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در دانشگاه آزاد اسالمي براساس يادگيري  ارائه مدلي جهت جو نوآورانه

  رهبري اخالقي  سازماني، عدالت سازماني و
  

دانشگاه آزاد اسالمي، دكتري مديريت آموزشي، گروه مديرت آموزشي، واحدرودهن،  دانشجويابوالفضل صمديان، 
  .رودهن، ايران

المي، رودهن، ايرانـدرودهن، دانشگاه آزاد اســوزشي، واحــروه مديرت آمـــار گـــدانشي اظم،ــاح نـــفت.  
 .استاديار گروه برنامه ريزي درسي، واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسالمي، رودهن، ايران افسانه صابر گركاني،

  
  چكيده 

پژوهش حاضر، ارائه مدلي جهت جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي براساس يادگيري سازماني، عدالت  هدف
مدل سازي معادالت ساختاري بر  تأكيدپيمايشي با  -روش پژوهش توصيفي. سازماني و رهبري اخالقي بوده است

و در بخش كمي شامل كليه كاركنان سازمان ) نفر20(خبرگان دانشگاه  بوده و جامعه آماري پژوهش در بخش كيفي،
براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد و تعداد . تشكيل داده است) نفر1535(مركزي دانشگاه آزاد 

آوري اطالعات از طريق  ابزار جمع. نداي به عنوان نمونه انتخاب شد بقهط نفربا استفاده از روش تصادفي 320
نامه محقق ساخته؛ براساس ادبيات و پيشينه پژوهش و ديدگاه خبرگان و  مصاحبه نيمه ساختار يافته و پرسش

 ، عدالت سازماني نيهوف و)2001(هاي استاندارد؛ يادگيري سازماني نيفه نامه متخصصين دانشگاه و پرسش
با استفاده از نظر خبرگان ها  روايي آن كه. بوده است) 2008(، رهبري اخالقي دي هاگ و دن هارتگ)1993(مورمن

. به دست آمد 86/0و  92/0، 88/0، 93/0و پايائي آنها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب  و متخصصان
كه جهت بررسي سواالت پژوهش از روش بررسي  lisrelو  spssدو نرم افزار  ازها  براي تجزيه وتحليل داده

با استفاده از تحليل مسير نتايج . معادالت ساختاري و تحليل عاملي اكتشافي و تحليل مسير استفاده شده است
 هركدام  )72/0(و رهبري اخالقي ) 83/0(عدالت سازماني  ،)91/0( پژوهش نشان داد كه يادگيري سازماني با ضريب

عدالت سازماني ، با برقراري يادگيري سازمانيها  با اجراي جو سازماني نوآورانه دارند و مديران سازمان تاثير معناداري
  .توانند موجب بروز رفتارهاي خالقانه و مبتكرانه در سازمان شوند مي و رهبري اخالقي
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Abstract 
The purpose of this study was to present a model for innovative climate in Islamic 
Azad University Based on Organizational Learning, Organizational Justice and 
Ethical Leadership. The research method is descriptive-survey with emphasis on 
structural equation modeling and the statistical population of the research is 
comprised of qualitative department, university experts (n = 20) and quantitative 
section including all staff of central organization of Azad university (n = 1535). 
Cochran's formula was used to determine the sample size and 320 people were 
selected by stratified random sampling method. Data gathering tools through semi-
structured interviews and researcher-made questionnaires; based on literature and 
research background and perspectives of university experts and standard 
questionnaires; organizational learning Nifeh (2001); NIHOF AND MORMAN 
ORGANIZATIONAL JUSTIC (1993), The Ethical Leadership De Haag and Dan 
Hartg (2008). Their validity was estimated 0.93, 0.88, 0.92, and 0.86 by experts and 
experts, respectively, and their reliability was estimated using Cronbach's alpha 
coefficient.The face and content validity was confirmed by experts. Data were 
analyzed by SPSS and lisrel software which used structural equation analysis and 
exploratory factor analysis and path analysis to investigate the research questions. 
sing path analysis, the results showed that organizational learning with coefficient 
(0.91), organizational justice (0.83) and ethical leadership (0.72) each have a 
significant impact on the implementation of innovative organizational climate and 
organizational managers Organizational learning, organizational justice and ethical 
leadership can lead to creative and innovative behaviors in the organization. 
 
Key words: innovative climate, organizational learning. Organizational justice 
,ethical ledearship. 
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  مقدمه
كنند به  امروزه سازمانها تمايل دارند كه در محيط پر رقابت حضورداشته باشند و از اينرو تالش مي

]. 3[راههايي مختلف اين حضور را پررنگ كنند و عملكرد شغلي كاركنان خودرا بهبود بخشند 
  ]. 3[سازمانها بايد براي حفظ رقابت ،توانمندي كاركنان خود را افزايش دهند 

به منظور برآورده ها  ر شدن روزافزون جوامع امروزي، به طور حتم رسالت دانشگاهبا پيچيده ت
بدين لحاظ آنچه امروزه در بين سازمانها و . شود مي شدن انتظارات جوامع ،حساس ترو با اهميت تر

موسسات اموزشي به لحاظ تربيت نيروي انساني مولد، توجه متخصصان امر را به خود جلب كرده 
با وجود اين، . بوده استها  خالقانه و نوآورانه كاركنان اين گونه از موسسات و دانشگاه است، رفتار

تواند داشته باشد،به طوري كه دانشمندان جامعه  ها مي نوآوري نقش محوري در بقاي سازمان
با اين ]. 2[را بي نظير و با توسعه سازماني برابر دانسته اندها  جذابيت مستمر نوآوري در سازمان

تواند به صورت  مي شود كه توضيح جو نوآورانه كاركنان در سازمانها يك امر كليدي محسوب مي
  .فردي يا گروهي جلوه كند

جو سازماني نوآورانه، جوي است كه در آن توانايي پذيرش يك عقيده يا رفتاري كه براي 
، جو )2010(كاراندر پژوهشي ديگر ميهام و هم. صنعت بازار يا محيط عمومي سازمان تازگي دارد

هاي خالقانه را رشد و تسهيل كننده  سازماني مبتكرانه را ايجاد و حفظ يك جو سازماني كه تالش
، هم در پژوهشي )2003(موجود، مك موريهاي  عالوه بر ديدگاه]. 12[كنند يادگيري باشد بيان مي

جو . دانسته استجو سازماني چالش برانگيز را به عنوان عامل مهم در رفتار اعضاي سازمان 
اثر گذاري  تواند، سازماني نوآورانه كه به عنوان عاملي موثر بر رفتار و ادراكات اعضاي سازمان مي

سازماني را در بر بگيرد، و هاي  بسياري از شاخصه. قابل توجهي بر ابعاد مختلف سازمان داشته باشد
واين امر ضرورت . حال پيشرفت استدر اي  به طور فزاينده دنياي امروز،. تاثير بپذيردها  ازآن

به . كند بيشتر ميها  وري را براي بقا و موقعيت سازمان پاسخگويي و بهره، انعطاف پذيري، نوآوري
ها  بايست استانداردهاي جديدي براي سازمانها تدوين گردد تا پاسخگوي چالش همين خاطر مي

انند از مناسب ترين مهارتهاي آنان تا بتو بوده و زمينه مناسبي را براي كاركنان فراهم كند،
  ].13[برخوردار باشند 

اي  اي مفهوم جو سازماني نوآورانه به صورت مجموعه ، در مطالعه)1396(فقيه آرام و همكاران
طوالني از ادراكات خالقانه تعريف شده است، كه بوسيله اعضاي يك سازمان درباره مشخصات و 

ه چنانچه جو سازماني، تسهيل كننده تغيير و نوآوري ك. شود چگونگي عملكرد سازمان بيان مي
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باشد و در كنار آن سازمان توسط رهبري خالق و حمايت كننده اداره گردد، درآن صورت كاركنان 
با پيچيده تر شدن روزافزون جوامع  ].9[آن سازمان به رفتارهاي فرا نقش گرايش خواهند داشت 

تر و با  ظور برآورده شدن انتظارات جوامع، حساسبه طور حتم رسالت دانشگاه به من امروزي،
بدين لحاظ آنچه امروزه در بين سازمانها و موسسات آموزشي به لحاظ تربيت . شود اهميت تر مي

رفتار خالقانه و نوآورانه ، نيروي انساني مولد، توجه متخصصان امر را به خود جلب كرده است
بااين توضيح جو نوآورانه كاركنان در . وده استبها  كاركنان اين گونه از موسسات و دانشگاه

]. 19[تواند به صورت فردي يا گروهي جلوه كند  مي شود كه مي سازمانها يك امر كليدي محسوب
مجموعه ادراكات  ،)2008(جو سازماني نوآورانه از نظر تئوري پردازان مختلف همچون بورن

مشخصات و چگونگي عملكرد سازماني  خالقانه بيان شده به وسيله اعضاي يك سازمان درباره
تواند درايجاد انگيزش براي كاركنان، بهبود روحيه اعضا، مشاركت افراد در  مي است كه
توان گفت كه  و مي]. 5[ها و همچنين در باالبردن خالقيت و نوآوري افراد موثر باشد گيري تصميم

از خالقيت . آيد ست نميگيرد و ناگهاني بد مي خالقيت يك مهارت است و طي فرايندي شكل
به عنوان مثال، خالقيت ارائه يك فكر، رفتارو محصولي نو و . تعاريف گوناگوني ارائه شده است

هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است و همچنين از آن  كارگيري توانايي بديع يا به
  ].21[تعبير كرد ها  توان به كشف ناشناخته مي

نيزجو سازماني نوآورانه، جوي است كه در آن توانايي پذيرش يك عقيده  ،)1991(از نظر باسو
درپژوهشي ديگر ميهام و ]. 7[يا رفتاري كه براي صنعت، بازار يا محيط عمومي سازمان تازگي دارد

هاي خالقانه را  جو سازماني مبتكرانه را ايجاد و حفظ يك جو سازماني كه تالش ،)2010(ديگران
هاي موجود، مك  عالوه بر ديدگاه]. 12[كنند  يادگيري باشد بيان مي كننده رشد و تسهيل

هم در پژوهشي جو سازماني چالش برانگيز را به عنوان عامل مهم در رفتار اعضاي  ،)2003(موري
  ]. 13[سازمان دانسته است 

براي حفظ وضعيت رقابتي خود از مفهوم كيفيت جامع به سمت ها  اخير، سازمانهاي  در دهه
ها به عنوان  زيرا سازمان. اند هيم يادگيري، نوآوري، و بهبود مستمر در سطح جهاني حركت كردهمفا

هاي انساني، در معرض تحوالت وسيع و پرشتاب محيطي قرار دارند و  اي از افراد و گروه مجموعه
ديگر،  به عبارت. كنند هايي را كسب مي خود آموختههاي  به مرور زمان در زمينه اقدامات و فغاليت

  .ها نيز مانند افراد قدرت يادگيري دارند سازمان
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در دنياي متغير امروزي، سازمانها به منظور كنار نرفتن از دور رقابتهاي جهاني، بايد در فرايند 
مستمر و مداوم تغيير خود را در گير كنند تا بتوانند ضمن ايستادگي در برابر مسايل سازماني، از 

در ]. 3[استفاده كنند ها  متغير پيرامون خود به منظور كاهش نقصمحيط پيچيده و هاي  فرصت
واقع شرايط متحول امروز، سازمانها براي بقا ناچارند پيوسته يادگيري سازماني و شايستگي خود را 

در اين ميان سازمانها ]. 3[توسعه دهند تا بتوانند پاسخگوي شرايط متغير و متفاوت محيطي باشند 
براي تغيير مداوم ]. 5[داشته باشند و آن توانايي تغيير و تطبيق مداوم است  بايد يك ويژگي مهم

سازماني نقش كليدي در هاي  در سازمانها، توجه به عملكرد و انگيزه به عنوان مهمترين سرمايه
  ]. 5[دوام و توسعه سازمانهاي امروزي و همسو شدن آنها با تغييرات سريع، توسعه و بالندگي دارد 

انسانها به عنوان پايه . ز نظر ارسطو عدالت، داشتن رفتاري برابر با افراد برابر استهمچنين ا
ترين شكل سازمان تا پيچيده ترين اشكال آن،  از ابتداييها،  گذاران و اساس شكل گيري سازمان
تحقيقات نشان داده كه فرايندهاي عدالت ]. 16[قرار دارند  سال هاست كانون توجه پژوهشگران

تواند باورها،  ميها  كند و چگونگي برخورد با افراد در سازمان مي مي را در سازمان ايفانقش مه
  .و رفتار كاركنان را تحت تاثير قرار دهدها  احساسات، نگرش

نقش رهبري در . رهبري اخالقي نيز يكي از عوامل موثر در جو نوآورانه رهبري اخالقي است
بايست در سازمان اصول صداقت و شرافت را سرلوحه  مي رهبر]. 5[جو سازماني بسيار اساسي است 

. اخالقي را منعكس كندهاي  بايست قابليت زندگي خود قرار دهد، همچنين همه رفتارهاي رهبر مي
بايست ضمن وفاداري به ارزشهاي اخالقي، از قوانين اخالقي كه بيان كننده  همچنين رهبر مي

به منظور ايجاد ها  و صداقت در همه زمانها  ترريندرستي و صداقت، كوشش براي انجام دادن به
با عنايت به اينكه رهبري اخالق مدار يكي از سبكهاي رهبري ]. 22[يك سازمان شفاف تبعيت كند

  . در پزوهش حاضر اين بعد از رهبري مدنظر است. است كه در سازمانها كاربرد زيادي دارد
يادگيري سازماني در ميزان متعالي بودن  ، در پژوهش خود بر نقش)1390(نسرين شيخ بيگلو 

كند كه پاداش سازماني بيشترين رابطه و تعهد سازماني كمترين رابطه را با  مي تأكيدجو سازماني 
  ].16[يادگيري سازماني دارد 

با توجه به اهميت مساله جو سازماني نوآورانه در سازمانها، در ادبيات سازماني طي ساليان اخير 
 در اين مطالعه نيز تالشاند  ه آن شده است و مطالعات متعددي به آن پرداختهتوجه بيشتري ب

جو سازماني نو آورانه، يك مدل كاربردي در دانشگاه ازاد هاي  مؤلفهشود تا بر بررسي ابعاد و  مي
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اسالمي براساس يادگيري سازماني، عدالت سازماني، رهبري اخالقي ارائه گردد تا توانايي اين 
  .در ارائه خدمات افزايش داده و موجب ثبات عملكرد را در آنها موجب شود ادارات را 

رسد ايجاد جو سازماني نوآورانه بتواند بر عملكرد كاركنان تاثير گذار باشد لكن آنچه  به نظر مي
هاي جو سازماني از اهميت بيشتري  مؤلفهباشد اين است كه كداميك از  براي مديران مبهم مي

تواند برآمده از جو  كاركنان تا چه ميزان مي وري بهرهمچنين رضايت شغلي و ه .برخوردار است
سازماني نوآورانه باشد طبق نظريه هوي و ميكسل، جو سازماني به ادراك كاركنان از محيط در 

شود و متاثر از سازمان رسمي و غير رسمي و شخصيت افراد و رهبري سازماني  سازمان اطالق مي
تواند در ايجاد انگيزش براي كاركنان، بهبود روحيه كاركنان، مشاركت افراد  جو سازماني مي. است
جو نوآوري و رفتار نوآورانه يكي از . و در افزايش خالقيت و نوآوري موثر باشد ها ي گير تصميم در

اين . قرار گرفته است موضوعات نسبتا جديدي است كه مورد توجه مديران و مسوالن سازمانها
باشد و هم  انجام تحقيقات در مورد خالقيت و نوآوري در سازمانها و ابتكار مي توجه هم حاصل

شوند كه راه و روشهاي  حاصل مشكالتي است كه مديران سازمانها در انجام كار با آنها مواجه مي
البته نوآوري در . مرسوم توانايي حل اين مشكالت جديد و نو كامال نمايان و محرز شده است

شود و ملزومات خاص خود را دارد يكي از اين ملزومات ايجاد  به خود حاصل نميسازمانها خود 
يك جو سازماني نوآورانه است يعني جوي كه در آن كاركنان احساس كنند كه سازمان به خالقيت 

وجود چنين جوي تحت تاثير عوامل متعددي . كند دهد واز آن حمايت مي و نوآوري اهميت مي
تواند جو سازماني نوآورانه را  نشان دادند كه سبك رهبري تبديلي مي است براي مثال تحقيقات

  ].23[فراهم كند 
ساختارسازماني، ارتباطات سازماني، پاداش، : ابعاد جو سازماني را با تمركز هفت بعد 

با بهره گيري از مدل . گردد تعهدسازماني، ريسك پذيري، تعارض سازماني، كارگروهي بررسي مي
شود هم نقاطي كه نياز به بهبود و  آورانه ،هم نقاط قوت يك سازمان مشخص ميجو سازماني نو

  ].3[گيرند  توسعه دارند مورد بررسي قرار مي
هاي رهبري اخالقي براي  پژوهشي را با هدف تعيين شاخص ،)2013(كانو كورن و همكاران 

از پنج عامل  بري اخالقيهاي اين تحقيق، ره بر اساس يافتهاند  مديران مدارس تايلند انجام داده
عوامل اصلي به ترتيب مسوليت، انصاف، . شاخص تشكيل شده است 69عامل ثانوي و 19اصلي، 

 11شاخص به مسوليت،  13ها نيز  شوند از ميان شاخص سازي را شامل مي اعتماد، منش و توانمند
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سازي  دشاخص به توانمن 13شاخص به منش، و  15شاخص به اعتماد،  17شاخص با انصاف، 
  ].22[مربوط است 

، در پژوهشي رابطه خالقيت و هوش هيجاني مديران را با ميزان )1392(قنبري و همكاران 
هاي اين پژوهش  يافته. هاي سازمانهاي يادگيرنده در مدارس بررسي كرده اند  مؤلفهگيري  بكار

ار دارد و به دهد كه وضعيت خالقيت و هوش هيجاني مديران مدارس در حد متوسط قر نشان مي
  ].22[سازمان يادگيرنده در مدارس نيز باالتر از حد متوسط است  هاي مؤلفهميزان بكارگيري 

، در پژوهشي رابطه رهبري تحول آفرين را با يادگيري سازماني )1390(مير كمالي و همكاران 
هاي رهبري تحول آفرين و  مؤلفهدهد كه بين  هاي اين پژوهش نشان مي يافتهاند  بررسي كرده

در ) رفتار(در نهايت نفوذ آرماني . هاي يادگيري سازماني، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد مؤلفه
كننده يادگيري سازماني محسوب  بيني جايگاه يكي از ابعاد رهبري تحولي مهمترين پيش

  ]. 11[شود مي
، در پژوهش خود تاثير رهبري اخالقي بر ظرفيت انطباق پذيري )1393(عباس زاده و بوداقي 
اند، براساس نتايج تحليل رگرسيوني به ترتيب اثرهاي ابعاد وضوح نقش،  سازماني را بررسي كرده

  ]. 1[گيري مردمي، هدايت اخالقي و سازه رهبري اخالقي بر متغير وابسته معنادار بوده است  جهت
وري را باال  بهره. شود باعث رشد اقتصادي مي: اصوال نوآوري براي جامعه سه فايده دارد 

توان  به عبارت ديگر مي. گردد برد و باعث بوجود آمدن تكنولوژي كاالها و خدمات جديد مي مي
گفت كه نوآوري فر ايندي است كه براي ايجاد يك خدمت يا محصول جديد و همچنين استفاده 

اصوال فرايند نوآوري نيازمند . گيرد حصوالت و خدمات موجود در سازمان صورت ميجديد از م
محركهايي است كه اين محركها در سه دسته كلي قابل بررسي است اين متغيرها شامل متغيرهاي 

همه اين متغيرها در قالب جو سازماني مناسب براي . باشند مي ساختاري و فرهنگي و انساني
ود يك جو سازماني نوآورانه كه در پي آن كاركنان احساس كنند كه سازمان وج. گنجد نوآوري مي

خالقيت و نوآوري را مورد تشويق قرار دهد و منابع الزم را براي حمايت از خالقيت و نوآوري 
تواند زمينه را براي افزايش نو آوري و خالقيت كاركنان فراهم آورد و به اين ترتيب  فراهم كند مي

همچنين . يابد وري و توليد و ميزان ارائه خدمات مناسب سازمانها افزايش مي نكه بهرهاي  بر عالوه 
توان مالحظه كرد كه  بنابراين مي. گردد باعث افزايش خشنودي شغلي و بهبود روحيه كاركنان مي

بررسي رابطه . جو سازماني نو آورانه داراي پيامدهاي مثبت بسيار زيادي براي سازمانهاست
تواند دانش مناسبي  ازماني، عدالت سازماني، رهبري اخالقي و جو سازماني نوآورانه مييادگيري س
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و سياستهاي مناسب از جانب مديران سازمانها اين ها  خلق كند كه بواسطه آن بتوان با اتخاذرويه
توانند جو و محيط مناسبي خلق كنند تا  موانع را به حداقل برساند و به اين ترتيب مديران مي

و عدالت سازماني و رهبري اخالقي جهت افزايش  سطه آن كاركنان بتوانند از يادگيري سازمانيبوا
  ]. 9[وري سازمان استفاده كنند بهره

حاضر بر آن است تا با بررسي يادگيري سازماني، عدالت سازماني و  براين اساس پژوهش
در اين . ه آزاد اسالمي بپردازدرهبري اخالقي به ارائه مدلي جهت جو سازماني نو آورانه در دانشگا

ضمن تعيين وضعيت جو سازماني و تعيين عوامل موثر و  رود در پژوهش حاضر خصوص انتظار مي
سهم هريك از عوامل در انطباق اين مدل، به دانشگاه آزاد اسالمي كمك شود تا با تدوين و اجراي 

وري، مديريت و رهبري  افزايش بهرههايي براي ايجاد و ارتقاي جو سازماني بتواند در جهت  برنامه
 ضرورت ايجاب درست در نهايت رشد و تعالي دانشگاه و جو سازماني مناسب اقدام نمايد كه

  .مورد بررسي قرار گيرد... كند تا رابطه جو سازماني براساس يادگيري سازماني و  مي
  .:با توجه به سوابق فوق سواالت پژوهش به شرح ذيل مطرح گرديد

  :ي سوال اصل
 چه مدلي براي جو سازماني نوآورانه در دانشگاه ازاد اسالمي براساس يادگيري سازماني،

  توان ارائه كرد؟ مي  عدالت سازماني، رهبري اخالقي
  :سواالت فرعي 

  ابعاد جو سازماني نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي چيست؟ -1
  شگاه آزاد اسالمي چگونه است؟وضعيت ابعاد شناسايي شده جوسازماني نوآورانه در دان -2
وضعيت يادگيري سازماني ،عدالت سازماني ،رهبري اخالقي در دانشگاه آزاد اسالمي  -3

  چگونه است؟
چه روابط علي بين هريك از عوامل يادگيري سازماني ،عدالت سازماني،رهبري اخالقي با  -4

  جو سازماني نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي وجود دارد؟
لويت هريك از ابعاد شناسايي شده جو سازماني نواورانه در دانشگاه آزاد اسالمي چگونه او -5

  است؟
 ،د اسالمي براساس يادگيري سازمانيبرازش مدل جو سازماني نوآورانه در دانشگاه آزا -6

  عدالت سازماني، رهبري اخالقي چگونه است؟
  :است آورده شده 1در نهايت مدل مفهومي پژوهش در شكل شماره   
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قبل از توزيع ابزارهاي پژوهش ،مصاحبه اكتشافي از خبرگان انجام پذيرفت و پس ازآن ابتدا 
نفري پايلوت شد كه به لحاظ روايي صوري و محتوايي و همچنين پايايي آن  30در يك نمونه
پرسش نامه  230سپس ابزارهاي اصلي توزيع و به مدت سه هفته جمع آوري شدند از  پذيرفته بود،

  .پرسشنامه تكميل و بازگردانده شدند 217تعداد 
براي جمع اوري اطالعات مورد نياز جو سازماني نوآورانه در دانشگاه ازاد اسالمي از يك 

سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد، پرسش نامه محقق ساخته كه  پرسشنامه محقق ساخته و
است، با مرور مباني نظري و عملي و نيز نتايج ليكرت اي  با طيف پنج گزينه  گويه 97شامل 
. ، تدوين گرديد)با كدگذاري باز و محوري متون مصاحبه اكتشافي(اكتشافي هاي  مصاحبه

، )گويه 6(، تعهدسازماني )گويه5(، پاداش )گويه7(، ارتباطات سازماني)گويه 7(ساختارسازماني 
، )گويه 3(، كارگروهي)گويه10(غلي، رضايت ش)گويه 4(، تعارض سازماني)گويه6(ريسك پذيري

 16(وري كاركنان  و بهره) گويه  10(، نوآوري كاركنان )گويه 6(، جامعه پذيري)گويه 17(يادگيري 
  ).گويه 

روايي اين پرسش نامه با استفاده از نظر خبرگان و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي 
  .است) 93/0(كرونباخ برابر با 

هاي  مؤلفهگويه است و  24شامل  ،)2001(د يادگيري سازماني نيفه پرسشنامه استاندار
، يادگيري تيمي )گويه4(، چشم اندازهاي مشترك )گويه6(،مدلهاي ذهني ) گويه6(مهارتهاي فردي 

امتيازي ليكرت  5اين پرسشنامه براساس مقياس .گيرد  مي را دربر)گويه 4(تفكرسيستمي ، )گويه4(
  ].17[باشد  مي) 5، كامال مخالفم 4، مخالفم 3، تا حدودي2، موافقم 1كامال موافقم (

گويه است و 20، شامل )1993(پرسشنامه استاندارد عدالت سازماني نيهوف و مورمن 
 را دربر) گويه9(اي  عدالت مراوده، )گويه6(اي  ، عدالت رويه)گويه5(عدالت توزيعي هاي  مؤلفه
، تا 2، موافقم 1كامال موافقم (زي ليكرت امتيا 5اين پرسشنامه براساس مقياس . گيرد مي

  ].18[باشد مي) 5، كامال مخالفم 4، مخالفم 3حدودي
گويه است و 20، شامل )2008(پرسشنامه استاندارد رهبري اخالقي دي هاگ و دن هارتگ 

رهنمودهاي اخالقي ، )گويه4(، تقسيم قدرت )گويه 4(، عدالت )گويه4(توجه به افراد هاي  مؤلفه
امتيازي ليكرت  5اين پرسشنامه براساس مقياس . گيرد مي رادربر)گويه4(، وضوح نقش )گويه 4(
  ].8[باشد مي) 5، كامال مخالفم 4، مخالفم 3، تا حدودي2، موافقم 1كامال موافقم (
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استاندارد با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان و پايايي آنها با هاي  روايي اين پرسش نامه
  .به دست آمد 86/0و 92/0، 88/0 فاي كرونباخ به ترتيباستفاده از ضريب آل

با استفاده از نرم ) CFA(در اين پژوهش براي بررسي روايي سازه از تحليل عامل تائيدي
پژوهش حاضر برازش هاي  افزار ليزرل استفاده گرديدتا مشخص شود الگوها تا چه اندازه با داده

برازش هاي  از مجموع آماره. گيرد مي مورد بررسي قرارپس از برآورد پارامترها، برازش مدل .دارد
، شاخص برازش )NFI(، شاخص برازش هنجار شده)IFI(شش آماره، شاخص برازش افزايشي

و ريشه دوم ميانگين مربعات ) PCFI(، شاخص برازش تطبيقي مقتصد)PNFI(هنجارشده مقتصد
يت بيشتري برخوردار و نسبت مجذور كاي به درجه آزادي از اهم) RMSEA(باقيمانده 

مهم ترين آماره مجذور كاي است كه اين آماره ميزان تفاوت ماتريس مشاهده و براورد شده .است
  .كند را اندازه گيري مي

  
  ها يافته

  ابعاد جو سازماني نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است ؟: 1سوال  
شايان . اين سوال جواب خواهد داد جمع آوري شده از پرسشنامه خبرگان بههاي  تحليل پاسخ
  . سوال مصاحبه شد 5ساختار يافته با  اين زمينه براساس مصاحبه نيمه خبره در 20ذكر است كه با 

  
  اشتراكات شاخص ها - 1جدول شماره 

اشتراكات  سوالها
  استخراجي

اشتراكات سوالها
  استخراجي

اشتراكات  سوالها
  استخراجي

اشتراكات   سوالها
  استخراجي

  846/0  76سوال  799/0 51سوال 662/0 26سوال 696/0  1سوال
  735/0  77سوال  829/0 52سوال 702/0 27سوال 754/0  2سوال
  736/0  78سوال  805/0 53سوال 665/0 28سوال 667/0  3سوال
  82/0  79سوال  793/0 54سوال 687/0 29سوال 701/0  4سوال
  805/0  80سوال  804/0 55سوال 678/0 30سوال 693/0  5سوال
  784/0  81سوال  836/0 56سوال 731/0 31سوال 658/0  6سوال
  700/0  82سوال  757/0 57سوال 739/0 32سوال 785/0  7سوال
  674/0  83سوال  696/0 58سوال 724/0 33سوال 714/0  8سوال
  622/0  84سوال  774/0 59سوال 71/0 34سوال 763/0  9سوال
  713/0  85سوال  732/0 60سوال 673/0 35سوال 659/0  10سوال
  739/0  86سوال  776/0 61سوال 684/0 36سوال 748/0  11سوال
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  799/0  87سوال  78/0 62سوال 616/0 37سوال 714/0  12سوال
  760/0  88سوال  767/0 63سوال 643/0 38سوال 671/0  13سوال
  718/0  89سوال  772/0 64سوال 715/0 39سوال 735/0  14سوال
  767/0  90سوال  738/0 65سوال 669/0 40سوال 616/0  15سوال
  732/0  91سوال  744/0 66سوال 649/0 41سوال 712/0  16سوال
  721/0  92سوال  787/0 67سوال 708/0 42سوال 712/0  17سوال
  763/0  93سوال  772/0 68سوال 722/0 43سوال 689/0  18سوال
  771/0  94سوال  768/0 69سوال 705/0 44سوال 735/0  19سوال
  738/0  95سوال  756/0 70سوال 744/0 45سوال 691/0  20سوال
  696/0  96سوال  738/0 71سوال 67/0 46سوال 728/0  21سوال
  701/0  97سوال  771/0 72سوال 573/0 47سوال 652/0  22سوال
      731/0 73سوال 696/0 48سوال 734/0  23سوال
      798/0 74سوال 714/0 49سوال 728/0  24سوال
      823/0 75سوال 677/0 50سوال 722/0  25سوال

       
در شناسايي ابعاد جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي براساس نتايج حاصل از بخش كيفي و 

 1جدول شماره . شاخص شناسايي شده تحليل عاملي اكتشافي انجام شد 97روايي محتوا، براي 
در حقيقت در جدول اشتراكات هر سوال ميزان واريانسي . دهد اشتراكات اين شاخصها را نشان مي

داردكه كدام سواالت واريانس  دهد و بيان مي ها را تبيين كند، نشان مي مؤلفهتواند  ميرا كه 
روش استخراج . بيشتري را تبيين كرده است و كدام سوال واريانس كمتري را تبيين نموده است

هرچه مقادير اشتراك استخراجي بزرگتر باشد عاملهاي استخراج . اصلي است مؤلفهعاملها، تحليل 
متغيرهايي كه مقادير اشتراك استخراجي آنها كوچكتر از . دهند تغيرها را بهتر نمايش ميشده، م

شود واز متغيرهايي با  اي انجام مي البته اين كار به صورت مرحله. شوند هستند حذف مي 5/0
قابل مشاهده  1همانطور كه در جدول شماره . شود مقادير اشتراك استخراجي پايين تر آغاز مي

  . است و نياز به حذف هيچ سوالي نيست 5/0باالي ها  راكات براي همه شاخصاست اشت
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  ها مؤلفهتبيين واريانس  - 2جدول شماره 
  عوامل
  
  

 مقادير ويژه اوليه
  

مجموع مربع بارهاي استخراج
  شده

مجموع مربع بارهاي چرخش 
  يافته

در صد واريانس كل
  تجميعي

درصد  واريانس كل
  تجمعي

درصد   واريانس  كل
  تجمعي

1  45/51 04/53 04/53 45/51 04/53 04/53  03/11  37/11  37/11  
2  39/3 49/3 54/56 39/3 49/3 54/56  59/9  88/9  25/21  
3  33/2 40/2 93/58 33/2 40/2 93/58  51/9  80/9  05/31  
4  99/1 05/2 99/60 99/1 05/2 99/60  78/8  05/9  10/40  
5  66/1 71/1 70/62 66/1 71/1 70/62  41/6  61/6  71/46  
6  51/1 56/1 25/64 51/1 56/1 25/64  85/5  03/6  74/52  
7  34/1 38/1 63/65 34/1 38/1 63/65  93/4  08/5  83/57  
8  25/1 29/1 93/66 25/1 29/1 93/66  97/3  09/4  92/61  
9  19/1 23/1 15/68 19/1 23/1 15/68  66/3  78/3  70/65  

10  14/1 18/1 33/69 14/1 18/1 33/69  97/2  06/3  75/68  
11  10/1 13/1 47/70 10/1 13/1 47/70  44/1  49/1  24/70  
12  02/1 

  
05/1 52/71 02/1 05/1 52/71  24/1  28/1  52/71  

13  98/0 01/1 53/72          

14  93/0 96/0 48/73          

15  91/0 94/0 42/74          

...               
96  06/0 06/0 94/99          
97  06/0 06/0 100          

      
توان تبيين واريانس كل را مشاهده كرد اين جدول شامل سه قسمت  مي 2در جدول شماره

قسمت اول شامل مقادير ويژه اوليه، مربوط به مقادير ويژه است و تعيين كننده عاملهايي . است
باشند، از  در عاملهايي كه داراي مقادير ويزه كمتراز يك مي. مانند است كه در تحليل باقي مي

عوامل خارج شده از تبيين، عواملي هستند كه حضور آنها باعث تبيين بيشتر . شوند ارج ميتحليل خ
قسمت دوم شامل مجموع مربع بارهاي استخراج شده، مربوط به مقادير ويژه . شود واريانس نمي
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عوامل استخراجي بدون چرخش است و قسمت سوم مربوط به مجموع مربع بارهاي چرخش يافته 
  .شده در جدول فوق قابل مشاهده استاست موارد ذكر 

  
  وبارتلتKMOمقدار آماره آزمون  - 3جدول شماره 

  نتايج آزمون  عوامل

ضريب كفايت نمونه گيري
KMO 

977/0  

شناسايي ابعاد جو نوآورانه در
  دانشگاه آزاد اسالمي

  885/40942  كاي اسكوئر آزمون كرويت بارتلت

  4656  درجه آزادي
  000/0  سطح معناداري

      
در شناسايي ابعاد جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي، ابتدا بايد از اين مساله اطمينان يافت 

هاي مورد نظر  موجود را براي تحليل به كاربرد يا به عبارتي، آيا تعداد دادههاي  توان داده كه مي
براي تحليل عاملي مناسب هستند يا خير ؟ بدين منظور از ) اندازه نمونه و رابطه بين متغيرها(

به منظور كفايت نمونه  kMOشود كه شاخص  و آزمون بارتلت استفاده مي kMOشاخص 
هرچه ميزان . شود بودن همبستگي جزئي بين متغيرها بررسي مي گيري از طريق ارزيابي كوچك

باشند و معموال  تر مي هاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب شاخص به يك نزديكتر باشد داده
ها را  آزمون كرويت بارتلت تقارن داده.براي تحليل عاملي مناسب نمي باشد 6/0مقادير كمتر از 

و به بررسي هماني ) سواالت و عاملها همبستگي بدون جهت استدر (دهد  مورد بررسي قرار مي
باشد  05/0اگر سطح معني داري آزمون بارتلت كوچكتر از . پردازد بودن ماتريس همبستگي مي

نتايج حاصل از شاخص  3در جدول شماره . تحليل عاملي براي شناسايي ساختار مناسب است
kMO سايي شده براي متغيرها مدل پژوهش را ي موجود و شناوآزمون بارتلت روي شاخصها

  .توان مشاهده كرد مي
بوده و مقادير  6/0بزرگتر از KMOشاخص ، 3براساس نتايج بدست آمده از جدول شماره 

هاي  دهد كه حاكي از كفايت حجم نمونه براساس شاخص مي تقريبا نزديك به يك را نشان
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براي آزمون بارتلت نيز نشان  000/0اري سطح معني د. باشد شناسايي شده براي تحليل عاملي مي
  .باشد دهنده مناسب بودن متغير پژوهش براي تحليل عاملي مي

وضعيت ابعاد شناسايي شده جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي چگونه : سوال فرعي دوم 
  است؟

  
  وضعيت ابعاد شناسايي شده جو نوآورانه - 4جدول شماره

 3=ارزش آزمون  ابعاد
 

 tمقدار

 
درجه 
  ازادي

سطح معنا
  )دودامنه(داري

  

اختالف 
  ميانگين

درصد 95فاصله اطمينان 
  از اختالف

  حد باال  حدپايين 
  490/0  322/0  406/0 000/0 319 525/9  ساختار

  430/0  267/0  348/0 000/0 319 408/8  ارتباطات
  334/0  146/0  240/0 000/0 319 016/5  پاداش

ريسك 
  پذيري

209/3 319 000/0 150/0  058/0  242/0  

  420/0  248/0  334/0 000/0 319 649/7  تعهد
جامعه 
  پذيري

777/7 319 000/0 299/0  224/0  375/0  

رضايت 
  شغلي

998/3 319 000/0 177/0  090/0  265/0  

  406/0  235/0  321/0 000/0 319 386/7  تعارض
  364/0  184/0  274/0 000/0 319 017/6  كارگروهي
  416/0  260/0  338/0 000/0 319 518/8  بادگيري
  248/0  084/0  166/0 000/0 319 987/3  نواوري
  286/0  126/0  206/0 000/0 319 053/5  وري بهره

        
براي اينكه بدانيم وضعيت ابعاد شناسايي شده جو نوآورانه در دانشگاه به چه ميزان است، با 

در اين . استفاده شد tمتغيرها از آزمون اي  و مقياس فاصلهها  توجه به نرمال بودن توزيع داده
در  3را عدد  tاست، ارزش عددي براي مقايسه با آمار اي  درجه 5قسمت با توجه به اينكه مقياس 

  :در ادامه فرض صفر و پژوهش براي اين سوال آورده شده است. نظر گرفتيم
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H:µ=3        H:µ≠3  
معناداري در هربعد كمتراز پنج صدم  مشاهده گرديد ،سطح 4همانطوركه در جدول شماره

به عبارت . شود در صد اطمينان رد و فرض پژوهش تائيد مي 95باشد و بنابراين فرض صفر با  مي
 3نشان دهنده اين است كه ميانگين بيشتراز (ديگر، با توجه به مثبت بودن اختالف ميانگين 

ي شده جونوآورانه در دانشگاه آزاد در توان چنين نتيجه گرفت كه وضعيت ابعاد شناساي مي) باشد مي
  .حالت باالتر از ميانگين قرار دارد

وضعيت عوامل يادگيري سازماني ،عدالت سازماني و رهبري اخالقي در : سوال فرعي سوم
  دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است ؟ 

  
  تك نمونه اي tازمون  - 5جدول شماره

 3=ارزش آزمون مؤلفه  متغير
درجه tمقدار

  آزادي
سطح

  معناداري
اختالف 
  ميانگين

  بازه اطمينان
  حدباال  حدپايين

يادگيري 
  سازماني

  548/1  423/1  486/1 000/0 319 489/26 مهارتهاي فردي
  414/1  291/1  353/1 000/0 319 306/43 مدلهاي ذهني

چشم انداز
  مشترك

809/39 319 000/0 337/1  271/1  403/1  

  414/1  293/1  353/1 000/0 319 013/44 يادگيري تيمي
  440/1  324/1  382/1 275/0 319 093/44 تفكر سيستمي

  444/1  320/1  382/1 000/0 319 542/39 يادگيري سازماني
عدالت 
  سازماني

  151/0  030/0  061/0 184/0 319 330/1 عدالت توزيعي
  214/0  030/0  122/0 010/0 319 601/2 عدالت رويه اي

  436/0  255/0  346/0 000/0 319 517/7 مراوده ايعدالت
  267/0  105/0  176/0 000/0 319 816/3  عدالت سازماني

رهبري 
  اخالقي

  404/1  266/1  335/1 000/0 319 906/37 مدير اخالقي
  251/1  065/1  158/1 000/0 319 436/35 فرد اخالقي

  328/1  166/1  246/1 000/0 319 656/36  رهبري اخالقي
براي اينكه بدانيم وضعيت عوامل يادگيري سازماني، عدالت سازماني و رهبري اخالقي در 

اي  ها و مقياس فاصله دانشگاه آزاد اسالمي به چه ميزان است، با توجه به نرمال بودن توزيع داده
درجه است، ارزش عددي  5دراين قسمت با توجه به اينكه مقياس . استفاده شد tمتغيرها از آزمون 



  انيكصابر گر  ،صمديان، ناظم  ...... ارائه مدلي جهت جو نوآورانه
 

171 

 

درادامه فرض صفر و پژوهش براي اين سوال . گيريم در نظر مي 3را عدد tبراي مقايسه با آمار
  :آورده شده است
H:µ=3   H:µ≠3  

مشاهده شدسطح معناداري در همه متغيرها به غيراز  5همانطور كه در جدول شماره 
باشد و بنابراين  صدم مي 5/0اي كمتراز  هاي تفكر سيستمي و عدالت توزيعي و عدالت رويه مؤلفه

درصد اطمينان رد و فرض پژوهش  95ذكرشده با هاي  مؤلفهفرض صفر براي همه موارد به جز 
نشان دهنده اين است كه (به عبارت ديگر با توجه به مثبت بودن اختالف ميانگين . شود مي تأييد

هاي  مؤلفهي در وضعيت باال تراز ميانگين قرار دارند اما برا) باشد مي 3ميانگين بيشتراز 
صدم  5با توجه به اينكه سطح معناداري بيشتراز اي  تفكرسيستمي و عدالت توزيعي و عدالت رويه

) مقدار آزمون( 3، اختالف چنداني با عددمؤلفهتوان نتيجه گرفت كه ميانگين براي اين دو  است مي
  .شود نداشته و براي اين دومورد فرض صفر تائيد مي

عدالت سازماني ، وابط علي بين هريك از عوامل يادگيري سازمانيچه ر: سوال فرعي چهارم 
  ،و رهبري اخالقي با جونواورانه در دانشگاه آزاد اسالمي وجود دارد؟

  
  ها مؤلفهبار عاملي ، مدلهاي اندازه گيري - 6جدول شماره

  وضعيت tمقدار بارعاملي مؤلفه  متغير
  

  يادگيري سازماني
  تائيد شد  24/17 83/0 مهارتهاي فردي 

  تائيد شد  41/20 92/0 مدلهاي ذهني
  تائيد شد  57/20 92/0 چشم انداز مشترك

  تائيد شد  99/19 91/0 يادگيري تيمي
  تائيد شد  79/20 90/0 تفكرسيستمي

  
  عدالت سازماني

  تائيد شد  44/20 89/0 عدالت توزيعي
  تائيد شد  14/21 91/0 عدالت رويه اي

  تائيد شد  21/19 86/0 عدالت مراوده اي
  

  رهبري اخالقي
  تائيد شد  79/16 82/0 مدير اخالقي
  تائيد شد  52/11 62/0 فرد اخالقي

هاي  مؤلفهبراي پاسخ به سواالت فوق پژوهش و به منظور تعيين الگوي مناسب براي 
اخالقي از جونوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي براساس يادگيري سازماني ،عدالت سازماني و رهبري 

شود كه  تحليل عاملي تائيدي زماني استفاده مي. مدل تحليل عاملي تائيدي استفاده گرديده است
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پژوهشگر براساس دانش نظري، تحقيق . پژوهشگر دانش زيادي از سازه مكنون زير بنايي دارد
ه بنيادي رابطهاي  كند بين متغيرهاي مشاهده شده و عامل تجربي و مطالعات قبلي، فرض مي

در تحليل عاملي تائيدي، پژوهشگر به دنبال . پردازد وجود دارد و سپس به آزمون اين فرض مي
تجربي را بر پايه چند پارامتر نسبتا اندك،توصيف يا هاي  شود داده تهيه مدلي است كه فرض مي

رد مدل مو. اين مدل نيز مبتني بر اطالعات پيش تجربي درباره ساختار داده هاست. كند تبيين مي
يا پاره ها  يك طرح طبقه بندي معين براي گويه) 2يك تئوري يا فرضيه، ) 1:تواند براساس  نظر مي
وسيع هاي  دانش حاصل از مطالعات قبلي در باره داده) 4 شرايط معلوم تجربي و يا) 3ها،  تست
تحليل عاملي تائيدي بعد از مشخص كردن عاملها پيش تجربي، از طريق تعيين ]. 10[باشد 

برازندگي مدل عاملي تعيين شده، تطابق بهينه ساختارهاي عاملي مشاهده شده و نظري را براي 
هاي اندازه گيري معروف  كه به جدول مدل 6در جدول شماره ]. 10[كند مي آزمونها  مجموعه داده

  .آورده شده استها  و شاخصها  مؤلفهاست بارهاي عاملي هريك از 
  

  تحليل مسير - 7جدول شماره
  وضعيت tمقدار ضريب مسير  يرمس

مدل جو نواورانه
   در دانشگاه آزاد

  پذيرفته شد  79/15 91/0 يادگيري سازماني

 
  پذيرفته شد  55/14 83/0 عدالت سازماني

 
  پذيرفته شد  14/14 82/0 رهبري اخالقي

        
مربوط به مدل نشان داده شده است،كليه مقادير پارامترهاي  - 6همانطور كه در جدول شماره 

به صورت  7به همراه بارهاي عاملي و ضرايب مسير نشان داده شده است كه در جدول شماره
  .خالصه اورده شده است
اولويت هريك از ابعاد شناسايي شده جونوآورانه در دانشگاه ازاد اسالمي : سوال فرعي پنجم 

  چگونه است؟
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  اولويت بندي ابعاد شناسايي شده - 8جدول شماره
  ميزان اهميت ضريب مسير ابعاد

  11 81/0 يادگيري
  7 84/0 وريبهره

  8 84/0 نوآوري
  4 89/0 رضايت شغلي

  5 87/0 ساختار
  1 91/0 ارتباطات

  12 81/0 ريسك پذيري
  10 82/0 تعهد

  6 87/0 جامعه پذيري
  2 90/0 پاداش
  9 83/0 تعارض

  3 90/0 كارگروهي
      

براي پاسخ به سوال فوق، براي رتبه بندي شناسايي شده جو نواورانه در دانشگاه ازاد اسالمي 
همانطور كه در جدول . آمده است 8از ضرايب مسير استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول شماره 

صورت پذيرفته  مؤلفهقابل مشاهده است، رتبه بندي براساس مقادير ضرايب مسير هر  8شماره 
 دربين اين نتايج ارتباطات داراي بيشترين اهميت و ريسك پذيري داراي كمترين اهميت .است
  .باشد مي

برازش مدل جونوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي براساس يادگيري سازماني : سوال ششم
  ،عدالت سازماني و رهبري اخالقي چگونه است؟

  

  برازشهاي  شاخص - 9جدول شماره
  برازشهايشاخص نام شاخص

  حدمجاز مقدار
CHI-SQUARE/DF)3كمتراز  34/2  )مجذور كاي  

Rmsea)1/0كمتراز  045/0  )ريشه ميانگين خطاي براورد 
Cfi) 9/0باالتراز  98/0  )برازندگي تعديل يافته  

NFI) 9/0باالتراز  97/0  )برازندگي نرم شده  
GFI)8/0باالتر از  84/0  )نيكويي برازش  

AGFI)8/0باالتر از  82/0  )تعديل شده نيكويي برازش  
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هاي  همانگونه كه شاخص. دهد را نشان ميها  نمودار مسير برازش شده به داده جدول فوق
. كند ارائه ميها  دهند مدل برازش مناسبتري را به داده مي نشان RMSEAخي دو و 

هاي برازش مدل در جدول فوق مورد بررسي قرار  هاي مدل در خصوص ساير شاخص خروجي
ميزان نسبت  318و ميزان درجه ازادي ) 75/742(با عنايت به خي دو بدست امده . گرفته است

X2/df اگربين ) 76:2005(باشدكه اين مقدار بنا برعقيده كالين و موشبرگر  مي 34/2برابر عدد
همچنين مقدار . باشد قابل قبول است و هرچه اين نسبت كوچكتر باشد برازش مدل بهتراست 3تا0

براورد گرديد كه مقدار اين شاخص كه در واقع 045/0ريشه ميانگين خطاي براورده شده به مقدار
براي مدل هايي كه برازندگي خوبي داشته باشند . همان ازمون انحراف هر درجه آزادي است

نشان دهنده خطاي معقولي براي تقريب در جامعه  08/0مقادير باالتر از آن تا . است 05/0كمتراز 
شود در  مي همانگونه كه مشاهده. يا بيشتر برازش ضعيفي دارند 1/0هايي با اعداد  است و مدل
  برازش مدل نيز، مدل تهيه شده در وضعيت مطلوبي قرار گرفته استهاي  ساير شاخص
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  متغيرهاي پژوهش -10جدول شماره 
  معادل مؤلفه معادل  متغير

  
  

  يادگيري سازماني

 
  

Yadgiri  

 maharat مهارتهاي فردي 

 model مدلهاي ذهني

 cheshm چشم انداز مشترك

 timi يادگيري تيمي

 tafakor تفكرسيستمي

  
  عدالت سازماني

  

 
  edalat 

  tozih عدالت توزيعي
 ravieh رويه ايعدالت

 moraved عدالت مراوده اي

  رهبري اخالقي
  

rahbar 
 

 Modir akhlagh مدير اخالقي

 Fard akhlagh فرد اخالقي

  
  
  
  
  

  جو نوآورانه
  

 
  
  
  
  
  climat 

 yadgir يادگيري

 bahre وريبهره

 noavar نوآوري

 shoghl رضايت شغلي

 sakhtar ساختار

 ertebat ارتباطات

 risk ريسك پذيري

 tahod تعهد

 jame جامعه پذيري

 padash پاداش

 taroz تعارض

 kar كارگروهي

          
هاي  هدف از ارزيابي برازش كل مدل اين است كه مشخص شود تا چه حد كل مدل با داده

برازندگي هاي  معيارها و شاخصمجموعه وسيعي از . تجربي مورد استفاده سازگاري و توافق دارد
 گيري برازش كل مدل مورد استفاده قرار گيرند در اين بخش، توانند براي اندازه مي وجود دارند كه

الگوي مفهومي پژوهش در قالب دياگرام مسير ترسيم و با استفاده از روشهاي مختلف برازش آن 
همراه نام اختصاري آنها آورده شده متغيرهاي پژوهش به  10در جدول شماره . شود مي سنجيده

  .است
 



  
خمين ضرايب   استاندارد

  ش سازمانها

ش در حالت تخ
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مدل ساخ -2ه
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  ضرايب

ر مدل ابتدايي 

ذكر است كه 
ريشه ميانگين 
حراف هردرجه 

از اين  .باشد0
 .ضعيفي دارند

ر بايد كمتر از 

  انيكصابر گر

ت معناداري ض

كه درها  مؤلفهي 
  .شود

بپردازيم شايان ذ
خص برازندگي ر
همان آزمون انحر

/08داري كمتراز 
برازش ض. باشند 

ست كه اين مقدار

ص  ،صمديان، ناظم

وهش در حالت

 رابطه بين تمامي
شو مي حقيق تائيد

استخراج شده بي
الت سختاري شاخ

به واقع ه كه دار
ته باشند بايد مقد

08/0ها كمتراز
آزادي اسر درجه

ص  ...... جو نوآورانه
 

 ساختاري پژو
 

شود كه مي ديده
ت بنابراين مدل تح

هاي  گيري مدل
معادالهاي   مدل

R (اين مقد. است
خوبي داشت ندگي

اي مجذورات آنه
م مقدار كاي دوبر

رائه مدلي جهت ج

مدل - 3شماره

به وضوح د، هايي
ت و معنادار است
ه بحث و نتيجه
صهاي برازندگي

RMSEA(طا

ل هايي كه برازن
دد ميانگين خطا
گي حاصل تقسيم

ار

شكل ش

براساس مدل نه
مثبت يق آمده بود

قبل از اينكه به
ي از بهترين شاخص
ذورات تقريب خط
ي است براي مد

هايي كه عد مدل
خص ديگر برازندگ

 

تحقي

يكي
مجذ
آزادي
رو م
شاخ
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بدست آمده كه مقدار  045/0مقدار اين شاخص براي مدل مفهومي پژوهش برابر با  .باشد 3
  .استاي  پذيرفته

  
  بحث و نتيجه گيري

نتايج كلي پژوهش نشان داد كه جو سازماني نوآورانه بر يادگيري سازماني و عدالت سازماني و 
هاي  نتايج پژوهش حاضر را با نتايج پژوهش در اين بخش از مقاله، .رهبري اخالقي تاثيردارد

  .دهيم مي پيشين مورد بحث و بررسي قرار
هاي حاصل از سوال اصلي پژوهش حاكي از ارائه مدل جو نوآورانه در دانشگاه آزاد  يافته

در مدل فوق . باشد اسالمي براساس يادگيري سازماني، عدالت سازماني و رهبري اخالقي مي
باشد كه براساس ضرايب مسير بدست آمده به ترتيب شامل  مي مؤلفه 12متغيرهاي جو نوآورانه 

، )87/0(، ساختار)89/0(، رضايت شغلي )84/0(، نوآوري )86/0(وري  ، بهره)81/0(يادگيري 
، )90/0(، پاداش )87/0(پذيري  ، جامعه)82/0(، تعهد )81/0(، ريسك پذيري )91/0(ارتباطات 

همچنين در مدل فوق متغيرهاي يادگيري . گيرد را در برمي) 90/0(، كارگروهي )82/0(تعارض 
تاثير معناداري ) 81/0(، و رهبري اخالقي )83/0(، عدالت سازماني )91/0(مسير  سازماني با ضريب

    .با اجراي مدل جو نوآورانه سازماني دارند
توان  هاي پژوهش مي در خصوص سوال اصلي پژوهش، با توجه به نتايج حاصل از سوال 

او ]. 20[دباش ، همسو مي)1393(هايي چون راسخ و همكاران عنوان كرد كه پژوهش حاضر با يافته
هاي آن بر اشتياق  مؤلفهاذهان كرد كه باتوجه به نقش ميانجي جو سازماني، رهبري اخالقي و 

رهبري . هاي آزاد شهر تهران تاثير مثبت و معني داري دارند شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
رد، اشتياق شغلي اخالقي بر اشتياق شغلي تاثير دارد، رهبري اخالقي بر جو سازماني نوآورانه تاثير دا

، نيز نشان دادند رهبري )1396(در اين راستا نجيب زاده و همكاران. بر جو سازماني تاثير دارد
تواند بر جو عدالت محور در  تواند بر جو سازماني نيز تاثير بگذارد، رهبري اخالقي مي اخالقي مي

ودند كه جو سازماني ، هم عنوان نم)1391(سيد كالن و همكاران ].14[سازمان تاثير بگذارد 
نوآورانه ادراكي بر خود كارامدي خالق و رفتار نوآورانه انها تاثير دارد و ميزان تعهد افراد نسبت به 

، هم عنوان نمودند كه با فراهم كردن )1389(نعامي و همكاران ]. 21[سازمان تاثير گذار است 
گيري مشاركتي، ارتباطات باز، و  فرهنگي كارها به صورت تيمي، توزيع اطالعات عادالنه، تصميم

  ]. 15[شوند  متناسب با عملكرد و جلسات اثربخش برگزار ميها  پاداش



  انيكصابر گر  ،صمديان، ناظم  ...... ارائه مدلي جهت جو نوآورانه
 

179 

 

شاخص براي جو نوآورانه در دانشگاه  97دهد كه  نشان مي نتايج حاصل از سوال فرعي اول
، آزاد اسالمي از طريق تحليل عاملي اكتشافي مورد شناسايي قرار گرفتند، روش استخراج عاملها

بوده اند،  5/0هايي كه مقادير اشتراك استخراجي آنها بزرگتراز  اصلي و همه شاخص مؤلفهتحليل 
 مؤلفه، )گويه16(وري  دوم بهره مؤلفه، )گويه17(، يادگيري مؤلفه 12شناسايي گرديدند، همچنين 

 مؤلفه، )گويه7(پنجم ساختار مؤلفه، )گويه10(چهارم رضايت شغلي  مؤلفه، )گويه10(سوم نواوري 
نهم  مؤلفه، )گويه6(هشتم تعهد مؤلفه، )گويه6( هفتم ريسك پذيري مؤلفه، )گويه7(ششم ارتباطات
دوازدهم  مؤلفهو ) گويه4(يازدهم تعارض مؤلفه، )گويه5(دهم پاداش مؤلفه، )گويه6(جامعه پذيري

در  72ا پس از تبيين واريانس كل در تحليل باقي ماندن كه اين عوامل تقريب) گويه3(كارگروهي 
  .كنند هاي جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي را تبيين مي مؤلفهصد واريانس شاخصهاي 

هاي حاصل از پژوهش حاضر همسو  هاي برخي از پژوهشهاي داخلي و خارجي با يافته يافته
 حمايت سازماني و جو نوآورانه را موردهاي  -مؤلفه، )1396(فقيه آرام و همكاران براي مثال. است

هاي ساختار و تعهد و ارتباطات و پاداش باالتر از سطح  مؤلفهارزيابي قرار دادند و اذعان نمودند كه 
رودو به هرميزان كه عدالت  هرچقدر تعهد باالباشد ميزان يادگيري نيز باالتر مي. باشد متوسط مي

  ]. 9[برقرار باشد ارتباطات نيز قوي تر است 
محاسبه شده براي هريك از ابعاد  tي پژوهش با توجه به هاي حاصل از سوال دوم فرع يافته

 ،)209/3(، ريسك پذيري )016/5(، پاداش )408/8(، ارتباطات )525/9(جو نوآورانه شامل ساختار
، كارگروهي )386/7(، تعارض )998/3(، رضايت شغلي )777/7(، جامعه پذيري )649/7(تعهد 

داراي  95/0در سطح اطمينان ) 053/5(وري  و بهره) 987/3(، نوآوري )518/8(، يادگيري )017/6(
دهد كه با توجه به مثبت بودن  بدست امده نشان ميهاي  براساس يافته. باشد تاثير معناداري مي
توان چنين نتيجه  مي) باشد مي 3نشان دهنده اين است كه ميانگين بيشتراز (اختالف ميانگين 

انه در دانشگاه آزاد اسالمي در حالت رضايت بخش گرفت كه وضعيت ابعاد شناسايي شده جو نوآور
، كه بيان )1393(يافته حاصل از اين سوال با يافته حاصل از پژوهش راسخ و همكاران. قرار دارد

ميركمالي و ]. 20[باشد داري بين دو متغير عدالت و تعهد وجود دارد، همسو مي دارد رابطه معني مي
دار  رهبري اخالقي و سكوت سازماني رابطه منفي و معني، نشان دادند كه بين )1396(همكاران 

دار وجود دارد و بين عدالت  وجود دارد و بين رهبري اخالقي و عدالت سازماني رابطه مثبت و معني
پور طهماسبي و همكاران . ]11[دار وجود دارد سازماني و سكوت سازماني رابطه منفي و معني

و سازماني و سبك رهبري و عدالت سازماني با انگيزه ، پژوهشي با عنوان رابطه بين ج)1388(
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گري تعهد سازماني انجام دادند و نشان دادند كه رابطه  توفيق طلبي سازماني مبني بر ميانجي
با توجه به نتايج بدست . گري كرده است داري بين متغيرها مورد مطالعه در پژوهش ميانجي معني

توان دريافت كه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي در   مي آمده از سوال دوم فرعي پژوهش
  ]. 19[جو نوآورانه در حدي مطلوب و راضي كننده قرار دارد هاي  مؤلفهتمامي 

محاسبه شده  tدهد كه كه با توجه به  حاصل از سوال سوم فرعي پژوهش نشان ميهاي  يافته
، و رهبري اخالقي )816/3(سازماني ، عدالت)542/39(براي هريك از متغيرهاي يادگيري سازماني 

 H1:M≠3و فرض خالف  H0:M=3فرض صفر كه  95/0در سطح اطمينان ) 791/36(
اساس وضعيت موجود همه متغيرها، با توجه به مثبت بودن  براين. باشد داري مي داراي تاثيرمعني

ازماني صرفا اختالف ميانگين در سطح مطلوبي قرار دارند شايان ذكر است در متغير يادگيري س
عدالت توزيعي  مؤلفهو متغير عدالت سازماني با دو  093/44محاسبه شده  tتفكر سيستمي با  مؤلفه

 95/0در سطح اطمينان ) 601/2(محاسبه شده  tبا اي  و عدالت رويه) 330/1(محاسبه شده  tبا 
ميانگين براي اين توان چنين نتيجه گرفت،  باشد كه مي صدم مي 5داراي مقادير معناداري بيشتراز 

نداشته و براي اين سه مورد فرض صفر تائيد و ) مقدار آزمون( 3اختالف چنداني با عدد  مؤلفهسه 
هاي حاصل از  يافته. در جامعه مورد مطالعه در سطح مطلوبي قرار ندارند مؤلفهوضعيت اين سه 
از جمله اي  عاملي و رويه، نشان دادند كه عدالت سازماني و به ويژه عدالت ت)2017(بنزف و ديگران

شغلي هاي  در ارتباط بين عدالت سازماني و نگرش. پيشايندهاي مهم تعهد سازماني هستند
كاركنان نسبت به برابري و عدالت سازماني را بر هاي  متعددي تاثير معنادار نگرشهاي  پژوهش

نيز  ،)1393(همكاران راسخ و]. 6[ابعاد گوناگون رفتارهاي سازماني و رضايت شغلي نشان داده اند
داري  ابطه مثبت و معنياخالقي با هرسه بعد عدالت سازماني رهاي  نشان دادند كه ارزش

  .]20[دارند
با هر  مؤلفهداري بين هر ي سوال فرعي چهارم نشان داد كه تاثير معنيتأييدتحليل عاملي 

و در حد  4/0بيشتراز ها  مؤلفهزيرا براساس محاسبات انجام شده، بار عاملي تمام . متغير وجود دارد
هستند،  58/2مسيرها بزرگتر از  tهمچنين با توجه به اينكه كليه مقادير آماره . قابل قبولي قرار دارد

، عدالت ) 91/0(و ضريب مسير ) 79/15(محاسبه شده  tلذا متغيرهاي يادگيري سازماني با 
محاسبه  tمتغير رهبري اخالقي با  و) 83/0(و ضريب مسير ) 55/14(محاسبه شده  tسازماني با 

داري  بر متغير جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي تاثير معني) 82/0(و ضريب مسير ) 14/14(شده 
، كه به بررسي )2010(هاي پژوهش ميهام وديگران هاي حاصل از اين سوال با يافته يافته. را دارند
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 تأكيدباشد و بر رهبري اخالقي  ختند همسو مينقش رهبري اخالقي بر اشتياق شغلي كاركنان پردا
،كه بر نحوه تاثير گذاري )1396(همچنين همراستا با پژوهش ميركمالي و همكاران  ].12[نموده اند

گوناگون رضايت شغلي پرداخته و تاثير ابعاد گوناگون عدالت هاي  ابعاد عدالت سازماني بر جنبه
با توجه به نتايج بدست آمده از سوال ]. 11[باشد مي ند،كرده ا تأكيدمتفاوت هاي  سازماني بر جنبه

فرعي چهارم پژوهش و تاثير يادگيري سازماني،عدالت سازماني، و رهبري اخالقي بر جو نوآورانه 
. باشد توان بيان نمود از آنجايي كه يادگيري سازماني امروزه منشا هرگونه تغيير در سازمانها مي مي

توانند موفق باشند و به حيات خود  پايداري محيطي، سازمانهايي ميلذا با پديده جهاني شدن و 
  .ادامه دهندكه يادگيري سازماني را سرلوحه كار خويش قرار داده اند

برازش هاي  دهد كه براساس شاخص مي حاصل از سوال فرعي پنجم پژوهش نشانهاي  يافته
ريشه ميانگين خطاي براورد با  )34/2(با مقدار ) خي دو تقسيم بردرجه آزادي(مدل بدست امده 

توان گفت كه مدل اين پژوهش  مي.... و) 98/0(،برازندگي تعديل يافته با مقدار )045/0(مقدار 
برازش مناسبي دارد و مدل تخمين زده شده در نمونه براساس مشاهدات با مدل مورد انتظار در 

الزم جهت رسيدن به هاي  رصتبي شك براي تحقق برونداد مدل كه ايجاد ف. جامعه مطابقت دارد
اين . هاي تشكيل دهنده مدل امري ضروري است و شاخصها  مؤلفهبرابعاد  تأكيدجونوآورانه است، 

ذيل همسويي داشته،نجيب زاده و همكاران هاي  هاي حاصل از پژوهش يافته پژوهشي با يافته
وجو سازماني رابطه ، دريافتند كه بين يادگيري سازماني و انعطاف پذيري سازماني )1394(

، در يافتند كه عوامل متعدد و مختلفي در )1391(زاده بابالن و سيدكالن]. 14[معناداري وجود دارد
ايجاد فضاي نواوري باز نقش دارند كه به ترتيب بيشترين اثر و نقش مربوط به متغيرهاي 

باشد  ميها  ي به بازارهاي محوري منابع انساني و كمترين اثر مربوط به متغيرهاي دستياب شايستگي
هاي آن در  مؤلفه، نشان دادند كه رهبري اخالقي و اعمال )1391(سيد كالن وديگران]. 23[

  ] .21[سازمان بر جو نواورانه و ايمن كاري در سازمان تاثيرگذار است
 12حاصل از سوال فرعي ششم پژوهش نشان داد كه متغيرهاي جو نواورانه داراي هاي  يافته

، )91/0(اول ارتباطات  مؤلفهاست، و براساس ضرايب مسير بدست آمده به ترتيب اولويت  مؤلفه
 مؤلفه، )89/0(چهارم رضايت شغلي  مؤلفه، )90/0(سوم پاداش مؤلفه، )90/0(دوم كارگروهي  مؤلفه

 مؤلفه، )84/0(وري  هفتم بهره مؤلفه، )87/0(ششم جامعه پذيري مؤلفه، )87/0(پنجم ساختار 
يازدهم يادگيري  مؤلفه، )82/0(دهم تعهد مؤلفه، )83/0(نهم تعارض  مؤلفه، )84/0(هشتم نوآوري 

هاي تاثير گذاري بر متغير جو  داراي بيشترين رتبه) 81/0(دوازدهم ريسگ پذيري  مؤلفهو ) 84/0(
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ثير پذير ي را نيز اين تا ،)2016(هاي پزوهشي چون آريوال وهمكاران باشند يافته نوآورانه را دارا مي
كردند و نشان دادند كه جو سازمان، تسهيل كننده تغيير و نوآوري باشد و همچنين رهبري  تأييد

پژوهشي با عنوان  ،)2003(مك موراي]. 3[تواند سازمان را اداره كند خالق و حمايت كننده مي
انجام داده كه بررسي تاثير رهبري اخالقي بر توسعه سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهري 

دارندو ازبين ابعاد آن بر سازمان يادگيرنده تاثير مستقيم هاي  مؤلفهنشان داد رهبري اخالفي و 
داري در پيش بيني سازمان يادگيرنده  ابعاد تسهيم قدرت، و وضوح سهم معني ،رهبري اخالقي

زمان يادگيرنده را ، در پژوهش رابطه بين رهبري اخالقي و سا)1391(نعامي و همكاران  ].13[دارند
دار و مثبتي بين تمام  دهد كه رابطه معني اند كه نتايج حاصل از اين پزوهش نشان مي بررسي كرده

  ].15[ابعاد سازمان يادگيرنده و رهبري اخالقي است 
با توجه به نتايج بدست آمده از سوال فرعي ششم و اولويت هريك از ابعاد شناسايي شده جو 

ان نمود يكي از روشهايي كه سازمان براي الزام آور كردن كيفيت و بهبود توان بي نوآورانه مي
كند ارتباطات است و ارتباطات به خروجي سازمان اشاره دارد و به گسترش اطالعات  استفاده مي

مربوط به كاركنان در سراسر سازمان، تدوين برخي استراتژيها و فنون خاص جهت برآورده ساختن 
مربوطه در سراسر سازمان هاي  عملي و وجود حس تعهد نسبت به برنامه نيازهاي آنان به شكل

در چنين شرايطي است كه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي به سازماني بالنده . شود مربوط مي
  . شود مي و چابك تبديل

هاي  توان پيشنهاداتي را جهت انجام برنامه مي با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر
با كيفيت تر در اجراي مدل جونوآورانه در دانشگاه ارائه داد كه پيشنهادات براساس متغيرهاي 

  :پژوهش عبارتند از
به كاركنان اطمينان داده شود كه آواي آنها در زمينه مسايل سازماني نه تنها به ضررآنها   -

  .باشد مي نيست بلكه به سود فرد و سازمان
  لت سازماني نوآور و يادگيرنده در بين كاركنان؛تالش مديران براي ايجاد عدا  -
  نصب ارزشهاي پذيرفته شده توسط كاركنان در كل سازمان؛  -
ايجاد حس شايستگي در كاركنان از طريق القاي صحيح رواني به افراد و ارائه اطالعات   -

  و دانش الزم به آنان،
  سطح سازمان؛ـĤموزشي در  هاي علمي ها و انجمن استقرار نظام مند گروه  -
  تشويقي و حمايتي ويژه؛هاي  بكارگيري سياست  -
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