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چكیده
مقاله حاضر به بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر گرایش به نوآوری با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت کارکنان میپردازد .این
پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از حیث روش جمعآوری دادهها از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر رویکرد کمی است.
جامعه آماری شامل کارشناسان شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا است که شامل  190نفر هستند .با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول کوکران ،تعداد  127نفر برای پژوهش انتخاب شدند .تجزیهوتحلیل اطالعات با
استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMو نرمافزار  Smart PLSصورت پذیرفت .نتایج پژوهش از یکسو حاکی
از تأثیر مثبت و معنادار رهبری اخالقی بر گرایش به نوآوری ،رهبری اخالقی بر معنویت و معنویت بر گرایش به نوآوری و از
سویی دیگر ،تأثیر غیرمستقیم رهبری اخالقی بر گرایش به نوآوری از طریق متغیر میانجی معنویت است .این نتایج بینشهایی در
رابطه با منشأ گرایش به نوآوری در سازمانها ارائه میکند.

کلیدواژهها :رهبری اخالقی ،معنویت ،گرایش به نوآوری.
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مقدمه

تغییرات سریع و غیرقابل پیشبینی فناوری و کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت ،سازمانهای امروزی
را وادار نموده است تا به منظور بقا در عرصه رقابت به نوآوری روی آورند ( & Chen, Tang, Jin, Xie

 .)Li, 2014در چنین شرایطی ،گرایش به نوآوری بهطور فزاینده به عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت
بلندمدت سازمانها در بازارهای رقابتی مطرح است؛ چراکه سازمانهایی با ظرفیت نوآوری باال قادر
خواهند بود با سرعت بیشتر و به نحو بهتری به چالشهای محیطی پاسخ گویند (

& Rezvani

 .)Gerayelinejad, 2011گرایش به نوآوری در سازمانها در راستای ایجاد ارزش جدید برای مشتریان و
همچنین ایجاد تحوالت مطلوب برای ساختن آیندهای بهتر به کار میرود.
دوبنی و کالسن ( )2015گرایش به نوآوری را به صورت درجهای که سازمان بهطور رسمی به توسعه و
حفظ نوآوری در مدل کسبوکار خود میپردازد و بینش ،اهداف ،و مقاصد سازمان را در این راستا شکل
میدهد تعریف مینمایند .پژوهشها نشان می دهد زمینه سازمانی که افراد در آن مشغول به فعالیت هستند،
نقش مهمی در توسعۀ توانمندیها و شکلگیری گرایشها و فعالیتها به سمت نوآوری ایفاء مینمایند.
محققین نقش معنویت و رهبری اخالقی را در شکلگیری گرایش به نوآوری سازمانی حائز اهمیت
میدانند ( .)Yidong & Xinxin, 2013; Moghimi, Rahbar & Eslami, 2007معنویت و باورهای
معنوی یک تجربه از ارتباط و اعتماد متقابل میان افرادی است که در یک فرایند کاری مشارکت میکنند
که به وسیله خوشبینی و حسن نیت فردی ایجاد میشود و منجر به ایجاد یک فرهنگسازمانی انگیزشی و
افزایش عملکرد کلی میگردد که درنهایت تعالی سازمانی پایدار را به همراه دارد
( .)Piccolo, Greenbaum, Hartog & Folger, 2010تشویق این باورها در محیط سازمانی میتواند منجر
به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خالقیت ،نوآوری ،رفتارهای کارآفرینانه ،افزایش تعهد سازمانی و بهبود
نگرشهای شغلی گردد ( .) Yılmaz, 2010در این میان رهبران اخالقی کسانی هستند که با وارد کردن
معنویت در سازمانها ،بر فضاهای اخالقی سازمان تأثیر گذاشته و احساس خوشایندی را نسبت به سازمان
رقم میزنند ( De Hoogh & Den Hartog, 2008; Neubert, Carlson, Kacmar, Roberts & Chonko,

 .)2009رهبری اخالقی بر گرایش به نوآوری نیز تأثیرگذار است .رهبری اخالقی ازجمله مباحث رو به
رشد در سازمان است و امروزه بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار میگیرد (.)Zehir & Erdogan, 2011
دیهوگ و دنهارتوگ ( ) 2008رهبری اخالقی را بخشی از فرآیند دستیابی به موفقیت مستمر در
سازمانها معرفی میکنند ( )De Hoogh & Den Hartog, 2008که از طریق رفتارهای منصفانه با
کارکنان ،منجر به افزایش تعهد و رضایتمندی ( )Yang, 2014و همچنین افزایش خالقیت ،نوآوری و
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توسعه فعالیتهای کارآفرینانه ( )Yılmaz, 2010; Padash & Golparvar, 2010میگردد .اگرچه ارتباط
میان رهبری اخالقی و معنویت با شکلگیری و توسعه گرایش به نوآوری در سازمانها بارها توسط
پژوهشگران به شیوههای مختلف مورد اشاره قرار گرفته است ،مطالعه این روابط به روش علمی و در قالب
یک پژوهش تاکنون انجام نشده است .لذا با توجه به اهمیتی که برای مقوله نوآوری بیان شد و تالشهایی
که شرکت سایپا طی سالهای اخیر در زمینه گسترش گرایش به نوآوری به خصوص در مرکز تحقیقات و
نوآوری صنایع خودرو به انجام رسانیده است ،شناخت این موضوع میتواند در برنامهریزیهای این واحد
مؤثر واقع گردد .از سوی دیگر ،زمینه فرهنگی ایران که در آن باورهای معنوی و اخالقی در کارکنان و
مدیران از اهمیت باالیی برخوردار است ،در کنار این نکته که مطالعه ابعاد و نحوه تأثیرگذاری این عوامل
بر نگرشها و رفتارهای کارکنان میتواند راهکارهای مناسبی را جهت بهرهمندی از آن در ارتقاء نوآوری
سازمان مورد مطالعه ارائه نماید ،این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر رهبری اخالقی و معنویت بر گرایش به
نوآوری در مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به اجرا در آمد .در نتیجه سؤال پژوهش حاضر
چگونگی تأثیر رهبری اخالقی بر گرایش به نوآوری در سازمان با در نظر گرفتن نقش معنویت کارشناسان
سازمان است.
پیشینه تحقیق
گرایش به نوآوری

گرایش به نوآوری سازمان میتواند در پاسخ به محیطهای متغیر با ایجاد و توسعه قابلیتهای جدیدی
که به آنها در ارتقاء عملکرد کمک میکند ،موجبات افزایش نرخ موفقیت را فراهم آورد .گرایش به
نوآوری در سازمانها می تواند منجر به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات ،کاهش هزینهها ،جلوگیری از
اتالف منابع ،افزایش رقابت ،افزایش کارایی و بهرهوری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی منجر شود
( .)Parhizgar, Foruzandeh, Jokar & Dorini, 2013گرایش به نوآوری ،درجهای است که سازمان
بهطور رسمی در مدل کسبوکار خود ،به توسعه و حفظ نوآوری میپردازد و این از طریق بینش ،اهداف،
و مقاصد شکل میگیرد ( .)Dobni & Klassen, 2015در تعریفی دیگر ،گرایش به نوآوری ،پذیرش و
کاربست ایدهها ،ف رآیندها ،تولیدات یا خدمات جدید و میل به تغییر از طریق اتخاذ فناوریها ،منابع،
مهارتها و نظامهای مدیریتی جدید تعریف شده است و میتواند به عنوان یک ساختار دانش در نظر
گرفته شود که شرکت یا سازمان را قادر میسازد تا پویاییهای بازار را شناسایی کند
( .)Siguaw, Simpson & Enz, 2006درواقع از دیدگاه آساهاوانچاکیت ( ،)2008گرایش به نوآوری
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نیروی بالفعلی است که اعمال و اقدامات سازمان را که درنهایت منجر به نوآوری میشود هدایت و رهبری
میکند و توانایی سازمان به منظور برآوردن و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و همین طور پاسخ سریع
به تغییرات محیطی ،بهطور عمدهای مبتنی بر این گرایش است (.)Rezvani & Toghraie, 2011
رهبری اخالقی و گرایش به نوآوری

رهبری اخالقی به عنوان رویکرد نوینی در چشمانداز رهبری پا به عرصه ظهور گذاشته و با اولویت
دادن به اخالقیات در سازمان ،زمینه را برای ایجاد و ارتقای اثربخشی فردی و سازمانی فراهم نموده است.
رهبری اخالقی به عنوان نمایش رفتار مناسب به صورت هنجاری در اقدامات شخصی و روابط بین شخصی
و ترغیب افراد به اینگونه رفتارها از طریق ارتباط دو جانبه ،تشویق و تصمیمگیری تعریف شده است
( .)Brown & Mitchell, 2010رهبری اخالقی اشاره به رفتارهایی دارد که احساس ارزشمندی و
درستکاری را در بین کارکنان سازمان ترویج میدهد ( .)Demirtas, 2015در تعریفی دیگر ،استینبائر ،رن،
تیلور و جرج ( ،)2014در مورد رهبری اخالقی بیان میکنند که رهبری اخالقی ،مسئول چگونگی
تأثیرگذاری رفتار رهبران اخالقی سازمان بر تصمیمات و اقدامات اخالقی کارکنان است .در این راستا،
عباسزاده ،صالحی و بهمنش ( ،)2015در پژوهش خود بیان میکنند که رهبران اخالقی ،چشماندازی
مشترک را برای دستیابی به اهداف سازمانی فراهم میآورند که نهتنها برای کارکنان مفید و مطلوب است
بلکه احساس برخورد منصفانه در بین کارکنان را نیز به وجود میآورد و این رویکردهای مطرح شده یعنی
احساس برخورد منصفانه و برقراری اهدافی مبتنی بر ارزشهای اخالقی و انسانی مشترک به نظر میرسد
که چیزی جز انگیزش درونی برای نوآوری نباشد.
رهبر اخالقی ،پیروان را قادر میسازد تا شایستگیهای خود را ارزیابی کنند که این منجر به افزایش
احساس خودکارآمدی آنها خواهد شد .این رهبران به رفتارهای اخالقی پاداش داده و با رفتارهای
غیراخالقی برخورد میکنند و از طریق درگیر کردن افراد به رفتارهای مطلوب ،در آنها نفوذ میکنند
( .)Mayer, Aquino, Greenbaum & Kuenzi., 2012اینگونه رهبران با استفاده از ویژگیها و ابعادی
چون اخالقیات و انصاف (اشاره به رفتار عادالنه دارد که ممکن است در بسیاری از موارد رهبران بر اساس
سالیق عمل نکرده و با شیوهای درست و برابر برخورد کنند) ،وضوح نقش (اشاره به واضح بودن
مسئولیتها ،انتظارات و اهداف عملکردی دارد) و تسهیم قدرت (اشاره به اجازه دادن به پیروان برای بیان
نظراتشان و مشارکت دادن آنها در تصمیمگیری دارد) ،در پی دستیابی به منافع جمعی هستند (

De

 .)Hoogh & Den Hartog, 2008جاود و همکاران ( )2016در پژوهش خود دریافتند که رهبری اخالقی
بر رفتارهای نوآورانه تأثیرگذار است ( .)Javed, Bashir, Rawwas, & Arjoon, 2016همین طور پاداش
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و گلپرور ( )2010بیان میکنند که رهبری اخالقمدار با تأثیر بر انگیزش درونی موجب ارتقاء خالقیت و
نوآوری میگردد ( .)Padash & Golparvar, 2010به عالوه پژوهش کروسلی ( )2014نشان از ارتباط
میان رهبری اخالقی و جو سازمانی نوآوری دارد ( .)Crosley, 2014همین طور یدونگ و ژینژین
( )2013از تأثیر رهبری اخالقی بر رفتارهای نوآورانه بحث به میان آوردهاند و اشاره میکنند که انگیزش
درونی نقشی میانجی در این رابطه ایفا میکند ( .)Yidong & Xinxin, 2013بر مبنای این مطالعات میتوان
اولین فرضیه پژوهش حاضر را به صورت زیر صورتبندی نمود:
فرضیه اول :رهبری اخالقی بر گرایش به نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
معنویت و گرایش به نوآوری

محققان معنویت را با مسائلی نظیر صحت ،درستی ،صداقت ،خوبی ،شناخت ،کامل بودن و همخوانی
درونی تعریف میکنند ( .)Dent, Higgins & Wharff, 2005معنویت در سازمان به عنوان چارچوبی از
ارزشهای سا زمانی است که در فرهنگ ظاهر شده و تجربۀ موفقیت افراد را از طریق کار باال میبرد و
باعث میشود فرد احساس کند با دیگران به طریقی ارتباط دارد که درواقع حس کامل بودن و لذت بردن
در او به وجود میآید ( .)Abdullah, Alzaidiyeen & Aldarabah, 2009معنویت در محیط کار بر
رفتارها و عملکرد کارکنان تأثیر میگذارد .از نیمه دوم قرن بیستم عالوه بر احیای پژوهشهای مرتبط با
احیای معنویت ،انجام پژوهشهایی پیرامون معنویت سازمانی نیز با رشد خیره کنندهای مواجه شده است
(.)Krishnakumar & Neck, 2002
میلیمن ،زاپلسکی و فرگوسن ( )2003سه بُعدِ کار با معنا در سطح فردی ،احساس همبستگی در سطح
گروهی و همسویی با ارزشهای سازمان در سطح سازمانی را برای سنجش معنویت مطرح کردند که در
شکل ( )1این ابعاد تشریح گردیدهاند .معنادار بودن یعنی داشتن تعریف مناسب از هویت خود و یک
زندگی متناسب با همان هویت ،قابلیتها و شرایط و فرصتها .یک بُعد اساسی دیگر از معنویت در محیط
کار ،شامل احساس نوعی پیوند و احساس همبستگی عمیق با دیگران است .این بعد از معنویت در محیط
کار در سطح گروهی ،از رفتار انسانی رخ میدهد و بر تعامالت بین افراد داللت دارد .سومین بعد معنویت
محیط کاری ،تجربه یک حس قوی افراد از همسویی بین ارزشهای فردی آنها با رسالت ،مأموریت و
ارزشهای سازمان است (.)Milliman, Czaplewski & Ferguson, 2003
در پژوهش ها به رابطه میان اخالق و رهبری اخالقی بر معنویت اشاره شده است .یوسفپور اورندی و
همکاران ( )2016در پژوهش خود بر نقش معنویت در ارتباط میان رهبری اخالقی و خودکارآمدی تأکید
کردهاند ( .)Yusefpour Orandi, Malekzade & Erfanian, 2016مطالعات نصیر ولیکبنی و همکاران
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( )2013بر روی پرستاران بیان میکند که رهبری اخالقی و معنویت تأثیری منفی بر فرسودگی شغلی
داشتهاند .این مطالعه که بر روی کارکنان حوزه خدمات بهداشتی-درمانی شهر سنندج انجام پذیرفته است
به امکان تأثیرگذاری رهبری اخالقی بر معنویت اشاره میکند ( & Nasiri Valikbani, Ghanbari, Zandi

 .)Seifpanahi, 2013لذا یکی از موضوعاتی که الزم است در مطالعه تأثیرات رهبری اخالقی بر گرایش به
نوآوری مورد توجه قرار گیرد نقش میانجی معنویت است که رهبری اخالقی میتواند بر آن تأثیرگذار
باشد.
فرضیه دوم :رهبری اخالقی بر معنویت کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کار با معنا (در سطح فردی)
لذت بردن از کار
انرژی گرفتن از کار
احساس معنا و هدف درکار

احساس همبستگی (درسطح
گروهی)
احساس پیوند با همکاران
پشتیبانی کارکنان از هم
مقصود مشترک

همسویی ارزشها (در سطح
سازمانی)
پیوند با اهداف سازمان
پیوند با ارزشهای سازمان
مالحظه سازمان نسبت به کارکنانش

شکل  :1ابعاد و شاخصهای معنویت افراد ()Milliman et al., 2003

حوزه مدیریت و کارآفرینی طی سالهای اخیر ،پژوهشها
از سوی دیگر ،با گسترش مطالعات معنویت در )
نشان از وجود رابطه میان معنویت و نوآوری دارند .حسینپور و همکاران ( )2011در پژوهش خود رابطه
م یان معنویت و رفتارهای کارآفرینانه را مورد توجه قرار داند و تأثیر مثبت میان این دو سازه را نتیجهگیری
نمودند ( .)HosseinPour, Kooshki & Boodlaie, 2011پژوهش اکبری ،شکیبا و زهتابی ( )2012نیز
نشان میدهد که معنویت در افراد شامل باورهای دینی و ایمان به پاداش الهی میتواند موجب تقویت
رفتارهای کارآفرینانه در افراد گردد ( .)Akbari, Shakiba & Zehtabi, 2012به عالوه مقیمی و همکاران
( )2007تأثیر مثبت معنویت را بر خالقیت و رفتارهای نوآورانه کارکنان بیان نمودند (

Moghimi, et al.,

 .)2007لذا در این پژوهش به منظور درک علمی رابطه میان معنویت و گرایش به نوآوری فرضیه زیر مورد
توجه قرار گرفت.
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فرضیه سوم :معنویت کارکنان بر گرایش به نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
همانطور که در باال نیز اشاره شد ،توجه اندکی در پژوهشهای پیشین به موضوع درک متفاوت کارکنان
از رهبری اخالقی در سازمانها و نحوه و مکانیزم تأثیرگذاری آن بر گرایش به نوآوری ارائه شده است .با
توجه به ادبیات موجود میتوان استدالل نمود که رهبری اخالقی از طریق تقویت ابعاد معنوی کارکنان
مانند معناداری کار ،احساس همبستگی و همسویی ارزشها بر شکلگیری گرایش به نوآوری تأثیرگذار
باشد.
فرضیه چهارم :معنویت نقش میانجیگری بین رابطه رهبری اخالقی و گرایش به نوآوری دارد.
خالصهای از پژوهشهای پیشین در جدول ( )1آورده شده است که در آن عنوان پژوهش و نتایج آن
بهاختصار مورد اشاره قرار گرفته است.
جدول ( :)1مروری بر تحقیقات پیشین
سازهها

رهبری اخالقی ،معنویت ،گرایش به نوآوری

محققان

عنوان

Javed, Bashir,
& Rawwas,
)Arjoon (2016

تأثیر اخالق کاری ،رفتارهای نوآورانه کار
و عملکرد انطباقی

اخالق محیط کاری و رهبری اخالقی بر رفتارهای نوآورانه تأثیر دارد.
رهبری اخالقی همچنین نقش تعدیلگری بین این رابطه ایفا میکند.

)Crosley (2014

ارتباط بین رهبری اخالقی و جو سازمانی
نوآوری

نقش مثبت و معنادار رهبری اخالقی بر جو نوآوری سازمانی و توسعه
پایدار،

& Balog, Baker
)Walker (2014

مذهب و معنویت در کارآفرینی

ارزشهای مذهبی و معنوی کارآفرین ،بر ایجاد شرکت،
فرهنگسازمانی ،عملکرد شرکت ،محیط اجتماعی-اقتصادی و شبکه-
های شخصی و اجتماعی تأثیر میگذارد.

& Yidong
)Xinxin (2013

تأثیر رهبری اخالقی بر رفتارهای نوآورانه
کار

رفتارهای نوآورانه تحت تأثیر درک فرد از رهبری اخالقی و همچنین
رهبری اخالقی گروهی است .انگیزش درونی نقش میانجی بین این
رابطه دارد.

)Yılmaz (2010

تجزیه و تحلیل خالقیت سازمانی در
مدارس با توجه به ویژگیهای رهبران
اخالقی

ارتباط معنادار بین خالقیت سازمانی و رفتارهای رهبری اخالقی با
توجه به بعدهایی همچون محیط اخالقی ،تصمیمگیری اخالقی و
رفتارهای اخالقی.

رهبری و معنویت

مذهب و معنویت در ارتباط مثبتی با رهبری در سازمان قرار دارند.

Abbaszadeh et
)al (2015

تأثیر میانجی جو اخالقی بر رابطه بین
رهبری اخالقی با نوآوری و رفتار اخالقی

رهبری اخالقی بر رفتار اخالقی مؤثر است .رهبری اخالقی بر نوآوری
مؤثر است و شدت این تأثیر از طریق جو اخالقی بیشتر است.

& Padash
Golparvar
)(2010

رابطه رهبری اخالقمدار با انگیزش
درونی برای نوآوری و خالقیت

رهبری اخالقمدار باعث تأثیر بر انگیزش درونی در نوآوری میشود و
سپس انگیزش درونی در نوآوری طی یک فرآیند زنجیرهای باعث
تقویت خالقیت در محیط کار میگردد.

Akbari, Shakiba
& Zehtabi
)(2012
HosseinPour,
& Kooshki
)Boodlaie (2011

رابطه باورهای مذهبی و تمایل به
کارآفرینی

تأثیر باورهای مذهبی (تمایل ،دانش ،اعمال و عواطف دینی و پاداش
الهی) بر تمایل به کارآفرینی.

معنویت به عنوان حلقه بین توانمندسازی
و بروز رفتارهای کارآفرینانه

رابطه مثبت و معنادار میان سه سازه معنویت ،توانمندسازی و
رفتارهای کارآفرینانه.

Moghimi et al
)(2007

معنویت و تأثیر آن در خالقیت کارکنان

تأیید این تأثیر و تمسک به حبل معنویت جهت بهبود خالقیت و رفع
معضالت سازمانها.

Dent et al
)(2005

نتیجهگیری
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با توجه به ادبیات و مطالعات صورت گرفته شده در این زمینه ،چارچوب نظری پژوهش (شکل  )2تدوین
گردید که در زیر به آن اشاره شده است :با توجه به بحثهای فوق ،پیشنهاد میکنیم که درک از رهبری
اخالقی از طریق افزایش معنویت کارکنان ،گرایش به نوآوری در سازمان را افزایش میدهد.
H4

معنویت
H3

گرایش به
نوآوری

H2

H1

رهبری اخالقی

شکل  :2چارچوب نظری پژوهش

روش تحقیق

پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی (بر مبنای هدف) ،توصیفی-همبستگی (از لحاظ روش جمعآوری
دادهها) با رویکرد کمی است .در این راستا پرسشنامههایی برای دریافت نظرات کارکنان ،توزیع شده و
نتایج درج گردیده است .تحلیل دادهها با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMانجام شد
و رابطه علت و معلولی بین متغیرهای پژوهش بررسی گردید .جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان
شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به تعداد  190نفر است که با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول کوکران ،تعداد  127نفر انتخاب گردیدند و پرسشنامه در بین آنها
پخش و تکمیل گردید .در پژوهش حاضر متغیرهای رهبری اخالقی ،معنویت و گرایش به نوآوری سه
سازۀ اصلی هستند که هر یک از این سازهها از سؤاالت (متغیرهای آشکار) مختلفی تشکیل شدهاند که در
زیر به آنها اشاره شده است.
▪

بخش اول حاوی  17سؤال مربوط به رهبری اخالقی دیهوگ و دنهارتوگ (.)2008

▪

بخش دوم حاوی  11سؤال مربوط به معنویت میلمن و همکاران (.)2003

▪

بخش سوم حاوی  9سؤال مربوط به گرایش به نوآوری دوبنی (.)2008
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برای بررسی برازش مدل و تحلیل دادهها از روش  PLSکه یکی از رویکردهای روش  SEMاست استفاده
شد .این روش به دلیل اینکه نتایج دقیقتری در مورد دادههای اندک نسبت به سایر روشها ارائه میدهد،
مفید است .از این رو ،برازش مدل پژوهش از طریق روش  PLSو با استفاده از معیارهای پایایی ،روایی
همگرا و روایی واگرا بررسی شد .برای بررسی میزان پایایی از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
( )CRاستفاده شد که توسط نرمافزار  Smart PLSگزارش داده میشوند .اگر مقدار این دو معیار برابر و یا
بیشتر از مقدار  )Fornell & Larcker, 1981( 0/7شود ،مؤید این مطلب است که پایایی در مورد آن مدل
اندازهگیری قابل قبول است .نتایج جدول شماره ( )2حاکی از پایایی مناسب است.
از سوی دیگر ،روایی پرسشنامه نیز توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا و با استفاده از روش  PLSبررسی
گشت .برای ارزیابی روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده) استفاده شد که نتایج
این معیار برای متغیرها و ابعاد سه متغیر پژوهش در جدول شماره ( )2نشان داده شده است:
جدول ( :)2نتایج پایایی و میانگین واریانس استخراج شده سازههای پژوهش
رهبری اخالقی

متغیرها

اخالقیات و انصاف

وضوح نقش

تسهیم قدرت

معنادار بودن کار

احساس همبستگی

آلفا

0/84

معنویت

همسویی ارزشها

ابعاد

گرایش به نوآوری

0/76

0/87

CR

0/89

0/84

0/87

0/84

0/87

0/86

0/83

AVE

0/62

0/52

0/54

0/73

0/58

0/62

0/47

مقدار مالک برای سطح قبولی  0/4 ،AVEمیباشد .همان گونه که از جدول باال مشخص است ،تمامی
مقادیر  AVEمربوط به سازهها ،از مقدار  0/4بیشتر بوده و این مطلب مؤید این است که روایی همگرای
سازههای پژوهش در حد قابل قبول است.
عالوه بر پایایی و ر وایی همگرا ،در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت بین شاخصهای یک سازه با
شاخصهای سازههای دیگر در مدل مقایسه میشود .این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر
ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه می گردد .برای این کار یک ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر
اصلی ماتریس جذر ضرایب  AVEهر سازه میباشد و مقادیر پایین و باالی قطر اصلی ضرایب همبستگی
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بین هر سازه با سازههای دیگر است ( .)Fornell & Larcker, 1981این ماتریس در جدول شماره ( )3نشان
داده شده است:
جدول ( :)3نتایج روایی واگرا
گرایش به نوآوری

همسویی ارزشها

احساس همبستگی

معنادار بودن کار

تسهیم قدرت

وضوح نقش

اخالقیات و انصاف

0/68

ابعاد متغیرها

0/78

اخالقیات و انصاف

0/72

0/60

وضوح نقش

0/73

0/49

0/40

تسهیم قدرت

0/85

0/63

0/44

0/15

معنادار بودن کار

0/76

0/58

0/64

0/48

0/30

احساس همبستگی

0/78

0/55

0/49

0/44

0/40

0/29

همسویی ارزشها

0/47

0/58

0/63

0/47

0/42

0/36

گرایش به نوآوری

همانگونه که از جدول شماره ( )3مشخص است ،جذر  AVEهرسازه از ضرایب همبستگی آن سازه با
سازههای دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازهها است.
نتایج تحقیق

در قسمت بعدی روابط میان متغیرها با استفاده از مدل ساختاری در روش  PLSبررسی شد که در دو
حالت ا عداد معناداری و تخمین استاندارد نتایج درج شد .در ابتدا ،برای تأیید فرضیههای پژوهش از فرمان
 Bootstrappingنرمافزار  Smart PLSاستفاده شد که خروجی حاصل ضرایب  tرا نشان میدهد (شکل .)3
وقتی مقادیر  tدر بازۀ بیشتر از  +1/96و کمتر از  -1/96باشند ،بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه و متعاقباً
تأیید فرضیههای پژوهش است .همان گونه که در شکل شماره ( )3مشخص میباشد ،ضرایب  tبین سه
سازۀ اصلی پژوهش همگی باالی  1/96هستند که مبین پذیرش فرضیههای پژوهش است.
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شکل ( :)3اجرای مدل در حالت اعداد معناداری

بعد از تخمین استاندارد ،با استفاده از نرمافزار  Smart PLS 2رابطه علت و معلولی بین رهبری اخالقی،
معنویت و گرایش به نوآوری سنجیده شد .همان طور که در شکل شماره ( 4اجرای مدل در حالت تخمین
استاندارد) نمایان است ،رابطه بین سه سازۀ اصلی پژوهش معنیدار و مستقیم است؛ بدین ترتیب رهبری
اخالقی بر گرایش به نوآوری تأثیر مثبت و معنیداری دارد (فرضیه  )1که طبق ضرایب استاندارد خروجی
نرم افزار 41 ،درصد از تغییرات گرایش به نوآوری توسط رهبری اخالقی پیشبینی میشود .تأثیر رهبری
اخالقی بر معنویت (فرضیه  )2و همچنین معنویت بر گرایش به نوآوری (فرضیه  )3نیز مثبت و معنیدار
است .ضرایب علّی مسیرهای بین سه سازۀ اصلی پژوهش نشان از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم (از طریق متغیر
میانجی معنویت) رهبری اخالقی بر گرایش به نوآوری دارد .بهطوری که تأثیر مستقیم به میزان  41درصد،
تأثیر غیر مستقیم به میزان  28درصد ( )%64 × %45و تأثیر کل به میزان  69درصد ( )%41 + %28تبیین گشته
است.
نتایج اجرای مدل در دو حالت اعداد معناداری و تخمین استاندارد در جدول شماره ( )4آمده است:
جدول ( :)4نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ضرایب استاندارد شده

مقدار آماره t-value

نتیجه

رهبری اخالقی ← گرایش به نوآوری

0/41

3/93

تأیید فرضیه

رهبری اخالقی ← معنویت

0/64

9/38

تأیید فرضیه

معنویت ← گرایش به نوآوری

0/45

4/86

تأیید فرضیه

رهبری اخالقی ← معنویت ←گرایش به نوآوری

0/28

-

تأیید فرضیه

فرضیهها
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شکل ( :)4اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

مطالعات پیشین نشان میدهد که رهبری و رهبری اخالقی در پرتوی توجه به معنویت و باورهای
معنوی افراد باعث میشود تا سازمانها مجهز به شایستگیها و قابلیتهایی شوند که شاهد افزایش خالقیت
و نوآوری در سازمان باشند .این پژوهش به دنبال تبیین تأثیر رهبری اخالقی و گرایش به نوآوری سازمان و
نیز تئوری سازی مکانیزمی که این رابطه را تبیین مینماید ،بوده است.
در فرضیه اول پژوهش نشان داده شد که رهبری اخالقی بر گرایش به نوآوری شرکت مرکز تحقیقات و
نوآوری صنایع خودرو سایپا تأثیر مثبت و معنیداری دارد .رهبران اخالقی هستند که میتوانند با
فعالیتهایی نظیر به وجود آوردن فرهنگسازمانی مناسب ،به پویایی سازمان کمک کرده و آگاهیهای
کارکنان را در جهت تقویت بینش مثبت آنها پرورش دهند .این رهبران از طریق تقویت بینشهای مثبت
کارکنان میتوانند افکار آنان را به سمت ایدههای خالق و نوآور سوق داده و فضایی را فراهم آورند که
در آن افراد به انجام فعالیتهای کارآفرینانه تمایل داشته باشند .در این راستا پژوهشهای مختلفی نیز
فرضیه حاضر را تأیید کردهاند .برای مثال ،کروسلی ( ،)2014ییدونگ و یینیین ( ،)2013ایلماز ( )2010و
پاداش و گلپرور ( ،)2010هر کدام در پژوهشهای جداگانهای به این موضوع اشاره داشتهاند که رهبران
اخالقی با تاکید بر برخورد منصفانه ،ارزشهای مشترک ،درستکار بودن در ارتباط با افراد و تعامالت
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کاری ،رفتارهای مطلوب را میان افراد القا کرده و سطح باالتری از توسعه فعالیتهای نوآورانه را ایجاد
میکنند.
نتیجۀ دیگر این پژوهش حاکی از این است که رهبری اخالقی بر معنویت کارکنان اثر مستقیمی دارد.
همان طور که بیان گردید رهبران اخالقی با استعانت از ویژگیهایی چون اخالقیات و انصاف ،وضوح
نقش و تسهیم قدرت در پی آن هستند تا باورهای معنوی افراد را ارتقاء بخشند .درک این اقدامات بر میزان
م عنویت کارکنان اثر مثبت دارد .نتایج این پژوهش مؤید پیشنهاد نوبرت و همکارانش ( ،)2009است که
معتقدند رهبران اخالقی کسانی هستند که با تزریق معنویت در سازمانها ،بر فضاهای اخالقی سازمان تأثیر
گذاشته و احساس خوشایندی را نسبت به سازمان رقم میزنند .رهبران اخالقی با اقدامات خود میتوانند
میزان معناداری و داشتن تعریف مناسب از هویت خود ،احساس همبستگی عمیق با دیگران و احساس قوی
از همسویی بین ارزشهای فردی با رسالت ،مأموریت و ارزشهای سازمان را در افرادی که سطوح باالی
رهبری اخالقی را درک کردهاند ،به ارمغان آورد.
یافته های پژوهش در خصوص تأثیر معنویت بر گرایش به نوآوری سازمان نیز حاکی از تأثیر مستقیم
معنویت بر گرایش به نوآوری است .درواقع ،احساس هویت افراد ،همبستگی با دیگران و همسویی ارزش-
های آنها با اهداف و رسالتهای سازمان این نگرش را که افراد میتوانند فعالیت نوآورانه را بهبود بخشند
تقویت مینماید .اکبری و همکاران ( ،)2012حسینپور و همکاران ( )2011و مقیمی و همکاران (،)2007
نیز نشان میدهند که سازههای مشابه مانند باورهای مذهبی (تمایل ،دانش ،اعمال و عواطف دینی و پاداش
الهی) بر خالقیت ،نوآوری و تمایل به کارآفرینی افراد مؤثر هستند.
نتیجه فرضیه چهارم پژوهش نیز نشان داد که معنویت ،نقش میانجیگری بین رهبری اخالقی و گرایش به
نوآوری دارد .همانطور که بیان گردید ر هبران اخالقی کسانی هستند که با وارد کردن معنویت در
سازمانها ،بر فضاهای اخالقی سازمان تأثیر گذاشته و احساس خوشایندی را برای کارکنان سازمان رقم
می زنند و از طریق رفتارهای منصفانه ،منجر به افزایش خالقیت و گرایش به نوآوری در سطح سازمان
میشوند.
این پژوهش بینشهایی را برای مدیرانی که به دنبال افزایش گرایش به نوآوری در سازمان خود هستند،
ارائه مینماید .اوالً التزام به رهبری اخالقی و رفتارهایی از قبیل رعایت انصاف و عدالت ،وضوح نقش و
تسهیم قدرت بر میزان معنویت کارکنان و به تبع آن بر گرایش به نوآوری سازمان آنها تأثیر مثبت دارد.
نکته حائز اهمیت این است که درک کارکنان از رهبری اخالقی در بینش و رفتار آنها تأثیرگذار است.
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لذا ،مدیران الزم است که در انتقال ارزشها و باورهای مدیریتی-اخالقی خود به مجموعه زیر سیستم خود
دقت نظر داشته باشند .پیشنهاد میگردد رهبران و مدیران سازمان با اقداماتی از قبیل لذتبخش کردن
محیط کاری ،ایجا د یک جو دوستانه و مبتنی بر همکاری در جهت احساس همبستگی باالتر کارکنان و
مسئولین ،و اقداماتی در جهت پذیرش بیشتر اهداف و ارزشهای سازمان از سوی کارکنان ،گام مفیدی در
راستای بهبود معنویت و توجه به فعالیتهای نوآورانه بردارند .پیشنهاد دیگر نیز این است که با استقرار جو
اخالقی و فرهنگسازمانی مناسب مبتنی بر ارزشهای انسانی ،فضایی را ایجاد نمایند که در آن کار
گروهی تشویق شده و آموزشهای الزم برای افزایش خالقیت و نوآوری را فراهم آورند.
در اجرای این پژوهش محدودیتهایی وجود داشته است که از آنها میتوان برای تفسیر دقیقتر نتایج و
همین طور سازماندهی تحقیقات جدید در این حوزه بهره گرفت .این پژوهش با روش کمی در پی بررسی
تأثیرات رهبری اخالقی بر گرایش به نوآوری بوده است .استفاده از رویکرد کمی محدودیتهایی را در
مطالعه سازههای فوق ایجاد مینماید چراکه مقیاسهای اندازهگیری و سنجش رهبری اخالقی و معنویت
همچنان در مراحل اولیه شکلگیری قرار دارند و ماهیت کیفی این سازهها ،پیچیدگیهایی را در
کمیسازی ایجاد مینماید .از سوی دیگر ،مطالعات مقطعی صرفاً در یک دوره زمانی مشخص به ارزیابی
میپردازند ،در حالی که تغییرات وضعیت متغییرهای مستقل و تأثیرات آنها بر متغییرهای میانجی و وابسته
را میتوان طی زم ان با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار داد .لذا اجرای چنین پژوهشهای به روش طولی
میتواند نتایج بیشتری را در آینده فراهم آورد.
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