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کارکنان آموزشی:  بررسی وضعیت جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه 

مطالعه مقدماتی در جهت اجرای برنامه تحول و نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی بابل  

جمیله آقاتباررودباری1، مصطفی جوانیان 2*،  سیده زهرا  فغانی 3  

گسترش فرهنگ نوآوری آموزشی نیازمند توجه  زمینه و هدف: جوسازمانی مهم ترین منبع نوآوری آموزشی می باشد و 

اساسی به امر آموزش است. این مطالعه مقدماتی در جهت اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، وضعیت 

کرده است. جوسازمانی نوآورانه دانشگاه علوم پزشکی بابل را بررسی 

کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل  کلیه  روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی و جامعه آماری شامل 

و 94 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شده اند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای مشتمل بر مشخصات دموگرافیک و 14 

کایمر اقتباس شده اند. نمره گذاری بر مبنای طیف  که مبتنی بر هدف، از پرسش نامه جوسازمانی نوآورانه سیگل و  گویه بوده 

که می تواند در بازه 70-14، با میانگین 42 متغیر باشد.  گویه ها به عنوان نمره جوسازمانی نوآورانه  لیکرت و مجموع نمرات 

روایی پرسشنامه توسط خبرگان مرتبط و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/93، تائید شدند. توصیف و تحلیل 

اطالعات، با استفاده از نرم افزار  spss21 و آماره های توصیفی، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس انجام پذیرفت.

کمتر از 10  کار  کثریت دارای سابقه  یافته ها: میانگین سنی واحدهای پژوهش 41/9 سال و 63/8 درصد زن بوده اند. ا

سال در واحد آموزش بوده، نیمی از کارکنان آموزش دانشکده ها و وضعیت استخدام 66 درصد رسمی و یا پیمانی بوده است. 

کل نمره جوسازمانی نوآورانه برابر 9/86 ± 40/47 به دست آمد و با توجه به محل خدمت و وضعیت استخدام، با  میانگین 

.)p>0/05( اختالفی معنادار محاسبه شد

کارهای حمایتــی در  نتیجه گیری: برای اجــرای موفـق برنامه تحــول و نوآوری، الزم است تدابیـــر الزم برای ایجاد ساز و 

قسمت های مختلف دانشگاه به ویژه دانشکده ها و همچنین جلب مشارکت کلیه کارکنان با وضعیت های مختلف استخدامی 

گفتمان سازی تحول و نوآوری صورت پذیرد. و 

کلیدی: جوسازمانی نوآورانه، دانشگاه علوم پزشکی، برنامه تحول و نوآوری. کلمات 

کارشناس مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری، معاونت آموزشی، دانشگاه  علوم پزشکی بابل. غیر هیأت علمی )دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی(،   .1
  j.aghatabar@yahoo.com  

mjavanian@gmail.com .نویسنده مسئول، دانشیار  )متخصص عفونی(، مدیر برنامه تحول و نوآوری، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  .* 2
 faghani.sz4835@gmail.com .کارشناس دبیرخانه تحول و نوآوری، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل غیر هیأت علمی )کارشناس ارشد آمار زیستی(،   .3

تابستان 1397، دوره 27، شماره 2، صفحه 92 تا 100

چکیده

 تاریخ دریافت : 1397/03/08
 تاریخ پذیرش : 1397/05/13
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بررسی وضعیت جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه کارکنان آموزشی: ...

مقدمه

کات  ادرا و  رفتار  بر  مؤثر  عاملی  به  عنوان  که  جوسازمانی 

اعضای سازمان، می تواند اثرگذاری قابل توجهی بر ابعاد مختلف 

سازمان داشته باشد، بسیاری از شاخصـه های سازمانی را در بر 

بگیرد و از آن ها تأثیر بپذیرد، مشتمل بر مجموعه ای از معیارهای 

و  مستقیم  به طــــور  که  است  کار  محیـــط  در  قابل اندازه گیری 

می کنند  فعالیت  محیط  این  در  که  افرادی  توسط  غیرمستقیم 

درك شده و برانگیزش و رفتار آن ها تأثیرگذار است )1,2(. مفهوم 

جوسازمانی که ازنقطه نظر کلی به دیدگاه های سازمانی، اقدامات و 

روش ها چه رسمی و چه غیررسمی اطالق می شود )3( و از دیدگاه 

لیو و جاو از دو رویه نوآورانه )Climate Innovative( و همکارانه 

نگرش  یک   ،)4( است  تشکیل شده   )Cooperative Climate(

که  سازمانی و ترکیبی از نگرش ها، احساسات و رفتارهایی است 

که رفتار افراد سازمانی  زندگی در سازمان را شکل می دهد و ازآنجا

عوامل  از  یکی  به عنوان  می تواند  می دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را 

سازمان ها  در  خالقیت  و  نوآوری  ایجاد  بر  مؤثر  و  تسهیل کننده 

در  را  سازمان  توانایی  و  خواست  آموزشی؛  سازمان های  به ویژه 

سازمان  در  نــوآوری  برای  را  زمینه ای  و  تقویت  نوآوری  اقتباس 

کند و به ایفای نقشی حیاتی در ارتقای خالقیت و نوآوری  ایجاد 

در بین افراد بپردازد )7-5(.

در تعریفی جامع از فورست بو و همکاران، نوآوری در سازمان 

و  خدمـــات  بهبـــود  برای  که  معنـــی دار  تغییری  از  است  عبـــارت 

ذینفعان  برای  جدیـــد  ارزش های  ایجاد  و  سازمانی  فراینــدهای 

سازمان ها صورت می گیرد )8,9(. نوآوری تسخیر گرایشات سازمانی 

این  که  است  محیطی  تغییرت  به  پاسخ  در  و  نوآوری  جهت  در 

پاسخ ها می تواند به شکل محصول، خدمت، فرایند، تکنولوژی، 

را  نوآوری  عبارتی  به  باشد.  کسب وکار  سیستم های  و  بازار  رفتار، 

می توان فرآیند ایجاد تغییرات نو، سازنده و موفق در بازار تعریف 

که پنجره ای از فرصت های جدید را به روی سازمان می گشاید  کرد 

و به عامل مهمـی برای رقابت پذیری در دنیا مبدل شده است؛ 

از  است.  آن  نوآوری  در  امروزی  سازمان  بقای  راز  که  به گونه ای 

در  را  نوآورانه  فعالیت های  سازمان ها  که  است  الزم  این جهت 

و منابع و محدودیت های موجود در  قرار داده  کار خود  دستور 

این زمینه را شناسایی و درصدد بهبود منابع و رفع محدودیت ها 

برآیند )5,10(.

مفهوم جوسازمانی نوآورانه در مطالعه فقیه آرام و همکاران 

کات خالقانه تعریف شده است  به صورت مجموعه ای طوالنی از ادرا

چگونگی  و  مشخصات  درباره  سازمان  یک  اعضای  به وسیله  که 

عملکرد سازمان بیان می شود و به عنوان یکی از منظرهای بررسی 

گسترش نوآوری و  جوسازمانی به جهت میزان اهتمام سازمان به 

که  تغییر، مطرح است )2(. ادواردز )11( طی یک بررسی نشان داد 

کنار  چنانچه جوسازمانی، تسهیل کننده تغییر و نوآوری باشد و در 

آن سازمان توسط رهبری خالق و حمایت کننده اداره گردد، در آن 

گرایش خواهند  کارکنان آن سازمان به رفتارهای فرانقش  صورت 

شود.  شغلی  خالقیت های  بروز  به  منجر  می تواند  که  داشت 

کری و همکاران )5( نیز نوآوری را عامل مهمی برای  همچنین شا

رقابت پذیری در دنیا و حتی راز بقای سازمان امروزی دانسته اند. 

کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی  در دنیای امروز بیشتر 

افزایش بهره وری و بهبود وضع اقتصادی خود هستند. سازمان ها 

گرایش به نوآوری و در پی توجه به عوامل محرک  در امتداد این 

نوآوری در سازمان توانسته اند مزیت های رقابتی بسیاری را برای 

خلق  جوسازمانی  برای  که  مدلی  در  گل،   .)12( زنند  رقم  خود 

قوانین،  شامل  ابعاد  این  که  کرد  تقسیم  بعد  به 5  را  آن   نمود 

نظم، دموکراسی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، تصور سازمانی و 

هدف های کلی هستند )13(. 

از درك  انجام شده، متشکل  بر مطالعات  بنا  که  جوسازمانی 

افراد در مورد سازمان بوده )14( را می توان با ارزیابی ادراك و توصیف 

کارکنان از ویژگی های درونی سازمان، موردسنجش قرارداد )15(. 

گرچه فرایند ارزیابی نوآوری ممکن است همیشه درست و صحیح  ا

انجام نگیرد )16(. 
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جمیله آقاتباررودباری و همکاران

جوسازمانی مهم ترین منبع نوآوری آموزشی می باشد. تعمیق 

نیازهای  از  یکی  به عنوان  آموزشی  نوآوری  فرهنگ  گسترش  و 

امر  به  اساسی  توجه  نیازمند  آموزشی،  موسسه های  ضروری 

آموزش در این زمینه است )17(. با توجه به اینکه برنامه تحول و 

نوآوری در آموزش، جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ 

گردیده است، این مطالعه به منظور بررسی وضعیت جوسازمانی 

بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  کارکنان  دیدگاه  از  نوآورانه 

به عنوان یک مطالعه مقدماتی در جهت اجرای برنامه تحول و 

نوآوری انجام شد.

روش بررسی:

 این مطالعه مقطعی به روش توصیفی-تحلیلی در سال 1395 

کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  کلیه  و در جامعه آماری 

که از آن میان، در مجموع 94 نفر از مسئولین،  بابل انجام شد 

کارکنان آموزش در رده های مختلف آموزشی ستاد  کارشناسان و 

کز آموزشی درمانی دانشگاه،  معاونت آموزشی، دانشکده ها و مرا

مطالعه  در  و  انتخاب شده  دسترس  در  نمونه گیری  روش  به 

از  نوآورانه  جوسازمانی  وضعیت  بررسی  ابزار  داشته اند.  شرکت 

مشتمل  پرسشنامه ای  دانشگاه،  آموزش  حوزه  کارکنان  دیدگاه 

بر مشخصات جمعیت شناختی در بخش اول و دارای 14 جمله 

که با توجه به اهداف مطالعه،  توصیفی در بخش دوم بوده است 

گویه های پرسش نامه جوسازمانی نوآورانه سیگل و  با اقتباس از 

کایمر )1978( ساخته شد. نمره گذاری پاسخ ها بر مبنای طیف 

کاماًل مخالف، مخالف،  گزینه های  برای  تا 5  با نمره 1  و  لیکرت 

متوسط، موافق و کاماًل موافق انجام پذیرفت. برای هریک از افراد 

گویه ها به عنوان نمره جوسازمانی نوآورانه  نمونه، مجموع نمرات 

که با توجه به طیف نمرات، می تواند  گزارش شد  از دیدگاه فرد، 

در محدوده حداقل نمره 14 )کمترین نمره جوسازمانی نوآورانه(، 

جوسازمانی  نمره  )بیشترین   70 نمره  کثر  حدا و   42 میانگین 

نوآورانه( به ازای هر پرسشنامه، متغیر باشد. روایی پرسشنامه 

به تائید خبرگان مرتبط رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب 

گزارش شد. توصیف  کرونباخ 0/93 در حد بسیار مطلوب  آلفای 

 spss21 و تحلیل اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار

میانگین  توصیفی  آماره های  به کارگیری  با  نتایج  و  گرفت  انجام 

برای متغیر کمی سن و فراوانی و درصد برای متغیرهای کیفی ارائه 

شد. به منظور ارزیابی فرض برابری میانگین نمرات جوسازمانی 

کارکنان هیأت علمی و  نوآورانه در زنان و مردان و همچنین در 

غیر هیأت علمی از آزمون t مستقل استفاده شده است. همچنین 

جهت مقایسه میانگین نمرات جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه افراد 

نمونه در گروه های مختلف بر اساس سابقه کار کلی و کار در واحد 

آموزشی، تحصیالت، محل خدمت و وضعیت استخدام تحلیل 

واریانس انجام پذیرفت. در این مطالعه سطح معنی داری برای 

گرفته شد. مقایسات مذکور برابر با 0/05 در نظر 

یافته ها:

از تعداد 94 نمونه در دسترس در این بررسی، 60 نفر )63/8 

درصد( زن و مابقی مرد بوده اند. میانگین سنی واحدهای پژوهش 

کار در دانشگاه برای  7/73 ± 41/90 سال به دست آمد. سابقه 

کثریت افراد مطالعه بین ده تا بیست سال بوده است درحالی که  ا

کار  سابقه  دارای  درصد،   31/9 معادل  آنان،  از  بیشتری  درصد 

سطح  بوده اند.  دانشگاه  آموزشی  واحدهای  در  سال  از 10  کمتر 

تحصیالت بیشتر افراد حاضر به همکاری در این بررسی در حد 

دانشکده های  آموزش  کارکنان  از  نیمی  کمتر،  یا  و  کارشناسی 

تابعه بوده اند و وضعیت استخدام 66 درصد به صورت رسمی و 

یا پیمانی بوده است )جدول شماره 1(. 

گویـــه های  کسب شده از  میانگیــــن و انحـــراف معیار نمرات 

جدول  در  آموزش  کارکنان  توسط  تکمیل شده  پرسشنامه های 

و  )مسئوالن  گویه های  آن،  به  توجه  با  که  آمده است  شماره 2 

کارکنان احترام می گذارند( و )در  مدیران این سازمان به حقوق 
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بررسی وضعیت جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه کارکنان آموزشی: ...

گی های جمعیت شناختی کارکنان آموزش دانشگاه برحسب ویژ جدول 1: توزیع فراوانی مطلق و نسبی 

گی های جمعیت شناختی درصدفراوانیویژ

جنسیت

6063/8زن

3234/0مرد

2بدون پاسخ

کار در دانشگاه سابقه 

44/3کمتر مساوی 1 سال

کمتر مساوی 10 سال 2526/6بیشتر از 1 و 

کمتر از 20 سال 3537/2بیشتر از 10 و 

2324/5بیشتر مساوی 20 سال

7بدون پاسخ

کار در واحد آموزش دانشگاه سابقه 

66/4کمتر مساوی 1 سال

کمتر مساوی 10 سال 3031/9بیشتر از 1 و 

کمتر از 20 سال 2728/7بیشتر از 10 و 

99/6بیشتر مساوی 20 سال

22بدون پاسخ

تحصیالت

4143/6کارشناسی و پایین تر

3031/9کارشناسی ارشد

ph.D 1111/7دکتری تخصصی

99/6دکتری تخصصی و فوق تخصص بالینی

3بدون پاسخ

محل خدمت

1617/0ستاد معاونت آموزشی

4750/0دانشکده های تابعه

2728/7آموزش بیمارستان ها

4بدون پاسخ

وضعیت استخدام

6266/0رسمی و پیمانی

2425/5قراردادی

66/4شرکتی و سایر

2بدون پاسخ

مرتبه علمی

2122/3هیأت علمی

7074/5غیر هیأت علمی

2بدون پاسخ
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و  خالقیت  که  است  صورتی  به  پاداش دهی  نظام  سازمان  این 

ابتکار را مورد تشویق قرار دهد( به ترتیب با نمرات 1/07 ± 3/28 

کمترین نمره را نسبت به جمالت  و 0/88 ± 2/25 بیشترین و 

کل نمره جوسازمانی نوآورانه از  کسب نموده اند. میانگین  دیگر 

کارکنان آموزشی دانشگاه 9/86 ± 40/47 و تقریباً نزدیک  دیدگاه 

به متوسط نمره جوسازمانی نوآورانه به دست آمد. 

دیدگاه  از  دانشگاه  نوآورانه  جوسازمانی  نمرات  میانگین 

کار  کاری متفاوت به ازای  کارکنان آموزشی زن یا مرد، سابقه های 

در دانشگاه یا صرفاً در واحد آموزشی، سطح تحصیالت متفاوت و 

همچنین از حیث هیأت علمی بودن یا نبودن تفاوت معناداری 

نداشته است؛ اما از نقطه نظر شاغلین در ستاد معاونت آموزشی 

کارکنان دارای وضعیت استخدامی شرکتی و سایر،  و همچنین 

کسب نموده است،  جوسازمانی نوآورانه دانشگاه نمرات باالتری 

آموزشی،  معاونت  )ستاد  کار  محل  به  توجه  با  که  معنا  این  به 

کز آموزشی درمانی( و وضعیت استخدام  دانشکده های تابعه و مرا

نمره  میانگین  شرکتی(،  و  قراردادی  پیمانی،  و  )رسمی  افراد 

 )p>0/50( جوسازمانی نوآورانه با اختالفی معنادار محاسبه شد

)جدول شماره 3(.

بحث و نتیجه گیری:

این مطالعه نشان می دهد، نمره نوآورانه بودن جوسازمانی 

آموزش،  حوزه  کارکنان  دیدگاه  از  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه 

نزدیک به متوسط و رو به پایین است. نمره اختصاص داده شده 

کارکنان آموزش دانشگاه جدول 2: میانگین و انحراف از معیار نمره کسب شده از پرسشنامه تکمیل شده توسط 

میانگین و انحراف از معیار نمرهسؤاالت

0/97 ± 3/00در این سازمان خالقیت تشویق می شود. 

کارها به شکل خالقانه از سوی مدیران موردتوجه قرار می گیرد.  کارکنان در انجام دادن  1/02 ± 3/05توانایی 

1/04 ± 3/02این سازمان تغییر و تحول را با آغوش باز می پذیرد. 

0/95 ± 3/20در این سازمان به کارکنان اجازه می دهند تا مشکالت مشابه و یکسانی را به روش های متفاوت حل وفصل نمایند. 

کرد.  0/97 ± 2/99این سازمان را می توان به عنوان سازمانی انعطاف پذیر و هماهنگ با تغییرات روز توصیف 

کارکنان احترام می گذارند.  1/07 ± 3/28مسئوالن و مدیران این سازمان به حقوق 

ع وقت در  کمک های خود را در اسر کارکنان برای ایجاد اندیشه های جدید، مساعدت و  در این سازمان 
اختیار افراد خالق و نوآور قرار می دهند. 

2/79 ± 0/92

کافی برای خالقیت و ابتکار اختصاص داده شده است.  0/89 ± 2/76در این سازمان منابع و امکانات 

کارها به شکل خالقانه از سوی مدیران موردتوجه قرار می گیرد.  کارکنان در انجام دادن  1/02 ± 3/21توانایی 

گیری اندیشه های خالق وجود دارد.  کافی برای پی  0/87 ± 2/78در این سازمان زمان 

0/89 ± 2/67این سازمان وقت آزاد و کافی در اختیار من قرار می دهد تا اندیشه های خالق خود را در طول روز پی گیری کنم. 

که خالقیت و ابتکار را مورد تشویق قرار دهد.  0/88 ± 2/25در این سازمان نظام پاداش دهی به صورتی است 

0/94 ± 2/53 این سازمان عمومًا افراد خالق را شناسایی می کند.

0/82 ± 2/93این سازمان جو مناسبی را برای پرورش خالقیت فراهم می آورد. 
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کارکنان تازه کار در واحد  به جوسازمانی نوآورانه دانشگاه از سوی 

همچنین  و  آموزشی  معاونت  ستاد  در  شاغل  کارکنان  آموزش، 

کمی بیشتر  کارکنان در وضعیت استخدامی شرکتی، متوسط و یا 

شرکتی  باسابقه  و  تازه وارد  افراد  می رسد،  نظر  به  است.  بوده 

فعالیت های  و  فرایندها  با  قبلی  مداوم  مواجهه  عدم  دلیل  به 

این  شدن  عادی   و  یکنواختی  موجب  گاهی  که  آموزشی 

نیز  و  به استخدام شدن  تمایل  فعالیت ها می گردد و همچنین 

پیرامون  محیط  دانشگاهی،  نسل های  دیگر  با  داشتن  فاصله 

خود را بادید نوآورانه می نگرند. این یافته می تواند فرصتی برای  

جوان  انسانی  سرمایه  این  از  بهینه  استفاده  برای  برنامه ریزی 

به  باالتر  امتیازات  اختصاص  دالیل  از  آورد.  فراهم  نواندیش  و 

ستاد  شاغلین  جانب  از  آموزشی،   جوسازمانی  بودن  نوآورانه 

کارکنان آموزش دانشگاه گی های جمعیت شناختی  جدول 3: بررسی اختالف میانگین نمره جوسازمانی نوآورانه با ویژ

گی های جمعیت شناختی p-valueمیانگین نمرهویژ

جنسیت
10/06 ± 40/29زن

0/79
9/93 ± 40/85مرد

کار در دانشگاه سابقه 

9/94 ± 44/75کمتر مساوی 1 سال

0/83
کمتر مساوی 10 سال 10/04 ± 39/91بیشتر از 1 و 

کمتر از 20 سال 9/54 ± 40/20بیشتر از 10 و 

10/44 ± 40/79بیشتر مساوی 20 سال

کار در واحد آموزش دانشگاه سابقه 

8/46 ± 43/00کمتر مساوی 1 سال

0/90
کمتر مساوی 10 سال بیشتر از 1 و 

 ± 10/34
39/70

کمتر از 20 سال 9/54 ± 40/48بیشتر از 10 و 

10/27 ± 40/46بیشتر مساوی 20 سال

تحصیالت

9/80± 41/17کارشناسی و پایین تر

0/81
10/31 ± 39/13کارشناسی ارشد

ph.D 9/15 ± 41/81دکتری تخصصی

11/46 ± 40/00دکتری تخصصی و فوق تخصص بالینی

محل خدمت

ستاد معاونت آموزشی
 ± 13/34

45/25
0/02

9/20 ± 37/85دانشکده های تابعه

7/74 ± 42/08واحد آموزش بیمارستان ها

وضعیت استخدام

9/32 ± 39/38رسمی و پیمانی

0/00 8/67 ± 40/59قراردادی

14/05 ± 52/50شرکتی و سایر

مرتبه علمی
8/61 ± 39/15هیأت علمی

0/61
9/84± 40/27غیر هیأت علمی
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کارکنان با اسناد  معاونت آموزشی، می تواند مواجهه روزانه این 

باالدستی، آیین نامه ها، مکاتبات و برنامه های آموزشی جدید از 

جانب سازمان های باالدستی باشد. با توجه به اختالف معنادار 

کارکنان  میانگین نمره نوآورانه بودن فضای دانشگاه ازنقطه نظر 

معاونت  ستاد  از  اعم  خدمت  متفاوت  محل های  در  مشغول 

آموزشی، دانشکده های تابعه و بیمارستان های آموزشی و دارای 

وضعیت استخدام رسمی و پیمانی، قراردادی و شرکتی، می توان 

از  استخدامی،  وضعیت  و  افراد  خدمت  محل  عامل  دو  گفت 

کارکنان آموزشی نسبت به  عوامل مؤثر در ایجاد دیدگاه متفاوت 

نوآورانه بودن فضای سازمانی دانشگاه بوده است. از آنجایی که 

نوآورانه  به  امتیاز  کمترین  دانشکده ها،  آموزش  همکاران  ازنظر 

بازنگــــری در  گرفت، لزوم توجـــه بیشتر،   بودن ســـازمان تعلـــق 

اتخاذ  و  دانشـــکده ها  آموزشی  فرایندهای  و  ساختــــار  مدیریت، 

جهت  آمادگی  برای  موجــــود  وضعیت  بهبود  جهت  الزم  تدابیر 

کارکنان  کید بر حمایت از  اجرای برنامه های تحول و نوآوری با تأ

در اجرای نوآوری، ضروری است.    

کات  از آنجایی که جوسازمانی نوآورانه مجموعه طوالنی از ادرا

و  مشخصات  درباره  سازمان  اعضای  توسط  که  است  خالقانه 

چگونگی عملکرد آن بیان می گـــــردد و جوسازمان می توانـــد در 

کندو با  ارتقای خالقیت و نوآوری در بین افراد نقشی حیاتی ایفا 

توجه به نتایج مطالعات  مبنی بر تأثیر ابعاد سازمانی شامل اختیار 

عمل، اعتماد و انسجام اثر مثبتی بر نوآوری درک شده سازمانی 

و وجود رابطه بسیار قوی بین نوآوری درک شده و جوسازمانی 

)18( برای اجرای موفق برنامه تحول و نوآوری، الزم است تدابیر 

الزم برای ایجاد سیستم های حمایتی در قسمت های مختلف 

کلیه  مشارکت  جلب  همچنین  و  دانشکده ها  به ویژه  دانشگاه 

کارکنان در وضعیت های مختلف استخدامی و تشویق و ترغیب 

تفویض  نیز  و  گروهی  کار  انجام  و  مساعی  تشریک   به  کارکنان 

گفتمان تحول  اختیارات و اعطای آزادی عمل به آنها  و تبدیل  

گفتمان غالب و زبان مشترک در دانشگاه و فضاهای  و نوآوری به 

آموزشی جهت انسجام بخشی در اجرای بهتر این برنامه  صورت 

ستاد،  در  ارتباطات  و  ساختار  بازنگری  راستا،  این  در  پذیرد. 

کز آموزشی درمانی، برگزاری دوره های مختلف  دانشکده ها و مرا

رهبری  و  مدیریت  در  بازنگری  و  انگیزشی  برنامه های  آموزشی، 

فرایندهای آموزشی ضروری به  نظر می رسد.

تشکر و قدردانی: 

کارکنان محترم حوزه معاونت آموزشی  کلیه  بدین وسیله از 

دانشگاه علوم پزشکی بابل قدردانی به عمل می آید.
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Investigating of the Innovative Organizational Climate from the viewpoint 
of the educational staff: A preliminary study in order to implementing 
of the Program of Evolution and Innovation in the Babol University of 

Medical Sciences

Jamileh Aqatabar Roudbari1, Mostafa Javanian*2, Seyedeh Zahra Faghani3

Abstract:
Background and Objective: Organizational Climate is the most important source of educational innovation 

and expanding the culture of educational innovation requires a major focus on education. This preliminary study 
in order to implementing of the plan of evolution and innovation in medical education, has checked the status of 
Innovative organizational climate in the Babol University of Medical Sciences.

Methods and Materials: The research is descriptive-cross sectional. The statistical population included all 
educational staff of Babol University of Medical Sciences and 94 cases have been selected as an available sample. 
Research tool was the questionnaire consisted of demographic characteristics and 14 items that purpose-based, 
were adapted from the Siegel and chimeric Innovative Organizational Climate questionnaire. Scoring is based 
on the scale Likert and the total scores of items as scores of innovative organizational climate, that changes in the 
range of 14-70, with an average of 42 . Validity and reliability verified by related experts and cronbach’s alpha 
coefficient equal to 0/93. Description and analysis of information was performed using spss21 and descriptive 
statistics, independent t-test and ANOVA.

Results: The average age was 41.9 years and 63.8 percent were women. The majority were less than 10 years 
of work experience in education department, half of them was staff of colleges and 66 percent were formal or 
contract. The average total score of innovative organizational climate was equal to 40.47 ± 9.86 and according to 
place of work and employment status, was significantly(p<0.05).

Conclusion: In order to successful implementation of the program of evolution and innovation, Create a 
supportive mechanism  in different parts of University especially colleges and participation of all employees with 
different employment status and discourse of change and innovation take place should be done .

Keywords: Innovative Organizational Climate, University of Medical Sciences, Program of evolution and 
innovation.  
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