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Abstract
Innovation activities are shaped around a country's political and cultural traditions within the
confines of specific social and economic conditions. When the complexity of the phenomenon
of innovation and the inconsistency of the results of research into this phenomenon are taken
into consideration, it is clear that a cultural perspective could be beneficial in understanding
innovation(Jaskyte, 2004). Kanter (2003) asserted that innovative organizations needed to
adopt the culture of success and the culture of pride that came with it. Furthermore, Tushman
and O'Really (1997) considered culture to be an important factor in the management of
innovation. A more participatory style of management will be seen in those organizations that
possess a supportive culture in which communication and teamwork is appropriate and where
structural flexibility, empowered staff plus risk-taking and failures are tolerated. The potential
for developing innovation is going to be high in those organizations with the correct mix of
these factors (Ismail, 2007). Those organizations that support and encourage innovation
generally focus their attention on resources, processes and the measure of success because
they can be measured quantitatively and pay less importance to measuring innovative culture,
climate and behavior because they are qualitative and relatively difficult to measure (Rao and
Weintraub, 2013).Therefore, this study aims to develop a scale for identifying the
characteristics of an innovative university using a state-owned university's associated
departments. The study involves three separate staged (triangulation) in terms of data
collection techniques. The first stage consists of qualitative data obtained as a result of six
focus group sessions conducted by three specialists in the field and participated in by 35
academic and 10 administrative personnel working in departments at Dokuz Eylul University
making a total of 45 samples. The text that was created after collating the participants'
opinions was subjected to content analysis with the help of the Nvivo package program. The
main themes were identified and labeled based on the item (words and sentences). The second
stage consists of converting the item taken from a vast pool of item pertaining to the
identified themes and converting them to a five-point negative to positive Likert scale ranging
from "I strongly disagree" to "I strongly agree." The opinions of 10 experts were sought in
order to test the content validity of the large quantity of item. They were asked to allocate
points on a scale of 10-100 indicating to what degree which material measured innovative
university culture. Each item was examined and those scoring less than 30 points were
removed from the pool. In the third stage a reliability analysis test was performed in order to
determine the internal consistency of the items using principle components and confirmative
factor analysis on the data gathered from the academic and administrative personnel in the
select departments of Dokuz Eylul University in order to determine the factorial structure of
the scale the content validity of which had been obtained. The SPSS 20.0 and LİSREL 8.8
statistics package programs were used in the implementation of these analyses. Thus, a new
measurement instrument will have been developed using an emic perspective different from
the scales that exist in the literature measuring innovative university culture.
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Yenilikçi Üniversite Kültürü: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
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Özet
Yenilik faaliyetleri, belirli sosyal ve ekonomik koşullar çerçevesinde ülkelerin siyasi ve
kültürel gelenekleri tarafından şekillenir. Yenilik olgusunun karmaşıklığı ve bu olgu üzerine
araştırma sonuçlarının tutarsızlığı göz önüne alındığında, kültürel bakış açısının yeniliği
anlamada
yararlı olabileceği açıktır(Jaskyte, 2004). Kanter(1983), yenilikçi örgütlerin
“başarı kültürü ve başarının getirdiği bir iftihar(gurur)kültürünü benimsemeleri gerektiği öne
sürmüştür. Öte yandan, Tushman ve O’Really(1997) kültürü yenilik yönetiminde en önemli
faktör olarak görmüştür. İletişim ve takım çalışmasının uygun olduğu, yapısal esneklik,
güçlendirilmiş çalışanlar, risk alma ve başarısızlıkların tolere edildiği destekleyici kültüre
sahip örgütler de daha katılımcı bir yönetim tarzı görülecektir. Bu faktörlerin doğru bir
karışımının olduğu örgütlerde yeniliğin gelişme potansiyeli yüksek olacaktır
(Ismail,2007).Yeniliği destekleyen ve teşvik eden örgütler, genellikle dikkatlerini nicel
ölçüme dayandıkları için kaynaklar, süreçler ve başarı ölçümüne yöneltirken, yenilikçi kültür,
iklim ve davranışların ölçümüne nitel ve göreceli güç oldukları için daha az önem verirler
(Rao ve Weintraub,2013). Dolayısıyla, bu çalışma, bir kamu üniversitesinin bağlı birimleri
üzerinde yenilikçi bir üniversitenin özelliklerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Çalışma, veri toplama tekniği bakımından üç (triangulation) ayrı aşama
içermektedir: Birinci aşamada, Dokuz Eylül Üniversitesi bağlı birimlerinde görev yapmakta
olan 35 akademik ve 10 idari personelin yer aldığı toplam 45 katılımcının katıldığı 3 konu
uzmanı tarafından yürütülen 6 odak grup çalışması sonucu elde edilen nitel verilerdir.
Katılımcı görüşlerinin deşifre edilmesi ile oluşturulan metin
Nvivo paket programı
yardımıyla içerik analizine tabi tutulmuş, maddelerden (kelime ve tümcelerden ) hareketle ana
temalar belirlenerek etiketlenmiştir. İkinci aşamada, belirlenen temalara ait geniş sayıda
madde havuzu ortaya çıkarılarak maddeler (1)Kesinlikle Katılmıyorum……….(5)Kesinlikle
katılıyorum şeklinde olumsuzdan olumluya doğru 5’li likert düzenine uygun bir ölçek haline
dönüştürülmüştür.Çok sayıda maddenin öncelikle içerik geçerliliği test etmek üzere 10
uzman görüşü alınarak hangi maddelerin yenilikçi üniversite kültürünü ölçtüğünü 10’dan100’kadar kadar puanlamaları istenmiş ve her bir madde incelenerek 30 puanın altında kalan
maddeler madde havuzundan çıkarılmıştır. 3.aşamada ise, içerik geçerliği sağlanmış ölçeğin
faktöriyel yapısını belirlemek üzere Dokuz Eylül Üniversitesinin seçili bağlı birimlerinde
görevli akademik ve idari personel üzerinden toplanan verilere açımlayıcı ve doğrulayıcı
faktör analizİ ile maddelerin iç tutarlılıklarını belirlemek üzere güvenirlik analizi
uygulanmıştır. Bu analizlerin uygulanmasında SPSS 20.0 ve LİSREL 8.8 istatistik paket
programları kullanılmıştır. Böylelikle, yenilikçi üniversite kültürünü ölçen yazında var olan
ölçme araçlarından farklı emik bir bakış açısıyla yeni bir ölçme aracı geliştirilmiş olacaktır.
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