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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر رهبری اخالقی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی جوسازمانی نوآورانه
در دانشگاه آزاد اسالمی بود .روش پژوهش برحسب هدف کاربردی ،از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی
– همبستگی و از نظر نوع داده کمی بود .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی به تعداد  2۲3۲نفر که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 302 ،نفر
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .به منظور گردآوری دادهها ،از سه پرسشنامه استاندارد رهبری اخالقی
براون و همکاران ( ،)022۲یادگیری سازمانی نیفه ( )0222و جوسازمانی نوآورانه سیگل و کایمر ()2970
استفاده شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،توصیف دادهها از طریق میانگین ،انحراف معیار ،درصد ،فراوانی
و استنباط آماری دادهها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری و به کمک نرمافزار  LISRELدر دو بخش
مدل اندازهگیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت .در بخش اول ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی،
روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید .در بخش دوم نیز ضرایب مسیر و ضرایب معناداری برای بررسی
فرضیههای پژوهشهای مورداستفاده قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که با توجه به نقش میانجی جوسازمانی
نوآورانه ،رهبری اخالقی و مؤلفههای آن بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان مرکزی تأثیر مثبت و معناداری
دارند .رهبری اخالقی بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ رهبری اخالقی بر جوسازمانی نوآورانه
تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ یادگیری سازمانی بر جوسازمانی نوآورانه تاثیر مثبت و معنادار دارد.

واژههای کلیدی :جوسازمانی نوآورانه ،رهبری اخالقی ،یادگیری سازمانی
 .2عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم وتحقیقات تهران ،ایران
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مقدمه
در دهههای اخیر ،سازمانها برای حفظ وضعیت رقابتی خود از مفهوم کیفیت جامع به سمت
مفاهیم یادگیری ،نوآوری ،و بهبود مستمر در سطح جهانی حرکت کردهاند (نیفه)0222 ،2؛
زیرا سازمانها بهعنوان مجموعهای از افراد و گروههای انسانی ،در معرض تحوالت وسیع و
پرشتاب محیطی قرار دارند و به مرورزمان در زمینه اقدامات و فعالیتهای خودآموختههایی
را کسب میکنند؛ به عبارت دیگر ،سازمانها نیز مانند افراد قدرت یادگیری دارند.
ازاینرو ،موضوع یادگیری سازمانی در کانون توجه نظریههای سازمان و مدیریت قرار
گرفته است و میتوان نتیجه گرفت که یکی از چالشهای مهم در سطوح مختلف مدیریتی،
افزایش توان یادگیری سازمانی است (محمدی .)2302 ،مدل /سبک سازمان یادگیرنده ،در
ابتدا ،برای سازمانهای صنعتی ارائه شد (سنگه)2992 ،0؛ ولی سازمانهای آموزشی بهطور
عام و دانشگاهها و دانشکدهها نیز از تغییرات محیط مصون نبودند و ناچار شدند برای حفظ
بقا و رشد و توسعه ،خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهند .این تغییرات ،مدیریت موسسههای
آموزشی را در دهههای اخیر با چالش مواجه ساخته و سبب شده است سازمانهای آموزشی
در روشها و ابزارهای مدیریت خود ،برای مبارزه با چالشهای پیش رو مانند تقاضا برای
اثربخشی بیشتر آموزشها ،جهانیشدن و به تبعان افزایش رقابت و بازار محوری تغییراتی را
ایجاد کنند (عباسی و حجازی.)2309 ،
حال این پرسش مطرح است که آیا یادگیری و کسب دانش بهخودیخود در هر نوع
ساختار و چارچوب سازمانی به وقوع میپیوندد یا باید بستر و زمینهای مناسب برای آنها مهیا
شود؟ عوامل متعددی بر شکلگیری یادگیری سازمانی و تسهیل روند آن در سازمان مؤثرند
که یکی از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری سازمانی کارکنان به نظر میرسد سبک رهبری

3

مدیران باشد .با توجه به اینکه امروزه سازمانها به بخش مهمی از زندگی بسیاری افراد جامعه
تبدیل شده -اند ،بهطوریکه افراد با استخدام و عضویت در سازمانها ،ساعات زیادی از عمر
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خود را در این محیطهای کاری سپری میکنند .چگونگی و کیفیت گذران این ساعات نسبتاً
طوالنی ،هم برای افراد و هم برای سازمانها بسیار حائز اهمیت است .امروزه کارکنان انتظار
دارند در سازمان موردتوجه و احترام قرار گیرند و بهخوبی درک شوند .کارکنان دوست
دارند صداقت ،درستکاری ،قابلیت اعتماد ،اعتمادبهنفس و اینکه بخشی از سازمان هستند را
احساس کنند و احساس تعلق به سازمان داشته باشند .ازاینرو در این مسیر ،رهبر فردی است
که چنین محیطی را ایجاد کند و رهبران در سطوح مختلف سازمانها نقش مهمی در توسعه
و تداوم جو اخالقی و رفتار اخالقی ایفا میکنند .از سوی دیگر طی مهرومومهای اخیر،
رسواییهای اخالقی رهبران ،تبعیض ،باندبازی و تحریف مسائل در همهجا از سازمانهای
تجاری و دولتی گرفته تا کلیسا درصدر اخبار سرتاسر دنیا قرار گرفته است .درنتیجه توجه
عموم را به رهبری اخالقی معطوف نموده است (کریمی و همکاران.)2393 ،
رهبر میبایست در سازمان اصول صداقت و شرافت را سرلوحه زندگی خود قرار دهد،
همچنین همه رفتارهای رهبر میبایست قابلیتهای اخالقی را منعکس کند .همچنین رهبر
میبایست ضمن وفاداری به ارزشهای اخالقی ،از قوانین اخالقی که بیانکننده درستی و
صداقت ،کوشش برای انجام دادن بهترینها و صداقت در همه زمانها بهمنظور ایجاد یک
سازمان شفاف است ،تبعیت کند (ایلماز 2و همکاران.)022۲ ،
با توجه به اینکه رهبران اخالقی 0برای انتخاب عادالنه و ایجاد محیطهای کاری راحت،
تالش میکنند و عالقهمند به احساسات کارکنان هستند ،بنابراین فرض میشود که کارکنان
در مورد سازمان خود دید مثبت دارند و در موفقیت سازمان سهیم میشوند.
درواقع اخالقی عمل کردن رهبران ،منجر به کارآیی و اثربخشی بیشتر کارکنان شده و
موجبات شوق به کار آنان را فراهم میکند (میرکمالی و همکاران .)2306 ،همچنین نتایج
پژوهشها نشان داده است رهبری اخالقی پیامدهای مثبتی چون بهبود عملکرد ،تعهد
سازمانی ،رضایت شغلی ،رفتار شهروند سازمانی ،یادگیری سازمانی و رفتارهای انحرافی را
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در سازمانها به همراه داشته است (حسن و همکاران)0223 ،2؛ و این نوع از رهبری باعث
تمایل پیروان به گزارش مشکالت به مدیریت میشود (براون ،تریوینو و هریسون.)022۲ ،0
تیموری و همکاران ،)0220( 3نیز بر نقش رهبری اخالقی بر یادگیری کارکنان تأکید دارند.
رهبری اخالقی میتواند بر جوسازمانی نوآورانه نیز تأثیر بگذارد .نجیبزاده و همکاران
( ،)239۲در پژوهش خود عنوان کردند که رهبری اخالقی میتواند بر جو عدالت محور در
سازمان تأثیرگذار باشد .همچنین ،خان و همکاران ،)0220( 4نشان دادند که رهبری اخالقی
و اعمال مؤلفههای آن در سازمان بر جو نوآورانه و ایمن کاری در سازمان تأثیرگذارند .شو
کرت و همکارانش ،)0220( ۲نیز عنوان کردند که رهبری اخالقی و تحولگرا بر جو نوآورانه
در سازمان تأثیرگذار است.
جوسازمانی مجموعهای از خصایص و ویژگیهایی است که موجب تمایز یک سازمان
از سازمانهای دیگر میگردد (اونز ،)2972 ،6بهعبارتدیگر میتوان گفت که جوسازمانی،
مجموعهای از حاالت یا ویژگیهای حاکم بر یک سازمان است که آنها گرم ،سرد،
قابلاعتماد ،ترسآور ،آسان کننده یا بازدارنده میسازد و از عواملی مانند رضایت شغلی،
رفتار ،سوابق ،انگیزش ،ساختار ،فناوری و غیره به وجود میآید و موجب تمایز دو سازمان
مشابه از هم میشود (میرکمالی .)2306 ،تأثیر جوسازمانی همانند یک پل ارتباطی است.
جوسازمانی عبارت است از درک یا احساسی که کارمندان نسبت به این جنبههای محسوس
دارند .در سازمانهایی که تمام فعالیتها در چارچوب سلسلهمراتب اداری انجام میشود و
بر قوانین و مقررات خشک تأکید میورزند ،جوسازمانی بهصورت بسته و محدود درک
میشود و برعکس در سازمانهای منعطف که از اعمال مقررات در حد معقول است و اجازه
ابتکار عمل به اعضای خود میدهند ،جوسازمانی بهصورت باز درک میشود (نوروزی،
.)2302
1. Hasan, et. al
2.Brown, Trevino & Harrison
3. Teimouri
4. Khan, et al
5.Shuckert, et al
6.owens
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جوی که در آن کارکنان از روحیه یاری بخش برخوردار باشند ،سازمان به رشد و
بالندگی میرسد ،این جو که جوی خالق و کاراست را جو نوآورانه نامند .درواقع،
جوسازمانی نوآورانه عبارت است از یک مجموعه طوالنی از ادراکات خالقانه که بهوسیله
اعضای یک سازمان درباره مشخصات و چگونگی عملکرد سازمانشان بیان میشود ،میتواند
در ایجاد انگیزش برای کارکنان ،بهبود روحیه ایشان ،مشارکت افراد در تصمیمگیریها و
همچنین در بهبود خالقیت و نوآوری مؤثر باشد و بهعنوان یک منبع مهم در تأمین سالمت
روانی کارکنان بهحساب آید (به نقل از صفرزاده و همکاران .)2392 ،در این راستا ،صفرزاده
و همکاران ،)2392( ،در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سازمانهایی که در زمان
کاری جو و فضایی پذیرای خالقیت و نوآوری را برای اعضای سازمان مهیا مینمایند و برای
رفتارهای نوآورانه کارکنان ارزش بسزایی قائل هستند ،میزان اشتیاق شغلی در آنان بهبود
یافته و ارتقا مییابد .بابالن و سید کالن ( ،)2393در پژوهشی که در راستای جوسازمانی
نوآورانه و تأثیر آن بر رفتار و تعهد انجام دادند عالوه بر دستیابی به این نتیجه که جوسازمانی
نوآورانه ادراکی دانشجو-معلمان بر خود کارآمدی خالق و رفتار نوآورانه آنها تأثیر دارد
بر افزایش و میزان تعهد افراد نسبت به سازمان تأثیرگذار است .همچنین عباسی و حجازی
( ،)2309در پژوهش خود نشان دادند که وجود رهری تحول آفرین و فرهنگسازمانی
یادگیرنده با تأثیر بر فرایند یادگیری سازمانی ضمن بهبود عملکرد دانشکدهها ،مسیر تبدیل
آنها به سازمانهای یادگیرنده را فراهم میکند .یافتههای پژوهشی نارنجی ثانی و همکاران
( ،)2392نیز نشان داد بین مؤلفههای رهبری تحولآفرین و مؤلفههای یادگیری سازمانی رابطه
مثبت و معنادار و پنج عنصر اساسی برای ایجاد مدارس بهعنوان جوامع یادگیری یعنی تسهیم
هنجارها و ارزشها ،تمرکز بر یادگیری دانش آموزان ،گفتوگوی بازخوردی و مشارکت
مورد شناسایی قرار گرفت .با این تفاسیر ،این پژوهش قصد دارد به نقش رهبری اخالقی بر
یادگیری سازمانی کارکنان بپردازد ،موضوعی که بر اساس جستجوی نگارنده مشخص شد
تاکنون در ایران موردپژوهش واقع نشده است .از سوی دیگر نتایج پژوهشها نشان داده
است فرهنگسازمانی میتواند بهعنوان بستری مناسب برای انگیزش و بهکارگیری استعداد
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و توانایی کارکنان نقش مهمی در افزایش یادگیری سازمانی آنان ایجاد کند (کریمی و
همکاران.)2393 ،
دانشگاهها ،مراکز تولید و خلق دانش هستند و پیامدهای مثبتی میتوانند به جامعه ارائه
دهند .ازاینرو یادگیری سازمانی کارکنان آنها بسیار حائز توجه است .براین اساس ،رهبری
در سازمان میتواند نقش مهمی در ایجاد محیطی ترغیبکننده و اشتیاقآور داشته باشد.
همچنین ،با برنامهریزیهای آموزشی مناسب و ایجاد سازوکارهای الزم برای افزایش
یادگیری سازمانی کارکنان و ایجاد جو نوآورانه در دانشگاه ،میتوان نسبت به ارتقا و باال
بردن تعهد کارکنان نسبت به کار تا حد بهینه اقدام نمود (شایان جهرمی و همکاران.)2300 ،
پژوهش حاضر ،ایجاد جوسازمانی نوآورانه و رهبری اخالقی را در بین کارکنان را
بهعنوان راهحلی جهت اشتیاق در دانشگاه آزاد اسالمی ،آنها میداند .بر این اساس ،پژوهش
میخواهد به این سؤال مهم پاسخ دهد که با توجه به نقش میانجی جوسازمانی نوآورانه،
رهبری اخالقی چه تأثیری بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دارد؟
ازجمله ویژگیهای منحصربهفرد رهبری اخالقی در سازمانها ،مواردی مانند احترام به
یکدیگر ،خدمت گرا بودن ،عادل بودن ،صادق بودن ،دلسوز بودن ،توسعه مهارتها،
اعتمادبهنفس داشتن و  ...است (سیادت و همکاران )0222 ،که این ویژگیها زمینهساز شوق
یادگیری کارکنان خواهد شد .چراکه آنها همه عوامل مثبتی که در کار میتوان یافت را
باوجود رهبر اخالق مدار ،با هم خواهند داشت .یکی از عوامل مهم این نوع رهبریت وجود
تعامل مثبت بین همکار ان است که این امر باعث ایجاد حس همدلی و جذب شدن به کار
میشود .زمانی که صحبت از یادگیری سازمانی میشود ،ایجاد زمینههای الزم برای به وجود
آمدن این یادگیری نیز به میان میآید که رهبری اخالقی یکی از عواملی است که بهخوبی
از عهده این کار برمیآید .چراکه رابطه مستقیمی با توانمندسازی دارد و کارکنان را به کار
باعالقه ترغیب میکند (نجیبزاده و همکاران.)239۲ ،
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فرضیههای پژوهش از قرار زیر است:
 -2رهبری اخالقی بر یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی تأثیر دارد.
 -0رهبری اخالقی بر جوسازمانی نوآورانه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی تأثیر دارد.
 -3جوسازمانی نوآورانه بر یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی تأثیر دارد.
درنهایت مدل مفهومی پژوهش در شکل  2آورده شده است:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی نقش رهبری اخالقی بر یادگیری سازمانی با نقش
میانجی جوسازمانی نوآورانه پرداخت ،روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده،
گذشتهنگر ،برحسب نتیجه؛ تصمیم گرا؛ برحسب هدف کاربردی ،برحسب زمان اجرای
پژوهش؛ مقطعی ،برحسب نوع داده؛ کمی ،برحسب روش گردآوری دادهها و یا ماهیت
روش پژوهش؛ توصیفی – همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان
مرکزی دانشگاه به تعداد  2۲3۲نفر بود .روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بود .در مدل یابی
معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه میتواند بین  ۲تا  2۲مشاهده به ازای هر متغیر
اندازهگیری شده تعیین شود 5q<=n<=15q :که در آن  qتعداد متغیرهای مشاهده شده یا
تعداد گویهها (سؤاالت) پرسشنامه و  nحجم نمونه است (هومن .)2304 ،در این پژوهش
حجم نمونه برای هر سؤال  0آزمودنی و بهطورکلی  302نفر در نظر گرفته شد.
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برای گردآوری اطالعات از منابع کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد .پس
ازتوصیف دادهها از طریق میانگین ،انحراف معیار ،درصد ،فراوانی و جداول از طریق نرمافزار
 SPSS-V22و استنباط آماری دادهها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری و به کمک
نرمافزار  LISRELدر دو بخش مدل اندازهگیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت.
پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل شده است .یک بخش شامل مشخصات عمومی
آزمودنیها نظیر جنسیت ،رشته تحصیلی ،سن و سابقه کار و بخش دیگر امل سه پرسشنامه
استاندارد رهبری اخالقی براون و همکاران ( )022۲به کار گرفته شد .این پرسشنامه شامل
 20گویه است و مؤلفههای وجدانی بودن ( 3گویه) ،توافق پذیری ( 3گویه) ،روان رنجور
خوبی ( 3گویه) و زمینه اخالقی ( 3گویه) را مورد سنجش قرار میدهد .پرسشنامه دیگر،
یادگیری سازمانی نیفه ( )0222بود که پنج مؤلفه مهارتهای فردی ( 6گویه) ،مدلهای ذهنی
( 6گویه) ،چشمانداز مشترک ( 4گویه) ،یادگیری تیمی ( 4گویه) ،تفکر سیستمی ( 4گویه)
و دارای  04سؤال بود و پرسشنامه جوسازمانی نوآورانه سیگل و کایمر ( )2970که دو مؤلفه
کلی حمایت از خالقیت ( 20گویه) و تأمین منابع برای نوآوری سازمان ( 20گویه) را
میسنجد و دارای  04سؤال است .هرسه پرسشنامه با مقیاس پنجدرجهای لیکرت تنظیم شده
است.
روایی :بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری ،2محتوایی 0و سازه ،3استفاده
شد .در روایی ظاهری پرسشنامهها قبل از توزیع توسط پژوهشگر ،چند نفر از اعضای نمونه
و برخی خبرگان دانشگاهی و سازمانی بهدوراز ایرادات ویرایشی ،شکلی ،امالیی و ...تدوین
گردید .در روایی محتوایی در قالب یک روش دلفی و با کمک فرمهای  CVRو  CVIو
به کمک بیست نفر از خبرگان شامل اعضای مصاحبهشونده ،خبرگان دانشگاهی و سازمانی،
چند نفر از آزمودنیها و  ...محتوای پرسشنامه ازنظر سؤالهای اضافی و یا اصالح سؤالها
موردبررسی قرار گرفت .فرم  CVIنشان داد که همه سؤالهای متغیرهای رهبری اخالقی،
1. Face validity
2. Cintent validity
3. Construct validity
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یادگیری سازمانی و جوسازمانی نوآورانه ازنقطهنظر ساده بودن ،واضح بودن و مربوط بودن
از وضعیت مناسبی برخوردارند (میزان این ضریب برای هر یک از سؤالها باالتر از 2.79
بود)؛ همچنین با توجه به اینکه مقدار  CVRبرای همه سؤالها باالی  2.60به دست آمد هیچ
سؤالی نیاز به حذف شدن نداشت .در مورد روایی سازه نیز از دو نوع روایی همگرا و واگرا
با کمک نرمافزار  Lisrelاستفاده شد .در بررسی روایی همگرا یافتهها نشان داد ضرایب
معناداری تمام بارهای عاملی بزرگتر از  0.۲0بود یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمینان 99
درصد معنادار بود؛ ضرایب تمام بارهای عاملی باالی  2.۲بود؛ میانگین واریانس استخراج
شده همه مؤلفهها باالی  2.۲بود و همینطور پایایی ترکیبی همه مؤلفهها بزرگتر از میانگین
واریانس استخراج شده آن بود؛ لذا میتوان گفت که روایی همگرای سازههای مدل تائید
میشوند  .در بررسی روایی واگرا نیز از آزمون فورتل و الرکر (این آزمون روایی واگرا
(تشخیصی) را در سطح متغیرهای پنهان با استفاده از ماژولی که در نرمافزار لیزرل تعریفشده
میسنجد) و آزمون بار عرضی (این آزمون روایی واگرا را در سطح متغیرهای مشاهدهپذیر
توسط مازولی که در نرمافزار لیزرل تعریفشده میسنجد) استفاده شد .در آزمون فورتل و
الکر یافتهها نشان داد ،جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر
همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل بود؛ همچنین نتایج آزمون بار عرضی نشان
داد ،بارهای عاملی هرکدام از متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهدهپذیرهای
دیگر مدلهای اندازهگیری موجود در مدل بودو از طرف دیگر بار عاملی هر متغیر
مشاهدهپذیر بر روی متغیر پنهان متناظرش حداقل  2.2بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر
مشاهدهپذیر بر متغیرهای پنهان دیگر بود؛ بنابراین نتایج این دو آزمون بیانگر روایی واگرا
بود.
پایایی :در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 2و با
استفاده از ماژولی که در نرمافزار لیزرل تعریف شده است ،محاسبه میشود .مقادیر این دو
ضریب برای هر سه سازه پژوهش باالی  2.7به دست آمد که نشاندهنده پایا بودن ابزار
1.Composite reliability
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اندازهگیری بود .البته شایان ذکر است که پایایی و روایی هر سه ابزار توسط پژوهشهای
پیشین تائید شده است .اطالعات پرسشنامه ،ضرایب پایایی و روایی در جدول زیر قابل
مشاهده است.
جدول  .1اطالعات پرسشنامه و محاسبه ویژگیهای روانسنجی ابزار
بعد منبع تعداد آلفای  ASV MSV AVE CRرهبری جوسازمانی یادگیری
گویهها کرونباخ اخالقی نوآورانه سازمانی
رهبری براون و همکاران 2 2 2.729 2.324 2.4۲2 2.۲69 2.009 2.026 39
اخالقی ()022۲
جوسازمانی سیگل و کایمر 2 2.703 2.429 2.220 2.269 2.666 2.009 2.060 63
نوآورانه ()2970
یادگیری نیفه 2.746 2.37۲ 2.642 2.044 2.4۲2 2.۲۲4 2.074 2.0۲0 04
سازمانی ()0222

با توجه به جدول فوق میتوان گفت :پایایی سازهها مورد تائید است زیرا آلفای کرونباخ
و ضریب پایایی ترکیبی باالی  2.7است و همچنین  AVE>0.5است .روایی همگرا مورد
تائید است ،زیرا CR>0.7؛ AVE>0.5 ،CR>AVE؛ و همینطور روایی واگرا نیز مورد
تائید است زیرا  MSV<AVEو ASV<AVE

یافتهها
در این بخش به تحلیل کمی دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Lisrelبرای
تجزیهوتحلیل و تفسیر نتایج پرداخته میشود؛ که میتوان از آزمونهای پارامتریک نظیر
همبستگی پیرسون ،آزمون تی تک نمونهای و  ...برای بررسی فرضیهها استفاده کرد .با توجه
به اینکه توزیع دادهها نرمال و مقیاس فاصلهای بود ،برای بررسی وضعیت موجود متغیرها از
آزمون تی تک نمونهای و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شد .در جدول زیر وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آنها آورده
شده است.
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جدول  .2وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آنها
بعد عدد معناداری حد پایین حد باال وضعیت 3 0 2
 -2رهبری  2.4732 2.23۲4 2.222مناسب2.44 2.۲2 -
اخالقی
-0جوسازمانی  2.0349 2.477۲ 2.222مناسب 2.46 -2.۲2
نوآورانه
 -3یادگیری سازمانی  2.0420 2.2200 2.222مناسب -2.46 2.44

همانطور که در جدول  0قابل مشاهده است نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که هر سه
متغیر رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر دارند ( .)p<0.01از طرف دیگر نتایج جدول نشان
داد که هر سه بعد در وضعیت مناسبی قرار دارد .قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیهها
و مدلهای مفهومی پژوهش الزم است تا از صحت مدلهای اندازهگیری متغیر مستقل
(رهبری اخالقی) ،متغیر میانجی (جوسازمانی نوآورانه) و متغیر وابسته (یادگیری سازمانی)
اطمینان حاصل شود .نتایج تحلیل عامل تائیدی ابعاد رهبری اخالقی ،جوسازمانی نوآورانه و
یادگیری سازمانی نشان داد ،کلیه مدلهای اندازهگیری مناسب و کلیه اعداد و پارامترهای
مدل معنادار است .پس از آزمون مدلهای اندازهگیری اکنون الزم است تا مدل ساختاری
که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است ،ارائه شود .با استفاده از مدل ساختاری
میتوان به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخت .در شکل زیر مدل پژوهش در حالت ضرایب
استاندارد بهمنظور تأثیر رهبری اخالقی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی جوسازمانی
نوآورانه آورده شده است:
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شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

شکل  .3مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب

با توجه به مقادیر به دست آمده در شکل  0به بررسی فرضیات پژوهش میپردازیم.
در جدول زیر نتایج حاصل از آزمون مدل را میتوان مشاهده کرد.
جدول  .3نتایج آزمون مدل پژوهش
بررسی فرضیهها ضرایب  t-valueپذیرش /رد (استاندارد شده فرضیهها)
 -2تأثیر رهبری اخالقی بر یادگیری سازمانی  3.70 2.۲0پذیرش
-0تأثیر رهبری اخالقی بر جوسازمانی نوآورانه  3.63 2.۲۲پذیرش
 -3تأثیر جوسازمانی نوآورانه بر یادگیری سازمانی  3.46 2.۲3پذیرش
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بر اساس جدول باال میتوان نوع و میزان اثر هریک از متغیرهای پژوهش را در کارکنان
سازمان
مشاهده کرد که بر این اساس کلیه فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  99درصد
معنادار هستند .برای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته الزم
است تا اثرات کل مستقیم و غیرمستقیم برای متغیر درونزای مدل ارائه شود که این اثرات
در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول شماره  .4تفکیک اثرات ،مستقیم و غیرمستقیم و کل در مدل پژوهش
متغیر وابسته متغیر مستقل اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر کل
جوسازمانی نوآورانه رهبری اخالقی 2.۲۲ -2.۲۲
یادگیری سازمانی جوسازمانی نوآورانه 2.۲3 -2.۲3
یادگیری سازمانی رهبری اخالقی 2.07 2.09 2.۲0

همانطور که در جدول قابل مشاهده است ،تأثیر رهبری اخالقی بر یادگیری سازمانی از
طریق جوسازمانی نوآورانه به میزان  2.07است.
آنچه از محاسبات انجام شده میتوان نتیجه گرفت آن است که هرچند مدل تدوین شده
باعث شده است که تا حد زیادی از مقدار کای اسکور مدل استقالل فاصله بگیرد اما به دلیل
معنادارشدن مقدار کای دو مدل ( )P =2/222میتوان نتیجه گرفت که مدل قابلقبول تلقی
میشود .حال که شاخصها برازش خوبی را از دادهها نسبت به مدل نشان میدهد نوبت به
سنجش شاخصهای جزئی برازش میرسد .تفاوت شاخصهای برازش با شاخصهای
سهگانه برازش کلی در این است که شاخصهای برازش کلی در مورد مناسب بودن کل
مدل و نه اجزا آن قضاوت میکنند و شاخصهای جزئی در مورد رابطههای جزئی مدل
قضاوت میکنند .شاخصهای جزئی برازش (نسبتهای بحرانی و سطح معناداری آنها)
نشان میدهند که همه بارهای عاملی دارای معنا هستند.
نتایج این تحلیلها در جدول شماره  ۲نشان داده شده است.
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جدول  .5نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری برای برازش مدل مفهومی پژوهش
شاخص اختصار مقدار برازش قابلقبول
سطح تحت پوشش کای اسکو -200.۲4 x2
شاخص برازش تطبیقی  2.93 cfiبزرگتر از  92درصد
نیکویی برازش  2.92 Gfiبزرگتر از  02درصد
شاخص برازش افزایشی  2.93 ifiبزرگتر از  92درصد
میانگین مربعات خطای برآورد  2.2۲3 RMSEAکمتر از  0درصد
کای اسکور بهنجار شده  3.۲0 CMIN/dfبین  2تا ۲
نیکویی برازش تعدیلیافته  2.06 AGFIبزرگتر از  02درصد
شاخص نرم شده برازندگی  2.92 NFIبزرگتر از  92درصد

نتیجهگیری
در دنیای امروز که مملو از عدم قطعیتهاست ،نظام آموزش عالی و همچنین سازمانهای
آموزشی و دانشگاهی را در راه توسعه و پیشرفت با مشکالت عدیدهای روبهرو ساخته است
و متعاقباً مدیران ،بهعنوان رهبران آموزشی در کلیه سطوح با چالشهای متعددی مواجه
هستند .در این شرایط استفاده از رهبران اخالق مدار بهمنظور بهبود و ارتقا یادگیری سازمانی
کارکنان دانشگاه آزاد میتواند نهتنها موجب ایجاد حس مشارکت ،انعطافپذیری گردد
بلکه با ایجاد فرهنگ نوع دوستی و فداکاری ،رفتارهای دگر دوستانه را در آنها تقویت
کند .بر همین اساس ،پژوهش حاضر نیز ،درصدد بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر یادگیری
سازمانی با نقش میانجی جوسازمانی نوآورانه بود تا بتواند پاسخگوی نیازهای آتی نظام
آموزش عالی باشد .در ادامه مطابق نتایج پژوهش ،به تبیین و تفسیر فرضیات پژوهش پرداخته
میشود.
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،در خصوص فرضیه اول که عنوان میکرد
رهبری اخالقی بر یادگیری سازمانی کارکنان تأثیرگذار است .دادههای این پژوهش نشان
داد رهبری اخالقی بر یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه تأثیر معناداری دارد .بدین معنی
که با استفاده از رهبری اخالقی در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش یادگیری سازمانی
در کارکنان خواهیم بود .در این خصوص براون و همکاران ( )022۲عنوان میکنند که در
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این نوع رهبری ،ارزشهای اخالقی پذیرفته شده برای همه نظیر عدالت ،انصاف ،صداقت،
درستی و راستکرداری محور تمرکز و توجه است .این امر موجب ترغیب به کار کارکنان
میشود چراکه احساس میکنند موردتوجه هستند و در دانشگاه با آنها به عدالت رفتار
میشود .عباسی و حجازی ( )2309نشان دادند که وجود رهبری تحولآفرین با تاثیر بر فرآیند
یادگیری سازمانی ضمن بهبود عملکرد مسیر تبدیل آنها به سازمانهای یادگیرنده را فراهم
میکند .نتایج حاصل با مطالعات ایلماز ( ،)0222حسن و همکاران ( ،)0223تیموری و
همکاران ( ،)0220میرکمالی و کرمی ( ،)239۲همسو است.
همچنین ،در خصوص فرضیه دوم نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش
نشان داد رهبری اخالقی بر جوسازمانی نوآورانه کارکنان دانشگاه تأثیر معناداری دارد .بدین
معنی که با استفاده از رهبری اخالقی در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش جوسازمانی
نوآورانه در کارکنان خواهیم بود .جوسازمانی تحت کنترل عوامل مختلفی ازجمله سبک
رهبری است .رهبر اخالق مدار در نظام دانشگاهی نیز مانند سایر نظامها ،قادر است اشکال
مختلف فرهنگی را معرفی کند و با محوریت مسائل اخالقی و دینی ،با مشارکت تمام اعضا
در جهت ارتقا آن گام بردارد .این رهبران میتوانند عامل تغییر در دانشگاه باشند و آن را به
مکانی خالق و کارآفرین تبدیل کنند .از طرف دیگر با ارتقای جوسازمانی نوآورانه در
دانشگاه ،میزان رضایت کارکنان باال میرود و عالوه بر بروز نوآوری و خالقیت در امور
مختلف دانشگاه ،موجب رفتارهای فداکارانه و مشارکت بین اعضا میگردد .نتایج حاصل با
مطالعات شوکرت و همکارانش ( ،)0220خان و همکاران ( ،)0220همسو است.
در خصوص فرضیه سوم نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش نشان داد
جوسازمانی نوآورانه بر یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه تأثیر معناداری دارد .بدین معنی
که وجود جوسازمانی نوآورانه در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش یادگیری سازمانی در
کارکنان خواهیم بود .از طرفی ،به عقیده بودن ( ،)0220یکی از عواملی که میتواند منجر به
تغییرات سریع سازمانی گردد ،جوسازمانی نوآورانه است .این جو میتواند در ایجاد انگیزش
در کار ،حس مشارکت بیشتر در تصمیمگیریها و همچنین ارتقای خالقیت و نوآوری
بهعنوان منبع مهم یادگیری کارکنان کمک کند .ازاینرو ،تغییر خالقانه در هر بخشی از
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جوسازمانی میتواند منجر به تغییر سریع و عمیق در عملکرد کارکنان میشود .زمانی که جو
سازمان تسهیلکننده تغییر باشد و رهبری حامی ،خالق و نوآور سازمان را اداره کند،
کارکنان آن سازمان شوق بیشتری به نوآوری نشان میدهند و حتی خود نیز شخصاً به تغییر
و نوآوری داوطلبانه که همان رفتارهای فرا نقش است ،رویآورند .از طرفی دیگر ،در
صورتیکه دانشگاه به توسعه قابلیتهای کارکنان و در جهت کسب مزیت رقابتی بهطور
مستمر به توسعه مهارتهای کارکنان بپردازد .درواقع جوی نوآور ایجاد کرده که موجب
یادگیری و شوق به کار کارکنان میگردد .نتایج حاصل با مطالعات صفرزاده و همکاران
( ،)2392بابالن و سید کالن ( ،)2393نارنجی ثانی و همکاران ( )2392همسو است.
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