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Abstract 

The purpose of this study was to study the effect of management excellence program on 
innovation with the mediating role of agility and organizational learning in high schools in 
Rey. The research method was descriptive-correlation and analysis method was structural 
equation modeling. The study population consisted of all secondary school principals in Rey, 
146 people were selected out of 175 people, based on the Cochran sampling formula and 
stratified sampling method with appropriate allocation. Data were collected using the 
Innovation Questionnaire of Saatchi et al. (2010), Sharifi & Zhang (2000) Organizational 
Agility Niefe (2001), and the Researcher-made Questionnaire for the School Management 
Excellence Program. Examination of the status of variables using Spss and LISREL software 
showed that innovation (3.89), organizational agility (3.80), organizational learning (3.78) 
and excellence program (3.73) were above average. The structural equation model was 
confirmed with model fit indices. Accordingly, the school management excellence program 
has directly affected organizational agility and learning. Also, management excellence 
program mediated by agility and organizational learning has an impact on innovation but 
does not directly affect organizational innovation. It can be concluded that the management 
excellence program not only promotes learning and agility, but also facilitates innovation 
through organizational learning and agility. 

Keywords: Organizational agility, Organizational learning, School innovation, School 
management excellence program.  
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5.  

6.  

 با نقش  نوآوری بر تعالی مدیریت ةبرنامة تأثير مطالع

  چابکی و یادگيری سازمانی ایواسطه

 (شهر ری ةرس متوسط: مدامطالعه )مورد

 4سیدرسول حسینی، 3آیت کریمی باغملک، 2پوراله گلروح، 1خسرو نظري

 . استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران 1
 شهر ری، ری، ایران 2های استان تهران، ناحیة ن آموزشی دبیرستان دکتر حسابی، دورة دوم متوسطه، شهرستان. معاو2

 . استادیار، گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه فرهنگیان، شیراز، ایران 3
 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران .4

 (18/08/1399؛ تاریخ پذیرش: 24/06/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

شهر  ةرس متوسطدر مدا چابکی و یادگيری سازمانی ایبا نقش واسطه نوآوری بر برنامة تعالی مدیریتمطالعة تأثير هدف پژوهش حاضر 
مدیران  سازی معادالت ساختاری است. جامعة پژوهش شامل كليةهمبستگی و روش تحليل از نوع مدل –بود. روش پژوهش توصيفی  ری

ای با گيری طبقهو روش نمونهیری كوكران فرمول نفر بوده كه بر اساس  175مدارس متوسطة دوم ناحية دو شهرستان ری به تعداد 
های نوآوری مدارس ساعتچی، كامکاری و عسکریان ها از پرسشنامهنفر از آنان انتخاب شدند. برای گردآوری داده 146اختصاص متناسب، 

ساخته برای برنامة تعالی مدیریت (، و پرسشنامة محقق2001، یادگيری سازمانی نيف )(2000ی سازمانی شریفی و ژانگ )چابک(، 1389)
(، 80/3(، چابکی سازمانی )89/3و ليزرل نشان داد، نوآوری ) SPSSافزار مدرسه استفاده شده است. بررسی وضعيت متغيرها با استفاده از نرم

های برازش مدل ( باالتر از حد متوسط بوده است. مدل معادالت ساختاری نيز با شاخص73/3و برنامة تعالی )( 78/3یادگيری سازمانی )
گری چابکی و یادگيری ميانجیو با  و یادگيری سازمانیبه طور مستقيم بر چابکی  مدرسه مدیریتتأیيد شد. بر این اساس، برنامة تعالی 

توان اینگونه نتيجه گرفت برنامة تعالی به طور مستقيم بر نوآوری سازمانی تأثيرگذار نيست. میسازمانی بر نوآوری تأثيرگذار بوده ولی 
كند. كند، بلکه نوآوری را به واسطة یادگيری و چابکی سازمانی تسهيل میمدیریت، نه تنها موجب ارتقای یادگيری و چابکی را فراهم می

ر مدرسه، نوآوری با به كارگيری عوامل چابکی و یادگيری سازمانی در سطح مدارس د به عبارت دیگر، با اجرای برنامة تعالی مدیریت
 متوسطه محقق خواهد شد. 

 برنامة تعالی مدیریت مدرسه، چابکی سازمانی، نوآوری مدارس، یادگيری سازمانی.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ری برای ثبات، پایداری و ترین رکن تعلیم و تربیت، مانند هر سازمان دیگعنوان اصلیه مدرسه ب

بر این باورند که با بهبودی منابع مالی، تجهیزات و ای بقای خود نیازمند ارتقا و تعالی است. عده

 سیستم مدرسه،های افزاری آموزشی و منابع کالبدی به عنوان ورودیافزاری و نرمامكانات سخت

گذاری تأثیرضمن اذعان به اهمیت و آل دست یافت. بعضی افراد توان به تعالی و مدرسه ایدهمی

 را ناکافی شایسته برای حصول اهداف تعلیم و تربیت، آنای در دستیابی به مدرسه یادشدهعناصر 

 یندی سیستم مدرسه مانند محتوایی که تدریساها عقیده دارند که تمرکز بر عوامل فردانند. آنمی

ای تواند مدرسهمی ظایر اینهاست کههای تدریس، سبك مدیریت، ارزشیابی، و نشود، روشمی

یافته با ظرفیت و پتانسیل پاسخگویی به مطالبات و انتظارات درون و بیرون مدرسه را تضمین توسعه

کند مدیران مدارس بیشتر درون داد مدار هستند و براین باورند که تنها می ( بیان1393د. تورانی )کن

یكی . (1395، شرف و صادقی) متعالی داشتای ن مدرسهتواها میبا افزایش منابع و تقویت ورودی

به خود جلب کرده است، تعالی مدارس  ةدر زمیناخیر توجه بسیاری را های هایی که در سالاز مدل

، 2های تعالی سازمانی مانند مدل دمینگاست. این برنامه برگرفته از مدل 1مدرسهمدیریت برنامة تعالی 

عبدالملكی، نصیری . است 4 مالكوم بالدریج ملی کیفیت ةجایزو  3بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

تعالی مدرسه یك مدل خودارزیابی برای مدارس است  کنند، مدل( بیان می1399بنی و افضلی )ولیك

 یمدارس با هدف ارتقاهای و هدف آن شناسایی نقاط قوت و ضعف مدارس و بهبود فعالیت

 ام آموزشی است. کیفیت نظ ،عملكرد مدارس و در نهایت

به کارآمدی و کیفیت آموزش و پرورش آن جامعه ای از طرفی دوام، بقا و پیشرفت هر جامعه

بستگی دارد که این امر مستلزم وجود معلمان خالق و نوآور به عنوان یكی از ارکان مهم تعلیم و 

ندگی، رضایت در مدارس سبب شادابی و سرز 5نوآوری تربیت برای تربیت جوانان در آینده است.

                                                           
1. School Management Excellence Program (SMEP) 

2. Deming 

3. European Fundamental Quality Management (EFQM) 

4. Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 
5. Innovation 
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 کند.می مكنون را فراهمهای از محیط کار، امید به آینده و تبلور و تجلی استعدادها و قابلیت

آموزشی نشان داده است که توجه های حاصل از بسترسازی دستیابی به نوآوری در نظامهای پیشرفت

آن منجر شده  کیفی ایو ارتق سازیبهینه به و شده سنتی آموزشی نظام در تحول وجببه این موضوع م

سازمانی جهت های همچنین، اگر سبك نگرش کادر مدیریتی مدارس در حمایت از نوآوریاست. 

مدرسه در جهت حمایت از های داده شود و ساختار سازمانی مدرسه، راهبردها، روندها و برنامه

ن، معلمان، آموزشی و نوآوران سوق داده شوند، باعث افزایش نوآوری در کارکناهای نوآوری

تورانی، آقایی و ) شودمی آموزان و محیط آموزشی خواهد شد و استعدادهای بالقوه بالفعلدانش

 . (1392، منطقی

هایی جدیدی از حیات سازمانی با خلق تئوری ةبه عصر و دورها موضوع دیگر ورود سازمان

 1انی و ... است. فوالنفضیلت سازممانند سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، هوش سازمانی، 

ای در مدرسه نیاز کنند در عصر حاضر مدیرانی حرفه( استدالل می2010) 2(، و واکر و وونگ2005)

است تا بتوانند با استقرار فرهنگی توانا به حل مسائل و بهبود شرایط و ایجاد و استقرار شبكة 

های بااهمیت رهبران مدارس نقشای در سطح مدرسه بپردازند. عالوه بر این، از یادگیری گسترده

های منابع انسانی و ایجاد سازی توانایی و قابلیتتالش در جهت نوآوری و بهبود شرایط، بیشینه

 پویا فرایندی را سازمانی (، یادگیری1398باتمانی و حیدری )شرایط یادگیری در مدارس است. 

 شود،می منجر سازمان بهتر عملكرد به که منابع با هدف توسعة دانش آوریجمع و کسب خلق، شامل

شایان توضیح است یادگیری سازمانی و تسهیم آن زمانی به یك فرهنگ، دغدغه و اند. کرده تعریف

های تغییرناپذیر باور کنند ها تحول و تغییر را به عنوان واقعیتشود که مدیران سازمانباور تبدیل می

ای بهتر از زمان حال باشند. د و به دنبال آیندهننباش و در جهت آن گام بردارند، از وضع موجود قانع

ره کرد. اشا 3توان به چابكی سازمانی، میكمی و ستیقرن ب های نوظهور و پیشگاممیپارادادیگر ز ا

 به توجه با سازمان هر و بوده متفاوت شود؛نمی تعریف گونه یك هاسازمان ةهم میان در چابكی

                                                           
1. Fullan  

2. Walker & Kwong  

3. Organizational Agility 
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 متفاوتی هایعریفکند. با وجود تمی تمرکز آنهای ویژگی برخی رویبر  دارد قرار آن در که صنعتی

کنند و سرعت می ها به تغییر و عدم اطمینان دنیای کنونی اشارهآن ةکه از چابكی ارائه شده است، هم

 در این تحقیق چابكی سازمانیدانند. را شرط چابكی میپذیری در سازگاری، پذیرش تغییر و انعطاف

 داستوکو و -(، و المبرت، گاسیرا2001چهار مؤلفة مدل شریفی و ژانگ )س مدرسه بر اسا

شود. در این مدل، سنجیده می( که جامع ترین و پرکاربردترین مدل است، 2005)1کروستن

)توانایی  3ها(؛ شایستگیبرداری از آنو واکنش سریع و بهره )توانایی تشخیص تغییرات 2گوییپاسخ

به فرایندهای مختلف و کسب  دادن)توانایی جریان 4پذیریانی(؛ انعطافکسب اهداف و مقاصد سازم

ها ) توانایی انجام فعالیت 5و سرعت )اهداف متنوع با استفاده از امكانات و تسهیالت یكسان

پور و احسانی رضایی، قربان (،1384) زادهدرکمترین زمان ممكن(؛ برگرفته از شهائی و رجب

  گیرد.می مورد پژوهش قرار( 1396و جعفری ) ،(1397)

های مختلف و فشار اجتماعی ناشی از ناکارآمدی و ناتوانی در پاسخگویی مدارس وجود دیدگاه

تعالی و های گذشته شاهد روآوری آموزش و پرورش به اجرای مدل ةتا در ده ،باعث شده است

خندقی زاده و امینن قلیاسد، حسیبنیاثربخشی مدارس باشیم.  کارایی وی هایی برای ارتقابرنامه

 از وسیعی ، بخش االجراسیاستی الزم عنوان به مدرسه مدیریتبرنامة تعالی کنند می ( بیان1396)

 به آن مجریان و طراحان برای مهم ایهدغدغ به آن اجرای چگونگی و داده پوشش را مدارس کشور

مدارس کنند می اظهار (1394عی )( و زار1390دهقان کرنكان )است.  شده تبدیل مدارس ویژه مدیران

های دیگر با موضوع نوآوری در مواجهه با پویا و اجتماعی، بیش از سازمانهای به عنوان سازمان

های خالق، نوآور و مبتكر به عنوان ارزش و مزیت رقابتی پایدار در تغییرات محیطی و تربیت انسان

ارسی که به نوآوری اهمیت داده و خود را از تردید، مدیب .ندمحیط پیچیده و متغیر امروزی مواجه

 روکراسی اداری دارد، برهانند،وریزی متمرکز و بهای دست و پاگیر آموزشی که ریشه در برنامهسنت

باوجود اهمیت رقابتی پایدار نائل شوند. های آموزشی به عنوان مزیتهای تواند به نوآوریمی

                                                           
1. Lambert, García-Dastuque & Croxton 

2. Responsiveness 

3. Competency 

4. Flexibility 

5. Speed  
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در آموزش ای ( به نبود تشكیالت یا دبیرخانه1396نژاد )تورانی، آقایی و مالیی نوآوری در مدارس،

( به 1394پرناک )آموزشی، های نوآوری و پرورش جهت پاسخگویی، دریافت، بررسی و ارزیابی

های استقبال مدیران آموزش و پرورش از موضوع نوآوری و نبود جو نوآورانه در محیط عدم

مدیران، عدم شناخت و انجام تحقیق و  نوآوری زانمی بودن( به مشكل پایین1389دلفانی )آموزشی، 

در تحقیقات آموزشی و مدیریتی های ( به عدم ترغیب و تشویق مدیران به نوآوری1386پرداختچی )

توان به عدم تشویق و حمایت از نوآوران آموزشی، ساختار می عالوه بر اینها،خود اشاره کرده اند. 

ود بروکراسی اداری و عدم دانش کافی در زمینه نوآوری و آموزشی، وجهای کهنه و قدیمی سازمان

آموزشی، های سازماننكته دیگر اینكه،  جهانی در عرصه تعلیم و تربیت نیز اشاره کرد.های خالقیت

مواجه هستند، از یك سو والدین و جامعه به ای و توقعات فزایندهها بویژه مدارس با درخواست

یادگیری، اثربخشی و کیفیت آموزشی،  –یاددهی های ر فعالیتکنند تا دمی مدارس فشار وارد

عملكرد بهتری را ارائه دهند و از سوی دیگر رشد و توسعه تصاعدی دانش و فناوری، این موضوع 

 یك عنوان به مدارس که رویكردهایی زجملهاشرایطی،  چنین دررا بیش از پیش قوت بخشیده است. 

 توانند از آن بهره گیرند،می پیش بینی امروز غیرقابل وبی ثبات  یطمح با مواجهه برای آموزشی سازمان

کنند که می ( بیان1394سازمانی است. مرادی، نادری و پورکریمی ) چابكی رویكرد از استفاده

  مطالبات افراد به مدارس مناسب پاسخگویی التحصیالن،فارغ کیفیت بهبود موجب مدرسه سازیچابك

 مدرسه یك برتری کسب شده،تعیین پیش از آموزشی اهداف سمت به مدرسه رتسریع پیشبرد جامعه،

( 1396ی )ریو جهانگ یخلخالشود. می اثربخشی بهبود و نوآوری فضای بهبود مدارس، انواع به نسبت

های کنند، نظام آموزش و پرورش به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیاز بیشتر به رفع خواستهمی اظهار

خدمات، بیشتر  ةسرعت، خالقیت و کیفیت ارائهای بالندگی و تعالی خود در زمینه آنان در راستای

( 1395عامل به آن باشد. مرادی و شفیعی )به چابكی نیاز دارد و باید اهل تغییر و ها از سایر سازمان

 اندور که دارد را پیام این مدارس و تربیت و تعلیم نظام برای چابكی کنند مفهوممی اظهار همچنین

باال  از نگاه ساالرانه ودیوان ةشیو به مدارس ةادار و ناپذیرانعطاف و سنتی آموزشهای شیوه از استفاده

فراوان و اهمیتی که مدارس  این، علیرغم تأکیدات وجود است. با رسیده خود راه پایان به پایین به

زیادی برخوردار  سیالیت و چابكی پذیری،انعطاف از مدارس چابك در پیشبرد اهداف آموزشی دارند،
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پاسخگویی به  ةکه الزم ها محسوس نیست. درحالیپویایی و چابكی در آنهای نیستند و نشانه

ارکان، برنامه  ةنیازهای متنوع و متعدد ذینفعان مدرسه؛ طراحی چابك، پویا و منعطف مدارس در هم

پویا و  موزشی ما نظامی غیرد نظام آکنمی ( اظهار1391ها، روندها و منابع است. نوید ادهم )

گراست، نرخ بهره وری و اثربخشی آن پایین محور است، دارای ساختاری بسیار کهنه و کمینهتك

 برای اینكه ،یطیشرا نیدر چن(. 1395، مرادی و شفیعی) کشور دارد ةاست و نقش حداقلی را در ادار

خود دهند، باید  ارتقا آموزانانشدر حال رشد د یازهایبه ن ییخگوپاسدر  را ودخ ییمدارس توانا

 به رقابت بپردازند. روزامجهان  ناپذیرینیبشیو پ تثبایب طیمحو در  دهند قوف دیجد طیرا با شرا

آل بر اساس سند ایده ةمدیریت مدرسه، در دستیابی به مدرسبرنامة تعالی با توجه به اهمیت  بنابراین،

آیا اجرای این برنامه در ال اساسی این است که ؤدستی، ستحول بنیادین به عنوان مهمترین سند باال

متغیرهای راهبردی یادگیری و چابكی سازمانی در جهت تسهیل نوآوری مدارس مدارس مجری بر 

  گذار است؟تأثیر

و انجام  زیادی در دو دهة اخیر مطرحمدیریت مدرسه مطالب و تحقیقات برنامة تعالی  زمینةدر 

مدیریت مدرسه، آموزش و پرورش برنامة تعالی کنند می ( اظهار1395شرف و صادقی )شده است. 

را به سمت یك سیستم آموزشی مبتنی بر برنامه و عمل، پاسخگویی بیشتر و توجه به نیازهای جامعه 

یند اسوق خواهد داد، خودارزیابی و ارزیابی از بیرون محقق خواهد شد و بهبود مستمر و تعالی فر

کند طرح تحول مدیریت می ( اظهار1394شود. زرافشان )می پذیرسه امكانتربیتی مدر –آموزشی 

خورد، مهمترین می کیفیت در آموزش و پرورش است، از درون مدرسه رقم یآمال ارتقا ةمدرسه نقط

و ای شود نظام مدرسه به یك نظام شیشهمی بخش از نظام تعلیم و تربیت است و اجرای آن موجب

 کلی نظام آموزش و پرورش، در معرفیهای یل شود. در بخشی از سیاستشفاف برای همگان تبد

 ذینفعان ةکلی مشارکت و محوریمدرسه گرایی،کیفیت ویژگی سه بر مدرسه مدیریتبرنامة تعالی 

 هدف با فراگیر کیفیت مدیریت مدرسه، مدیریتبرنامة تعالی  زیربناییة فلسف .دارد کیدأت مدرسه

 در منابع غربی نیز موضوع تعالی سازمان، یكی است. مدرسه بهسازی و شرفتپی بر مبتنی خودارزیابی

 1. بودریكستحقیقات زیادی انجام شده است ةپژوهشگران بوده و در این زمینهای مشغولیاز دل

                                                           
1. Boudreaux  



306                                                        1401 ، بهار1، شمارة 11اهی، دورة مطالعات آموزشی و آموزشگ 
 

کند، بالندگی ( با تمرکز بر مدیران مدارس به عنوان عوامل کانونی تغییر و تحول، اظهار می2015)

آموزان دارد. مدارس و ادراک آنان تأثیر بسزایی در بالندگی معلمان و موفقیت دانش ای مدیرانحرفه

 برنامة تعالی مدیریت مدرسه، برگرفته از مدل تعالی سازمانی مدارس ایران، دارایدر این تحقیق، 

 انسانی، نیروی مشارکت ها وتوانمندی توسعة عمل، در ریزیهای برنامهاستلزام کلیدی: محور هشت

 و اولیاء مشارکت توسعة مدرسه، در آموزاندانش مشارکت توسعة یادگیری، -یاددهی نظام استقرار

توسعه  ایمنی، و پیشگیری تربیت بدنی، سالمت،ارتقای  مدرسه، امور در اجتماعی نهادهای

 است. مدرسه عملكرد ارزیابی مبنای و اداری اجرایی امور مدیریت و فرهنگی و پرورشی هایفعالیت

های اخیر به خود وضوع نوآوری نیز از موضوعات راهبردی است که توجه مدیران را در دههم

ها کنند یكی از عوامل بقا و موفقیت سازمان( اظهار می2004) 1جلب کرده است. ونگ و احمد

های ای از فعالیت(، نوآوری در آموزش و پرورش به مجموعه1393از نظر آقازاده ) است. 2نوآوری

های (، سازمان1389شود. میرکمالی )ه و هدفمند در راستای بهبود نظام آموزشی گفته میآگاهان

توانند به اصالح خطاهای خود بپردازند، بلكه تنها میداند که نههایی میآموزشی نوآور را سازمان

ه های جدید دارند. نتیجهای سازمانی را با کسب دانش و مهارتتوانایی تغییر در دانش و ارزش

شود که مبتنی بر های جدیدی اطالق میاینكه، نوآوری در آموزش و پرورش به برنامه و طرح

های علمی، هوشمندانه و تجارب افراد با هدف دستیابی به کارایی و اثربخشی و بهبود کوشش

های مدرسه است. تحقیقات پیشین مؤید این است که وجود فرهنگ نوآوری در مدرسه فعالیت

به پژوهش های نظام آموزشی ایفا کند. در این زمینه م و نقشی را در حل بخشی از چالشتواند سهمی

مدیریت  ،(1388هقان نجم )د، تسهیم دانش و نوآوریدر رابطة  (1385) لی، محبی و قلیچزادههادی

( 2002همكاران ) و 4تعهد، اعتماد و نوآوری، کلج (2002) 3هارینگتونروپل و ، دانش و نوآوری

                                                           
1.Wang & Ahmed  

2. Innovation  

3. Ruppel & Harrington 

4. Clegg 
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( 2011) 2( فرهنگ سازمانی و نوآوری در بین معلمان، جورج2009) 1یند نوآوری، مارتینااد و فراعتم

توان ( به تأثیر مثبت نوآوری بر عملكرد آموزشی می2010) 3پناییدز، یادگیری سازمانی و نوآوری

ی مدیریت اشاره کرد. بنابراین، با توجه به تمایل شایان توجه مدیران مدارس به اجرای برنامة تعال

تحرکی، روزمرگی، عدم شادابی و عملكرد غیر قابل مدرسه و دغدغة آموزش و پرورش مبنی بر بی

بینی و تعبیه نوآوری در ساختار اداری با وجود تأثیری که نوآوری قبول مدارس و همچنین، عدم پیش

أثیر متغیرهای تواند در حیات در معرض خطر مدرسه داشته باشد، این تحقیق در تالش است تا تمی

لونت و -، سسپدسگومژیادگیری و چابكی سازمانی را به عنوان پیشایندهای نوآوری بررسی کند. 

کسب، ایجاد، انتقال و یكپارچگی های سازمانی را به عنوان قابلیت یادگیری (2005) 4کبرا-واله 

یكدیگر  تجربیات در یادگیری سازمانی، افراد با همكاری و کار تیمی از. اندکردهدانش تعریف 

عملكرد بهتری و  یادگیری مؤثرتر؛ پردازنداستفاده کرده، به تسهیم و توزیع دانش بین یكدیگر می

بینی کنند و واکنش مناسبی در و تغییرات را پیش توانند محیطنسبت به رقبای خود داشته، بهتر می

، 5، سان1393سیادت و هویدا، حیدری، و با یكدیگر به رقابت بپردازند ) ها نشان دهندبرابر آن

 ةدر زمین (1395میرکمالی، عزتی و ناصری ) های داخلیتوان به پژوهشدر این زمینه می(. 2006

رهبری های سبكتأثیر  (1394نگرش مدیران به نوآوری و یادگیری سازمانی، یعقوبی و همكاران )

 ة( رابط1389) و امیراحمدی نژادبهروزی، فرخبر عملكرد با میانجی نوآوری و یادگیری سازمانی، 

ارتباط یادگیری سازمانی با متغیرهایی مثل  (1389بین ابعاد سازمان یادگیرنده، عالمه و مقدمی )

یادگیری سازمانی بر تأثیر  ( به2007) 6، واکتور و الوگیوكرد سازمانی و تحقیقات خارجی آلبرتوعمل

یم سكون یادگیری، یادگیری سازمانی و نوآوری، ( ارتباط غیرمستق2008) 7، فی و لیونوآوری، لیائو

                                                           
1. Martine 

2. George 

3. Panayides  

4. Gomez, Cespedes-Lorente & Valle-Cabrera 

5. Sun 

6. Alberto, VAActor & Eulogio 

7. Liao, Fei & Liu 
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( 2019و همكاران ) 2( رابطة بین یادگیری و نوآوری سازمانی، کیم2015) 1چانگ، یانگ و هونگ

( اثر یادگیری 2018) 3یادگیری سازمانی و یادگیری چندگانه، خانسونئورنكیت و پانجاکاجورسناک

تواند شاره کرد. از دیگر متغیرهای تأثیرگذار که میها اسازمانی و تعهد بر عملكرد پژوهشی سازمان

( مفهوم 1395فر )میرکمالی و فتاحی است. 4چابكیهای مدرسه داشته باشد، نقشی در تبلور نوآوری

(، 1995و همكاران ) 5اولیة مفهوم چابكی را بیان کردند. ردند محققان بسیاری مانند گلدمن

 10(، و بوتانی2006) 9(، لین چیو2004) 8و گیاچتی (، آرتتا2001) 7(، راماسش2014)6جانسین

 توانایی( چابكی را 2005) 11زو و مسیاالکاناشرائی، ( دربارة چابكی مطالعاتی انجام دادند. 2009)

ز نظر ادانند. ات میتغییر آن به کارا و اثربخش پاسخآمادگی  و محیطی اتتغییردر احساس ها سازمان

دو عامل اصلی پاسخ به تغییرات به بهترین شكل، در کمترین  ( چابكی از2001شریفی و ژانگ )

گیرد. این مدل بر سه بخش برداری از مزایای آن تغییرات به عنوان یك فرصت نشات میزمان و بهره

شود و های چابكی است که تغییرات محیط کاری را شامل میعمده استوار است: بخش اول محرک

های الزم های چابكی است که شامل توانایی. بخش دوم، قابلیتبه دنبال یافتن مزیت رقابتی است

پذیری، سرعت و پاسخگویی است. بخش سوم، برای واکنش به تغییرات مانند شایستگی، انعطاف

 یچابك ةنیگرفته در زم ترصوهای ی پژوهشبا بررسابزارهای دستیابی به قابلیت چابكی هستند. 

به به دنبال  ریاخهای در سال یچابك تیاهم شیافزا ابا همشخص شده است که سازمان ،یسازمان

(، و انطباق خود با تغییرات درون و بیرون از 2003، 12و شفر ریدآوردن چابكی و حفظ آن ) تدس

                                                           
1. Chung, Yang & Huang 

2. Kim, Springer, Zhang & Park  

3. Khunsoonthornkit & Panjakajornsak  

4. Agility 

5. Goldman 

6. Janssen  

7. Ramasesh 

8. Arteta & Giachetti 

9. Lin Chiu  

10. Bottani 

11. Ashrai, Xu & Mathiyalakan  

12. Dyer & Shefer 
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چابكی انجام شده است، ها دربارة مختلفی در سازمانهای پژوهش( هستند. 2009سازمان )بوتانی، 

همكاران  و بیحیمحیط آموزشی پرداخته است. در این رابطه، ذاما تعداد کمی به بررسی چابكی در 

 عملكرد و سازمانی ( چابكی1393سازمانی، محمودانی ) چابكی و سازمانی هوش ة( به رابط1394)

سازی سازمانی بر هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان و چابك تأثیر( 1396پور )شهرکیشغلی، 

مزاری و همكاران اند. اشاره کرده ودراهبر و چابكی سازمانییادگیری خبه  (1394رستگار و زندی )

 الظهورمنتظر، یارطاهر، یمدارس یسازمان یبر چابك یمنابع انسان یتیرینقش خودمد( نیز به 1395)

مدارس  رانیدر مد یسازمان یبا چابك یمعنو یرهبرهای لفهؤم نیب ةرابط (1394) مرادی پردنجانی و

 یخودرهبر ةدر رابط یانسان یهاهیسرما یانقش واسطه (1394) رانی و همكاکمالریم، متوسطه

بین هوش  ةبه رابط (1393مرادی، نادری و پورکریمی )، و مدارس یسازمان یکارکنان و چابك

 اند. ها اشاره کردهسازمانی و چابكی مدیر دبیرستان

ای با نقش واسطه وآورین بر برنامة تعالی مدیریت به مطالعة تأثیر از آنجا که در پژوهش حاضر

پرداخته شده است، مدل مفهومی به صورت زیر ترسیم و بررسی شده  چابكی و یادگیری سازمانی

  است:
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 سؤاالت پژوهش به شرح زیر است:

 گذار است؟ تأثیر بر چابكیمدیریت برنامة تعالی  آیا. 1

  گذار است؟تأثیروآوری نبر  مدیریتبرنامة تعالی  آیا. 2

  گذار است؟تأثیر بر یادگیری سازمانی مدیریتبرنامة تعالی  آیا. 3

  گذار است؟تأثیرنوآوری گری چابكی سازمانی بر با میانجی مدیریتبرنامة تعالی  آیا. 4

  گذار است؟تأثیرنوآوری گری یادگیری سازمانی بر با میانجی مدیریتبرنامة تعالی  آیا. 5

 . مدل مفهومی پژوهش1 کلش
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گذار تأثیرنوآوری گری چابكی و یادگیری سازمانی بر با میانجی مدیریترنامة تعالی ب آیا. 6

  است؟

 پژوهش شناسیروش

رود می از نوع توصیفی به شمارها آوری دادهپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع

گفت از نوع توصیفی توان می پردازد،می و از آنجا که به تبیین نقش متغیرهای پژوهش بر یكدیگر

پرورشی و  -ن آموزشیانفر از مدیران، معاون 175آماری پژوهش را  ةهمبستگی است. جامع -

 1399که در سال را دو شهرستان ری  ةمعلمان مدارس متوسطه دوم ناحی ةنمایند ،اجرایی و همچنین

با ای گیری طبقهدهند. برای انتخاب نمونه روش نمونهمی تشكیل ،مشغول به خدمت بودند 1398 –

گیری کوکران استفاده شد که حجم اختصاص متناسب و برای تعیین حجم نمونه، از فرمول نمونه

 د.شنفر محاسبه  146نمونه 

این اساس، چهار  از پرسشنامه استفاده شده است. برها آوری دادهدر پژوهش حاضر برای جمع

  کار گرفته شده است: پژوهش حاضر بههای آوری دادهپرسشنامه زیر برای جمع

، کامكاری و برای بررسی نوآوری سازمانی از پرسشنامه ساعتچی نوآوری سازماني: ةپرسشنام

)نوآوری فرهنگی، ساختاری و انسانی( با  ةلفؤ( استفاده شده است که در آن سه م1389) عسكریان

ر گرفته است. ضریب ( مورد بررسی قرا5تا  1)ازهرگز تا همیشه گویه بر اساس طیف لیكرت از  24

نوآوری فرهنگی  ةلفؤضریب آلفای م ،( به دست آمد. همچنینα=86/0آلفای کرونباخ پرسشنامه )

  (، به دست آمد.82/0( و نوآوری انسانی )79/0(، نوآوری ساختاری )81/0)

 ،(2000شریفی و ژانگ ) ةبرای بررسی چابكی سازمانی از پرسشنامچابكي سازماني:  ةپرسشنام

پذیری و سرعت با پاسخگویی، شایستگی، انعطاف ةلفؤه شده است. در این پرسشنامه چهار ماستفاد

. ضریب بررسی شده است( 5تا  1گویه و بر مبنای طیف لیكرت از خیلی کم تا خیلی زیاد )از  30

(، 93/0ة پاسخگویی )لفؤضریب آلفای کرونباخ م ،( به دست آمد. همچنینα= 94/0آلفای کرونباخ )

 ( به دست آمد. 92/0( و سرعت )95/0پذیری )انعطاف(، 96/0گی )شایست
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( استفاده 2001) 1برای بررسی یادگیری سازمانی از پرسشنامة نیفپرسشنامة یادگيری سازماني: 

های ذهنی، انداز مشترک، مدلهای شخصی، چشمشده است. در این پرسشنامه پنج مؤلفة مهارت

 از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم گویه و بر اساس طیف لیكرت 24یادگیری تیمی و تفكر سیستمی با 

های فردی مهارت ( مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ مؤلفة5تا  1)از 

(، و تفكر سیستمی 78/0(، یادگیری تیمی )77/0انداز مشترک )(، چشم82/0های ذهنی )(، مدل83/0)

  ( به دست آمد.α= 90/0ضریب آلفای کرونباخ )ست. ( به دست آمده ا78/0)

 ةمدیریت مدرسه یك پرسشنامة برنامة تعالی پرسشنام پرسشنامة برنامة تعالي مدیریت مدرسه:

مدیریت مدرسه که توسط وزارت آموزش و پرورش برنامة تعالی  ساخته براساس محورهایمحقق

محور،  12د. این برنامه دارای شطراحی اعالم شده است،  1395جمهوری اسالمی ایران در سال 

آموزان مشارکت دانش ةمشارکت کارکنان در مدرسه، توسع ةریزی، توسعمدیریت و رهبری، برنامه

مشارکت اولیاء و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه، توانمندسازی کارکنان،  ةدر مدرسه، توسع

های فعالیت ةپیشگیری و ایمنی، توسعبدنی، تربیتیادگیری، سالمت و  -استقرار نظام یاددهی

آموزان، کارکنان و اولیا و محور بهبود پرورشی و فرهنگی، مدیریت امور اجرایی و اداری، نتایج دانش

های عملی و کارگاهی است. در این پژوهش با حذف دو محور نتایج و ارتقای کیفیت آموزش

های عملی و کارگاهی با توجه کیفیت آموزش آموزان، کارکنان و اولیا و محور بهبود و ارتقایدانش

برنامة  ة. پرسشنامبررسی شدمدیریت مدرسه برنامة تعالی  محور از 10به نظر متخصصان این مدل، 

بررسی ( 5تا  1بر اساس طیف لیكرت از خیلی کم تا خیلی زیاد ) ةلفؤده م مدیریت مدرسه باتعالی 

االت و آلفای ؤها، تعداد سلفهؤم 1مد. جدول دست آه ( بα= 91/0. ضریب آلفای کرونباخ )شد

 دهد. می را نشانها لفهؤکرونباخ م
 

 

 

 

 

                                                           
1. Neefe 
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 مدیریت مدرسهبرنامة تعالی  آلفای کرونباخ متغیر ةآمار .1 جدول

 آلفای کرونباخ هاتعداد پرسش محورهای برنامة تعالي مدیریت مدرسه

 810/0 7 مدیریت و رهبری

 748/0 5 ریزیبرنامه

 744/0 4 شارکت کارکنان در مدرسهتوسعة م

 748/0 4 آموزان در مدرسهتوسعة مشارکت دانش

 725/0 10 توسعة مشارکت اولیا و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه

 721/0 2 توانمندسازی کارکنان

 749/0 6 یادگیری -استقرار نظام یاددهی

 749/0 5 بدنی، پیشگیری و ایمنیسالمت، تربیت 

 786/0 3 های پرورشی و فرهنگیالیتتوسعة فع

 464/0 3 مدیریت امور اجرایی و اداری

 916/0 49 برنامة تعالی مدیریت مدرسه 

 یهایافته

 آزمون تایجن 2جدول اسمیرنوف اجرا شد.  –ها، آزمون کلموگروف بودن دادهبرای بررسی نرمال

  دهد.می انرا نشها داده بودننرمال فرض برای اسمیرنوف -کولموگروف 
 

 داده ها بودننرمال فرض برای اسمیرنوف -کولموگروف  آزمون نتایج. 2 جدول

 معناداری سطح آزادی درجة آماره متغير

 838/0 145 619/0 برنامة تعالی مدیریت مدرسه

 444/0 145 864/0 یادگیری سازمانی

 944/0 145 527/0 چابكی سازمانی

 350/0 145 920/0 نوآوری

برنامة  اسمیرنوف برای متغیر –بودن( متغیرها براساس آزمون کولموگروف بهنجار )نرمالبررسی 

و  527/0چابكی سازمانی با مقدار  838/0و سطح معناداری  619/0مدیریت مدرسه با مقدار تعالی 

و نوآوری با مقدار  444/0و سطح معناداری 864/0 ، یادگیری سازمانی با مقدار944/0سطح معناداری 

  .باشندمی نشان داد، متغیرها از توزیع نرمالی برخوردار 350/0و سطح معناداری  209/0
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 (3گروهی متغیرهای پژوهش )ارزش آزمون نتایج تی تك .3 جدول

 سطح معناداری مقدار تي انحراف استاندارد ميانگين متغيرها

 ./000 51/13 65/0 73/3 برنامة تعالی مدیریت مدرسه

 ./000 28/14 677/0 08/3 چابكی سازمانی

 ./000 36/15 ./619 78/3 یادگیری سازمانی

 ./000 67/18 58/0 89/3 نوآوری

 پژوهش متغیرهای میان ضریب همبستگی و انحراف معیار میانگین، به مربوط توصیفیهای یافته

مة تعالی برنامیانگین دهد که می گروهی نشاننتایج آزمون تی تك .است شده داده نشان 3 جدول در

(، در 89/3( و نوآوری )78/3(، یادگیری سازمانی )80/3چابكی سازمانی ) (،73/3مدیریت مدرسه )

  ( هستند.3از حد متوسط ) باالترای درجه 5طیف 
 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .4 جدول

 4 3 2 1 متغير شماره

    1 برنامة تعالی مدیریت  1

   1 **745/0 چابكی سازمانی 2

  1 **502/0 **616/0 یادگیری سازمانی 3

 1 **558/0 **304/0 **393/0 نوآوری 4
  05/0معناداری درسطح  *و  01/0معناداری در سطح ** 

برنامة تعالی ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  بررسی ماتریس همبستگی متغیرها با استفاده از

در  (393/0و نوآوری ) (616/0ی سازمانی ).(، یادگیر745/0زمانی )مدیریت مدرسه با چابكی سا

و  (502/0چابكی با یادگیری سازمانی ) ،مثبت و معناداری دارد. همچنین ةرابط 01/0سطح معناداری 

این، یادگیری  مثبت و معناداری دارد. عالوه بر ةرابط 01/0در سطح معناداری  (304/0نوآوری )

 که از آنجامثبت و معناداری با یكدیگر دارند.  ةرابط 01/0در سطح  (558/0سازمانی با نوآوری )

ساختاری  معادالت سازیمدل تكنیك از استفاده امكان بود، دارامعن متغیرها ضرایب همبستگی
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(SEM)1 خوبی با  دهند مدل از برازش نسبتاًمی نشانبرازندگی های شد. بررسی شاخص فراهم

  (.1شكل و  5برخوردار است )جدول ها داده
 

  مدل مدیریت تعالی، یادگیری سازمانی، چابکی و نوآوری سازمانی برازشهای شاخص. 5 جدول

 دامنة پذیرش ميزان به دست آمده شاخص برازندگي

 > 072/0 08/0 (RMSEAخطای تقریب ) واریانس برآورد دوم ریشة

 74/1 5-1 (df/2χآزادی ) درجة به خی مجذور نسبت

 <83/0 9/0 (GFIتطبیقی ) برازندگی شاخص

 <77/0 9/0 (AGFIیافته )تعدیل برازش نكویی شاخص

 <95/0 9/0 (NFIهنجاریافته ) برازش شاخص

 <97/0 9/0 (NNFIهنجارنیافته ) برازش شاخص

 <98/0 9/0 (CFIتطبیقی ) برازش شاخص

 98/0 1-0 (IFIافزایشی ) برازش شاخص

 <047/0 05/0 (SRMRباقیمانده ) مربعات میانگین دوم ریشة

دو شاخص  9/0دو شاخص اول و باالی  8/0(، مقادیر باالی 2001اعتقاد گفن و همكاران ) به

پور قدم) است موجودهای مدل سایر با مقایسه در شدهدوم حاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراحی

 یدتأی دهندةنشان شاخص،چهار هر  برای آمده دست به مقدار ،اساس این . بر(1398، کریمی و زند

 با را جوییصرفه و برازندگی چگونه نظر مورد مدل اینكه بررسی برای، نهایت در است. مدل برازش

 استفاده RMSEA تقریب خطای واریانس برآورد دوم ریشة توانمند شاخص از کند،می ترکیب هم

 است. قبول قابل 08/0مقدار  تا که است تقریب مجذورات میانگین ریشة شاخص این .است شده

 دست به (. مقدار1397یا بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارد )هومن،  1/0 شاخص این در که لیمد

 الگوی ها،شاخص تمامی بنابراین، است. مدل بودنمناسب دهندةنشان (74/0شاخص ) این برای آمده

های داده با کلی مدل برازش چگونگی بررسی از د. بعدکننمی تأیید را معادالت ساختاری

 ساختاری مدل در مسیر ضرایب و عاملی بارهای دوم مرحلة در برازش، از اطمینان و شدهریآوجمع

 .بررسی شد

                                                           
1. Structural Equation Model 
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 (βاستاندارد ) حالت در ساختاری معادالت الگوی .2شکل 

داری ااستفاده شد. از آنجا که معن تیآزمون  ةداربودن روابط بین متغیرها از آمارابرای بررسی معن

در سطح خطای  ±96/1از  ی شده است، بنابراین اگر میزان مقادیر حاصلهبررس 05/0در سطح خطای 

 تیدار نیست. مقدار آزمون امعن ةکوچكتر محاسبه شود، رابط 01/0در سطح خطای  ± 58/2و  05/0

برنامة تعالی مدیریت  (،48/7مدیریت مدرسه و یادگیری سازمانی )برنامة تعالی شده میان محاسبه

گری یادگیری سازمانی و نوآوری مدیریت مدرسه با میانجیبرنامة تعالی (، و 17/0مدرسه و نوآوری )

 پنهان متغیرهای شده بامشاهده متغیرهای رابطة بنابراین،دار بوده است. امعن 01/0(، در سطح 62/3)

مدیریت مدرسه بر یادگیری سازمانی و نوآوری بر یادگیری برنامة تعالی  تأثیر و گیریاندازه مدل در

 بیشتر 96/1که مقدار تی از  (، در صورتی1397براساس نظر هومن ) دار بوده است.اازمانی معنس

برای مسیرهای مستقیم و  12/0نیز در هر مورد از حداقل مقدار ضریب اثر، یعنی  اثر ضریب و باشد

  شوند.می ییدأتحقیق تهای مستقیم بیشتر باشد، فرضیه برای مسیرهای غیر 18/0
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 (tمعناداری ) حالت در معادالت ساختاری گویال .3شکل 

برخوردار است. ها خوبی با داده توان گفت مدل از برازش نسبتاً سازی میبراساس نتایج مدل

بر چابكی سازمانی و با مقدار ضریب رگرسیون  ،74/0مدیریت با مقدار ضریب رگرسیون برنامة تعالی 

مدیریت با ضریب رگرسیون برنامة تعالی . همچنین، گذار بوده استتأثیر. بر یادگیری سازمانی /69

برنامة تعالی این،  گذار بوده است. عالوه برتأثیرگری یادگیری سازمانی بر نوآوری با میانجی 41/0

گری چابكی سازمانی و یادگیری سازمانی بر نوآوری با میانجی 46/0مدیریت با ضریب رگرسیون 

با ضریب رگرسیون  مدیریت به طور مستقیمبرنامة تعالی ه، اینكدر نهایت، گذار بوده است. تأثیر

گذار نبوده تأثیربر نوآوری سازمانی  04/0 و با میانجی چابكی سازمانی با ضریب رگرسیون 03/0

 (. 6است )جدول 
 

 پژوهش متغیرهای استانداردشدة مستقیم غیر و مستقیم آثار .6 جدول

 مسير ردیف
مقدار آمارة 

 آزمون
 وضعيت ر کلاث ضریب مسير

 تأیید 73/0 مستقیم 74/0 02/10 چابكی سازمانی               برنامة تعالی مدیریت 1

 تأیید 68/0 مستقیم 69/0 82/7 یادگیری سازمانی                 برنامة تعالی مدیریت 2

 رد 021/0 مستقیم 03/0 25/0 نوآوری سازمانی                   برنامة تعالی مدیریت 3
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 مسير ردیف
مقدار آمارة 

 آزمون
 وضعيت ر کلاث ضریب مسير

 رد - غیر مستقیم 04/0 45/0 نوآوری سازمانی           چابكی سازمانی              برنامة تعالی مدیریت 4

 تأیید - غیر مستقیم 41/0 6/3 نوآوری سازمانی          یادگیری سازمانی                برنامة تعالی مدیریت 5

 تأیید - غیر مستقیم 46/0 03/4 نوآوری         چابكی           سازمانییادگیری          برنامة تعالی مدیریت 6
 01/0سطح  در معناداری **

از  74/0مدیریت برنامة تعالی  استانداردشدة مستقیم مسیر ضرایب دهدمی نشان 6 جدول نتایج

 را تبییننوآوری  تغییرات از 3/0از تغییرات یادگیری سازمانی و  69/0تغییرات چابكی سازمانی، 

مدیریت و برنامة تعالی بین  ةیادگیری سازمانی در رابطمیانجی چابكی و  نقش بررسی کند. برایمی

 آثارمدیریت بر چابكی سازمانی و یادگیری سازمانی محاسبه شد. برنامة تعالی نوآوری، اثر مستقیم 

 3مكنون در شكل  رهایمتغی بینهای پیكان در است، شده بیان 7جدول  در که استانداردشده مستقیم

مدیریت بر نوآوری با نقش میانجی یادگیری سازمانی برنامة تعالی مستقیم  غیر اثر دارد، اما وجود

مدیریت بر نوآوری با نقش میانجی چابكی سازمانی برابر برنامة تعالی مستقیم  غیر اثرو  41/0برابر 

 با نقش میانجی یادگیری سازمانی و مدیریت بر نوآوریبرنامة تعالی مستقیم  غیر اثر است. 04/0

 است.  46/0چابكی سازمانی برابر 

 گیریبحث و نتیجه

چابكی و ای با نقش واسطه نوآوری بر برنامة تعالی مدیریتمطالعة تأثیر هدف از پژوهش حاضر، 

داد وضعیت برنامة تعالی  ها نشانیافته نتایجبود.  ری شهر ةرس متوسطدر مدا یادگیری سازمانی

برنامة تعالی یریت مدرسه، یادگیری، چابكی و نوآوری باالتر از حد متوسط و مطلوب بود و مد

(، معتقدند 1395رهنورد و علیجانی )بر چابكی تأثیرگذار بوده است.  74/0مدرسه به میزان  مدیریت

لندگی های متعدد و متنوع، در دستیابی به بابخش دولتی به علت کثرت ارباب رجوع، نیازها و خواسته

های سرعت و کیفیت، نیاز به چابكی بیشتری دارد. بر این اساس، سازمان و تعالی خود در زمینه

محور، پویا و پاسخگوی نیازهای علمی و تخصصی آموزش و پرورش به عنوان سازمانی دانش
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ر جامعه، باید خود را با شرایط روز بیش از گذشته وفق دهد، با محیط اطراف تعامل سازنده و مؤث

سازمانی داشته باشد. نتایج داشته باشد و ساختاری منعطف در پاسخگویی به مطالبات درون و برون

های این بخش از پژوهش حاضر )تأثیر برنامة تعالی مدیریت مدرسه بر چابكی سازمانی(، با پژوهش

دی، ( همسو است و با تحقیقات مرا1395فر )(، میرکمالی و فتاحی1394میرکمالی و همكاران )

 خندقیامین و زادهقلیحسیناسد، (، و بنی1398پور و زندکریمی )(، قدم1393نادری و پورکریمی )

  ( ناهمسو است.1396)

بر یادگیری  69/0مدرسه به میزان  مدیریت برنامة تعالینشان داد  های تحقیق نیزتحلیل داده

جریان یاددهی و یادگیری همبسته  که حیات مدرسه و هویت آن بااز آنجا گذار است. تأثیرسازمانی 

سرعت در حال انجام است، بهعلوم در قرن بیست و یكم های زمینه ةاست و تحوالت علمی در هم

شدن فرهنگ یادگیری سازمانی د، نهادینهکنگذاری مدرسه را تضمین تأثیرتواند بقا، حیات و می آنچه

کردن یادگیری با عملیاتیرسمی است.  یردر بین مدیران، کارکنان و معلمان به دو شكل رسمی و غ

آید تا انعطاف پذیری، تغییر و می یند عملیاتی بوجوداسازمانی در مدرسه، ظرفیتی در ساختار و فر

تطبیق با شرایط متغیر بدون نیاز به انجام تغییرات دائمی، بنیانی را ایجاد نماید. نتیجه این تحقیق با 

(، 1398الهی قمشی )(، شفیعی و فضل1393ی و رزاقی )پور نصیرآبادتحقیقات عسكری، زارع

(، 1389زاده و همكاران )(، خانعلی1390کش و فائض )(، سلیمانی، زحمت1396اسكندری و قنبری )

( همسو است. از نتایج دیگر این تحقیق، این است که 2000) 2( و گاروین2011) 1جیمنز و واله

مستقیم بر نوآوری  گری یادگیری سازمانی به طور غیریانجیبا م 41/0مدیریت به میزان برنامة تعالی 

ترین واقعیتِ دنیای مدرن است، اما مهمکند که نوآوری می ( اظهار2020) 3ریدلیگذار است. تأثیر

گرچه نوآوری در نقش یكی از . اایماست که آن را درست نفهمیده موضوعاتییكی از  ،در عین حال

است که  معمایی بزرگ کند، اما همچنانبخش ترقی بشرعمل میشتابو موتورهای قوی شكوفایی

 ریدلی معتقداند. ها، اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی در نحوة کار آن ماندهتكنولوژیست

اگر آن را کنار بگذاریم، به خودمان بد  است و یکه نوآوری فرزند آزادی و والدِ شكوفایاست 
                                                           
1. Jiménez & Valle 

2. Garvin 

3. Ridley  
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متعدد آن در جهان های نظام تعلیم و تربیت با توجه به رسالت و نقش تغییر و نوآوری در. ایمکرده

مشكالت مزمن ساختاری  ةواسطه که آموزش و پرورش ب حالی کنونی ضروری و حیاتی است. در

و انباشت مطالبات گذشته توان پاسخگویی به نیازهای نسل امروز را ندارد، به محفوظات بیشتر متكی 

های مدت و پاسخ به نیازهای آنی است. اتكاء به سیاستر مقطعی، کوتاهاو بیشتهای است و سیاست

های و سیاستها سازی که پیشایند نوآوری برای رهایی از برنامهگذشته و تكراری، فرصت چابك

کار و تالش و بهسازی سیستم مدرسه را  ةناکارآمد است را از مدیران چابك و چاالک که انگیز

نوآوری با ایجاد  ةقراوالن عرصدارس نوآور و خالق به عنوان پیشم دارند، سلب کرده است.

محلی، ملی و جهانی را در  ةیادگیری جذاب، ظرفیت و صالحیت حل مسائل پیچیدهای محیط

ملی و جهانی، با خالقیت و های کنند تا در آینده به عنوان کنشگرانی در عرصهمی فرگیران ایجاد

، (1385و همكاران ) مقدم زادههادینتایج این تحقیق با تحقیقات  .نوآوری برای حل مسائل بپردازند

 ( همسو است. 1395و جارچی ) ،(1394(، زارعی )1390، دهقان کرنكان، )(2011جورج )

ت در اتخاذ رویكردهای متحورانه و نوآورانه در مدیریت مدارس از سوی مدیران أنداشتن جر

از یك طرف، و وجود نظام مدیریت  ،ی نوآوری استآگاهی، دانش و شناخت کافعدم که ناشی از 

ریزی متمرکز صرف از طرف دیگر، باعث ایجاد نوعی حس یكنواختی و دلزدگی از محیط و برنامه

کار، اقتضایی و ها، برآمدن مدیریتی محافظهاین نقصان ةو فرهنگ حاکم بر مدرسه شده است. نتیج

که مدارس باید پیشران تحول در  حالی است، درناکارآمد است که مهمترین ویژگی آن روزمرگی 

پایدار باشند. همچنین، عدم تشویق و حمایت از نوآوران، نبود ساختار اداری چابك و چاالک،  ةتوسع

تعلیم و تربیت،  ةجهانی در عرصهای روکراسی اداری و عدم امكان دسترسی به خالقیتووجود ب

های رقابتی نظامهای نوآوری به عنوان یكی از مزیتموانعی در مسیر شكوفایی وگرایش مدیران به 

دستیابی به نوآوری و های رود. در اینچنین شرایطی، یكی از راهمی تعلیم و تربیت جهان به شمار

یادگیری سازمانی های های منابع انسانی، ایجاد فرصتسازی توانایی و قابلیتبهبود شرایط، بیشینه

نتایج این بخش از تحقیق ها نیز هست. یند نوآوری در سازمانااست، عاملی که محرک و مشوق فر

و ها ( با یافتهنوآوریگری چابكی و یادگیری سازمانی بر با میانجی مدیریتبرنامة تعالی تأثیر )
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 (،1396نیا )نیا، رضایی و واحدی(، شفیق1398) محمدداوودی وجودکی، محمدخانی تحقیقات 

خانسونئورنكیت و  ،(1394زارعی ) (،1394) همكارانی و کمالریم، (1396ی )ریو جهانگ یخلخال

 (2011جورج )و  ،(2015بودریكس ) (،2015) ، یانگ و هونگ(، چانگ2018پانجاکاجورسناک )

  همسو است.

شدن نقش با توجه به مشخصد: شومی با توجه به نتایج تحقیق حاضر، پیشنهادهای زیر توصیه

رسد عوامل دیگری بر نوآوری مانند می ازمانی بر نوآوری، به نظرگری یادگیری و چابكی سمیانجی

 نظری مبانی ةدامن در پژوهش این در داشته باشند کهتأثیر  رهبری و ....های فرهنگ سازمانی، سبك

شود می دیده نشده است. بر این اساس، به پژوهشگران توصیه پژوهشگر سوی از شدهگردآوری

 ارتقای ی و مدیریت، فرهنگ، .... را مورد توجه قرار دهند. به منظورمتغیرهایی مانند: سبك رهبر

 برای خوبی پتانسیل و بوده کوچك سازمان هایی مدارس که حقیقت این سازمانی، چابكی

تمرکززدایی،  با پرورش آموزش و است ضروری منظور، این برای است. تأکید مورد دارند سازیچابك

بدهد. با توجه به  محیطی اقتضائات با ههمواج دیران مدارس دربیشتری به مهای فرصت اختیار و

شود در جلسات شورای می گذاری یادگیری سازمانی بر نوآوری، به مدیران مدارس توصیهتأثیر

که سوابق مشاوره در ای مشاورههای ای، شرکتآموزشی مدرسه از ظرفیت افراد متخصص و حرفه

عمل آید و نسبت به اهمیت و ه ویژه کارآفرینان دعوت بهنوآورانه دارند و بهای طرح ةزمین

منشور یادگیری سازمانی با هدف تسهیم دانش و ند. کنکردن این موضوعات راهبردی اقدام عملیاتی

انسانی  بعد مدارس، بر تشكیالت و ساختار به توجه باکارکنان مدرسه تدوین و عملیاتی شود.  ةتجرب

آموزان به عنوان معلمان، مدیران، کارکنان و دانش زیراگردد.  تأکید مدارس در چابكی و نوآوری

 فراهم را مناسب پاسخگویی توان و پذیریانعطاف پویایی، ةانسانی هستند که زمینهای سرمایه

گذاری با هدف ارجفردی های قابلیت ةالعمر و توسعفرهنگ آموختن، یادگیری مادام ةتوسع .آورندمی

فرهنگ یادگیری سازمانی مد نظر قرار  ةم پاداش با هدف بسترسازی و توسعبه آموختن و ایجاد نظا

شود، مدیران مدارس با تشكیل جلسات منظم هفتگی، ماهانه، ترمی و .... همراه با می گیرد. پیشنهاد

 یارتقا ةگذاری دانش و اطالعات، زمینبخشی، به اشتراکة مشارکت، همدستور کارهای علمی زمین

 مل انسانی مدرسه را برای خلق راهبردهای نوآورانه فراهم آورند. با تدوین و طراحیعواهای مهارت
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ها، ابتكارات، تجهیزات، و ساختاری که از ستاد تا مدرسه را پوشش دهد، در هر سال طرح و برنامه

یندی علمی و کارشناسانه ارزیابی و انوآوری را در خود دارند، طی فرهای مواد آموزشی که ویژگی

نوآورانه در اختیار آیندگان های رشد و توسعه اندیشه برایآوری شود و در قالب مجلدهایی عجم

 قرار گیرد. 

مواجه  شناسیروش و اجرایی موضوعی،های محدودیت با تحقیقات سایر مانند حاضر تحقیق

بومی، مدیریت مدرسه به عنوان یك مدل برنامة تعالی باوجود گذشت یك دهه از کاربرد  است. بوده

از طریق برگزاری  در این راستا،محدود است.  ةمیزان آشنایی و دانش مدیران مدارس در این زمین

 این با مدیران مدارس آشناسازی اجتماعی و .... برایهای آموزش ضمن خدمت، شبكههای کالس

 طوالنی، ریادا مكاتبات اجرای پژوهش نیز عدم تمایل به همكاری و فرایند در شود.می توصیه مفاهیم

با ارسال بخشنامه مبنی بر همكاری  آموزش وپرورش پژوهشگر گرفت. لذا، از زیادی زمان و انرژی

به  خدمت در تواندمی مدارس اتوماسیونی در وای رایانه فضاهای طراحی و تجهیز با پژوهشگران و

 به و نجام شدها کمی رویكرد با حاضر که پژوهش . ار آنجاکندپژوهشگران کمك بیشتری  و پژوهش

های پژوهش نتایج از ترعمیق تفسیر به منظوردستیابی به شودمی است، پیشنهاد بوده محدود پرسشنامه

 غیره نیز و مشاهده مصاحبه، جمله ازها داده آوریجمعهای سایر روش و کیفی رویكرد از مشابه،

 شود.  استفاده
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 .سمت تهران: انتشارات ،چهاردهم چاپ .یتطبیق رورشآموزش و پ(. 1393احمد ) آقازاده،

گرای مدیران مدارس در بهبود (. تأثیر رهبری فضیلت1396قنبری، سیروس )، و اسكندری، اصغر

-254 (،2)5، مدیریت مدرسه. گری یادگیری سازمانیعملكرد سازمانی معلمان با میانجی

237. 

 .فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی معلمان ةرابط(. بررسی 1398حیدری، صابر ) ، وباتمانی، فردین

 . 182-194 (،1)7مدرسه، 

: تعالی تا اثربخشی (. از1396خندقی، مقصود )امین ، وزاده، رضوانقلیحسین ،اسد، شهینبنی

 و تعلیم مبانی ةپژوهشنام .مدرسه در برنامة تعالی مدیریت عمل و تحقیق نظریه، گسست
 . 124-148(، 2)7 تربیت،

ثر بر تمایل ؤهای م(. بررسی عامل1389) طاهرهامیراحمدی، ، و نژاد، خدانظرفرخ ،بهروزی، محمد

رهیافتی نو  .شدن به سازمان یادگیرندهآموزشی برای تبدیل –های فرهنگی اعضای سازمان
 . 19-36 (،1)1 در مدیریت آموزشی،

كرد نوین و جامع در مدیریت (. بهسازی و بالندگی سازمانی )روی1386پرداختچی، محمدحسین )

، چاپ ششم، مقاالت همایش تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی ةچكیدتغییر(، 

 تعلیم و تربیت.  ةتهران، انتشارات پژوهشكد

 .بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در مدارس در میان دبیران ة(. رابط1394پرناک، جهانگیر )
 .  75-97(، 38)10 ناختی،شهای نوین روانپژوهش

فرهنگی منادی  ةسسؤم :تهران ،چاپ اول .یندمدار در مدرسهامدیریت فر(. 1393تورانی، حیدر )

 تربیت. 

 مدل ارائة ها ونوآوری از حمایت (. موانع1396نژاد، اعظم )مالیی، و آقایی، امیر ،تورانی، حیدر

 (،63)16 های آموزشی،نوآوریرش، پرو آموزش و در نوآوری نظام به منظور استقرار مناسب

77-47 . 

 ةنامپایان .بین یادگیری سازمانی و نوآوری با عملكرد ةبررسی تحلیلی رابط(. 1395جارچی، آذر )

 ، تهران. یمرکزواحد تهران ،کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی
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 .تهران شهرداری ةنگا22 مناطق کارکنان سازمانی چابكی وضعیت (. بررسی1396جعفری، مهرنوش )

 . 88-71، (36و 35)11 ،فرهنگی مدیریت

ای مدل بالندگی حرفه ة(. ارائ1398امیرحسین ) کامران، و محمدداوودی،محمدخانی،  ،جودکی، اکبر

  .251-272(، 2)7 مدیریت مدرسه، .بنیادای دادهمدیران مدارس متوسطه، نظریه

 یادگیری میان ةچندگان روابط (. بررسی1393هویدا، رضا ) ، وسیادت، سیدعلی ،حیدری، مرضیه

 هایدانشگاه در سازمانی چابكی هایقابلیت سازمانی، و تعالی هایتوانمندسازی سازمانی،

 . 121-140 ،(2)9 آموزشی، نوین رویكردهایاصفهان،  شهر دولتی

 رسی رابطة بین(. بر1389اصغر ) اصغر و مشبكی،علی فانی، اسداهلل، کردنائیچ، رقیه، زاده،خانعلی

 . 20-45(، 3)2 مدیریت تحول، پژوهشنامهسازمانی.  یادگیری و توانمندسازی

 ،1 رشد مدیریت مدرسه، .(. آموزش و پرورش چابك1396فائزه ) و جهانگیری ، والی، علیخخل

15- 10. 

 .بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی ةرابط(. 1390دهقان کرنكان، فاطمه )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران. ةنامپایان

 .بین مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی ةبررسی رابط(. 1388دهقان نجم، منصور )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.  ةنامپایان

کل تربیت بدنی هوری کارکنان ادارآبررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و نو(. 1389دلفانی، ساره )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.  ةنامپایان .خوزستان

(. تعیین 1394اسدی، محمدحنیف )، و قمری، محمدرضا ،طباطبایی، سیدسعید ،ذبیحی، محمدرضا

 .های دانشگاه علوم پزشكی مشهدهوش سازمانی و چابكی سازمانی در بیمارستان ةرابط

 . 43-54، (1)9 پیاورد سالمت،

یادگیری خودراهبر و چابكی سازمانی مورد:  ة(. بررسی رابط1394زندی، مرضیه )، و رستگار، احمد

 ةهای نوین در حوزالمللی پژوهشاولین کنفرانس بین .یك شهرری ةمدارس ابتدایی ناحی
 ، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس.شناسی و مطالعات اجتماعی ایرانعلوم تربیتی و روان

بینی چابكی سازمانی از طریق انگیزش (. پیش1397) ، علیاحسانی، امیر، و پورقربان سجاد، رضایی،

مدیریت آموزش و پرورش(،  ةموردی کارکنان ادار ةشغلی و خودکارآمدی عمومی )مطالع

 . 61-88 (،2)7 ها،بر آموزش سازمان
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در پرتو فرهنگ  یسازمان یر چابكاطالعات ب یفناور ریتأث(. 1395اله، و علیجانی، زهرا )رهنورد، فرج

 . 45-55، 24، مدیریت توسعه و تحول ی.سازمان

 .بین نوآوری سازمانی و یادگیری و عملكرد سازمانی نیروهای مسلح ةرابط(. 1394زارعی، مجتبی )

 مرکزی.  - کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد دلیجان ةنامپایان

 . 10-13 ،19 ،شوق تغییر .آشیل مدیریت است ةیانی پاشن(. ارزشیابی پا1394زرافشان، علی )

. تهران: نشر شناختیهای روانآزمون(. 1389عسكریان، مهناز )، و کامكاری، کامبیز، ساعتچی، محمود

 ویرایش.

توانمندسازی کارکنان با یادگیری  ة(. رابط1390فائض، علی )و  ،کش، محبوبهزحمت ،سلیمانی، نادر

 . 89-105 (،15)4 علوم تربیتی، .آموزش و پرورش سازمانی در ادارات

مدیریت دانش و رهبری هوشمند با ة (. رابط1398اله )الهی قمشی، سیففضل، و شفیعی، زینب

 . 20-33 (،1)1 رویكردی نو در علوم تربیتی، .یادگیری سازمانی

یت مدرسه بر بهبود (. بررسی طرح تعالی مدیر1396رضایی، اکبر ) ، وواحدی، مجید ،نیا، مریمشفیق

شناسی و علوم نمطالعات روا .ناحیه یك تبریز ةدختران ةکیفیت آموزشی در مدارس متوسط

 . 201-214 (،4)3، تربیتی

(. تعیین نقش طرح تعالی مدیریت مدرسه در بهبود کیفیت 1395صادقی، اعظم ) ، وشرف، جمیله

 ن مازندران. ، استاالمللی مدیریت، علوم تربیتیکنفرانس بین .آموزشی

های دولتی (. بررسی ابعاد ارزیابی چابكی سازمانی در سازمان1384زاده، علی )رجب، و شهائی، بهنام

المللی مدیریت فناوری اطالعات و دومین کنفرانس بینبا رویكرد فناوری اطالعات، 
 .، اسفندماه، ایرانارتباطات

انی بر هوش معنوی و توانمندسازی سازی سازم(. بررسی تأثیر چابك1396پور، حسن )شهرکی

 .117-140 (،3)12 موزشی،آهای مدیریت وریآنوهای اجرایی شهر زاهدان، کارکنان دستگاه

(. ساخت و اعتباریابی 1399افشین ) ،افضلیو  ،بنی، فخرالساداتیكلنصیری و ،عبدالملكی، شوبو

 . 101-122 (،22)9 ی،مطالعات آموزشی و آموزشگاه .مقیاس ارزیابی عملكرد تعالی مدارس

گرا در (. نقش رهبری تحول1393یا )ؤر ،رزاقی ، واهللنصیرآبادی، فضلپور عزار ،عسكری، ناصر

، (2)6 .های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین )ع(پژوهش .یادگیری سازمانی ةتوسع

122-99 . 
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 .سازمانی و عملكرد سازمانی ییادگیر میان ةرابط بررسی (.1389مهدی ) مقدمی، و ،محسن عالمه،

 . 75-99 (،1)2 اجرایی، مدیریت ةپژوهشنام

 نقش با سازمانی چابكی و تحولی رهبری بین (. رابطة1398زندکریمی، مریم ) ، والهپور، عزتقدم

 . 212-231 (،2)7، مدرسه مدیریت .تسهیم دانش میانجی

های کتابخانه کتابداران شغلی لكردعم و چابكی سازمانی ةرابط (. سنجش1393مریم ) محمودانی،

 ةنامپایانتهران.  شهر سطح در و فناوری تحقیقات علوم، وزارت ةهای تابعدانشگاه مرکزی
 .تحقیقات علوم واحد آزاد ، دانشگاهکارشناسی ارشد

های انسانی معلمان و مدیران (. بازپژوهشی نقش سرمایه1395سارا )شفیعی، سیده، و مرادی، کیوان

 . 1-22، 33 های تربیتی،پژوهش .سازی مدارسبكدر چا

دولتی  ةچابكی مدارس متوسط ة(. مقایس1393پورکریمی، جواد ) ، ونادری، ابوالقاسم ،مرادی، کیوان

 های مدیریت آموزشی،نوآوری .راهكارهایی برای بهبود آن ةدولتی شهر تهران و ارائ و غیر

3 (35 ،)32-19 . 

(. نقش خودمدیریتی 1395رشیدی، فریبا ) ، وحسینی، سیدعبداله ،راندختصدیقی، ای ،مزاری، ابراهیم

سومین کنفرانس  .های انسانیمنابع انسانی بر چابكی سازمانی مدارس؛ با میانجیگری سرمایه

 های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی. المللی پژوهشبین
 تهران: نشر سوم، ویرایش هجدهم، چاپ .آموزشی مدیریت رهبری و(. 1389سیدمحمد ) میرکمالی،

 یسطرون.

بین توانمندسازی با چابكی سازمانی  ة(. بررسی رابط1395فتاحی فر، فاطمه ) ، ومیرکمالی، سیدمحمد

مدیریت و رهبری  .دوم مدارس دخترانه دولتی شهرستان شهریار ةدور ةدبیران مقطع متوسط

 . 123-138 (،2)10دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار،  آموزشی،

نگرش مدیران به  ة(. بررسی رابط1395ناصری، صدیقه )، و عزتی، میترا ،میرکمالی، سیدمحمد

 های مدیریت آموزشی،نوآورییك شهر ری.  ةنوآوری با یادگیری سازمانی در مدارس ناحی

43 ،82-65. 

 نقش ةمطالع(. 1394رومیانی، یونس ) ، ومزاری، ابراهیم ،کبری میرکمالی، سیدمحمد، خباره،

 .مدارس سازمانی چابكی و خودرهبری کارکنان ةرابط در های انسانیای سرمایهواسطه

 .55-83، (4)1 آموزشی، مدیریت و رهبریهای پژوهش
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 ،5 راهبرد فرهنگ، .(. الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش1391نوید ادهم، مهدی )

323-296. 

بین تسهیم و نوآوری  ة(. بررسی رابط1385لی، بهروز )قلیچ ، و، پروینمحبی ،زاده مقدم، اکرمهادی

 (،1)17 های مدیریت در ایران،پژوهش .های خدمات مالی )بانك رفاه تهران(در سازمان

221-201 . 

 .افزار لیزرل ) با اصطالحات (یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرممدل(. 1397هومن، حیدرعلی )

  تهران: سمت.

بین  ة(. بررسی رابط1394اهلل )مرادی پردنجانی، حجت ، ومنتظرالظهور، فردوس ،علی ،طاهرییار

دومین  .کرد اول شهر ةهای رهبری معنوی با چابكی سازمانی در مدیران مدارس متوسطلفهؤم
 ةسسؤ، دبی، مهای نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانیالمللی پژوهشکنفرانس بین

 ش کارین. سرآمد همای

(. بررسی تأثیر 1394و سیدی، فرزانه ) ،رئیسی شهرویی، حفصه ،شكوهی، جواد ،یعقوبی، نورمحمد

 ةپژوهشنام .های رهبری بر عملكرد سازمانی با میانجی یادگیری و نوآوری سازمانیسبك

 .32-56 (،14)7 مدیریت تحول،
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