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رهبري اخالقي بر يادگیري سازماني با نقش میانجي  تأثیر

نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي )مطالعه موردي  يجوسازمان
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 چکیده
نوآورانه  یجوسازمانرهبری اخالقی بر یادگيری سازمانی با نقش ميانجی  تأثيرهدف از پژوهش حاضر تعيين 

فی توصي هادادهاز نظر روش گردآوری ، پژوهش برحسب هدف کاربردی روش دانشگاه آزاد اسالمی بود. در

 زادآآماری شامل کليه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه  جامعه همبستگی و از نظر نوع داده کمی بود. –

نفر  320، یاطبقهتصادفی  یريگنمونهنفر که با استفاده از جدول مورگان و روش  1535اسالمی به تعداد 

از سه پرسشنامه استاندارد رهبری اخالقی ، هادادهحجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری  عنوانبه

( 1978) مریکانوآورانه سيگل و  یجوسازمانو  (2001یادگيری سازمانی نيفه )، (2005براون و همکاران )

فراوانی  ،درصد، انحراف معيار، از طریق ميانگين هادادهتوصيف ، هاپرسشنامه آوریجمعاستفاده شد. پس از 

 دو بخشدر  LISREL افزارنرممعادالت ساختاری و به کمک  یسازمدلاز طریق  هادادهو استنباط آماری 

، ایاییشامل پ نامهپرسشفنی  هایویژگیو بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول  یريگاندازهمدل 

روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. در بخش دوم نيز ضرایب مسير و ضرایب معناداری برای بررسی 

 یوسازمانج قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که با توجه به نقش ميانجی مورداستفاده هایپژوهش یهاهيفرض

ت و معناداری مثب تأثيرآن بر یادگيری سازمانی کارکنان سازمان مرکزی  یهامؤلفهرهبری اخالقی و ، نوآورانه

نوآورانه  جوسازمانیمثبت و معنادار دارد؛ رهبری اخالقی بر  دارند. رهبری اخالقی بر یادگيری سازمانی تاثير

 مثبت و معنادار دارد. نوآورانه تاثير یجوسازمانمثبت و معنادار دارد؛ یادگيری سازمانی بر  تاثير

 يادگیري سازماني، رهبري اخالقينوآورانه،  يجوسازمانهای کلیدی: واژه
                                                           

 ایران تهران، وتحقيقات علوم واحد ، اسالمی آزاد دانشگاه ونخبگان، جوان پژوهشگران باشگاه . عضو1
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 مقدمه

برای حفظ وضعيت رقابتی خود از مفهوم کيفيت جامع به سمت  هاسازمان، اخير یهادههدر 

(؛ 2001، 1نيفهاند )کردهمستمر در سطح جهانی حرکت  و بهبود، نوآوری، مفاهيم یادگيری

در معرض تحوالت وسيع و ، انسانی یهاگروهاز افراد و  یامجموعه عنوانبه هاسازمانزیرا 

 ییهاخودآموخته یهاتيفعالدر زمينه اقدامات و  زمانمرور بهپرشتاب محيطی قرار دارند و 

 نيز مانند افراد قدرت یادگيری دارند. هاسازمان، ت دیگربه عبار؛ کنندیمرا کسب 

 ارقر تیریو مدسازمان  یهاهینظرموضوع یادگيری سازمانی در کانون توجه ، رونیازا

 ،مهم در سطوح مختلف مدیریتی یهاچالشنتيجه گرفت که یکی از  توانیماست و  گرفته

در ، مدل/ سبک سازمان یادگيرنده(. 1380، محمدیاست )افزایش توان یادگيری سازمانی 

 طوربهآموزشی  یهاسازمان(؛ ولی 1990، 2سنگهشد )صنعتی ارائه  یهاسازمانبرای ، ابتدا

فظ شدند برای ح و ناچارنيز از تغييرات محيط مصون نبودند  هادانشکده ها ودانشگاهعام و 

 یهاموسسهیت مدیر، تغييراتخود را با تغييرات محيطی تطبيق دهند. این ، بقا و رشد و توسعه

آموزشی  یهاسازماناخير با چالش مواجه ساخته و سبب شده است  یهادههآموزشی را در 

پيش رو مانند تقاضا برای  یهاچالشبرای مبارزه با ، و ابزارهای مدیریت خود هاروشدر 

را  تغييراتی افزایش رقابت و بازار محوری تبعانو به  شدنیجهان، هاآموزش شتريباثربخشی 

 (.1389، عباسی و حجازیکنند )ایجاد 

 هر نوعدر  خودیخودبهحال این پرسش مطرح است که آیا یادگيری و کسب دانش 

مهيا  هاآنمناسب برای  یانهيزمیا باید بستر و  وندديپیمساختار و چارچوب سازمانی به وقوع 

 ؤثرندمیادگيری سازمانی و تسهيل روند آن در سازمان  یريگشکلشود؟ عوامل متعددی بر 

 3سبک رهبری رسدیمبر یادگيری سازمانی کارکنان به نظر  رگذاريتأثکه یکی از عوامل 

به بخش مهمی از زندگی بسياری افراد جامعه  هاسازمانمدیران باشد. با توجه به اینکه امروزه 

ساعات زیادی از عمر ، هاسازمانام و عضویت در افراد با استخد کهیطوربه، اند-تبدیل شده 
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 سبتاًن. چگونگی و کيفيت گذران این ساعات کنندیمکاری سپری  یهاطيمحخود را در این 

 . امروزه کارکنان انتظاراستبسيار حائز اهميت  هاسازمانهم برای افراد و هم برای ، طوالنی

درک شوند. کارکنان دوست  یخوببه و احترام قرار گيرند و موردتوجهدارند در سازمان 

تند را بخشی از سازمان هس کهنیاو  نفساعتمادبه، قابليت اعتماد، درستکاری، دارند صداقت

دی است رهبر فر، در این مسير رونیازااحساس کنند و احساس تعلق به سازمان داشته باشند. 

نقش مهمی در توسعه  هاسازمانکه چنين محيطی را ایجاد کند و رهبران در سطوح مختلف 

، اخير یهامهروموم. از سوی دیگر طی کنندیمو تداوم جو اخالقی و رفتار اخالقی ایفا 

 یهاسازماناز  جاهمهو تحریف مسائل در  یباندباز، تبعيض، اخالقی رهبران یهاییرسوا

توجه  جهيرنتد تجاری و دولتی گرفته تا کليسا درصدر اخبار سرتاسر دنيا قرار گرفته است.

 (.1393، کریمی و همکاراناست )عموم را به رهبری اخالقی معطوف نموده 

 ،در سازمان اصول صداقت و شرافت را سرلوحه زندگی خود قرار دهد ستیبایمرهبر 

اخالقی را منعکس کند. همچنين رهبر  یهاتيقابل ستیبایمهمچنين همه رفتارهای رهبر 

تی و درس کنندهانيباز قوانين اخالقی که ، اخالقی یهاارزشضمن وفاداری به  ستیبایم

ایجاد یک  منظوربه هازمانو صداقت در همه  هانیبهترکوشش برای انجام دادن ، صداقت

 (.2015، و همکاران 1ایلمازکند )تبعيت ، سازمان شفاف است

، کاری راحت یاهطيمحبرای انتخاب عادالنه و ایجاد  2رهبران اخالقی کهنیابا توجه به 

که کارکنان  شودیمبنابراین فرض ، به احساسات کارکنان هستند مندعالقهو  کنندیمتالش 

 .شوندیمدر مورد سازمان خود دید مثبت دارند و در موفقيت سازمان سهيم 

و اثربخشی بيشتر کارکنان شده و  ییآکارمنجر به ، اخالقی عمل کردن رهبران درواقع

(. همچنين نتایج 1386، ميرکمالی و همکارانکند )یمموجبات شوق به کار آنان را فراهم 

 تعهد، نشان داده است رهبری اخالقی پيامدهای مثبتی چون بهبود عملکرد هاپژوهش

رافی را نحیادگيری سازمانی و رفتارهای ا، رفتار شهروند سازمانی، رضایت شغلی، سازمانی
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این نوع از رهبری باعث  ؛ و(2013، 1حسن و همکاراناست )به همراه داشته  هاسازماندر 

 (.2005، 2تریوینو و هریسون، )براون شودیمتمایل پيروان به گزارش مشکالت به مدیریت 

 دارند. دتأکينيز بر نقش رهبری اخالقی بر یادگيری کارکنان ، (2018) 3و همکاران یموريت

اران و همک زادهبينجبگذارد.  تأثيرنوآورانه نيز  یجوسازمانبر  تواندیمرهبری اخالقی 

بر جو عدالت محور در  تواندیمدر پژوهش خود عنوان کردند که رهبری اخالقی ، (1395)

نشان دادند که رهبری اخالقی ، (2018) 4خان و همکاران، باشد. همچنين رگذاريتأثسازمان 

و . شرگذارنديتأثآن در سازمان بر جو نوآورانه و ایمن کاری در سازمان  یاهمؤلفهو اعمال 

ه بر جو نوآوران گراتحولنيز عنوان کردند که رهبری اخالقی و ، (2018) 5کرت و همکارانش

 است. رگذاريتأثدر سازمان 

است که موجب تمایز یک سازمان  ییهایژگیواز خصایص و  یامجموعه یجوسازمان

، یجوسازمانگفت که  توانیم گریدعبارتبه، (1970، 6)اونز گرددیمدیگر  یهاسازماناز 

، سرد، گرم هاآنحاکم بر یک سازمان است که  یهایژگیواز حاالت یا  یامجموعه

، و از عواملی مانند رضایت شغلی سازدیم بازدارندهآسان کننده یا ، آورترس، اعتمادقابل

تمایز دو سازمان  و موجب دیآیمفناوری و غيره به وجود ، ساختار، انگيزش، سوابق، رفتار

همانند یک پل ارتباطی است.  یجوسازمان تأثير(. 1386، ميرکمالیشود )یممشابه از هم 

سوس مح یهاجنبهعبارت است از درک یا احساسی که کارمندان نسبت به این  یجوسازمان

و  شودیماداری انجام  مراتبسلسلهدر چارچوب  هاتيفعالکه تمام  ییهاسازماندارند. در 

یمبسته و محدود درک  صورتبه یجوسازمان، ورزندیم تأکيدبر قوانين و مقررات خشک 

منعطف که از اعمال مقررات در حد معقول است و اجازه  یهاسازمانو برعکس در  شود

، نوروزیشود )یمباز درک  صورتبه یجوسازمان، دهندیمابتکار عمل به اعضای خود 

1381.) 
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سازمان به رشد و ، کارکنان از روحيه یاری بخش برخوردار باشند در آنجوی که 

، درواقعاین جو که جوی خالق و کاراست را جو نوآورانه نامند. ، رسدیمبالندگی 

 لهيوسبهنوآورانه عبارت است از یک مجموعه طوالنی از ادراکات خالقانه که  یجوسازمان

 تواندیم، شودیمسازمان درباره مشخصات و چگونگی عملکرد سازمانشان بيان اعضای یک 

و  هایريگميتصممشارکت افراد در ، بهبود روحيه ایشان، در ایجاد انگيزش برای کارکنان

المت س نيتأمیک منبع مهم در  عنوانبهباشد و  مؤثرهمچنين در بهبود خالقيت و نوآوری 

صفرزاده ، (. در این راستا1391، به نقل از صفرزاده و همکاران) دیآ حساببهروانی کارکنان 

که در زمان  ییهاسازماندر پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که ، (1391)، و همکاران

و برای  ندینمایمکاری جو و فضایی پذیرای خالقيت و نوآوری را برای اعضای سازمان مهيا 

ود ميزان اشتياق شغلی در آنان بهب، ی قائل هستندرفتارهای نوآورانه کارکنان ارزش بسزای

 یجوسازماندر پژوهشی که در راستای ، (1393. بابالن و سيد کالن )ابدییمیافته و ارتقا 

 یوسازمانجبر دستيابی به این نتيجه که  دادند عالوهآن بر رفتار و تعهد انجام  تأثيرنوآورانه و 

ارد د تأثير هاآنمعلمان بر خود کارآمدی خالق و رفتار نوآورانه -نوآورانه ادراکی دانشجو

 یجازحاست. همچنين عباسی و  رگذاريتأثبر افزایش و ميزان تعهد افراد نسبت به سازمان 

 سازمانیفرهنگو  نیآفردر پژوهش خود نشان دادند که وجود رهری تحول ، (1389)

مسير تبدیل ، هادانشکدهبر فرایند یادگيری سازمانی ضمن بهبود عملکرد  تأثيریادگيرنده با 

همکاران پژوهشی نارنجی ثانی و  یهاافتهی. کندیمیادگيرنده را فراهم  یهاسازمانبه  هاآن

رابطه  یادگيری سازمانی یهامؤلفهو  نیآفرتحولرهبری  یهامؤلفهنيز نشان داد بين ، (1390)

سهيم جوامع یادگيری یعنی ت عنوانبهمثبت و معنادار و پنج عنصر اساسی برای ایجاد مدارس 

 و مشارکت یبازخورد یوگوگفت، تمرکز بر یادگيری دانش آموزان، هاارزشهنجارها و 

قی بر این پژوهش قصد دارد به نقش رهبری اخال، مورد شناسایی قرار گرفت. با این تفاسير

شد  جستجوی نگارنده مشخص بر اساسموضوعی که ، یادگيری سازمانی کارکنان بپردازد

 نشان داده هاپژوهشدر ایران موردپژوهش واقع نشده است. از سوی دیگر نتایج  تاکنون

استعداد  یريکارگبهبستری مناسب برای انگيزش و  عنوانبه تواندیم سازمانیفرهنگاست 
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ی و کریمکند ) جادیا آنانن نقش مهمی در افزایش یادگيری سازمانی و توانایی کارکنا

 (.1393، همکاران

به جامعه ارائه  توانندیممراکز توليد و خلق دانش هستند و پيامدهای مثبتی ، هادانشگاه

رهبری  ،بسيار حائز توجه است. براین اساس هاآنیادگيری سازمانی کارکنان  رونیازادهند. 

داشته باشد.  آورو اشتياق کنندهبيترغنقش مهمی در ایجاد محيطی  تواندیمدر سازمان 

الزم برای افزایش  یسازوکارهاهای آموزشی مناسب و ایجاد ریزیبا برنامه، همچنين

 نسبت به ارتقا و باال توانیم، یادگيری سازمانی کارکنان و ایجاد جو نوآورانه در دانشگاه

 (.1388 ،شایان جهرمی و همکاراننمود )کار تا حد بهينه اقدام بردن تعهد کارکنان نسبت به 

کارکنان را  نيدر بنوآورانه و رهبری اخالقی را  یجوسازمانایجاد ، پژوهش حاضر

پژوهش ، این اساس . برداندیم هاآن، جهت اشتياق در دانشگاه آزاد اسالمی یحلراه عنوانبه

 ،نوآورانه یجوسازمانمهم پاسخ دهد که با توجه به نقش ميانجی  سؤالبه این  خواهدیم

 بر یادگيری سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دارد؟ یريتأثرهبری اخالقی چه 

مواردی مانند احترام به ، هاسازمانرهبری اخالقی در  فردمنحصربه هایویژگی ازجمله

، هامهارتتوسعه ، ز بودندلسو، صادق بودن، عادل بودن، خدمت گرا بودن، یکدیگر

شوق  سازنهيزم هایژگیوکه این  (2010، است )سيادت و همکاران ...داشتن و  نفساعتمادبه

یافت را  توانیمهمه عوامل مثبتی که در کار  هاآن چراکهیادگيری کارکنان خواهد شد. 

وجود  تیرهبربا هم خواهند داشت. یکی از عوامل مهم این نوع ، رهبر اخالق مدار باوجود

تعامل مثبت بين همکاران است که این امر باعث ایجاد حس همدلی و جذب شدن به کار 

الزم برای به وجود  یهانهيزمایجاد ، شودیم. زمانی که صحبت از یادگيری سازمانی شودیم

 یخوببهکه رهبری اخالقی یکی از عواملی است که  دیآیمآمدن این یادگيری نيز به ميان 

ار دارد و کارکنان را به ک یتوانمندسازرابطه مستقيمی با  چراکه .دیآیبرماز عهده این کار 

 (.1395، و همکاران زادهبينجکند )یم ترغيب باعالقه
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 از قرار زیر است: پژوهش یهاهيفرض

 ارد.د تأثيراسالمی  آزاددانشگاه  کارکنان رهبری اخالقی بر یادگيری سازمانی -1

 ارد.د تأثيراسالمی  آزادنوآورانه کارکنان دانشگاه  یجوسازمانرهبری اخالقی بر  -2

 دارد. يرتأثاسالمی  آزاد دانشگاهنوآورانه بر یادگيری سازمانی کارکنان  یجوسازمان -3

 آورده شده است: 1مدل مفهومی پژوهش در شکل  تیدرنها

 

 مدل مفهومي پژوهش .1شکل 

 روش

با توجه به اینکه تحقيق حاضر به بررسی نقش رهبری اخالقی بر یادگيری سازمانی با نقش 

، روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، نوآورانه پرداخت یجوسازمانميانجی 

جرای برحسب زمان ا، برحسب نتيجه؛ تصميم گرا؛ برحسب هدف کاربردی، نگرگذشته

و یا ماهيت  هاسب روش گردآوری دادهبرح، برحسب نوع داده؛ کمی، پژوهش؛ مقطعی

همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کليه کارکنان سازمان  –روش پژوهش؛ توصيفی 

ابی بود. در مدل ی یاطبقهتصادفی  یريگنمونهنفر بود. روش  1535مرکزی دانشگاه به تعداد 

ازای هر متغير  مشاهده به 15تا  5بين  تواندیممعادالت ساختاری تعيين حجم نمونه 

تعداد متغيرهای مشاهده شده یا  qکه در آن  5q<=n<=15qشده تعيين شود:  یريگاندازه

(. در این پژوهش 1384، هومناست )حجم نمونه  nو  نامهپرسش( سؤاالتها )تعداد گویه

 نفر در نظر گرفته شد. 320 یطورکلبهآزمودنی و  8 سؤالحجم نمونه برای هر 
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س ( استفاده شد. پنامهپرسشو ميدانی ) یاکتابخانهبرای گردآوری اطالعات از منابع 

 افزاررمنفراوانی و جداول از طریق ، درصد، انحراف معيار، از طریق ميانگين هادادهازتوصيف 

SPSS-V22  معادالت ساختاری و به کمک  یسازمدلاز طریق  هادادهو استنباط آماری

انجام پذیرفت.  و بخش ساختاری یريگاندازهمدل  دو بخشدر  LISREL افزارنرم

تحقيق از دو بخش تشکيل شده است. یک بخش شامل مشخصات عمومی  نامهپرسش

 نامهرسشپسابقه کار و بخش دیگر امل سه  سن و، رشته تحصيلی، نظير جنسيت هایآزمودن

شامل  نامهپرسش( به کار گرفته شد. این 2005) و همکاراناخالقی براون  یاستاندارد رهبر

روان رنجور ، (هیگو 3) یریپذتوافق ، (هیگو 3بودن )وجدانی  یهامؤلفهگویه است و  12

، دیگر نامهپرسش. دهدیمرا مورد سنجش قرار  (هیگو 3و زمينه اخالقی ) (هیگو 3خوبی )

 یذهن هایمدل، گویه( 6) یفرد یهامهارت مؤلفه( بود که پنج 2001) فهينیادگيری سازمانی 

گویه(  4) یستميستفکر ، (هیگو 4) یميتیادگيری ، گویه( 4مشترک ) اندازچشم، گویه( 6)

 مؤلفهکه دو  (1978) مریکانوآورانه سيگل و  یجوسازمان نامهپرسشبود و  سؤال 24و دارای 

یمرا  گویه( 12منابع برای نوآوری سازمان ) نيتأمگویه( و  12کلی حمایت از خالقيت )

ليکرت تنظيم شده  یادرجهپنجبا مقياس  نامهپرسش. هرسه است سؤال 24و دارای  سنجد

 است.

استفاده ، 3و سازه 2محتوایی، 1از روایی ظاهری نامهپرسشتعيين روایی  منظوربهروایی: 

ونه چند نفر از اعضای نم، گرپژوهشقبل از توزیع توسط  هانامهپرسششد. در روایی ظاهری 

... تدوین و امالیی، شکلی، ایرادات ویرایشی دورازبهو برخی خبرگان دانشگاهی و سازمانی 

و  CVIو  CVR یهافرمگردید. در روایی محتوایی در قالب یک روش دلفی و با کمک 

، سازمانی وخبرگان دانشگاهی ، شوندهمصاحبهبه کمک بيست نفر از خبرگان شامل اعضای 

 هاسؤالاضافی و یا اصالح  یهاسؤال ازنظر نامهپرسشو ... محتوای  هایآزمودنچند نفر از 

، متغيرهای رهبری اخالقی یهاسؤالنشان داد که همه  CVIقرار گرفت. فرم  موردبررسی

                                                           

1. Face validity 

2. Cintent validity 

3. Construct validity 
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ودن و مربوط ب واضح بودن، ساده بودن نظرازنقطهو جوسازمانی نوآورانه  یادگيری سازمانی

 0.79باالتر از  هاسؤالميزان این ضریب برای هر یک از برخوردارند )ز وضعيت مناسبی ا

به دست آمد هيچ  0.62باالی  هاسؤالبرای همه  CVRمقدار با توجه به اینکه  نيچنهمبود(؛ 

روایی همگرا و واگرا  دو نوعحذف شدن نداشت. در مورد روایی سازه نيز از  به ازين سؤالی

نشان داد ضرایب  هاافتهیاستفاده شد. در بررسی روایی همگرا  Lisrel افزارنرمبا کمک 

 99بود یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمينان  2.58از  تربزرگمعناداری تمام بارهای عاملی 

بود؛ ميانگين واریانس استخراج  0.5درصد معنادار بود؛ ضرایب تمام بارهای عاملی باالی 

انگين از مي تربزرگ هامؤلفهپایایی ترکيبی همه  طورنيهمبود و  0.5باالی  هامؤلفهشده همه 

مدل تائيد  یهاسازهگفت که روایی همگرای  توانیمواریانس استخراج شده آن بود؛ لذا 

. در بررسی روایی واگرا نيز از آزمون فورتل و الرکر )این آزمون روایی واگرا شوندیم

 شدهفیتعر ليزرل افزارنرمای پنهان با استفاده از ماژولی که در )تشخيصی( را در سطح متغيره

 ریپذمشاهدهدر سطح متغيرهای  ( و آزمون بار عرضی )این آزمون روایی واگرا راسنجدیم

( استفاده شد. در آزمون فورتل و سنجدیم شدهفیتعرليزرل  افزارنرمتوسط مازولی که در 

جذر ميانگين واریانس استخراج شده هر متغير پنهان بيشتر از حداکثر ، نشان داد هاافتهیالکر 

ی نشان نتایج آزمون بار عرض نيچنهمهمبستگی آن متغير با دیگر متغيرهای پنهان مدل بود؛ 

 هایریپذمشاهدهاز متغيرهای پژوهش بيشتر از بارهای عاملی  هرکدامبارهای عاملی ، داد

در مدل بودو از طرف دیگر بار عاملی هر متغير  موجود یريگاندازه هایمدلدیگر 

بيشتر از بارهای عاملی همان متغير  0.1بر روی متغير پنهان متناظرش حداقل  ریپذمشاهده

روایی واگرا  بيانگر دو آزمونبر متغيرهای پنهان دیگر بود؛ بنابراین نتایج این  ریپذمشاهده

 بود.

و با  1یب آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبیپایایی: در این پژوهش پایایی از طریق ضر

. مقادیر این دو شودیممحاسبه ، ليزرل تعریف شده است افزارنرماستفاده از ماژولی که در 

پایا بودن ابزار  دهندهنشانبه دست آمد که  0.7ضریب برای هر سه سازه پژوهش باالی 

                                                           

1.Composite reliability 
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 هایژوهشپهر سه ابزار توسط بود. البته شایان ذکر است که پایایی و روایی  گيریاندازه

ضرایب پایایی و روایی در جدول زیر قابل ، نامهپرسشپيشين تائيد شده است. اطالعات 

 مشاهده است.

 ابزار يسنجروان هايويژگيو محاسبه  نامهپرسشاطالعات  .1جدول 

 جوسازمانی یادگيری رهبری CR AVE MSV ASV آلفای تعداد منبع بعد

 سازمانی نوآورانه اخالقی کرونباخ هاگویه

 0 0 0.709 0.314 0.450 0.569 0.829 0.806 39 براون و همکاران رهبری

 (2005) اخالقی

 0 0.783 0.409 0.012 0.169 0.666 0.889 0.862 63 سيگل و کایمر جوسازمانی

 (1978) نوآورانه

 0.746 0.375 0.641 0.244 0.450 0.554 0.874 0.852 24 نيفه یادگيری

 (2001) سازمانی

مورد تائيد است زیرا آلفای کرونباخ  هاسازهگفت: پایایی  توانیمبا توجه به جدول فوق 

است. روایی همگرا مورد  AVE>0.5 نيچنهماست و  0.7و ضریب پایایی ترکيبی باالی 

روایی واگرا نيز مورد  طورنيهم؛ و CR>AVE ،AVE>0.5؛ CR>0.7زیرا ، تائيد است

 ASV<AVEو  MSV<AVEتائيد است زیرا 

 هاافتهی

برای  Lisrelو  SPSSهای افزارنرمبا استفاده از  هادادهدر این بخش به تحليل کمی 

پارامتریک نظير  یهاآزموناز  توانیم ؛ کهشودیمو تفسير نتایج پرداخته  وتحليلتجزیه

رد. با توجه استفاده ک هاهيفرضو ... برای بررسی  یاهنمونآزمون تی تک ، همبستگی پيرسون

ز برای بررسی وضعيت موجود متغيرها ا، بود یافاصلهنرمال و مقياس  هادادهبه اینکه توزیع 

برای بررسی روابط بين متغيرها از آزمون همبستگی  نيچنهمو  یانمونهآزمون تی تک 

آورده  هاآنپيرسون استفاده شد. در جدول زیر وضعيت موجود متغيرها و همبستگی بين 

 شده است.
 



 161   ...تاثیر رهبری اخالقی بر یادگیری سازمانی با نقش

 هاآنوضعیت موجود متغیرها و همبستگي بین  .2جدول 

 3 2 1 وضعيت حد باال حد پایين عدد معناداری بعد

 0.44 0.50 -مناسب 0.4731 0.1354 0.001 رهبری -1

 اخالقی

 0.46 -0.50 مناسب 0.8349 0.4775 0.001 یجوسازمان-2

 نوآورانه

 -0.46 0.44 مناسب 0.2418 0.1188 0.001 یسازمانیادگيری  -3

ه س قابل مشاهده است نتایج تحليل همبستگی نشان داد که هر 2که در جدول  طورهمان

. از طرف دیگر نتایج جدول نشان (p<0.01دارند )یکدیگر  متغير رابطه مثبت و معناداری با

 هاهيفرضبعد در وضعيت مناسبی قرار دارد. قبل از وارد شدن به مرحله آزمون  هر سهداد که 

متغير مستقل  گيریاندازه هایمدلمفهومی پژوهش الزم است تا از صحت  هایمدلو 

نوآورانه( و متغير وابسته )یادگيری سازمانی(  یجوسازمانمتغير ميانجی )، )رهبری اخالقی(

وآورانه و ن یجوسازمان، شود. نتایج تحليل عامل تائيدی ابعاد رهبری اخالقی حاصلاطمينان 

مناسب و کليه اعداد و پارامترهای  گيریاندازه هایمدلکليه ، یادگيری سازمانی نشان داد

اکنون الزم است تا مدل ساختاری  ریگياندازه هایمدلمدل معنادار است. پس از آزمون 

اختاری ارائه شود. با استفاده از مدل س، که نشانگر ارتباط بين متغيرهای مکنون پژوهش است

پژوهش پرداخت. در شکل زیر مدل پژوهش در حالت ضرایب  یهاهيفرضبه بررسی  توانیم

 یوسازمانجميانجی  رهبری اخالقی بر یادگيری سازمانی با نقش تأثير منظوربهاستاندارد 

 شده است: آوردهنوآورانه 
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 مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین ضرايب استاندارد. 2شکل 

 

 مدل ساختاري پژوهش در حالت معناداري ضرايب. 3شکل 

 .میپردازیمبه بررسی فرضيات پژوهش  2با توجه به مقادیر به دست آمده در شکل 

 مشاهده کرد. توانیمدر جدول زیر نتایج حاصل از آزمون مدل را 

 نتايج آزمون مدل پژوهش .3جدول 

 (هاهيفرض استاندارد شدهرد )پذیرش / t-value ضرایب هاهيفرضبررسی 

 پذیرش 3.72 0.58 رهبری اخالقی بر یادگيری سازمانی تأثير -1

 پذیرش 3.63 0.55 نوآورانه جوسازمانیرهبری اخالقی بر  تأثير-2

 پذیرش 3.46 0.53 نوآورانه بر یادگيری سازمانی جوسازمانی تأثير -3
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و ميزان اثر هریک از متغيرهای پژوهش را در کارکنان  نوع توانیمجدول باال  بر اساس

 سازمان

 درصد 99پژوهش در سطح اطمينان  یهاهيفرضمشاهده کرد که بر این اساس کليه 

بر وابسته الزم  متغيرهای مستقل ميرمستقيغمستقيم و  تأثيرمعنادار هستند. برای بررسی ميزان 

ثرات مدل ارائه شود که این ا یزادرونبرای متغير  ميرمستقيغاست تا اثرات کل مستقيم و 

 در جدول زیر قابل مشاهده است:

 پژوهش و کل در مدل میرمستقیغ مستقیم و، تفکیک اثرات .4جدول شماره 

 اثر کل ميرمستقياثر غ مياثر مستق متغير مستقل متغير وابسته

 0.55 -0.55 رهبری اخالقی جوسازمانی نوآورانه

 0.53 -0.53 نوآورانه یجوسازمان یادگيری سازمانی

 0.87 0.29 0.58 رهبری اخالقی یادگيری سازمانی

رهبری اخالقی بر یادگيری سازمانی از  تأثير، که در جدول قابل مشاهده است طورهمان

 است. 0.87نوآورانه به ميزان  یجوسازمانطریق 

نتيجه گرفت آن است که هرچند مدل تدوین شده  توانیمآنچه از محاسبات انجام شده 

باعث شده است که تا حد زیادی از مقدار کای اسکور مدل استقالل فاصله بگيرد اما به دليل 

 قیتل قبولقابلنتيجه گرفت که مدل  توانیم( P= 001/0ی دو مدل )معنادارشدن مقدار کا

نوبت به  دهدیمنسبت به مدل نشان  هادادهبرازش خوبی را از  ها. حال که شاخصشودیم

 یهاشاخصبرازش با  یهاشاخص. تفاوت رسدیمجزئی برازش  یهاشاخصسنجش 

برازش کلی در مورد مناسب بودن کل  یهاشاخصبرازش کلی در این است که  گانهسه

جزئی مدل  یهارابطهجزئی در مورد  یهاشاخصو  کنندیممدل و نه اجزا آن قضاوت 

( هاآنبحرانی و سطح معناداری  یهانسبتبرازش )جزئی  یهاشاخص. کنندیم قضاوت

 که همه بارهای عاملی دارای معنا هستند. دهندیمنشان 
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 نشان داده شده است. 5در جدول شماره  هاليتحلنتایج این 

 پژوهشمعادالت ساختاري براي برازش مدل مفهومي  يسازمدلنتايج آزمون  .5جدول 

 قبولقابلبرازش  مقدار اختصار شاخص

 -x2 182.54 سطح تحت پوشش کای اسکو

 درصد 90 تر ازبزرگ cfi 0.93 شاخص برازش تطبيقی

 درصد 80 ازتر بزرگ Gfi 0.91 نيکویی برازش

 درصد 90 تر ازبزرگ ifi 0.93 شاخص برازش افزایشی

 درصد 8 کمتر از RMSEA 0.053 ميانگين مربعات خطای برآورد

 5تا  1بين  CMIN/df 3.58 کای اسکور بهنجار شده

 درصد 80از  تربزرگ AGFI 0.86 افتهیلیتعدنيکویی برازش 

 درصد 90 ازتر بزرگ NFI 0.91 شاخص نرم شده برازندگی

 گیرینتیجه

 یهاسازمان نيچنهمنظام آموزش عالی و ، هاستتيقطعدر دنيای امروز که مملو از عدم 

ه است ساخت روروبه یادهیعدآموزشی و دانشگاهی را در راه توسعه و پيشرفت با مشکالت 

متعددی مواجه  یهاچالشرهبران آموزشی در کليه سطوح با  عنوانبه، مدیران متعاقباًو 

 مانیبهبود و ارتقا یادگيری ساز منظوربههستند. در این شرایط استفاده از رهبران اخالق مدار 

گردد  یریپذانعطاف، موجب ایجاد حس مشارکت تنهانه تواندیمکارکنان دانشگاه آزاد 

ویت قت هاآنرفتارهای دگر دوستانه را در ، بلکه با ایجاد فرهنگ نوع دوستی و فداکاری

 یريادگیبر رهبری اخالقی  تأثيردرصدد بررسی ، پژوهش حاضر نيز، اساس نيبر همکند. 

نوآورانه بود تا بتواند پاسخگوی نيازهای آتی نظام  یجوسازمانسازمانی با نقش ميانجی 

وهش پرداخته فرضيات پژ ريو تفسبه تبيين ، آموزش عالی باشد. در ادامه مطابق نتایج پژوهش

 .شودیم

 کردیمکه عنوان  در خصوص فرضيه اول، هادادهبا توجه به نتایج حاصل از تحليل 

شان این پژوهش ن یهادادهاست.  رگذاريتأثری اخالقی بر یادگيری سازمانی کارکنان بره

معنی  معناداری دارد. بدین تأثيرداد رهبری اخالقی بر یادگيری سازمانی کارکنان دانشگاه 
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ری اخالقی در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش یادگيری سازمانی که با استفاده از رهب

که در  کنندیم( عنوان 2005همکاران )این خصوص براون و  در در کارکنان خواهيم بود.

 ،صداقت، انصاف، های اخالقی پذیرفته شده برای همه نظير عدالتارزش، این نوع رهبری

محور تمرکز و توجه است. این امر موجب ترغيب به کار کارکنان  یکردارراستدرستی و 

یمبه عدالت رفتار  هاآنهستند و در دانشگاه با  موردتوجه کنندیم احساس چراکه شودیم

ند یتاثير بر فرآ با نیآفرتحول( نشان دادند که وجود رهبری 1389) یحجاز. عباسی و شود

یادگيرنده را فراهم  یهاسازمانها به نآ لیتبدير یادگيری سازمانی ضمن بهبود عملکرد مس

تيموری و ، (2013همکاران )حسن و ، (2010) لمازیا. نتایج حاصل با مطالعات کندیم

 همسو است.، (1395ميرکمالی و کرمی )، (2018همکاران )

 این پژوهش یهاداده وتحليلتجزیهحاصل از  در خصوص فرضيه دوم نتایج، نيچنهم

د. بدین معناداری دار تأثيرنوآورانه کارکنان دانشگاه  یجوسازماننشان داد رهبری اخالقی بر 

 یمانجوسازمعنی که با استفاده از رهبری اخالقی در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش 

بک س ازجملهتحت کنترل عوامل مختلفی  یجوسازماننوآورانه در کارکنان خواهيم بود. 

قادر است اشکال ، هانظاماخالق مدار در نظام دانشگاهی نيز مانند سایر  رهبر ری است.رهب

ام اعضا با مشارکت تم، مختلف فرهنگی را معرفی کند و با محوریت مسائل اخالقی و دینی

ه آن را ب عامل تغيير در دانشگاه باشند و توانندیمدر جهت ارتقا آن گام بردارد. این رهبران 

نه در نوآورا یجوسازمانمکانی خالق و کارآفرین تبدیل کنند. از طرف دیگر با ارتقای 

و عالوه بر بروز نوآوری و خالقيت در امور  رودیمميزان رضایت کارکنان باال ، دانشگاه

. نتایج حاصل با گرددیمموجب رفتارهای فداکارانه و مشارکت بين اعضا ، مختلف دانشگاه

 همسو است.، (2018) و همکارانخان ، (2018همکارانش )شوکرت و مطالعات 

 این پژوهش نشان داد یهاداده وتحليلتجزیهدر خصوص فرضيه سوم نتایج حاصل از 

ن معنی معناداری دارد. بدی تأثيرنوآورانه بر یادگيری سازمانی کارکنان دانشگاه  یجوسازمان

شاهد افزایش یا کاهش یادگيری سازمانی در  نوآورانه در این دانشگاه یجوسازمانکه وجود 

منجر به  تواندیمیکی از عواملی که ، (2008بودن )به عقيده ، کارکنان خواهيم بود. از طرفی

در ایجاد انگيزش  تواندیمنوآورانه است. این جو  یجوسازمان، تغييرات سریع سازمانی گردد
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 ینوآورارتقای خالقيت و  نيچنهمو  هایريگميتصمحس مشارکت بيشتر در ، در کار

 تغيير خالقانه در هر بخشی از، رونیازامنبع مهم یادگيری کارکنان کمک کند.  عنوانبه

. زمانی که جو شودیممنجر به تغيير سریع و عميق در عملکرد کارکنان  تواندیم جوسازمانی

 ،اداره کند خالق و نوآور سازمان را، ری حامیبتغيير باشد و ره کنندهليتسهسازمان 

به تغيير  شخصاًحتی خود نيز  و دهندیمان شوق بيشتری به نوآوری نشان کارکنان آن سازم

در ، . از طرفی دیگرآورندیرو، و نوآوری داوطلبانه که همان رفتارهای فرا نقش است

 طورهبکارکنان و در جهت کسب مزیت رقابتی  یهاتيقابلصورتيکه دانشگاه به توسعه 

جوی نوآور ایجاد کرده که موجب  درواقعکارکنان بپردازد.  یهامهارتمستمر به توسعه 

همکاران . نتایج حاصل با مطالعات صفرزاده و گرددیمیادگيری و شوق به کار کارکنان 

 است. ( همسو1390همکاران )نارنجی ثانی و ، (1393کالن )بابالن و سيد ، (1391)

 منابع

(. بررسی رابطه 1388) نهيسک،  و درویش پورفراغهاحمدی عبادهلل، مينا شاپور، شایان جهرمی

با تعهد سازمانی و روحيه از دیدگاه دبيران دوره راهنمایی مدارس  جوسازمانیميان 

، مدیریت آموزشی نو در. رهيافتی 87-88دخترانه شهر مرودشت در سال تحصيلی 

1(3) ،130-109 

، (. رابطه سالمت سازمانی1392) نیالدميرصالح، فرح و عنایتی، نادری، سحر، صفرزاده

یک  در کارکنان یشناختروان یتوانمندسازاشتياق شغلی و جوسازمانی نوآورانه با 

 55-69، (27)8، اجتماعی یشناسروانشرکت صنعتی. مجله 

فرهنگ و یادگيری سازمانی در ، (. نقش رهبری1389) وسفی، عنایت؛ حجازی، عباسی

ایجاد دانشکده کشاورزی یادگيرنده(. ) رانیاکشاورزی  یهانشکدهداارتقا عملکرد 

 61-79. 56در آموزش عالی. شماره  ریزیبرنامهفصلنامه پژوهش و 

 نامهنایپاکارکنان دانشگاه بيرجند.  یتوانمندساز یهاراه(. ارزیابی 1380محمد )، محمدی

 دانشگاه تربيت مدرس، کارشناسی ارشد
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، ویرایش دوم، چاپ هفدهم، (. رهبری و مدیریت آموزشی1386محمد )سيد ، ميرکمالی

 تهران انتشارات یسطرون

(. بررسی رابطه هوش 1386) رضايعل، مهدی و یوزباشی، ؛ سبحانی نژادمحمد ديس، ميرکمالی

جله م، استان اصفهان وپرورشآموزشهيجانی با گرایش به تحول سازمانی مدیران 

 159-187، (4)37، و علوم تربيتی یشناسروان

(. بررسی رابطه رهبری 1390فرنوش )، اعالمیمحمدو ، فاطمه؛ ميرکمالی، نارنجی ثانی

 1-27، (6)3مدیریت تحول. نامهپژوهشبا یادگيری سازمانی.  نیآفرتحول

رهبری اخالقی  تأثير(. 1395حامد )، حميدرضا و درخشيده، عنایت اله؛ بوستانی، زادهبينج

 شدهکادراکارکنان با توجه به نقش ميانجی عدالت  یشناختروان یتوانمندسازبر 

، (1)7 ،قاتيو تحقکارکنان دانشگاه اصفهان(. نشریه علوم  موردمطالعهکارکنان )

42-27 

با  یکنندگنييتع(. رابطه ابعاد انگيزش شغلی خود 1390صالحه )، عبدالزهرا و پيریابی، نعامی

مشاوره شغلی و  نامهفصلاصفهان.  هنآذوباشتياق شغلی در کارکنان شرکت 

 23-41، (9)3، سازمانی

مدارس با تعهد سازمانی دبيران  جوسازمانی(. بررسی رابطه بين 1381سهراب )، نوروزی

 شهر کرمانشاه در سال وپرورشآموزش گانهسهدولتی( نواحی  -)عادی یهارستانيدب

 دانشگاه تربيت مدرس، کارشناسی ارشد نامهانیپا. 1380-1381تحصيلی 
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