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 چكيده

ش مديران به نوآوري با يادگيري سازماني درمدارس ناحيه يك شهرري بود. هدف ازاجراي اين پژوهش بررسي رابطه نگر
 94-95همبستگي بوده و جامعه آماري پژوهش را كليه مديران مدارس شهرري درسال تحصـيلي   -روش پژوهش، توصيفي

فـر بـه عنـوان    ن 138نفر). براي تعيين حجم نمونه ازروش سرشماري استفاده گرديد كـه كـل تعـداد     138تشكيل مي دادند (
نمونه انتخاب شدند.جمع آوري داده ها براساس دو پرسشنامه نگرش نسبت به تغييرويادگيري سازماني صورت گرفـت كـه   

بدست آمد.جهت تعيين روايي پرسشنامه ، ازروايـي صـوري و محتـوايي     0.83و0.86به ترتيب آن هاضريب آلفاي كرونباخ 
صورت پذيرفت. نتايج پژوهش نشان دادكه وضعيت  22نسخه  spssنرم افزار استفاده شد.تجزيه و تحليل داده ها به كمك 

نگرش مديران به نوآوري و يادگيري سازماني درمدارس ناحيه يك شهرري باالتر از حـد متوسـط قـرار داردو بـين نگـرش      
افته هاي پژوهش نشان همچنين يدارد. وجود  01/0مديران به نوآوري با يادگيري سازماني رابطه مثبت و معناداري در سطح 

داد كه ازبين سه بعد نگرش مديران به نوآوري، بعد نگرش رفتاري به نواوري يادگيري سازماني را تبيين مي نمايد ولـي دو  
 .بعد نگرش شناختي و نگرش عاطفي پيش بيني كننده مناسبي براي يادگيري سازماني مدارس نمي باشد

 .سازماني، مديران مدارسنگرش به نوآوري، يادگيري  واژگان كليدي:
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 مقدمه

نوآوري براي بقا و رشد بلندمدت سازمان يك امر ضروري است و نقش حياتي تري را در آينده سازمان ها براي دنبال 
3Fكردن سرعت شتابنده بازارهاي در حال تحول ايفا خواهد كرد (وي جند و گونزالز

. تحوالت سريع و پيوسته عصـر  )1،2007
نظام آموزشي براي هماهنگي با اين دگرگونيها و مواجهه بـا چـالش هـاي    دارد. مدهايي نيز در آموزش و پرورش حاضر پيا

بوجود آمده نيازمند تفكرات جديد و نو مي باشد وبقاء ، دوام و پيشرفت هر جامعه اي به كارآيي و كيفيت تعلـيم و تربيـت   
ن با انگيزه و نوآور به عنوان يكي از اركان تعليم و تربيت نياز داردتا آن جامعه بستگي دارد و هر كشوري به استادان و معلما

: 1391ازمشـاء و همكـاران ،   (كنـد  بتواند جوانان خود را درقالب نظام تعليم و تربيت پرورش داده و براي آينـده بهترآمـاده   
سـاختار سـازماني ، راهبردهـا و    . هم چنين اگر مديران و سبك نگرش آنان در حمايت از نوآوري ها سوق داده شود و )82

فناوري نيز در حمايت نوآوران و نوآوري هاي آموزشي سـوق داده شـوند نـوآوري در كاركنـان سـازمان ازجملـه معلمـان        
 .)1385مدارس و محيط هاي آموزشي افزايش خواهد يافت (منطقي ،

بـه   آن هـا رسد براي ترغيـب وتشـويق   پرورش به نظر مي  با توجه به نقش مديران درايجاد تغييرونوآوري در آموزش و
 ).1386نوآوري اقدامات سياسي و برنامه هاي آموزش و يادگيري خاص طراحي نشده است (پرداختچي،

مشكلي كه امروزه بيشتركشورهاي درحال توسعه و مخصوصا كشور ما به آن گرفتارمي باشد،مشكل پايين بـودن ميـزان   
عـالوه بـر آن، يكـي ازمشـكالت     نـداريم.  از نگرش مديران دربـاره نـوآوري    عالوه برآن ما شناختياست. نوآوري مديران 

ي سنتي ازجمله سازمان هاي آموزشي عدم تشويق حاميان نوآوري مـي باشـد، بـه طـوري كـه بهبـود و نـوآوري        سازمان ها
 قـديمي   همچنـين سـاختاركهنه و  اسـت.  جايگاه مناسب و الزم خودرا پيـدانكرده و توجـه بـه آن بـه صـورت مقطعـي بـوده        

سازمان هاي آموزشي كشور،وجود قوانين و رويه هاي سخت دولتي،شرح وظايف مكتوب مسئولين ساختارآموزشي كشور 
را رنج مي دهد و تبديل به يك ساختار مريض نموده وعليرغم اين كه درعصر حاضر،نوآوري به عنوان يكي از مزيت هاي 

 ).1389بطه تحقيقات محدودي انجام شده است (دلفاني،اصلي براي حيات سازمان ها محسوب مي شود،دراين را
سازمان هاي آموزشي سازمان هاي پويايي هستند كه عالوه بر آن كه مي توانند خطاهـاي خـود را اصـالح     حقيقت، در
 توانايي تغيير در دانش ها و ارزش هاي سازماني خود را نيز آن چنان دارند كه مي تواننـد هرزمـان بـا بدسـت آوردن     كنند،

مهارت هاي جديد، ظرفيت حل مسئله خودرا حفظ كنند.مدارس بايد محيط هاي يادگيري مناسبي بوجودآورند كـه منجـر   
به تجربه هاي سازنده كه همان يادگيري است شود. اين محيط ها بايد عالوه بر تجربه ، به تفكر درباره تجربه نيز بپردازند تا 

دانش) و بـه نوبـه خـود در موقعيـت هـاي جديـد و       (استخراج فاهيم ونظريه ها را كاركنان بتوانند به عنوان دانشگر، اصول،م
 ).1389ميركمالي،(گيرند واقعي بكار 

نوآوري را مي توان يك فكريا عقيده،فعاليت يا هدف كه به عنوان چيزي جديد،بوسيله افراد يا ديگرواحـدها درك يـا   
4Fمائورا(كرد استفاده شود نيز تعريف 

ديگر نوآوري ايده يا توليد نوآوري ناظر بر روش يا موضوعي است  ). به عبارت2،2004
كه از نظرفرد جديد تلقي شود. جديد بودن ايده به اولين كاربرد ويا كشف آن بستگي چنداني نداردبلكه برداشت يا تازگي 

وآوري بـه شـمار مـي    ذهني ايده است كه واكنش فرد را درمقابل آن تعيين مي كند واگر ايده به نظـر فـرد جديـد باشـد ،نـ     

                                                      
5. Vijande & Gonzalez  
1. Mwaura  
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آيد.تازگي ايده نوگرا،مستلزم دانش جديد نيست.ممكن است يك نوآوري مدتي براي فرد شناخته شده باشد وفرد از ايـده  
آگاه باشد اما تاآن لحظه گرايش بهينه يا نهفته درمقابل آن نداشته وآن را رد يا قبول نكرده است. پـس جنبـه تـازگي يـك     

نـوآوري   )1998). افـاه ( 1380منطقـي، (كـرد  به دانش،گرايش يا تصميم دركـاربرد آن توجيـه    نوآوري را مي توان با توجه
بنـابراين مـي تـوان نتيجـه       باشد.استفاده از دانش فني و اجرايي جديد براي ارائه محصول جديد و يا خدمت به مشتريان مي 

والت ، خدمات ، فرآيندها ، سياست ست كه شامل تجهيزات ، محصسازمان هاگرفت كه نوآوري هرگونه روش جديد در 
5Fاز يو لين (به نقلها و پروژه ها مي شود 

1 ،2007.( 

)، نگرش نسبت بـه تغييـر سـازماني بـه طـور كلـي عبارتسـت از شـناخت(معرفت)         1989(همكارانش طبق نظر دونهام و 
به تغييراتي كه در سازمان رخ شخص درباره ي تغيير سازماني، واكنش هاي عاطفي نسبت به تغييرات و تمايل رفتاري نسبت 

مي دهد. نگرش نسبت به تغيير سازماني خاص، عبارتست از شناخت شخص درباره ي آن تغيير خاص،واكنش هاي عاطفي 
نسبت به آن تغيير و تمايل رفتاري در جهت آن تغيير خاص. شناخت نسبت به تغيير يعني اندازه اي كه يك شخص تصديق 

مان رخ مي دهد، هم به نفع سازمان و هم به نفع اعضايش است. واكنش هاي عاطفي نسـبت بـه   مي كند تغييراتي كه در ساز
تغيير يعني اندازه اي كه يك شخص تمايل دارد از تغييراتي كه در سازمان رخ مي دهد لذت ببرد و تمايل رفتاري نسبت بـه  

رشـيدي،  (كنـد  غييرات به سـازمان اقـدام مـي    تغيير يعني اندازه اي كه يك شخص براي حمايت از تغييرات يا وارد كردن ت
).اعتقاد عمومي بر اين است كه بايد تغيير را از دانش و نگرش افراد آغاز كرد. اگر چه پيش شرط تغيير در رفتار، 33 :1383

سازماني  ايجاد تغيير در نگرش مي باشد، تغيير در نگرش افراد لزوما منجر به تغيير در رفتار نمي گردد. در هر صورت، تغيير
مستلزم تغيير در نگرش است و نگرش ها شالوده ي دانش ما را براي تعامل با ديگران و با دنياي پيرامونمان فراهم مي كننـد.  
بنابراين اگر بتوان در تشكيل يا تغيير نگرش فرد سهمي داشت، معموال مـي تـوان رفتـار او را تحـت تـاثير قـرار داد. دونهـام        

آموخته شدند، ديگر به سختي قابل تغييرند. بنابراين فهم نگرش افـراد   اين كهنگرش ها به مجرد  ) اظهار مي دارد كه1984(
). طبـق نظـر فريـدمن و    1386بـه نقـل از فرازجـا،   (بگذارد در سازمان از آن جهت اهميت دارد كه مي تواند بر رفتار فرد اثر 

كه شامل سه بعد مي باشد: يك عنصر شناختي، يك  ) نگرش نظامي بادوام است1385، به نقل از كريمي،1970(همكارانش 
 . عمل (رفتاري)عنصر عاطفي و يك عنصر تمايل به 

افكاري است كه فرد در مورد آن موضوع، نگرش خاص دارد. شامل حقـايق ، دانـش وعقايـد، بـه      :مولفه شناختي •
 شه است. عبارت ديگر،عنصر شناختي شامل اعتقادات و باورهاي شخصي درباره يك شيء يا اندي

چگونگي تمايل فرد به عمل در راستاي موضوع را شامل مي گردد به عبارت ديگرتمايل به عمـل و   :مولفه رفتاري •
6Fتيلور وهمكاران(شود آمادگي براي پاسخگويي به شيوه هاي خاص، عنصر رفتاري نگرش محسوب مي 

2،2003.( 
باورهـاي مـا پيونـد دارد و شـامل هيجانـات و       به اين معني است كه معموال نوعي احساس عـاطفي بـا   :عنصر عاطفي •

عاطفه فرد نسبت به موضوع، خصوصا ارزيابي هاي مثبت و منفي است.فردي كه نگرش مثبت نسبت به يك شـيء يـا   
يك موضوع دارد، تمايل و آمادگي بيشتري دارد تا در همان زمينه مورد عالقه خود وارد شده و اعمالي در ارتباط بـا  

 ).1391قه بند،عال(دهد آن انجام 

                                                      
2 . Yu Lin 

 Taylor et al . 1  



 1395 تابستان                                    )   43(مسلسل  سوم، شماره يازدهملنامه نوآوري هاي مديريت آموزشي / سال فص

68 

وداگوئيد است كه يادگيري سازماني براي ابداع و نوآوري عامل بنيادي محسوب مي شود براون  د) معتق1992الندري (
 ).1385نقل از عسگري،  گيرند (بهرا به عنوان پلي بين كار وخالقيت در نظر مي  ) يادگيري1991(

گـرايش   بـه  توجه با فرهنگ اين در .شود مي سازمان در يادگيري فرهنگ تقويت به منجر يادگيري به سازمان تعهد
 دانش توسعه ضمن و آمده فراهم سازمان در يادگيري براي بيشتري هاي فرصت آن، از استفاده و دانش ايجاد به سازمان

 جديـد  محصـوالت  يا فرآيندها ها، ايده اجراي قابليت افزايش سو و يك از يكديگر دانش در آن هاشدن  سهيم و افراد

 و دانـش  داشـتن  جهـت  بـه  يادگيري به متعهد سازمان يابد. بنابراين مي افزايش در بنگاه نوآوري ديگر، ظرفيت سوي از
نوآوري و جو يادگيري و استقبال از ايده هاي نو در سـازمان قـادر اسـت     به مشتريان تعهد نياز بيني پيش و فهم در توانايي

) 1389قبايش از ظرفيت نوآوري بيشتري برخوردار باشد.( معطوفي و احمديان،به ر نسبت و برده باال را خود توان نوآوري
. به عبارت ديگر يادگيري سازماني فرايند بهره گيري از تجربيات سازماني از طريق كسب دانش و بصيرت، توزيع و تفسـير  

نظـور ارائـه راه كارهـاي كارسـاز،     اطالعات و تغيير نگرش و رفتار براي باال بردن تعهد، مسئوليت و پاسخ گويي اعضاء به م
مفهوم يـادگيري سـازماني يـك خـط عمـر طـوالني در       ).1385، باشد (ميركماليتأمين نيازهاي مشتريان و بهبود سازمان مي 

شده است، ديگـر نظريـه هـا     معرفي 1960متون مديريت دارد. اگرچه برخي نويسندگان بيان مي كنند كه اين نظريه در دهه 
انـد  شناسايي كرده  1900را در مقدمه فردريك تيلور در تكرار وظايف براي بهبود توليد در اوايل دهه  ريشه هاي يادگيري

بيشـتر توسـط طرفـداران مـدرن پيشـنهاد      1990به يادگيري به عنوان يك هويت كلي نگر در دهـه   سازمان هاهر حال نياز  به
چـان و اسـكات   (شـد  ر محيط تجاري متالطم امروزه بيان دهنده يادگيري سازماني به عنوان يك ابزار ايجاد مزيت رقابت د

 ).2004الد، 
7Fميشل 

درك مـديران از يـادگيري سـازماني و نـوآوري سـازماني در سـازمان جهـاني        ") ، در پژوهشي بـا عنـوان  2011(1
يـل  نفر از مديران سـازمان جهـاني مراقبـت هـاي بهداشـتي انجـام گرديـد پـس از تجزيـه و تحل          789بين  "بهداشت و درمان

زيرسيسـتم يـادگيري سـازماني(     4سواالت پرسشنامه و روش همبستگي پيرسون به اين نتـايج دسـت يافـت كـه : هريـك از      
اشاعه،انتشار،معنا و حافظه) با ابعاد نوآوري(رفتاري، فرآيند، محصول، بـازار، اسـتراتژيك) نسـبتا وابسـته بـوده و بـين ابعـاد        

 ي نسبت به ساير ابعاد با زير سيستم هاي يادگيري نشان مي دهد.نوآوري ، نوآوري استراتژيك همبستگي بيشتر

به بررسـي   "آموزشي و نگرش معلمان نسبت به تغيير تغييرات“) ، در مقاله اي تحت عنوان 8F2)2011 كورينابنتاآنگالچ و 
پـژوهش حـاكي از آن   كار ومحيط محل اقامت ) پرداختنـد. يافتـه هـاي     (سابقهعوامل موثر در ايجاد مقاومت در برابر تغيير 

است كه محل اقامت در انتظارات اوليه افراد تفاوت معناداري ايجاد مي كند، به اين معني كه افراد در مناطق روستايي نسـبتا  
به تغيير به عنوان يك فرصت براي متعادل كـردن اختالفـات موجـود بـا منـاطق       آن هاديد بازتري در مواجهه با تغيير دارند. 

دريافتند كه معلمان با سابقه كار بيشتر نسبت به معلمان با سابقه كار كمتر به تداوم برخي از  آن هاهمچنين شهري مي نگرند. 
 رفتارها وادامه يك مسير شناخته شده در مقايسه با تجربه ناشناخته ها تمايل دارند.   

9Fعبداله و ام دي كاسيم

نگـرش نسـبت بـه تغييـر در مـدارس      بهبـود محـيط يـادگيري و     ") ، در مقاله خود با نام 2011( 3
دريافتند كه به اعتقاد معلمان، مديران محيط مثبتـي بـراي يـادگيري بـه وجـود مـي        "متوسطه پاهانگ مالزي: ديدگاه معلمان

                                                      
1 .Michele 

.Anghelache Corinabentea 2 
3.Abdullah & Kassim  
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ديد مثبتي نسبت به تغيير دارند و همچنين مديراني كه نگرش مثبتي نسبت به تغيير دارند، محـيط مثبتـي    آن هاآورند و اكثر 
 گيري ايجاد مي كنند.براي ياد

10Fچانگ

) در پژوهشي به بررسي و تحليل رابطه بين يـادگيري سـازماني و نـوآوري پرداختنـد. نتـايج      2011و همكاران ( 1
حاصل از اين پژوهش نشان داد كه قابليت هاي يادگيري سازماني به طور مثبـت و معنـا داري بـا نـوآوري سـازماني ارتبـاط       

حياتي و همچنين تسهيل كننده براي سـازمان هـا    اساسي ودگيري سازماني يكي از فاكتورهاي دارند. به بيان ديگر قابليت يا
محسوب مي شود كه منجر به رشد و نوآوري مي شود. بنابراين گسترش فرهنگ يادگيري در بين اعضاي سازمان منجـر بـه   

كه نوآوري سازماني را در پي دارد. با توليد و حفظ سيستم هاي دانشي و همچنين ايده هاي نو و خالق در سازمان مي شود 
توجه به اهميت يادگيري سازماني در مدارس مطالعه عوامل مرتبط با يـادگيري سـازماني ضـرورت مـي يابـد در ايـن راسـتا        

 پژوهش حاضر مي كوشد به سوال هاي زير پاسخ دهد:
 گونه است؟وضعيت نگرش مديران به نوآوري و يادگيري سازماني در مدارس ناحيه يك شهرري چ .1

 آيا بين نگرش مديران به نوآوري با يادگيري سازماني مدارس ناحيه يك شهرري رابطه وجود دارد؟ .2

از طريق كدام يك از مولفه هاي نگرش مديران به نوآوري مي توان يادگيري سازماني مدارس ناحيه يك شهرري را  .3
     پيش بيني كرد؟

 
 

   روش
 وهش از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه گردآوري داده ها توصيفي از نوع همبستگي است. روش پژ

 
                                                      

4.Chong et al   .  

 نگرش عاطفي به تغيير

 نگرش شناختي به تغيير

 نگرش رفتاري به تغيير

نگرش 

به 

 نوآوري

يادگيري 

 سازماني

 استراتژي

 ساختار سازماني

 توسعه شايستگي كاركنان

 رهبري مشاركتي

 تفكر سيستمي

 كارويادگيري تيمي

 فرهنگ سازماني

 چشم انداز مشترك
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 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
بوده كه با  94-95در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل كليه مديران مدارس ناحيه يك شهرري در سال تحصيلي 

ه به حجم جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش ، براي انتخاب نفر مي باشد. با توج 138توجه به اطالعات بدست آمده 
 شدند. نفر مدير به عنوان نمونه انتخاب  138تعداد نمونه آماري از روش سرشماري استفاده گرديد و كل 

 ابزار پژوهش
رش مـديران بـه   بر اين اساس براي بررسي متغير نگـ آمد. براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده به عمل 

مولفه نگـرش شـناختي بـه تغييـر،      3گويه و  18) كه داراي 1389(وهمكاران نوآوري از پرسشنامه محقق ساخته ساعتچي 
بـراي بررسـي يـادگيري سـازماني از پرسشـنامه يـادگيري       سـنجد.  نگرش رفتاري به تغيير و نگرش رفتاري به تغيير را مـي  

مولفه چشـم انـداز مشـترك، فرهنـگ      9گويه بوده و  37فاده شد كه داراي ) است1391سازماني محقق ساخنه كاظم پور (
سازماني، يادگيري سازماني، اشتراك دانش، تفكر سيستمي، رهبري مشاركتي، توسعه شايستگي هاي كاركنـان، سـاختار   

حقيقـات انجـام   سازماني واستراتژي را مي سنجد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه ها با استفاده از نظـر متخصصـان و ت  
بدست آمد كه نشان مي دهـد   0.83و  0.86پايايي پرسشنامه ها نيز از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب شد. شده قبلي تاييد 

 .استفاده شد 22نسخه  spssبراي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار هستند. هر دو پرسشنامه از پايايي مطلوبي برخوردار 
 
 ها يافته

 به نوآوري از ديدگاه مديران مدارس ناحيه يك شهرري چگونه است ؟وضعيت نگرش 
 tبه منظور بررسي وضعيت هريك از پارامترهاي مربوط به نگرش مديران به نوآوري و نمره كل نگرش به نوآوري ، از 

 ) ارائه گرديده است.1تك نمونه اي استفاده شده است كه نتايج آن در جدول شماره (
يت نگرش به نوآوري در مديران از ديدگاه مديران مدارس ناحيه يك شهر وضع: 1ل شماره جدو

 ري 
تفاوت   tمقدار  انحراف معيار  ميانگين متغير

 هاميانگين
درجه 
 آزادي 

-سطح معني
 داري

 000/0 137 -65/0 -84/12 597/0 35/2 نگرش شناختي

 000/0 137 95/0 49/16 679/0 95/3 نگرش عاطفي
 000/0 137 77/0 40/16 550/0 77/3 نگرش رفتاري

نگرش به نوآوري 
 در مديران

53/3 399/0 39/10 53/0 137 000/0 

شـده نمـره كلـي     ) و محاسبه5تا  1گذاري سؤاالت ( توضيح: الزم به ذكر است كه در اين بررسي با توجه به دامنه نمره* 
ه است. با توجـه بـه نتـايج بـه دسـت آمـده، وضـعيت        در نظر گرفته شد 3اين بعد بر حسب اين دامنه، ميانگين فرضي جامعه 

نگرش به نوآوري در مديران تفاوت معناداري با ميانگين نظري دارد و اين نتايج گوياي اين است كـه وضـعيت نگـرش بـه     
 هاي نگرش به نـوآوري در مـديران   ) قرار دارد. وضعيت ابعاد و مؤلفه3) در حد باالتر از متوسط (53/3نوآوري در مديران (

هـاي نگـرش بـه نـوآوري در مـديران، مؤلفـه        ) بوده و در بين مؤلفه3) باالتر از حد متوسط (35/2به غير از نگرش شناختي (
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-ترين ميانگين برخوردار مي) از پايين35/2) از باالترين ميانگين و مؤلفه نگرش شناختي با (95/3نگرش عاطفي با ميانگين (

 باشند.
 ناحيه يك شهرري چگونه است؟ وضعيت يادگيري سازماني مدارس

به منظور بررسي وضعيت هريك از پارامترهاي مربوط به مولفه هاي يادگيري سازماني و نمره كل يادگيري سازماني از 
 است. ) ارائه گرديده 2نمونه اي استفاده شده است كه نتايج آن در جدول شماره ( تك tآزمون 

 ن مديران مدارس ناحيه يك شهر ري وضعيت يادگيري سازماني در بي :2جدول شماره
انحراف  ميانگين متغير

 معيار 
تفاوت   tمقدار 

 هاميانگين
درجه 
 آزادي 

سطح 
 داريمعني

 000/0 137 76/0 71/12 700/0 76/3 انداز مشتركچشم

 000/0 137 92/0 52/6 658/1 92/3 فرهنگ سازماني

كار و يادگيري 
 تيمي

68/3 702/0 29/11 68/0 137 000/0 

 000/0 137 73/0 99/11 715/0 73/3 اشتراك دانش

 000/0 137 67/0 34/10 761/0 67/3 تفكر سيستمي

 000/0 137 00/1 06/16 731/0 00/4 رهبري مشاركتي

توسعه شايستگي 
 كاركنان

78/3 663/0 75/13 78/0 137 000/0 

 000/0 137 64/0 66/9 782/0 64/3 ساختار سازماني

 000/0 137 90/0 14/14 747/0 90/3 استراتژي

 000/0 137 79/0 79/15 584/0 79/3 يادگيري سازماني
شـده نمـره كلـي     ) و محاسبه5تا  1گذاري سؤاالت ( توضيح: الزم به ذكر است كه در اين بررسي با توجه به دامنه نمره* 

توجـه بـه نتـايج بـه دسـت آمـده، وضـعيت        در نظر گرفته شده اسـت.با   3اين بعد بر حسب اين دامنه، ميانگين فرضي جامعه 
يادگيري سازماني تفاوت معناداري با ميانگين نظري دارد و اين نتـايج گويـاي ايـن اسـت كـه وضـعيت يـادگيري سـازماني         

) بوده 3هاي يادگيري سازماني نيز باالتر از حد متوسط ( ) قرار دارد. وضعيت ابعاد و مؤلفه3) در حد باالتر از متوسط (79/3(
) از بـاالترين ميـانگين و مؤلفـه سـاختار     00/4هاي يادگيري سازماني ، مؤلفه رهبـري مشـاركتي بـا ميـانگين (     بين مؤلفه و در

 باشند. ترين ميانگين برخوردار مي) از پايين64/3سازماني با (
 

آيا بين نگرش مديران به نوآوري با يادگيري سازماني مدارس ناحيـه يـك شـهرري رابطـه اي وجـود      
 دارد؟
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براي بررسي رابطه نگرش مديران به نـوآوري بـا يـادگيري سـازماني مـدارس ناحيـه يـك شـهرري از روش همبسـتگي          
 ) ارائه شده است.3پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول شماره (

 
 : همبستگي بين نگرش مديران به نواوري با يادگيري سازماني در مدارس شهر ري3جدول شماره 

 Rمجذور  ميزان  همبستگي بستگينوع هم متغيرها
(R)2 

سطح   جهت همبستگي
 داري معني

نگرش مديران به 
نوآوري و يادگيري 

 سازماني

 000/0 مثبت 121/0 348/0** پيرسون

شود، بين دو متغير نگرش مديران به نواوري و يادگيري سازماني رابطه مستقيم و  مالحظه مي 3همان طور كه در جدول 
به نوآوري  ديگر وجود نگرشدار است. به عبارت  معني 01/0دارد كه اين رابطه در سطح آلفاي  ) وجودr = 348/0(مثبتي 

شـود. همچنـين ضـريب تعيـين      در مديران مدارس ناحيه يك شهر ري منجر بـه افـزايش يـادگيري سـازماني در مدرسـه مـي      
واريـانس متغيـر يـادگيري سـازماني را تبيـين      درصـد از   12/0دهد كه متغير نگرش مديران به نـواوري   شده نشان مي محاسبه

 كند. مي
هـاي يـادگيري سـازماني از روش همبسـتگي      مديران به نوآوري بـا مؤلفـه   هاي نگرش به منظور سنجش رابطه بين مؤلفه

 ) ارائه شده است.4پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول (
 هاي يادگيري سازماني آوري با مؤلفهمديران به نو هاي نگرش : همبستگي بين مؤلفه4جدول شماره

نگرش مديران به 
 نوآوري

 
 يادگيري سازماني

 
نگرش 
 شناختي

 
 نگرش عاطفي

 
نگرش 
 رفتاري

 
نگرش 

مديران به 
 نوآوري

 33/0** 37/0** 24/0** 04/0 انداز مشتركچشم
 18/0** 18/0** 11/0 07/0 فرهنگ سازماني
 24/0** 29/0** 12/0 05/0 يادگيري تيمي
 25/0** 23/0** 25/0** -002/0 اشتراك دانش
 20/0** 14/0 21/0* -006/0 تفكر سيستمي

 30/0** 42/0** 20/0* -012/0 رهبري مشاركتي
توسعه شايستگي 

 كاركنان
124/0 10/0 **42/0 **31/0 

 24/0** 31/0** 139/0 035/0 ساختار سازماني
 29/0** 38/0** 18/0* 015/0 استراتژي

 35/0** 41/0** 23/0** 052/0 ازمانييادگيري س
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 0/ 05داري در سطح  (دو دامنه) * معني 0/ 01داري در سطح  ** معني

شده است، نتايج ماتريس همبستگي بين نگرش مديران بـه نـوآوري و يـادگيري     )، نشان داده4طور كه در جدول ( همان
هـاي   باشـد. از بـين مؤلفـه   هـا مـي   نادار بين اكثـر مؤلفـه  سازماني مديران مدارس ناحيه يك شهر ري گوياي رابطه مثبت و مع

هاي كاركنان و نگـرش  بيشترين رابطه بين رهبري مشاركتي، توسعه شايستگي نگرش مديران به نواوري و يادگيري سازماني
ز متغير توان گفت كه بين مؤلفه نگرش شناختي ا و همچنين با توجه به جدول مي )≥01/0Pو  ،=42/0rرفتاري وجود دارد (

ي منفـي يافـت شـد. همچنـين بـين       هاي اشتراك دانش، تفكر سيستمي و رهبري مشاركتي رابطـه  يادگيري سازماني و مؤلفه
 ).≥01/0Pو  =35/0rنيز رابطه مثبت و معناداري يافت شد ( نگرش مديران به نواوري و يادگيري سازماني

 
ري سازماني مـدارس ناحيـه يـك شـهرري را     آيا مولفه هاي نگرش به نوآوري توانايي پيش بيني يادگي

 دارند؟
 نتايج حاصل از روش رگرسيون گام به گام  :5جدول شماره 

 
ان بـه نـوآوري  (نگـرش شـناختي، نگـرش      در پاسخ  به سؤال چهارم پژوهش در رابطه با اين كه آيا ابعاد نگـرش مـدير  

بيني يادگيري سازماني مدارس ناحيه يك شهر ري را دارند، و همچنين تعيين سهم هر  عاطفي، نگرش رفتاري) توانايي پيش
بيني يادگيري سازماني مذكور از رگرسيون گام به گـام اسـتفاده شـد. نگـرش شـناختي،       يك از متغيرهاي پيش بين در پيش

نگرش رفتاري به عنوان متغيرهاي پيش بين، معيار ورود به معادله نهـايي رگرسـيون بـراي توضـيح تغييـرات      نگرش عاطفي، 
هاي مربوط به شود، در تحليل دادهيادگيري سازماني (متغير مالك)، را دارا هستند. همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي

مولفه نگرش رفتاري در كل قـادر   R2شد و با توجه به مقدار  كل نمونه، تنها مولفه نگرش رفتاري در يك گام وارد تحليل
هاي نگرش مديران به نوآوري (نگرش شـناختي و نگـرش   از تغييرات يادگيري سازماني است. ساير مولفه 16/0بيني به پيش

بينـي  مي در پـيش هـا سـه  با يادگيري سازماني معنـادار نبـود؛ يعنـي ايـن مولفـه      آن هاعاطفي) وارد تحليل نشدند. زيرا رابطه 
 .يادگيري سازماني به خود اختصاص ندادند

 گيري بحث و نتيجه
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين نگرش مديران به نوآوري با يادگيري سازماني در مدارس ناحيه يـك شـهرري   

نگـرش بـه    هـاي  هاي پژوهش گوياي آن است كه، وضعيت مـدارس ناحيـه يـك شـهر ري از نظـر مؤلفـه       بود .نخستين يافته
نگرش   نوآوري در مديران (از ديدگاه مديران) در ابعاد نگرش عاطفي و نگرش رفتاري باالتر از حد متوسط است كه مؤلفه

) در وضعيت بسيار مطلوبي قرار دارد. در مقابل وضعيت مدارس ناحيـه يـك شـهر ري از نظـر بعـد      95/3عاطفي با ميانگين (
درصـد از   3/78بيش از دهد كه  ) نشان مي4-9ست. نتايج به دست آمده در جدول (تر از حد متوسط انگرش شناختي پايين

P T Beta B R2
 R  متغيرهاي پيش

 بين
 ها گام

گام  نگرش رفتاري 41/0 167/0 43/0 41/0 22/5 000/0
 اول
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ترين  افراد مورد مطالعه در اين تحقيق معتقدند كه نگرش مديران به نوآوري در حد نسبتاً مطلوبي قرار دارد. اين افراد از بيش
اند.  درصد از پاسخگويان داراي ميزان مطلوب 7/21ها برخوردارند. پس از آن حدود  ميزان فراواني در مقايسه با ساير گزينه

در حد نسبتاً مطلوب و  آن هادرصد  3/78توان گفت كه اكثر پاسخگويان در اين تحقيق يعني حدود  بنابراين در مجموع مي
 باشند. در حد مطلوب و صفر درصد در حد نامطلوب مي 7/21حدود 

بررسي رابطه مهندسـي مجـدد   نامه خود كه با هدف ) در پايان1394رمضاني ( هاي:يافته پژوهش حاضر با نتايج پژوهش
نفر از كاركنان انجام داد  183هاي علوم رفتاري دانشگاه تهران و با روش همبستگي بر روي با نوآوري سازماني در دانشكده

ران در حد متوسط قرار هاي علوم رفتاري دانشگاه تهبه اين نتيجه دست يافت كه وضعيت نوآوري سازماني نيز در دانشكده
طراحـي و ارزيـابي مـدل علـي خالقيـت و نـوآوري مـديران        «) در تحقيـق خـود بـا عنـوان     1388دارد. نيكنامي و همكاران (

به اين نتيجه دست يافتند كـه وضـعيت خالقيـت و نـوآوري در مـديران مـدارس شـهر تهـران در حـد          » آموزشي شهر تهران
) در پـژوهش خـود بـا عنـوان تحليـل روابـط چندگانـه سـرمايه فكـري و          1390( متوسط است. از طرفي بهرامي و همكـاران 

نوآوري سازماني در آموزش عالي، به بررسي روابط چندگانه سرمايه فكري و نوآوري سـازماني پرداختنـد، جامعـه آمـاري     
تصـادفي بـه عنـوان    گيـري  نفر بر اسـاس نمونـه   492هاي دولتي استان اصفهان بود كه پژوهش، اعضاي هيئت علمي دانشگاه

هاي دولتي استان كمتر نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتايج تحقيق ميانگين نمرات نوآوري اداري و نوآوري فني در دانشگاه
 باشد. ) ناهمخوان مي1391پور (هاي پژوهش كاظمهاي اين پژوهش در حالت كلي با يافتهيافته همچنينبود از حد متوسط 

حاكي از آن است كه نگرش به نوآوري در بين مـديران مـدارس ناحيـه يـك شـهر ري در سـطح        هاي پژوهش حاضريافته
هاي نگرش عاطفي و نگرش رفتاري به ترتيب بـا   ) و باالتر از ميانگين نظري قرار دارد. در اين بين مؤلفه53/3نسبتاً مطلوب (

ه در بين مديران مدارس ناحيه يك شهر ري به اين دهند ك) در سطح مطلوبي قرار دارند و نشان مي77/3) و (95/3ميانگين (
) در سطح نسبتاً مطلوبي قـرار  35/2شود. اما در طرف ديگر مؤلفه نگرش شناختي با ميانگين (ها توجه الزم و كافي مي مؤلفه

شـود امـا ايـن    ها مي باشد كه در بين مديران مدارس ناحيه يك شهر ري توجه الزم به اين مؤلفهدارد و نشانگر اين مسئله مي
تواند به طور عام ناشـي از عـدم توجـه بـه خالقيـت و نـوآوري در       توجه كافي نيست. پايين بودن ميانگين نظري اين بعد مي

از اين رو بـا توجـه بـه نقـش مـديران در ايجـاد تغييـر و        مدارس و نداشتن نگرش مثبت به آن در مدارس كشور ايران باشد. 
بـه نـوآوري اقـدامات سياسـي و برنامـه هـاي        آن هـا مي رسد براي ترغيـب وتشـويق    نوآوري در آموزش و پرورش به نظر

) و بـه خالقيـت و رشـد آن توجـه الزم نگرديـده، بلكـه       1386آموزش و يادگيري خاص طراحي نشـده اسـت (پرداختچـي،   
هـا يـك پاسـخ    مدارس ما بيشتر به دنبال اصل قطعيت هستند و اصل قطعيت براين اصل استواراست كه براي هـر پرسـش، تن  

). مشـكلي كـه امـروزه بيشتركشـورهاي     44: 1373درست وجود دارد و بقيه پاسخ ها غلط مي باشد (گالسر، ترجمه حمـزه،  
درحال توسعه و مخصوصا كشور ما به آن گرفتار مي باشد، مشكل پايين بودن ميزان نوآوري مديران است. عالوه بـرآن مـا   

داريم. اعتقاد ما براين است كه ريشه بعضي از مشكالت در نحوه برخـورد، نـوع   شناختي از نگرش مديران درباره نوآوري ن
نگاه و عدم ارائه راه حل مناسب طبق شرايط موجود است كه اين دقيقا همـان چيـزي اسـت كـه مـا آن را نگـرش افـراد بـه         

و پيشـرفت احتيـاج بـه     (به خصوص مدارس) براي تداوم حيات و بقاء و رشد سازمان ها ).1393نوآوري مي ناميم (درست،
خالق در  هايويژگي، داراي سه ركن اساسي است كه در صورت وجود سازمان هانـوآوري دارند. خالقيت و نوآوري در 

گـانــه شـامــل مــدير خـالق، سـازمان      آيد. اين اركـان سـه   هر يك، امكان تحقق همه جانبه خالقيت و نوآوري بوجود مي
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توان تأثير نقش مـديران خـالق را در رأس ايـن مثلـث قـرار داد. نـقــش مـديــر در        باشد كه ميخالق و كاركنان خالق مي
سـازمــان از سـاخـتــار، نـيــروي انــساني، تجهيـزات و سـاير عـوامــل تـأثـيـرگـذارتــر اســت. چـنــانچه مـدير از دانــش،            

دار گردد، نقش تجربيات و هنر الزم مديريت برخوردار باشد تا حدي كه بتواند رهبري سازماني را نيز عمال عهده اطالعات،
 ).1394و تأثير او دو چندان خواهد شد (رمضاني، 

11Fاهميت خالقيت

ي ديگر نه تنها مستثني نيسـت، بلكـه بيشـتر اسـت،     سازمان هاو نوآوري در آموزش و پرورش همانند  1
است و براي تربيت افراد فرهيخته و كساني كه بتواننـد ازعهـده    كشورظيفه تربيت نسلي را به عهده دارد كه آينده ساز كه و

مسؤوليتهايشان به خوبي برآيند نياز به مديراني است كه خود نگرش مثبتي بـه خالقيـت و نـوآوري داشـته باشـند. در نتيجـه       
 آن هـا گرش مثبتي به نـوآوري بـه وجـود آورده و راه را بـراي نـوآور كـردن       آموزان خود نمديران بايد در معلمان و دانش

 ). 1390هموار كنند (صفرچراتي، 
هـاي يـادگيري سـازماني (از     نتايج مربوط به سوال دوم نشان دادكه، وضعيت مدارس ناحيه يك شهر ري از نظـر مؤلفـه  

) 79/3يج گوياي اين است كه وضعيت يادگيري سازماني (تفاوت معناداري با ميانگين نظري دارد و اين نتاديدگاه مديران) 
) بـوده و در  3هاي يادگيري سازماني نيز باالتر از حـد متوسـط (   ) قرار دارد. وضعيت ابعاد و مؤلفه3در حد باالتر از متوسط (

لفه ساختار سـازماني بـا   ) از باالترين ميانگين و مؤ00/4هاي يادگيري سازماني، مؤلفه رهبري مشاركتي با ميانگين ( بين مؤلفه
درصـد از   2/2دهـد كـه    ) نشـان مـي  4-13نتايج به دست آمده در جدول (باشند. ترين ميانگين برخوردار مي) از پايين64/3(

 6/40مديران مدارس ناحيه يك شهر ري معتقدند كه يادگيري سازماني مدرسه در حد نامطلوبي قرار دارد. همچنين بيش از 
درصد  2/57حدود مطالعه در اين تحقيق معتقدند كه يادگيري سازماني در حد نسبتاً مطلوبي قرار دارد. درصد از افراد مورد 

توان گفت كه اكثـر پاسـخگويان در    باشند. بنابراين در مجموع مي از پاسخگويان داراي ميزان يادگيري سازماني مطلوبي مي
درصـد در حـد    2/2درصد در حد نسبتاً مطلوب و  6/40 در حد مطلوب و حدود آن هادرصد  2/57اين تحقيق يعني حدود 

 باشند. نامطلوب مي
بررسي رابطه هوش سـازماني  ") كه تحت عنوان 1388زاده، غالمي و سيف (جمال يافته پژوهش حاضر با نتايج پژوهش
ويي جهـت ارتقـا   هيئت علمي منطقه يك دانشگاه آزاد اسـالمي و ارائـه الگـ    اعضايو يادگيري سازماني در بين كاركنان و 

نفر از اعضـاي هيئـت علمـي انجـام      169نفر از كاركنان و  156با روش توصيفي و همبستگي و بر روي  "يادگيري سازماني
خـانعليزاده و  دادند به اين نتيجه رسيدند كه وضـعيت يـادگيري سـازماني بـاالتر از حـد متوسـط قـرار دارد همخـواني دارد.         

اي، ابزار پرسشنامه و در رابطه با كاركنان دانشگاه تربيت مدرس (جامعه آماري) انجام )، كه با روش توسعه1389همكاران (
انداز مشترك، فرهنگ سازماني، تفكـر سيسـتمي و   هاي چشم متغير يادگيري سازماني و مؤلفه اين كهداده شده است از نظر 

هاي كار  باشد ولي از نظر مؤلفهو همسو مي هاي كاركنان در وضعيت باالتر از متوسط قرار دارند هماهنگتوسعه شايستگي
و يادگيري گروهي، اشتراك دانش و رهبري مشاركتي كه در تحقيق حاضر در وضعيت باالتر از متوسط قرار دارنـد امـا در   

 باشد.)، در وضعيت كمتر از متوسط قرار دارند ناهمخوان مي1389تحقيق خانعليزاده و همكاران (
كي از آن است كه يادگيري سازماني در بين مديران مدارس ناحيه يك شـهر ري در سـطح   هاي پژوهش حاضر حايافته

كـار و   انـداز مشـترك، فرهنـگ سـازماني،    هـاي چشـم   ) و باالتر از ميانگين نظري قرار دارد. در اين بين مؤلفه79/3مطلوب (

                                                      
1 .Creativity 
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)، 76/3راتژي به ترتيب بـا ميـانگين (  هاي كاركنان و استيادگيري تيمي، اشتراك دانش، رهبري مشاركتي، توسعه شايستگي
دهند كه در بين مديران مـدارس  ) در سطح مطلوبي قرار دارند و نشان مي90/3)، (78/3)، (00/4)، (73/3)، (68/3)، (92/3(

) و 67/3شود. اما از طرف ديگر مؤلفه تفكر سيستمي بـا ميـانگين (  ها توجه الزم و كافي مي ناحيه يك شهر ري به اين مؤلفه
باشد كه در بين مـديران مـدارس   ) در سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارد و نشانگر اين مسئله مي64/3اختار سازماني با ميانگين (س

شود اما اين توجه كـافي نيسـت. پـايين بـودن ميـانگين نظـري ابعـاد تفكـر         ها مي ناحيه يك شهر ري توجه الزم به اين مؤلفه
شي از ساختار متمركز نظام آموزشي حاكم بـر مـدارس ايـران باشـد. در سـاختارهاي      تواند ناسيستمي و ساختار سازماني مي

هـاي اجرايـي مـديران     متمركز ارتباطات بين سرپرست و زيردستان عموماً عمودي است، افراد ملزم به رعايـت دسـتورالعمل  
دارنـد. از ايـن رو در چنـين    هاي مشاركت جويانه در مدارس  سطوح باالي سازمان هستند و اختيارات اندكي براي همكاري

جانبه عمل كردن و كل سازمان را بـه صـورت   جو و مدارسي ساختار به صورت بروكراتيكي بوده و از سيستمي بودن و همه
گذاران  باشد. لذا سياستهاي سازمان به صورت خطي و غيرسيستمي مييكپارچه در نظر گرفتن دور از انتظار بوده و فعاليت

ساختارهاي سازماني موجود را مورد بازبيني قرار داده و عوامل مرتبط بـا تفكـر سيسـتمي و سيسـتماتيك     نظام آموزشي بايد 
هاي گروهي، آزادي شغلي، نظام مديريت مشاركتي و غيـره را مـورد بررسـي قـرار      بودن در سطوح مدرسه همانند همكاري

 دهند.
يت يادگيري سازماني به عنوان يكي از عوامل مـوثر  ) بر اهم1388هاي بدست آمده در پژوهش اسدي و همكاران (يافته

تواند در پـي  در افزايش سطح عملكرد سازماني كاركنان تاكيد داشت. وجود يادگيري سازماني مزايايي را براي سازمان مي
بـل  گيرنـد تـا قـدرت و سـازگاري خـود را در مقا      يـاد مـي   سازمان ها) معتقد است 1993داشته باشد. به طور مثال داگسون (

12Fباتناجارتغييرات محيطي اصالح و بهبود بخشند. 

) در پژوهشي در ارتبـاط بـا سـنجش ميـزان يـادگيري سـازماني در       2006( 1
مديران هندي به اين نتيجه دست يافت كه يادگيري سازماني عاملي موثر براي موفقيت سازماني و منبعي براي كسب مزيـت  

دارد  ) اظهـار مـي  1993گرانتهـام ( افزايش توانمندي شغلي در سازمان است. رقابتي و فاكتوري مهم در رسيدن به نوآوري و 
العمـل نشـان دهنـد؛ كـه      سازد، سريع تر و موثرتر در مقابل محيط پويا و پيچيـده عكـس   را قادر مي سازمان هاكه يادگيري، 

سـازد  از پـيش مشـخص مـي    ها ضرورت توجه به يادگيري سازماني و ارتقاي فنون و مهارتهاي كاركنـان را بـيش  تمامي اين
توان گفت يـادگيري كوششـي آگاهانـه از طـرف      )؛ بنابراين مي1390، به نقل از نژاد ايراني و همكاران، 1385(ماركوارت، 

هـاي   هاي نامعلوم حفظ و اصالح كند. همچنين كيفيت تصميم وري و ابداع را در محيطسازمان است تا قدرت رقابت، بهره
 ). 1378(رهنورد، سازمان را بهبود ببخشد 

شود كه جهـت بقـا و پيشـرفت و حتـي     هاي جديد ميبي توجهي به يادگيري سازماني موجبات فنا و نيستي افكار و ايده
). لذا بـا توجـه بـه مطالـب     6: 1381باشد (نادري، از ضروريات مي سازمان هاحفظ وضع موجود، تداوم جريان يادگيري در 

شـود  حاصل مي سازمان هايادگيري در همه ي بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه فوق مديران مدارس ناحيه يك شهر ر
13F(دويلـي و يانـگ   هاي مختلف. يادگيري سازماني يك جنبه مهم زندگي سازماني استاما از راه

توانـد در  كـه مـي   )2007، 2
14F(بويس حفظ وضعيت پايدار موجود

) 2007(دويلي و يانگ، ت محيطي كمك به اعضا براي انطباق خود با تغييرا)، 2003، 3

                                                      
1 Bhatnagar  
2  .  Doyle & Young 
3  .  Boyce 
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15F(كوكو توسعه مزيت رقابتي سازمان 

 از طريق ايجاد دانـش توسـط افـراد و انتقـال آن بـه سيسـتم دانـش سـازمان         )2007، 1
16F(مورالس و همكاران

17F(آرگـريس و شـون   هـاي ذهنـي  ، بازتاب مـدل  )،2007، 2

هـاي مـورد انتظـار    هو ايجـاد آينـد   )1978، 3
 ) موثر باشد. 1385 (ماركوارت، ترجمه زالي،

آيا بين نگرش مديران به نوآوري با يـادگيري سـازماني مـدارس ناحيـه يـك       اين كهبراي بررسي سوال سوم پژوهش و 
ها حاكي از اين است كـه بـين نگـرش     كه يافتهشهرري رايطه اي وجود دارد يا نه ؟ از روش همبستگي پيرسون استفاده شد 

 01/0ني مـديران رابطـه مثبتـي وجـود دارد و ايـن مقـدار همبسـتگي در سـطح آلفـاي          مديران به نوآوري و يادگيري سـازما 
به نوآوري در مديران مدارس ناحيه يك شهر ري منجر بـه افـزايش يـادگيري     ديگر وجود نگرشدار است. به عبارت  معني

 شود.  سازماني در مدرسه مي
و يادگيري سازماني مديران رابطه مثبت و معناداري بـاهم   هاي نگرش مديران به نوآوري ها نشان داد كه اكثر مؤلفهيافته

 35/0دارند. همچنين به طور كلي نگرش مديران به نوآوري مديران ارتباط معنادار و مثبتي با يادگيري سازماني را نشان داد (
r=بـه ايـن قـرار بـوده اسـت:       هاي نگرش مديران به نوآوري با متغير يادگيري سازماني مديران به ترتيـب  ). روابط بين مؤلفه

)، اشــتراك r= 0 /24)، كـار و يــادگيري تيمــي ( = 18/0 r)، فرهنـگ ســازماني (  33/0r=انـداز مشــترك ( مؤلفـه چشــم 
)، r= 0 /31( كاركنـان   ، توسـعه شايسـتگي  )r= 0 /30( ، رهبـري مشـاركتي  )r= 0 /20(، تفكر سيسـتمي )r= 0 /25(دانش

تـرين و فرهنـگ    انـداز مشـترك بـيش   هـا مؤلفـه چشـم   . طبق ايـن يافتـه  )r= 0 /29(، استراتژي )r= 0 /24ساختار سازماني (
 سازماني كمترين همبستگي را با متغير يادگيري سازماني دارند. 

نگرش  تأثير كه دارد وجودمتغير اندكي در داخل و خارج كشور در رابطه با اين دو  هاي فوق، شواهدبر اساس يافته 
دهد. با اين حال نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه نگرش به نوآوري در  نشان يادگيري سازماني را ن به نوآوري درمديرا

تواند بر تواند يادگيري سازماني مدرسه را به همراه داشته باشد و نگرش به نوآوري به صورت غيرمستقيم ميمديران مي
ها نشان داد كه ارتباط مثبت و معناداري بين نگرش مديران به ارد. يافتهنيز تأثير بگذ آموزانو دانشنحوه عملكرد معلمان 

) معتقدند كه 1978نوآوري و يادگيري سازماني مديران مدارس ناحيه يك شهر ري وجود دارد. آرجريس و شون (
ري در اثر يادگيري كند كه نوآو) بيان مي1989شود. استانا (يادگيري سازماني، موجب افزايش ظرفيت نوآورانه سازمان مي

) دريافتند كه يادگيري سازماني ارتباط مثبت با نوآوري 1999افتد. همچنين گريبادز و رجر (فردي و سازماني اتفاق مي
) و جي و 2007)، آلبرتو و همكاران (2005). تحقيقات گريو (1390سازماني دارد (به نقل از احمديان، شكاري و افشاري، 

ن داد كه يادگيري سازماني و نوآوري سازماني با هم ارتباط معنادار دارند (به نقل از ليائو و ) نيز نشا2006همكاران (
18F). هو2008همكاران، 

) در پژوهشي كه به بررسي رابطه يادگيري سازماني، نوآوري سازماني و عملكرد سازماني 2010( 4
نوآوري تكنولوژيكي،  (سازماني ابعاد نوآوري  پرداخت به اين نتيجه دست يافت كه بين قابليت خود يادگيري كاركنان و

19Fنوآوري فرايندي و نوآوري اداري) رابطه معني داري و مثبتي وجود دارد. چانگ

) در پژوهشي به 2011و همكاران ( 5
بررسي و تحليل رابطه بين يادگيري سازماني و نوآوري پرداختند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه قابليت هاي 

                                                      
1  .  Kock 
2  .  Morales & et al 
3  .  Argyris & Schon 

 Ho  .4 
Chong et al  .5  
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ري سازماني به طور مثبت و معنا داري با نوآوري سازماني ارتباط دارند. به بيان ديگر قابليت يادگيري سازماني يكي از يادگي
حياتي و همچنين تسهيل كننده براي سازمان ها محسوب مي شود كه منجر به رشد و نوآوري مي  اساسي وفاكتورهاي 

سازمان منجر به توليد و حفظ سيستم هاي دانشي و همچنين ايده  شود. بنابراين گسترش فرهنگ يادگيري در بين اعضاي
20Fهاي نو و خالق در سازمان مي شود كه نوآوري سازماني را در پي دارد. عبداله و ام دي كاسيم

)، در مقاله خود با 2011( 1
دريافتند كه به  "بهبود محيط يادگيري و نگرش نسبت به تغيير در مدارس متوسطه پاهانگ مالزي: ديدگاه معلمان"نام 

ديد مثبتي نسبت به تغيير دارند و  آن هااعتقاد معلمان، مديران محيط مثبتي براي يادگيري به وجود مي آورند و اكثر 
 همچنين مديراني كه نگرش مثبتي نسبت به تغيير دارند، محيط مثبتي براي يادگيري ايجاد مي كنند.

و يادگيري سازماني در مديران مدارس ناحيه يك شهر ري، مديران اين با توجه رابطه بين دو متغير نگرش به نوآوري 
مدارس بايد توجه داشته باشند كه نوآوري براي بقا و رشد بلندمدت سازمان يك امر ضروري است و نقش حياتي تري را 

مديران بايد سبك  اين رو كند ازميدر آينده سازمان ها براي دنبال كردن سرعت شتابنده بازارهاي در حال تحول ايفا 
نگرش خود را به سوي حمايت از نوآوري ها سوق دهند و ساختار سازماني، راهبردها و فناوري را نيز در حمايت از 

هاي آموزشي سوق دهند. چرا كه نوآوري در كاركنان سازمان ازجمله معلمان مدارس باعث ارائه نوآوران و نوآوري
 كند. يري مشاركتي و يادگيري سازماني فراهم ميفكرهاي جديد شده و زمينه را براي يادگ

از طرفي در صورتي كه مديران نوآوري را درك كرده و براساس آن عمل كنند قادر خواهند بود بدون تخريب 
انگيزش و تعهد افراد، فرآيند نوآوري را با موفقيت اداره كنند و مدرسه خود را به صورت يك سازمان يادگيرنده در 

21Fتكا و موينچ بياورند (كوس

هاي متمركز  سيستم آموزشي ايران متمركز است و در نظام اين كه). با توجه به 2005، 2
هاي گروهي، تسهيم و انتقال دانش و يادگيري سازماني در حد پايين است، وجود نگرش  مندي و اشتياق به فعاليت عالقه

بتوانند مدرسه خود را به يك سازمان يادگيرنده  هاآن دهد كه را به سمتي سوق مي آن هانوآورانه در مديران مدارس 
 تبديل كنند.  

تنها مولفه نگرش رفتاري در يك هاي سوال چهارم پژوهش نشان داد كه از بين سه بعد نگرش مديران به نوآوري؛  يافته
غييـرات يـادگيري   از ت 16/0بينـي  مولفه نگـرش رفتـاري در كـل قـادر بـه پـيش       R2گام وارد تحليل شد و با توجه به مقدار 

هاي نگرش مديران به نوآوري (نگرش شناختي و نگرش عاطفي) وارد تحليل نشدند. زيـرا رابطـه   سازماني است. ساير مولفه
 بيني يادگيري سازماني به خود اختصاص ندادند. ها سهمي در پيشبا يادگيري سازماني معنادار نبود؛ يعني اين مولفه آن ها

توان گفت كه بعد نگرش رفتاري با يادگيري سازماني همبستگي چندگانـه معنـادار دارد. از   ژوهش ميهاي پبا توجه به يافته
هاي آن به خصـوص مولفـه نگـرش رفتـاري در     مولفه نوآوري وتوان گفت كه برخورداري مديران از نگرش به اين رو مي

دهـد كـه وجـود    گذارد و نشـان مـي  صحه مييادگيري سازماني مديران موثر است. نتايج پژوهش حاضر نيز بر اين موضوع 
 شـود. همـانطوري كـه در بـاال نيـز ذكـر شـد،        نگرش نوآورانه در مديران مدارس، سبب يادگيري سازماني و ارتقاي آن مي

هاي پژوهش حاكي از آن است كه نگرش رفتاري مهمترين بعد نگرش مديران به نوآوري موثر بـر يـادگيري سـازماني    يافته
ا كه در مدارسي كه مديران به ارتباطات افراد در شبكه اجتماعي مدرسه در يك فضـاي تعـاملي و مبتنـي بـر     است. بدين معن

                                                      
1.Abdullah & Kassim  
2. kustka & Moench   
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دهند باعـث يـادگيري   ها و افكار جديد اهميت ميهاي انتقال دانش، تسهيم دانش و ارائه ايدههمكاري، تسهيل كردن زمينه
 شوند. سازماني مي

هاي نگرش بـه نـوآوري در مـديران در     بيني يادگيري سازماني توسط مؤلفه پيشكه پژوهشي مبتني بر قابليت  جا آن از
هـاي پـژوهش ديگـر     هاي اين پژوهش با يافته توان به همسويي و ناهمسويي يافته داخل و خارج كشور وجود ندارد، لذا نمي

 پرداخت.
، فرهنـگ سـازماني، كـار و    انـداز مشـترك  گانـه چشـم  توان گفت كه يادگيري سـازماني كـه در بـاور نـه     درمجموع مي

هـاي كاركنـان، سـاختار سـازماني و     يادگيري تيمي، اشتراك دانش، تفكر سيسـتمي، رهبـري مشـاركتي، توسـعه شايسـتگي     
هـاي آن يعنـي نگـرش شـناختي،     نوآورانـه مـدير و مولفـه    بكارگيري نگـرش يابد؛ مستلزم برخورداري و  استراتژي نمود مي

بين اين سه بعد نگـرش رفتـاري اهميـت بيشـتري      د كه بر اساس نتايج اين پژوهش از باش نگرش عاطفي و نگرش رفتاري مي
توان نتيجه گرفت كه در جامعه مورد مطالعه براي ايجاد يادگيري سـازماني، تأكيـد    هاي اين پژوهش مي دارد. بر اساس يافته

 بر نوآوري در بين مديران مدارس ناحيه يك شهر ري اهميت به سزايي دارد.  
هاي مختلف دانش، ارتباطات، اي كه در حوزهتوان گفت كه امروزه به دليل تغييرات فزايندهتبيين نتايج پژوهش ميدر 

تاثير قرار گرفته و نيازمند سـازگاري مسـتمر بـا تحـوالت عصـر حاضـر       اقتصاد و فرهنگ روي داده است، مدارس نيز تحت
شهر ري بايد توجه داشته باشند كـه مـديريت موفـق ايجـاب      هستند. مديران مدارس به خصوص مديران مدارس ناحيه يك

كند تا سازمان را همواره متحول سازند تا با اثربخشي باال به نيازهاي در حال تغيير مشتريان و همچنين تغييرهـاي محيطـي   مي
ري سازماني سوق دهند آورند ادامه حيات داده و مدرسه را به سوي يادگيپاسخ بدهند و با تغييراتي كه در خود به وجود مي

تواند زمينه بهبـود  توان گفت توجه همزمان به تغيير و نوآوري و يادگيري سازماني مي).  بنابراين مي281: 1389(ميركمالي، 
عملكرد سازماني را فراهم آورد؛ در واقع نگرش مثبت به نوآوري از طرفي از طريق تغييرات بنيادي كه در ساختار سازمان و 

كند و از طرف ديگر، هم نگرش بـه نـوآوري و هـم    آورد يادگيري سازماني را تسهيل ميداري آن به وجود ميفرايندهاي ا
 . بخشندمي را بهبوديادگيري سازماني عملكرد سازماني 
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پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي وروان  .ي شهر شيرازآن هاسازماني در بين مديران دبيرست

 گاه شيراز.شناسي، دانش
پايـان نامـه   . بررسي رابطه مهندسي مجدد با نوآوري سازماني در دانشـگاه تهـران  ). 1394رمضاني، افسانه ( •

 كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه تهران.
، صـفحات  43مجله مديريت دولتي، شماره  ».يري سازماني و سازمان يادگيرندهيادگ).« 1378(اهللا رهنورد، فرج  •

22-11. 
 ويرايش.، نشر شناختي آزمون هاي روان) . 1389تچي، محمود، كامكاري، كامبيز و عسگريان، مهناز.(ساع •

ان مدارس شهرستان دماونـد  بررسي رابطه تفكر خالق و انگيزش شغلي مدير). 1390صفرچراتي، فاطمه ( •
 نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.پايان ).90-89(
 37فصلنامه بصيرت،شماره  .يادگيرنده ويادگيري سازماني سازمان). 1385 (محمدرضا عسگري،  •
 .34-35. چاپ اول، انتشارات فروزش. صص جامعه شناسي آموزش وپرورش). 1391عالقه بند، ع.( •
بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري تحول آفرين وتعاملگرا و نگرش بـه تغييـر    . )1386فرازجا،مهـدي.(  •

. پايـان نامـه كارشناسـي    تادي سازمان آموزش وپـرورش فـارس  سازماني از ديدگاه كارشناسان حوزه س
 ارشد، دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي، دانشگاه شيراز.
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بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با گرايش به نوآوري سازماني در شـركت  ). 1391كاظم پـور،مريم.(  •
 علوم تربيتي، دانشگاه تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي و سهامي بيمه آسيا

 تهران: انتشارات ارسباران. (نظريه ها، مفاهيم وكاربردها). روانشناسي اجتماعي). 1385كريمي،يوسف ( •
 ترجمه همزه ساده، تهران، نشر همراه.. مدرسه بدون شكست). 1373گالسر،ويليام.( •
الـي، تهـران: دانشـگاه تهـران، مركـز      ترجمـه محمدرضـا ز   ايجاد سازمان يادگيرنـده. ). 1385ماركوارت، مايكـل (  •

 كارآفريني.
 شـاهد  نـوآوري:  و يـادگيري  بـر  كـارآفريني  تـاثير  بررسي). 1389(. معطوفي، عليرضا و احمديان، اشرف •

 28و  27شـيراز:   .كـارآفريني  و نـوآوري  مـديريت،  سـاالنه  كنفـرانس  اولين تهران. كوچك هاي بنگاه تجربي،
 بهمن ماه.  

، همايش ملـي نـوآري هـاي آموزشـي ،     هاي آموزشي  چالش هاي فراروي نوآوري. )1385منطقي ، مرتضي.( •
 تهران

بررسي تاثير آموزش خالقيت در دانش آموزان ابتدايي وارائـه الگـويي بـراي    ).  1380منطقي،مرتضي.( •
 پايان نامه دكتري دانشكده روانشناسي علوم تربيتي، دانشگاه تهران .آموزش خالق آنان

 تهران، نشر يسطرون. فرهنگ مديريت آموزشي) . 1385د.( ميركمالي،سيد محم •
 . چاپ هجدهم، ويرايش سوم، تهران: نشر يسطرون.رهبري و مديريت آموزشي). 1389(محمد ميركمالي، سيد  •
طراحي و تبيين الگوي توسعه قابليت يادگيري سـازماني در شـركت   )، 1381رضا (خورشيدي، علينادري •

 رساله دكتري، دانشگاه تهران. ه موقعيت رقابتي).و (الزمه ورود بخودرايران
طراحي و ارزيابي مـدل علـي   ). 1388(محمد پور ظهير، علي؛ دالور، علي؛ غفاري جلج، نيكنامي، مصطفي؛ تقي •

پژوهشـي رهيـافتي نـو در مـديريت آموزشـي. سـال دوم.        -. فصلنامه علمـي خالقيت و نوآوري مديران آموزشي
 شماره پنجم.   
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