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یهای آموزشی
به نوآور 

چکیده

یها ای آموزش ششی اس .ت
هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس با گرایش معلمان به ن وآو ررر 
ت قح یق ،توصیفی از نوع همبستگی ب هدو .تسا

جامع امآ ه رر ررری شا لم کللی ییه دبی ییران م دم نز و در ا م سر

شور

تت تتتوس لوا هط

یکردنددد .ح سارب هنومن مج اس لومرف      
شهرستان پاکدشت به تعداد  664نفر که در سال ت صح یلی  92 -39تدریس م 
کوکران و جدول مورگان  210نفر ،به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .اب مج راز عععععآوری اطالعا نشسرپ ود ت ام هه ههه
فرهنگ سازمانی بر گرفته از رابینز و پرسشنامه م قح ق ساخته گرایش به نوآوری آموزشی بوددد .س هب طوبرم تالاوئ    
فرهنگ سازمانی با  34سئوال و گرایش به نوآوری آموزشی با  20سئوال تنظ ظظیم ش .دند روایییی پرسش مان هههها ا با رظن    
اساتید راهنما ،مشاور و تعدادی از اساتید این رشته تعیین شد  ..ضررریب اعتبا نشسرپ ر ا مزاس گنهرف( هم ا سپ )ین
اجرای آزمایشی بر روی  03نفر از معلمان ،از طر ییی ق آلفا ای کرانباخ
نوآوریهای آموزش )ی

زا   

 0/ 88و ض هب شیارگ( همانشسرپ رابتعا بیر

  
   

گی پیرس نو  ،،تحلی ییل
 0/58بهههدس مآ ت دد ددد براای ت زج ییی ه و تحلی ییل دادهها ا از ضررریب همب تس گ گ

رگرسیون و آزمون  tدر نرما زف ار  SPSSاس هدافت .دش

یافتههههاییی پ اد ناشن شهوژ د ففففف رهن امزاس گ نن نننی م سراد

با ا

گرایش معلمان به نوآوریهای آموزشی رابطه مثبت و معناداری دارد .از ده مؤلفه فرهن امزاس گ نن نننی ،ابتک ککار رف دددی،
هدایت وسرپرستی ،هماهنگی و ان گلا ،ماجس وو وووی ارتبا پرطخ ،ط ذذذذذ یری و هو ییی ت و همانندددی با رگ  ااااایش معلما هب ن   
نوآوریهای آموزشی این رابطه مثبت و معناداریبوده و هدایت و سرپرستی و هماهنگی و ان جس ام بر گرایش معلمان
به نوآوریهای آموزشی بیشترین تأثیر ذگ اری را داشتند .همچنین بین فرهنگ سا امز ننی م و هنارتخد سراد و هنارسپ
یداری وجود دارد .بنا  رب اا ییی ن آم  و شزو پپ پپپرورش
بین گرایش معلمان زن و مرد به نوآوریهای آموزشی تفاوت معن 
ییابد که فرهنگ سازمانی مدارس را مورد توجه قرار
برای ایجاد تغییر و نوآوری آموزشی زمانی به مو قف یت دست م 
دهد.
کلیدواژهها :فرهنگ سازمانی ،نوآوری ،خالفیت ،نوآوری آموزشی.
دریا تف

 -1کارشناس ارشد مدیر تی

مقاله5931/3/ 10 :

پ یذ رش مقاله5931/8/ 18 :

آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار ،گرمسار ،ایران

 -2استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران (نو سی نده مسئو )ل

afzalkhani_mr@yahoo.com
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مقدمه
امروزه تغییر و تحول در سازمانها ،یک امر ضروری و اجتنابناپ ذذذ یر اس رچ ،ت ا    ک ککه جوام و ع
سازمانها همه در حال تغییر و تحول هستند و نظام آموزش و پرورش نی ییز از ا ییی ن قاع هد ثتسم نن نننی
نی تس

و اگر نخواهد از این تغییرات و دگرگونیها تبعیت کند و راکد و آرام بمان م اب و د ححححححح یط

بیرون خود هماهنگی نداشته باشد محکوم به فنا ش هد رگ لالحمضا هب و اا ااااااایش پی ییدا م ممیکن و د
اثربخشی خود را از دست میدهد لذا الزمه همگا مممش ت اب ند غغ غغغیی ییرات و ت  ،تالوح اایجا رتسب د   
مطلوب برای بروز افکار جدید و نوآوری است و تا زمانی که فضا و فرهنگ مناس  ب حححکمفرما
نباشد انتظار خالقیت و نوآوری خیالی عبث و بیهوده اس .ت آموزش و پرورش نیز نهادددی است
تیابی به ن وآو ررری م دقا مزلتس اما تت تتتی است
که اساسًاًا با تحول و نوآوری آمیختهاست و دس 

ک ککه

تغییرات و نوآوری در آموزش و پرورش را با کمترین تعارض ضضی هم هار کن ربانب ،د اا اااین ض ور ررری
حی ییه ن وآو ررری و ک ککاهش تعارضا اظن رد ت ممممم آموزش ششی ،فرهنگ
است که بهههمنظ ورپ رو ر ور ش حح حح
سازمانی مدارس را بشناسیم و در جهت تقویت آن کوشا باشیم( .تورانی و همکاران) 91 31 ،
شها ای
بنابراین نظام آموزشی برای هماهنگی با تو تالوحت  غغ غغغیی ییرات پیوس هجاوم و هت ه چ اب  ال شششش شششش
برآمده از آنها نیازمن آون د و رر ررری و تغیی ییر اس اسرتسب ت زز زززی فرهنگ گگی جه الخ شرتسگ ت قق قققی ییت،
نوآوری و کارآفرینی در جامعه بهویژه آموزش و پرورش بهمثابه ضرورتی حیاتی اس هجوت و ت   
بناپ ذذذ یر م ممینما ییی د .در ع انب ،رضاح رص ب  ه ا ضتق ا و ء        
ب مه رد نآ ه ه حت حوطس  صصصصصصصصص یلی اجتنابب 
ضرورتهای محیطی ،سازمانها باید دائمًاًا در حال نوآوری باش الخ و دن ققی ییت و ن وآو ررری نی ییز از
مهمترین اهداف آموزشی و پرورشی و ج ءز مهمترین و اصلیترین رسالتهای سازمان آموزشی
اس .ت سازمانهای آموزشی بهویژه مدارس باید پیوسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهند ،ا رگ
نتوانند شرایط نوآوری و تحول را در خود ایجاد نمایند ،قادر به ادام  ه حححی ییات نب هدو خبرثا و شش شششی
خ ار دو زا  تسد مممممم م ممم یدهن  .د در ت ،زورما ناهج رد عقاو فففففففففففف فک ککک ر تغیی ییی ر و ن وآو ررر ری ام ررر ری
اجتنابناپذیرست ،بایستی با توجه به انقالب فناوری ،اطالعات و ارتباطات در محیط پررقاب و ت
شها ای فراوان ننی مواجه ک ککرده و با هب هجوت     
پرتحول امروزی که آموزش و پ لاچ اب ار شرور ششش ششش
شهای کنونی ،به نوآوری در مدارس به نحوی ویژه توجه نمود.
چال 
شنها هب ند   
از طرفی فرهنگ عامل مؤثر در ترویج خالقیت و نوآوری است ک ککه از طر ییی ق ارز 
تکوشی و تعهد عمل میکن .د ناشن تاعلاطم    
کار سخت و متمرکز و هدفدار ،پشتکار و سخ 
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میدهد بهدلیل تأثیری که فرهن امزاس گ نن نننی ب رفا راتفر ر ا راد د د زرا هب دهعت  ششششش ششششششها ای فرهنگ گگی
سازمان ،سازوکاری اساسی در بهبود و بهسازی عملکرد ،اثربخشی و بهرهوری کارکنان میباشد.
برخی معتقدند کهیکی از علل مهم و انگی هز ها ای اصللی درخش صوصخ نپاژ ش
مدددیریت ،توج س گنهرف هب ه ا

ًاًا رد  و تعنص   

امز نننننن نننی در دهه  1980م ممیباش م .د ححححح یط فرهن نمادرپ گ ههه ههترررین،

عمیقترین و بلندترین اثر را بر رفتار و عقاید انسانها می ذگ ارد .فرهنگ سازمانی بهههعن کی ناو   
تهاس رد هک ت   
مفهوم ،ریشهای به نسبت تازه دارد .گرچه مفاهیم «هنجار گروهی»« ،فضا ا» مدت ت
آثار روانشناسان بکار رفته است ولی مفهوم «فرهنگ» بهطور خاص تنها در همین چند دهه اخیر

رواج یافته اس .ت کنز و کان ) 1978 (1در نشر دوم کتابشان ،بهنام روانشناسی اجتماعی سازمانها،
شها اشاره کردهاند ولی در بین مفاهیم روشن و آشکار مندرج در آثار
به نقشها ،هنجارها و ارز 
خویش نه از فضا یاد کردهاند و نه از فرهنگ .گ( لپایگانی) 1388 ،
فرهنگ عامل قدرتمندی در رفتار فردی و گروهی اس .ت فرهنگ سازمانی ،تما یگدنز روص م    
سا  ار ینامز ا  ،رگیدکی اب نانکراک لماعت هلمج ز ا  ماجن د ک ندا ار عاونا ،ندیشوپ سابل و     

                 

شهای سازمانی و مالحظات استراتژی
تها و رو 
یشود ،سیاس 
تصمیمهایی که در شرکت اتخاذ م 
را در بر میگیرد( .منوریان و همکاران) 1387 ،
تهای
تعریف فرهنگ سازمانی بهدلیل مشخصات پیچیده آن ،مشکل است زیرا بخشی از ص رو ت ت
فرهنگ ،غیرملموس بوده و قابل مشاهده نی .تس

جو اب و ب ،یتخس نیا د هههههه هههههههنظ م ر یی یییرس رتشیب د   

نو سی ندگان به ا نی نکته اتفاقنظر دارند که فرهنگ سا درکلمع یزکرم و یروحم هطقن ینامز      
سازمان اس .ت ها سف تد (  ) 1990در میان م ققح ان به ا نی نکته تأکید میکند ک مزاس گنهرف ه ا ،ین    
مقدس ،مالیم ،به آسانی تغییرناپ یذ ر و دارای بنیان تاریخی بوده و بهطور جمعی پایه ذگ اری ش هد
اس .ت فرهنگ سازمانی در هر سازمان ،من صح ربهفرد بوده و از ابعاد عینی و ذهنی تشکیل میشود
و با سنت و طبیعت عقاید و انتظارات مشترک درباره زن راد طابترا ،نامزاس یگد د ودروگ  .نننن ننننن

2

معتقد است ،شکلگیری فرهنگ نه یک اتفاق تصادفی است و نه عملی وابسته بهتنها یا یکییی از
ک واک ککنش درون ننی سا نامز
بنیانگذاران ،یا رهبران فعلی سازمان؛ بلک ککه تا جوت لباق دح  هههه هههههی یک ک

1

-Kenz and Kan
-Gordon

2
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بهضرورتهای بیرونی اس .ت بهزبان ساده بهنظر وی فرهنگ سازمان ،م فوم لوصح ققق ی ییت سا نامز
در سازگاری آن با محیط اس .ت (همان)
یهای مالی آن شرکت در
یتواند آنچه را که بر دارای 
فرهنگ شرکت مفهومی کلنگر دارد که م 
طی یک دوره  5ساله خواهد ذگ شت پیشبینی کند( .سیدی و ا زی دی ). 92 31 ،فرهنگ سازمانی،
سیستمی است متشکل از ارزشها و عقاید که در تعامل متقابل با نیروی انسانی ،ساختار سا ینامز
ینهد( .توالیی) 92 31،
و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا م 

هانکیتسون 1فرهنگ سازمانی را مجموعهای از ارزشها و باورهایی م ممیدانددد ک و راکفا ه تفر ار    

افراد را شکل میدهد( .چرناتونی) 2008 ،2

یتوان با بررسی زوایای آن ،نسبت به
تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان بهحدی است که م 
چگونگی رفتار ،احساسات ،دیدگاهها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش احتما نانآ یل   
شبین ده و ی ا تی
را در قبال تحوالت م یپ ،یبایزرا رظندرو ششش ششش

کک ک ککککرد .با  مرها  ف مزاس گنهر ا ،ین     

بهسادگی میتوان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهتگیریها مزاس رد ار دیدج ی ا دیاپ ن ار     
کرد( .الوانی ). 92 31 ،فرهنگ سازمانی برچسبی اجتما  هک تسا یع از  هار ا ،کرتشم یاهشزر    
تدبیرهای نماد نی و آرمانهای اجتماعی ،اعضای سازمانها را با هم پیوند میدهند( .موسویییپنا ،ه
یباشد .فرهنگ سازمانی میییبا تسی
 ). 92 31فرهنگ سازمانی یک مفهوم قابل آموختن و یافتن م 
باز باشد تا قابلیت اشتراک بین اعضای گروه را بیاب مزاس گنهرف و د ا رد ین

کی قا

نودم بل

     

یباشد
شهای اعضای گروه م 
وجود ندارد .آن برگرفته از ساختار فکری ،خاطرات ،باورها و ارز 
و فرهنگ سازمانی در شکل الگوهای قاعدهمند تکرار شده یا در الگوهای رفتاری پد هدش رادی

بروز میکند .ارن 3در مفهومی دیگر فرهنگ سازمانی را یک گروه فرضیات اصلی میییدان هک د   
در یک سبک صریح و واضح به منظور حل مسائلی در مورد پ یذ رش بیرونی و هماهنگی درونییی

رشد یافته اس .ت (مالتو) 2013 ،4

1

-Honkitson
-Chernatony
3
-Ern
4
- Multu
2
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جنبههای رسمی (آشکار)

شکل  .1کوه یخ فرهنگ سازمانی (منوریان وهمکاران) 1387 ،

از برایند پژوهشهای انجام گرفته میتوان چنین نتیجه گر جو هک تف و یوق گنهرف د

     

تبثم

زیربنای ت قح ق مفاهیم مختلفی از قبیل کیفیت؛ تعالی ،سازمان یادگیرن  ،هد کک کککارآفرینی و ا شیارف
شها الگوهای متعددی برای
عملکرد سازمانی اس .ت (رسته مقدم و همکاران ) 92 31،در ا نی پژوه 

فرهنگ سازمانی وجود دارد؛ یکی از اندیشمندان ا نی ح هزو نیبار نفیتسا ززززززز  1اس نیا رد هک ،ت   

ت قح یق با بررسی نظریه رابینز در فرهنگ سازمانی رابطه هر یک از مؤلفهها وم ی رر رررد نظ نیا رد ر   
الگو با گرایش معلمان به نوآوریهای آموزشی سنجیده شده اس .ت رابینز معتقد است در سازمان
یک «متغیر سیستمی» وجود دارد و آن پدیده را نمیتوان بهراحتی تعریف نمود ولی بهطور ح مت
تها ملکو  هه هههها اشم ی بب بببه اس هدافت
وجود دارد و افراد برای معرفی سا رابع ،تاحالطصا زا نامز تتت تتت
گهای قبیلهای با نایب    
میکنند .ما ا نی متغیر را فرهنگ سازمانی مینامیم .همانگونه که در فرهن 
عبارتها و اصطالحات خا ای شنک عون ،ص

وا هلیبق یاضعا شنک

و رگیدکی هب تبسن هب   

  

   

یگذارد.
گهایی دارند که بر نوع رفتار اعضا اثر م 
خارجیان مشخص میشود ،سازمانها هم فرهن 
در یک سازمان ،فرهنگ نقشهای متفا م افیا یتو ییی ییییکن .د ییعت گنهرف ،تسخن نننننننننکنن هد زرم   
سازمانی است ،یعنی سازمانها را از هم تفکیک مینماید .دوم ،نوعی احساس هو دوجو رد تی   
اعضای سازمان تزریق میکند .سوم ،فرهنگ باعث میشود که در ا هب تبسن دهعت یعون دارف

   

چیزی بهوجود بیاید که (آن چی )ز بسی بیش از منا عف شخصی فرد اس .ت چهارم ،فرهنگ موجب

-Stephen P.Robbins

1
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ثبات و پایداری سیستم اجتماعی میگردد .فرهنگ از نظر اجتما ب یع هه هههعن هب بسچ یعون ناو

   

حساب میآید که میتواند از طریق ارائه استانداردهای مناسب ،اجزای سازمان را بهههه لصتم م
یآید که موجب بهوجود آم ند
میکند .سرانجام ،فرهنگ بهعنوان یک عامل کنترل به حساب م 
یشود( .رابینز) 92 31 ،
شها و رفتار کارکنان م 
یا شکل دادن بهنگر 
رابینز ده ویژگی که در مجموع معرف و نمایانگر عصاره فرهنگ س تسا ینامزا   
یدهد.
ارائه م 

 -1ابتکار فردی :ابتکار فردی بهمیزان مسئولیت ،آزادی و استقالل افراد سا م ینامز یی یییپ .دزادر
در سازمانهایی که دارای گرایش سلسله مراتبی شدید هستند ،روحیه ابتکار و ن دح رد یروآو   
پایین خواهد بود و بالعکس هر قدر م تیلوئس  ، ،آزادی و اس زفا لالقت ا شی

کتبا نازیم ،دبای ا و ر    

عملکرد بهتر خواهد بود.
 -2خطرپذیری (مسئولیتپذیری) :ب ببهبررس زیم ی ا راک هقالع ن ک اب ندش هجاوم رد نان        
فعالیتهایی که احتیاج ب دف ه اکا رطخ و تیلوئسم لوبق ،یر
حدودی که در آن کارکنان پیشر تف

م ،دراد یییییی یییییییپ و دح عقاو رد دزادر

و نوآوری را دوست داشته و مخاطره را میپ یذ رند.

 -3هدایت و سرپرستی :ای ننن شا دت نازیم و هجرد یسررب هب صخ وووووو ووووووو نی اه و نشور فاد
ف ذگ اری مؤثر همراه با راهنمایی و ارائه بازخورد،
یپردازد .هد 
انتظارات عملکردی در سازمان م 
منجر به عملکرد بهتر ،رشد و پیشر تف

کارکنان میشود .در سازمانهای انسانگونه ا یگژیو نی   

از اهمیت زیادی برخوردار اس .ت
 -4انسجام :بهمعنای وجود همکاری و توا ففف ق ،اتحا ورگ نیب رد یگتسویپ و د هههههههههها اهدحاو و    
شهای مشابه در بین اعضاء
بهمنظور رسیدن بهاهداف مشترک میباشد .با وجود آن عالیق و نگر 
تعامالت دوستانه وانعطافپ یذ ری الزم در بین واحدهای کاری وجود خواهد داشت و تعارضات
بین افراد و واحدها بهحداقل و در حد مؤثر میرس سسد .در سا امز نننها و یتنس ی

رب ینتبم هلسلس      

ییابد.
مراتب ،ان جس ام الزم بین افراد سازمان وجود ندارد و برعکس تعارض ا زف ایش م 
 -5حمایت مدیریتی :حما تی

مدیریتی بهبررس زیم ی ا م هدنزاس طابترا ن د اب نامزاس ناری        

کارکنان بهمنظور کمک و راهنمایی و حما تی

یپردازد.
آنها م 

 -6نظارت در سازمان :ا نی شاخص بهبررسی قوانین و دس معلاروت لللها و میقتسم یتسرپرس ،
یپ .دزادر امزاس رد نن نننها وریپ اب کیتارکوروب ی ی زا 
نظارت بیرونی جهت کنترل رفتار فردی م 
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م و تاررق

 تیعبت ا ط ،تاروتسد ز را یح هراکو زاس ا ب میقتسمو ینوریب تراظن ی ر ،دارفا                        

یکوشند تا رفتار افراد را کنترل کنند.
م 
 -7هویت :ا نی شاخص نشان میدهد که اعضای سازمان تا چه حد خود را با کل سازمان یکی
دانسته و از آن کسب هو تی
سازمان ،هو تی

میییکنن .د نش نییعت و نامزاس رد ندنام هب لیامت ا اب دوخ ییاس

را تبیین میکند؛ بنابرا نی هو تی

        

به بررسی ویژگیهای تعه فو ،د ادا افد ،یر ععععععع از

یپردازد.
شها و بقا در سازمان م 
ارز 
 -8نظام پاداش :ا نی شاخص بهبررسی میزان ارتباط تشویق و پاداش سازمان با عملکرد یدرف
میپردازد .یکی از اقدامات مؤثر در پرورش نیروی انسا ردق ،ین د و ینا

زا رکشت اهنآ تامحز      

بهطرق گوناگون اس .ت
 -9الگوی ارتباطات :ا نی شاخص بهبررسی نوع ارتباطات درونسازمانی میپردازد .در بعضی
از سازمانها ارتباطات محدود؛ سلسله مراتب رسمی ارتباطات اس .ت اما کبش رد  هه هههها یطابترا ی   
چندجانبه و غیرمتمرکز که ویژگی سازمانها اسنا ی نن نننگون رد یدونشخ یالاب حوطس .تسا ه   
رضا تی

  

یگردد.
کارکنان حاصل م 

 -01تحمل اختالف سلیقه :شاخص تحمل اختالف سلیقه حدی است که کارکنان ترغیب به
یشوند( .منوریان و همکاران) 1387 ،
فنظرهای خود م 
بیان و آشکار کردن انتقادات و اختال 
با توجه به آنچه که در مورد فرهنگ سازمانی مطرح گردید ،میتوان ادعا کرد که مدارس نیز به
عنوان یک سازمان انسانی دارای فرهنگ خاص خود هستندکه م ممیتوانددد ب رف ر ااین و اهد کیفی ییت
فعالیتهای مدرسه تأثیر ذگ ار باشد.
فرهنگ مدرسه عبارت از یک محیط کلی اس م قافتا ناریگارف تیبرت نآ رد هک ت یییییی یییییییافت و د
فرهنگ مدرسه شامل تمام افراد حاضر در مدرسه و روشی که مدرسه عمل م یی یییکن م د یی یییش ،دو
شها تردق    ،
فرهنگ مدرسه دارای عناصری است ک رفا شنیب :زا دنترابع ه ا  ،د ا زر شششش شششششها قن  ،شش شش
شآم تبقارم ،نازو   
روابط ،محرکها ،گروهها ،انتظارات ،همکا عف ،تباقر ،یر ا یل تتتتتتتها ناد ی شش شش
کردنها ،ارزشیابی ،بازخورد ،بازی و فضاها( .بختیاری و نوروزی) 92 31 ،
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هگینز1معتقد است :فرهنگ مدرسه بهجای دیگر جنبههای جّوّو ،بر اصالحات تند و انتقادی تأکید
زیادی دارد .وی معتقد است که برای سنجش فضای ناشی از تعامالت در مدرسه ،همانق هک رد   
مؤلفههای مربوط به مو قف یت ت صح یلی اهمیت دارند و با یگ رارق شجنس دروم دی ر م دن یییییی یییییییبا دی
بهمؤلفههای مربوط بهمسائل انضباطی دانشآموزان نیز توجه کرد .وی بیشتر نی تأکی تیمها و د   
مقیاس فرهنگ مدرسه را در ا نی میداند که با شناخت فرهنگ مدرسه و مداخل ناکما ،نآ رد ه   
یزاده) 1380 ،
تغییر و اصالح آموزشدهندگان و آموزشگیرندگان فراهم میشود( .مقن 
فرهنگ مدرسه نظامی از هنجارها ،معانی و ارزشهایی است که بین اعضای یک مدرسه اع زا م
دانشآموزان ،معلمان و سایر کارکنان مشترک است و از سا بنج ری هه هههها دننام هسردم طیحم ی     

ز تسی بوم(2محیط فی یز کی ،تجهیزات و امکانات مدرسه) ،محیط اجتماعی( 3پیشینه و ویژگیهای
شهای اجرایی)
جمعیتشناختی دانشآموزان و معلمان) و نظام اجتماعی( 4ساختار سازمانی و رو 

متفاوت است( .پورکی ) 1990 ،5فرهنگ مدرسه با عملکردهای مدیریتی مدرسه ارتباط دارد و از

سویی بر دانشآموزان و معلمین بهط راذگریثأت میقتسم رو ا ب .تس ن  یرورض نیاربا ا هک تس     
فرهنگ مدرسه بهنحوی دقیق مورد آزمون واقع شود( .چانگ) 2000 ،6

   

تورانی و همکاران ( ) 91 31بهنقل از رئوف (  ) 1379میگوید که سگ تره نوآوری در سازمانها ا و
واحدهای آمورشی بیکرانند ،چون نیازها و ضرورتها ای جد ومه یدی ا لکش هر   
اساس فعالیتهای آموزشی مدارس بر پایه آمادهسازی دانشآموزان و تقو تی

م ممیگیرنددد.

خودآموزی آنان

استوار است و فلسفه آموزش برای زندگی بر فراز تمامی هدفها قرار دارد .براساس ا نی فل ،هفس
میتوان بهتغییرات بنیادی اندیشید که متضمن یاد گرفتن برای زندگی بهتر باش .د سپ   

م ممیت او ننن

حیطههای تغییر را مشخص کرد و اولو رد .دومن نییعت ار اهنآ تی آ نامزاس م ارییغت یشزو ت        
بنیادی متعدد که برجستهتر نی آنها را میتوان شامل :تغییر در شیوه کار علم ،سهیم کردن معلمان
و کارکنان در مدیر تی

مدرسه ،جیا و یشزومآ یاهرازفاراک شرتسگ اد عاد ب ت هههههه هههههههمطالع رد ه

شآموزان و غیره دان .تس
دان 
1

-Heginz
-Ecology
3
-Social milieu
4
- Social system
5
- Purkey
6
-Chang
2
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ک ککه ا ییی ن

بنابراین نظام آموزشی برای ایجاد تغیی ییر و ن وآو ررری آموزش ششی نیازمن مت د هههی ییداتی است

تمهیدات از جنس نرم ا زف ار و مدیریتی اس .ت اگر در موضوع نوآوری آموزشی بخواهیم موانع و
یا عوامل بازدارنده آنرا بررسی کنیم به مقوله فرهنگ سازمانی میرسیم.
شآم نازو
عثمان ماتلو (  ) 2013در پژوهشی با عنوان «مفاهیم فرهنگ سازمانی و تأثیر آن ب ناد ر شش شش
رشته تربیت بدنی در ترکیه» به ا نی نتیجه دست یا تف  :ا نی که یک فرهن تردق رپ ینامزاس گ     
همیشه بهیک نتیجه مثبت خواهد انجامید جای بحث بسیار دارد اما ا نی آشکار است که فرهنگ
سازمانی گرههای محکم بین سازمان و احساسات اعضای سازمان ا جی اد میکن .د  هک یتقو ا نی   
موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گر تف

متوجه شد که فرهنگ سازمانی یک تأثیر ق دشر رد یو   

کیفیت آموزشی در ترمهای ت صح یلی داشته و بهوضوح بر جاذبه دانشگاه برای دانش نایوج م ثؤ ررر

بوده اس .ت ماتیو ) 2007 (1نیز در ت قح یقی با عنوان "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رهب  هههههوری و

کیفیت در سازمانهای نرما زف اری در هندوستان" نشان میدهد ک نج ه بب بببهها  فلتخم ی ف گنهر    

سازمانی دارای تأثیر معناداری بر بهرهوری دارند .ا نی ت قح یق از دامنهای از پروسهههها یگنهرف ی   
استفاده میکند که بر بهرهوری در سازمانهای نرما زف اری تأثیر می ذگ ارند .بهع هوال قیقحت نیا    
نشان میدهد که فرهنگ سازمانی دارای تأثیر مهمی ب  ،موهفم ر بب بببرنامهههر رجا ،یزی ا و  یشخبرثا

   

برنامههای کیفیت میباشد و با ک طیارش ماغدا  ی بنج رد تیف ههههه ههههههها مزاس یگدنز ی ا ضعا ین ای     
یگردد .همچنین یافتههای ا نی
سازمان ،فرهنگ سازمانی باعث تسهیل در کیفیت و ا زف ایش آن م 
ت قح یق نشان میدهند که نقش فرهنگ سازمانی در مدیر تی

سازمانها راد ی اای اطالعا عماج ت   

یباشد.
مانند سازمانهای نرما زف ار حائز اهمیت م 
ت قح یقات داخلی نیز نشان میدهند که نوع فرهنگ سازمانی بر می ییزان خالقی ییت مدددیران م سراد
تأثیر ذگ ار اس .ت بهطوری که در فرهنگ عقالیییی ،می ییزان خالقی ییت مدددیران مؤسسا زومآ ت شش شششی
باالتر است و بههمین مراتب در فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی ،میزان خالقیت مدیران در س حط
پایینتری قرار دارد ،عالوه بر این در فرهنگ سازمانی مشارکتی ،میزان خالقی ییت مدددیران ن تبس
جفتحعلی). 91 31،
بهفرهنگ سازمانی عقالیی نیز در سطح باالتری قرار دارد (شوقی و حا 

-Mathew

1
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کتررر ش دو
با اینشرح هرچهقدر نوع فرهنگ سازمانی از اقتدارگرایی بهمشارررکتگرایییی نزدیک ک
بههمان میزان نیز زمینه جهت شکوفایی و خالقیت مدیران و جر ییی ان تفک ککر روش اظن رد ن مممممها ای
آموزشی بهخصوص مدارس بیشتر نمود خواهد یا .تف چرا که در این شراایط ،مدددیران بهههعن ناو
نیروهای فعال آموزشی در نظرگرفته میشوند و م را نالوئس شش شششد آموزش ششی ن ب تبس هه هههتفک ککرات و
اندیشههای آنان ارزشقائل خواهند شد و در نتیجه مدیران نی ییز بهههدنبا ار ل هههها ای بدددیع و نو ک ککه
سرچشمه گرفته از تفکر خالق آنها باشد ،خواهن رب .دوب د ععع ععععکس در فرهن تارم هلسلس گ بب ب ببببی و
اقتدارگرایی مدیران مدارس بهعنوان نیروهای مجری میبای تس

به اجرای تفکر دیگران ه دنچ ر   

غیرمنطقی یا کمتر منطقی اقدام نمایند و در این شرایط احساس نیازی بهههتفک ککر از سوووی مدددیران
شتعییین ش هد مم مممیبای ماگ تس   
مدارس وجود ندارد و در قالب تدوووینش هد مانرب و هه هههها ای از پ پپی 
بردارند( .چان تیسی ) 1998 ،1اینجاست که دچار وابستگی فکری و جمود اندیشه خواهند ش .د

وابستگی فکری از این جهت که همیشه منتظر تغذیه افک ککار برنامهههر ییی زی ش هد م فرط زا
ارشد و سطح باال خواهند بود و جم  دو ففف ک ککری از ا ییی ن جهت

ددد ددددیران

ک ککه انجا اعف م للی ییتها ای آموزش ششی

گی
بهعنوان مدیران مدارس برای آنها بهصورت روتین و عادت خواهد بود و بهچرایییی و چگ نو گ گ
مگیرن هد ار رتالاب حوطس   
انجام امور نیز فکر نخواهند کرد و بیشتر خواستهههها ای مدددیران تصمممی 
عملی خواهند نمود که در اینجا مرگ خالقیت مدیران مدارس بهوضوح دیده م ممیش .دو نامه(   
منب )ع
کریمی ( ) 91 31در «بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مو قف یت دورههای آموزشییی» نشا هک داد ن   
فرهنگ سازمانی بهترتیب اولو تی

از نظ زیم ر ا د ریثأت ن ر نیمز هههه هههههها ،گنهرف تادیلوت نوچ یی     

شهای
مفروضات اساسی پ یذ رفته شده ،هنجارهای رفتاری موجود ،الگوهای رفتاری حاکم و ارز 
جاری میتواند مو قف یت آموزش دورههای آموزشی تأثیر ینچمه .دشاب راذگ ن هسیاقم  هاگدید     
افراد نمونه بهتفکیک مؤلفههای جمعیتشناختی چون جنسیت ،نشان داد که زنان بهههمی ریثأت ناز   
فرهنگ سازمانی بر میزان مو قف یت دورهها  دندوب دقتعم نادرمزا رتشیب یشزومآ ی و ریاس رد 

   

مؤلفههای جمعیتشناختی نیز تفاوت معناداری بین دیدگاه افراد نمونه نبود.

1

-Chan T.C
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ترابیان (  ) 1389در پژوهشی با عنوان فرهنگ مدارس و پ هب یروآون هیحور شرور اا اا ااااا ییی ن نتی هج
دست یا تف

که :فرهنگ مدرسه و متغیرهای آن ،انگیزش ،معیار ارزش ،ءاضعا یبای کبس هویش     

ی ،مرج ه ،درکلمع رایعم ،رایتخا ع دف سا  و نامز م اب تردق عبن      
رهبری ،نحوه تصمیـمگیری ی

   

نوآوری رابطه مثبت و معنیداری دارند .همچن ننین گلپایگاننی (  ) 1388در بررس گنهرف ریثأت ی    
سازمانی بر نوآوری مرکز دانشگاه پیام ن رهت رو ا  ن ن ر لیذ جیات ا :دروآ تسد هب

گنهرف نیب

      

سازمانی و نوآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین مؤلفههای استقالل و خالقیت فردی،
رهبری و تبی دها شور نی ا هنشیپ ،ف ا ،ناریدم تیامح و تاد

ش لرتنک ددددددد ددددددددید ،سی داپ متس ا ،ش

  

الگوهای ارتباطی مناسب و ر سی کپ یذ ری با نوآوری ارتباط مثبت و معنا  دوجو یراد د درا  .....ب ببین
مؤلفههای ان جس ام و یکپارچگی ،هو تی

سازمانی و سطح تضاد ،در سطح  95درصد ارتباط مثبت

و معناداری وجود ندارد.
سئواالت پژوهش
سئوال اصلی :آیا بین فرهنگ سازمانی مدارس و گرایش معلمان به نوآوریهای آموزشی رابطه
معنیداری وجود دارد؟
سئواالت فرعی:
 .1آیا بین هر یک از مؤلفههای فرهنگ سازمانی (ابتکار فردی ،هدایت ،نظام تشویق ،هماهنگی
و ان جس ام ،الگوووی ارتبا پرطخ ،ط ذذذذذ یری ،کنت مح ،لر اا ییی ت مدددیریت ،تحمل س فالتخا

للل للللیقه) و

گرایش معلمان به نوآوریهای آموزشی رابطه معنیداری وجود دارد؟
 .2آیا مؤلفههای فرهنگ سازمانی قابلیت پیش بینی گرایش معلمان به نوآوریهای آموزش ششی را
دارد؟
 .3آیا فرهنگ سازمانی مدارس پسرانه و دخترانه متفاوت است؟
یهای آموزشی با یکدیگر فرق دارند؟
 .4آیا میزان گرایش معلمان زن و مرد به نوآور 
روش پژوهش
این پژوهش از پژوهشهای توصیفی -همبستگی اس .ت جامعه آماری مورد مطالعه کلی ییه معلمان
دوره متوسطه اول (آموزش راهنمایی) شاغل در آموزش و پرورش شهرستان پاکدش لاس رد ت   
ت صح یلی  92 31-39است که از این تعداد  662نفر زن و  200نفر مرد میباشند .در فرم مجح لو   
نمونه عدد  200و در جدول مورگان نیز برای جامعهای به تعداد  ،064نمونه  210در نظ هتفرگ ر   
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شده اس .ت با توجه به برخی مسا لئ ک ککه معمو ًالًال  رد  اا ییی نگون جو شهوژپ ه و راد د د دادعت       230
پرسشنامه توزیع گردید و از این تعداد  180پرسشنام ص نآ ه ححححح یح و قابل تهج .دوب هدافتسا     
گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه ک ککه براسا م س ققق ی ییاس لیک ککرت تدوووین ش هد فتسا ،دوب ا هد   
گردید .و یک پرسشنامه بر گرفته شده از دیدگاه رابینر در مورد فرهنگ سازمانی با مؤلفهههها ای
ابتک کک ار رف دد دی ،هدااایت و سرپرس تت تی ،نظا داپ م ا  ،ش ا جسن ا  ،م ا گل وووووووو ووی ارتباطا پرطخ ،ت ذذذذذ یری
(ریسکپذیری) ،هدایت و نظارت در سازمان ،حمایت مدیریتی ،هویت و تحمل اختالف سللیقه
و یک پرسشنامه م قح ق ساخته در زمینه گرایش نوآوری با مؤلفههای :میزان هب ناملعم شیارگ    
نوآوریهای آموزشی در تدریس ،انجام پرو هژ های جدید ،تغییر در روشهای انجام کار ،توجه
به نتایج بلندمدت ،توجه به مشکالت ومسائل ،استفاده از تکنولوژی آموزشی و خالقی ییت متجل للی
س از اجراای
شده و به مرحله عمل رسیده میباشد .ضریب اعتبار پرسشنامه ف( رهنگ سازمانی) پس س
آزمایشی بر روی  03نفر از معلما ط زا ،ن ررر ییی ق آلفا ای کرانباخ

 0/ 88و ض همانشسرپ رابتعا بیر    

گ( رایش به نوآوریهای آموزشی) 0/58بهدست آمد که اعتبار باال و قابل وبق لل لللی است  ...جه تتت
پاسخ به سئواالت ت قح یق از ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و  tاس رگ هدافتسا تندوت دد ددد ییی د.
کلیه محاس مع و تاب للی ییاتها ای آماررری از طر ییی ق نر ممما رازف  spssدر دو س وت رامآ حط صص ص صصصصیفی و
استنباطی انجام گرفته اس .ت
یافتهها

سؤال اصلی :آیا بین فرهنگ سازمانی مدارس و رگ اایش معلما وآون هب ن ررر رررریها ای آموزش ششی

رابطه معنیداری وجود دارد؟
جدول  .1همبستگی میان فرهنگ سازمانی مدارس و گرایش معلمان به نوآوری آموزشی
متغیرها
فرهنگ سازمانی مدارس
گرایش معلمان به نوآوری آموزشی

تعداد

میانگین

میزان همبستگی

آلفا

N
180

M
3/ 62

r

α

180

3/ 23

0/ 234

0/ 01

سط ح
معنی داری
sig
0/0 02

میزان همبستگی بدست آمده از دو متغیر فرهنگ سازمانی مدارس و گرایش معلمان به ن یروآو
آموزشی  r = 0/ 23با سطح معناداری  sig=0/ 002اس .ت ا اب و راد ینعم هطبار نی نانیمطا      

0/ 99

درصد مورد تأیید قرار م ممیگیرددد ،یعن ف نایم ی رر رررهن هب ناملعم شیارگ و سرادم ینامزاس گ       
نوآوری آموزشی رابطهای مثبت و معنی داری وجود دارد.
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سئواالت فرعی :آیا بین هر یک از مؤلفههای فرهنگ سازمانی (ابتک ککار رف دددی ،هداایت ،نظام
گی و ان گلا ،ماجس وو وووی ارتبا پرطخ ،ط ذذذذذ یری ،کنت مح ،لر اا ییی ت مدددیریت ،تحمل
تشویق ،هما نه گ گ
یهای آموزشی رابطه معنیداری وجود دارد؟
اختالف سلیقه) و گرایش معلمان به نوآور 
جدول  .2ضرایب همبستگی مؤلفههای فرهنگ سازمانی و گرایش معلمان به نوآوری آموزشی
مؤلفههای فرهنگ سازمانی

ضریب همبستگی

ابتکار فردی

سطح معنیداری

ارتباط با گرایش معلمان به

نوآوری آموزشی

0/52

0/ 001

تأیید

0/ 28

0/ 000

تأیید

نظام تشویق

0/ 11

0/ 156

رد

هماهنگی و ان جس ام

0/ 23

0/ 002

تأیید

الگوی ارتباط

0/ 18

0/ 017

تأیید
تأیید

هدا تی

و سرپرستی

خطرپ یذ ری

0/ 21

0/ 005

کنترل

0/ 055

0/464

رد

0/ 085

0/ 258

رد

0/ 21

0/ 004

تأیید

0/ 133

0/570

حما تی
هو تی

مدیر تی
و همانندی

تحمل اختالف سلیقه

رد

همانطور که در جدول شماره  2مالحظه می شودکه بین نظام تشویق ،کنترل ،حمایت مدیریت و
تحم س فالتخا ل لللللل لیقه و رگا شی

مآ یروآون هب ناملعم و هش هطسوتم سرادم( یشز رس نات       

         

پاکدش )ت در سطح اطمینان  % 95ارتبا دانعم ط ا و ر د .درادن دوجو یتبثم ر اح  لللللل لللللللی ک ککه در سا ایر
گی و ان گلا ،ماجس وو وووی
مقولههای فرهنگ سازمانی (ابتک ککار رف دددی ،هداایت و سرپرستتی ،هما نه گ گ
گی بدس حطس رد هدمآ ت    
ارتباط ،خطرپذیری و هویت و همانندی با توجه ب ض ه رر ررریب همب تس گ گ
اطمینان  % 95ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.
-2آیا مؤلفههای فرهنگ سازمانی قابلیت پیش بینی گرایش معلمان به نوآوریها ای آموزش ششی را
دارد؟
جدول  .3ضرایب استاندارد شده رگرسیون (بتا) مؤلفههای فرهنگ سازمانی و گرایش معلمان به نوآوری آموزشی
مؤلفههای فرهنگ سازمانی

بتا

سطح معنی داری

B
0/ 101

sig
0/ 412

و سرپرستی

0/572

0/ 014

هماهنگی و ان جس ام

0/ 21 3

0/ 101

الگوی ارتباط

0/160

0/ 526

0/ 051

0/776

0/300

0/ 984

ابتکار فردی
هدا تی

خطرپ یذ ری
هو تی

و همانندی
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رپرس س گنهرف رد ماجسنا و یگنهامه و یت

      

سازمانی مدرسه مهمتر نی نقش را در میزان گرایش معلمان به نوآوری آموزشی دارد .بنابرا نی هر
مقدار که اهداف مدرسه و انتظارات عملک ییبت و نشور ،هسردم رد ملعم زا یدر نننننننننننش هد دشاب   
میتوان انتظار داشت که گرایش آنها به نوآوری آموزشی بیشتر باشد .همچنین وجود همک ککاری
و توافق ،اتحاد و پیوستگی در بین معلمان برای رسیدن به اه تشم فاد رر رررکی ک یلماک حوضو ه    
دارند ،بر گرایش معلمان به خالقیت و ن تبسن ار ریثأت نیرتشیب زین یشزومآ یروآو ریاس هب   

   

مؤلفههای فرهنگ سازمانی دارد.
 -3آیا فرهنگ سازمانی مدارس پسرانه و دخترانه متفاوت است؟
یهای آموزشی با یکدیگر فرق دارند؟
 -4آیا میزان گرایش معلمان زن و مرد به نوآور 
جدول  .4مفادیر آزمون  tدر سئوال شماره 3
انح فار       

تعداد

میانگین

زن

N
88

M
3/ 73

S
0/874

مرد

92

3/15

0/065

جنسیت

استاندارد

درجه آزادی

مقدار تی

df

t

571/ 734

سطح

یداری
معن 

sig

0/ 005

2/ 811

جدول  .5مقادیر آزمون  tدر سئوال شماره 4
انح فار     

تعداد

میانگین

زن

N
88

M
3/ 33

S
0 /563

مرد

92

3/ 14

0/ 251

جنسیت

استاندارد

درجه آزادی

مقدار تی

df

t

871

سطح
معنی داری

sig
4/ 085

0/ 000

در پاسخ به ا نی سئواالت مشخص گردید که بین فرهنگ سا دم ینامز ا و هنارتخد و هنارسپ سر   
یداری وج دقم و دراد دو ا یرامآر   
گرایش معلمان زن و مرد به نوآوری آموزشی تفا نعم تو یی یی
فرهنگ سازمانی برابر با ( 2/ 811جدل شماره سه) و مقدارآماری  tگرایش معلما هب درم و نز ن    
نوآوریهای آموزشی برابر با ا  4/ 085ک اب ه     0/ 95درص نیا نانیمطا د نعم توافت ییییی ییییییدار است
(جدول شماره چهار) و با توجه به نمره میانگینها م  یی یییت اب هنارتخد سرادم تفرگ هجیتن ناو       
میانگین  3/ 73از مدارس پسرانه بیشتر نی سطح از فرهن م نینچمه .دنراد ار ینامزاس گ ی گنا ین      
(  )3/ 33گرایش معلمان زن به نوآوری آموزشی بیشتر معلمان مرد اس .ت

t
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بحث و نتیجهگیری
امروزه فرهنگ سازمانی تبدیل بهعنوان فراگیری در مباحث مدیریت شده است و انبوه مطالعات
انجام گرفته تاکنون توانسته است نگرش دانشپژوهان و مدیران را نسبت به سازمان تغیی ییر داده و
ت زج یه وتحلیل فرهنگ سازمانی را به یکی از مهمترین تخصصها در زمینه رفتار سا امز ننی مب لد
نماید .اما در کشور ایران ا نی مقوله هنوز هم یک بحث جد م بوسحم دی ییی ییییش دیاش و دو دوبن    
مطالعات و منابع غنی مست لق  ،حاکی از ا س گنهرف هک تسا نی ا
پیشر تف

مانرب رد ینامز هههههه هههههههر رب یزی ای   

یگیرد و هنوز به کارایی و تأثیر ذگ اری ا هم رما نی م یپ  هدرب     
کمتر مورد توجه قرار م 

نشده اس .ت بههرحال فرهنگ سازمانی بهعنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار
و اندیشه اعضای سازمان اثر می ذگ ارد و میتواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی
در راه پیشر تف

بهشمار آید .فرهنگ سازمانی از اساس سسیترررین زمینهههها ای تغیی ییر و ت رد لوح هر

ی سی تشم طابنتسا زا یمتس ررر ررررک اعضاء  هب تبسن ییییییییی ک سا نامز
سازمانی است .فرهنگ سا نامز ی ی
یهای اصلی تشکیل شده است که سازمان به
(مدرسه) است ،یک سیستم از مجموعهای از ویژگ 
ینهد یا برای آنها ارزش قائل اس .ت
آنها ارج م 
نظامی که امروزه بیش از سایر نظامها ن و تیقالخ هنیمز رد  و ،دراد تیلوئسم یشزومآ یروآ

     

یسازد و
آموزش و پرورش است زیرا ا نی نظام زیربنای اصلی شخصیت و دیدگاههای انسان را م 
با توجه به تحوالت علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی در جهان معاصر نظا شقن یشزومآ م    
بسیار مهمی در تغییرات و تحوالت جامعه انسانی دارد و مدارس بهعنوان نماینده نظام آم و شزو
اولین بستر ا جی اد تحول وظیفه عم هد و میلعت

هدنیآ لسن تیبرت را ب  هههههه هههههههعه هد دراد  ...تالششش نظام

آموزشی برای نیل به تغییر و نوآوری آموزشی زمانی مو قف یت آمیز خواهد بود که ویژگیییهاییی
فرهنگی مورد نیاز برای نیل به نوآوری آموزشی در مدارس وجود داشته باشد .با توجه ب هکنیا ه   
شک تس

و مو قف یت هر سازمانی در گرو فرهنگ حاکم بر آن سازمان اس نیاربانب ت همانرب چیه     

نوآوری بدون حما تی

فرهنگ سازمانی مدارس نمیتواند موفق باشد .ب سسس یاری از دش او ررریها ا و

مانعهای موجود در راه توسعه آموزش و پرورش از «فرهنگ مدارس» سرچش هم م ممیگیرددد .ا نی
دشواریها بهصورت باورهایی در قالب ذهنی مدیران و معلمان جای م ممیگیرددد و ت ناملعم شال   
نوآور را محدود میسازد.
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در ا نی پژوهش با استفاده از دیدگاه رابینز برای فرهنگ سازمانی ده مقوله (ابتکارفردی ،هدا تی ،
نظام تشویق ،هماهنگی و ان جس ام ،الگوی ارتباط ،خطرپ یذ ری (مسئولیتپ یذ ری) ،کنترل ،حما تی
مدیر تی  ،هو تی

و همانندی ،تحمل اختالف سلیقه) در نظر گرفته ش هد فلؤم .تسا ههه ههههها هئارا ی   

شده از سوی رابینز دارای چند ویژگی مهم اس .ت نخ تس

ا نی مدل ب و هداس رایس  فافش ا ؛تس     

ساده از نظر درک مفاهیم و تعریف عملیاتی آن .دوم ا نی م ماک لد ًالًال ب و یدربراک  هههه هههههراحت رد ی
مدارس قابل اندازه گیری و پیگیری اس .ت سوم ،نتایج ا نی مدل کام ًالًال قابل فهم و مرتبط با مسائل
مختلف مدارس است؛ بهگونهای که در صورت توجه و اجرای ه فلؤم زا کی ر ههه ههههها هناگهد ی   
یسازد.
زمینه مناسبی برای تغییر فرهنگ سازمانی در جهت بهتر شدن آن فراهم م 
پس از بررسی مؤلفههای دهگانه فرهنگ سازمانی و گرایش معلمان ب آون ه ور یی یییها یشزومآ ی   
مشخص شد که ا نی دو مقوله ارتباط معناداری دارند .این پژوهش نشان داد که نوآوری آموزشی
از طریق فرهنگ سازمانی قابل پیشبینی اس .ت بنابرا نی نتیجه میگیریم که میزان گرایش معلمان
به نوآوری آموزشی تا مزاس گنهرف زا یعب ا  سرادم ین ا تس

یارب و ب ت ندروآدوجو غغغغغغغ غغغغغغغغیی ییر در

روشهای انجام کار معلمان ،توجه معلمان ب تن ه ااااایج بلندم ممدت و مش ششکالت و مسا لئ ،یشزومآ   
استفاده از تکنولوژی آموزشی و انجام پرو هژ های جدید توسط معلمان ،توجه به فرهنگ سازمانی
یطلبد و به عبارت بهتر فرهنگ سازمانی بهطورکل و برخی از مؤلفههای آن بهههط رو
مدارس را م 
ج ءز بهعنوان یک ابزار ،میتوانند در خدمت گرایش معلمان به نوآوری آموزش و دنشاب ی

رگا    

پاسخ به ا نی سئواالت ،که آیا مدرسه میخواهد نوآور باشد؟ و یا معلمانی ن ،؟دشاب هتشاد روآو    
مثبت است میتوان ا نی مقوله را از طریق فرهنگ سازمانی دنبال کرد ا نی نکته یادآور نظر ادگار
شا نی میباشد که بیان داشته است مهمتر نی عامل برای ا جی اد خالقیت و ن ندرک هدایپ و یروآو    
یک برنامه بهسازی (بهبود و تحو )ل و توجه به فرهنگ سازمانی اس .ت بهعبارتیدیگر ،بازشناسی
فرهنگ سازمانی مدارس ،استفاده از نقاط قوت آن رمز بهبود نوآوری آموزشی اس .ت رابینز هم
فرهنگ سازمانی را عاملی میداند که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی بهوج م دو یی یییآ ییی د که
(آن چی )ز بسی بیش از منا بجوم نینچمه و تسا درف یصخش عف

پ و تابث ا متسیس یرادی   

      

اجتماعی میگردد و نهایتًاًا فرهنگ سازمانی بهعنوان یک عامل م باسح هب لرتنک ییییی ییییییآ هک دی   
یشود.
موجب بهوجود آمدن یا شکل دادن بهنگرشها و رفتار کارکنان م 
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در ت قح یقات مشابه مرضیه گلپایگانی (  ) 1388با عنوان بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی ب آون ر و یر   
مرکز دانشگاه پیام نور تهران ،لیال ترابیاننن (  ) 1388با ونع  ا شرورپ و سرادم گنهرف هطبار ن       
روحیه نوآوری در دبیران مقطع متوسطه شهر کرمان و همچنی ننن ت قح یق ماتتیو (  ) 2007با ونع  ان   
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با بهرهوری و کیفی امزاس رد ت نن نننها رن ی ممممما تسودنه رد یرازف ان   
ارتباط بین فرهنگ سازمانی و نوآوری تأیید شده اس .ت البتههه ا فلؤم نیب طابترا نی هههه هههههها ماظن ی   
تشویق ،کنترل ،حما تی

مدیر تی

و تحمل اخ  هب ناملعم شیارگ اب هقیلس فالت ن روآو ییییییی ییییییییهای

ش از مهمترررین ع ماو للی است
ویق و پ ادا ش ش
آموزشی معنی دار نبود (تأیید نشد  ).نظام تشو و
میتواند مو قف یت سازمانها را در پیشر تف

ک ککه

برنامهههها ت و  غغغیی ییرات اساس سسی ک ککه ب دنتسه نآ لابند ه    

تضمین نماید .اهتمام به پرداخت و اتخاذ شیوههای تشویقی تأثیر عمدهای در انگیزش کارکنان به
انجام دادن مجموعه وظیفهههها ای م د نانآ هب هدش لوح ا  و در اااا ااااا ییی ن نکت  ار ه هه هههیچ مدددیری انک ککار
نمیکند ،امام علی )ع( میفرماید :با تشویق کارمندانت ،ارتباطت را با آنها برقرار کن و خ تامد
صادقانه آنان را به زبان بیاور (صریحًاًا از آنها قدردانی نما) ز ییی را تشووویق ،م جش نادر ا  رد ار ع ر ها
نیکوکاری به هیجان میآورد و مسا حم هههک ککاران را ب اعف ه للی ییت و حرک ککت وا م ممیدارد .نتا نیا جی   
ت قح یق نشان داد که در مدارس متوسطه اول شهرستان پاکدشت مقوله نظا داپ م ا صقن راچد ش     
است و از میانگین پایینی برخوردار و همچنین پراکندگی نمرات هم (  )0/ 88بسیار اس .ت ش طیار
موجود مدارس نشان از نبود یک سیستم و نظاممندی در پاداش اس .ت تشویق ،تفاوت قائ لللش ند
بین کارکنان کم کار و پرکار و ارتباط تشویق با میزان مو قف یت و انگیزش ا یملع عبانم رد دارف    
معتبر مورد تأیید است بههرحال نتایج ا نی پژوهش نشان داد که در شرا طی موجود جامع یرامآ ه   
نظام تشویق ارتباط معناداری با نوآوری آموزشی ندارد.
نظارت و کنترل یعنی ،بازدید و مراقب  تفرشیپ زرط زا ت ا رج ا ب تایلمع ی ا عضو هسیاقم          
مطلوب ،تغییررر و ت ب تایلمع حیحص ههه ههههمنظ رو

جل رحنا زا یریگو ا  ققحت زا ف ا ده ا س ف ا نامز      

آموزشی است( .میرکمالی ) 1389 ،ا نی پژوهش سرپرستی مستقیم و نظارت بیرونی جهت

کنت لر

رفتار فردی معلمان را مورد سنجش قرار داد و با توجه ب سم تراظن و لرتنک هکنیا ه ت تبسن میق       ًاًا
شدیدی در مدارس وجود دارد ا نی امر موجب میشود معلمان تا حد زیا یلرتنکدوخ یاراد ید   
نباشند .یعنی حالتی درون آنها ا جی اد شود که آنها به انجام وظایفشان ترغیب نشوند و بهجا نآ ی
قوانین ،مقررات و نظارت مستقیم استفاده شود ،در نتیجه ا نی نظارت مستقیم نمیتوان هب رجنم د    
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ا جی اد گرایش معلمان به نوآوری آموزشی ش دو  ...میزان ارتباط سازنده و حمای ییت مدددیران
سازمان با کارکنان بهمنظور کمک و راهنمایی و حمایت در مدرسه با گرایش معلمان به نوآوری
آموزشی ارتباط معناداری ندارد ،در واقع میتوان نتیجه گر تف

که شاید معلمان مدارس از ت ناو

و تما لی الزم برای انجام نوآوری برخوردار باشند ولی بهدلیل عدمحما تی

کا ریدم یوس زا یف

مدرسه خود چندان رغبتی برای انجام پرو هژ های جدید ،تغییر در روشهای انجام ک ککار ،توج هب ه   
نتایج بلندمدت ،توجه به مشکالت و مسائل ،استفاده از تکنولو ژژژ ی آموزش ششی و خالقی یلجتم ت   
برای تشویق معلمان ب آون ه و مزال تیامح ،یشزومآ یر

شده را ندارند .لذا میبا تسی

    

از یوس 

مدیران مدارس انجام شود و با ا جی اد ارتباط نزدیک و سازنده سعی در برطرف نمودن مش تالک
نمایند .تما لی و انجام نوآوری آموزش تیامح و قیوشت هب زاین ناملعم طسوت ی
پژوهشهای تجربی نیز پیامدهای مطلوب حما تی

دراد  ...............نتا ایج

از کارکنان را تأییدکردهاند .ریگل و همکاران

(  ) 2009دریک پ محدنداد ناشن یلیلحتارف شهوژ ا اردهعت تدش هب نانکراکزا نامزاس تی
ا زف ایش وترک خدمت را کاهش میدهد و رضا تی

       

شغلی وعملکرد در سازما نرا تا حد متوسط

باالمیبرد (طالقانی و همکاران .) 1388 ،نتایج ت قح یق مشا  یناگیاپلگ هب (((((  ) 1388در ب نانکراک نی   
مرکز دانشگاه پیام نور تهران و ت قح یق ترابیان (  ) 1387در بین دبیران مقطع متوسطه ش ،نامرک ره   
نشان داد که ارتباط بین حما تی

مدیر تی

و نوآوری آموزشی تأیید شده است  ...شاخص تحمل

اخ قیلس فالت هههه ه ح  نانکراک هک تسا ید ر و نایب هب بیغرت ا

داقتنا ندرک راکشآا و ت

                 

یکند( .منوریان و همکاران) 1387 ،
اختالفنظرهای خود م 
اختالف سلیقه و وجود تعارض در مسیری خالق و سازنده ،تا حد زیادی به چگ تیریدم یگنو
یتوان درف نیب د    
سازمان و نحوه برخورد با تعارض در آن ،بستگی دارد .در سازمانها ،تعارض م 
با فرد ،فرد با گروه ،گروه با سازمان و سازمان با سازمان بهوجود آید .نکت نیا مهم ه ا هک تس
تعارض باید بهنحوی ت تح

   

کنترل قرار گیرد که نه هرج و مرج در سازمان بهبار بیاید و نه سازمان

شکل استبدادی بهخود بگیرد .مدیر تی

یکند ک رب ه ا اب ییورایور ی تیعضو
تعارض توصیه م 

     

یبا سی تی کوشید و از تعارض برای ا جی ا یغت د یرا  تبثم ت ا درک هدافتس ،تفد(       
بهوجود آمده ،م 
) 92 31
ت قح یقات مختلفی نشان داده است که تعارض در حد مطلوب بر بروز خالقی ییت و ن وآو ررری م رثؤ
است و سازمانهای نوآور از فرهنگهایی پشتیبانی میکنند که بهتعارضات اهمیت دهن .د تن ااااایج
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حاصل از این ت قح یق نشان داد که میزان تحمل اختالف سلیقه در حد متوسط به باال میباشد ولی
نتوانسته کارکرد مؤثر خود را داشته باشد .ممکن است دلیل آن این باشد که کارکنان بهتضا و د
ییی ا

تحمل اخالف سلیقه موجود نظر مثبت تتی نداش ب و هت هه هههخا آ رط ننک ککه مغ م بوص دد دددیر و معا و نو
ینمایند و حتی ا  رگ پپیش داهن
همکاران خود نشوند از ابراز عقاید مخالف و مغایر بهشدت پرهیز م 
سازندهای هم دارند بهدلیل مخالفت و نبود تحمل برای ابراز عقیده از آن صرفنظر میکنن رد ،د

حالی که یکی از عوامل خالقیت و نوآوری وجود تعارض و فضای تحمل اخ س فالت لل لللیقه می ییان
افرادی است که در یک مجموعه فعالیتهای مشترکی را انجا  م مم مممیدهن .د جیاتن

هباشم قیقحت     

گلپایگانی (  ) 1388در مرکز دانشگاه پیام نور تهران نشا عت هفلؤم نیب طابترا هک داد ن ا و ضر    
میزان نوآوری رد شده اس ت رد و ت ححح قیققق ترابیا  ن (((  ) 1387در ب ریبد نی ا رهش هطسوتم عطقم ن

    

کرمان ،ارتباط بین تحمل اختالف سلیقه و روحیه نوآوری تأیید شده اس .ت
ارن تس

د لی (  ) 1986بر این باور است که وجود نداشتن فضا ای خ آون و قال و ش ر اا اااااید مهمترررین

عامل در عدمشکوفایی قدرت خالقه افراد و تضمین بقای سازمان برای ارائه اندیشههای جدید و
بکر باشد (شهرآرای. )5 138 ،بررسی مؤلفههایی که با گرایش معلمان به نوآوری آموزشی رابطه
گی ییزش را در
مثبت و معناداری دارند نشان می دهدمحیط مناسب برای ب الخ زور ققی ییت ن نا طقف ه گگ گگ
افراد برای ابراز تفکر جدید و خالق ترغیب میکند بلکه سبب میشود تا سا دناوتب رتناسآ نامز    
افرادی را که دارای این ویژگی ارزشمند هستند برای تقویت کادر تخ صص ی خود انتخاب نماید.
مدرسهای که ابتکار فردی و نوآوری آموزشی معلمان را تشویق و جوی توأم با اطمینان بهوج دو
میآورد بین معلمان رقابت سالم برقرار میکن و تیقالخ زورب هنیمز و د   

ن زفا زین یروآو ا شی

مییابد .رابینز معتقد است هدف ذگ اری مؤثر همراه با راهنمایی و ارائه بازخورد ،منجر بهعملکرد
بهتر ،رشد و پیشر تف

کارکنان میشود .در سازمانهای انسانگونه ا نی ویژگی از اهمی یدایز ت   

برخوردار اس .ت (منوریان و همکاران) 1387 ،
بنابرا نی اگر معلمان بدانند که در مدرسه چه انتظا جو اهنآ زا یتار و راد د د دها  ،ا و یشزومآ ف    
تهای آموزشی و اداری بهههخ و نشور یبو
تربیتی مدرسه دارای وضوح و شفافیت است و فعالی 
تعریف شدهاند ،تما لی بیشتری برای خالقی آون و ت و رد .دنراد یشزومآ یر نیا دروم
مدیران آموزشی بسیار پررن رچ تسا گ ااااااا ک ده ه ا تی و پرس ر رد یتس
وظایف اصلی ایشان اس .ت

شقن        

یلاعف تتتتتتتتتها زا هسردم ی   
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شهر اصفهان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.
گلپایگانی ،مرضیه (  ). 1388بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری مرکز دانشگاه پیام نوررر .پژوهش هاگ
علوم و فناوری اطالعات ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد.
تهاییی
مقنیزاده ،محمدح نس (  ). 1380بررسی راههای افزایش مشارکت دانشآموزان در انجام فعالیت ت
پرورشی مدارس .معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش.
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.ملس فرهنگ سازمانی با تکیه ب دم ر ل د  نن نننیسوننن. ) م. 1387 (  محمدحسین و شریفی، عباس و قربانی،منوریان
ل.  چاپ او، انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز:شیراز
. انتشارات بهاندیشان.) فرهنگ سازمانی به زبان ساده. 92 31(  سیدمسلم،موسوی پناه
 انتشارات سی طرون:ه تهران. ) روابط انسانی در آموزشگا. 1389 (  سید محمد،میرکمالی
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