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مدارس  یبر نوآور یادگیری هاییراهبرد یردر تأث یتخالق یانجیگریم
 متوسطه استان مازندران

 3، سیده زهرا حسینی درون کالئی2علی اصغر شجاعی، 1محمد یوسفی

 چکیده 
های یادگیری بر نوآوری راهبردی تأثیرخالقیت در  نقش میانجی ارزیابی باهدف حاضر پژوهش

یق، هدف، کاربردی و از حیث روش تحق ازنظرتحقیق ، شده انجام، مدارس متوسطه استان مازندران
معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه باشد. جامعه آماری شامل پیمایشی می -توصیفی

زن و  3770نفر ) 0420 به تعداد 1311در تابستان  های دهم، یازدهم و دوازدهم( استان مازندران)پایه
 کوکران مولفر بر اساسای ای نسبی چندمرحلهطبقه صورت به ؛گیریبوده و روش نمونهمرد(  2550

ای بوده که گویه 00ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته تعیین گردید.  304و به تعداد 
و  CVRتائید که در روایی محتوایی مقدار محتوایی ، روایی صوری و صورتدو  به پرسشنامه روایی
CVI از نیز پایایی ین و تعی 00/1تا  70/0و  0/1تا  7/0در محدوده  به ترتیبهای پرسشنامه گویه 

 73/0، 74/0 به ترتیب، خالقیت و نوآوری، های یادگیریراهبردیبرای  کرونباخ آلفای ضریب طریق
 20نسخه  AMOSو  20نسخه  SPSS افزارهای نرمها از طریق داده .شد تأیید و برآورد 70/0و 

و آمار  توصیفی آمار روش دو از هاداده وتحلیل تجزیه برای. گردید لیلوتح تجزیهمورد  تجزیه
های یادگیری بر راهبرد داد، نشان هایافته .استفاده شد استنباطی )تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی(

 تأثیرگذاریمعنادار مثبتی داشته و خالقیت در  تأثیرخالقیت و نوآوری و خالقیت بر نوآوری، 
در مدل ویژه؛ روابط ساختاری ابعاد های یادگیری بر نوآوری، نقش میانجی را ایفا نمود. راهبردهای
رابطه(  14های یادگیری بر ابعاد خالقیت و ابعاد خالقیت بر ابعاد نوآوری، در بیشتر موارد )استراتژی

 .مورد تأیید واقع شدند

 .های یادگیری، خالقیت، نوآوریراهبرد ها:کلیدواژه

                                                 
  ایران مازندران، ،بابل واحد واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،مدیریت آموزشی دکتری، دانشجوی 1
  .)نویسنده مسئول( .ایران مازندران، ،بابل واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریتاستادیار  2
  .ایران مازندران، ،بابل واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت استادیار 3
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 مقدمه

-ایت از خالقیت و نوآوری کارکنان میها مستلزم حممحصوالت و خدمات جدید و بهبود آن ارائه

های قالب فرایند و محصول است. پژوهش باشد. نوآوری فراگرد ایده پردازی و کاربردی نمودن آن در

)هدایی و  گذار است تأثیردهند که عوامل گوناگونی بر رفتار نوآورانه کارکنان پیشین نشان می

)فالح شمس و همکاران،  ها ید موفقیت سازمابقا و کل (. خالقیت و نوآوری، شرط1315کولوبندی، 

( و ضرورت وجود آن 2014، 1)گانتر و هکر رودمهم مزیت رقابتی به شمار می ( و نیز یك منبع1311

 که برخی منابع، نبودخالقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در درازمدت در سازمان ها تاحدی است

هایی که بتوانند به تغییرات اساسی در (. نوآوری1311)فالح شمس و همکاران،  اندیکی دانسته

هایی که به ها، بازارها، خطوط تولید و ....منجر شوند؛ نوآوری بنیادی و یا نوآوریمحصوالت، استراتژی

واسطه تغییرات کوچك و پیوسته در بخش های مختلف یك سازمان صورت پذیرند، نوآوری تدریجی 

 محیط های به پاسخ در نیز، بیشتر نوآوری قدرت دارای هایانسازم (.2010، 2شنگ و چین)هستند 

 هستند موفق تر دهد، می را بهتر نوآوری به نیل اجازه آنها به که قابلیت های جدیدی ایجاد و متغیر

خود  در را آن مناسب کارگیری به و نو افکار ارائه توان که (. سازمانی2011)صادقی و محتشمی، 

 عاملی به عنوان می تواند خود حتی بلکه نبوده، گردان روی تحول و تغییر از هوج هیچ به باشد، داشته

درباب ارتباط بین نوآوری (. 2014)گانتر و هکر،  کند عمل خویش محیط در تغییر ایجاد جهت در

تواند ظرفیت نوآوری سازمان را یادگیری سازمانی می سازمانی و یادگیری سازمانی باید بیان داشت که

(. قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان یکی از 1313)جمشیدی، امین بیدختی و هدایتی،  دهدافزایش 

( و نقش مهمی در بهبود 2010ها در نوآوری سازمانی شناخته شده )شنگ و چین، تاثیرگذارترین مولفه

شی ها اثربخ(. در غیاب این قابلیت، سایر سرمایه2015، 3نگ و همکارانو)چ عملکرد سازمانی دارد

 شودهای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار میخود را از دست داده و پیمودن راه

 (.1315)قربانی و همکاران، 

از دیدگاه صاحبنظران، یادگیری سازمانی مهمترین فرصت برای ایجاد تغییر و تحول و همگام 

محیطی که سازمان ها در حال حاضر شدن با تغییرات محیطی است با توجه به وضعیت عدم اطمینان 

                                                 
1 Ganter and Hecker 
2 Sheng and Chien 
3 Chung et al 
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ها باید در وضعیت یادگیری قرار گیرند تا با آن روبرو هستند، جهت کسب وکار و تجارت بهتر، شرکت

های مناسبی را برای دانش ساختاریافته فراهم یادگیری سازمانی پایه .مزیت رقابتی خود را حفظ کنند

های سنتی خود که در بهترین ا به جای رفتارها و حرکتهها توسعه یابد. سازمانمی کند تا در سازمان

شکل آن، در برگیرنده آموزش نیز بود، تبدیل به سازمانی می شوند که همواره در پی یادگیری هستند 

برند. در چنین شرایطی، و کوشش خود را در راستای یادگیری به عنوان یك امتیاز رقابتی بکار می

نند و برای اینکه بتوانند خود را در محیط پرتالطم اطراف حفظ کنند، کبقا تالش می سازمان ها برای

-پیوسته از قالب های غیرپویا خارج می شوند و به سمت توسعه، پیشرفت و تحوالت علمی حرکت می

(. قابلیت یادگیری سازمانی باعث اعمال یك رویکرد فکر باز میشود که موج 1310)امیدی، کنند

یك سازمان گسترده و مشتری گرا نقادانه روال عملیاتی سازمان و رسیدن به  افزایش تمایل به ارزیابی

 سرعت از بیشتر باید یادگیری، استفاده سرعت این، بر (. افزون2014، 1)آکگون و همکاران شودمی

 فرایند کردن نهادینه و یادگیرنده سازمان ایجاد ها، روش ترین مهم از باشد. یکی محیطی تغییرات

کسب  ییسازمان که توانا یهاتیهمه فعال(. 1310)مدهوشی و ساداتی،  است سازمان یادگیری در

 شودیم دهینام یسازمان یریادگیداشته باشد  یخارج طیتعامل با مح قیها را از طر كیدانش و تکن

ی گردد و به معنای (. یادگیری فرایندی ست که در نهایت؛ منجر به تغییر رفتار م2015، 2)لی و چن

هایی است که ما را قادر می سازد، نتایجی را فراهم آوریم که در زندگی حقیقی بدان توانایی گسترش

(. در اهمیت رویکرد سازمان یادگیرنده در سازمان های امروزی 2015نگ و همکاران، و)چ نیازمندیم

سازمان  نشان داد که ارتباط معناداری بین (1314شفیعی پور و همکاران )نتایج تحقیق باید گفت که 

 یادگیرنده و ابعاد آن با خالقیت کارکنان وجود دارد.

آنچه که محقق را به انجام این تحقیق در نظام آموزش و پرورش واداشته، عدم نوآوری در ارائه 

های دولتی و شبه دولتی بوده است، بطوریکه عمال خدمات به ارباب رجوع در بسیاری از سازمان

قیت و نوآوری در ارائه خدمات از خود نشان نمی دهند. حال آنکه ها، خالبسیاری از این سازمان

های نو و خالقیت های آموزشی در کشورهای پیش رو، نشان می دهد که ایدهنگاهی گذرا به سازمان

های آنان در جلب رضایت مردم است. در ایجاد نوآوری و ارائه خدمات جدید و بروز، از کاراترین حربه

                                                 
1 Akgün et al 
2 Yuan-Duen Lee (Taiwan), Shih-Hao Chen 
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های دولتی عمده مشکالت ناشی از عدم خالقیت و نوآوری سازمانی سازمان شاید بتوان گفت که

ایرانی، مانند نظام آموزش و پرورش، عدم یادگیری سازمان و عدم وجود رویکرد سازمان یادگیرنده در 

ها وجود دارد، اما از ها باشد. البته دالیل دیگری هم برای عدم خالقیت و نوآوری سازماناین سازمان

ین این دالیل می توان به عدم توجه به یادگیری سازمانی، عدم توجه به مسئله فراموشی مهمتر

های تر، عدم نهادینه سازی ساختارهای مدیریت دانش در سازمانسازمانی هدفمند و به بیان کلی

های مدیریت دانش در نظام آموزش و پرورش؛ دولتی ایرانی باشد. عدم توجه به استقرار زیرساخت

های ناکافی و ناچیز برای یادگیری سازمانی، در دراز مدت این سازمان را به محیطی بودجه تخصیص

های نو است، چرا که وقتی کارکنان سازمان، یادگیری تبدیل کرده که فاقد خالقیت و ارائه ایده

محیط خبر باشند و های نوین در ارائه خدمات بیسازمانی قدرتمندی نداشته و از مسائل روز و تکنیك

های سازمان هم توجه چندانی به رویکرد یادگیرندگی از خود نشان ندهد، کارکنان توانایی ارائه ایده

دهند. عدم خالقیت در دراز مدت منجر به آن می گردد که سازمان از خالقانه را از خود نشان نمی

باشد، در میان مدت و  ست که سازمانی از نوآوری سازمانی ناتواننوآوری سازمانی عاجز بماند. طبیعی

دراز مدت با عدم کارائی و عدم رضایتمندی مراجعانش مواجه شده و چه بسا این مسئله منجر به فنای 

سازمان گردد و این مسئله در خصوص نظام آموزش و پرورش در هر شهر و استانی که شدیدا وابسته 

ه یادگیری، خالقیت و نوآوری به مردم و رضایتمندی آنان است، اهمیت بیشتری دارد. لذا توجه ب

سازمانی بایستی در نظام آموزش و پرورش جدی تلقی شده و به آن پرداخته شود، عدم توجه به این 

مبحث، آموزش و پرورش کشور را با مخاطرات زیادی همراه خواهد نمود. لذا با توجه به اهمیت 

های یادگیری بر نوآوری مدارس راهبردی تأثیرمیانجیگری خالقیت در تحقیق حاضر در پی موضوع، 

 زیر است: تو به دنبال پاسخگویی به این سؤاال بودهمتوسطه استان مازندران 

 ، کدامند؟های یادگیری، خالقیت و نوآوری مدارس متوسطه استان مازندرانراهبردمدل . ابعاد 1

ارس متوسطه های یادگیری، خالقیت و نوآوری مدمدل راهبرد. میزان اهمیت هر یك از ابعاد 2

 چگونه است؟ ،استان مازندران

، های یادگیری، خالقیت و نوآوری مدارس متوسطه استان مازندرانمدل راهبرد. روابط میان ابعاد 3

 چگونه است؟

 کند؟ایفا میرا نقش میانجی  ،یادگیری بر نوآوریراهبردهای  تأثیرآیا متغیر خالقیت در . 4
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 پیشینه پژوهش

بررسی و ارزیابی رابطه ( و تحت عنوان 1317)یرانی و صادقیان سورکی شدر پژوهشی که توسط 

نتایج آزمون  انجام گرفت،بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی کارشناسان دانشگاه اصفهان، 

های یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و همبستگی نشان داد که تمامی مولفه

نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین یادگیری سازمانی با ابعاد نوآوری معناداری دارد. همچنین 

)نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری( رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج  سازمانی

های یادگیری سازمانی، چهار بعد تسهیم دانش، ز بین مولفهتحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که ا

گ یادگیری سازمانی، رهبری و کار و یادگیری تیمی به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود فرهن

در  .)متغیر مالک(، را دارا هستند مانیبه معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات نوآوری ساز

 رابطه فرهنگ و یادگیری سازمانی با( و تحت عنوان 1317)هاشمی و پوراسدی پژوهشی که توسط 

سازمانی و نوآوری سازمانی نیز رابطه نتایج نشان داد که بین فرهنگ انجام گرفت،نوآوری سازمانی، 

مثبت و معناداری وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی نیز رابطه مثبت ومعناداری 

 .داری یافت شدیافت شد. همچنین اینکه بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنا

یادگیری سازمانی و  تأثیربررسی ( و تحت عنوان 1317)گویا، بستام و موسوی در پژوهشی که توسط 

 داد کهنتایج نشان  انجام گرفت،مشارکت کارکنان در استقرار فرهنگ نوآوری در مدارس غیرانتفاعی، 

در پژوهشی که  .استدو عامل یادگیری سازمانی و مشارکت کارکنان بر فرهنگ نوآوری اثرگذار 

استراتژی یادگیری سازمانی بر  تأثیر( و تحت عنوان 1317)فیروزآباد و عزیزی غالمی، رحیمیتوسط 

نتایج تحقیق انجام گرفت، گر استراتژی خالقیت سازمانی، استراتژی نوآوری با توجه به نقش میانجی

ج نشان داد که یادگیری سازمانی درصد است. نتای 52حاکی از تأیید تمامی فرضیات در سطح اطمینان 

درپژوهشی که توسط کمالی و  .بر متغیر خالقیت سازمانی دارد تأثیردرصد بیشترین  0/723با بتای 

ها با  SMEهای یادگیری، خالقیت و نوآوری در بررسی استراتژی( و تحت عنوان 1317میرزائی )

-آزمون فرضیهانجام گرفت، ، PLSر استفاده از تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی و مدلسازی مسی

های تحقیق نشان داد، بین یادگیری اکتشافی و یادگیری استخراجی، بین یادگیری اکتشافی و 

خالقیت بداهه سازی، بین یادگیری استخراجی و خالقیت بداهه سازی، بین خالقیت بداهه سازی و 

های فعال در مانی در شرکتخالقیت ترکیبی و همچنین، بین خالقیت بداهه سازی و نوآوری ساز
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شهرک صنعتی بشل، رابطه معناداری وجود داشته و متغیر مستقل، توانایی پیش بینی متغیر وابسته را 

های سوم، پنجم و هشتم، بین یادگیری اکتشافی و خالقیت ترکیبی، بین داراست. در خصوص فرضیه

، رابطه کیبی و نوآوری سازمانیقیت تریادگیری استخراجی و خالقیت ترکیبی و همچنین؛ بین خال

( و تحت عنوان 1317چاشمی و معصومی )در پژوهشی که توسط نبوی .استمعناداری وجود نداشته

ها مورد مطالعه شهر تهران، مطالعه و شناسایی اثرات متقابل خالقیت و یادگیری بر نوآوری دانشگاه

وآوری سازمانی را به طور جزئی و همزمان توانند نتایج نشان داد که هر دو متغیر مینانجام گرفت، 

قرار دهند. هیچ دسته متفاوتی در زمینه این متغیرها درمؤسسات آموزش عالی دولتی و  تأثیرتحت 

( و تحت 1310)راد مقدم ناصر، خلیلیقاسمی، حاتمیدر پژوهشی که توسط خصوصی وجود ندارد. 

یافته های پژوهش انجام گرفت، دانشگاهی، تحلیل ارتباط بین یادگیری سازمانی و خالقیت عنوان 

نشان داد که بین رهبری مشارکتی و خالقیت دانشگاهی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین بین 

چشم انداز مشترک و خالقیت دانشگاهی همبستگی معنی داری مشاهده شد. عالوه بر آن بین 

ضرایب  به دست آمد. همچنین،فرهنگ سازمانی و خالقیت دانشگاهی هم ارتباط معنی داری 

همبستگی نشان داد که بین کار و یادگیری تیمی، روش تفکر سیستمی و توسعه شایستگی کارکنان با 

ها نشان داد که بین ابعاد یادگیری خالقیت دانشگاهی ارتباط معنی داری وجود دارد. سرانجام یافته

ورد مطالعه، همبستگی باال و معنی داری سازمانی و ابعاد خالقیت سازمانی در مراکز آموزش عالی م

تناسب بین یادگیری بازار ( و تحت عنوان 2020) 1در پژوهشی که توسط یانگ و همکاران وجود دارد.

تایج نشان داد که هم یادگیری اکتشافی و ، انجام گرفت، های سازمانی برای نوآوری مدیریت و قابلیت

مدیریت دارند. اثرات یادگیری اکتشافی و استخراجی در  مثبتی بر نوآوری تأثیربازاری  استخراجیهم 

های فنی و بازاریابی است. به طور خاص،  بازار مدیریت بر نوآوری مدیریت، مشروط به قابلیت

مثبت یادگیری بازار اکتشافی را افزایش داده و اثر مثبت یادگیری بازار  تأثیرهای فنی  قابلیت

های بازاریابی اثر مثبت یادگیری بازار  کند. قابلیت تضعیف میاستخراجی بر روی نوآوری مدیریت را 

کند.  استخراجی را افزایش داده و اثر مثبت یادگیری بازار اکتشافی در نوآوری مدیریت را تضعیف می

یادگیری سازمانی بر نوآوری  تأثیر( و تحت عنوان 2020) 2در پژوهشی که توسط گاچانجا و همکاران

                                                 
1 Yang  and et al 
2 Gachanja  and et al 
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، انجام گرفت، از همبستگی و رگرسیون خطی برای تعیین تولیدی در کنیا های سازمانی در شرکت

 نوآوری بر یادگیری سازمانی ها حاکی از آن است کهیافته و رابطه بین یادگیری و نوآوری استفاده شد

( و در خصوص ارتباط میان 2011) 1داری دارد. در پژوهشی که توسط عباس خان و نوازخانمعنی تأثیر

آفرین و اشتراک دانش، انجام گرفت، نتایج حاکی از آن است ازمانی، نوآوری، رهبری تحولیادگیری س

مثبتی در یادگیری سازمانی و به اشتراک گذاری دانش دارد. به همین  تأثیرکه رهبری تحول گرا 

 قابل توجهی در نوآوری کارکنان دارد. به تأثیرترتیب، یادگیری سازمانی و به اشتراک گذاری دانش 

همین ترتیب، رهبری تحول به طور غیرمستقیم از طریق یادگیری سازمانی و به اشتراک گذاری 

تعدیل کننده استفاده از رسانه های اجتماعی بر رابطه  تأثیرگذاشت.  تأثیردانش، بر نوآوری کارکنان 

ز رسانه های است. با این حال، استفاده ابین یادگیری سازمانی و نوآوری کارکنان بسیار ناچیز بوده

در پژوهشی که معنی داری در رابطه بین اشتراک دانش و نوآوری کارکنان داشته است.  تأثیراجتماعی 

( و تحت عنوان رهبری، خالقیت و نوآوری: یك بررسی بحرانی و 2017) 2توسط هاجس و همکاران

ز مطالعات تجربی انجام گرفت، در این تحقیق، یك بررسی جامع از تعداد زیادی ا، های عملیتوصیه

( برای بررسی رهبری و خالقیت و نوآوری در محل کار گزارش گردید. با استفاده از این تحقیق، 115)

هایی را ارائه دادند که مستند ای سیستماتیك انجام داده و روایته وتحلیل تجزیهمحققین تعدادی از 

یافتة خالقیت و نوآوری مرور و ارائه  سازی روند مشاهده شده در پنج حوزه است. ابتدا، تعاریف بهبود

 شد. دوم، یك بررسی سیستماتیك از اثرات اصلی رهبری بر خالقیت و نوآوری و متغیرهایی که به

 شود، انجام گردید. سوم، بررسی منظم متغیرهای میانجی انجاممنظور تعدیل این اثرات تصدیق می

های شود برای برآورد مدلعموالً استفاده میتحقیقاتی که م هایشد. چهارم، بررسی شد که آیا طرح

اصلی در این زمینه مناسب است؟ پنجم، یك بررسی بحرانی از اقدامات خالقیت و نوآوری مورد 

( و 2017) 3ها قطعی نیستند. در پژوهشی که توسط ریتزچل و ریتراستفاده قرار گرفت که بیشتر آن

، بسیاری از ادبیات مربوط به ارزیابی محققانرفت، انجام گ، تحت عنوان حرکت از خالقیت به نوآوری

ه، در مورد آنچه برخی از چالش های اصلی در حرکت از کردو انتخاب ایده های خالق خالصه 

های عملی برای ارزیابی و انتخاب ایده ی خالقیت به نوآوری است بحث گردید و در نهایت، توصیه

                                                 
1 Abbas Khan and Nawaz Khan 
2 Hughes  and et al 
3 Rietzschel and Ritter 
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( و 2017) 1در پژوهشی که توسط سیچالیائو شد. موفق و برای فروش یك ایده بسیار خالق ارائه

انجام ، های آموزشی برای حمایت از خالقیت و نوآوری در آموزش و پرورشتحت عنوان استراتژی

های خالقانه و نوآورانه ها نشان داد که استراتژی های آموزشی که از ایجاد آموزشگرفت، یافته

مرکز کنند. استراتژی های آموزشی معموال بر مبنای کنند، باید روی رویکرد سیستم تپشتیبانی می

یادگیری مبتنی بر طراحی، حل مسئله، حل مسئله ی خالق، تفکر خالق، یادگیری مبتنی بر تحقیق، 

یادگیری مبتنی بر مشکل، یادگیری مبتنی بر پروژه، علم یا فرایند تدریس نوآورانه می تواند خالقانه به 

در پژوهشی که توسط  ش هایی عملیاتی نیز باید متمرکز شوند.خالقیت نوآوری کمك کند. آموز

( و تحت عنوان بررسی استراتژی های یادگیری، خالقیت و نوآوری 2017)2واالئی، رضائی و اسماعیل

، انجام PLSها با استفاده از تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی و مدلسازی مسیر  SMEدر 

را با استفاده از مدلسازی معادله سازی  SMEمدیر ارشد  200های بررسی گرفت، این مطالعه، داده

PLS   و آنالیز تطبیقی کیفی مجموعه فازی تحلیل نمود تا نوآوری و وابستگی آن به ترکیبات شرایط

نتایج تحقیق؛ حاکی از ارتباط میان ابعاد پیشایند پیچیده و مسیرهای مختلف دیگر را نشان دهد. 

. ه استثناءِ یادگیری اکتشافی و خالقیت ترکیبیب البته، و نوآوری بوداستراتژی یادگیری، خالقیت 

بیانگر حمایت شرطی برای پیشایندهای ارائه آنالیز تطبیقی کیفی مجموعه فازی  هاییافته همچنین،

 شده و پیامدها هستند، به جز یادگیری اکتشافی و استخراجی. 

 

 شناسی پژوهشروش

)غیر آزمایشی(  تحلیلی -روش، توصیفی ازنظراست و  3اربردیهدف، تحقیقی ک ازنظراین پژوهش 
معلمان مدارس دخترانه و جامعه آماری پژوهش شامل  مقطعی است. صورت بهاز گروه پیمایشی و 

در  1317در زمستان   های دهم، یازدهم و دوازدهم( استان مازندرانپسرانه دوره دوم متوسطه )پایه
بود.  مرد ( 2550زن و  3770نفر )شامل  0420 به تعداد( سرانهپ 174دخترانه و  210مدرسه ) 400

ای نسبی گیری طبقهنمونهگیری پژوهش با توجه به جامعه آماری مورد نظر، به صورت روش نمونه
نفر بود، بطوریکه بطوریکه استان مازندران به سه به  304ای با فرمول کوکران و به تعداد چندمرحله

                                                 
1 Seechaliao 
2 Valaei , Rezaei and Ismail 
15Applied Res 
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. مرکزی تقسیم شده، در مرحله بعد، ادارات آموزش و پرورش و 3غربی و . 2. شرقی، 1فرضی  طبقه
ها نیز بیانگر یك طبقه بوده، پخش پرسشنامه به صورت مدارس واقع شده در هر یك از این طبقه

دالیل مختلفی برای استفاده از نمونه گیری . تصادفی در هر طبقه و به نسبت جمعیت آن طبقه بود
ی فراهم نمودن یك در صورتی که هزینه . نکته قابل ذکر اینکه؛د داشته باشدای می تواند وجوطبقه

چارچوب که کلیه اعضای جامعه را فهرست می کند زیاد باشد و یا اگر هزینه فراهم آوردن مشاهدات 
نمونه گیری تر از می تواند کم هزینهای طبقهبا افزایش مسافت بین اعضا افزایش یابد، نمونه گیری 

گیری انتخاب استان مازندران، این روش نمونه در، لذا با توجه به بعد مسافتی ساده باشد تصادفی
مدارس دوره دوم متوسطه  ها، به تفکیكتعداد اعضای جامعه آماری و نمونه (1)در جدول  .گردید

 آمده است. شرق، غرب و مرکز استان مازندران

مدارس دوره دوم تفکیک ها به تعداد اعضای جامعه آماری و نمونه: 1جدول 

 متوسطه شرق، غرب و مرکز استان مازندران
درصد از  تعداد معلمان تعداد مدارس در حوزه زیرمجموعهنام  ردیف

 جامعه کل
 تعداد نمونه

 نفر 77 درصد 1/24 مرد 025زن و  125 پسرانه 53دخترانه و  57 حوزه غرب 1

 نفر 115 درصد 5/31 مرد 725زن و  1215 پسرانه 50دخترانه و  00 حوزه شرق 2

 نفر 101 درصد 4/44 مرد  1200زن و  1050 پسرانه 75دخترانه و  11 حوزه مرکز 3

 نفر 304 درصد 100 مرد 2550زن و  3770 پسرانه 174دخترانه و  210 کل 4

 
بوده پیشنهادی پژوهش  مدل تدوین شده بر اساسآوری اطالعات الزم، پرسشنامه جمعابزار 

های مدل، ساخته و مولفه ابعادهای استاندارد موجود در مورد با تلفیق پرسشنامهپرسشنامه است. این 
 17، های یادگیریراهبردیگویه برای  30ای )شامل گویه 00 پرسشنامه رواییبکار گرفته شد.  شده و

که  هصوری و محتوایی بود روایی نوع از ( پژوهش حاضرنوآوریگویه برای  17و  گویه برای خالقیت
، متشکل از چهار خبره سازمانی و چهار متخصصین امر بررسی ، مورد پرسشنامه محتوای رابطه این در

و اعالم نظر مساعد آنان،  های پرسشنامهاصالح چندباره گویهاز  پس و گرفته قرارخبره دانشگاهی 
ضریب  اسبهشد. برای تعیین روایی محتوایی هم از روش محمنطبق بر مدل و مناسب تشخیص داده

( استفاده شد که نتایج نشان داد، برای CVIو شاخص روایی محتوا )( CVR) نسبت روایی محتوایی
شاخص روایی و برای  00/1تا  70/0بین  ضریب نسبت روایی محتواییهای تدوین شده، برای گویه
شده که برای تعیین کرونباخ  آلفای ضریب طریق از نیز پایاییبدست آمد.  00/1تا  70/0محتوا بین 

تفسیر ، همکاری و یادگیری گروهی، خلق استراتژیك دانشراهبردهای یادگیری بشرح بعد متغیر  پنج
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به ، میزای آلفای کرونباخ مدیریت استراتژیك دانشو  استفاده استراتژیك از دانش، استراتژیك دانش
، قیت بداهه سازیخالخالقیت بشرح بعد متغیر سه ، برای 74/0و  70/0، 72/0، 77/0، 71/0 ترتیب

 سهو  برای  72/0و  70/0، 74/0  به ترتیب، میزای آلفای کرونباخ اصالت )ابتکار(و  خالقیت ترکیبی
به ، میزای آلفای کرونباخ نوآوری استراتژیو  نوآوری رفتار، نوآوری خدماتنوآوری بشرح بعد متغیر 

، های یادگیریراهبردی ایتعیین گردید. آلفای کرونباخ کل متغیره ،75/0و  77/0، 72/0 ترتیب
 شد. تأیید و برآورد 70/0و  73/0، 74/0 به ترتیبخالقیت و نوآوری، 

 تأثیرمیانجیگری خالقیت در  میانجیتحقیق حاضر در پی تحقیق حاضر در پی ارزیابی نقش 

باتوجه به اینکه، نظام   است.بوده  های یادگیری بر نوآوری مدارس متوسطه استان مازندرانراهبردی

های آن، تقربا با تمامی اقشار جامعه در ارتباط بوده و ادارات آموزش و موزش و پرورش و زیرمجموعهآ

های دولتی محسوب می گردند که تقریبا هر روز با خیل عظیمی از مردم پرورش از جمله سازمان

هاد مهم، از سروکار دارند، تالش برای بهبود عملکرد سازمانی و بکارگیری راهکارهای مناسب در این ن

باشد. خالءِ عدم وجود یك مدل کاربردی و منطبق بر شرایط های مدیران ارشد و کالن آن میدغدغه

های ایرانی، برای ارزیابی تأثیرپذیری نوآوری سازمانی و عملکرد اجتماعی و فرهنگی حاکم بر سازمان

ا در پی آن داشت که به این های یادگیری و خالقیت سازمانی، محقق رنوآورانه سازمان از استراتژی

مدل مفهومی پژوهش بشرح  های نظری و تحقیقات پیشین،از چارچوبالهام با  لذا .موضوع بپردازد

 ذیل ارائه گردید: 

 
 پژوهشمدل مفهومی  :1شکل 
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 های پژوهشیافته

    های توصیفییافته

 53، درصد( 11/03نفر زن ) 230درصد( و  71/30نفر مرد ) 134 های تحقیق،در بررسی توصیفی آزمودنی

نفر  27ها، های سنی آزمودنیاند. در ردهبوده درصد( 44/75نفر متاهل ) 311د( و درص 50/14نفر مجرد )

 11/37سال ) 50تا  41نفر  137درصد(،  02/27سال ) 40تا  31نفر بین  102درصد(،  01/7سال ) 30کمتر از 

 57/3کاردانی )اند. در میزان تحصیالت، بوده سال 50الی درصد( نیز با 37/20نفر دیگر )  10درصد( و 

درصد( دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  54/30نفر ) 133درصد( کارشناسی و  71/51نفر ) 217درصد(، 

تا  0درصد( بین  31/17نفر ) 03درصد(،  32/0سال ) 5نفر کمتر از  23در سابقه خدمت هم،   اند.باالتر بوده

نفر )  75سال و  20تا  10درصد( بین  57/27نفر ) 104سال،  15تا  11درصد(  45/24) نفر 71سال،  10

 اند.داشتهسابقه خدمت سال  20درصد( بیشتر از  35/23

 بشرح جدول ذیل تعیین گردید:، خالقیت و نوآوری های یادگیریراهبردیدر بررسی توصیفی ابعاد 

 ، خالقیت و نوآورییادگیریهای راهبردی ابعادهای توصیفی شاخص :2جدول 

 بیشترین کمترین انحراف از معیار مد میانه میانگین تعداد ل مفهومی پژوهشمد ابعاد

 00/5 00/1 77/0 00/3 33/3 32/3 304 خلق استراتژیك دانش

 00/5 00/1 72/0 00/3 00/3 71/2 304 همکاری و یادگیری گروهی

 00/5 00/1 70/0 00/3 20/3 23/3 304 تفسیر استراتژیك دانش

 70/4 00/1 77/0 57/2 71/2 72/2 304 استفاده استراتژیك از دانش

 00/5 00/1 14/0 00/3 25/3 20/3 304 مدیریت استراتژیك دانش

 72/4 00/1 57/0 72/2 07/3 05/3 304 یادگیری راهبردهای

 00/5 00/1 72/0 00/3 73/2 73/2 304 سازیخالقیت بداهه

 04/4 00/1 72/0 11/2 73/2 75/2 304 خالقیت ترکیبی

 00/5 00/1 77/0 50/2 75/2 71/2 304 اصالت )ابتکار(

 47/4 00/1 00/0 07/2 70/2 74/2 304 خالقیت

 00/5 00/1 73/0 17/3 00/3 10/2 304 نوآوری خدمات

 00/5 00/1 71/0 00/3 13/3 11/3 304 نوآوری رفتار

 00/5 00/1 14/0 00/4 00/3 05/3 304 نوآوری استراتژی

 00/3a 57/0 20/1 53/4 07/3 03/3 304 نوآوری
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 آمار استنباطی

ه اسبمحبر اساس گویه  00محقق ساخته با  پرسشنامهشروع تحلیل استنباطی، روایی محتوایی در 

CVR  وCVI برای سنجش مدل،  مورد تایید خبرگان قرار گرفت. ها،هریك از گویه برای

تن از  304ای در بین ای نسبی چندمرحلهگیری طبقهبا روش نمونه ایایی،بعد از تائید پپرسشنامه 

ها با روش تحلیل توزیع و داده استان مازندران خترانه و پسرانه دوره دوم متوسطهمعلمان مدارس د

 گردید. تحلیل AMOS و  SPSS افزارهای نرمعاملی اکتشافی و تائیدی با 

گیری، خالقیت و نوآوری مدارس متوسطه های یادمدل راهبردابعاد  سوال اول:

 ، کدامند؟استان مازندران

ها و رابطه بین متغیرها( برای های مورد نظر ) اندازه نمونهبرای تشخیص این مسئله که تعداد داده

استفاده  2و آزمون بارتلت 1مایر –تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر ؟ از شاخص آزمون تناسب کایزر 

گیری است که کوچك بودن هبستگی مایر شاخصی از کفایت نمونه –ناسب کایزرگردید. آزمون ت

 کند.جزئی بین متغیرها را بررسی می

 و آزمون بارتلت برای سازه پژوهش KMOنتایج شاخص  :3جدول 

 عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت سازه

 

 های یادگیری، خالقیت و نوآوریمدل استراتژی

KMO 770/0 

Barttlett 11/12171 

Df 2145 

P-Value 0001/0 

و سطح معناداری آزمون کرویت  770/0برابر  KMO( نشان می دهد، مقدار 3جدول شماره )

است، لذا افزون بر کفایت نمونه برداری، اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس  0001/0بارتلت برابر 

بعاد استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط طبق نتایج ا همبستگی نیز قابل توجیه است.

 1عامل مورد تحقیق؛ بزرگتر از  11های ویژه ارزشهای یادگیری، خالقیت و نوآوری، ابعاد استراتژی

ها ارزش ویژه عامل اول درصد از تغییرات کل را بعهده دارند، در میان آن 57/57که مجموعا تقریبا 

                                                 
1.KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) 
2Bartlets Test of sphericity 
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، عامل چهارم 400/3، عامل سوم برابر با 737/4عامل دوم برابر با ، ارزش ویژه 272/14برابر با 

، عامل نهم 710/1، عامل هشتم 133/1، عامل هفتم 142/2، عامل ششم 231/2، عامل پنجم 727/2

( تحلیل عاملی مرتبه دوم ابعاد 4جدول ) بوده است. 431/1و عامل یازدهم  547/1، عامل دهم 70/1

 را نشان می دهد: ، خالقیت و نوآورییادگیری هایکننده استراتژیتبیین

 ، خالقیت و نوآوریهای یادگیریراهبردکننده تحلیل عاملی مرتبه دوم ابعاد تبیین :4جدول 

-t Pمقادیر  ضرایب استاندارد مدل مفهومیکننده بررسی ابعاد تبیین

Value 

 نتایج

 دار است.معنی 0001/0 127/7 04/0 خلق استراتژیك دانش

 دار است.معنی 0001/0 577/7 05/0 اری و یادگیری گروهیهمک

 دار است.معنی 0001/0 413/11 75/0 تفسیر استراتژیك دانش

 دار است.معنی 0001/0 015/1 01/0 استفاده استراتژیك از دانش

 دار است.معنی 0001/0 207/7 54/0 مدیریت استراتژیك دانش

 دار است.معنی 0001/0 141/1 70/0 خالقیت بداهه سازی

 دار است.معنی 0001/0 257/10 12/0 خالقیت ترکیبی

 دار است.معنی 0001/0 174/7 52/0 اصالت )ابتکار(

 دار است.معنی 002/0 020/3 20/0 نوآوری خدمات

 دار است.معنی 0001/0 771/3 40/0 نوآوری رفتار

 دار است.معنی 0001/0 517/3 77/0 نوآوری استراتژی

 

های استراتژیهای مدل در تبیین گانه مدل اکتشافی به عنوان سازهپنجها، ابعاد دیگاه نمونه از

با توجه  های یادگیریکننده استراتژیابعاد تبیینبندی برای اولویت معناداری دارد. تأثیر، یادگیری

در « ژیك دانشتفسیر استرات»گردد که بعد ضرایب استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم، مالحظه می

ها، ابعاد از دیگاه نمونه گیرد.در اولویت نهایی قرار می« مدیریت استراتژیك دانش»اولویت اول و بعد 

-برای اولویت معناداری دارد. تأثیر، خالقیتهای مدل در تبیین گانه مدل اکتشافی به عنوان سازهسه

گردد حلیل عاملی مرتبه دوم مالحظه میبا توجه ضرایب استاندارد ت کننده خالقیتابعاد تبیینبندی 

از دیگاه  گیرد.که بعد خالقیت ترکیبی در اولویت اول و بعد اصالت )ابتکار( در اولویت نهایی قرار می

 معناداری دارد. تأثیر، نوآوریهای مدل در تبیین گانه مدل اکتشافی به عنوان سازهها، ابعاد سهنمونه
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با توجه ضرایب استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم مالحظه کننده نوآوری ابعاد تبیینبندی برای اولویت

 گیرد.گردد که بعد نوآوری استراتژی در اولویت اول و بعد نوآوری خدمات در اولویت نهایی قرار میمی

 های یادگیری، خالقیت و نوآوریاستراتژی تحلیل عاملی تاییدی مرتبه سوم مدل(، 2شکل )

 دهد.رانشان می

 
های یادگیری، خالقیت و استراتژیمدل مدل تحلیل عاملی مرتبه سوم  :2شکل 

 در حالت ضرایب استانداردنوآوری 

 های یادگیری، خالقیت و نوآوریاستراتژیتحلیل عاملی مرتبه سوم مدل  :5جدول 

 اولویت نتایج t P-Valueمقادیر  ضرایب استاندارد کنندگی مدلبررسی تبیین

 3 دار است.معنی 002/0 114/7 01/0 گیریاستراتژی یاد

 2 دار است.معنی 0001/0 742/7 70/0 خالقیت

 1 دار است.معنی 0001/0 740/1 71/0 نوآوری
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های استراتژیهای مدل در تبیین گانه مدل به عنوان سازهها، متغیرهای سهاز دیگاه نمونه

بندی متغیرهای تبیین کننده مدل رای اولویتب معناداری دارد. تأثیر، یادگیری، خالقیت و نوآوری

گردد که متغیر نوآوری در نهایی با توجه ضرایب استاندارد تحلیل عاملی مرتبه سوم مالحظه می

 گیرد.اولویت اول و متغیر استراتژی یادگیری در اولویت نهایی قرار می

 

های یادگیری، خالقیت و مدل راهبردمیزان اهمیت هر یک از ابعاد سوال دوم: 

 چگونه است؟ ،نوآوری مدارس متوسطه استان مازندران

بندی هریك از متغیرها و ابعاد در بخش مربوط به تحلیل عاملی تایید مرتبه دوم و سوم به اولویت

ها با شد، در این بخش، اولویتهای یادگیری، خالقیت و نوآوری پرداختهمدل استراتژیتبیین کننده 

های بدست بعد مدل تحقیق، بر اساس میانگین رتبه 11در بین  از آزمون فریدمن انجام گرفت. ادهاستف

 55/7با میانگین رتبه « خلق استراتژیك دانش»آمده از آزمون فریدمن، بیشترین اولویت مربوط به بعد 

ین سه متغیر در ب باشد.می 04/4با میانگین رتبه « اصالت )ابتکار(»و کمترین اولویت مربوط به بعد 

های بدست آمده از آزمون فریدمن، بیشترین اولویت مربوط به ، بر اساس میانگین رتبهاصلی مدل

و کمترین اولویت مربوط به متغیر خالقیت با میانگین  24/2متغیر استراتژی یادگیری با میانگین رتبه 

 باشد.می 03/1رتبه 

 

گیری، خالقیت و نوآوری های یادمدل راهبردروابط میان ابعاد سوال سوم: 

 چگونه است؟، مدارس متوسطه استان مازندران

های یادگیری، خالقیت و مدل استراتژیهای اصلی و ابعاد ( خروجی روابط میان متغیر3شکل )

 دهد:را در حالت ضرایب استاندارد نشان مینوآوری 



55 0511بهار ،سوم، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

 
 ستاندارددر حالت ضرایب اهای یادگیری، خالقیت و نوآوری راهبردمدل  :3شکل 

 کند:( نتایج مهم مدل را ارائه می0جدول )

  

 های یادگیری، خالقیت و نوآوری راهبردتحلیل مسیر مدل اصلی  :6جدول 

-t Pمقادیر  ضرایب استاندارد مسیرهای بین متغیرهای مدل نهایی

Value 

 نتایج

 دار است.معنی 0001/0 073/5 52/0 استراتژی یادگیری بر خالقیت

 دار است.معنی 0001/0 003/5 47/0 ادگیری بر نوآوریاستراتژی ی

 دار است.معنی 0001/0 405/5 44/0 خالقیت بر نوآوری

 

های یادگیری بر متغیر خالقیت، طبق نتایج، از دیدگاه حاضرین در پژوهش، متغیر استراتژی

 دار دارد.معنی تأثیراستراتژی یادگیری بر نوآوری و خالقیت بر نوآوری، 
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نقش  ،یادگیری بر نوآوریراهبردهای  تأثیرآیا متغیر خالقیت در چهارم:  سوال

 کند؟ایفا میرا میانجی 

گیری خودگردان( استفاده برای بررسی نقش میانجی متغیر خالقیت از روش بوت استرپ )نمونه

 های کالسیك آماری نظیر آزمونکنیم، این روش دارای توان آماری بهتری نسبت به سایر روشمی

گیری مرتبه تکرار نمونه 2000باشد، قابل ذکر است در این روش تعداد کنی و ... می–سوبل، بارون 

 است. شده انجام

استراتژی یادگیری بر نوآوری بر اساس  تأثیرنقش میانجی خالقیت در  :7جدول 

 بوت استرپ

-Pمقدار احتمال  ضرایب اثر  نوع

Value 

 نتایج

  اثر مستقیم

 یادگیری بر نوآوریاستراتژی  تأثیر

 دار است.معنی 001/0 400/0

 اثر غیر مستقیم

 از طریق خالقیت

 دار است.معنی 001/0 220/0

 دار است.معنی 001/0 012/0 اثر کل

 

دار بوده، لذا خالقیت در اثر میانجی بودن )میانجی جزئی( متغیر خالقیت معنیباتوجه به نتایج؛ 

 .آوری، نقش میانجی را ایفا می کنداستراتژی یادگیری بر نو تأثیر
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در حالت ضرایب های یادگیری، خالقیت و نوآوری راهبردهمدل ویژه  :4شکل 

 استاندارد

 کند:( نتایج مهم مدل ویژه را ارائه می7جدول )

 های یادگیری، خالقیت و نوآوری راهبردتحلیل مسیر مدل ویژه  :8جدول 

ضرایب  مسیرهای بین ابعاد

 استاندارد

-t Pمقادیر 

Value 

 نتایج

 دار است.معنی 003/0 171/2 17/0 خلق استراتژیك بر خالقیت بداهه سازی

 دار است.معنی 0001/0 050/3 23/0 خلق استراتژیك بر خالقیت ترکیبی

 دار است.معنی 0001/0 102/3 24/0 خلق استراتژیك بر اصالت )ابتکار(

 دار است.معنی 020/0 220/2 14/0 اهه سازیهمکاری و یادگیری گروهی بر خالقیت بد

 دار است.معنی 003/0 100/2 11/0 همکاری و یادگیری گروهی بر خالقیت ترکیبی

 دار نیست.معنی 340/0 143/0 00/0 همکاری و یادگیری گروهی بر اصالت )ابتکار(

 یست.دار نمعنی 202/0 121/1 00/0 تفسیر استراتژیك دانش بر خالقیت بداهه سازی

 دار نیست.معنی 075/0 723/1 10/0 تفسیر استراتژیك دانش بر خالقیت ترکیبی
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 دار نیست.معنی 224/0 215/1 07/0 تفسیر استراتژیك دانش بر اصالت )ابتکار(

 دار است.معنی 0001/0 310/3 11/0 استفاده استراتژیك از دانش بر خالقیت بداهه سازی

 دار نیست.معنی 111/0 557/1 01/0 ر خالقیت ترکیبیاستفاده استراتژیك از دانش ب

 دار نیست.معنی 007/0 727/1 11/0 استفاده استراتژیك از دانش بر اصالت )ابتکار(

 دار نیست.معنی 777/0 201/0 02/0 مدیریت استراتژیك از دانش بر خالقیت بداهه سازی

 دار نیست.معنی 407/0 727/0 05/0 مدیریت استراتژیك از دانش بر خالقیت ترکیبی

 دار نیست.معنی 107/0 040/0 00/0 مدیریت استراتژیك از دانش بر اصالت )ابتکار(

 دار است.معنی 0001/0 117/3 23/0 خالقیت بداهه سازی بر نوآوری خدمات

 دار است.معنی 0001/0 742/3 24/0 خالقیت بداهه سازی بر نوآوری رفتار

 دار است.معنی 0001/0 430/5 30/0 وآوری استراتژیخالقیت بداهه سازی بر ن

 دار است.معنی 0001/0 300/4 27/0 خالقیت ترکیبی بر نوآوری خدمات

 دار است.معنی 0001/0 172/3 20/0 خالقیت ترکیبی بر نوآوری رفتار

 دار است.معنی 0001/0 730/4 27/0 خالقیت ترکیبی بر نوآوری استراتژی

 دار است.معنی 003/0 177/2 17/0 ر نوآوری خدماتاصالت )ابتکار( ب

 دار نیست.معنی 174/0 300/1 07/0 اصالت )ابتکار( بر نوآوری رفتار

 دار است.معنی 0001/0 731/4 20/0 اصالت )ابتکار( بر نوآوری استراتژی

 

استاندارد  ضریب مسیرو  ضریب مسیر استاندارد مستقیم ابعاد استراتژی یادگیری بر ابعاد خالقیت

که نشان داده شده  P-Valueبرابر به همراه مقادیر  tمستقیم ابعاد خالقیت بر ابعاد نوآوری و مقادیر 

 دار است.بیشتر ضرایب معنی

، درجة آزادی مدل نیز برابر با 417/2040دو در مدل  -ی کایدر برازش مدل اصلی، مقدار آماره

است که مقدار قابل قبولی است. از طرفی دیگر  777/1است که حاصل نسبت آنها برابر با  1401

همگی در حد قابل قبول و مناسب قرار دارند و  IFIو  CFI های برازندگی الگو اصلی مانندشاخص

دو در مدل  -ی کایاست. در برازش مدل ویژه، مقدار آماره 074/0نیز  SRMRشاخص 

است که  257/2صل نسبت آنها برابر با است که حا 1400، درجة آزادی مدل نیز برابر با 510/3174

همگی در  IFIو  CFI های برازندگی الگو اصلی مانندمقدار قابل قبولی است. از طرفی دیگر شاخص

 است. 105/0نیز  SRMRحد قابل قبول و مناسب قرار دارند و شاخص 
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 ، مقایسه و پیشنهاداتگیرینتیجه

های یادگیری بر نوآوری مدارس متوسطه هبردیرا تأثیرمیانجیگری خالقیت در ق در پی این تحقی

(، 127/7و مقادیر تی  04/0خلق استراتژیك دانش )ضریب استاندارد  ابعاد. استبودهاستان مازندران 

(، استفاده 413/11و  75/0) (، تفسیر استراتژیك دانش577/7و  05/0) همکاری و یادگیری گروهی

کننده (، تبیین 207/7و  54/0) یت استراتژیك دانشو مدیر (015/1و  01/0استراتژیك از دانش )

(، خالقیت ترکیبی 141/1و  7/0خالقیت بداهه سازی ) ابعادباشند. های یادگیری میمتغیر استراتژی

 ابعادباشند. می خالقیتمتغیر کننده (، تبیین 174/7و  52/0و اصالت )ابتکار( ) (257/10و  12/0)

و  77/0و نوآوری استراتژی ) (771/3و  40/0وآوری رفتار )(، ن020/3و  20/0نوآوری خدمات )

 باشند. می نوآوریمتغیر کننده (، تبیین 517/3

و  70/0) خالقیت(، 114/7و مقادیر تی  01/0)ضریب استاندارد  های یادگیریاستراتژی متغیر

 و نوآوری های یادگیری، خالقیتاستراتژیکننده مدل (، تبیین 740/1و  71/0و نوآوری ) (742/7

 باشند.می

متغیرهای در تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق، نتایج حاکی از آن بوده که استراتژی یادگیری بر 

متغیر خالقیت بر (، 003/5و  47/0)نوآوری و  (073/5و مقادیر تی  52/0خالقیت )ضریب استاندارد 

 .استداشته و مثبتی معنادار تأثیر( 405/5و  44/0نوآوری )

تحقیق، نتایج حاکی از آن بوده که خلق استراتژیك بر خالقیت  ابعاد مدلبیین روابط بین در ت

و اصالت  (050/3و  23/0خالقیت ترکیبی )، (171/2و مقادیر تی  17/0سازی )ضریب استاندارد بداهه

و  (220/2و  14/0) ، همکاری و یادگیری گروهی بر خالقیت بداهه سازی(102/3و  24/0)ابتکار()

و  11/0سازی)(، استفاده استراتژیك از دانش بر خالقیت بداهه110/2و  11/0) القیت ترکیبیخ

 و (742/3و  24/0) نوآوری رفتار، (117/3و  23/0)خدمات خالقیت بداهه سازی بر نوآوری  (،310/3

نوآوری ، (300/4و  27/0)خدمات (، خالقیت ترکیبی بر نوآوری 430/5و  30/0) نوآوری استراتژی

 17/0) (، اصالت )ابتکار( بر نوآوری خدمات730/4و  27/0) نوآوری استراتژی و (172/3و  20/0) رفتار

همکاری و یادگیری گروهی ، اما معناداری داشته تأثیر(، 731/4و  20/0نوآوری استراتژی )و  (177/2و 

و  00/0) ازیتفسیر استراتژیك دانش بر خالقیت بداهه س (،143/0و  00/0بر اصالت )ابتکار( )

استفاده استراتژیك از (، 215/1و  07/0) اصالت )ابتکار(( و 723/1و  10/0) خالقیت ترکیبی(، 121/1
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مدیریت استراتژیك از (، 727/1و  11/0) اصالت )ابتکار(( و 557/1و  01/0) دانش بر خالقیت ترکیبی

 اصالت )ابتکار(( و 727/0 و 05/0) خالقیت ترکیبی(، 201/0و  02/0) دانش بر خالقیت بداهه سازی

معنادار  تأثیرفاقد  ،(300/1و  07/0) اصالت )ابتکار( بر نوآوری رفتار( و در نهایت؛ 040/0و  00/0)

 . استبوده

نتایج تحقیق حاضر تائیدکننده نتایج  های یادگیری بر متغیر خالقیت،استراتژی تأثیرباتوجه به 

، قاسمی(، 1317) (، کمالی و میرزائی1317)عزیزی  و فیروزآبادرحیمی، غالمیحاصل از تحقیقات 

، (1310) زاده و عیدییوسف ،(1310) دوستوزیری و وظیفه (،1310)راد خلیلی ،مقدم ناصرحاتمی

نژاد و نقی، (1315) میرزاده، (1310)میرنژاد و  میر ،کلندریبارانی، (1310) صادقی گوغری و همکاران

 دارد. در یك راستا قراربوده و با آنها  ،(2017ائی و اسماعیل )، رضواالئی ( و1315) همکاران

نتایج تحقیق حاضر تائیدکننده نتایج  ،نوآوریهای یادگیری بر متغیر استراتژی تأثیرباتوجه به 

، (1317) چاشمی و معصومینبوی ،(1317)عزیزی  وفیروزآباد رحیمی، غالمیحاصل از تحقیقات 

 صدیقی، (1315) هدایی و کولوبندی، (1315) فر و همکاراننادری ،(1310دوست)وزیری و وظیفه

 4راکالموک و اک، (2010) 3معروفی و کهراریان، (2010) 2وجیابودوال و زهیر، (2017) 1ساتانتو، (1315)

بوده و با آنها  (2013)  7ائوری و آلگره‘چیوا،  و (2015) 0سینار و ارن، (2015) 5کیزی لوگلو، (2015)

 دارد.همخوانی 

نتایج تحقیق حاضر تائیدکننده نتایج حاصل از تحقیقات  خالقیت بر نوآوری،متغیر  تأثیرباتوجه به 

 چاشمی و معصومینبوی ،(1317) کمالی و میرزائی ،(1317)عزیزی  وفیروزآباد رحیمی، غالمی

 و (2017)، رضائی و اسماعیل واالئی، (2017) ریتزچل و ریتر، (2017) هاجس و همکاران ،(1317)

 دارد. در یك راستا قراربوده و با آنها ، (2017)ساتانتو 

                                                 
1 Sutanto  
2 WUJIABUDULA and  ZEHIR 
3 Maroofi and Kahrarian 
4 Kalmuk  and  Acar   
5 Kiziloglu Mehmet 
6 Cinar and Eren 
7 Chiva, Ghauri and Alegre 
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نتایج تحقیق  های یادگیری بر نوآوری،استراتژیمتغیر  تأثیرباتوجه به نقش میانجی خالقیت در 

بوده و با آن ، (1317)عزیزی  وفیروزآباد رحیمی، غالمی تائیدکننده نتایج حاصل از تحقیقحاضر 

 همخوانی دارد.

های پژوهش، پیشنهاداتی به های بدست آمده و با استناد به نتایج حاصل از سوالساس دادهبر ا

 گردد:شرح زیر ارائه می

آموزشی و  خدمات هایاستراتژی از دانش کسب تمرکز مجموعه سازمان آموزش و پرورش روی

 بر طبق نیازهای اطالعات آوریجمعناشی از ارائه خدمات آموزشی فعلی. مشکالت  و آزمایش توجه به

 آموزانآموزشی جدید و منطبق با نیازهای دانش خدمات توسعه هایفعالیت تا آموزانفعلی و آتی دانش

 به را آموزشی که آنان خدمات توسعه الزم برای دانش کسب تالش معلمان در جهت شود. تضمین

تاکید  هدایت نماید. یكتکنولوژ تجربه و های تدریس جدیدروش مانند یادگیری از جدیدی هایحوزه

-آموزشی ارائه شده به دانش سیستم آموزشی از خدمات ی موجودتجربه و دانش عملیاتی از بر استفاده

های تدریس روش و فعلی سیستم آموزش از فراتر که جدید هایایده و اطالعات آوریجمع آموزان.

 اطالعاتی و هاایده جستجوی شد.های نوین تدریس، کارآمد باباشد تا در جهت خلق شیوه حال حاضر

-روش های نوین تدریس که به خوبی قابلیت اجرا داشته باشد تا جایگزیندر جهت بکارگیری شیوه

 نقطه نظرهای مدیریت مدرسه شاید چندان کارایی گذشته را ندارد. شود که های تدریس سنتی

 ارائه وضعیت از که هاییرصتف به کرده و تشویق ارائه شده از سوی کارکنان و معلمان را مختلف

ها و نقطه نظرها را این ایده موقعیت، نیازهای اساس بر مختلف هایزمان و در داده هشدار است شده

های آموزشی و تدریس که از سوی معلمان مدارس دیگر به کنکاش و امتحان ایده .کند هدایت

که  بین کارکنان و معلمان مدارس نهادینه شدن این فرهنگ در. گرددارائه و پیشنهاد می معلمان

 آزمایش آزادی برای و ابتکار برای شده و جایی گرفته نظر در یادگیری منبع یك عنوان به اشتباهات

ی عملکرد های صحیح و مناسب برای ارزیاباستفاده از ابزارها و روش . دارد در محیط آموزشی وجود

 کارکنان و معلمان مدارسد، میزان عملکرد در فرایند ارزیابی عملکرکارکنان و معلمان مدارس. 

های برگزاری دوره گیرد.های قبلی مورد سنجش و ارزیابی قرار میصادقانه و بدور از پس زمینه

های ها و مهارتو در تمام سطوح و بر اساس نیازمندی کارکنان و معلمان مدارسآموزشی برای کلیه 

توام با احترام  و وجود روابطکارکنان و معلمان رهبران با رفتار اخالقی سالم مدیران و مورد نیازشان. 
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با  سازمان ازمدارس  مستعدکارکنان و معلمان  خدمت ترک یا ازخروج جلوگیریمتقابل بین آنان. 

افزاری افزاری و سختحمایت و ساماندهی نرم گردش شغلی درون سازمانی مبتنی بر قانون و عدالت.

های ای فنی فعال در سازمان آموزش و پرورش و فراهم نمودن زمینهو استعداده کارکنان و معلمان

های های مالی)مانند افزایش حقوق( و پاداشاختصاص پاداش هایشان.الزم برای بروز توانمندی

به دور از کارهای روتین و وقت آزاد و های ویژه، مثل دادن ایجاد طرحمعنوی) مانند ترفیع شغلی(. 

 کارهای خالق خود را در طول تا اندیشه نیروهای مستعد و دانش محوریکنواخت مدارس، برای 

گیری  های استعداد برای اندازه استفاده از آزمون و آنان را به نوآوری سازمانی تبدیل کنند.پیگیری 

برای یادگیری در واحدهای مختلف  های اداری سازمان آموزش و پرورشکارکنان بخشتوانایی 

 سازمان.

 

 فهرست منابع

  ،تبیین رابطه توسعه یادگیری سازمانی و بهبود خالقیت در سازمان، اولین کنفرانس ملی  (،1310)امیدی نبی

 .عالی عالمه خویی و موسسه آموزش عالی معراجش مطالعات نوین مدیریت در ایران، کرج، موسسه آموز

  ،بین یادگیری سازمانی با خالقیت شغلی  بررسی رابطه (،1310)بارانی کلندری عیسی، میر بهروز، میرنژاد مرضیه

و توانمندسازی معلمان آموزش وپرورش شهرستان نیمروز، سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، 

 .روانشناسی و آسیب های اجتماعی، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری

  ،فرهنگ یادگیری بر میزان نوآوری سازمان  تأثیر (،1313)جمشیدی الله، امین بیدختی علی اکبر، هدایتی آتنا

 با میانجی گری مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان.

 (. سازمان یادگیرنده بستری در جهت پیشبرد 1314) شفیعی پور، وحید؛ حسینی، سیده نسرین و روستایی زهره

ن دانشگاه آزاد اسالمی واحد تویسرکان، همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و خالقیت کارکنا

حسابداری، گرگان، گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر، مرکز آموزش علمی و کاربردی هالل 

 .احمر استان گلستان

 ه بین یادگیری سازمانی با نوآوری بررسی و ارزیابی رابط .(1317)صادقیان سورکی مهدی  ،شیرانی آرش

سازمانی کارشناسان دانشگاه اصفهان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و 

 .روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، دبیرخانه دائمی کنفرانس
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 بررسی رابطه بین  (،1310)دیه، گوغری جواد؛ رضوی کارآموز طاهره؛ شهابی نژاد فاطمه، خوارزمی مهصادقی

یادگیری سازمانی و خالقیت شغلی کارکنان )مورد مطالعه: کسب وکارهای کوچك و متوسط منطقه ویژه اقتصادی 

 .دانشگاه مقدس اردبیلی سیرجان(، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، 

  ،آن بر نوآوری سازمانی، پنجمین کنفرانس  تأثیریادگیرنده و  بررسی مولفه های سازمان (،1315)صدیقی رویا

 .بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان

 استراتژی یادگیری سازمانی بر استراتژی  تأثیر (،1317)فیروزآباد آرش، عزیزی جواد، غالمی عبدالخالق؛ رحیمی

گر استراتژی خالقیت سازمانی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در ری با توجه به نقش میانجینوآو

 .مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران

 هوش رابطه بین بررسی .(1311اصغری، بیتا، ) دلنواز و حسین نوبر، خواجه بوداقی فیض؛ میر شمس، فالح 

 .مجله فراسوی مدیریت، .1377سال  در مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دردانشگاه نکارکنا خالقیت و سازمانی

0(21). 141-100. 

 تحلیل ارتباط بین یادگیری سازمانی و خالقیت  (،1310)راد علی، مقدم ناصر، خلیلیقاسمی محمد؛ حاتمی

سازمان صنعت،معدن  -اه شهید چمران دانشگاهی، دومین کنفرانس ساالنه اقتصاد،مدیریت و حسابداری، اهواز، دانشگ

 .و تجارت خوزستان

 بررسی نقش میانجی  .(1315) .قربانی, محمود, نیشابوری, وحید رضا, عرفانیان خانزاده, حمید, یعقوبی, محسن

(. 34)1. پژوهش های مدیریت عمومی .قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی

135-107. 

 DOI: 10.22111/jmr.2017.3106 

   ،های یادگیری، خالقیت و نواوری در بررسی استراتژی (،1317)کمالی سیما، میرزایی علی اکبرSME  ها با

 .(5) 3، دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی PLSاستفاده از تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی و مدلسازی مسیر 

 یادگیری سازمانی و مشارکت کارکنان در  تأثیربررسی  (،1317)موسوی محمد،  ،گویا مهدی؛ بستام هادی

استقرار فرهنگ نوآوری در مدارس غیرانتفاعی، هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و 

 .حسابداری، بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش

  ،سازمانی، کارآفرینی بر مدیریت دانش فرایند اثرگذاری بررسی(. 1310)م. عبدالرحیساداتی، مهرداد، مدهوشی 

 .20-7(. 12)3کارآفرینی،  توسعه فصلنامه

  ،بررسی رابطه بین سرمایه فکری ویادگیری سازمانی با خالقیت شغلی کارکنان در  (،1315)میرزاده معصومه

یریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، شهرداری های سیرجان، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مد

 .موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
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   ،تاملی بر رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری در  (،1315)نادری فر علیرضا؛ هادیان مهر هانیه، معینی زاد ناهید

یریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی)شهرستان زابل و حومه(، چهارمین کنفرانس ملی مد

 .تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز

  ،مطالعه و شناسایی اثرات متقابل خالقیت و یادگیری بر  (،1317)نبوی چاشمی سیدعلی، معصومی محدثه

دیریت،حسابداری مطالعات ها مورد مطالعه شهر تهران، کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خالق در منوآوری دانشگاه

آموزش عالی عالمه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و  -حقوقی و اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسالمی زرقان 

 .فناوری

  ،یادگیری سازمانی بر خالقیت شغلی  تأثیربررسی  (،1315)نقی نژاد علی؛ احمدی سیدجعفر، تفرشی سیدمحمد

سان رضوی، سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، تهران، هنرآموزان هنرستان های خرا

 .موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

  ،بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی و ساختار سازمانی بر  (،1310)وزیری حمیدرضا وظیفه دوست حسین

ای فردی کارکنان مطالعه موردی بانك ملی ایران، اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم میزان خالقیت ه

  ا.مدیریت،حسابداری و اقتصاد، تهران، موسسه دانش گستر ساالر کی

 بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خالقیت  (،1310)زاده رضا، عیدی فاطمه، یوسف

ور اقتصادی ودارایی استان تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن مدیران وزارت ام

 .، بندر آستارا، موسسه اموزش عالی فروردین21

 رابطه فرهنگ و یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی،  (،1317)پوراسدی محمدرضا،  ،هاشمی, امیرحسین

 .وین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، انجمن تعالی کسب و کار ایرانسومین کنفرانس بین المللی تحوالت ن

  ،سازمان یادگیرنده بر رفتار نوآورانه کارکنان، دومین  تأثیرمدل مفهومی  (،1315)هدایی هانیه، کولوبندی عبداهلل

 .مدبرهمایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، موسسه پژوهشی مدیریت 
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