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 علمییاته یاعضا یاندر م ینوآور یریتمد سازی ینهنهاد یبرا یمدل
 یآزاد اسالم هایدانشگاه

 تهران یقات: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقمطالعه مورد
 4خانیکامران محمد و 3 قلی قورچیاننادر ، 2اختر جمالی ، 1آزاده مطلّبی

 چکیده:

 اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات اعضای نوآوری آموزشی ارتقای برای مدلی ارائه باهدف پژوهش این
 توصیفی متغیرها، ماهیت ازنظر و کیفی و کمی ها داده نوع ازنظرو  است شده انجام واحد علوم تحقیقات تهران

 علومواحد  عالی آموزش در متخصص و دانشگاه اساتید از نفر 33 با کیفی بخش در است. بوده پیمایشی
 گیری نمونه روش به علمی هیات اعضای نفری 052 نمونه یک کمی، بخش در. شد مصاحبه تحقیقات تهران

علوم تحقیقات  دانشگاه رسمی آمار. طبق شدند انتخاب آماری جامعه از متناسب تخصیص با ای طبقه تصادفی
 ساخته محقق پرسشنامه ،ها داده آوری جمع برای. اند بوده 1395-1396 تحصیلی سال نفر در 1222 تهران
 و ادبیات جامع مرور آزمایشی، اجرای طریق از ها پرسشنامه صوری روایی. است شده استفاده مصاحبه با همراه

 ضریب طریق از نیز پرسشنامه پایایی. شد تائید و بررسی عاملی تحلیل طریق از سازه روایی و خبرگان قضاوت
 نوآوری آموزشی های مؤلفه و ابعاد تعیین به مربوط یها داده تحلیل برای .شد محاسبه( 39/2) کرونباخ آلفای

 نهایی مدل ارائه برای. شد استفاده SPSSافزار  نرم کمک با تأییدی عاملی تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل از
افزار  نرم از استفاده با ساختاری معادالت مدل یابی تکنیک در مدل برازش و گیری اندازه یابی مدل از تحقیق

AMOS آزاد دانشگاه در نوآوری آموزشی ارتقای برای دهد می نشان پژوهش، اصلی یافته. است شده استفاده 
 گذاری سرمایه ،92/2 عاملی بار با ی سازمانیاستراتژ ،96/2 عاملی بار با رهبری و مدیریت بعد چهار اسالمی

 گرفت. قرار موردتوجه 38/2 یعامل بار با سازی فرهنگو  39/2 عاملی بار با در نوآوری

 گرذاری  سررمایه  ،سازی فرهنگ استراتژی سازمانی، رهبری، و مدیریت نوآوری آموزشی، :واژگان کلیدی

 در نوآوری

                                                 
 .،ایران تهران تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی مدیریت دکترای  آموخته دانش 1

 مسئول( یسنده)نو یرانا یپزشک دانشگاه علوم یاراستاد 0
 تهران یقاتواحد علوم تحق یاستاد تمام دانشگاه آزاد اسالم 3
 تهران یقاتواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم یاردانش 4
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 مقدمه
رأس هرم  دیگر عبارت بهباالترین و آخرین مرحله نظام آموزشی یا  آموزش عالی که ازآنجایی 

نهادهای تأثیرگذار بر تمامی ابعاد  عنوان بهآموزش در هر کشور است و از دیرباز تاکنون همواره 
عنوان یک نظام پویا، هوشمند و  مختلف جامعه محسوب شده است؛ در حقیقت آموزش عالی به

آورد. طول شعاع این رشد،  می به وجودهای رشد موزون، متناسب و متعادل جامعه را  هدفمند، زمینه
عنوان  اکنون آموزش عالی به هم درواقعهای نوین آموزش عالی است.  منوط به اجرای رسالت

کشورها در مسیر دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  دهنده توسعهترین نهاد  اصلی
 ، ضرورت بررسی و ابعاد مختلف آن انکارناپذیر است.رو ازایندارد.  بر عهدهباشد و نقش حساسی را  می

شور برخاسته از تعادل منابع انسانی فرهیخته با مراکز آموزش عالی در هر ک رسالت (.1391هاشمی، )
 تر وسیعتر و  منابع در حال رشد در فضای آکادمیک است، با پایان قرن بیستم این سیر تاریخی متحول

آوری، ارتباطات،  شدن، دنیای مجازی، ساختارهای جدید، توسعه فن هایی مانند جهانی شده است. پدیده
و ساختارهای نظام  ها سیاستها، محتواها،  ت بازنگری در برنامهتغییرات جهانی، همه و همه ضرور

 32آموزش عالی و نوآوری و مدیریت آن را ضروری کرده است. در برخی کشورها این حرکت از دهه 
کشورهای پیشتاز در  ازجملهاست و کشورهایی مانند استرالیا، چین، ژاپن و مالزی  آغازشدهمیالدی 

 (.1394خدامرادی،باشند ) این عرصه می
در زمینه نهادینه کردن فرهنگ نوآوری و مدیریت  کشورهانگاهی به رموز موفقیت بسیاری از 

 آموزش عالی که در نوآوری که استقرار یک نظام کارآمد مدیریت گذارد مینوآوری، بر این امر صحه 
این کشورها بوده است.  های موفقیتدلیل  ترین عمدهسیستماتیک پیاده کند؛  طور بهبتواند این متغیر را 
 که شود عرضه شواهدی است الزم عالی آموزش سازمانی واحد یک آموزشی در برای ارتقاء نوآوری

 هر (. برای1393)شیرازی، است آن های باهدف متناسب واحد آن های فعالیتو  ها برنامه کنند نمایان

 موردتوجه اصلی کارکرد سه اخص، طور به دانشگاهی های نظام برای و اعم طور به آموزش عالی نظام

 بوده است:
 )پژوهش(؛ آن کاربرد تسهیل و اشاعه دانش تولید الف(
 )آموزش(؛ انسانی نیروی تربیت ب(
 .تخصصی خدمات عرضه ج(
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 که: رود می انتظار ها دانشگاه از یادشده کارکردهای راستای در و

 کنند؛ تسهیل را عالی آموزش به دسترسی 
 دهند؛ افزایش را خود زیرپوشش جامعه نیازهای با آموزشی یها برنامه رابطه 

 بخشند  بهبود مستمر طور به را آموزشی نوآورانه و دانشگاهی های فعالیت کیفیت
 (.0214آگاروال،)

 پوشیده کس هیچ بر عالی سطوح در ویژه به نوآوری آموزشی، ارتقاء و حوزه این در نوآوری اهمیت
 توسعه تحقق(. 0215 هال،) شود می محسوب ای جامعه هر پایدار توسعه نیاز پیش امر، این. نیست
 افزایش و نوآور و خالق علمی نیروهای باتربیت کارآمد عالی آموزش نظام برخورداری به منوط پایدار،
 عالی آموزش نظام(. 1391 وظیفه دوست،است ) جامعه در سیستم این های خروجی بودن نوآور سهم

 در باید نیز آن موزون و متعادل رشد که است کیفی و کمی بعد دو دارای هدفمند، ای پدیده عنوان به
 چگونگی گفت باید همچنین. باشد برخوردار نوآوری از یکدیگر موازات به کیفی و کمی بعد دو هر

 برای دانشگاهی های نظام همیشه که است هایی دغدغه ازجمله آموزش در حوزه ارتقاء نوآوری
 متعددی ابعاد دارای و پویا امری عالی آموزش در کیفیت دیگر سوی از ؛کنند می تالش آن به دستیابی

 است نظام آن متعالی هدف آموزشی، هر سیستم در آموزشی ارتقاء نوآوری. کند می تغییر دائماً که است
 شخصیت تزلزلو  نفس اعتمادبه زوال اقتصادی، منابع رفتن هدر به باعث هدف این تحقق عدم که

 (.1394 قربانی،) شود می فراگیرندگان و اجتماعی فردی
گردد.  منظور از نوآوری فرآورده جدید یا محصول خالقی است که توسط یک سازمان ارائه می

افزاری مانند انواع خدمات )مثل خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی درمانی،  تواند نرم فراورده خالق می
افزاری مانند کاالها )مثل محصوالت صنعتی، محصوالت داروئی،  یا سختخدمات اداری و ...( و 

شود تعریف نوآوری دارای عناصر مفهومی  که مالحظه می طوری محصوالت غذائی و...( باشد. به
همچون تازگی و نویی، جدیدی، سرآغاز بودن، اول بار بودن و همچنین مفید بودن می باشند منظور از 

شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه نوآوری خالقیت متجلی 
خالق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری 

های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. نوآوری فرایند کسب  بکارگیری توانایی
است محصول و خدمت و یا یک روش عملیاتی مفید  ای خالق و تبدیل آن به اندیشه

 (.1391ماهوشی،)

ها و فرآیندها و محصوالت یا خدمات جدید است. نوآوری به معنای ایجاد، قبول و اجرای ایده
 آوردبنابراین نوآوری آموزشی، استعدادها و توانایی تغییر یا انطباق یادگیری را به وجود می
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آموزشی مقدمه ای است برای رسیدن به نوآوری فناورانه و دراین راستا نباید از (. نوآوری 0210پانکاج،)
های یادگیری، ارزشها و مفاهیم و همچنین توانایی در شکل دهی به  عوامل آموزشی؛ همچون قابلیت

بدین ترتیب  (.0224لم،) غافل بود های آموزشی و تغییرات تکنولوژی های درسی تحوالت برنامه
ها و مفاهیم کلیدی که به  تقدند که عوامل حیاتی مدیریت نوآوری آموزشی، ارزشپژوهشگران مع

 سیستم آموزش شکل می دهند عبارتند از: فلسفه مدیریت نوآوری در سراسر
 1یادگیری بهبود

 

 0سازگاری و انطباق پذیری
 

 3رهبری
 

 4ارزش افراد
 

 5تاکید بر یادگیرنده
 

 و 6یادگیری مستمر 

 (.0216والتر،) است 8بهره گیری از دانش

ایجاد بستر مناسب برای شکل گیری دالیل زیر ازجمله مواردی است که صاحبنظران بر ضرورت 
تسهیم  توافق دارند که عبارتند از: ها الگویی جهت ارتقاء نوآوری آموزشی در آموزش عالی و دانشگاه

. ا محیطبروشهای سازگاری ی  توسعه بهبود کارگروهی، مدیریت مبتنی بر دانایی،، دانش
های اصلی ارتقاء نوآوری آموزشی  و فقدان شناسایی مؤلفه مالحظه موارد مطرح شده (. با1394،قربانی)

های اصلی نوآوری آموزشی در میان اعضای  اعضای هیات علمی این تحقیق درصدد شناسایی مؤلفه
اعضای هیات علمی و ارائه مدلی جهت ارتقاء نوآوری آموزشی  های آزاد اسالمی هیات علمی دانشگاه

 های آزاد اسالمی می باشد. دانشگاه

 پژوهش: روش
پیمایشی است. جامعه مورد نظر در این  -پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع زمینه یابی
بودند.  96-95در سال  واحد علوم تحقیقاتپژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

با نخصیص  ای طبقه–گیری تصادفی  ی نمونه  شیوهد که ازنفر مشخص گردی 1222حجم نمونه 
ها از روش تکنیک دلفی و در معیار دیگر در  مؤلفهاست و برای تبیین ابعاد و  شده استفادهمتناسب 

                                                 
1
 Improve learning 

2
Compatibility and adaptability 

3
 Leadership 

4
 The value of individuals 

5
 Emphasis on the learner 

6
 Continuous learning 

7 - Use of Knowledge 
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جهت اتفاق نظر گروه خبرگان با استفاده از ضریب توافق کندال مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن 
 گذاری سرمایه، استراتژی سازمانیدر ابعاد  نوآوری آموزشی با مصاحبههمراه  ساخته پرسشنامه محقق

ها  مؤلفهپایایی  کرونباخو مدیریت و رهبری را مد نظر داشت. ضریب آلفای  سازی فرهنگ، نوآوری در
 39/2 در نوآوری گذاری سرمایه/92 یسازماناستراتژی برای بعد  39/2در وضعیت موجود 

بدست آمد؛ که همه ضرایب  39/2و برای کل پرسشنامه  93/2مدیریت و رهبری  91/2 سازی فرهنگ
مورد سنجش و  1قابل قبول و معنادار است. برای بررسی روایی پرسشنامه به صورت روایی صوری

 ارزیابی قرار گرفت.
سئواالت نفر از خبرگان پانل دلفی ارسال شد و روایی هر کدام از  13برای میزان توافق نظرات به 

ی مختلف دلفی مورد سنجش و پایش قرار گرفت. در این پژوهش برمبنای نظرات و  در چهار مرحله
های طراحی  های اعضای دلفی، از ضریب کندال نیز جهت اطمینان بیشتر در اتفاق نظر شاخص دیدگاه

ز اتفاق نظر قوی و دست آمد که حاکی ا به 88/2شده استفاده گردید. نتایج حاصل از این معیار برابر با 
 باشد. قابل قبول اعضای پانل در رابطه با ابعاد مدل مفهومی تحقیق می

 گیریجامعه نمونه پژوهش و روش نمونه
واحد علوم  اسالمی جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

عضو هیأت علمی رسمی،  نفر 1222تعداد  ؛ کهمی باشند 1396در سال تحصیلی  تحقیقات تهران
 .اند بودهوقت، مشغول به فعالیت  صورت تمام وقت و نیمه پیمانی و قراردادی به

از آنجا که حجم جامعه آماری تقریباً بزرگ بوده و بررسی نظرات تمام افراد جامعه به لحاظ زمان، 
گیری سعی  ن نمونههای آماری و فنو باشد، لذا با استفاده از تکنیک مقدور نمی …هزینه اقتصادی و
هایی دسترسی پیدا گردد که استخراج نتایج از آنها با اعتماد الزم همراه باشد. لذا با  شده که به نمونه

گیری تصادفی با  ی نمونه توجه به ساختار جامعه یادشده در این پژوهش برای انتخاب نمونه از شیوه
با توجه به نوع و ساختار جامعه آماری  درواقعاست.  شده استفادهبندی و با تخصیص متناسب  طبقه

عنوان  به بندی با تخصیص متناسب گیری تصادفی طبقه مورد مطالعه و متغیر مورد سنجش، شیوه نمونه
دنبال خواهد داشت. بنابراین  گیری احتمالی، بیشترین دقت را در پژوهش حاضر به یک روش نمونه

 باشد. حجم نمونه مورد نیاز هر طبقه در جدول می نفر 052حداقل حجم نمونه مورد نیاز حدوداً برابر با 
 گردد. گزارش می

                                                 
12. Face Validity 
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 : حجم طبقات جامعه و نمونه مورد نیاز هریك از طبقات1جدول 

 طبقات
 های آموزشی( )گروه

 تعداد اعضای هیأت علمی
 )مؤسسات مالی منتخب(

 انتخاب  ضریب
 هر حجم نمونه
 طبقه

 نمونه مورد نیاز حجم
 طبقه در هر

 155 44/2 352 آموزشی علوم انسانیگروه 

 35 15/2 002 گروه علوم پایه

 42 00/2 183 گروه فنی و مهندسی

 5 24/2 83 گروه پزشکی و پرستاری

 9 23/2 110 گروه هنر و معماری

 6 28/2 60 گروه کشاورزی و دامپروری

 052 1 1222 جمع کل

 

 ابزار پژوهش
آموزشی( به صورت روایی  محقق ساخته نوآوری )پرسشنامه در این پژوهش روایی ابزار تحقیق 

محقق به ناچار پس از اخذ نمونه از اعضای  مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. 1صوری )محتوایی(
نهایی که   آوری پرسشنامه واحد علوم تحقیقات تهران و جمع هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

پرسشنامه بود، از این روش استفاده نمود و پس از طی مراحل مختلفی که در یک  052شامل مجموعاً 
پذیری واریانس، بررسی میزان همبستگی  بایست صورت گیرد )میزان تبیین تحلیل عاملی خوب می

ها،  ها، بررسی همداشت بین متغیرها، تعیین تعداد عوامل، شیوه برآورد بارهای عاملی، بررسی باقیمانده
های اصلی و پس از دوران واریماکس، به  ( یک الگو تحلیل عاملی به روش مؤلفه…ران ونوع دو

های انتخابی برای هر عامل )مؤلفه( بوده و در نتیجه  ها برازش نمود، که این الگو نیز مؤید شاخص داده
 نمود.تأیید ی آماری  روایی ابزار را به شیوه

 استفاده با تأییدیعاملی اکتشافی و  تحلیل از هشپژو پرسشنامه سازه روایی تعیین همچنین برای
 بهره گیری شده است. Amosآماری  افزار نرم واسطه به ساختاری معادالت مدل سازی از

 صورت گرفته است SPSS افزار نرم و کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با پژوهش پرسشنامه پایایی
 گردید. حاصل 39/2که مقدار آن برای پرسشنامه مورد مطالعه برابر با 

 

 

                                                 
1
. Face Validity 
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 ها:یافته
 «کدامند؟ اسالمی آزاد دانشگاه در علمی هیئت اعضای نوآوری آموزشی ارتقای مدل ابعاد» -1
 نوآوری ارتقای مدل که شد مشخص مدل، برازش و ساختاری معادالت از حاصله نتایج اساس بر

 نوآوری آموزشی، ارتقای ابعاد همگی ضرایب برای. باشد می اصلی بعد چهار آموزشی دارای
25/2<222/2P-value=، است دار معنی درصد 95 اطمینان سطح در ضرایب این همگی لذا. 

 اسرالمی  آزاد دانشگاه علمی هیئت اعضای نوآورزی آموزشی ارتقای بر تأثیرگذار های مؤلفه» -0
 «کدامند؟

 از حاصله نتایج از استفاده با نوآوری آموزشی ارتقای مدل دهنده تشکیل اصلی ابعاد تأیید از پس
 ابعاد از یک هر دهنده تشکیل های مؤلفه بررسی به تحقیق سوال دومین در ساختاری، معادالت
-2/2P>25/2 ها، مؤلفه همگی ضرایب برای. شد پرداخته آموزشی نوآوری ارتقای مدل چهارگانه

value=، توان می اساس این بر. است دار معنی درصد 95 اطمینان سطح در ضرایب این همگی لذا 
 دار معنی نقشی آموزشی از ارتقای نوآوری اصلی بعد چهار هر برای شده گرفته نظر در های مؤلفه گفت

 .برخوردارند آن تببین در
 آزاد دانشرگاه  علمری  هیئرت  اعضای آموزشی نوآوری ارتقای در ابعاد از یک هر تأثیرگذاری» -3

 «است؟ میزان چه به اسالمی
 آموزشی، نوآوری ارتقای مدل دهنده تشکیل ابعاد از یک هر تأثیرگذاری میزان از حاصله نتایج

 از یک هر واریانس از درصدی برآورد چندگانه، همبستگی مربع. شده ارائه چندگانه همبستگی مربع
 از درصد 91 حدود مثال عنوان به. شود می تببین است آموزشی نوآوری ارتقای توسط که است ابعاد

 .شود می تبیین نوآوری آموزشی ارتقای توسط تحقیق، مدل در رهبری و مدیریت واریانس
 «آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟ اولویت هر یک از ابعاد نوآوری» -4
 با) رهبری و مدیریت اسالمی، آزاد دانشگاه علمی هیئت اعضای نوآوری آموزشیی ارتقای مدل در 

 دوم اولویت در( 92/2 ضریب با) استراتژی سازمانی آن از پس. دارد قرار اول اولویت در( 96/2 ضریب
 خود به را اولویت لحاظ به جایگاه سومین( 39/2 ضریب با)در نوآوری  گذاری سرمایه. است گرفته قرار

 .است( 38/2 ضریب با) سازی فرهنگ به متعلق نیز اولویت آخرین و چهارمین. است داده اختصاص
 آزاد دانشرگاه  علمری  هیئت اعضای آموزشی نوآوری ارتقای برای مناسب مدل: »اصلی سوال -5

 «است؟ کدام اسالمی
 دارای اسالمی، آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای آموزشی نوآوری ارتقای شده تأیید و نهایی مدل

 است رهبری و مدیریت و سازی فرهنگ در نوآوری، گذاری سرمایه ،استراتژی سازمانی اصلی بعد چهار
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 و بررسی مذکور مدل برازش باشند چنین می هایی شاخص و ها مؤلفه دارای ابعاد این از کدام هر که
 ضرایب ی کلیه چنین هم و باشد می تأیید مورد ها داده به برازش برای مدل مناسبت که شد مشخص

 هستند. دار معنی

 

نشان  1مدل مفهومی بدست آمده به انضمام ضرایب مسیر در شکل  :1شکل 

 داده شده است.

 های برازش مدل : شاخص2جدول 
 شاخص برازش

 (CFI) ای مقایسه 

 ضریب
 TLI))  لوییس-توکر 

ی میانگین مربع خطای  ریشه
 (RMSEA)  تقریب

ریشه میانگین مربع باقیمانده 
 (SRMSR) استانداردشده

df/
2



 

93/2 90/2 294/2 248/2 43/0 

/ ; , / ; / ; /df TLI CFI RMSEA SRMSR    
2 3 0 90 0 09 0  : مقادیر مطلوب10

115df = 
 46/0352و 
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ی مطلروب   های بررازش در محردوده   شود، تمامی شاخص مشاهده می 0همان طور که در جدول  
 شود. می تائیدهای گرداوری شده  گیری در برازش به داده قرار دارند؛ بنابراین مناسبت مدل اندازه

 :دهد مینشان  0شاخص های برازش در جدول  
، حاکی از برازش مدل با داد ه ها 25/2 وسطح معناداری بیشتر از 46/035که مجذور کای برابر  
 است.

: اغلب صاحبنظران مجذور کای 43/0در این پژوهش  گیری اندازهمجذور کای نرم شده برای مدل 
(، شاخص 0220 یلزرا نشان دهنده برازندگی مناسب مدل تلقی می کنند )گ 3نرم شده کوچکتر از 

و  90/2( با TLIلویس برابر )-و شاخص توکر 9/2( باالتر از CFIبرازندگی مقایسه ای )تطبیقی()
و همچنین ریشه میانگین مربع باقیمانده  294/2(RMSEAی میانگین مربع خطای تقریب ) ریشه

که بر اساس مقادیر بدست آمده می توان گفت مدل مطالعه  248/2( برابر با SRMSR) استانداردشده
 دارد. ها دادهحاضر برازش مناسبی با 

مناسبت مدل برای  مسیر ها معنی دار بود نتایج بدست آمده از مدل عبارتست از:ضرایب در تمام 
دار هستند. لذا بر این اساس  ی ضرایب معنی باشد و هم چنین کلیه ها مورد تأیید می برازش به داده

اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  نوآوری آموزشیتوان گفت که مدل مناسب برای ارتقای  می
استراتژی شامل چهار بعد  نوآوری آموزشیی شده است. طی این مدل مشخص شد که ارتقای شناسای

از  سازمانی استراتژیاست. بعد  و مدیریت و رهبری سازی ، فرهنگدر نوآوری گذاری سرمایه، سازمانی
و  سیاست های تشویقی، زمان مدیریت، ارزیابی عملکردی امنیت شغلی، توسعه شغلی،  شش مؤلفه

شامل  نوآوری گذاری در سرمایهتشکیل شده است. بعد  ارتباطات و فناوری اطالعات ی بخش توسعه
های  مؤلفه است. شبکه های ارتباطات ایجاد و امکانات به روز کردن، بازسازی ساختاری  سه مؤلفه

سازی عبارتند از هویت و انسجام و یکپارچگی؛ و در نهایت بعد مدیریت و  ی فرهنگ دهنده تشکیل
ی قابلیت اطمینان، تقسیم اطالعات، توسعه گروهی، توانمندسازی، مدیریت  ری شامل شش مؤلفهرهب

 تیمی و مدیریت دانش است.
 

 گیریحث و نتیجهب
امروزه یکی از چالش های پیش روی موسسات آموزش عالی این است که چگونه می توان 

خالقیت وبهبود مهارت ها در اعضای ظرفیت های فکری افراد را در فرایند های ارتقای نوآوری و 
 سازمانهای توسعه اینکه به نظر (83:1390استفاده کنند )قورچیان، هیات علمی در انجام وظایفشان

 بنابراین است، بخشها مدیران و کارکنان انگیزه نوآوری در میان ایجاد نیازمند دانشگاه آموزشی مانند
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و  خالقیت ارتقای برای. است مهم بسیار مقوله این تقاءسازمان برای ار در درون ایجاد بستری به توجه
 بتوانند باید علم اهل که کرد کشف و جستجو را حقیقت این باید علمی هیات اعضای بین در نوآوری
 بردباری و ابهام تحمل بردن باال به و نمایند کاووش خویش عالقه مورد موضوعات مورد در آزادانه

 با ارتباط ایجاد در مشترک نقاط کردن پیدا با و مدیران بپردازند نامعین و نامشخص های درضعیت
 قابل بینانه خوش نتایج ارائه و نگری آینده و تجسم سازمانی، تعهد رهبری، ارتباطات، وجود با دیگران،
 .پوشش دهند ها دانشگاه در را انگیزه نوآوری فقدان میتوانند افراد برای دستیابی

 میتوان درواقع دارد سازمانها مطالعه برای مهمی عملی و نظری اهمیت نوآوری از آنجا که موضوع 
 به منجر زیرا است سازمان در موثر های ریشه از اعضا و مدیریت بین موثر ارتباط و اعتماد ایجاد گفت

 و حفظ و ایجاد رو این از است ها برنامه اجرای و راهبری در مدیریت یتقابل ارزشها، به پایبندی
 بخصوص ها سازمان در حیاتی و ناپذیر انکار اهمیتی دارای حساس و بزرگ سرمایه این از مراقبت
 فرصت اولین در مدیران است الزم. شود می محسوب دارد خطیری رسالت عالی سطح در که دانشگاه
 تواند می موضوع این به توجهی بی زیرا نمایند، برطرف و شناسایی را سازمان در اعتمادی بی عوامل
 اعضای مشارکت سطح افزایش و انگیزه تقویت با لذا. گردد می سازمان اعتبار شدن دار خدشه سبب
نوآوری  زمینه در دانشگاهی بین و درون ارتباطات گسترش سازی، فرهنگ زمینه در علمی هیات

 تدوین دانشگاه، اطمینان فضای سازماندهی و ارتقاء گروهی، تقویت و جمعی تفکر و توسعه آموزشی،
 دانش، تسهیم و توسعه ها، مهارت روند در اساتید سازی توانمند به منجر که هایی سیاست و ها مهبرنا

 و ها محدودیت واصالح دانشگاه علمی هیات اعضای بین بیشتر های همکاری و هماهنگی جهت
 برای الزم های زیرساخت نمودن فراهم جهت توان می مناسب جاری بودجه تعیین با موجود، موانع

 ارتقای برای آن از میتوان متخصصین سوی از؛ و نمود پیشنهاد را مدل اجرایی های کار سازو اجرای
 .گرفت بهره آموزشی نوآوری

اعضای هیات علمی در  نوآوری آموزشی های مؤلفههدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و 
اعضای هیات علمی در  میان در نوآوری آموزشیدانشگاههای آزاد اسالمی و ارائه مدلی جهت ارتقاء 

با استفاده از روش تحلیل ابعاد و  تأییدیو  های آزاد اسالمی بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی دانشگاه
اعضای هیات علمی دارای چهار بعد  نوآوری آموزشیکه  دهد مینشان  ها و شاخص های آن مؤلفه

، 39/2 ینوآور در گذاری ایهسرم، 92/2استراتژی سازمانی است. بر این اساس چهار بعد اصلی 
 .استخراج شد 96/2 یو مدیریت و رهبر 38/2 یساز فرهنگ

نوآوری و رشد  عامل مهمترین عنوان بهآزاد اسالمی  یها دانشگاهدر نوآوری آموزشی ارتقای
 پس که را پژوهش این نتایج ینمهمتر .باشد می توجه قابل و ویژه ارزش سازمانی و بهره وری، دارای

 های بخش در حوزه این در موجود ادبیات دقیق مرور شامل که مستندات مراحل بررسی انجام از
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 زیر 68 و مؤلفه 18 با ای پرسشنامه از استفاده با میدانی مطالعات انجام همچنین و وخارجی داخلی

 نمود. بندی طبقه توان می زیر قالب موارد در ،مؤلفه
 -4مدیریت و رهبری  -3 نوآوری در گذاری سرمایه -0 استراتژی سازمانی -1بعد شامل:  4 -1

واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی  نوآوری آموزشیارتقای  اصلی ابعاد عنوان به سازی فرهنگ
 ارتقای بعد به متعلق ،نوآوری آموزشی ارتقای در سهم باالترین شدند؛ که شناسایی و تعیین تهران

 می باشد. سازی فرهنگارتقای  بعد به متعلق سهم ترین پایین و مدیریت و رهبری
های اعضای دلفی  برمبنای نظرات و دیدگاه آموزشی نوآوری های مؤلفه و ابعاد تمامی میانگین -0

های طراحی شده استفاده شد و. نتایج  و از ضریب کندال جهت اطمینان بیشتر در اتفاق نظر شاخص
که حاکی از اتفاق نظر قوی و قابل قبول اعضای پانل در دست آمد  به 88/2حاصل از این معیار برابر با 

 یها دانشگاه در نوآوری آموزشی کننده باالبودن بیان باشد و رابطه با ابعاد مدل مفهومی تحقیق می
 باشد. آزاد اسالمی می

)مدیریت و رهبری نوآوری آموزشی ارتقاء  ابعاد بندی اولویت در که دهد می نشان تحقیق نتایج -3
 به شاخص که است معنی بدان این رایب توافقی کندال وضبر اساس ( بندی رتبه نمره بیشترین دارای

 توجه آموزشی نوآوری وجوه سایر های شاخص از بیشتر سازمان این در نوآوری آموزشی از بعد این های

 سازمان،چشم انداز  و استراتژی به اعضاء هیات علمی نوآوری که است مفهوم این به امر این و میشود

 .است نمایان های آن، قابلیت های اطمینان و توسعه جمعی و توانمندسازی بیشتر شایستگی
)قابلیت  یبر اساس نتایج پژوهش مشاهده شده در میزان تاثیر گذاری ابعاد مدیریت و رهبر-4

اطمینان بخشی( بیشترین واریانس را به خود اختصاص دادو بر اساس مربع همبستگی چندگانه برآورد 
دهد که هرچه در دانشگاه مدیریت و رهبری فضای اطمینان  درصدی از واریانس ارائه شد و نشان می

 .توان قدم بردارد بیشتر می نوآوریبخش را بوجود آورد در رسیدن به 
حیطه توسعه ) استراتژی سازمانی ابعاد بندی رتبه در که گردید مشاهده تحقیق نتایج اساس بر-8 

 بدان این و روش دلفی وضرایب توافقی کندال اساس بر( بندی رتبه میانگین بیشترین دارای شغلی

 در جهت رسیدن به اهداف های تشویقی سیاست، یریت زمان، مدارزیابی عملکرد تاثیر که است معنی

 .است بوده باالتر استراتژی سازمانی سایرمولفه های از نوآوری آموزشی ارتقاء در

آزاد  یها دانشگاه ، )مشارکت(تسهیم دانش و توانمندسازی های پتانسیل از گرفتن بهره با-3
 شده ارائه مدل اجرای برای را زمینه و نمود همگام و همسو نوآوری آموزشی جهت ارتقای اسالمی را

 .آماده نمود
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 آموزشی نوآوری ارتقای های اجرای دانشگاهی جهت خلق طرح به پژوهش می تواند قادر این -9
ابعاد مبنی بر تغییر نگرش ها و باورها ی اعضایی هیات علمی گامی در توسعه و بهروری  تمام در

 باشد.
 باهم یآموزش نوآوری همه ابعاد آموزشی نوآوری ارائه مدل ارتقاء دهد می نشان تحقیق نتایج -12

 وجوه این های شاخص و از پارامترها بسیاری که است معنی بدان این و دارند داری معنی و مثبت رابطه

 بنظر ممکن نوآوری آموزشی ابعاد مرز مشخص تعیین و تفکیک و کنند عمل می جانبه چند صورت به

 .رسد نمی
توان گفت ایجاد  می واهمیت نظری و عملی مهمی برای مطالعه سازمانها دارد  نوآوریموضوع  

اعتماد و ارتباط موثر بین مدیریت و اعضا از ریشه های موثر در سازمان است زیرا منجر به پایبندی به 
است از این رو ایجاد و حفظ و مراقبت از این  ها برنامهمدیریت در راهبری و اجرای  یتارزشها، قابل

تی در سازمان ها بخصوص دانشگاه که در سرمایه بزرگ و حساس دارای اهمیتی انکار ناپذیر و حیا
در اولین فرصت عوامل  ،سطح عالی رسالت خطیری دارد محسوب می شود. الزم است مدیران

در سازمان را شناسایی و برطرف نمایند، زیرا بی توجهی به این موضوع  و خالقیت بازدارنده نوآوری
 سطح افزایش و انگیزه می گردد. لذا با تقویت وری ی ارتقاء بهره انگیزهمی تواند سبب خدشه دار شدن 

 در دانشگاهی بین گسترش ارتباطات درون و ،سازی فرهنگزمینه  در علمی هیات اعضای مشارکت

 اطمینان فضای سازماندهی و ارتقاء گروهی، تقویت و توسعه و تفکر جمعی ،نوآوری آموزشی زمینه

 مهارت روند در اساتید و مشارکت سازی به توانمند و سیاست هایی که منجر ها برنامه تدوین دانشگاه،

 بین اعضای هیات علمی دانشگاه بیشتر های همکاری و هماهنگی دانش، جهت توسعه و تسهیم ها،

 نمودن فراهم جهت مناسب می توان جاری بودجه موانع موجود، با تعیین و ها محدودیت واصالح

متخصصین  سوی از نمود؛ و اجرایی مدل را پیشنهادسازو کار های  اجرای برای الزم های زیرساخت
 نوآوری آموزشی بهره گرفت. ارتقای آن برای میتوان از

 یمرتض( رحیمی نژاد، 1395همکاران )شاه حسینی و  (،1394) یدر مطالعات قربان این موارد 
(، 1392) یی(، بودال1390) یداریانب (،1395) یسپهر(، جبار زاده و 1395) یسلطان(، جزنی و 1395)

(، حسینی و 1339) یفر(، خن1392(، دانایی فرد و همکاران )1392پور ) یی(، بابا1339) یمیسل
(، راوی 1392(، بودالیی و همکاران )1338) ی(، پناه1339) یوسفی(، 1333(، نادی )1392همکاران )

(، کبریایی و همکاران 1391(، قربانی وهمکاران )1339(، فرهنگ و همکاران )1391و همکاران )
و  الون (،0216( روگروهمکاران )1333(، نادی و همکاران )1390(، کرمی و همکاران )1392)

(، کریس 0211(، جان مکی )0212ورگ )یمز هول اندر وین بج (،0224) یلیگانم (،0223همکاران )
نقش شفاف سازی مدیر و  آنها تمام در و ی دارد( همخوان0228(، دیوویداسچورمن )0210هیتیچ )
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 نوآوری آموزشی نیز به منظورو فرهنگ تسهیم دانش در ارتقاء نوآوری آموزشی گزارش شده است
 ابزار و آن در اندکی تغییرات با که دهد می نشان همچنین شده ارائه مدل بررسی .است شده پیشنهاد

های وزارت علوم و تحقیقات،  ی آزاد اسالمی، دانشگاهها دانشگاهبر  عالوه توان می مدل از مستخرج
طور عام و واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی  های فرهنگیان به های آموزش پزشکی، دانشگاه دانشگاه

 درزیر کلی تغییرات ایجاد با تنها منظور بود بدینطور اخص از بهره برداران این پژوهش خواهند  به

ا توجه به بگرفت.  بهره آن از ها دانشگاه سایر در توان می ابعاد سایر در جزئی وتغییرات های مؤلفه
توان شکاف  ها می در نظام آموزشی سازمانها بخصوص در دانشگاه آموزشی نوآورینقش پر اهمیت 

واسته های این دو را ازبین برد تا تصمیمات با مشکالت بین مدیریت و اعضای هیات علمی و خ
در سازمان شود تحقق این اهداف مستلزم  خاللقیت و نوآوریاجرایی روبرو نشود و سبب ایجاد فضای 

همکاری اعضای سازمان با یکدیگر است و مهمترین راه تسهیل همکاری، اعتماد متقابل اعضای 
 .ت علمی و مدیران می باشدهیات علمی به یکدیکر و نیز اعضای هیا

 نوآوری آموزشی ارتقای در که یافت دست متعددی تجربیات به پژوهش انجام جریان در پژوهشگر
 اصلی های مؤلفه که اهمیتی و پژوهش نتایج. براساس بود خواهد اسالمی؛ موثر آزاد یها دانشگاه
 :شود می پیشنهاد زیر موارد دارند آن ارتقای در اسالمی آزاد یها دانشگاه آموزشی نوآوری

 به کارگیری با که روسای دانشگاه میشودپیشنهاد  در سوال اول پژوهش یافته های براساس -

وسبب  دهندی آزاد اسالمی افزایش ها دانشگاهرویکردهای مناسب موجبات بهره وری درروابط درونی 
تسهیل شدن فعالیت های جمعی و تشریک مساعی بین اعضای هیات علمی درون دانشگاهی شوند 

اعضای  نوآوری و خالقییتجایگاه وتا عملکردها بهبود یابد و به توسعه روابط تبادلی موثر کمک کند 
بهتر سازو ات اساتید و مشارکت آنها در انجام هرچه ازنظرو استفاده بهینه  ها دانشگاههیات علمی 

 تبیین شود.آموزشی  نوآوریتا در نهایت چارچوبی برای افزایش ارتقاءاعمال شود کارهای فرهنگی 
تاثیر گذر در ارتقای نوآوری آموزشی کدام است  های مؤلفهدر ارتباط با سوال دوم پژوهش که  -0 

یری وجود دارد زیرا ها تمایزی وجود ندارد ولذا ارتباط تفکیک ناپذ مؤلفهپیشنهاد می شود که بین 
 توجه است و گیری اندازهبا کمک شاخص هایی قابل  مؤلفهها با یکدیگر در تعامل هستند و هر  مؤلفه

 مدیران به نیاز های اعضای هیات علمی و حمایت از آنها برای رسیدن به اهداف سازمان مانند ویژه

با امتیازات و  مزد، ارائه تسهیالت(حقوق ودست رعایت عدالت و انصاف در رویه ها،نیاز های امنیتی )
بر اساس  ها دانشگاهدر  مطالعات بیشتر( نیاز به مسبب )طرح های تحقیقاتی  و ترفیعی ویژهتشویقی 

 .شایستگی های اعضای هیات علمی فراهم شود
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آموزشی  در ارتباط با سوال سوم پزوهش که تاثیر گزاری هر یک از ابعاد ارتقای نوآوری -3
علمی کدامند پیشنهاد می شود: اگر چه اعضای هیات علمی به پژوهش و رشد حرفه اعضای هیات 

نوآوری می پردازند ولی این مدل نشان داد که آنها فعالیت  و خالقیت و ای و علمی، غنی سازی شغلی
مدیران با )شفاف سازی در دادن اطالعات( گشودگی تجربیات های کلی تری را تعقیب می کنند زیرا 

سبب وقوع  برند تا میباال  را کردن اعضای هیات علمی راه رسیدن به تعهدات دانشگاهیو سهیم 
 شوند. آموزشی نوآوری ارتقای
در ارتباط با سوال چهارم پژوهش مبنی بر اولویت هریک از ابعاد ارتقای نوآوری آموزشی  -4

ات مدیریتی برای ثب با )مدیریت و رهبری(،روسای دانشگاه  اعضای هیات علمی پیشنهاد می شود
را فراهم  خالقیت و نوآوری آموزشیعمل به وعده های خود و قابل اطمینان بودن، زمینه ساز رشد 

بتوانند زمینه رشد حرفه ای و شخصی و رضایتمندی اعضای هیات علمی را  سازی فرهنگو با  کنند
 .بهبود بخشند

آموزشی اعضای هیات علمی  وریدر ارتباط با سوال اصلی پژوهش که مدل مناسب ارتقای نوآ -5
می شود که مدیریت ورهبری بستری برای ارائه مدل این سطح از فعالیتها را فراهم  پیشنهاد کدامند؟

پیش  یک عنوان بههم نقش آفرینی در تسهیم دانش  آورد تا اعضای هیات علمی بتوانند با حرکت و
و سهیم شدن با همکاران خود زمینه ساز آنان  بهتفویض اختیار  ودانشگاه  در پیامد عنوان بهنیاز و هم 

 و خالقیت نوآوری ارتقای که این به توجه با باشند.، نوآوری وآینده پژوهی خلق ایده های جدید
و  سازی فرهنگ با تا آورند وجود به را شرایطی باید مسؤولین دانشگاه را در دانشگاه دارد، تاثیر بیشترین

به  توجه و امور در مشارکت درتصمیم گیریاز تعهد اعضای هیات علمی در فضای انسجام در 
اصالح و بازسازی و  ها و بررسی ارزشیابی عملکرد به بهبود روش پیشنهادات اعضای هیات علمی

های  بتوانند ایده برای دستیابی به اهداف دانشگاهی ، به تدوین سازو کارهای اعمال اصالحاتمجدد
 .بیشتری را جلب کنند
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