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 :رابطه بين ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي و بعدهاي جو سازماني
  مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  
  ونيعشور ديوح ،پور سعيد رجايي ،*مصطفي شريف ،ستاره موسوي

  
  

  چكيده
 عبارتي به. باشد مي درسي برنامه يها ونوآوري آموزشي نوآوري منبع ترين مهم سازماني جو آموزشي، نظران صاحب بيشتر نگاهاز  :مقدمه
 آموزش امر به اساسي توجه نيازمند ،آموزشي يها موسسه ضروري نيازهاي از يكي عنوان به آموزشي نوآوري فرهنگ گسترش و تعميق

ديد اعضاي هدف ازاين پژوهش مطالعه رابطه بين ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي و بعدهاي جو سازماني از  باشد مي زمينه اين در
  .علوم پزشكي اصفهان بود  علمي دانشگاه هيأت
علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  جامعه آماري اين پژوهش را اعضاي هيأت. در اين تحقيق از طرح پيمايشي استفاده گرديده است: ها روش

در انتخاب . هستندعلمي علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  نمونه آماري پژوهش بخشي از جمعيت اعضاي هيأت. دهند تشكيل مي
هاي مورد  داده. دندينفر به عنوان نمونه انتخاب گرد174گيري طبقه بندي متناسب با حجم استفاده شده است و  مونهعلمي از روش ن اعضاي هيأت

ضريب پايايي هر دو پرسشنامه جو سازماني و ميزان . ساخته گردآوري شده است نياز پژوهش از طريق دو ابزار، اسناد و مدارك، پرسشنامه محقق
و كارشناسان  نيمتخصص به وسيلهروايي صوري و محتوايي . دست آمد به 96/0نباخ وكر يآلفا بيبا استفاده از ضر سيپذيرش نوآوري برنامه در

  .در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفته است ها تجزيه و تحليل داده. قرار گرفت تأييدمورد  يآموزش تيريو مد يدرس يريز برنامه
بين بعدهاي جو سازماني و ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي رابطه مثبت و معنادار ) 1: هاي پژوهش نشان داد كه تحليل يافته: نتايج

هاي فرهنگي  هاي كلي سازمان، عامل تصوير سازماني، مردم ساالري، نظم و قانون، تحقق هدف(بين بعدهاي جو سازماني ) 2.وجود دارد
يادگيري، در - ياددهيهاي  هاي برنامه درسي در محتواي برنامه درسي، در فعاليت آوري در هدفنو و ميزان پذيرش) اجتماعي –

بين ميانگين جو سازماني و ميزان پذيرش نوآوري در ) 3.هاي ارزيابي برنامه درسي برنامه درسي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد روش
) 4تفاوت معنادار وجود دارد و ) نوع دانشكده، مرتبه علمي، سفرهاي علمي ،ه خدمتسابق(برنامه درسي با توجه به متغيرهاي دموگرافيك 

  .تفاوت معنادار وجود ندارد) جنسيت( بين ميانگين جو سازماني و ميزان پذيرش نوآوري در برنامه درسي با توجه به متغيرهاي دموگرافيك
درسي كشور براساس تغيير   هاي هاي آموزشي و برنامه هاي آموزشي و برنامه تأثير جو سازماني در تجديدنظر در سياست: گيري نتيجه

هاي آموزشي،  هاي آموزشي در همه فرآيند علمي به رعايت نوآوري الزام اعضاي هيأت. ناپذير است اجتناب شرايطي كه در اثرآموزش جديد
  .هاي آموزش امروز است در محتواي درسي يكي از ضرورت گرا همو همچون كاربست رويكردهاي تلفيقي 

  
  درسي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  برنامه نوآوري   پذيرش نوآوري،  پذيرش جوسازماني،: هاي كليدي واژه

  1478تا  1466): 9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
1 

  

                                                 
، گروه علوم تربيتي دانشكده )استاديار( دكتر مصطفي شريف: نويسنده مسؤول *

  m.sharif@edu.ui.ac.irعلوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان،
 ريزي آموزشي،دانشگاه اصفهان، دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ستاره موسوي،

                                                                              
پور  دكتر سعيد رجايي ؛)setarehmousavi@gmail.com( .ايران اصفهان،

، ، گروه علوم تربيتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان)استاديار(
گروه  ،)استاديار(وحيد عشوريون دكتر  ؛).s.rajaipour@edu.ui.ac.ir. (اصفهان

مركز مطالعات و توسعه آموزش  ،آموزش پزشكي، مركز نحقيقات آموزش پزشكي
. ، اصفهان ايراندانشگاه علوم پزشكي اصفهانپزشكي،
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  مقدمه
هاي آموزشي جديد به ويژه نوآوري  با ظهور نوآوري

برنامه درسي ترديدي باقي نمانده است كه دنيا شاهد 
اكنون . تحولي گسترده در آموزش و پژوهش خواهد بود

نوآوري برنامه درسي به عنوان يكي از بهترين ابزارهاي 
ارتباط، آموزشي و پژوهشي در سطح جهان مطرح است 

ص آموزش عالي را متحول و عرصه آموزش به خصو
جو سازماني مراكز آموزشي به ويژه ). 1(ساخته است

هاي آموزشي  كيفيت روابط و مناسبات حاكم بر محيط
الزمه ). 3و2(استگيري نوآوري  مهم ترين عامل شكل

هاي آموزشي،  همگام و همسازشدن با تغييرات و نوآوري
ر ايجاد بستر و محيطي مطلوب و مناسب براي بروز افكا

تازماني كه ) 4(استها  تازه خالقيت و نوآوري در سازمان
نشده  حاكمسازمان آموزشي  بر يجو مناسب و خالق

هاي  باشد، آموزش عالي ناتوان از پرورش افكار و ايده
آموختگاني نوآور در خود خواهند بود، و  جديد و دانش

 در؛نوآوري آموزشي، خيالي عبث و بيهوده است  انتظار
ها كمتر به  مواقع شاهد آن هستيم كه سازمان اكثر نتيجه

، بنابراين براي )5(زنند امر خالقيت و نوآوري دست مي
ايجاد نوآوري برنامه درسي در آموزش عالي توجه به 

، امري )Organizational climate(جو سازماني 
ي جو سازماني در  براي اولين بار واژه. ضروري است

كاري افراد به كار برده براي توصيف محيط  1950سال 
جو سازماني، فرايندهاي رفتاري مشخصي در يك  ).7(شد

ها و  ها، نگرش مقطع زماني در يك سازمان است كه ارزش
ي، جو ها  ).9و8(سازد باورهاي كاركنان را منعكس مي

كند و  سازمان را به دو نوع سالم و ناسالم تقسيم مي
ندارد، بعدهاي جو سازماني را شامل؛ صداقت، استا

ي، پاداش و تعهد گروهي پذير انعطاف ،يپذير مسؤوليت
بورن، در تحقيقي راجع به بعدهاي جو ). 10(داند مي

طبقه زير قرار  8سازماني در دانشگاه اين بعدها را در 

                                                                              
)ashourioun@med.mui.ac.ir(  

  19/10/90: ، تاريخ پذيرش14/10/90: ، تاريخ اصالحيه18/8/90: تاريخ دريافت مقاله

آزادي  پذيرش و مقبوليت در ميان همكاران،: دهد مي
هاي  گيري مشاركتي، نوآوري، نگرش كاركنان، تصميم

درباره رضايت شغلي، وفشارهاي رواني محيط كاركنان 
نيم لي و همكاران، جو سازماني را شامل ). 11(كاري
  ).9(دانند نوآوري مي هاي عدالت، پذيرش و صميميت مؤلفه

گل، مدلي را براي جو سازماني خلق نمود تا از طريق آن 
چگونگي واكنش افراد سازمان را نسبت به تغييرات جو 

بعد تقسيم  5و جو سازماني را به ا .سازماني نشان دهد
امل واين بعدها شامل؛ قوانين، نظم، دموكراسي، ع و كرد

هاي كلي  اجتماعي و فرهنگي، تصور سازماني و هدف
حقوق، وظايف و موازين  ):Rules(قوانين ). 12(هستند

و با نظم دادن  كرده مربوط به هر منصب و مقام را تعيين
سلسله مراتب هماهنگي را در هاي افراد،  به رفتار و فعاليت

نمايد و در واقع قوانين، تداوم عمليات  مي دسازمان ايجا
در  ):Discipline(نظم ). 12(نمايد سازمان را تضمين مي

و قرار دادن » كس هر چيز و جايي براي هر«نظر گرفتن 
عد نظم به ب» كس در جاي مناسب خود چيز يا هر هر«

توصيف وضعيتي از نظم هميشه ). 4(شود مربوط مي
امور است كه درآن عناصر متعددي ازانواع متفاوت، در 

توانيم با شناخت  چنان ارتباطي با يكديگر هستند كه مي
 دهنده مجموعه، برخي از عناصر زماني يا مكاني تشكيل

). 12(هاي صحيحي درباره بقيه ارائه بدهيم بيني  پيش
هايي كه  ميزان فرصت ):Democracy(دموكراسي 

ي  اركنان يك سازمان در اختيار دارند تا بدون مداخلهك
. قوانين، حجم كاري، وظايف و فعاليت خود را انجام دهند

هاي خود عمل  زماني كه افراد بر طبق احساسات و نگرش
هاي  عامل ).12(كنند در اين سازمان دموكراسي حاكم است

): Social and cultural factors( اجتماعي و فرهنگي
اي فرهنگي شامل احساسات، هنجارها و تعامالت و ه عامل

هاي  ها و ارزش انتظارات و فرضيات و باورها و نگرش
). 12(مشترك اعضاي سازمان در مورد سازمان است

اجتماعي و فرهنگي؛ امتيازهاي مادي   هاي منظور از عامل
و غير مادي سازمان كه افراد بر طبق سلسله مراتب از 
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هاي فرهنگي و  مانند؛ فعاليت. دبرن اين مزايا سود مي
حمايتي، خدمات بهداشتي، اعتماد متقابل، عدالت، رفاه و 

 Organizational(تصور سازماني). 12(آسايش، مقبوليت

image :(ي سازمان و اعتبار و شأني كه آن  وجهه
اگر سازمان يك   سازمان در جامعه دارد، بدين صورت كه

ان سازمان نيز كاركن  وجهه خوب داشته باشد، وجهه
يابد مثأل؛ درآموزش عالي كيفيت دانش  افزايش مي

آنهادر  فراگيران به عنوان محصول دانشگاه و سمت
تواند در تصور سازماني تأثير داشته باشدو  اجتماع مي

توانند براي  هاي آموزشي مي در نتيجه مديران سازمان
ي سازمان خود، توجه بيشتري به فراگيران  افزايش وجهه

 Total(هاي كلي هدف). 12(م آموزشي داشته باشندنظا

goal :( نتايجي كلي است كه سازمان به دنبال تحقق آنها
هاي سازمان در راستاي اين نتايج  فعاليت  بوده و همه

  ).7(شود گيري مي جهت
توان راهكاري دانست  را مي جو نوآور همان ترتيب به

سنتي هاي  شيوه ازي آموزشي ها سازمان جهت رهايي
و جلوگيري از خروج نيروهاي  و آموزشي مديريتي

محور اصلي  از يك سو، ،انساني كارآمد سازمان
و چابك  خالق و كارآفرينانهمديريت  ،اين جوفعاليتهاي 

 علمي و تكنيكيهماهنگي با تغييرات  نمودن سازمان جهت
هاي  در اين سازماناست و از سوي ديگر تأكيد عمده 

و  مندي همه جانبه كاركنان ايترض بر احساس آموزشي
نحوي كه   خالق سازمان است؛ بهو متخصصان  اساتيد

براي اين دسته از كاركنان  جو سازماني اثربخشي را
  آورد فراهم مي

توان دستور كار  را مي) Curriculum( برنامه درسي
آموزش دانست، طرح كلي و كالن فعاليت آموزشي است 

  هاي فراگيران، خواسته انتظارات يا  كه محتواي دوره،
هاي تسهيل فرايند يادگيري،  روش تدريس محتوا، روش

نحوه ارزشيابي ميزان يادگيري و حتي چهارچوب زماني 
به طور كلي . كند هاي آموزش را مشخص مي فعاليت

كند كه چه مطالبي بايد آموزش  برنامه درسي مشخص مي

انجام داده شود و اين مهم، چگونه و با چه روشي بايد 
  ).2(گيرد

را يك ايده، عمل و يا ) Innovation(كيرك جوز، نوآوري 
اي ازافراد به  داند كه توسط فردي يا مجموعه شيي مي

به . گيرد صورتي جديد و نو درك و مورد پذيرش قرار مي
عبارت ديگر نوآوري خالقيت متجلي شده و انديشه خالق 

راي ايجاد هاي ذهني ب توانايي كارگيري بهتحقق يافته و 
نوآوري در آموزش ). 13(يك فكر يا مفهوم جديد است 

عالي موارد ابتكاري و خالقي هستند كه سبب تحول در 
سازي و ارتقاي كيفي آن  نظام آموزشي عالي سنتي، بهينه

هاي مورد  شود و ناظر بر محتواي آموزشي، روش مي
هاي جديد و پذيرش  گيري از فناوري استفاده، بهره

). 14(هاي آموزش عالي است وسط مؤسسهتغييرات ت
، )Curriculum innovation(نوآوري برنامه درسي 

رويكردهاي جديد به تدريس و يادگيري هستند كه اغلب با 
در قالب برنامه درسي ادغام  هاي جديد تكنولوژي

توان گفت نوآوري برنامه  در واقع مي). 15(شوند مي
ختاري و درسي عبارتند از تغيير و نوآوري غيرسا

تدريس و  هاي تدوين هدف، يادگيري، بازبيني رويكرد
  .ارزيابي است

خود به بررسي متغيرهاي  نامه پايانرنئا ادوارد در 
پردازد  كننده ميزان پذيرش نوآوري در سازمان مي تسهيل

 جوسازمان، رهبري، :كننده شامل كه اين متغيرهاي تسهيل
هاي اين  يافته .استجهه سازماني وكاركنان تغيير محور 

در زماني كه جو سازمان پذيرنده  دهد نشان مي نامه پايان
و  كننده تغيير باشد و رهبري خالق و نوآور و تسهيل

حامي سازمان را اداره كند، كاركنان سازمان به ميزان 
سازمان هستند و خود نيز  بيشتري پذيراي نوآوري در

 الوانا،س). 16(آورند به تغيير و خالقيت روي مي شخصاً
 نوآوري بر گذار تأثير هاي مؤلفه بررسي به تحقيقي در

 اساتيد وي، پژوهش تحقيق نمونه پرداخت، درسي برنامه
 نتايج و بوده يابي زمينه تحقيق روش. بودند دانشگاه
 ابعاد داراي درسي برنامه نوآوري داد، نشان تحقيق
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 بين عاطفي روابط فيزيكي، شرايط جمله از است، مختلفي
 معلمان، كار انگيزه آموزشي، و علمي امكانات افراد،

 جو غيره، و نشستن طرز مانند كالس فضاي طراحي
 روحيه و دانشجو انگيزه معلم، تدريس روش كالس،

 پذيرش ميزان در مهم بسيار عوامل از پژوهشگري
  ).17(است درسي برنامه در نوآوري

تدوين هاي طرح و  مورنو، در پژوهشي با عنوان نوآوري
برنامه درسي به اين نتيجه رسيد كه برنامه درسي بايد 
اين اطمينان را بدهد كه در پايان دوره آموزش، 

استفاده از -1: يابند هاي زيردست مي يادگيرندگان به هدف
توسعه و ارتباط عقايد و  - 3تفكر خالق  -2تكنولوژي 

دستيابي به موفقيت در  -4انداز دنياي خود چشم
توسعه دانش و درك  - 5 مختلف فعاليت و عملهاي  حيطه

 -7ي آگاهانه ها گيري ها و تصميم ايجاد انتخاب -6و فهم 
 - 8هاي گوناگون  هاي مختلف در زمينه ارتباط به شيوه

وانگ و چنگ،به  ).20و19(كار به شكل مشاركتي و گروهي
بررسي ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي « منظور

برنامه درسي جديدي را در  »علمي توسط اعضاي هيأت
هدف . هاي معروف چين به اجرا گذاشتند يكي از دانشگاه

اين محققان از انجام اين پژوهش بررسي جريان نوآوري 
برنامه درسي از مرحله تدوين هدف تا مرحله ارزشيابي 

. هايي كه در اين راستا به وقوع پيوست و شناسايي چالش
اتمام نرسيد آنها به اين در پايان اين برنامه با موفقيت به 

نتيجه رسيدند كه شكست اين برنامه درسي جديد ناشي 
علمي نسبت به اين نوآوري،  از عدم پذيرش اعضاي هيأت

اجراي متمركز و رويكرد باال به پايين در اجراي برنامه 
علمي و دانشجويان در  درسي و مشاركت ناكافي هيأت

تحقيق نشان داد، هاي  در كل يافته. اجراي اين برنامه بود
ها در راه فرايند نوآوري برنامه درسي  كه همه چالش

شود ونيز عامل اساسي  بيانگر پيچيدگي آن تلقي مي
علمي  كاربست موفق نوآوري برنامه درسي اعضاي هيأت

بدين صورت اگر نظرات آنها در تدوين برنامه  هستند
درسي جديد و نوآورانه اخذ و پياده شود، نوآوري 

درسي به طور اثربخش و كارآمد محقق خواهد برنامه 
دهنده روابط  زماني كه جو سازماني، ترويج ).21(شد

آزادمنشانه و مشاركتي باشد و اصول و قوانين سازمان 
ر سازمان براي اعضاي مبهم نبوده و در آغاز فعاليت د

علمي روشن و صريح بوده و مبهم نباشد و نيز  هيأت
وير مثبت و بااليي داشته دانشگاه در جامعه وجهه و تص

عمل نموده و به  اثربخشگاه طرف ديگر دانش باشد و از
هاي خود دست يابد؛ بدين صورت در چنين جوي  هدف

علمي افزايش يافته و انگيزه آنها در  روحيه اعضاي هيأت
هاي علمي و پژوهشي در دانشگاه بهبود  راستاي فعاليت

  .يابد مي
رابطه بين بعدهاي جو مساله اساسي اين پژوهش بررسي 

هاي فرهنگي و  ها، دموكراسي، عامل نظم، قانون( سازماني
با ) هاي كلي سازمان اجتماعي، تصور سازماني، و هدف

هاي  درسي، هدف  ميزان پذيرش نوآوري در مفهوم برنامه
درسي، راهبردهاي ياددهي   درسي، محتواي برنامه  برنامه

اگر  .درسي است هاي ارزشيابي برنامه و يادگيري وروش
چه راجع به رابطه بين جو سازماني و ميزان پذيرش 

هاي مختلفي انجام گرفته  درسي بحث  نوآوري در برنامه
است لكن در رابطه با بعدهاي جو سازماني ورابطه آنها 

درسي دردانشگاه فعاليت   با ميزان پذيرش نوآوري برنامه
بيشتر  چنداني در داخل و خارج كشور انجام نپذيرفته و

تحقيقات داخلي و خارجي هر يك از متغيرهاي را به طور 
مستقل مورد بررسي قرار داده و نيز رابطه بين نوآوري 
و جو سازماني به طور كلي مورد توجه قرار گرفته است، 
و از سوي ديگر در تحقيق حاضر مدل گل براي بررسي 
بعدهاي جو سازماني اتخاذ شدده است؛ زيرا اكثر 

داخل و خارج مدل جو سازماني گل را مورد  هاي پژوهش
بنابراين دراين قسمت . اند توجه چنداني قرار نداده

تر هستند  هايي كه به موضوع مورد نظر نزديك پژوهش
با توجه به تحقيقات اندكي كه در اين . ذكر خواهد شد

راستا به خصوص در آموزش عالي صورت گرفته است 
  .شود ه ميضرورت انجام اين پژوهش نشان داد
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هدف از انجام اين پژوهش بررسي ارتباط بين بعدهاي 
تصوير سازماني، مردم ساالري، نظم و (جو سازماني 

 - هاي فرهنگي  قانون، تحقق هدف كلي سازمان، عامل
محتوا، (و ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي ) اجتماعي

اعضاي  نيدر ب) يريادگي ،ياددهي يها تيفعال ،يابيارزش
 90دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال  علمي هيأت
  .بود

  
  ها روش

پژوهش حاضر از نوع كاربردي بوده و براي اجراي آن 
از نوع ) Descriptive research( از روش توصيفي

بعد ديگر اين . استفاده شده است) survey( پيمايشي
از آنجايي كه در تحقيق . پژوهش پيمايشي بودن آن است

معلوم بود، انجام يك جامعه آماري ناحاضر، واريانس 
مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور، 

به همين منظور، يك . تعيين واريانس جامعه ضرورت داشت
علمي دانشگاه علوم پزشكي  نفري از اعضاي هيأت 40گروه 

و سپس  شده اصفهان به صورت تصادفي انتخاب
و پس از استخراج  وزيع شدپرسشنامه در بين آنها ت

هاي هر گروه و برآورد واريانس، حجم نمونه آماري با  داده
  .به دست آمد 174استفاده از فرمول كوكران، 

تعداد اعضاي  اين كهدر تحقيق حاضر با توجه به 
در  علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هيأت

گيري  متفاوت بود از روش نمونه ي مختلفها دانشكده
عه آماري بر اساس متناسب با جام اي تصادفي طبقه

دانشكده استفاده شد؛ بدين صورت كه ابتدا ليستي از 
علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به  اعضاي هيأت
و سپس در هر دانشكده متناسب  تهيه شد تفكيك دانشكده

علمي، تعدادي از آنان بر اساس  با حجم اعضاي هيأت
، به اين حجم نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند

از دانشگاه حجم نمونه نفر  174 تأمينبراي  ترتيب كه
نفر پرستاري و  11نفر بهداشت،  9(علوم پزشكي اصفهان 

نفر مديريت  8 بخشي، نفر توان1 1نفر پزشكي، 96مامايي،

نفر  10پزشكي،ننفر دندا 21رساني پزشكي،  اطالع و
آوري  و براي جمع) نفر مراكز ديگر  9 سازي،دارو

  .شدحضوري  ايشان مراجعهاطالعات به 
پرسشنامه مورد استفاده قرار  2 ها براي جمع آوري داده

بخش بود در بخش اول اطالعات  3گرفت كه شامل 
كار به عنوان سابقه  جنسيت، دموگرافيك شامل

 سابقه داشتن درجه علمي و ،)بر حسب سال(علمي  هيأت
 در بخش دوم،. خواسته شد سفر علمي به خارج كشور

علوم  دانشگاه گيري بعدهاي جو سازماني جهت اندازه
پزشكي اصفهان از پرسشنامه جو سازماني كه توسط 

در اين پرسشنامه ميزان . گلتدوين شده، استفاده شد
 نظم و قانون، :دهندگان بر هر يك از بعدهاي  تسلط پاسخ

زان تحقق مي هاي اجتماعي و فرهنگي، مردم ساالري، عامل
اين . اهداف كلي، تصوير، مورد آزمون قرار گرفته است

اي ليكرت است كه از  درجه 5داراي مقياس  پرسشنامه
) موافقمكامالً ( 5تا نمره ) مخالفمكامالً ( 1نمره 
با  زيپرسشنامه جو سازماني ن .اري شده استزگ ارزش

نفر از اساتيد و متخصصان دانشكده  10سؤال به  33
نفر از اساتيد  5علوم تربيتي و روانشناسي اصفهان و 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان داده شد كه در نتيجه آن 
تعدادي از سؤاالت اصالح و مطابق با فرهنگ دانشگاه 

 ييرواعلوم پزشكي بازسازي شد كه بدين ترتيب، 
  .د قرار گرفتييمورد تا ي پرسشنامهيمحتوا

ميزان پذيرش نوآوري برنامه  ،پرسشنامهدر بخش سوم 
اين . درسي كه توسط محقق تدوين گرديده است

پرسشنامه چهار جز نوآوري در هدف، نوآوري در 
يادگيري و  –هاي ياددهي  محتوا، نوآوري در فعاليت

اين . سنجد هاي ارزشيابي را مي نوآوري در روش
اي  سؤال و در طيف پنج درجه 36پرسشنامه داراي 

كامالً (5تا نمره ) مخالفمكامالً (1كه از نمره . استليكرت 
 ييجهت تعيين روا. اري شده استزگ ارزش) موافقم

  .ي استفاده شديي محتوايمه از رواسشناپر
 ،پرسشنامه ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي ييپايا
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واريانس ي و تعيين تپس از انجام يك مطالعه مقدما
سؤاالت از طريق ضريب آلفاي كرونباخ مورد محاسبه 

اين پرسشنامه در اين  ييقرار گرفت كه ضريب پايا
در پژوهش حاضر براي  شود گزارش مي 96/0پژوهش 

افزار  پرسشنامه از نرم ازهاي حاصل  تجزيه وتحليل داده
استفاده شده  LISSERE افزار نرمو  SPSS-17آماري 

آوري  اين كار در ابتدا و بعد از جمعبراي انجام . است
هاي پرسشنامه ارزش  ها، به هر يك از گزينه پرسشنامه

 افزار نرمها وارد  عددي داده شد؛ بعد از اين مرحله داده
و استنباطي  توصيفيالذكر شدند و در دو سطح آمار  فوق

در سطح توصيفي با . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
آماري توصيفي فراواني، درصد  هاي شاخص استفاده از

فراواني، درصد ميانگين، انحراف معيار، جداول و 
هاي  به منظور تحليل استنباطي داده. نمودارها استفاده شد

مستقل،  tهاي  گيري از روش به دست آمده از ابزار اندازه
و ) انوا(رگرسيون وآزمون تحليل واريانس چند متغيره 

استفاده  ها تفاوت بين گروه براي بررسيآزمون تعقيبي شفه 
هاي جمع آوري شده در  شده است وبا وارد كردن داده

هاي پژوهش را رسم  ليزرل ساختار مفهومي مؤلفه افزار نرم
  .انجام گرفتهاي مربوطه  و تحليل شده

  
  نتايج

اعضاي  و درصد 3/75مرد در نمونه علمي  هيأتاعضاي 
 .دهند مي اعضاي نمونه را تشكيل درصد 7/24زن علمي  هيأت

حاضر در نمونه داراي علمي  هيأتهمچنين نيمي از اعضاي 
كه علمي  هيأتاعضاي . باشند مي سال 20تا  11سابقه بين 

نمونه، بين  درصد 19باشد  مي سال 10تا  1سابقه آنها بين 
كه علمي  هيأتو اعضاي  ،نمونه درصد 33/35،سال 30تا  21

 درصد 3/4نسبي فراوانيداراي سال دارند  30سابقه باالتر از 
  .هستند

مدرسين با رتبه علمي مربي، استاديار، دانشيار و استاد به 
را به  درصد 3/7و  درصد 33/43 ،درصد 50، درصد 9ترتيب 

علمي  هيأتدر تحقيق حاضر اعضاي  .خود اختصاص داده اند

 ،درصد 7/12دانشكده پرستاي  ،درصد 7دانشكده بهداشت
 ،درصد 8/9 دانشكده توانبخشي ،درصد 40دانشكده پزشكي

 5/10دانشكده دندانپزشكي  ،درصد 8 دانشكده داروسازي
و مراكز  درصد 6رساني  و اطالع ، دانشكده مديريتدرصد
در راستاي متغير  .دادند  تشكيل را  نمونه درصد 6ديگر 

به يان گو پاسخدرصد از  39 سفرهاي علمي خارج كشور،
 به سفرهاي درصد 61و  لمي خارج كشور نرفتندسفرهاي ع

به منظور تعيين ميزان ارتباط بين  .رفتندازكشور خارجعلمي 
بعدهاي جو سازماني و ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي 

  .از آزمون رگرسيون استفاده شد
بر  يبا روش ورود مبن ونيآزمون رگرس جيبا توجه به نتا

نمره ميزان پذيرش نوآوري برنامه  ،ونيمعنادار بودن رگرس
عوامل مؤثر  نييتع يبعد جو سازماني، برا 5 يدرسي از رو

) Stepwise(گام به گام  وهيبه ش ونياز آزمون رگرس
گام به گام  وهيبه ش ونيآزمون رگرس جينتا. استفاده شد
دهد كه ضريب تعيين  تحليل رگرسيون نشان مي .انجام گرفت

درصد تغييرات و  16به عبارت بهتر  .است 16/0اصالح شده 
درسي   واريانس نمرات مربوط به پذيرش نوآوري در برنامه

همچنين  .استبه وسيله جو سازماني قابل توضيح و تبيين 
درجه آزادي در  298و  1مشاهده شده در جدول با  Fمقدار 
توان ضريب تعيين به  معنادار است بنابراين مي α=05/0سطح 

  .جامعه تعميم داد دست آمده را به
ميزان متغيرهاي پژوهش در بين افراد نمونه بر  مقايسه

حسب متغير جنسيت نشان داد پيش فرض تساوي 
هاي دو گروه جنسيت در دو متغير  واريانس
 بين ميانگين جو. شده است تأييد) >05/0α(پژوهش

درسي در بين   سازماني و پذيرش نوآوري در برنامه
با  ناه علوم پزشكي اصفهاعلمي دانشگ اعضاي هيأت

  ).<05/0α(توجه به متغير جنسيت تفاوت وجود ندارد 
واريانس متغيرهاي پژوهش با توجه به، بين  تحليل
هاي سه گانه سابقه نشان داد، در متغير ميزان  گروه

درسي تفاوت معنادار وجود   پذيرش نوآوري در برنامه
محققين در طراحي ابزارهاي تحقيق  ).>05/0α( دارد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 13

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2007-en.html


  موسوي و همكارانستاره  رابطه بين ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي و بعدهاي جو سازماني
 

  http://journals.mui.ac.ir )9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/      1472

ي نمونه تحقيق راتقسيم نموده تا از اين ها سابقه گروه
طريق بتوانند تفاوت بين ميزان پذيرش نوآوري برنامه 

  .را مورد مورد مقايسه قرار دهند ها درسي اين گروه
هاي متفاوت در متغير مذكور آزمون  براي بررسي گروه

اعضاي نمونه كه  شان دادانجام شده كه نتعقيبي شفه نيز 
 30تا  21سال و بين  30داراي سابقه خدمت باالتر از 

سال با دو گروه ديگر سابقه اختالف معنادار در ميزان 
درسي دارند ؛ اعضاي   ميانگين پذيرش نوآوري در برنامه

سال  30تا  21علمي كه داراي سابقه خدمت بين  هيأت
سال  30تر از علمي كه باال هستند نسبت به اعضاي هيأت

هاي  ه نوآوريسابقه دارند، به ميزان بيشتري پذيرند
  .درسي هستند  برنامه
غيرهاي پژوهش با توجه به نوع واريانس مت تحليل

ها، در متغير  كده نشان داده شده است، بين دانشكدهشدان
درسي تفاوت معنادار   ميزان پذيرش نوآوري در برنامه

نيز بين ) شفه( تعقيبيآزمون ). >05/0α( وجود دارد
ها براي مشخص شدن تفاوت ميانگين ميزان  دانشكده

نتايج . درسي انجام شده است  مهپذيرش نوآوري در برنا
هاي  دهد بين دانشكده هاي اجرا شده نشان مي آزمون

ها در  پزشكي، دندانپزشكي، مديريت با ساير دانشكده

اوت درسي تف  ميانگين ميزان پذيرش نوآوري در برنامه
هاي، پزشكي، دندانپزشكي و  دانشكده اشته،دوجود 

به ميزان بيشتري  ها مديريت نسبت به ساير دانشكده
  .درسي هستند  پذيراي نوآوري برنامه

واريانس متغيرهاي پژوهش با توجه به رتبه علمي  تحليل
، در متغير ميزان مختلف علميي ها ن رتبهبي ،هنشان داد

رسي تفاوت معنادار وجود د  پذيرش نوآوري در برنامه
هاي متفاوت در متغير  براي بررسي گروه). >05/0α( دارد

اعضاي . شود مذكور به آزمون تعقيبي شفه رجوع مي
علمي داراي مرتبه استاديار و مربي نسبت به اساتيد  هيأت

به  و يمعناداربه طور  يو استاد يداراي مرتبه دانشيار
  .درسي هستند  برنامههاي  ميزان بيشتري پذيرنده نوآوري

ميزان جوسازماني و پذيرش نوآوري در برنامه درسي  بين
علوم پزشكي با توجه به دانشگاه علمي  هيأتدر بين اعضاي 

اعضاي . )>05/0α( تفاوت وجود دارد متغير سفرهاي علمي
علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه به سفرهاي  هيأت

علمي  به اعضاي هيأت تعلمي خارج كشور رفتند، نسب
دانشگاه مذكور كه به اين سفرها نرفتند به ميزان بيشتري 

  .درسي هستند  پذيراي نوآوري برنامه
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هاي نظم و  هاي متغير مشاهده شده در مؤلفه بار گويه
فرهنگي، -هاي اجتماعي  مردم ساالري، عامل قانون،

هاي سازماني نشان  تصوير سازماني و ميزان تحقق هدف
صدم مربوط به  63دهد كه بيشترين تأثير با ميانگين  مي

 48ترين تأثير با ميانگين  مؤلفه تصوير سازماني و كم
همچنين . هاي سازماني است صدم مربوط به مؤلفه هدف

هد كه بيشترين تأثير جو سازماني د ها نشان مي بار گويه
يادگيري است اما  –هاي ياددهي  بر روي محتوا و فعاليت
بعدهاي جو  هاي ارزشيابي نيست اين تأثير براي مؤلفه

درسي است البته   كننده نوآوري برنامه تسهيل سازماني
 –هاي ياددهي  اين تأثير در نوآوري در محتوا و فعاليت

يرا، زماني كه جوي پويا و يادگيري بيشتر بوده است ز
ر دانشگاه حاكم هاي روشن د با چارچوب توأممنعطف 

علمي در زمينه محتوا و مواد درسي و  باشد اعضاي هيأت
هاي كالسي دانشجويان اختيار بيشتري داشته و  فعاليت

كننده  نيز مواد يادگيري و محتوا به ميزان بيشتري متجلي
اعتبار و محبوبيت آنها در بين همكاران و دانشجويان 

ودار فوق طور كه در نم است در نتيجه اين تأثير همان
 –هاي ياددهي  هاي محتوا و فعاليت بينيد، در مؤلفه مي

طور كه در نمودار  همان. يادگيري بيشتر مشهود است
شود بعدهاي جو سازماني كمترين تأثير را  فوق ديده مي

اند؛ مؤلفه  درسي داشته  بر روي مؤلفه ارزشيابي برنامه
را  رارزشيابي در دانشگاه معموالً مسأله هويت و اعتبا

علمي روش  زيرا بيشتر اعضاي هيأت ،كند مطرح مي
ارزشيابي خود را بيانگر نمره ارزشيابي دانشجويان به 

اي كه  دانند و بنابراين به دليل مواضع سوگيرانه خود مي
در اين عامل مطرح است تأثير جو سازماني در اين عامل 

  .كمتر مشهود است
  

  بحث
درصد  16 اتنه هاي هدف اصلي نشان داد كه يافته

تغييرات و واريانس نمرات مربوط به پذيرش نوآوري در 
 تبيين ،درسي به وسيله جو سازماني قابل توضيح  برنامه

توان ضريب تعيين به  بنابراين مي .همچنين معنادار است و
هاي پژوهش  يافته .دست آمده را به جامعه تعميم داد

 هاي پژوهش ادوارد، ويو نبرت و يي حاضر با يافته
بر اساس .)23و18و16(وسيمپسون و فلين همسو است

توان اين گونه استنباط كرد، هرچه  نتايج به دست آمده مي
در جو يك دانشگاه مردم ساالري در سطح باالتري در 

هاي كلي خود دست  امور اعمال شود، دانشگاه به هدف
امكانات فرهنگي و اجتماعي بهتري براي اعضاي  يافته،
هاي و  ها و رويه داده شود، تصميمعلمي تدارك  هيأت

اي صريح تر در  هاي دانشگاه به گونه ها و رسالت سياست
علمي بيان شود، دانشگاه در نزد  آغاز براي اعضاي هيأت

اقشار مختلف جامعه وجهه و اعتبار بيشتري داشته باشد؛ 
 –هاي ياددهي  فعاليت ميزان پذيرش نوآوري در هدف،

هاي ارزشيابي در نزد اعضاي  يادگيري، محتوا و روش
  .علمي اين دانشگاه بيشتر خواهد بود هيأت

ها اختالف مشاهده شده بين  مطابق نتايج در تمام سؤال
ميانگين بعدهاي جو سازماني و ميزان پذيرش نوآوري 

هاي  يافته .درسي معنادار است  هاي برنامه در هدف
ژوهش ادوارد، وسيمپسون هاي پ پژوهش حاضر با يافته
ها  بر اساس نتايج اين پژوهش. و فلين همسو است

توان اين گونه استنباط كرد، جو سازماني از جمله  مي
درسي   هاي برنامه عواملي است كه با نوآوري هدف

ارتباط نزديكي دارد زيرا بعدهاي جو سازماني يعني 
ها و تدوين  گيري آزادي در روابط، مشاركت در تصميم

ها و نظر سنجي از همگان، وجهه و تصوير  ط مشيخ
دانشگاه در نزد اعضاي جامعه، امكانات فرهنگي و 

علمي و كاركنان  اجتماعي موجود براي اعضاي هيأت
 و آموزشي(هاي كلي  ميزان تحقق هدف دانشگاه و
ميزان پذيرش در كننده  تعييناز عوامل بسيار ) پژوهشي
از همين رو . است دهدرسي بو  هاي برنامه هدف نوآوري

هاي  شود كه جايگاه نقش، سهم نوآوري پيشنهاد مي
درسي در نظام آموزشي كشور براساس مباني   برنامه

علمي و پژوهشي و با رعايت اصول منطبق بر آموزش 
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اين  .مدرن ارائه تعريف مشخص و كاربردي ارائه شود
اقدام مستلزم اعمال اصالحات اساسي در نظام آموزشي 

  .ستكشور ا
اختالف مشاهده شده بين ميانگين  است؛ه نتايج نشان داد

بعدهاي جو سازماني و ميزان پذيرش نوآوري در 
هاي پژوهش  يافته .درسي معنادار است برنامه محتواي

هاي پژوهش ادوارد، وسيمپسون و فلين  حاضر با يافته
بر اساس نتايج به دست آمده . )23و16(همسو است

توان اين گونه استنباط كرد، جو سازماني،منعطف و  مي
مشاركت پذير و منعطف و با وجهه و تصوير سازماني 

هاي كشور ميزان پذيرش  در جامعه و سياست اثربخش
از  .دهد درسي را ترويج مي  نوآوري در محتواي برنامه

  :شود همين رو پيشنهاد مي
درسي درحال اجرا، اعم از شرح درس هاي  برنامه -1

هاي  دهي تجارب و فعاليت ها، محتواها، سازمان دوره
يادگيري انتخاب موضوعات كاربردي وحذف موضوعات 

هاي  غيرضروري چگونگي اجراي برنامه و شيوه
-2 ارزشيابي مورد بازنگري و اصالح قرارگيرد؛

درسي به صورت صريح  هاي برنامه  سازي نوآوري بستر
علمي و كاركنان دانشگاه در  وشن براي اعضاي هيأتو ر

هاي كلي سازمان آموزشي و در نتيجه الزام  قالب هدف
هاي  علمي به رعايت نوآوري معلمان و اعضاي هيأت

آموزشي در همه فرآيندهاي آموزشي، همچون كاربست 
  .در محتواي درسي گرا همرويكردهاي تلفيقي و 
بين وارد  نج متغير پيششود از بين پ چنان كه مالحظه مي

شده در معادله رگرسيون همزمان، فقط دو متغير با 
به ترتيب براي دو بعد  13/0و  15/0ضرايب استاندارد بتا 

بين  تصوير سازماني و نظم و قانون داراي توان پيش
 –هاي ياددهي  معناداري براي پذيرش نوآوري در فعاليت

هاي  با يافته هاي پژوهش حاضر يافته. اند يادگيري بوده
. )23و16(پژوهش ادوارد، و سيمپسون و فلين همسو است

توان اين گونه استنباط  بر اساس نتايج به دست آمده مي
چالش اساسي كه همواره فراروي انتشار  كرد،

يادگيري قرار  _هاي ياددهي  هاي فعاليت نوآوري
علمي از  توان به،عدم استقبال اعضاي هيأت گيرند، مي مي

يادگيري اشاره _هاي ياددهي  در جريان فعاليتنوآوري 
اطالعات و ) فرستنده(درآموزش عالي سنتي، استاد . كرد

منتقل ) گيرنده(را به دانشجويان  )پيام(موادآموزشي 
استادان با  -1 :شود از همين رو پيشنهاد مي. كند مي
كاربردي،  هاي ياددهي يادگيري فعال و كارگيري روش به

هاي گروهي، مباحثه، مناظره  جام فعاليتزمينه را براي ان
استقالل وآزادي عمل بيشتردانشجويان فراهم  كالسي و

بيش از حد دانشجويان به  اتكاي نمايند تا از وابستگي و
هاي سطحي و  موضوعات درسي واستادان و يادگيري

شاخص قرار دادن ارائه  -2 كاسته شود؛ ناپايدار
  دگيري برنامهيا -هاي ياددهي هاي در روش نوآوري

اي اساتيد براي  درسي و كاربست رويكردهاي بين رشته
ارزيابي توان علمي اساتيد و ارائه پاداش به آنها با كمك 

ها و مديران  نظرخواهي از دانشجويان و مديران گروه
  .دانشكده

شود از بين  ها تحليل مفهومي مالحظه مي چنان كه يافته
امكانات  ظم و قانون،ن پنج متغير پيش بين مردم ساالري،

هاي كلي وارد شده در  و تحقق هدف اجتماعي و فرهنگي
معادله رگرسيون همزمان، هيچ كدام از متغيرهاي پيش 

بين معناداري براي پذيرش نوآوري  بين داراي توان پيش
در واقع . اند درسي نبوده  هاي ارزشيابي برنامه در روش

ي جو بر طبق نتيجه كسب شده هيچ كدام از بعدها
هاي  بيني ميزان پذيرش نوآوري روش سازماني توان پيش
هاي پژوهش حاضر  يافته. درسي ندارند  ارزشيابي برنامه

هاي پژوهش ادوارد وسيمپسون و فلين ناهمسو  با يافته
توان اين گونه  بر اساس نتايج به دست آمده مي. است

از آنجا كه نظام آموزشي متمركز در  استنباط كرد،
ز تغيير و يا نوآوري در ابتدا محتواي، صورت برو

درسي را   هاي يادگيري برنامه فعاليت هاي تدريس، روش
كند و هميشه شاهد بوديم كه اساتيد و  دچار تغيير مي

هاي ارزشيابي از آزادي عمل  معلمان در اجراي روش
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ثر از بافت و سلسله أبيشتري برخوردار بوده و كمتر مت
توانيم اين ناهمسويي در  مراتب سازماني بودند و مي
هاي مذكور را به بافت و  نتايج تحقيق حاضر با پژوهش

از  .سيستم آموزشي نمونه مورد مطالعه نسبت دهيم
  :شد همين رو پيشنهاد مي

شرح درس  اعم از حال اجرا، هاي درسي در برنامه -1
هاي  دهي تجارب و فعاليت سازمان ها،محتواها، دوره

ت كاربردي وحذف موضوعات يادگيري انتخاب موضوعا
هاي  شيوه غيرضروري چگونگي اجراي برنامه و

اكثريت  -2 گيرد؛ اصالح قرار بازنگري و ارزشيابي مورد
د كه نسبت به كارهاي علمي اعتقاد دارن اعضاي هيأت

مديران و  .ها ضعيف است پاداش هخوب و ارزند
سرپرستان آموزشي دانشگاه بايد به كارهاي خوب 

هاي آموزشي توجه كنند و براي  نوآوريوارزنده و 
 .هاي مثبت استفاده نمايند كننده تقويت آن از تقويت

كارهاي خوب و ارزنده در دانشگاه دقيقاً تعريف شده، 
براساس آن پاداش مادي و معنوي مناسب داده شود تا 

رهاي خوبشان با علمي احساس كنند كا اعضاي هيأت
  .شود ارزش تلقي مي

بين ميزان بر حسب جنس  معنادار عدم وجود تفاوت
درسي با   جوسازماني و پذيرش نوآوري در برنامه

هاي بوسكو و رودگوئز گومز همسو  هاي پژوهش يافته
است كه نشان دادند بين مردان و زنان در ميزان پذيرش 

درسي تفاوت معناداري   نوآوري در محتواي برنامه
ب بر حس معناداروجود تفاوت  .مشاهده نشده است

هاي سه گانه سابقه، در متغير ميزان پذيرش  گروه
تا  1علمي كه بين  دهد كه اعضاي هيأت نوآوري نشان مي

 علمي، سال سابقه دارند بيشتر از ساير اعضاي هيأت 10
 اين گروهزيرا  ،درسي هستند  پذيرنده نوآوري برنامه

هاي روز و  تر بوده و به دانش و فناوري معموالً جوان
 آموزشي نسبت به سايرين تسلط بيشتر هاي نوآوري

در مرتبه استادياري و مربي بوده  دارند و نيز آنها معموالً
نمايند كه با اعمال  و به همين دليل تالش بيشتري مي

هاي  درسي در جريان فعاليت  هاي برنامه نوآوري
نتايج پژوهش حاضر  .آموزشي مرتبه خود را ارتقادهند

هاي پژوهش وانگ و  يافته درباره مؤلفه سابقه كار با
، در )24و21و3(همكاران، تاتيال، تزومين همسو است

هاي خود نشان دادند سابقه كار داراي ارتباط منفي  يافته
درسي توسط اعضاي   با ميزان پذيرش نوآوري برنامه

علمي با  بدين گونه كه؛ اعضاي هيأت .علمي است هيأت
ي علمي و جايگاه علمي ها كمتر بنا به انگيزهسابقه كاري 

با سابقه علمي  هيأتدر دانشگاه در قياس با اعضاي 
بيشتر تمايل بيشتري به كاربست فتون و رويكردهاي 

  .؛ همسو است. نوين در برنامه درسي دارند
ها، در  نشان داده شده است، بين دانشكده نتايجچنان كه 

درسي تفاوت   متغير ميزان پذيرش نوآوري در برنامه
دهد  ها نشان مي نتايج آزمون و دار وجود داردمعنا

هاي، پزشكي، دندانپزشكي و مديريت نسبت به  دانشكده
به ميزان بيشتري پذيراي نوآوري  ها ساير دانشكده

نتايج پژوهش حاضر درباره مؤلفه  .درسي هستند  برنامه
هاي پژوهش پيكو، و سيمپسون و فلين  دانشكده با يافته

هاي خود نشان دادند؛ عدم  ههمسو است كه در يافت
كه با ماهيت عملي  ها هدانشكد احساس نياز خاص استادان

كمتري مواجه هستند به استفاده از فناوري اطالعات در 
شان و  يادگيري و آموزش دانشجويان -فرايند ياددهي 

هاي فناورانه  به يادگيري مهارت آنها بالتبع، رغبت اندك
فناوري توسط شده سطح كاربست موجب كمتر بودن 

  .است
تفاوت معنادار بين رتبه علمي مربي و استاديار با  مشاهده

رتبه علمي دانشيار و استاد از نظر ميزان ميانگين پذيرش 
هاي اوليور  درسي با نتايج پژوهش  نوآوري در برنامه

توان  بر اساس نتايج به دست آمده مي .همسو است
اديار و دانشيار گونه استنباط كرد كه دو گروه است اين

  هاي برنامه هاي آموزشي و نوآوري بيشتر با نوآوري
ها و  اند كه اين هم ناشي از مهارت درسي سروكار داشته

هم ناشي از وظايف علمي و انتظارات جديدي است كه در 
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  .كند عصرجديد بر دوش آنان سنگيني مي
نتايج پژوهش حاضر درباره مؤلفه سفرهاي علمي خارج 

هاي خود  هاي پژوهش شارما كه در يافته فتهكشور با يا
هاي مطالعاتي خارج كشور  نشان دادند شركت در فرصت

داراي ارتباط مثبت و معنادار با ميزان پذيرش نوآوري 
بدين  .)25(علمي دارد درسي توسط اعضاي هيأت  برنامه
به  نستندعلمي كه توا ؛ آن دسته از اعضاي هيأتگونه

بروند، از سابقه كاري كمتري سفرهاي علمي خارج كشور 
برخوردارند و مهارت كامپيوتري بااليي دارند به خوبي 

درسي را پذيرفته و از آن استفاده   نوآوري برنامه
- 1 :شود از اين رو پيشنهاد مي. نمايند؛ همسو است مي

اي در زمينه چگونگي  هاي مستمر حرفه ارائه آموزش
هاي  ر طول سالدرسي د  تدوين و اجراي نوآورانه برنامه

كرده در  دعوت از اساتيد تحصيل -2 خدمت اساتيد؛
هاي  كنفرانس كننده در خارج به عنوان مهمان شركت

هاي  اينترنتي به منظور بررسي چگونگي كاربست نوآوري
درسي در نظام آموزشي   هاي برنامه آموزشي و نوآوري

بيشتر اساتيد  تأكيد -3 و آموزش عالي كشورمان؛

تر  ها و كمرنگ هاي انساني به كاربست دانسته رشته
درسي در همه مراحل   نمودن جنبه تئوريكي برنامه

 يادگيري،–هاي ياددهي  روش محتوا، هدف،( آموزش
  ).هاي ارزشيابي روش

  
  گيري نتيجه

تواند ميزان پذيرش نوآوري  جو سازماني در دانشگاه مي
بيني كند، بنابراين  را پيش برنامه درسي در اموزش عالي

توانند  كننده مي مسؤولين با ايجاد جوي مناسب و تسهيل
  .ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي را ارتقا دهند

  
  يقدردان

دارم كه از دانشگاه علوم  در نهايت بر خود الزم مي
پزشكي اصفهان به خاطر همكاري در اجرا و تسهيل اين 

اين دانشگاه تشكر  پژوهش و همچنين اساتيد محترم
  .نمايم
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Study of relationship between organizational dimensions climate and 
acceptance of curriculum innovation (Case study of Isfahan University 

of Medical Sciences.) 
 

Setareh Mousavi1, Mostafa Sharif2, Saeed Rajaie pour3, Vahid Ashoorion4 
 

Abstract 
 
Introduction: Most scholars of educational, organizational climate and curriculum are important Vnvavry 
is the source of educational innovation. According to deepen and expand the culture of educational 
innovation as one of the essential needs of educational institutions, major attention to training in this field 
be.The purpose of this research was to study of relationship between organizational dimensions climate and 
acceptance of curriculum innovation in Isfahan University of Medical Sciences. 
Methods: This study was applied one and the research method was descriptive – correlative 
(survey).Statistical population included all 687 faculty members at Isfahan University of Medical Sciences. 
124faculty members at Isfahan University of Medical Sciences were chosen as statistical sample. Research 
instruments were two questionnaires. A questionnaire for organizational dimensions climate(rules, 
discipline, democracy, social and cultural factors organizational image, total goal) which designed by 
Gole(2008) that has 37 questions' questionnaire was for acceptance of curriculum innovation(innovation 
goals, innovation content, innovation learning – teaching ,innovation evaluation).The reliability of these 
questionnaires was examined by the view of experts and their validity was calculated by Cranach Alpha and 
estimated 96%.To analyze data in the level of inferential statistics, multi Regression, Levin and MANOVA 
were employed. 
Results: Findings showed that:1) There was positive and significant relation between organizational 
dimensions climate and acceptance of curriculum innovation.2)There was positive and significant relation 
between organizational dimensions climate and acceptance of curriculum innovation goals ,curriculum 
innovation content, curriculum innovation learning – teaching ,and curriculum innovationevaluation.3) 
There was a significant difference between averages of organizational dimensions climate in terms of 
university, college, tenure, academic trips grade of academic faculty members at faculty members at Isfahan 
University of Medical Sciences (p<0.05),4)There was not a significant difference between averages of 
organizational dimensions climate in terms of sex faculty members at university of Isfahan and faculty 
members at Isfahan University of Medical Sciences (p<0.05). 
Conclusion: The effect of organizational climate in educational policies and educational programs, and 
revised in accordance with the conditions that caused curriculum the new education is inevitable. Requiring 
faculty members to observe the educational innovations in the teaching process, integrated and convergent 
approaches in the content of such postings education today. 
 
Keywords: Organizational climate, Innovation acceptability, Curriculum innovation, Isfahan University of 
Medical Sciences. 
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