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(تاریخ دریافت ،89/10/01 :تاریخ پذیرش)89/10/01:

چکیده
زمینه« :تفکر انتقادی» « اخلا سازمان » و «نوآوری سازمان » جزو متغیرهای هستدد که در مدیریت سازمان موردتوجه اصل محققا
بوده و هست .هدف پژوهش حاضر بررس رابطه بین تفکر انتقادی و نوآوری سازمان با میانج گری اخلا سازمان در بین کارکدا دانشگاه
ارومیه م باشد.
روش کار :پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها توصیف  -هنبستگ است .جامعۀ آماری تحقیق شام
 63۱نفر کارمددا دانشگاه ارومیه بودند که تعداد  23۱نفر آ ها از طریق ننونهگیری تصادف طبقهای انتخا شدند .دادههای موردنیاز با
استفاده از سه پرسشدامۀ استاندارد تفکر انتقادی اخلا سازمان و نوآوری سازمان جنعآوری و با استفاده از آزمو آماری مدل معادلا
ساختاری به روش حداق مربعا جزئ ( )plsبرای فرضیههای پژوهش تجزیهوتحلی شدند.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشا داد که تفکر انتقادی توا تبیین تغییرا اخلا سازمان و نوآوری سازمان را به ترتیب به میزا  67و 46
درصد را دارد 6۱ .درصد از تغییرا نوآوری سازمان را اخلا سازمان تشریح م نناید .ه چدین تفکر انتقادی توا تبیین نوآوری سازمان از
طریق نقش میانج اخلا سازمان را به میزا  4۱درصد را دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج آماری کلیه فرضیا تحقیق تأیید و این نتیجه کل پژوهش حاص گردید که اخلا سازمان بین رابطه تفکر
انتقادی و نوآوری سازمان نقش میانج را دارد.
کلید واژگان :تفکر انتقادی اخلا سازمان نوآوری سازمان
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سرآغاز
مطالعه رفتار افراد در محیطهای کاری از دیرباز موردتوجهه اندیشهنددا
علوم مدیریت بوده است ( .)1امروزه سازما ها در شرایط محیطه قهرار
دارند که باید به طور فزایددهای در تلاش باشدد تا با تغییهرا رخداده در
محیط هنراه شوند ( .)2یک از عوامه مهه در بقها و وجهود سهازما
کیفیت تواننددی نیروی انسان است.)3( .
مفهوم تفکر انتقادی 1به طور گسهترده در حهوزه ههای سهازمان مهورد
استفاده قرار گرفته است ( .)4کسب دانش و کاربرد آ تجزیه و تحلیه
اطلاعا تام و تصنی گیری از جنلهه ویژگه ههای هسهتدد کهه از
طریق بررس ادبیا پژوهش در مورد تفکر انتقادی به دست آمدند.)5( .
تفکر انتقادی فرایددی است که به موجب آ فهرد نظهرا اطلاعها و
مدابع فراه کددده اطلاعا را ارزیاب ننوده با عقاید و اطلاعها دیگهر
مرتبط م کدد و نیز مدابع دیگر را در نظر گرفتهه و مفهاهی ضهند را
مورد ارزیاب قرار م دهد(.)6

اکثر متخصصا ه چدین بر این نکتهه اتفها نظهر دارنهد کهه تفکهر
انتقادی م تواند آمهوزش داده شهده و یادگرفتهه شهود ( .)7واژه تفکهر
انتقادی در دهه  1۷7۱مورد استفاده قرار گرفت و بهه توانای ههای حه
مساله اشاره کرد .)8( .ه چدین مفهوم تفکر انتقادی به طور عنیهق در
جدبش مدرسه پیشرو و سازنده گرای ریشه دارد( .)۷محققه در کتها
«چگونه فکر کدی » تفکر انتقادی مدطق را شام دو مرحله مه دانهد:
مرحله اول آ به حالت شك تردید پیچیدگ است که در آغهاز تفکهر
به کار م رود و عن کدجکاوی تحقیق و پیدا کهرد مطالهب مرحلهه
دوم آ م باشد(.)1۱
از مؤلفه های گرایش به تفکر انتقادی م توا به موارد زیر اشاره کرد:
 -1خلاقیت :2یعد کدجکاو بود و تنای فرد به دانستن حقیقت است .
 -2بلوغ شداخت ( 3بالددگ ) :آگاه بود نسبت به پیچیدگ مشکلا و
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لزوم شداسای آ ها پذیرش دیدگاه های دیگرا و تنای فرد بهه بهه
اگاه بود از تعصبا و مدافع خود و دیگرا اسهت -3 .تعههد :4تنایه
فرد به جستجوی فرصت ها برای استفاده مدطق و اطنیدا به توانهای
استدلال است (.)11
در معرف متغیر دیگر پژوهش حاضر م توا چدین گفت که سازما ها
برای بقا و پویای خود نیازمدد تدوین و به کارگیری استانداردهای اخلا
حرفه ای هستدد تا بر اساس آ مدیرا و کارکدا بتواندد بهرای بههره
مددی هر چه بیشتر ذیدفعا ارزش ههای مشهتر حرفهه ای را پدیهد
آورند ( .)12پژوهشگرا در تحقیقا خود به این نکته اشاره مه کددهد
که علاقه به موضوعا اخلاق در سطح سازمان در حال افزایش اسهت
به خاطر این که افهراد در مواجههه بها مشهکلا اخلهاق بهه سهاختارها
فرایددها و افراد اطراف خود تکیه مه کددهد ( .)13بدهابراین اخلها بهه
عدوا شالوده و زیربدای هر سازمان محسو م شود (.)14
اخلا سازمان 5یك حوزه نوظههور در خصهو مهدیریت امهور اداری و
کارکدا سازما محسو م شود ( .)15اولین مطالعا انجامشهده بهر
روی اخلا سازمان در سال 1۷87در قالب روش توسعهای نظاممدد و به
عدوا یك حوزه مطالعات مدتشر شد .)16( .از آ زما پژوهشگرا بهه
فکر ایجاد نظام مستحک شبیه خرد و فضیلت که برای افراد ضهروری
است بودند تا نسبت به حصول ساختاری اخلاق اطنیدا حاص کددد
( .)17اخلاق سازمان فرهدگ سازمان یا آدا و اسهتانداردهای را کهه
قصد هدایت رفتار دارند را بررس م کددد ( .)18به عبار دیگر اخلها
سازمان ارزشهای یك سازما را به کارمددا و یا سایر نهادها بهدو
توجه به قوانین دولت و اجرای بیا م کدد (.)1۷
در خصو ابعاد اخلا سازمان که در این پژوهش مورد بررسه قهرار
گرفته شده اند م توا به موارد زیر اشاره کرد:
 -1خیراندیش  : 6سازما بر مدافع کارکدا تاکید دارد
 -2استقلال : 7به کارگیری نظرا و عقاید شخص در انجام امور.
 -3خودمدار : 8تاکید سازما بر مدافع خود م باشد .و دارای دو مولفهه
م باشد:
 1 -3اثر بخش  :انجام کار به بهترین نحهو بهه مدظهور کسهب نتیجهه
مطلو .
 2 -3سود سازما  :هرگونه اقدام به مدظور پیشبرد مدافع سازما .
 -4عدالت  :قرارداد هر امری در موضع و جایگاه واقع آ و اهنیهت
مقررا و رویه های سازمان و به طور کل پایبددی به اصهول اخلهاق
(.)2۱
ه چدین در عصر حاضر سازما ها به مدظور بقا و پویای خود مجبورند
که خود را با تغییرا محیط سازگار ننایدد (.)21در عصر حاضر سازما
ها هنواره به دنبال آ هستدد که بفهندد چه کارهای باید انجام دهدهد
تا نوآوری به حداکثر برسد ( .)22نوآوری سازمان  ۷ایجهاد محصهولا و
خدما قاب استفاده و ارزشندد در سازما است ( .)23از سهوی دیگهر
نوآوری سازمان را به صور تنای یك سازما به توسعه محصولا و
خدما پیشرفته و جدید و ارائه آ ها بهه بهازار بهرای کسهب موفقیهت
تعریف م کددد ( .)24به تعبیر دیگر نوآوری سازمان موثر کلید بقا در
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محیط رقابت است ( .)25نوآوری سازمان اشاره به شیوه های مهدیریت
جدید سازما جدید بازاریاب جدید و استراتژی های جدید شرکت هها
دارد.)26( .
مفاهی زیر برای توسعه یك مدل مداسب برای سازما های دانشهگاه
استفاده گردید که هفت حوزه را شام م شود:
-1نوآوری فردی : 1۱بر میزا نوآوری و خلاقیت خود فرد کهه در زمیدهه
ح مشکلا سازما به کار م گیرد تاکید دارد.
 -2نوآوری رهبری : 11بر دیدگاه های مدیرا سطح بالاتر سازمان کهه
باعث ایجاد و گسترش نوآوری کارکدا م شود تأکید دارد.
 -3نوآوری محیط  :12میزا شرایط است که محهیط سهازما بهرای
ایجاد نوآوری در اختیار کارکدا قرار م دهد.
 -4فرد -بازخورد : 13شیوه واکدش خود فرد را در زمیده راه ح های
نوآورانه نشا م دهد.
14
 -5محیط -بازخورد  :مدظور میزا تشویق و بازخوردهای مثبت
محیط در زمیده را ه ح های نوآورانه است.
 -6بازخورد بین فردی : 15به میزا بازخورد های مثبت که افراد در
مورد هنکارا و رهبرا سازما خود در زمیده راه ح های جدید و
نوآورانه ارایه م دهدد اشاره دارد.
 -7یادگیری مبتد بر شواهد : 16به یادگیری افراد از ایده های جدید و
نو در کارها بر اساس شواهد و تجربیا خهود و افهراد اشهاره دارد (.)27
بدابراین در نهایت باید چدین گفت سازما های نوآور با داشتن ویژگه
های مدحصر به فرد نه تدها به سرعت م تواندهد بها تغییهرا ناشه از
گسترش فرایدد جهان شد و فداوری های نوین هناهدگ شوند بلکهه
به طور مؤثری م تواندد باعث ایجاد تغییرا در محیط سازما شهده و
حت در مواقع آ را در راستای اهداف خود هدایت کددد (.)28
در ادامه به معرف مه ترین پژوهشهای انجامگرفته درزمیدهۀ تحقیهق
حاضر پرداخته م شود:
محققان در مقالهای تحت عدوا (نقش تفکر انتقادی در آموزش عال )
بیا م کددد که فراه آوری تنهیهدا لهازم بهرای نگهرش انتقهادی
نوآوری تولید دانش و نظریه پردازی راموجب شهود ( .)2۷پژوهشهگرا
دیگری در تحقیق تحت عدوا (عوام مرتبط با تسهی رعایت اخلها
حرفه ای پرستارا به عدوا یهك پهژوهش توصهیف ) نشها دادنهد از
دیدگاه پرستارا مه ترین عام تسهی کدددۀ رعایت اخلا حرفهه ای
در بعد فردی مربوط به توانای تفکهر انتقهادی و تهوا تصهنی گیهری
صحیح در موقعیت های چالش برانگیز اخلاق م باشد( .)3۱یافتهههای
پژوهش دیگری تحت عدوا (تاثیر سبکهای تفکر بر تعهد سهازمان و
نوآوری) در میا کارمددا کنپان فداوری نوین چین نشا م دهد که
سبك تفکر انتقادی بر روی نوآوری کارکدها اثهر مسهتقی دارد (.)31
محققان در پژوهش تحت عدوا (چگونگ تاثیر تعههد سهازمان بهر
نوآوری سازمان ) که بر روی مدیرا اجرای و عنلیهات شهرکت ههای
چید انجام دادند به این نتیجه رسیدند تعهد سازمان اثرا قاب توجه
و مثبت بر نوآوری های تکدولوژیک و نوآوری اداری داشته است (.)32
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حاضر از پرسشدامه برای جنعآوری اطلاعا استفادهشهده اسهت کهه در
ادامه به معرف م گردند:
الف -پرسشدامه تفکر انتقهادی کهه توسهط پژوهشهگر ( )2۱۱5طراحه
گردید ( )34پرسشدامه مهذکور در قالهب  24گویهه و بهر اسهاس طیهف
پدجدرجهای لیکر سه بعد خلاقیت (گویه های  )1 -11بلوغ شداخت
(گویههه هههای )12 - 2۱و تعهههد (گویههه هههای  )21 - 3۱را و بههه گونههه
تفکیک و با استفاده از مقیاس پدجدرجهای لیکر تفکر انتقادی را مورد
ارزیاب قرار م دهد .برای سدجش روای محتوای نظهر متخصصها و
استادا علوم تربیت و مدیریت موردبررس قرارگرفته و اعنهال گردیهد.
ه چدین روای هنگرا به روش  ۱/۷4 AVEبه دست آمهد کهه چهو
بالای  ۱/5است روای هنگرای قاب قبول را نشا م دهد .پایهای ایهن
پرسشدامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  α=۱/۷6و پایای ترکیب
 ۱/۷8به دست آمد که در سطح بسیار خو و قاب قبول قرار دارد.
پرسشدامه اخلا سازمان که توسهط پژوهشهگرا ( )1۷88طراحهگردید ( .)35این پرسشدامه شهام خیهر اندیشه (سهؤالهای  1تها )3
استقلال (سؤالهای  4تا  )6خودمداری (سؤالهای  7تها  )12و عهدالت
(سؤالهای  13تا  )22م باشد .این پرسشدامه دربرگیرندۀ  22گویه است
و به گونه تفکیک و با استفاده از مقیهاس پدجدرجههای لیکهر اخلها
سازمان را موردسدجش قرار م دهد .پرسشدامه استاندارد اخلا سازمان
نیز دارای روای محتوای تائید شده از طرف متخصصا مدیریت و علوم
تربیت م باشد .ه چدین روای هنگرا به روش  ۱/8۱AVEبه دسهت
آمد که چو بالای  ۱/5است روای هنگرای قاب قبول را نشا م دهد.
پایای این پرسشدامه با اسهتفاده از ضهریب آلفهای کرونبهاخ  α=۱/۷2و
پایای ترکیب  ۱/۷4به دست آمد که در سطح بسیار خو و قاب قبول
قرار دارد.
ج -پرسشدامه نوآوری سازمان که استاندارد بر اساس مدل پژوهشگرا
( )2۱۱2استفاده شد ( .)36پرسشهدامه مهذکور در قالهب  33گویهه و بهر
اساس طیف پدجدرجهای لیکر هفت بعد نوآوری محیط (گویهه ههای
 )1 -5نوآوری رهبری (گویه های  )6 -8نوآوری شخص (گویه های
 )14 -۷باخورد محیط (گویه های  )18 -15بازخورد فردی (گویه های
 )22 -1۷بازخورد بین فردی (گویه های  )2۷ -23و یهادگیری مبدته
بر شواهد (گویه های  )33 -3۱را مورد ارزیاب قرار م دهد و بهه گونهه
تفکیک و با استفاده از مقیاس پدجدرجهای لیکهر اخلها سهازمان را
موردسدجش قرار م دهد .پرسشدامه نیهز دارای روایه محتهوای تائیهد
شده از طرف متخصصا مدیریت و علوم تربیته مه باشهد .ه چدهین
روای هنگرا به روش  ۱/73 AVEبه دست آمد که چهو بالهای ۱/5
است روای هنگرای قاب قبول را نشا م دهد .پایای این پرسشدامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونبهاخ  α=۱/۷3و پایهای ترکیبه  ۱/۷5بهه
دست آمد که در سطح بسیار خو و قاب قبول قرار دارد .برای تعیهین
رابطۀ تفکر انتقادی و نوآوری سازمان با میانج گری اخلا سازمان از
مدل معادلا ساختاری به روش حداق مربعا جزئ ( )plsو با استفاده
از نرمافزار آماری  spss22و Smart pls2در دو سهطح توصهیف و
استدباط استفاده گردید.

پژوهشگران اثر اخلا در تشویق رفتهار نوآورانهه کارکدها را در میها
کارکدا ادارا مالزی موردمطالعه قرارداد .یافتهها نشا داد کهه رابطهه
معداداری بین اخلا سازمان و نوآوری سازمان وجود دارد (.)33
با توجه به ایدکه دانشگاه ها به سازما های اجتناع مهن تبدی شده
اند که در توسعه هنه جانبه و پایدارکشور ها نقش عنده ایفا م کددد و
مدشها هنهه تحولها اساسه جامعهه از جنلهه اقتصهادی فرهدگه و
اجتناع هستدد و نظر به این که عدصر اساسه و بسهیار تأثیرگهذار در
این فرایدد کارکدا م باشدد بدابراین شایسته است با نگاه ویهژهای بهه
مسائ دانشگاه و کارکدا نگریسته شود .امیهد اسهت بها بررسه ایهن
پژوهش ابعاد تازهای از روابط بین متغیرها در رفتار سازمان آشکارشهده
و در این زمیده بر دانش موجود اضهافه شهود .بدهابراین و سهؤال اصهل
پژوهش حاضر این بود که آیا تفکر انتقادی رابطۀ معده داری بها اخلها
سازمان و نوآوری دارد؟ و آیا اخلا سازمان بین تفکر انتقادی و نواوری
سازمان م تواند تقش میانج داشته باشد؟

نگاره  .0مدل مفهومی تحقیق

روش
پههژوهش حاضههر ازنظههر نحههوۀ انجههام توصههیف (غیرآزمایش ه ) از نههو
هنبستگ م باشد .جامعه آماری این پهژوهش شهام کلیهۀ کارمدهدا
دانشگاه ارومیه در سال  ۷7م باشدد .حج جامعۀ آماری  63۱نفر است.
در این تحقیق برای تعیین حج ننونه از فرمول کوکرا استفاده شهد و
بها اسهتفاده از ایههن فرمهول حجه ننونهه  23۱نفههر بهرآورد شههد .روش
ننونهگیری بکار گرفتهشده روش تصهادف طبقههای اسهت .یافتهههای
توصیف پژوهش حاضهر نشها دهدده آ اسهت کهه در مهورد جدسهیت
پاسخگویا از  23۱نفری که به این سؤال پرسشدامه پاسخ گفتهاند 15۱
نفر مرد و مابق یعد  8۱نفر ز بودنهد .هه چدهین  56نفهر از پاسهخ
دهددگا مجرد و مابق یعد  174نفر از ایشا متاه بودند .ه چدین
136نفر دارای مدر کارشداس  87نفر دارای مدر کارشداس ارشهد
و 7نفر دارای مدر دکتری بودنهد و هه چدهین مشهاهده گردیهد کهه
بیشرین گروه سد پاسخ دهددگا بین  4۱تا  4۷سال با  8۷نفهر و بها
میانگین سدوا خدمت  23سال و کنترین گروه سد  6۱تا  6۷با  3نفر
و و با میانگین سدوا خدمت  32سال را شام م شهدند .در پهژوهش
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ضرایب بارهای عامل  ۱/4هست بدابراین مداسب بهود پایهای مهدل
تائید م گردد.

یافته ها
هنا گونه که در جدول ( )1مشاهده مه گهردد بارههای عهامل بهرای
متغیرهای تحقیق بالای  ۱/5م باشدد و مقدار ملا برای مداسب بود

تفکر انتقادی
ابعاد

بار عامل

اخلاق سازمانی
ابعاد
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جدول  :0ضرایب بار عاملی
نوآوری سازمانی
ابعاد

بارعامل

بار عامل

خلاقیت

۱/۷7

خیراندیش

۱/88

نوآوری محیط

۱/86

بلوغ شداخت
تعهد

۱/۷7
۱/۷6

استقلال
خودمداری

۱/۷۱
۱/87

نوآوری رهبری
نوآوری شخص

۱/82
۱/8۷

عدالت

۱/۷3

باخورد محیط
بازخورد فردی
بازخورد بین فردی

۱/81
۱/84
۱/8۷

یادگیری مبدت بر شواهد

۱/86

معیار Q2یا استو – گیزر قدر پیشبید مدل را مشخص م سازد و
درصورت که مقدار Q2در مورد یك سازۀ برو زا سه مقدار ۱/15 ۱/2
 ۱/35باشد به ترتیب نشا از قدر پیشبید ضعیف متوسط و قوی
سازه یا سازههای برو زای مربوط با آ دارد جدول ( )2نشا م دهد

که مقدار  Q2سازه های درو زای اخلا سازمان و نوآوری سازمان
 ۱/36و  ۱/66است این نشا دهددۀ پیشبید خو مدل در خصو
این سازه دارد و برازش مداسب مدل ساختاری تحقیق را تائید م سازد.

جدول  :1ضریب  Q2مدل تحقیق
1-SSE/SSO

مجموع مجذور شاخصها

مجموع مجذور مقادیر خطا در پیشبینی شاخصهای درونزا

متغیر

۱/666152

537/4۷4835

161۱/۱

نوآوری سازمان

مشاهده م گردد ضریب مسیر بارهای عامل استانداردشهده بهین تفکهر
انتقادی با اخلا سازمان برابر ( )۱/67است .این مطلب بیانگر آ است
که تفکر انتقادی به میزا  67درصد از تغییرا اخلا سازمان را تبیین
م نناید.
فرضیه شناره سه :بین اخلا سازمان و نوآوری سازمان رابطهه معده
داری وجود دارد.
هنا گونه که در نگاره ( )2مشاهده م گردد ضرایب مسیر میا متغیهر
اخلا سازمان با نوآوری سهازمان برابهر ( )2۱/28اسهت کهه در سهطح
خطای  ۱/۱5بیشتر از  1/۷6م باشد .ه چدین هنا گونه کهه در نگهاره
( )3مشاهده م گردد ضریب مسیر بارههای عهامل استانداردشهده بهین
اخلا سازمان با نوآوری سازمان برابر ( )۱/5۷است .این مطلب بیهانگر
آ است که اخلا سازمان بهه میهزا  5۷درصهد از تغییهرا نهوآوری
سازمان را تبیین م نناید.

فرضیه شناره یك :بین تفکر انتقادی و نوآوری سهازمان رابطهه معده
داری وجود دارد.
هنا گونه که در نگاره ( )2مشاهده م گردد ضرایب مسیر میا متغیهر
تفکر انتقادی با نوآوری سازمان برابر ( )13/63است که در سطح خطای
 ۱/۱5بیشتر از  1/۷6م باشهد .ه چدهین هنا گونهه کهه در نگهاره ()3
مشاهده م گردد ضریب مسیر بارهای عامل استانداردشهده بهین تفکهر
انتقادی با نوآوری سازمان برابر ( )۱/45اسهت .ایهن مطلهب بیهانگر آ
است که تفکر انتقادی به میزا  45درصد از تغییرا نوآوری سازمان را
تبیین م نناید.
فرضیه شناره دو :بین تفکر انتقادی و اخلها سهازمان رابطهه معده
داری وجود دارد.
هنا گونه که در نگاره ( )2مشاهده م گردد ضرایب مسیر میا متغیهر
تفکر انتقادی با اخلا سازمان برابر ( )8/74است که در سهطح خطهای
 ۱/۱5بیشتر از  1/۷6م باشهد .ه چدهین هنا گونهه کهه در نگهاره ()3
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۱/362358

SSE
586/63۱324

SSO
۷2۱/۱

اخلا سازمان
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نگاره  :1مدل ترسیمشده به همراه ضرایب استانداردشده بار عاملی
سازمان به میزا  4۱درصد از تغییهرا نهوآوری سهازمان را از طریهق
نقش میانج اخلا سازمان به طهور غیهر مسهتقی تبیهین م ننایهد.
بدابراین با اطنیدا  ۷5درصد م توا ادعا ننود که بین تفکر انتقادی و
نوآوری سازمان با نقش میانج اخلا سازمان رابطه غیرمستقی معد
داری وجود دارد.

فرضیه شناره چهار :بین تفکر انتقهادی و نهوآوری سهازمان بها نقهش
میانج اخلا سازمان رابطه غیرمستقی معد داری وجود دارد.
بر اساس نگاره ( )3مشهاهده م گهردد ضهریب مسهیر بارههای عهامل
استانداردشده بین تفکر انتقادی بر نوآوری سهازمان بها نقهش میهانج
اخلا سازمان برابر ( )۱/4۱است .این مطلب بیانگر آ است که اخلها

جدول  .1خلاصه نتایج فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق
بین تفکر انتقادی و نوآوری سازمان رابطه معد داری وجود دارد.
بین تفکر انتقادی و اخلا سازمان رابطه معد داری وجود دارد.
بین اخلا سازمان و نوآوری سازمان رابطه معد داری وجود دارد.
بین تفکر انتقادی و نوآوری سازمان با نقش میانج اخلا سازمان رابطه غیرمستقی معد داری وجود دارد.
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سطح معنیداری
13/63>1/۷6
8/74>1/۷6
2۱/28> 1/۷6
-

مقدار ضریب
۱/45
۱/67
۱/5۷
۱/4۱

نتیجه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
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با توجه به جدول ( )3در سطح اطنیدا  ۷5درصهد و بها سهطح خطهای
 ۱/۱5به جهت ایدکه مقدار ضریب مسیر یا سطح معد داری بزرگتهر از
مقههدار  1/۷6مهه باشههدد بدههابراین مقههادیر ضههرایب بارهههای عههامل
استانداردشده معدادار بوده و هر چهار فرضیه تحقیق تائید م گردد.

در فرضیه اول پژوهش ضریب مسیر بین تفکر انتقادی با متغیر مکدو
(وابسته) نوآوری سازمان برابر  13/63است بدابراین در سطح اطنیدها
 ۷5درصد این ضریب بزرگتر از  1/۷6م باشهد هنچدهین بهار عهامل
استانداردشده مثبت و برابر  ۱/45است یعد تفکر انتقادی به میهزا 45
درصد از تغییرا نوآوری سهازمان را تبیهین م کدهد .در تبیهین نتیجهه
حاص از فرضیه اول پژوهش حاضر م توا چدین گفت که اگر توانای
تفکر انتقادی در خدمت ح مسائ محیط کهار بهه کهار گرفتهه شهود
کارکدان که به طور انتقادی و تحلیل فکر مه کددهد بهه طهور مهوثر
ارتباط برقرار کرده و قادر به ح مشکلا خود و سازما در محیط کهار
م شوند .رسید به این مه نیازمدهد درگیرشهد در یهادگیری فعهال
تسلط بر مهارتهای ح مسئله و مشارکت سهطح بالها در قالهب فعالیهت
های تین است .در ایهن صهور مههار رهبهری گهروه ارتباطها و
مهار های کار گروه میا فرهدگ و بین النلله توسهعه یافتهه و
مه تر از هنه اعتناد به نفس در توانای انجام کارها و حه مشهکلا
سازمان ارتقا م باید .در چدین شرایط سازما ها با ظرفیت نهوآوری
که دارند قادرند که به چالش ها سریع تر پاسخ داده و خدما جدیهدی
را عرضه ننایدد .در نهایت م تهوا گفهت کهه نتهایج ایهن تحقیهق بها
یافتههای پژوهشگرا دیگر ( 2۷و .)31هنسو م باشد.
در فرضیه دوم پژوهش ضریب مسیر موجود بین تفکر انتقادی و اخلها
سازمان برابر  8/74است .برای بررس میزا و شد رابطه از بارههای
عامل استانداردشده استفاده گردید که نشا م دهد بیش از  67درصهد
از واریانس اخلا سازمان ناش از تفکر انتقادی م باشد .سهازما های
که در آ یك فرآیدد سیستناتیك و سازما یافته برای توضیح مشک
ارزیاب مدابع و راه ح های گوناگو برای ح کرد مشک بر اساس
تفکر انتقادی در وجودشا نهادیده شده است مکانیزم های را ایجاد م
کدد که معضلا اخلاق ح و فص شوند باعث رشد و بالددگ مدیرا
و کارکدا م شود مدجر به شک گیری کارهای گروهه قهوی تهر و
افزایش بهره وری گردیده و باعث افزایش روحیه کار گروه صداقت و
صراحت در محیط کار م شود .در نهایت م توا گفت که نتایج ایهن
تحقیق با یافتههای پژوهشگرا دیگر ( 3۱و  )31هنسو م باشد.
در فرضیه سوم پژوهش ضریب مسیر بهین اخلها سهازمان و نهوآوری
سازمان برابر با ( .)2۱/28ه چدین اخلا سازمان به میزا  5۷درصد از
تغییرا نوآوری سازمان را تبیین م کدد .بدابراین سهازمان کهه در آ
اخلا سازمان به عدوا یك جز مه و بدیادی در پیکره اش محسو
م گردد با داشتن ویژگ های مدحصر به فردی ماندهد سهازگاری بها
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محیط تدهو طلبه ریسهك پهذیری آمهوزش و یهادگیری مهداوم در
سازما ارائه ایده ها و دیدگاه های نوین به طور مستنر و نهادیده شد
فرهدگ پیشرفت و نوآوری در سازما نه تدها به سرعت م تواندهد بها
تغییرا ناش از گسترش فرایدد جهان شد و فداوری های اطلاعات و
ارتباط سازگار و هناهدگ شوند بلکه به طور مؤثری م تواندد باعهث
ایجاد تغییرا در محیط سازما شده و حت در مواقع آ را در راستای
اهداف خود هدایت کددد .در نهایت م توا گفت که نتایج این تحقیهق
با یافتههای پژوهشگرا دیگر ( 32و  )33هنسو م باشد.
نتایج تحلی آماری در خصو فرضیه چهارم پژوهش نشا م دههد
رابطه غیر مستقی تفکر انتقادی و نوآوری سازمان با میانجیگری اخلا
سازمان کارکدا  ۱/4۱م باشد که در سطح  ۱/۱۱5مثبت و معد دار
است .با توجه به این یافته از فرضیه چهارم پژوهش حنایت م شهود و
م توا گفت که اخلا سازمان در روابط بین تفکر انتقادی و نهوآوری
سازمان نقش میانج را دارد .در حال حاضهر دانشهگاه هها بهه عدهوا
عام کلیدی توسعهی اجتناع اقتصادی فرهدگه و سیاسه جوامهع
بشری نقش حیات در امهر آمهوزش سهرمایهی انسهان ایفها م کددهد.
نهادهای آموزش به تدریج پ بردهاند که در شهرایط پیچیهده و دشهوار
امروز بدو داشتن نیهروی انسهان مجههز بهه تفکهر انتقهادی و اخلها
سازمان قادر نخواهدد بود که پاسهخگوی نیازههای روزافهزو آمهوزش
جامعهی خود باشدد .بدابراین سرمایه گذاری بر روی نیهروی انسهان در
محیط های سازمان و آموزش زمیده را برای یهادگیری مهداوم ایجهاد
کرده و مبادله دانش و ایده ها را در میا کارکدا آسها مه کدهد و از
این طریق تولید دانش و نوآوری جدید ترویج م یابد.
بررس های انجامشده در این پژوهش پیشدهادهای را برای برنامه ریزا
و دستاندرکارا دانشگاه ارومیه و موسسا آموزش عال دیگر دارد که
در ذی عدوا شده است:
* با توجه به اهنیت روز افزو تفکر انتقادی در سازما های هنچهو
دانشگاه مدیرا در ضنن برخورد بها مسهئله تقویهت تفکهر انتقهادی در
محیط کار کارکدا را با توجه به تنایلا سطح معلومها و تجربیها
آنها به تفکر تشویق کددد فضای ایجاد کدد که باعهث تبهادل افکهار در
بین کارکدا شود و برنامه های تشویق و ارتقای شغل برای کارکدها
کدجکاو و جست و جوگر و دارای روحیه خلاقیت در نظر گرفته شود.
پایبددی به هدجارها و مسای اخلاق در مدیریت مدابع انسان خهود بهه
صور مداوم بگدجاندو کارکدا را نسبت به رعایت ارزش های کاری و
اخلا انسان و ارزش تشویق و آ را پیگیری نناید.
* از سوی دیگر م توا با ایجاد فرهدگ مداسب و مطلو و از طریق
داد استقلال عن به کارکدها و تفهوی اختیهار انعطهاف پهذیری در
قوانین و مقررا استفاده از تصنی گیری مشارکت تقویهت هنکهاری
های متقاب انتخا کارکدا بر اساس شایستگ زمیده ههای بهروز و
تقویت نوآوری را در کارکدا فراه کرده و به ارتقا و پیشرفت و ارتقای
انگیزه رقابت دانشگاه کنك ننود.
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یادگیری مبتد بر شواهد

در عصر حاضر دانشگاه ها به سازما های اجتناع مهن تبدی شهده
اند که در توسعه هنه جانبه و پایدار کشورها نقش عنده ایفا م کددد و
نظر به این که عدصر اساس و بسیار تأثیرگذار در این فرایدهد کارکدها
م باشدد بدابراین شایسته است با نگاه ویژهای بهه مسهائ دانشهگاه و
 در هنین راسهتا لهزوم توجهه بهه محهیط کهاری.کارکدا نگریسته شود
 نتهایج.کارکدا یک از وظایف مسهئولا مراکهز آمهوزش عهال اسهت
تجزیهوتحلی تحقیق حاضر که در بین کارکدا دانشگاه ارومیه صهور
گرفت نشا داد که تفکر انتقادی توا تبیین تغییرا نوآوری سهازمان
67  از سوی دیگر تفکر انتقادی به میهزا. درصد را دارد45 را به میزا
 از دیگهر یافتهههای.درصد از واریانس اخلا سازمان را در بر م گیرد
این تحقیق این است که بین اخلا سازمان و نوآوری سهازمان رابطهه
 درصد از تغییهرا نهواوری سهازمان را5۷ معدادار و مثبت وجود دارد و
 ه چدین بین تفکر انتقادی بر نهوآوری.اخلا سازمان تشریح م نناید
سازمان با میانجیگری اخلا سازمان کارکدا رابطه غیر مستقی معد
 پس م توا گفهت کهه اخلها سهازمان در. وجود دارد۱/4۱ داری به
.روابط بین تفکر انتقادی و نوآوری سازمان نقش میانج را دارد
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