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بررسي تأثير جو سازماني نوآورانه ادراكي بر خودكارآمدي خالّق و رفتار نوآورانه 
 يابي معادالت ساختاريمعلمان با استفاده از مدل -دانشجو

  

  .ايران، اردبيل، )گروه علوم تربيتي( دانشيار دانشگاه محقق اردبيلي، عادل زاهد بابالن
ايران، اردبيل، يت آموزشي دانشگاه محقق اردبيليدانشجوي دكتري مدير ، سيدمحمد سيدكالن.  

  

  چكيده
بررسي تأثير جو سازماني نوآورانه ادراكي بر خودكارآمدي خالق و رفتار نوآورانه ، هدف از اين مطالعه 

روش پژوهش از نوع همبستگي با استفاده از . معلمان دانشگاه فرهنگيان استان اردبيل است -دانشجو
هاي دانشگاه فرهنگيان  معلم دختر و پسر در پرديس- دانشجو 681شامل ، جامعه آماري. يابي علّي و مدل
نفر با استفاده از فرمول كوكران انتخاب و به شيوه  246اي به حجم  از ميان اين تعداد نمونه. بود

ورانه گيري پژوهش سه پرسشنامه استاندارد جو نوآ ابزار اندازه. اي آزمون شدندگيري تصادفي طبقه نمونه
و رفتار نوآورانه ، )2012( خودكارآمدي خالّق كاروسكي و همكاران، )2010( سازماني چاو و همكاران

نظران است و پايايي  ها مورد تأييد صاحب  روايي صوري و محتوايي پرسشنامه. بود )2000( جانسن
. محاسبه شد 0.819و ، 0.895، 0.821ر ها نيز با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ به ترتيب براب  پرسشنامه

افزار بسته  هاي خام نرم  هاي حاصل براي تحليل به صفحات داده  هاي پژوهش داده  براي بررسي فرضيه
منتقل و   Lisrel8.54افزار معادالت ساختاري به نرم، و براي برازش مدل علّي) Spss20(علوم اجتماعي 

هاي آماري نشان داد تأثير جو نوآورانه ادراكي بر   تحليلآمده از  دست هاي به  يافته. تحليل شد
همچنين مدل علّي . معلمان مثبت و معنادار است -خودكارآمدي خالّق و رفتار نوآورانه دانشجو

       شاخص نيكويي برازش. شده در پژوهش بر اساس الگوي معادالت ساختاري برازش گرديد طراحي
)GFI (0.92 0.056ها در مدل متغيرهاي مكنون   مانده ذور باقيو ريشه ميانگين مجRMSEA=  بود .

برازش نسبتاً خوبي داشته و به اين ترتيب معادالت ساختاري جو سازماني نوآورانه ادراكي مدل ، بنابراين
  .معلمان مؤثر بوده است - بر خودكارآمدي خالّق و رفتار نوآورانه دانشجو

  

  معلمان -دانشجو، رفتار نوآورانه، خودكارآمدي خالق، ادراكي جو سازماني نوآورانه :واژگان كليدي
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  مقدمه 
 منظور بهها   رسالت دانشگاه حتم به طور، امروزي جوامع روزافزون شدن تربا پيچيده
 آنچه، بدين لحاظ .شود مي ترو با اهميت ترحساس، جوامع انتظارات شدن برآورده
توجه ، زشي به لحاظ تربيت نيروي انساني مولدها و مؤسسات آمو  بين سازمان در امروزه

رفتار خالقانه و نوآورانه دانشجويان و ، متخصصان امر را به خود جلب كرده است
نوآوري نقش محوري در بقاي ، با وجود اين. كاركنان اين گونه از مؤسسات بوده است

ت مستمر نوآوري به طوري كه دانشمندان جامعه جذابي، تواند داشته باشد مي ها  سازمان
رفتار ، با اين توضيح .]22[اند نظير و با توسعه سازماني برابر دانسته ها را بي  در سازمان

تواند به  مي شود كه مي ها يك امر كليدي محسوب  خالقانه و نوآورانه كاركنان در سازمان
  . صورت فردي يا گروهي جلوه كند

و جو سازماني به ، ابتكار، دي چون خالقيترفتار نوآورانه فردي با متغيرهاي پيشاين
 خالقيت نيز .]27[صورت يك مدل تئوريك توسط پژوهشگران توجيه شده است 

 آن، آن بر مؤثر عوامل شناخت با توان مي و گردد مي محسوب همگاني و بالقوه استعدادي
 طي و مهارت است يك توان گفت كه خالقيت مي و .]24[كرد  شكوفا و داد پرورش را

 ارائه گوناگوني تعاريف خالقيت از. آيدنمي دست به ناگهاني و گيرد مي شكل فرايندي
 يا بديع و نو محصولي و رفتار، فكر يك ارائه خالقيت، مثال عنوان به. است شده
 آن از همچنين و جديد است مفهوم يا فكر يك ايجاد براي ذهني هاي  توانايي كارگيري به
 يا تازه راهي كردن طي خالقيت، كل در .]26[كرد     تعبير هاناشناخته كشف به توان مي

  .است نوين اي ه شيو به قبلي شده طي راه پيمودن
-مفهوم خودكارآمدي خالّق دانشجو، اما آنچه در اين مقاله به دنبال آن خواهيم بود 

آنها در به خودكارآمدي معلم اشاره به باورهاي معلمان راجع به توانايي . معلمان است
خودكارآمدي ممكن است اشاره به  .]19[.كند ارمغان آوردن نتايج مطلوب آموزشي مي
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محدوده خاص از فعاليت فردي باشد و يا ممكن است يك نظر كلي درخصوص 
 خودكارآمدي خالّق، با وجود اين .]28[.هاي فردي در مواجهه با حل مسئله باشد  قابليت

(CSE (3و 4[ده فرد درباره عملكرد خالّقيت خويش استش ظرفيت قضاوت ساخته [. 
توانايي تفكر خالّق موهبتي است كه بصورت بالقوه در انسان به وديعه نهاده شده ، چراكه
بيجاتو نشان داده است كه  .]13[اما ظهور و شكوفايي آن مستلزم پرورش آن است، است

شود و ارتباط باني ميخودكارآمدي خالّق بوسيله جو كالسي و فعاليت معلمان پشتي
، عالوه بر آن .]4[مثبت بين خودكارآمدي خالّق و جو كالس و مدرسه وجود دارد

كاروسكي نيز نشان داد كه بين رهبري تحولي معلمان و خودكارآمدي خالّق فراگيران 
و ارتباط غيرمستقيم با انگيزش دروني و جو كالسي آنها ، همبستگي وجود دارد

   ].16[دارد
 خالّقيت وآوري چيزي نيست جز محصول خالّقيت و بايد گفت نوآورىهمچنين ن

 مفهوم كه است فرآيندى در حقيقت نوآورى. خالّقيت است عملى مرحله و شده متجلى
 .]26[كندمى تبديل عمل را به خالّقيت وسيله به شده توليد تازه ايده و انديشه يا جديد

 جديد هايايده داراي تواندمي يعني اشد؛نب نوآور است ممكن خالّق فرد، ديدگاه اين از
 بيشتر نوآور فرد، بنابراين. باشد نداشته نوآوري به را آنها تبديل توانايي ولي باشد نو و

، بنابر مالحظات فوق .]26[نيستند نوآور خالّق افراد همه ولي، است خالّق اوقات
 يك اما نوآوري، است فمختل هايايده بين از جديد ايده ارائه توان حقيقت در خالّقيت

  . گرددهاي نو تلقي مياست و پيدايي محصول جديد از ايده خالّقيت از جلوتر گام
بين رفتار نوآورانه و خالّقيت رابطه وجود دارد؛ يعني خالّقيت است كه از نظر كانتر 

، شود چراكه مي ابداع ناميده، آورد و به عنوان يك مفهوم جديد مي نوآوري را به وجود
 هاي خالّق شروع شده و به سطح گروهي منتهي  سطح فردي نوآوري با ايده

كه فضاي كاري را ، رفتار نوآورانه افراد با وظايف يا چالشي جديد .]18[گردد مي
پيوندد كه اين امر به يك جو سازماني تحول  مي سازد به وقوع مي اثربخش يا متحول
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ين منظر رفتار نوآورانه افراد در حل مسائل به وجود از ا .]7و 18، 14[برانگيز نياز دارد
هاي ابتكاري و نوآورانه را طلب خواهد   انجام فعاليت، ايده جديد را عملي و در كل، آمده
  .كرد

گردد و  مي بر تعداد جمعيت دانشجويان روز به روز افزوده، هاي اخير  با اينكه در سال
اما بيشتر ، گردد مي در دنيا محسوب هاي توسعه كشورها  اين امر يكي از شاخص

 كار سختي را متحمل، دانشجويان جذب شده به جهت تغيير و نوآوري حاكم بر جامعه
تواند بر مبناي جو آموزشي كه مبتني بر استقالل  مي ها را  آنچه دانشگاه، بنابراين. شوند مي

ماني نوآورانه حاكم و نوآوري بسازد از طريق جو ساز، آزادي، حمايت، احترام، عمل
طلبد كه  مي ها شرايط خاصي را  اين نوع جو حاكم بر دانشگاه .]7[خواهد بود

، سازد مي ها را الزامي  هاي آموزشي نوآورانه از طريق مديريت دانشگاه  گذاري   سياست
منجر به از بين رفتن حس ابداع و ، هاي سنتي مديريت در چنين شرايطي  چراكه شيوه

   .گردد مي در بين دانشجويان و ساير كاركناننوآوري 
 ادراكات مجموعه همچون بورن مختلف پردازانتئوري نظر از جو سازماني نوآورانه

 عملكرد چگونگي و دربارة مشخصات سازمان يك اعضاي وسيله بيان شده به خالّقانه
 مشاركت، ية اعضاءروح بهبود، كاركنان براي انگيزش ايجاد در تواند مي است كه سازماني

.  ]6[باشد مؤثر نوآوري افراد و خالّقيت باال بردن در همچنين و ها  گيري تصميم در افراد
 عقيده يك پذيرش جوي است كه در آن توانايي، جو سازماني نوآورانه، نظر باسو نيز از
در پژوهشي  ].5[دارد تازگي سازمان عمومي محيط بازار يا، صنعت براي كه رفتاري يا
- تالش كه سازماني جو حفظ يك و ايجاد را مبتكرانه سازماني جو ميم و ديگران، يگرد

عالوه بر  .]20[كنند مي تسهيل كننده يادگيري باشد بيان و، رشد را خالّقانه هاي
 عنوان به را برانگيز چالش سازماني جو پژوهشي هم در مك موري، هاي موجود  ديدگاه
هاي   به لحاظ پيشرفت، چراكه .]21[دانسته است انسازم اعضاي مهم در رفتار عامل
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شغلي و تكنولوژيكي در جامعه محوطه دانشگاه بايد فرهنگ جو نوآورانه را از طريق 
معلمان فراهم سازد و اين امر به  -راهبردهاي خالّق به منظور رشد و يادگيري دانشجو

، بنابراين .]7[خواهد كرد معلمان تقويت - نوبه خود عامل رفتارهاي نوآورانه را در دانشجو
چندان دور معلم خواهند شد و به اي نه ه ان در آيندــمعلم -با وجــود اينــكه دانشجــو

 هاي درس خواهند رفت؛ جو نوآورانه سازماني هم در دانشگاه هم در مدارس  كالس
ر خودكارآمدي خالّق و رفتا، هاي آموزشي  تواند با وجود كليه موانع و محدوديت مي

و همچنين نقاد ، نوآورانه آنها را وسعت بخشد و در درازمدت شاهد نسلي خالّق و نوآور
هاي   شيوه( هاي حاكم بر مسئله جو سازماني  با توجه به ضرورت، بنابراين .]13[گرديد

باالخص ، ها  و نگاه نوآورانه به جو دانشجويي دانشگاه) سنتي مديريت دانشگاهي
كه نقش مهم و اساسي در باال بردن خودكارآمدي ، ه فرهنگيانمعلمان دانشگا-دانشجو

آيا جو سازماني : گردد مي اين سؤال مطرح. خالّق و رفتار نوآورانه آنها خواهد داشت
معلمان تأثيري در خودكارآمدي خالّق و رفتار نوآورانه آنها -نوآورانه ادراكي دانشجو

تاكنون انجام ) باز و بسته( جو سازمانيتحقيقات زيادي در خصوص ، دارد يا خير؟ البته
به لحاظ ، ها  رغم تأثير جو سازماني مثبت در سازمان رسد به مي گرفته است كه به نظر

الزم باشد ادارك دانشجويان را در ، ضرورت خالقيت و نوآوري در عصر حاضر
  .يمخصوص جو سازماني نوآورانه به عنوان يك پديده ادراكي مورد بررسي قرار ده

تحقيقاتي در ارتباط با پيشينة نظري وجود دارد كه در ، بنا بر مالحظات نظري باال 
  گردد؛ مي ذيل به آنها اشاره

 كنندة تغيير تسهيل و پذيرنده، سازمان جو كه زماني داد نتايج پژوهش ادواردز نشان
 به سازماناعضاي ، كند اداره سازمان را نيروبخش و حامي و نوآور، خالق رهبري باشد و
همچنين بر اساس  .]10[خواهند بود سازمان نوآوري در پذيراي خالقيت و بيشتري ميزان

و ، مدرسان، پژوهش مك اوي و والكر جو سازماني نوآورانه بر اعضاي هيئت علمي
گذارد به طوري كه چنين جوي در دانشگاه بر اثربخشي يادگيري دانشجويان تأثير مي
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هاي پژوهش وو و لين همچنين مطابق با يافته .]21[است دانشجويان نيز تأثيرگذار
و اهداف آموزشي ، افزايش كارآيي، هاي دانشكده  تواند ويژگي مي هانوآوري دانشكده

  ].9[دانشكده را منحصر به فرد كند
مدارس را در ) مثبت( ساختن جو اجتماعي باز هاور و همكاران، در پژوهشي ديگر 

آموزان مهم كاربرد آن در موفقيت باالي زندگي و خالّقيت دانش بهبود هوش اجتماعي و
آنها در ترسيم مدلي جو اجتماعي مدرسه را بر سطوح شناختي و . اندو پراهميت دانسته

- آموزان سهيم ميهوش و استعداد دانش، خالّقيت، ميزان باال رفتن رفتار اجتماعي

ي مدارس را بر پرورش رفتارهاي جو سازمانهمچنين چنج و همكاران وي  .]11[دانند
اند؛ در اين پژوهش تأثير جو بر خالّقيت معلم  خالّق و عناصر نوآوري مؤثر دانسته

هاي ويژگي، اين امر در رفتار رهبران مدرسه. شهري بيش از معلم روستايي بوده است
  .]9[نوآورانه و انگيزش داخلي كاركنان مدرسه بيشتر نمايان بوده است

اسكات و بروك ، كننده رفتار نوآورانه با استفاده از تحليل مسير امل تعييندر بررسي عو
و گروه كاري بر رفتار ، هاي حل مسئله فردي  سبك، اند كه رهبري سازمان نشان داده

نوآورانه تأثير مستقيم دارد و ادارك جو مبتني بر نوآوري تأثير غيرمستقيم بر رفتار 
  .]27[ از واريانس رفتار نوآورانه را تبيين كرده استدرصد  37مدل فوق . نوآورانه دارد

سازماني  جو با كاري گروه به معطوف رفتارهاي و روابط افشاري بين بر اساس پژوهش
اسدي و تقوي نيز در  .]1[وجود دارد معنادار مثبت و رابطه نوآورانه رفتار و نوآورانه

 انگيزش، عقالني برانگيختگي و نهنوآورا سازماني جو بين كه دادند نشان، پژوهشي ديگر
رابطه مثبت  نوآورانه رفتار و )همكاران به معطوف رفتار يعني( فردي مالحظه، بخش الهام

 بين پيش متغيرهاي همه بين همچنين نامي در بررسي روابط .]2[وجود دارد معناداري و
 جو با )كاريو روابط گروه ، هاي حل مسئله  سبك، عضو -سبك رهبري تبادلِ رهبر(

 بر عالوه. معنادار است مثبت و نوآورانه نشان داد كه اين روابط رفتار و نوآورانه سازماني
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 جو بيني پيش در نقش بيشترين از گروهي انسجام و شهودي مسئله حل سبك، اينها
  .]23[برخوردار بوده است نوآورانه رفتار و نوآورانه سازماني

جهت بررسي سؤال اساسي پژوهش ، البا وجود پيشينه علمي و پژوهشي با
  :گردند مي بدين گونه طرح، )1شكل (  ها و مدل مفهومي پژوهش  فرضيه

معلمان بر خودكارآمدي خالّق آنها - جو سازماني نوآورانه ادراكي دانشجو: 1فرضيه 
  .اثر مستقيم دارد

نه آنها اثر معلمان بر رفتار نوآورا- جو سازماني نوآورانه ادراكي دانشجو: 2فرضيه 
  .مستقيم دارد

  .معلمان بر رفتار نوآورانه آنها اثر مستقيم دارد-خودكارآمدي خالّق دانشجو: 3فرضيه 
معلمان از طريق خودكارآمدي خالًق - جو سازماني نوآورانه ادراكي دانشجو: 4فرضيه 

  .بر رفتار نوآورانه اثر غيرمستقيم دارد
  

 1ك مدل مفهومي بر اساس شكل شده در اين پژوهش در ي هاي مطرح  فرضيه
 شده ها و آزمون مدل مطرح  اند كه در ادامه اين پژوهش به بررسي فرضيه يكپارچه شده

  .پردازيم مي
 

 
 
 
 
 
 

  
  

  مدل اوليه علّي پژوهش). 1شكل              

توليد ايده هاي 

ترويج ايده 

اجراي ايده 

 استقالل عمل

  رهبري نوآورانه

همبستگي 

 پشتيباني منابع

فرهنگ 

جو سازماني 
نوآورانه 
  اداركي

خودكارآمدي 
  خالق

رفتار 
  نهنوآورا
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 روش پژوهش

ودكارآمدي پژوهش حاضر كه با هدف بررسي تأثير جو سازماني نوآورانه ادراكي بر خ
معلمان دانشگاه فرهنگيان استان اردبيل به مرحله اجرا -خالّق و رفتار نوآورانه دانشجو

از نوع همبستگي با استفاده از ) غيرآزمايشي( هاي توصيفي  در زمره پژوهش، درآمده است
يابي معادالت ساختاري يك روش تحليل   مدل. يابي معادالت ساختاري است  روش مدل
، تر ي بسيار كلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چندمتغيري و به بيان دقيقچندمتغير

اي از معادالت  دهد تا مجموعه مي بسط مدل خطي كلي است كه به پژوهشگر امكان
 كلية، آماري پژوهش جامعه .]12[رگرسيون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد

 به خواهران و برادران پرديس دو با ردبيلا استان فرهنگيان دانشگاه معلمان-دانشجو
 كه بود 1393-94 تحصيلي سال اول نيمسال در) دختر115 و پسر 566( نفر 681 تعداد

 گيري نمونه شيوه به) نفر دختر 42پسر و  204( نفر 246 فرمول كوكران از استفاده با
 .شدند انتخاب اي ه طب تصادفي

  
 روند اجرا

هاي مذكور از انگليسي به فارسي ترجمه و   پرسشنامه، ي پژوهشقبل از توزيع ابزارها
شد كه به لحاظ روايي صوري و محتوايي  نفري پايلوت  30پس از آن ابتدا در يك نمونه 

سپس ابزارهاي اصلي توزيع و به مدت سه هفته جمع ، و همچنين پايايي آن پذيرفته بود
  .مه تكميل و بازگردانده شدندپرسشنا 232تعداد ، پرسشنامه 246از . آوري شدند

  
  ها  ابزارهاي گردآوري داده

جهت سنجش جو سازماني نوآورانه  :پرسشنامه جو سازماني نوآورانه ادراكي) الف
گويه استفاده  16جو نوآورانه سازماني ادراكي چاو و همكاران با  ادراكي از پرسشنامه
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استقالل عمل در : سنجد مي كي رااين ابزار پنج بعد جو سازماني نوآورانه ادرا .]8[شد
ابزار مورد . و همبستگي دروني، فرهنگ نوآورانه، پشتيباني منابع، رهبري نوآورانه، كار

تدوين شد و ) از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم( اي گزينه 5نظر بر اساس طيف ليكرت 
  .به دست آمد 0.82ضريب پايايي آن بر اساس آلفاي كرونباخ 

اي توسط كاروسكي و همكارانش  گويه 11اين مقياس  :اس خودكارآمدي خالقمقي) ب
از كامالً ( اي گزينه 5اين ابزار بر اساس طيف ليكرت  .]17[تنظيم و به كار برده شده است

معلمان را - ليكرت تدوين شد كه خودكارآمدي خالق دانشجو) موافقم تا كامالً مخالفم
  .محاسبه شد 0.895كرونباخ آن  مقدار آلفاي. كند مي ارزيابي

زار موردنظر از كار پژوهشي جانسن اقتباس ــاب :وآورانهـــار نــامه رفتـرسشنـپ) ج 
هاي   و اجراي ايده، هاي نو  ترويج ايده، هاي نو  اين ابزار از سه بعد توليد ايده .]14[گرديد

 5ساس طيف ليكرت گيرد كه بر ا ميگويه را دربر 9اين ابزار . نو تشكيل شده است
  . به دست آمده است 0.819اي تدوين شده كه آلفاي كرونباخ آن  گزينه

  
  هاي پژوهش  يافته
 مقدار اينكه  شده است استفاده KMO شاخص از هابررسي اعتبار و كفايت داده براي

جو سازماني نوآورانه پژوهش به ترتيب براي پرسشنامه  اين هايداده براي شاخص
و براي پرسشنامه  756/0برابر با  خودكارآمدي خالقپرسشنامه ، 836/0ر با برابادراكي 

 قرار يك تا صفر دامنة در اين شاخص. به دست آمده است 847/0برابر با  رفتار نوآورانه
نمونه  اندازه نظر مورد يها  داده باشد تر نزديك يك به اين شاخص مقدار چه هر و، دارد
از آزمون بارتلت نيز براي بررسي چگونگي ماتريس . ستنده تر مناسب عاملي تحليل براي

 آزمون بارتلت براي هر سه پرسشنامه همانگونه كه در جدول. شودهمبستگي استفاده مي
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بودن ماتريس ) واحد( بوده و فرض يكه 05/0داده شده است كوچكتر از مقدار ) 1(
 .شودهمبستگي رد مي

  بارتلت و KMOمقدار آماره آزمون . 1جدول 

پرسشنامه جو سازماني 
 نوآورانه ادراكي

 KMO 836/0آزمون

  آزمون بارتلت
χ2 515/1388 

 120  درجة آزادي

Sig 000/0 

پرسشنامه خودكارآمدي 
 خالّق

  KMO 756/0آزمون

  آزمون بارتلت
χ2  291/589  

  55  درجة آزادي
Sig 000/0  

 پرسشنامه رفتار نوآورانه

  KMO 847/0آزمون

 آزمون بارتلت

χ2  714/917  
  36  درجة آزادي

Sig 000/0  

  
معلمان بر خودكارآمدي خالّق - جو سازماني نوآورانه ادراكي دانشجو: فرضيه اول

 .آنها اثر مستقيم دارد
داري بين متغير ؛ سطح معني3و  2هاي هاي معادالت ساختاري در شكلمطابق با خروجي

 است كه بزرگتر از مقدار  82/5ي و خودكارآمدي خالّق برابر جو سازماني نوآورانه ادراك
دهندة اين است كـه ارتبـاط ميـان جـو سـازماني نوآورانـه ادراكـي و        است و نشان 96/1

همچنين با توجـه بـه مقـدار    . دار استمعني% 95 خودكارآمدي خالّق در سطح اطمينان 
شود كه؛ جو سـازماني نوآورانـه ادراكـي    مي نتيجه 43/0 ضريب مسير مابين اين دو متغير

بنـابراين فرضـيه اول   . معلمان تأثير مثبتـي بـر خودكارآمـدي خـالّق آنهـا دارد      -دانشجو
 . شودپژوهش تأييد مي
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معلمان بر رفتار نوآورانه آنها اثر -جو سازماني نوآورانه ادراكي دانشجو :فرضيه دوم
 .مستقيم دارد

داري بين متغير ؛ سطح معني3و  2هاي ساختاري در شكلهاي معادالت مطابق با خروجي
 باشد كه بزرگتـر از مقـدار   مي 51/2 جو سازماني نوآورانه ادراكي و رفتار نوآورانه برابر 

دهندة اين است كه ارتباط ميان جو سازماني نوآورانه ادراكي و رفتـار  است و نشان 96/1
همچنين با توجه به مقدار ضـريب مسـير   . دار استمعني% 95 نوآورانه در سطح اطمينان 

معلمان -شود كه؛ جو سازماني نوآورانه ادراكي دانشجونتيجه مي 18/0 مابين اين دو متغير
  . شودبنابراين فرضيه دوم پژوهش تأييد مي. تأثير مثبتي بر رفتار نوآورانه آنها دارد

  
اثر مستقيم  آنها نوآورانه رفتار بر معلمان-دانشجو خالّق خودكارآمدي :فرضيه سوم

 .دارد
داري بين متغير ؛ سطح معني3و  2هاي هاي معادالت ساختاري در شكلمطابق با خروجي

است و  96/1 است كه بزرگتر از مقدار  27/6 خودكارآمدي خالّق و رفتار نوآورانه برابر 
ار نوآورانـه در سـطح   دهندة اين است كه ارتباط ميـان خودكارآمـدي خـالق و رفتـ    نشان

 همچنين با توجه به مقدار ضريب مسير مابين اين دو متغيـر . دار استمعني% 95 اطمينان 
-شود كه؛ خودكارآمدي خالّق تـأثير مثبتـي بـر رفتـار نوآورانـه دانشـجو      نتيجه مي 49/0

 . شودبنابراين فرضيه سوم پژوهش تأييد مي. معلمان دارد

  
معلمان از طريق خودكارآمدي -جو سازماني نوآورانه ادراكي دانشجو: فرضيه چهارم

 .خالّق بر رفتار نوآورانه آنها اثر غيرمستقيم دارد
گري متغير خودكارآمدي خالّق از خروجي معادالت ساختاري براي بررسي نقش ميانجي

بايستي در بررسي روابط ميان متغيرها با وجود نقش متغير ميانجي . بهره گرفته شده است
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اثر كل از مجموع اثر  .]25[غير مستقيم و اثر كل مورد بررسي قرار گيرند، اثرهاي مستقيم
در صورتي كه اثر غيرمستقيم بيشتر از اثـر مسـتقيم   . آيدمستقيم و غيرمستقيم به دست مي

  .شوداي متغير ميانجي پذيرفته مينقش واسطه، باشد
كل بين متغيرهاي جو سازماني نوآورانه غيرمستقيم و اثر ، در جدول زير اثر مسقيم

  .ادراكي و رفتار نوآورانه محاسبه شده است
  

  غيرمستقيم و اثرهاي كل بين متغيرهاي پژوهش، جدول اثرهاي مسقيم.  2جدول 

 اثر مستقيم اثر غير مستقيم اثر كل
 مسير

 از متغير به متغير

 ادراكيجو سازماني نوآورانه رفتار نوآورانه 18/0 21/0 39/0

  
اثر مستقيم متغير جو سازماني نوآورانه ، مشخص است 2و شكل  2همانطور كه از جدول 

همچنين اثر غيرمسـتقيم  . است) =51/2t-value(  18/0ادراكي بر رفتار نوآورانه برابر با 
متغير جو سازماني نوآورانه ادراكي بر رفتار نوآورانه با تأثير متغير ميـانجي خودكارامـدي   

ايـن توضـيح الزم اسـت كـه اثـر غيرمسـتقيم بـه صـورت         . باشدمي 21/0الّق برابر با خ
متغيـر جـو سـازماني نوآورانـه ادراكـي بـر       ) اثـر مسـتقيم  ( ضرب ضـريب مسـير   حاصل

به  49/0 و ضريب مسير خودكارآمدي خالّق بر رفتار نوآورانه 43/0 خودكارآمدي خالّق
اثر غيرمستقيم جو سازماني نوآورانه ادراكي بـر رفتـار    با توجه به اينكه. دست آمده است

گـري متغيـر   در نتيجه نقـش ميـانجي  . است 18/0 بيشتر از اثر مستقيم آن 21/0 نوآورانه 
خودكارآمدي خالّق بر رابطه بين جو سازماني نوآورانه ادراكي بـر رفتـار نوآورانـه تأييـد     

  .شودته ميدر نتيجه فرضيه چهارم پژوهش پذيرف. شودمي
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 آزمون برازش الگوي مفهومي

هدف از ارزيابي برازش كل مدل اين است كه مشخص شود تا چه حد كل مدل با 
مجموعة وسيعي از معيارها و . هاي تجربي مورد استفاده سازگاري و توافق دارد  داده

ل مورد گيري برازش كل مد توانند براي اندازه مي وجود دارند كه 1هاي برازندگي  شاخص
متأسفانه هيچ كدام از اينها در تمام جهات نسبت به بقيه برتري . استفاده قرار گيرند

پيچيدگي ، روش تخمين، ندارند؛ زيرا يك شاخص برازندگي خاص بسته به حجم نمونه
 مفروضات مربوط به نرمال بودن يا تركيبي از شرايط فوق به طور متفاوت عمل، مدل
هاي مختلفي را   اد مختلف بسته به شرايط مدل ممكن است شاخصافر، رو از اين. كند مي

الگوي مفهومي پژوهش در ، در اين بخش .]15[براي برازش مدل مورد استفاده قرار دهند
. شود مي هاي مختلف برازش آن سنجيده  قالب دياگرام مسير ترسيم و با استفاده از روش

اي از نمودار مسير و تحليل  ر آميزهيك مدل كامل معادالت ساختاري در حقيقت بيانگ
داري ضرايب تخمين استاندارد و اعداد معني 3و  2هاي در شكل. عاملي تأييدي است

هاي برازش نيز در قسمت برخي از شاخص. مدل ساختاري پژوهش را مشاهده كنيد
 هستند رؤيت ها قابلانتهايي اين شكل

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Goodness of Fit 
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  .ه نام اختصاري آنها آورده شده استدر جدول زير متغيرهاي پژوهش به همرا
  

جدول ابعاد اختصاري متغيرهاي پژوهش. 2  

 عالمت اختصاري متغير عالمت اختصاري متغير

 GNI هاي نوتوليد ايده AUT استقالل عمل

 PNI هاي نوترويج ايده INL رهبري نوآورانه

 INI هاي نواجراي ايده SRE پشتيباني منابع

 IBE فتار نوآورانهر ICU فرهنگ نوآورانه

 CSE خودكارآمدي خالق COA همبستگي گروهي

 OIN جو نوآورانه
 

  ضرايب تخمين استاندارد مدل ساختاري پژوهش. 2شكل 
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 داري مدل ساختاري پژوهشاعداد معني. 3شكل 

 

ها كه در مدل   شود كه رابطة بين تمامي مؤلفه مي به وضوح ديده، بر اساس مدل نهايي
 .شود مي بنابراين مدل تحقيق تأييد. ي تحقيق آمده بود مثبت و معنادار استابتداي
 كه است ذكر شايان شده بپردازيم استخراج هاي  مدل گيري نتيجه و بحث به اينكه از قبل

 برازندگي ساختاري شاخص معادالت هاي  مدل شاخصهاي برازندگي بهترين از يكي

 همان واقع به كه اين مقدار. است (RMSEA)  خطا تقريب مجذورات ريشه ميانگين

، باشند داشته خوبي برازندگي كه هاييمدل براي، است آزادي درجه هر انحراف آزمون
 مجذورات خطاي ميانگين عدد كه هايي  مدل، رو اين از. باشد 08/0بايد مقداري كمتر از 
برازندگي حاصل شاخص ديگر . برازش ضعيفي دارند، باشند 08/0آنها كمتر از مقدار 

مقدار  .]12[باشد 3تقسيم مقدار كاي دو بر درجه آزادي است كه اين مقدار بايد كمتر از 
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به دست آمده كه مقدار  056/0اين شاخص براي مدل مفهومي پژوهش برابر با 
  . اي است پذيرفته

ار بر خودكارآمدي خالّق و رفت جو سازماني نوآورانه ادراكيتأثير  گيري اندازه مدل در
به  توجه با. است مدل بودن مناسب از حاكي نتايج، تخمين استاندار حالت در، نوآورانه
، بنابراين. محاسبه شده است 149 آزادي درجه و 78/380 دو خي مقدار ليزرل خروجي

 555/2مقدار حاصل تقسيم كاي دو  بر درجه آزادي براي مدل مفهومي پژوهش برابر با 
 دهنده نشان شده در باال مناسب بودن دو شاخص مطرح. استاي  است كه مقدار پذيرفته

همچنين . است تحقيق شده  مشاهد يها  داده با پژوهش مفهومي مدل ميان اندك تفاوت
  .اي دارند هاي برازندگي نيز مقدار پذيرفتهباقي شاخص

  
  گيري بحث و نتيجه

معلمان بر -ودانشج جو سازماني نوآورانه ادراكينتايج كلي پژوهش نشان داد كه 
دهد كه  مي و اين موضوع نشان. خودكارآمدي خالّق و رفتار نوآورانه آنها تأثير دارد

هاي كشورمان براي باال بردن خالقيت و نوآوري دانشجويانشان بايد به سمت   دانشگاه
جو سازماني نوآورانه حركت كنند كه در اين پژوهش جو سازماني نوآورانه به عنوان يك 

معلمان دانشگاه فرهنگيان ادراك شده است و -اكي بررسي و توسط دانشجوپديده ادر
رفتار  و خالقيت بردن باال در مديران دانشگاهي يها  گيري تصميم در تواند مي همين امر
  . واقع شود مؤثر معلمان - كاركنان و دانشجو نوآورانه

ج پژوهش حاضر را نتاي، هاي پژوهش  در اين بخش از مقاله جهت تأييد يا رد فرضيه
  .دهيم مي هاي پيشين مورد بحث و بررسي قرار  با نتايج پژوهش

 معلمان بر-سازماني ادراكي دانشجو نوآورانه فرضيه اول پژوهش نشان داد جو
هاي برخي از   اين يافته با يافته .دارد مثبت و معناداري تأثير خالّق آنها خودكارآمدي
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و به  ]9[؛ چنج و همكاران وي ]21[مك اوي و والكر ؛ ]10[ها همچون ادواردز   پژوهش
در تبيين چگونگي و . همسويي دارد ]11[هاور و ديگران   هاي پژوهش  نوعي با يافته

معلمان بايد -چرايي تأثير جو سازماني نوآورانه ادراكي بر خودكارآمدي خالّق دانشجو
 تواند مي سازمان يك جو سازماني نوآورانه از طرف اعضاي ادراكات گفت كه مجموعه

 و ها  گيري تصميم در افراد مشاركت، روحية اعضا بهبود، كاركنان براي انگيزش ايجاد در
اين نوع جو حاكم بر . باشد مؤثر نوآوري افراد و خالّقيت باال بردن در همچنين
ق هاي آموزشي نوآورانه از طري  گذاري   طلبد كه سياست مي ها شرايط خاصي را  دانشگاه

، هاي سنتي مديريت در چنين شرايطي  سازد؛ چراكه شيوه مي ها را الزام  مديريت دانشگاه
  .شود مي منجر به از بين رفتن حس ابداع و نوآوري در بين دانشجويان و ساير كاركنان

رفتار  بر معلمان-سازماني نوآورانه ادراكي دانشجو فرضيه دوم پژوهش نشان داد جو
هاي پژوهشي ادواردز   اين نتيجه با نتايج يافته .دارد مثبت و معناداري ثيرتأ نوآورانه آنها

؛ اسدي و تقوي ]1[؛ افشاري ]27[اسكات و بروك ؛ ]9[؛ چنج و همكاران وي ]10[
هاي پژوهشي كه جو سازماني نوآورانه را در ايجاد   يافته، بنابراين. همسويي دارد ]2[

مبتكرانه و نوآورانه در  سازماني انند؛ بايد گفت جود مي رفتار نوآورانه كاركنان مؤثر
رفتار نوآورانه  تواند در ايجاد مي خالّقانه هايحفظ تالش و ايجاد عنوان دانشگاه به

مؤثر واقع ، هاي درس سر و كار خواهند داشت  معلمان كه با تدريس در كالس-دانشجو
با وظايف يا ، سپس. شود مي عهاي خالّق شرو  با ايده، شود؛ چراكه سطح فردي نوآوري

از طريق رفتار نوآورانه به منظور ، شان پيدا كنندتوانند با شغل مي كه افراد، چالشي جديد
  .]7و 18، 14[ دهند  مي انتخاب اهداف اثربخش كارشان را انجام

نوآورانه  رفتار بر معلمان-دانشجو خالّق فرضيه سوم پژوهش نشان داد خودكارآمدي
اسكات و بروك هاي پژوهشي   اين نتيجه با نتايج يافته .دارد مثبت و معناداري أثيرت آنها

همسو ]23[هاي پژوهش نامي   و به نوعي با يافته ]18[كانتر ؛ ]7[؛ چنج و يانگ ]27[
كرد رفتار نوآورانه فردي با متغيرهاي    هاي پژوهشي بايد اذعان   در تبيين اين يافته. ست
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صورت يك مدل تئوريك توسط  و جو سازماني به، ابتكار، خالقيت پيشايندي چون
هاي خالقيت و نوآوري توسط   و اين امر در تئوري ]27[پژوهشگران تأييد شده است 

 جديد مفهوم كه است فرآيندى نوآورىنظران مديريت نيز پذيرفته شده است كه  صاحب
 اين از. ]26[كند مى تبديل عمل بهرا  خالّقيت وسيله به توليدشده تازه ايده و انديشه يا
است و اين قدرت خالّق  خالّق اوقات اما بيشتر نباشد؛ نوآور است ممكن خالّق فرد، رو

  .هاي ديگري به شكل فردي يا گروهي منجر به نوآوري گردد  تواند در جلوه مي بودن آنها
 معلمان-دانشجوادراكي  سازماني نوآورانه دهد كه جو مي فرضيه چهارم پژوهش نشان

- نقش ميانجياست؛ يعني  نوآورانه آنها تأثيرگذار رفتار بر خالّق خودكارآمدي طريق از

گري متغير خودكارآمدي خالّق بر رابطه بين جو سازماني نوآورانه ادراكي بر رفتار 
هاي پژوهش اسكات   نتيجه اين پژوهش با يافته .شودمعلمان پذيرفته مي-نوآورانه دانشجو

مبني بر اينكه ادارك جو مبتني بر نوآوري تأثير غيرمستقيم  دشو تأييد مي ]27[ و بروك
درصد از واريانس رفتار نوآورانه را تبيين  37نيز بر رفتار نوآورانه دارد و در مدل فوق 

مطابق با . كرده است كه در يافته اين پژوهش نيز بيش از اثر مستقيم آن برازش شده است   
تواند  مي هاكرده است نوآوري دانشكده   كه اذعان  ]9[وو و لين هاي پژوهش يافته

فرد كند  و اهداف آموزشي دانشكده را منحصربه، افزايش كارآيي، هاي دانشكده  ويژگي
تواند عالوه بر خودكارآمدي خالّق  مي ها  بايد گفت كه جو سازماني نوآورانه در دانشگاه

نها تأثير بسزايي داشته باشد كه نتايج اين پژوهش نيز در دانشجويان بر رفتار نوآورانه آ
  . حاكي از آن بود

  
  پيشنهادها

در اين پژوهش كه با هدف ارائه مدل علّي به منظور توسعه جو سازماني نوآورانه ادراكي 
-كردن شرايط و ايجاد خودكارآمدي خالّق و رفتار نوآورانه در دانشجو   در جهت فراهم 
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به تصميم گيرندگان و دست اندركاران اجرايي دانشگاه ، ستمعلمان انجام شده ا
شده از طرف  گردد شرايط و موقعيت جو سازماني نوآورانه ادراك مي فرهنگيان پيشنهاد

هاي اثربخش و   سازي در ساخت و اجراي دستورالعمل معلمان را با تصميم-دانشجو
هد خودكارآمدي خالّق و رفتار انتصاب رهبران تحولي فراهم سازند تا بتوان در آينده شا

. هاي كشور شد  معلمان در دانشگاه فرهنگيان نسبت به ساير دانشگاه-نوآورانه دانشجو
الزم است در جهت ، همچنين به لحاظ پيشرفت تكنولوژيكي در جهان امروز

معلمان  - دانشجو) رفتار خالق و نوآورانه( شناختي  اي و روان توانمندسازي و رشد حرفه
هاي درس سر و كار خواهند داشت   آموزان اين مرز و بوم در كالس در آينده با دانشكه 

تفكر عيمقي انديشيده و به مرحله اجرايي گذاشته شود كه اولويت راهكار اجرايي آن 
كردن جو سازماني نوآورانه در دانشگاه فرهنگيان باشد كه با جو سنتي حاكم بسيار    فراهم 
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