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چکیده
رهبری تحولآفرین ،یکی از تازهترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که میتواند باعث
ارتقای توانایی پیروان در درک ماهیت سازمانی و مشکالتی شود که با آن روبرو هستند .از سوی دیگر،
امروزه سازمانها برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی و انطباق با محیط ناپایدار و متغیر بیرون به
تحول و نوآوری نیازدارند .هدف پژوهش حاضر به بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی،
در بین پرسنل آموزش و پرورش استان ایالم پرداخته است .این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
بوده که جامعه آماری آن را پرسنل آموزش و پرورش استان ایالم تشکیل میدهد ،که  54نفر از
پرسنل به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه چندعاملی رهبری و
پرسشنامه میرکمالی و چوپانی( ) 0931استفاده شده است .جهت تحلیل داده ها از ازمون اسپیرمن
استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان داد بین رهبری تحول آفرین و نوآوری در سازمان ارتباط مثبت و
معنا داری وجود دارد و همچنین همه ابعاد رهبری تحول آفرین با نوآوری سازمانی ارتباط مثبتی دارند
و مالحظات فردی دارای بیشترین همبستگی با نوآوری سازمانی است.
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پرورش شهرستان ایالم

مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال اول)

بررسي رابطه سبک رهبری تحول آفرین و نوآوری در آموزش و

واژگان کلیدی :رهبری تحول آفرین ،نوآوری سازمانی ،سازماندهی ،آموزش و پرورش.

مقدمه
رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است .شاید علت جذابیت گسترده
رهبری این باشد که رهبری ،فرآیندی بسیار اسرار آمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد .در اکثر موارد ،دانشمندان
علوم رفتاری کوشیدهاند تا بدانند بر اساس چه ویژگیها ،توانایی ها ،رفتارها ،منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبههایی از
موقعیت ،توان رهبر در تأثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را میتوان تعیین کرد (امیرکبیری و همکاران.)003،0914 ،
محققان بیان میدارند که رهبری ،توانایی اثرگذاشتن بر نگرشها ،تواناییها و باورهای کارکنان در جهت رسیدن به اهداف
سازمانی است (معایرحقیقی فرد و همکاران .)00،0913،ادبیات رهبری و مدیریت ،طی دو دهه گذشته ،شاهد تکوین و
مقبولیت یافتن طیف جدیدی از نظریههای مربوط به رهبری اثربخش بوده است .درمیان این دسته از نظریهها  ،نظریه
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رهبری تحول آفرین به مرور توانسه است نزد دانشمندان و متفکران این حوزه از معارف علمی ،مقبولیت بیشتری را به
مثابه پارادایمی جدید کسب کند (سنجقی .)210،0911 ،نوآوری ،مفهومی کلیدی است که امروزه از آن به عنوان محور
دستاوردهای تجارت در قرن بیست و یکم یاد میشود .سازمانهای کوچک و بزرگ اقدام به ارزیابی مجدد محصوالت،
خدمات و عملیات خود کردهاند تا فرهنگ نوآوری را به وجود آورند .این بازبینی مجدد اهداف سازمانی ،بدین دلیل صورت
میگیرد که پرورش فرهنگ نوآوری در درون سازمان ،بهترین تضمینی است که یک سازمان بتواند در محیطی که بازارهای
آن به سرعت به پیش میروند ،پایدار بماند .در این تحقیق به بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی در
آموزش و پرورش استان ایالم پرداخته می شود.

مبانی نظری و مرور ادبیات
تغییرات مهم در محیط کسبوکار ،از مشخصههای اصلی قرن حاضراست .تغییرات سریع محیط ،صنعت ،مشتریان ،ارباب
رجوع ،رقبا ،همکاران ،محصوالت و خدمات همگی نیروهایی هستند که بر سازمان اثر میگذارند و نیاز به برتری را موجب
میشوند (میرکمالی و همکاران .)004،0931،سازمانها برای دوام و بقاء ناگزیرند خود را با این تغییر و تحوالت پرشتاب و
بی سابقه هماهنگ نمایند و به موازات تغییرات سخت افزاری ،نیروی انسانی و نرم افزاری خود را نیز بهروز کنند .در این
رهگذر ،تغییر در شیوههای مدیریت و رهبری سازمان امری اجتناب ناپذیر است ،چرا که شیوههای سنتی مدیریت و
رهبری در شرایط متحول و پویای امروزی فاقد اثربخشی الزم میباشد (جاودانی .)059،0931 ،بنابراین سازمانهای موفق
به رهبرانی نیازمندند که با ژرف نگری ،جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند ،افراد را به آن مسیر هدایت
کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان بهوجود آورند( مظلومی و همکاران .)99،0932،ما در زمانی که سازمانها به طور
فزاینده به وسیله محیط رقابتی به چالش طلبیده میشوند ،بر حیاتیترین عنصر یعنی رهبری تمرکز میکنیم .سیستمها
می توانند برای ایجاد کارایی عملیاتی طراحی شوند ،اما این رهبری است که سازمان را قادر به حفظ موقعیت غالب در
صنعت خود میکند .تحقیقات نشان میدهند برای این که سازمانها بتوانند به طور مؤثری تقاضای در حال تغییر محیط
امروزی را برآورده سازند ،نیازمند انعطاف پذیری ،انطباق پذیری ،کارآفرینی و نوآوری بیشتری هستند .به همین دلیل
سبک رهبری مناسب برای تأثیرگذاری بر یک چنین تغییری مورد نیاز میباشد(سنجقی و همکاران .)212،0931 ،رهبری
تحول آفرین قادر است از طریق الهام به کارکنان ،ایجاد انگیزه کند و موجب تحریک خالقیت آنان شود ،همچنین اعتماد،
تعهد و عملکرد شغلی را افزایش دهد  .تحقیقات متعددی در خصوص اهمیت رهبری تحولآفرین توسط محققان ارائه شده
است .که در جداول ذیل آمد ه است.
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جدول شماره :0تحقیقهای انجام شده در خارج از کشور
نویسنده

رخمن

0

گاماسلو

سال

2102

2

2113

عنوان و نتیجه تحقیق
در تحقیقی رابطه رهبری تحولآفرین و نتایج کار و عدالت به عنوان
متغیر واسطه را بررسی کردند  .نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین
اثرقابل توجهی به درک عدالت و نتایج کار دارد .همچنین عدالت تاثیر
زیادی بر نتایج کار دارد .در اثر واسطه عدالت در رابطه بین رهبری تحول
آفرین و نتایج کار نتیجه نشان داد که اثر قابل توجهی عدالت بر روی
رضایت شغلی و ترک شغل نداشته ولی تاحدودی بر روی تعهد سازمانی
موثر بوده است .
در تحقیقی رهبری تحول آفرین ،خالقیت و نوآوری سازمانی را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان دارد که رهبری تحول آفرین ،
تاثیر مهمی بر خالقیت در سطح فردی و سازمانی دارد .

جدول شماره :2تحقیقهای انجام شده در داخل کشور
نویسنده

سال

مظلومی و همکاران

0932

میرکمالی و چوپانی

0931

نیستانی وهمکاران

0930

بیک زاده و نجفی ثالث

0931

عنوان و نتیجه تحقیق
در تحقیقی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خالقیت و نوآوری سازمانی
در شرکت های خصوصی بیمه را بررسی کردند .نتایج تحقیق نشان داد
که رهبری تحول آفرین با نوآوری سازمانی رابطه معنی داری داد و
خالقیت در این میان نقش میانجی دارد.
در تحقیقی به بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با گرایش به نواوری
سازمانی در یک شرکت بیمه ای پرداختند .نتایج حاکی از آن است که
بین رهبری تحول آفرین و گرایش به نوآوری سازمانی ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد ترغیب ذهنی،
ارتباطات الهام بخش و نفوذ آرمانی تغییرات گرایش به نوآوری را پیش
بینی می کنند.
در تحقیقی به بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با توانمندسازی
کارکنان کویرتایر بیرجند پرداختند  .نتایج نشان داد که تمامی مولفه
های رهبری تحول آفرین با توانمندی ساز کارکنان رابطه مثبت و معنا
داری دارد .
در تحقیقی با عنوان "تأثیر رهبری تحول آفرین بر موفقیت استقرار
شش سیگما " مطالعه موردی دانشگاه آزاد مراغه  ،را بررسی کردند .
نتایج تحقیق مبین این بود که رهبری تحول آفرین بر موفقیت استقرار
شش سیگما در دانشگاه آزاد مراغه تأثیر گذار است.
1

- Rokhman
Gumusluoglu 2
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یعقوبی و همکاران

0913

افجه و سلطانی

0931

فاضل و همکاران

0931

بهرامی و همکاران

0931

فکوری و انصاری

0911

در تحقیقی رابطه بین رهبری تحول آفرین را رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان را بررسی کردند  .نتایج نشان داد که رابطه معنا داری بین
رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد و مولفه های
رهبری تحول آفرین با رفتارشهروندی سازمانی ارتباط معنا داری دارند .
تحلیل رگرسیون نشان داد که از مولفه های رهبری تحول آفرین ،
رفتارهای آرمانی و مالحظات فردی بیشترین تأثیر را بر در رفتار
شهروندی سازمانی دارند
در تحقیقی تاثیر تعامل اجتماعی بر نوآوری شرکت های بیمه را بررسی
کردند .نتایج ناشن داد که به دلیل ضعف در مرحله کسب دانش و ناچیز
بودن تعامل اجتماعی بین کارکنان و در نتیجه عدم معرفی روش های
ارائه خدمات ،عدم معرفی فرایند ارائه خدمات نوآور در فرایندهای کاری
موجود و همچنین عدم ایجاد تغییرات اساسی و الزم در ساختارهای
سازمانی  ،نوآوری اداری به دست فراموشی سپرده شده است.
در تحقیقی به بررسی نقش اعتماد در نوآوری سازمانی پرداختند .جامعه
آماری این پژوهش  ،همه کارمندان یکی از بانک های خصوصی و بزرگ
ایرانی در شهر شیراز است و  065نفر از کارمندان ،به عنوان نمونه آماری
انتخاب گردیدند .سنجش اعتماد سازمانی ،بر اساس سه جنبه اعتماد
سازمانی الونن ،بلوم ویست و پاماالینن یعنی اعتماد عمودی ،اعتماد افقی
و اعتماد نهادی انجام شده است.نتایج پژوهش حاضر ،نشان داد که جنبه
غیرشخصی اعتماد ،یعنی اعتماد نهادی بیشترین تأثیر را در ایجاد
نوآوری سازمانی و در بخش خدمات دارد.
دراین تحقیق رابطه چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی بررسی
شد .جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی
اصفهان بودند.یافته ها براساس رگرسیون چندمتغیره نشان داد که رابطه
سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با نوآوری اداری
معنادار است .همچنین رابطه میان سرمایه های انسانی ،ساختاری و
رابطه ای با نوآوری فنی نیز معنادار است.
در تحقیق خود با عنوان «مطالعه عوامل بازدارنده و انگیزشی برای
نوآوری در بنگاه های کوچک منتخب ایران» ،به بررسی این موضوع در
 51شرکت حاضر در گروه ماشین آالت و تجهیزات در نمایشگاه صنعت
تهران در سال  0915پرداخته اند .نتایج تحقیق نشان داد که پاسخ به
نیاز مشتریان و بازار و افزایش رقابت در مشخصات محصوالت بازار
اولویتهای اول و دوم در عوامل انگیزشی برای نوآوری در شرکت های
مورد مطالعه ،و عدم امکان دسترسی به منابع مالی مورد نیاز مهم ترین
مانع نوآوری در آن شرکت ها بوده است.
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متناسب با کاربردها و سطوح مورد بررسی ،نوآوری به انواع مختلف تفکیک شده است .معموال محققان بر این باورند که
مفهوم فرایند نوآوری را درک کرده اند ،اما حقیقتاً بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در حوزه های مختلف مرتبط با نوآوری،
تعاریف و طبقه بندی متفاوتی از نوآوری را ارائه داده اند .فرایند نوآوری به صورت نوآوری رادیکالی یا افزایشی ،نوآوریهای
تقلیدی یا کامال جدید ،بهبودی یا انقالبی ،تکنولوژیک یا سازمانی و بسیار انواع دیگر تعریف شده است  .بطور کلی دو
فاکتور مهم در تعیین نوع نوآوری وجود دارد:
-0درجه جدید بودن نوآوری؛
-2جدید بودن در محصول ،خدمت ،فرایند و یا غیر از این موارد.
بر اساس فاکتور اول یعنی جدید بودن ،نوآوریها به طبقات متفاوتی دسته بندی شده اند که مهمترین طبقهبندی جدید
بودن نوآوری را به دو دسته نوآوریهای افزایش و رادیکالی تقسیم می کند .منظور از نوآوری رادیکالی ،تغییرات جدید در
محصول ،فرایند و یا ساختارهای سازمانی است .البته در مورد اینکه منظور از تغییرات اساسی و بنیادی چیست ،باز در بین
محققان اختالف نظر وجود دارد ،اما معموال هر تغییری که توسط آن دانش جدیدی خلق شده و یا از دانشهای موجود در
تکنولوژیهای جدید بهره گرفته شود ،جزء نوآوریهای رادیکالی است .البته با توجه به سطحی که نوآوری در آن بررسی می
شود (سطح شرکت ،منطقه ای ،ملی و یا جهانی ) ،درجه رادیکال بودن نیز تغییر می کند .به عنوان مثال استفاده از لیزر در
تجهیزات پزشکی اولین بار یک نوآوری رادیکالی در سطح جهانی بود که توانست به کمک دانش موجود ،تکنولوژی جدید را
رواج دهد .اما تولید کاالی جدید مثل دوچرخه در یک کارخانه کبریت سازی نوآوری رادیکالی درسطح شرکت محسوب می
شود .نوآوری افزایشی معموال به عنوان تغییرات اساسی در کاال یا ساختارهای موجود تعریف شده است .این مفهوم با بهبود
مستمر نیز ارتباط تنگاتنگی دارد .به عبارتی تغییرات در وضعیت موجود که منجر به کاربرد جدیدی شود را نوآوری
افزایشی گویند .به گفته ای نوآوری اگر بر اساس کشش بازار ایجاد شده باشد ،معموال از نوع افزایشی واگر براثر فشار
تکنولوژیک باشداز نوع رادیکالی است .نکته مهمی که باید به آن توجه کرد ،دیدگاه غلطی است که باعث شکست بسیاری
از استراتژیهای نوآوری شده است و آن اینکه نوآوری را تنها در قالب رادیکالی نوآوری بدانیم و به نوآوری افزایشی توجهی
نکنیم  .در حالی که بسیاری از نوآوریهای بازار ،ناشی از فعالیتهای افزایشی نوآورانه است .به طور کلی پارامترها و عوامل
موثر بر فرایندهای نوآوری شرکتها رابه دو گـروه اصلی میتوان تفکیک کرد:
الف ) عوامل درونی شرکتها
ب ) عوامل بیرونی شرکتها
عوامل درونی را "موتور نوآوری" نام نهاده اند که سیستم پیچیده عوامل داخلی تاثیرگذار بر فرایند نوآوری را شامل می
شود .عوامل داخلی شامل توانایی و قابلیت یادگیری شرکتها برای توسعه و خلق محصوالت و فرایندهای جدید است .عوامل
خارجی نیز تواناییهایی است که قدرت رقابت و عرضه متناسب با نیاز مشتریان را گسترش می دهد .آندریاس هرمن،
ترستن تامزاک و رنه بفورت در نتایج تحقیق عوامل داخلی موثر بر نوآوری را توان تکنولوژیک سازمان ،تمایل مدیران و
کارکنان به رها کردن دانش موجود خود ،ارتباط استراتژیک سازمان با مشتریان ،تامین کنندگان و رقبا  ،عدم سرمایهگذاری
خاص بر روی تکنولوژیهای قبلی ،تمرکز بر خواستههای مشتریان ،تمرکز بر بازار با تکیه بر شایستگیهای اساسی،
بازارگرایی سازمان و قابلیت یادگیری سازمان اعالم کرده اند  .ابعاد مختلفی را برای توآوری ارائه شده است .که ابعاد آن در
جدول ذیل آمده است.
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جدول شماره :9ابعاد نوآوری
ابعاد

تعریف

نواوری محصول(خدمات)

معرفی محصوالت(خدمات) جدیدبه معنای واقعی دربازار در زمان مناسب.

نوآوری بازار

جدید بودن روشهایی که شرکت ها برای ورود به بازارهای هدف و بهره برداری از
آنها  ،مورد استفاده قرار میدهند.

نوآوری فرایند

معرفی روش های تولید جدید ،رو شهای مدیریتی نو و فناوری های جدید ،که می
توانند برای بهبود فرایند های تولید و مدیریت استفاده شوند

نوآوری رفتاری

توانایی های افراد ،گروه ها و مدیریت برای شکل گیری فرهنگ نوآوری و پذیرش
داخلی سراسری ایده های جدید و نوآورانه.

نوآوری راهبردی

توانایی سازمان برای مدیریت اهداف جا هطلبانه سازمانی ،و شناسایی عدم تناسب
این اهداف بلندپروازانه و منابع موجود ،برای توسعه منابع خالقانه محدود و نفوذ بر
آنها

در این پژوهش با توجه ابعاد ارائه شده توسط محققان ،از سه بعد نوآوری تولیدی ،نوآوری فرایندی و نوآوری اداری استفاده
شده است.
نوآوری تولیدی :نواوری تولیدی فراهم کننده ابزاری برای تولید است که به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود
یافته اشاره دارد .در واقع می توان گفت که منظور از نوآوری تولیدی این است که تا چه حد سازمان در اراه خدمات جدید،
اختصاص منابع مالی به تحقیق و توسعه و مواردی از این قبیل پیشتاز است.
نوآوری فرایندی :نوآوری فرایندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه ها فراهم میکند و در
برگیرنده اتخاذ روش های جدید یا بهبود یافته تولید ،توزیع یا تحویل خدمت است .در واقع منظور از نوآوری فرایندی این
است که تا چه میزان سازمان تکنولوژی های جدید را به کار می گیرد و روشهای انجام کار را به بوته آزمایش میگذارد.
نوآوری اداری :نوآوری اداری به رویه ها ،سیاست ها و اشکال سازمانی جدید اشاره دارد .در واقع منظور از نوآواری اداری این
است که تا چه میزان مدیران سازمان ازسیستم های نوین مدیریتی و  ...در اداره کردن استفاده میکنند.

روش تحقیق
این پژوهش توصیفی پیمایشی است که از مطالعه اسناد ،مدارک ،مقاالت ،پایاننامهها و کتابهای مختلف استفاده شده و
هدف آن بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری در آموزش و پرورش استان ایالم می باشد .و این هدف از طریق
بهرهگیری از نقطه نظرات مدیران و کارکنان موسسات دنبال شده است ،بنابراین این پژوهش توصیفی -پیمایشی است.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل پرسنل آموزش و پرورش استان ایالم میباشد همچنین برای نمونه گیری از روش
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است که حجم نمونه  54نفر می باشد  .جهت سنجش رهبری تحول آفرین از
پرسشنامه چند عاملی رهبری ( )MLQاستفاده شده ،که دارای  5بعد وتعداد سواالت آن  21سوال است  .همچنین برای
نوآوری از پرسشنامه میرکمالی و چوپانی( ، )0931استفاده میشود ،دارای  9بعد و تعداد سواالت آن هم  03سوال میباشد.
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فرضیه اصلی تحقیق


بین رهبری تحول آفرین و نوآوری درآموزش و پرورش استان ایالم رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق


بین نفوذآرمانی و نوآوری سازمانی در آموزش و پرورش استان ایالم رابطه معناداری وجود دارد.



بین ترغیب ذهنی و نوآوری سازمانی در آموزش و پرورش استان ایالم رابطه معناداری وجود دارد.



بین انگیزش الهام بخش و نوآوری سازمانی در آموزش و پرورش استان ایالم رابطه معناداری وجود دارد.



بین مالحظات فردی و نوآوری سازمانی در آموزش و پرورش استان ایالم رابطه معناداری وجود دارد.

بررسی پایایی پرسش نامه
برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ جهت پیش تست استفاده شده است .در ابتدا پرسشنامه تهیه شده و
قبل از اجرای نهایی 04 ،نفر از نمونه پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیارآنان قرار گرفت .با
استفاده دادههای بدست آمده از پرسشنامه و به کمک نرمافزار اماری SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ به
شرح جدول 5ارائه میگردد .سواالت پرسشنامه نیز به دو قسمت کلی قابل تقسیم است ،بخش اول سؤاالت مربوط به
رهبری تحول آفرین است ،آلفای کرونباخ این بخش برای  04پرسشنامه  ./363بدست آمد .بخش دوم پرسشنامه درمورد
نوآوری سازمانی است .آلفای کرونباخ این بخش برای  04پرسشنامه نیز  ./335بدست آمد .در آخر آلفای کرونباخ کل
پرسشنامه نیز محاسبه گردید که برابر  ./339شد .پس میتوان نتیجه گرفت از پایایی خوبی برخوردار است.
جدول شماره  :5میزان آلفای کرونباخ متغیر های پژوهش
میزان آلفای

ردیف

عنوان متغیر

تعداد سواالت

1

رهبری تحول آفرین

21

1/363

نوآوری سازمانی

03

1/392

کل

کرونباخ

1/339

جهت تعیین روایی صوری ،پرسشنامه تهیه شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و از آنها در مورد سؤاالت
پژوهش نظرخواهی گردید .پس از اعمال نظر آنان و انجام اصالحات الزم ،فرم نهایی پرسشنامه ،تدوین و مورد استفاده قرار
گرفت.
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آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق
در ادامه جداول آماره توصیفی و اولویتبندی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق آورده شده است.

جدول شماره  :4آمارتوصیفی مربوط به رهبری تحول آفرین
انحراف

متغیر

میانگین

تعداد

نفوذ آرمانی

9/20

54

1/605

ترغیب ذهنی

2/31

54

1/662

2

9/12

54

1/332

0

4

2/36

54

1/139

0

4

5

9/15

54

1/660

2

4

9

انگیزش الهام
بخش
مالحظات
فردی
رهبری تحول
آفرین

معیار

مینیمم

ماکزیمم

دامنه

میانه

2

4

9

9/24

4

9

9

5

9
2/34
9

با توجه به جدول ،4میانگین بدست آمده برای ابعاد رهبری تحول آفرین نشان میدهد که بعد نفوذ آرمانی باالترین
میانگین ( )9/20و بعد مالحظات فردی با میانگین ( )2/36پایین ترین میانگین را در بین ابعاد رهبری تحول آفرین را
داشته و در رتبه آخر میباشد.
جدول شماره  :6آمارتوصیفی مربوط به متغیر نوآوری سازمانی
متغیر
نوآوری
تولیدی
نوآوری
فرایندی
نوآوری اداری
نوآوری
سازمانی

میانگین

تعداد

انحراف معیار

مینیمم

ماکزیمم

دامنه

میانه

2/40

54

1/323

2

4

9

2/23

2/35

54

1/699

2

4

9

2/41

2/12

54

1/334

0

4

5

2/34

2/63

54

1/641

2

4

9

2/53

با توجه به جدول  ،6میانگین بدست آمده برای ابعاد نوآوری سازمانی نشان میدهد که بعد نوآوری اداری باالترین میانگین
( )2/12و بعد نوآوری تولیدی با میانگین ( )2/40پایین ترین میانگین را در بین ابعاد نوآوری سازمانی را داشته و در رتبه
آخر میباشد.
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آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها
فرضیه اول در این تحقیق این است که بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد .
بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد.

:

بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.

:

با توجه به نتایج جدول  3اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد ،فرضیه صفر را نتیجه میگیریم و در
صورتی که مقدار سطح معنی داری از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضیه یک را نتیجه میگیریم.
جدول شماره  :3آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی
رهبری تحول آفرین

نوآوری
سازمانی

همبستگی اسپیرمن

1/615

سطح معنیداری

1/111

N

54
*

P < 1/10

با توجه به نتایج جدول فوق چون سطح معنیداری کوچکتر از  1/10است و نتیجه آن این است که فرضیه
شده و فرضیه

رد

(فرضیه پژوهش) مبنی بر وجود ارتباط بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی پذیرفته میشود.

همانگونه که مشاهده میشود در سطح 33درصد رابطه معنیداری بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی وجود دارد و
ضریب همبستگی آن برابر با  1/615میباشد.
فرضیه فرعی اول این تحقیق این است که بین نفوذ آرمانی و نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین نفوذ آرمانی و نوآوری سازمانی ارتباط معنا داری وجود ندارد .

:

بین نفوذ آرمانی و نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد .

:
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جدول شماره  :1آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نفوذ آرمانی و نوآوری سازمانی
نفوذ آرمانی

نوآوری سازمانی

همبستگی اسپیرمن

1/450

سطح معنیداری

1/111

N

54
*

P < 1/10

رد

با توجه به نتایج جدول فوق چون سطح معنیداری کوچکتر از  1/10است و نتیجه آن این است که فرضیه

(فرضیه پژوهش) مبنی بر وجود ارتباط بین نفوذ آرمانی و نوآوری سازمانی پذیرفته میشود .همانگونه
شده و فرضیه
که مشاهده میشود در سطح 33درصد رابطه معنیداری بین نفوذ آرمانی و نوآوری سازمانی وجود دارد و ضریب همبستگی
آن برابر با  1/450میباشد.
فرضیه دوم این تحقیق این است که بین ترغیب ذهنی و نوآوری سازمانی ارتباط معنا داری وجود دارد بنابراین
بین ترغیب ذهنی و نوآوری سازمانی ارتباط معناداریوجود ندارد .

:

بین ترغیب ذهنی و نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد .

:

جدول شماره  :3آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ترغیب ذهنی و نوآوری سازمانی
ترغیب ذهنی

نوآوری سازمانی

همبستگی اسپیرمن

1/935

سطح معنیداری

1/111

N

54
*

P < 1/10

با توجه به نتایج جدول  3چون سطح معنیداری کوچکتر از  1/10است و نتیجه آن این است که فرضیه

رد شده

(فرضیه پژوهش) مبنی بر وجود ارتباط بین ترغیب ذهنی و نوآوری سازمانی پذیرفته میشود .همچنین
و فرضیه
مشاهده میشود در سطح 33درصد رابطه معنیداری بین ترغیب ذهنی و نوآوری سازمانی وجود دارد و ضریب همبستگی
آن برابر با  1/935می باشد.
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برای آزمون فرضیه فرعی سوم از آزمون ذیل استفاده میکنیم
بین انگیزش الهام بخش و نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد.

:

بین انگیزش الهام بخش و نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.

:

جدول شماره  :01آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن انگیزش الهام بخش و نوآوری سازمانی
انگیزش الهام بخش

نوآوری سازمانی

همبستگی اسپیرمن

1/406

سطح معنیداری

1/191

N

54
*

P < 1/14

رد

با توجه به نتایج جدول  01چون سطح معنیداری کوچکتر از  1/14است و نتیجه آن این است که فرضیه

(فرضیه پژوهش) مبنی بر وجود ارتباط بین انگیزش الهام بخش و نوآوری سازمانی پذیرفته میشود.
شده و فرضیه
همچنین مشاهده میشود در سطح  34درصد رابطه معنیداری انگیزش الهام بخش و نوآوری سازمانی وجود دارد و ضریب
همبستگی آن برابر با  1/406میباشد.
در آزمون فرضیه جهارم خواهیم داشت
بین مالحظات فردی و نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد .
بین مالحظات فردی و نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد .
جدول شماره  :00آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مالحظات فردی و نوآوری سازمانی
مالحظات فردی

نوآوری سازمانی

همبستگی اسپیرمن

1/610

سطح معنی داری

1/111

N

54
*

P < 1/10

:
:
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با توجه به نتایج جدول  00چون سطح معنیداری کوچکتر از  1/10است و نتیجه آن این است که فرضیه

رد شده

(فرضیه پژوهش) مبنی بر وجود ارتباط بین مالحظات فردی و نوآوری سازمانی هیجانی پذیرفته میشود.
و فرضیه
همچنین مشاهده میشود در سطح  33درصد رابطه معنیداری بین مالحظات فردی و نوآوری سازمانی وجود دارد و ضریب
همبستگی آن برابر با  1/610میباشد.
نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای اولویت بندی ابعاد رهبری تحول آفرین
بین ابعاد رهبری تحول آفرین از نظر اولویت بندی تفاوتی وجود نداردH1 : .
بین ابعاد رهبری تحول آفرین از نظر اولویت بندی تفاوتی وجود داردH0 :.
جدول شماره  :02نتیجه حاصل از معنی داری آزمون فریدمن مربوط به رهبری تحول آفرین
تعداد نمونه

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی داری

54

01/113

9

1/111

جدول شماره  :09اولویت بندی ابعاد رهبری تحول آفرین
ابعاد رهبری تحول آفرین

میانگین رتبهها

رتبه

نفوذ آرمانی

9/12

0

ترغیب ذهنی

2/59

9

انگیزش الهام بخش

2/61

2

مالحظات فردی

0/35

5

باتوجه به جدول( ،)02مالحظه میگردد که سطح معنیداری مربوط به آزمون تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن
 sig=1/111گردیده است که از سطح خطای( )α=1/14کمتر است میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بین میانگین رتبههای
ابعاد رهبری تحول آفرین معنیدار میباشند .همچنین با توجه به جدول( ،)09بعد "نفوذ ارمانی " دارای باالترین رتبه و
بعد "مالحظات فردی" پایینترین رتبه در بین ابعاد رهبری تحول آفرین میباشند.
نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای اولویت بندی ابعاد نوآوری سازمانی
بین ابعاد نوآوری سازمانی از نظر اولویت بندی تفاوتی وجود نداردH1 : .
بین ابعاد نوآوری سازمانی از نظر اولویت بندی تفاوتی وجود داردH0 :.
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جدول شماره  :05نتیجه حاصل از معنی داری آزمون فریدمن مربوط به نوآوری سازمانی
تعداد نمونه

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی داری

54

05/603

2

1/110

جدول شماره  :04اولویت بندی ابعاد نوآوری سازمانی
ابعاد نوآوری سازمانی

میانگین رتبهها

رتبه

نوآوری تولیدی

0/41

9

نوآوری فرایندی

2/16

2

نوآوری اداری

2/93

0

باتوجه به جدول( ،)05مالحظه میگردد که سطح معنیداری مربوط به آزمون تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن
 sig=1/110گردیده است که از سطح خطای( )α=1/14کمتر است میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بین میانگین رتبههای
ابعاد نوآوری سازمانی معنیدار میباشند .همچنین با توجه به جدول( ،)04بعد "نوآوری اداری" دارای باالترین رتبه و بعد
"نوآوری اداری" پایینترین رتبه در بین ابعاد نوآوری سازمانی میباشند.
بحث و نتیجه گیری
طبق نتایجی که از تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده مشخص شد با اطمینان  33درصد رابطه مثبت و معناداری بین
رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی وجود دارد و ضریب همبستگی اسپیرمن آن برابر با  1/615میباشد .این بیانگر آن
است که اگر رهبر تحول آفرین در سازمان باشد نوآوری سازمانی بیشتر خواهد بود .آزمون فرضیه فرعی اول نشان داد با
اطمینان  33درصد رابطه مثبت و معناداری بین نفوذ آرمانی و نوآوری سازمانی وجود دارد و ضریب همبستگی اسپیرمن آن
برابر با  1/450میباشد ،همچنین مشخص شد رابطه مثبت و معناداری بین ترغیب ذهنی و نوآوری سازمانی وجود دارد و
ضریب همبستگی اسپیرمن آن برابر با  1/935میباشد .آزمون سایر فرضیه ها نشان داد رابطه مثبت و معناداری نیز بین
اگیزش الهام بخش و نوآوری سازمانی وجود دارد و ضریب همبستگی اسپیرمن آن برابر با  1/406میباشد و آزمون فرض
آخر حاکی از رابطه معنا دار و مثبت بین بین انگیزش الهام بخش و نوآوری سازمانی وجود دارد و ضریب همبستگی
اسپیرمن آن برابر با  1/406میباشد .یافتههای نهاییاین پژوهش نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی
در آموزش و پرورش استان ایالم رابطه مثبت معناداری وجود دارد ،که بیانگرآن است وجود رهبر تحول آفرین در سازمان
موجب نوآوری سازمانی خواهد شد .در واقع می توان گفت که رهبران تحول آفرین از طریق ترغیب ذهنی و مالحظه فردی
راههای گوناگون فکرکردن ،جستجو فرصتها و راه های جدید برای مسائل و فرایندهای تفکراکتشافی ،خالقانه و انطباقی به
وجود میآورند .آنها همچنین به انگیزش درونی که الهام بخش و ترغیب کننده نیازهای سطح باالست ،کمک میکنند که
این نیازها به نوبه خود به وجود آورنده خالقیت است .این رهبران الگوها و راهنماهایی هستند که چشم انداز مشترکی از
نوآوری سازمانی را به طور مفصل بیان میکنند.
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