاملی برای داده

برابر با   KMOبسیار مناسب بوده است . زیرا مقدار شاخص
این شاخص ، کفایت نمونه را برای  7/0است . مقادیر باالی  907/0

دهد . آزمون بارتلت نیز به کار بردن تحلیل عاملی نشان می
همبستگی باالی بین متغیرها ) غیر واحد بودن ماتریس همبستگی ( 

دهد . میزان سطح مناسب بودن این روش را نشان می جهینت درو 
 است .  000/0داری این آزمون معنی

ها از تناسب مورد قبولی برای جهت توان گفت : دادهبنابراین می
 رند . آزمون تحلیل عامل برخوردا

 

 گیری برای پرسشنامه فرهنگ نوآوریضریب کفایت نمونه. 1جدول 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .907 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 9014.6214 

df 955 

Sig. .000 

 
ها ، از ارزش ویژه کمک در این تحلیل برای گزینش تعداد عامل

ها است ، مقدار واریانس از کل آزمون گرفته شده است. ارزش ویژه 
شود. بر مبنای این معیار ، حداقل ارزش که توسط عوامل استخراج می

همانگونه که در  باشد.ویژه جهت انتخاب عامل، بزرگتر از یک می
گیری شده در سؤال اندازه 42شود از جدول زیر مالحظه می

از این رو ، عامل بیشتر از یک است ،  12پرسشنامه، ارزش ویژه 
عامل   12 1درمجموع با استفاده از چرخش متعامد از نوع وریماکس

 استخراج شده است . ارزش ویژه محاسبه شده در :
عامل سوم         524/3عامل دوم          418/5عامل اول 

  986/2عامل چهارم               384/3

                   635/2عامل ششم                829/2عامل پنجم 
  322/2عامل هشتم                408/2عامل هفتم 
عامل                     156/2عامل دهم      207/2عامل نهم 

  09/1عامل دوازدهم        524/1یازدهم 
درصد از واریانس  454/83عامل بر روی هم  12در نهایت این 

 کنند .فرهنگ نوآوری را تبیین می
 

 یافته ها
ها، از ارزش ویژه کمک گرفته در این تحلیل برای شناسایی عامل

ها است که شده است. ارزش ویژه، مقدار واریانس از کل آزمون
شود. بر مبنای این معیار، حداقل ارزش توسط عوامل استخراج می

 باشد. ویژه جهت انتخاب عامل، بزرگتر از یک می
 

 : ارزش ویژه عامل ها2جدول 
 درصد تجمعی واریانس تبیین شده درصد واریانس تبیین شده ارزش ویژه هاعامل
1 5.418 23.418 23.418 

2 3.254 11.528 34.946 
3 3.384 9.632 44.578 

4 2.986 7.694 52.272 

5 2.829 6.842 59.114 

6 2.635 5.354 64.468 

7 2.408 4.981 69.449 

8 2.322 4.699 74.148 

_________________________________ 
1. Varimax 
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9 2.207 3.874 78.022 

10 2.156 2.077 80.099 

11 1.524 1.762 81.861 

12 1.09 1.593 86.454 

 یدر ادارات و آموزشگاههافرهنگ نوآوری سوال اول : مولفه های  
 کدامند ؟ شهر تهران یمقطع متوسطه نظر

شود، نتایج دو آزمون می مشاهده 1شمارهجدول که در  گونههمان
KMO های تحقیق و بارتلت برای انجام تحلیل عاملی برای داده

 907/0برابر با  KMOبسیار مناسب بوده است. زیرا مقدار شاخص
این شاخص، کفایت نمونه را برای به کار  7/0است. مقادیر باالی 

ی مبستگی باالدهد. آزمون بارتلت نیز هبردن تحلیل عاملی نشان می
ناسب م جهینت دربین متغیرها )غیر واحد بودن ماتریس همبستگی ( و 

داری این آزمون دهد . میزان سطح معنیبودن این روش را نشان می
ها از تناسب مورد داده»توان گفت که: است . بنابراین می 000/0

در این تحلیل «. قبولی برای جهت آزمون تحلیل عامل برخوردارند
  .از ارزش ویژه کمک گرفته شده است ها،گزینش تعداد عامل برای

ها است که توسط عوامل ارزش ویژه: مقدار واریانس از کل آزمون
شود. بر مبنای این معیار، حداقل ارزش ویژه جهت استخراج می

باشد. همان گونه که در جدول انتخاب عامل، بزرگتر از یک می
گیری شده در یه اندازهگو 42شود از صفحه بعد مالحظه می

عامل بیشتر از یک است، از این رو، در  12پرسشنامه ، ارزش ویژه 
عامل در  12مجموع با استفاده از چرخش متعامد از نوع وریماکس 

 گویه استخراج شده است. ارزش ویژه برای ... 38
 

 عنوان مقدار عاملیت عنوان مقدار عاملیت

 418/5 اول
سازمان 
 یادگیرنده

 524/3 دوم
تعهد 

 سازمانی

 986/2 چهارم ابتکار 384/3 سوم
ریسک 
 پذیری

 انسجام 635/2 ششم هدایت 829/2 پنجم

 408/2 هفتم
حمایت 
 مدیریت

 هویت 322/2 هشتم

 207/2 نهم
فرهنگ 
 پاسخگویی

 156/2 دهم
نظام 
 پاداش

 ارتباطات 09/1 دوازدهم تعارض 524/1 یازدهم
درصد از واریانس  454/83هم  عامل بر روی 12که در مجموع این 

 کنند فرهنگ نوآوری را تبیین می
 

 ؟های اصلی فرهنگ نوآوری چگونه استسوال دوم : وضعیت مولفه 
 
( وضعیت مولفه سازمان یادگیرنده از مولفه های اصلی فرهنگ 1

 نوآوری چگونه است ؟
 
 

 مستقل tآزمون . 3جدول 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

 میانگین
سطح معنی 

 داری
سازمان 

 یادگیرنده
94/5 462 5/13 000/0 

  
  3مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون    

( و سطح معنی  94/5محاسبه شده )  tنشان می دهد ، با توجه به 
، از نظر نمونه  % 99( در سطح اطمینان  000/0داری بدست آمده ) 

مولفه سازمان یادگیرنده از مولفه های اصلی مورد پژوهش وضعیت 
 یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاهفرهنگ نوآوری 

 در حد مطلوبی قرار دارد . شهر تهران
 
( وضعیت مولفه تعهد سازمانی از مولفه های اصلی فرهنگ 2

 نوآوری چگونه است ؟
 

 مستقل tآزمون . 2جدول 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

 میانگین
معنی  سطح
 داری

تعهد 
 سازمانی

81/4 462 35/10 000/0 

  
نشان  4مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون  

( و سطح معنی داری  81/4محاسبه شده ) tمی دهد، با توجه به 
، از نظر نمونه مورد  % 99( در سطح اطمینان  000/0بدست آمده ) 

مولفه تعهد سازمانی از مولفه های اصلی فرهنگ پژوهش وضعیت 
 شهر تهران یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاهنوآوری 

 در حد مطلوبی قرار دارد.
 
( وضعیت مولفه ابتکار از مولفه های اصلی فرهنگ نوآوری 3

 چگونه است ؟
 مستقل tآزمون . 5جدول شماره 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

 میانگین
سطح معنی 

 داری
 004/0 86/9 462 08/3 ابتکار

نشان  5مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون 
( و سطح معنی داری 08/3محاسبه شده )  tمی دهد، با توجه به 

، از نظر نمونه مورد  % 99( در سطح اطمینان 004/0بدست آمده ) 
مولفه ابتکار از مولفه های اصلی فرهنگ نوآوری پژوهش وضعیت 
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

در حد  شهر تهران یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاه
 مطلوبی قرار دارد .

( وضعیت مولفه ریسک پذیری از مولفه های اصلی فرهنگ 4
 نوآوری چگونه است ؟

 
 مستقل tآزمون  . 6جدول 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

سطح معنی  میانگین
 داری

ریسک 
 061/0 01/8 462 54/1 پذیری

نشان   6مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون  
( و سطح معنی داری  54/1محاسبه شده )  tمی دهد، با توجه به 

، از نظر نمونه مورد  % 95( در سطح اطمینان 061/0بدست آمده ) 
مولفه ریسک پذیری از مولفه های اصلی فرهنگ پژوهش وضعیت 

 شهر تهران یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاهنوآوری 
 در حد ضعیفی قرار دارد .

( وضعیت مولفه هدایت از مولفه های اصلی فرهنگ نوآوری  5
 چگونه است ؟

 مستقل tآزمون . 7جدول 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

 میانگین
سطح 
معنی 
 داری

 007/0 47/9 462 20/3 هدایت
نشان   7مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون  

( و سطح معنی داری  20/3محاسبه شده )  tمی دهد ، با توجه به 
، از نظر نمونه مورد  % 99( در سطح اطمینان  007/0بدست آمده ) 

مولفه هدایت از مولفه های اصلی فرهنگ نوآوری پژوهش وضعیت 
در حد  شهر تهران یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاه

 مطلوبی قرار دارد .
 
( وضعیت مولفه انسجام از مولفه های اصلی فرهنگ نوآوری 6

 چگونه است ؟
 

 مستقل tآزمون . 8جدول 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

 میانگین
سطح 
معنی 
 داری

 059/0 23/8 462 62/1 انسجام
 

نشان   8مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون  
( و سطح معنی داری 62/1محاسبه شده ) tمی دهد، با توجه به 

، از نظر نمونه مورد  % 95( در سطح اطمینان 059/0بدست آمده ) 
مولفه انسجام از مولفه های اصلی فرهنگ نوآوری پژوهش وضعیت 

در حد  شهر تهران یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاه
 ضعیفی قرار دارد .

( وضعیت مولفه حمایت مدیریت از مولفه های اصلی فرهنگ 7
 نوآوری چگونه است ؟

 مستقل tآزمون . 7جدول 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

سطح معنی  میانگین
 داری

حمایت 
 006/0 02/13 462 88/3 مدیریت

نشان  9مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون  
( و سطح معنی داری 88/3محاسبه شده )  tمی دهد، با توجه به 

، از نظر نمونه مورد  % 99( در سطح اطمینان  006/0بدست آمده ) 
مولفه حمایت مدیریت از مولفه های اصلی پژوهش وضعیت 

 یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاهفرهنگ نوآوری 
 در حد مطلوبی قرار دارد . شهر تهران

وضعیت مولفه هویت از مولفه های اصلی فرهنگ نوآوری  ( 8
 ؟ چگونه است

 مستقل tآزمون . 10جدول 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

 میانگین
سطح 
معنی 
 داری

 001/0 4/10 462 98/2 هویت
 10مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون   

( و سطح معنی  98/2محاسبه شده )  tنشان می دهد ، با توجه به 
، از نظر نمونه  % 99( در سطح اطمینان 001/0داری بدست آمده ) 

مولفه هویت از مولفه های اصلی فرهنگ مورد پژوهش وضعیت 
 شهر تهران یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاهنوآوری 

 در حد مطلوبی قرار دارد .
( وضعیت مولفه فرهنگ پاسخگویی از مولفه های اصلی فرهنگ 9

 نوآوری چگونه است ؟
 

 مستقل tآزمون . 11جدول 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

 میانگین
سطح 
معنی 
 داری

فرهنگ 
 پاسخگویی

77/3 462 65/10 000/0 

  
 11مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون   

( و سطح معنی داری 77/3محاسبه شده ) tنشان می دهد ، با توجه به 
، از نظر نمونه مورد  % 99( در سطح اطمینان  000/0بدست آمده ) 

مولفه فرهنگ پاسخگویی از مولفه های اصلی پژوهش وضعیت 
 یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاهفرهنگ نوآوری 

 در حد مطلوبی قرار دارد . شهر تهران
( وضعیت مولفه نظام پاداش از مولفه های اصلی فرهنگ  10

 نوآوری چگونه است ؟
 مستقل tآزمون . 12جدول 
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 T مولفه
درجه 
 آزادی

معنی سطح  میانگین
 داری

نطام 
 107/0 55/8 462 42/1 پاداش

 12مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون  
( و سطح معنی  42/1محاسبه شده )  tنشان می دهد، با توجه به 

، از نظر نمونه  % 95( در سطح اطمینان  107/0داری بدست آمده ) 
مولفه نظام پاداش از مولفه های اصلی مورد پژوهش وضعیت 

 یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاهفرهنگ نوآوری 
 در حد ضعیفی قرار دارد . شهر تهران

 
( وضعیت مولفه مدیریت تعارض از مولفه های اصلی فرهنگ 11

 نوآوری چگونه است ؟
 

 مستقل tآزمون . 13جدول 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

 میانگین
سطح 
 معنی
 داری

مدیریت 
 تعارض

64/3 462 66/10 000/0 

نشان  13مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون 
( و سطح معنی داری  64/3محاسبه شده )  tمی دهد ، با توجه به 

، از نظر نمونه مورد %99( در سطح اطمینان  000/0بدست آمده ) 
مولفه مدیریت تعارض از مولفه های اصلی پژوهش وضعیت 

 یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاهفرهنگ نوآوری 
 در حد مطلوبی قرار دارد . شهر تهران

( وضعیت مولفه ارتباطات از مولفه های اصلی فرهنگ نوآوری 12
 چگونه است ؟

 مستقل tآزمون . 14جدول 

 T مولفه
درجه 
 آزادی

 میانگین
سطح 
معنی 
 داری

 000/0 27/11 462 28/3 ارتباطات
نشان  14مستقل مطابق جدول شماره  tنتایج حاصل از اجرای آزمون 

( و سطح معنی داری  28/3محاسبه شده )  tمی دهد ، با توجه به 
، از نظر نمونه مورد  % 99( در سطح اطمینان   000/0بدست آمده ) 

مولفه ارتباطات از مولفه های اصلی فرهنگ پژوهش وضعیت 
 شهر تهران یمقطع متوسطه نظر یها در ادارات و آموزشگاهنوآوری 

 قرار دارد . حد مطلوبیدر 
و تازه  عینو و نظرات بد یها شهیاند ازمندیبقا ن یهمه سازمانها برا

 فیاند که ارائه تعر ختهیچنان به هم درآم یو نوآور تیاند. خالق
 شهیدان کی دیو تول ییدایپ ت،یهرکدام دشوار است. خالق از یمستقل

 و فکر شهیساختن آن اند یعمل یکه نوآور یو فکر نو است درحال
 یروهاین دیبا ابد،یخلق شده و توسعه  یدیجد دهیآنکه ا یبرااست. 

 یبه گونه ا طیبازدارنده غلبه کنند و شرا یروهایبرنده بر ن شیپ

 دیجد وهینظر و ش یبرنده ما را به سو شیپ یروهایباشد که ن
 یو نوآور تیخالق یها کیفنون و تکن نهیرهنمون گردد. در زم

و  هیتجز ،یارتباط اجبار ،یمانند تحرك مغز یمتنوع یها وهیش
 دهیسواالت ا ،یلیشناسانه(، گردش تخ ختی)ر کیمورفولوژ لیتحل

رفع  یروشها در راستا نیمدنظر بوده که عمده ا یتفکر مواز زیبرانگ
 دارند.  یکنندگ لینقش تسه یو پرورش نوآور یادراک یانسدادها

و  تیتوان خالق تیو تقو لیعوامل تسه نیاز مهمتر یکی دیشا
متناسب با اهداف  التیدر سازمان ساختار مناسب و تشک ینوآور

عوامل موثر  ،یعلم یدستاوردها نیآخر طبقموردنظر است.
عوامل عبارتند  نیشده، ا میبه چهار دسته تقس یو نوآور تیدرخالق

خالق و نوآور به سازمان،  یروهایوجذب ن یریاز: به کارگ
 ینوآورانه، آزاد یکوششها یبرا یومال یقاتیامکانات مناسب تحق

 یریبه کارگ نیخالق همچن یو تالشها تهایدر انجام فعال یعمل کاف
خالق و دادن پاداش مناسب به افراد خالق.  یتهایحاصل ازفعال جینتا

 انیم یاست که تبادل فرهنگ ینکته ضرور نیدرخاتمه ذکر ا
با افراد  یسازمانها و در کنار هم قراردادن افراد محافظه کار و سنت

که در آن اطالعات و نظرات به سهولت مبادله  یطیمح جادینوجو و ا
 یرا به سو یاناست که مجموعه سازم یالتیهمه تسه ندگرد یم

 دهد. یسوق م تیو خالق ینوآور
معادالت ساختاری اثر بین مولفه ها و درون مولفه ها را نشان می 
دهد.این تاثیر به دو شکل استاندارد و غیر استاندارد قابل بررسی می 

 مشاهده قابل متغیر و( پنهان متغیر) عامل بین رابطه باشد. قدرت
 و صفر بین مقداری عاملی بار. شودمی داده نشان عاملی بار بوسیله

 درنظر ضعیف رابطه باشد 0.3 از کمتر عاملی بار اگر. است یک
 قابل 0.6 تا 0.3 بین بارعاملی. شودمی نظرصرف آن از و شده گرفته
 تحلیل در. است مطلوب خیلی باشد 0.6 از بزرگتر اگر و است قبول

سنجند، باید با ( را میعامل) پنهان متغیر یک که متغیرهائی عاملی
ها، بار عاملی پائین داشته آن عامل، بار عاملی باال و با سایر عامل

باشند.جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون 
t  یا همانt-value شود. چون معناداری در سطح خطای استفاده می

لی مشاهده شده شود بنابراین اگر میزان بارهای عامبررسی می 0.05
کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار  1.96از  t-valueبا آزمون 

نتایج حاصل از اجرای آزمون ساختاری و مدل نهایی فرهنگ نیست .
نوآوری، باالترین ضریب مسیر مربوط به مولفه سازمان یادگیرنده 

و در جایگاه دوم مولفه ابتکار با ضریب  0.89بوده با ضریب مسیر 
و در جایگاه سوم مولفه ریسک پذیری قرار دارد با  0.84مسیر 

و در جایگاه چهارم مولفه مدیریت تعارض با  0.81ضریب مسیر 
قرار دارد.. در مجموع با توجه به اهمیت توسعه  0.79ضریب مسیر 

فرهنگ نوآوری در مجموعه ارزشمندی همچون آموزش و پرورش 
قدام به ارائه بحث و در این تحقیق با توجه به یافته های تحقیق ا

 تفسیر و پیشنهادهای کاربردی شد.
 

 نتیجه گیری
مقطع  یدر ادارات و آموزشگاههافرهنگ نوآوری مولفه های 
نتایج حاصل از اجرای آزمون های تحلیل : شهر تهران یمتوسطه نظر

عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد، درمجموع با استفاده از چرخش 
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

گویه استخراج شده است.  38عامل در   12وریماکسمتعامد از نوع 
 3.384عامل سوم  3.524و عامل دوم  5.418ارزش ویژه عامل اول 

عامل   2.635عامل ششم    2.829عامل پنجم   2.986عامل چهارم 
عامل دهم  2.207عامل نهم   2.322عامل هشتم   2.408هفتم 

 12نهایت این  .در 1.09عامل دوازدهم  1.524عامل یازدهم  2.156
درصد از واریانس فرهنگ نوآوری را  454/83عامل بر روی هم 

 صفات"نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش علی  کنند.تبیین می
و پرنج و شلگمیچ  "زندگی از رضایت و فردی نوآوری شخصیتی،

( 2018هاندا و ایتو ) "مکعب حل راه: نوآوری معضالت مدیریت"
 های کدام شیوه: نوآوری و انسانی منابع مدیریت و سازماندهی"

هستند؟  مرتبط فرآیند یا/  و محصول نوآوری به مدیریت
 و نوآوری نوع نوآوری، قابلیت بین رابطه "راجاپاتیرانا و هو 

 عنوان به معلمان رهبران"باتکویا و زوبنا  "شرکت عملکرد
 در اجتماعی نوآوری"احمد و همکاران   "نوآوری نشر نمایندگان

  "بنگالدش در BRAC قایقرانی مدارس: پرورش و آموزش
 کند، می کار چیزی چه: پرورش و آموزش در نوآوری"سردیوکف 

جنسن، لیو و   "دهد؟ انجام باید کاری چه و کند نمی چیزی چه
 و کار تعادل شغلی، رضایت باعث کارآفرینانه نوآوری "اسکات 
  "جهان سراسر در و چین در: شود می زندگی از رضایت و خانواده

 در یک راستا بوده است.
نتایج حاصل از اجرای آزمون معادالت ساختاری در جهت پاسخ به 
سوال دوم پژوهش نشان داد؛ نشان داد،باالترین ضریب مسیر مربوط 

و در جایگاه  0.89به مولفه سازمان یادگیرنده بوده با ضریب مسیر 
و در جایگاه سوم مولفه  0.84دوم مولفه ابتکار با ضریب مسیر 

و در جایگاه چهارم  0.81ریسک پذیری قرار دارد با ضریب مسیر 
قرار دارد.در مجموع  0.79مولفه مدیریت تعارض با ضریب مسیر 

 شخصیتی، صفات"نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش علی 
 مدیریت"و پرنج و شلگمیچ  "زندگی از رضایت و فردی نوآوری

( در یک راستا 17هاندا و ایتو ) "مکعب حل راه: نوآوری معضالت
 بوده است.

 محدودیت و مشکالت پژوهش:
مهمترین محدودیت موجود برای پژوهشگر،کمبود منابع  •

مرتبط با فرهنگ نوآوری در آموزش و پرورش بوده است.از سوی 
دیگر هیچ یک از مقاالت و پیشینه های تجربی به ارائه مدل 

 نپرداخته اند.
در مدارس متوسطه نظری شهر تهران به اجرا این مطالعه  •

ی پژوهش به سایر مدارس در هاافتهی میتعمدر  لذادرآمده است و 
 کشور بایستی دقت کافی را به خرج داد.

یمباشد که پرسشنامه میاین مطالعه محدود به مدل نهایی  •
روایی آن در پژوهش های متعدد مورد بررسی مستمر قرار  ستیبا
 یرد.گ

اما مهمترین مشکل پژوهشگر در توزیع و گردآوری پرسشنامه  •
ها بود که بخش عمده ای از زمان اجرای این پژوهش را به خود 
اختصاص داده است.متاسفانه بسیاری از همکاران در پاسخ به 
پرسشنامه ها چندان دقت الزم را به خرج نمی دادند و یا از پذیرش 

 امتناع می ورزیدن.پرسشنامه و پاسخ به آن 

با توجه به نتایج حاصل از اجرای پژوهش، پیشنهادهای کاربردی 
 مطابق تک تک مولفه ها به شرح ذیل ارائه شده است:

در محل کار تشویق به یادگیری تیمی صورت پذیرد و آرمان 
 پ برای افراد بصورت شفاف ارائه شود.-مشترك سازمان آ

توجه  آموزش و پرورشبه  کارکنان یممکن به عالقه مند تا حد
 قیسازمان تشو یبه اصول اخالق یبندیکارکنان به پاو در ادامه  شود

 شود. دیو مقررات در سازمان تاک نیدرست قوان یو بر اجرا شوند
 اداری کارکنانمعلمان و از ابتکارات و نوآوریها و خالقیتهای 

ری در در زمینه نوآو منابع انسانیدر محیط شغلی به  قدردانی شود.
انجام وظایف شغلی خود احساس آزادی عمل و استقالل داده شود. و 

های مسئوالن نظرات متفاوت و اندیشه پ-مجموعه ستادی آدر 
 باشند. رایجدید کارکنان را پذ

های از موقعیت یشوند تا اندازه ا قیتشو آموزش و پرورش منابع انسانی
ابراز عقیدة خویش و برای  دشوار و مخاطره کاری استقبال کنند

 قیتشو همچنین شوند هرچند نظرشان مخالف مدیران باشد.تشویق 
شوند تا در سازمان برای انجام وظایفشان حاضر به خطرپذیری 

 باشند.
ضروری است نظام پاداش مبتنی بر شایسته ساالری باشد و تا حد 
ممکن در واگذاری مسئولیت و لیاقت افراد اصل انصاف عدالت 

و بین انجام امور آموزشی و اجرایی و پاداش و ارتقاء  رعایت شود
تناسب الزم رعایت شود. زیرا عدم توجه به این موضوع می تواند 
یکی از مهمترین چالش های ضعف فرهنگ نوآوری در آموزش و 

 پرورش باشد.
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