
 

 

ارتقای نوآوری مدیریتی در گر جو سازمانی در  بررسی نقش مداخله

 دانشگاه پیام نور
 

  1رضا رسولی

 8/11/29تاریخ پذیرش:   6/7/29تاریخ دریافت:
 

 چكیده
در کلیه عرصه  مقوله ی نوآوری است. لذا، در چنین برهه ای از زمان، اطمینان های محیطی شدید ثبات و کاهش کم رنگیهزاره سوم، عصر 

فضای سازمانی به زعم اکثر صاحب نظران، نقش از طرف دیگر، د. نقش پررنگ تری پیدا می کنوز هرر، ها، باالخص در حوزه های مدیریتی

نسبت به سایر متغیرهای سازمانی از فروغ بیشتری برخوردار  ،تعالی و ارتقاء سطح نورآوری مدیریتیحیطه ی و ارزش های مدیریتی در 

در دانشگاه پیام های مدیریتی بر نوآوری مدیریتی  ارزشجو سازمانی و ر تأثی با هدف شناختپژوهش حاضر، است. بنابراین در این راستا،

 ابزاربا استفاده از  مایشییپ-فییتوصتحقیق روش گردید و سه فرضیه پژوهشی مطرح  نیل به هدف تحقیق،به منظور انجام پذیرفت. نور 

مورد استفاده قرار به وسیله محققان جو سازمانی  های مدیریتی، نوآوری مدیریتی و شناختی، ارزش جمعیت های شامل بخش ،پرسشنامه

موجود در جامعه آماری مورد مطالعه که همگی بر و صاحب نظران  مدیراننفر از  361به تعداد  حجم نمونه از طریق جدول مورگان. گرفت

گردآوری از آنان صادفی در دسترس ت –ای خوشهبه شیوه ی  ی مورد نیازها دادهو  تعیین ،مسائل روز مدیریتی جامعه اشراف کامل داشتند

و جو سازمانی  .دارند داری ان مورد مطالعه، رابطه معنیهای مدیریتی با نوآوری مدیریتی در سازم ارزشهای تحقیق،  بر اساس یافته .گردید

بنابراین، با توجه به نتایج  ی گردد.تقویت رابطه این دو متغیر اثرگذار معث را ایفاء نموده و با گر دانشگاه در این رابطه، نقش متغیر مداخله 

شناختی در  تواند از طریق ایجاد احساسات مثبت و ارتقاء سرمایه روان جو مناسب و سازنده سازمانی می عنوان نمود که توان میحاصله 

 بر نوآوری مدیریتی را تقویت نماید.های مدیریتی  ، میزان اثرگذاری ارزشدانشگاه پیام نور
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 مقدمه 

سطح  ایجاد رقابت در نوآوری یک عامل اساسی در

شود، موفقیت آینده  جهانی است که منجر به رشد سازمانی می

ها اجازه  بردارد و همانند موتوری است که به شرکت را در

صاد جهانی از کارآیی مستمری برخوردار شوند. دهد در اقت می

ها بایستی بتوانند  بیان کردند که شرکت 3پورتر و استرن

 محصوالت و فرایندهای جدید را ایجاد کرده، تا از جریانی از

تکنولوژی بیشتری استفاده کنند و در عین حال در جهت 

ماندگاری و دوام خود گامی به پیش نهند. دراکر با تاکید 

سازمانی نیاز به یک توانایی و  ان اظهار داشته که هرفراو

مهارت اساسی دارد و آن نوآوری است. نوآوری یک ماجرای 

. (3131)غفاری آشتیانی و پیرمحمدی،  وجهی است چند 

نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید 

کند که  های استثنایی است و تعیین می دارد، به دنبال فرصت

خیر، معیارهای  آیا مناسب مسیر استراتژیک سازمان است یا

های جدید  کند و نیز به دنبال فرصت موفقیت را معلوم می

این باور است که نوآوری موفق مستلزم کاری  بر 2است. دراکر

گوید: در نوآوری،  سخت متمرکز و هدفمند است. و می

آن را هر چه بیشتر « کار نیکو کردن از پر کردن است»همیشه 

گیر بیشتر  تان برای رسیدن به منفعتی دندان انجام دهید، شانس

  .(3131)دراکر، شود می

شود: نوآوری  پدیدار می یهای بسیار نوآوری به شکل

بنیادی، نوآوری عملیاتی، نوآوری محصول و خدمات، 

نوآوری استراتژی و فنی، نوآوری مدل تجاری، نوآوری 

ر آن)فتحیان و همکاران، نظاینوآوری مدیریت و   فرآیند،

 یبر روی نوآوری مدیریتدر این پژوهش ما (؛ اما تأکید 3131

های جدید مدیریت به  نوآوری مدیریت، معرفی روش. است

 .استو سازمان شرکت و هدف آن ارتقاء عملکرد شرکت 

تحوالت فناوری در یک نکته مهم در این زمینه آن است که 

ی درگیر ها و سازمان اه کشور و نیز میزان کارآیی شرکت

المللی کاالها و خدمات صرفاً  رقابت در عرصة تجارت بین

بلکه به  ،بستگی به عملکرد بخش تحقیق و توسعة آنها ندارد

________________________________________ 
1. Porter & Stern 

2. Draker 

نحوة مدیریت و سازماندهی منابع موجود در سطح شرکتی و 

ملی بستگی دارد. نظام ملی مدیریت نوآوری نظامی است که 

ها و مراکز علمی و  انشگاهد ،در آن بخش خصوصی و دولتی

همچنین مؤسسات دولتی برای نیل به هدف یکسانی که همانا 

باشد با یکدیگر به تعامل  تولید علم و فناوری بومی می

ای از نهادهای مجزا  عبارت دیگر مجموعهه یا ب ؛پردازند می

صورت انفرادی یا مشترک در امر توسعه و ه است که ب

کنند و چارچوبی را  یت میهای جدید فعال گسترش فناوری

ها در آن چارچوب بتوانند در زمینة  کنند که دولت فراهم می

مورد اجرا ه فرآیند نوآوری سیاستگذاری نموده و آنها را ب

 ،حمایت ،بگذارند. ماهیت چنین تعاملی که اهدافی چون ابداع

های جدید را دنبال  تأمین مالی و یا نظارت بر علوم و فناوری

اجتماعی و مالی  ،حقوقی ،تجاری ،تواند فنی می ،کند می

توان گفت  به این ترتیب می. (3131)همل و همکاران، باشد

نوآوری و به ویژه نوآوری مدیریتی از جمله موضوعات مهم 

های زیادی  مدیریتی و سازمانی است که مطالعات و پژوهش

ها  این پژوهشالمللی انجام شده است.  در سطح ملی و بین

د که عوامل متعددی باعث افزایش نوآوری نهد نشان می

دهند که نقش  ها نشان می این بررسید. نگرد مدیریتی می

های مدیریتی در تحقق نوآوری مدیریتی مشخص نشده  ارزش

است. از طرف دیگر در دانشگاه پیام نور به عنوان یک سازمان 

فعال در حوزه آموزش و پژوهش، با برخورداری از بیش از 

نفر دانشجو در سطح کشور نقش مهمی در تربیت  یک میلیون

رو  های کشور خواهد داشت. از این منابع انسانی آینده سازمان

وری مدیریتی در آن از اهمیت باالیی برخوردار است. بر آنو

این این اساس این دانشگاه به عنوان جامعه مورد مطالعه 

در صدد پاسخگویی به انتخاب شد و پژوهشگر پژوهش 

نوآوری وضعیت موجود ( 3 ای پژوهشی زیر است:ه سؤال

های  ارزش( 2چگونه است؟ مدیریتی در دانشگاه پیام 

های  آیا ارزش( 1 اند؟ مدیریتی مدیران دانشگاه پیام نور کدام

نوآوری مدیریتی را در دانشگاه پیام نور تحت تأثیر ، مدیریتی

های  ( آیا تأثیر جو سازمانی رابطه میان ارزش1 دهد؟ قرار می

در  ؟دهد قرار میتأثیر مدیریتی و نوآوری مدیریتی را تحت 

های  مند پاسخ شده است تا به صورت نظامتالش  مقالهاین 
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لذا های مطروحه فوق داده شود.  مناسبی به هر یک از سؤال

گر جو  هدف کاربردی این پژوهش شناخت نقش مداخله

مدیریتی های مدیریتی و نوآوری  سازمانی در رابطه میان ارزش

 باشد. در دانشگاه پیام نور می

 

 مبانی نظری  مروری بر
گیر  به هر چیزی که به طور چشم. مدیریتی نوآوری -1

انجام کار مدیریت را تغییر دهد یا به طور قابل ة نحو

های رایج سازمانی را متحول ساخته و از این  ای شکل مالحظه

یریت راه، باعث پیشرفت اهداف سازمانی شود نوآوری مد

توان گفت، نوآوری مدیریت شیوه کار کردن  شود. می گفته می

دهد  دهد و این کار را به صورتی انجام می مدیران را تغییر می

بخشد. این عمل یعنی تغییر  که عملکرد سازمان را ارتقا می

تواند منافع بسیار  کارکردن مدیران می  رفتار و تغییر شیوه

نوآوری مدیریت داشته باشد.  زیادی را برای سازمان به همراه

شامل شروع یک نوظهوری و تازگی در یک سازمان و شرکت 

دهد. از  است که شکل خاصی از تغییر سازمانی را نشان می

توان به عنوان تفاوتی در شکل،  این رو نوآوری مدیریت را می

های مدیریت در طول زمان در یک سازمان  کیفیت یا فعالیت

یر نسبت به گذشته نوظهور بوده و که این تغی تعریف کرد

در تعریفی دیگر  .(321: 2003)جوالن و همکاران، تازگی دارد

های جدید مدیریت به شرکت  نوآوری مدیریت، معرفی روش

و هدف آن ارتقاء عملکرد شرکت است. نوآوری مدیریت 

ست از یک اقدام یا ساختاری ا برای بعضی از محققان عبارت

است، بدین معنا که آن روش هیچ که برای پیشرفت، جدید 

برای سایر محققان، نوآوری  ای ندارد.  سابقة شناخته شده

 ،گردد که برای شرکت جدید باشد می  مدیریت به چیزی بر

حتی اگر از شرکت دیگر از جمله یک شرکت مشابه اقتباس 

گری همل در کتاب (. 2001)فرازمند و همکاران، شده باشد

مقصود ما از نوآوری مدیریت، هر »گوید:  آینده مدیریت می

گیر نحوه انجام کار مدیریت را  چیزی است که به طور چشم

های رایج سازمانی  ای شکل تغییر دهد یا به طور قابل مالحظه

را متحول ساخته و از این راه، باعث پیشرفت اهداف سازمانی 

تر بگویم، نوآوری مدیریت شیوه کار کردن مدیران  شود. ساده

دهد که  دهد و این کار را به صورتی انجام می ر میرا تغیی

: 2003)همل و همکاران، « بخشد. عملکرد سازمان را ارتقا می

310.) 

توانند زمینه نوآوری مدیریت در سازمان  عوامل زیادی می

شجاعت ی چون: توان به موارد از جمله می ،را فراهم آورند

 ،سنتی های مدیران سازمان برای ایجاد تغییرات در روش

خلق محیط کاری  ،نوآوری در سازمان  همگانی ساختن وظیفه

به شدت مشارکتی که کارکنان را برای حداکثر تالش ممکن 

نگاه به آینده و  ،(1: 2003)دانیل و همکاران،  انگیزاند بر می

در نظر گرفتن و  ،احساس نیاز مدیران به آغاز دوباره استراتژی

و قانع کننده برای وضع های مناسب  فراهم کردن جایگزین

ها و  پذیری در تخصیص استعداد پروایی و انعطاف بی ،موجود

 اشاره کرد.  ها برای پشتیبانی از ابتکارهای جدید سرمایه

به طور سنتی و مرسوم، علت . های مدیریتی ارزش -9

های ارزشی، افزایش اثربخشی سازمانی و  اصلی مطالعه سیستم

فتارهای فردی و نگرش درون بینی ر محیط کار همچنین پیش

سازمانی بوده است. به عالوه از نظر اجتماعی، مطالعه 

های ارزشی، محققین را قادر ساخته،  ها و سیستم ارزش

ساختار و فرآیندهای اجتماعی را تجزیه و تحلیل نمایند. 

ها نقش بسیار مهمی در  مطالعات تجربی اثبات کرده که ارزش

اند. از این رو   و مدیریتی داشته بسیاری از متغیرهای سازمانی

های مدیریتی مدیران در  در این تحقیق هم نقش ارزش

)هویج،  نوآوری میدیریتی مورد بررسی قرار گرفته است

شوند که  هایی اطالق می ها غالباً به ایده رزش. ا(12: 2002

ها درباره خوب و بد، مطلوب و نامطلوب دارند. در  انسان

چهار مفهوم برای ارزش ارائه شده  «الالند»فرهنگ فلسفی 

است؛ اول ارزش به عنوان چیزی که فرد یا گروهی به آن 

 ای مورد میان عده عالقه دارند. دوم چیزی که کم و بیش در

احترام است. سوم وقتی که فرد یا گروهی در رسیدن  توجه و

شوند. و چهارم از جنبه اقتصادی که  ارضا می  به هدف خود،

(. از نگاه 232: 3121عمل مطرح است )محسنی، ارزش کاال و 

ها توسط آنها مورد  اندیشمندانی که مقوله فرهنگ و ارزش

ها در سطوح فردی، گروهی،  مطالعه قرار گرفته است، ارزش

شناسان  ملی و فراملی قــابل تــوجــه است از دیـدگاه جامعه
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صورتی وجود دارند که افرادی  های اجتماعی تنها در ارزش

ود داشته باشند که بتوانند اشیاء و اشخاص را ارزشیابی وج

ترین مکانیسمی است  کنند. در این راستا، نقش اجتماعی مهم

ها را توجیه و سمبولیک کرد.  توان ارزش که به واسطه آن می

توان دارای  های متفاوت اجتماعی فرد را نمی در جامعه نقش

 (.233: 3121ارزش اجتماعی یکسان دانست )محسنی، 

های کلی رفتار، احکام جمعی و  های اجتماعی به مدل ارزش

پذیرش عمومی و خواست جامعه  هنجارهای کرداری که مورد

ر سطوح د( 261: 3122شوند)بابایی،  اند اطالق می قرار گرفته

 کلی جامعه ارزش ندارد. 

ها در  اگر مدیریت را یک سیستم بدانیم، حضور ارزش 

فرهنگ سازمانی . خورد ـه چشم میهای متعدد آن ب زیرسیستم

های مدیریت، بارزترین  به عنوان یکی از مهمترین زیرسیستم

کند. با پذیرش این  ها در آن رشد می جایی است که ارزش

جمله عناصر فرهنگ سازمانی  های مشترک از اصل که ارزش

بوده و به همراه باورها تجلی فرهنگ سازمانی هستند )استانلی 

های اصلی سازمان، که به  ( و ارزش223: 3121دیویس، 

گیرند، معرف  توجه همگان قرار می مقیــاس وسیـع مــورد

( و موازین 123: 3121فرهنگ آن سازمان هستند )رابینز، 

اخالقی سازمان، یک سیستم ارزشی هستند که سرلوحه کار 

( 11: 3130اعضای سازمان قرارگرفته است )جفری و کارون، 

رهنگ سازمانی سیستمی مرکب از چندین و توجه به اینکه ف

کند و اینکه  ارزش مشترک است که کارکنان را رهبری می

های مدیریت اجرایی، سازمان و نتایج آن  اغلب در کنار روش

کند )جفری و  را در سطح باال به منابع انسانی منعکس می

های سازمانی را  ( و درصورتی که ارزش22: 3130کارون، 

ها، ساختار قدرت،  ل متعددی مثل سمبلنــاشی از عــوام

ها و  ها و اسطوره ساختـار ســازمانی، رهبری، داستان

ارتباط  (316: 2002، 3)تیم های ســازمــان بدانیـم سیستم

ها و سیستم مدیریت، به  متقابل فرهنگ سازمانی و ارزش

هــای  پارادایــم»گوید:  گردد. ادگارشاین می خوبی عیان می

گیرند به نحوی که چگونگی  ازمان شکل میفرهنگی در س

ها و  احساس افراد سازمان درباره مسایل و موقعیت فکر و

________________________________________ 
1. Tim 

وی سطــوح مختلفی را  «.روابط آنها را مشخـص ســازد

برای فرهنگ، به عنوان مانیفست قائــل است که 

ها در سطـح دوم  مصنــوعـات در سطـح اول و ارزش

این  پیتر دراکر نیز بر (.333: 2003، 2)تونیگیـرند قــرارمـی

هایی  ها باید برای خود معیــار و ارزش باور است که سازمان

داشته باشند، مردم هم همین طور. برای اینکه فرد در سازمان، 

ها و معیارهای  های او باید با ارزش کارآمد و موثر باشد ارزش

: 3123سازمان، سازگاری و همخوانی داشته باشد )دراکر، 

در مقوله مدیریت تغییر نیز برخی بر این باورند که (. 232

های ارزشی سازمان اغلب آمادگی و میزان آن برای انجام  نظام

(. در 31: 3123کند )اپل و استامف،  تغییرات را تعیین می

ها مالزم با هر نوع توسعه  توسعه سازمانی نیز تغییرات ارزش

تحول و توسعه منظر دیگر، هر نوع  شود. از و تغییر شمرده می

دانند. به تعبیر دیگر  سازمانی را مستلزم وجود فرهنگ آن می

تحول سازمانی دارای دو رکن فرهنگی و ساختاری است. 

هنگامی که هدف، تحول مدیریت است، هر دو رکن باید 

هـا و  برگیرنده باورها، ارزش تغییر کند. رکن فرهنگی در

ت که نوع نگاه های مدیریت است و این رکن فرهنگی اس نگاه

(. ارزش 26  :3123کند )باقریان،  و نگــرش را تعییــن مــی

هایی که بین نیک و بد،  ها که عبارتند از مجموعه دیدگاه

شوند، در انتخاب اهداف  مطلوب و نامطلوب تفاوت قائل می

استراتژی و رسیدن به آنها و ارزیابی نتایج مثبت و منفی تاثیر 

(. در مطالعات تطبیقی هم، 322  :2002دارند )گلوک و جاچ، 

های اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردارند.  محیط

اعتقادات،  ها و ها بر محیط فرهنگی، ارزش در این پژوهش

ها تاکید  ها و داستان هنجارهای اجتمــاعی و حتی افسانه

واقع به لحاظ اینکه بیشتر  در (.213: 3123شود )راگونات،  می

شوند، لذا  نفع در سازمان نیز اعضای جامعه تلقی میافراد ذی

ها و عقاید آنها از تاثیرات اجتماعی و فرهنگی  بیشتر ارزش

 (.22  :3130گیرد )جفری،  نشأت می

گذاری از دیگر عناصر سیستم  مشی گیری و خط تصمیم

های جامعه است. عالوه بر  است که عمیقاً تحت تاثیر ارزش

هـای مدیران، کارکنان و دیگر افراد  طریق ارزش تاثیری که از

________________________________________ 
2. Tonni 
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گذاری به  مشی گیــری و خط مرتبط بر فــراینــد تصمیم

آید، نظام فکری، اخالقی و ارزشی جامعه نیز به طور  وجود می

سوی دیگر،  گذارند. از های مدیران تاثیر می مدام بر تصمیم

اینکه در مرحله شناخت مسئله، چه چیزی را مسئله بدانیم، با 

های محیطی است.  م اولویت، بازهم متأثر از ارزشکدا

سازماندهی که از آن تحت عناوین وظایف مدیر، اصول 

شود از  مدیریت و نیز گامی از فرایند مدیریت نام برده می

ها به نحوی بر چگونگی  هایی است که ارزش دیگر زیرسیستم

ی گذارند. تمرکز و عدم تمرکز، پهنا و بلند و نتایج آن تاثیر می

هرم سازمان، حیطه نظارت، صف و ستاد و نحوه ارتباط آنها با 

هم، میزان پذیرش مشارکت و تفویض اختیار در سازمان 

های ارتباط بین واحدها ازجمله مسایلی است که  مکانیسم

های حاکم بر سازمان و داخل سازمان قرار  تحت تاثیر ارزش

نیز از  های علی، اشکال و چگونگی عمل آنها دارند. سازمان

دیگر مواردی است که در حوزه سازماندهی متأثر از 

 های جامعه و نوع نگرش آن به انسان و جایگاه خواهد ارزش

های نامبرده موارد دیگری نیز یافت  بود. عالوه بر زیرسیستم

جمله:  ها بر آنها از شوند که محل تاثیرگذاری ارزش می

برخورد  یک و نحوه تعارض، استرس و کنترل که وضعیت هر

حد زیادی بستگی بر فرهنگ  سازمان و مدیران با آنها تا

 های حاکم بر آنها دارد. ســازمـانی و ارزش

 

 سازمانی جو -3

، دانشگاهجو یا اقلیم سازمانى را در یک « هوى و میسکل»

وسیعى  جو یا اقلیم سازمانى، اصطالح »کنند:  چنین تعریف مى

دانشگاه ومى کار در محیط عم است که به ادراک معلمان از

شخصیت  و متاثر از سازمان رسمى، غیررسمى، اطالق شده 

از نظر (. 26: 3163)نورث،  «رهبرى سازمانى است افراد و

جو سازمانى چنین است: « روبرت استرینجر» و« لیتوین»

کند دارد و  که فرد از نوع سازمانى که در آن کار مى ادراکاتى»

عادى مانند استقالل، ساختار اب احساس او به سازمان برحسب

سازمانى، پاداش، مالحظه کاریها، صمیمیت و حمایت و 

جو سازمانى را به کیفیت « بند عالقه» (. 22)همان: « صراحت

سازمان این کیفیت را   درونى سازمان، آنگونه که اعضاى 

هالپین و ». از طرف دیگر کند کنند تعبیر مى مى  تجربه و ادراک

های درونی  ویژگی»گویند:  جو سازمانی می در تعریف« کرافت

که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار 

شود. این جو  گذارد، جو سازمانی نامیده می افراد آن تاثیر می

های آنان از  سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف

)گودرزی،  «شود های درونی سازمان سنجیده می ویژگی

سازمانی محیطی  ( نیز معتقد است جّو3332بولدن ) (.3133

کنند و منعکس کننده نگرش  است که افراد در آن کار می

 کارکنان و سبک مدیریت سازمان است. جّوسازمانی در

کنند  برگیرنده نظام ارزشی است به این معنا که مشخص می

روش انجام کار چیست و اینکه چه رفتارهایی مورد تائید قرار 

( جو سازمانی به طور 3330گیرد. به نظر شنایدر ) می

ها و اقدامات و  مشی ای به عنوان درک مشترک از خط گسترده

های سازمانی اعم از رسمی و غیر رسمی تعریف شده  رویه

( 3333است و برای اعضا قابل مشاهده است.به گفته آونز )

هایی  مفاهیم فرهنگ سازمانی و جو سازمانی هر دو سازه

د که با یک واقعیت سرو کار دارد و رفتار افراد در هستن

های مستقیم و محسوس  سازمانها حاصل تعامل با حادثه

نیست، بلکه حاصل تعامل با نیروهای نامحسوس در محیط 

سازمانی منعکس کننده  کند جّو بیان می (3331است. چاندان )

نگرش افراد از سازمانی است که نسبت به آن احساس 

هایی است  ای از ویژگی و عامل کنند و مجموعه دلبستگی می

که توسط کارکنان سازمان وجود دارد و به عنوان نیروی اصلی 

از طرف دیگر با تأمل بر  در تعیین رفتار کارکنان مؤثر است.

شویم که چگونه کارکنان، از طریق  جو سازمانی، متوجه می

 های پیچیده را درک ها و مفاهیم کلی، محیط توسعه نگرش

بر اساس تعریفی که از  (.3332و همکاران،  3شنایدرنمایند) می

توان، درک کارکنان از  را میآن جو سازمانی شده است، 

حوادث، اقدامات و روشها و رفتارهای سازمانی دانست. در 

کند که چگونه افراد  واقع فرآیند شناخت جو سازمانی بیان می

های  لشبصورت مستقل در داخل سازمانها، مسائل و چا

بینند و چهارچوبی جدید از ابزارها و اهداف  ناشناخته را می

کنند تا از آنها استفاده نمایند. جوسازمانی عبارت  ایجاد می

________________________________________ 
1. Schneider 
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های  حاالت، خصوصیات یا ویژگی ای از است از مجموعه

حاکم بر یک سازمان که آن را گرم، سرد، قابل اعتماد، غیرقابل 

، تسهیل کنند. یا بازدارنده آور یا اطمینان بخش اعتماد، ترس

سازد و ازعواملی نظیر رضایت شغلی، شخصیت، رفتار،  می

سوابق، نوع مدیریت، فرهنگ سازمانی روحیه، انگیزش، 

آید و سبب تمایز دو  ساختار، تکنولوژی و غیره بوجود می

 (. 333 :3121سازمان مشابه از هم می شود)میرکمالی، 

 

 یقو مدل مفهومی تحقتجربی پیشینة 
ای مرهون نوآوری افراد  پیشرفت و ادامه حیات هر جامعه

های مختلف اقتصادی،  آن جامعه و شکوفایی در عرصه

است. نگاهی  نظایر آن اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و

به دستاوردهای بشر و سیر زندگی او بر روی کره خاکی، 

سازد و مشخص  پذیر می درک این واقعیت را به راحتی امکان

شود جوامعی که در این زمینه تالش و کوشش بیشتری  یم

نسبت به سایر جوامع از پیشرفت و تکامل فرهنگی  ،اند داشته

اهمیت نوآوری در زندگی اند.  و تمدنی بهتری برخوردار بوده

ها به منظور توسعه و ارتقاء سطح  بشر موجب شده تا انسان

ری کیفی زندگی خود، در طول تاریخ به خالقیت و نوآو

بپردازند. ابداعات و اختراعات مختلفی که در طول تاریخ 

ها انجام شده، در واقع برآیند و حاصل خالقیت  توسط انسان

دهند که نوآوری در  ها نشان می و نوآوری بوده است. بررسی

های بسیار دور مطرح بوده است، به طوری که  آموزش از زمان

آموزش به روش ه. ق( با استفاده از  120 -123ابن سینا )

انفرادی، آموزش گروهی و مباحثه را نشاط، دوستی و احترام 

 -101غزالی )همچنین امام محمد  .کند به افراد توصیف می

ه.ق( در تعلیم و تربیت بر تشویق و بازی کودکان تأکید  110

ه.ق( تربیت را  132 – 622کند، خواجه نصیر طوسی ) می

از آالم در کودکان معتقد داند و بر رهایی  مبتنی بر عادت می

پرورش استعداد عقلی، علمی  . به عقیده این بزرگواران،است

و حقیقت جویی، پرورش استعداد اخالقی و به دست آوردن 

عد پرورش استعداد هنری )بُ ، موجبوجدان اخالقی

و قدرت ابداع، ابتکار، نوآوری شود  در انسان میزیباشناسی( 

البته بررسی . (3121فرو،  د)حجکن ایجاد میرا آنان و خالقیت 

های  دهد که نوآوری در حوزه مند این موضوع نشان می نظام

ها مطرح شده است؛ به طوری که  نظامی پیش از بقیه حوزه

ها نقشی کلیدی ایفا  نوآوری در جنگدهند  نشان می ها بررسی

اند که به رغم اینکه  هایی در سطح دنیا بوده کرده است و ارتش

از تکنولوژی نظامی بسیار باالیی برخوردار بوده و  شان دشمنان

اند، اما با نوآوری و خالقیت نیروهای  تفوق تکنولوژیک داشته

اند بر دشمنان خود فائق  انسانی آنان و تغییر قواعد توانسته

شوند و نتیجه نبرد را به نفع خود رقم بزنند. نمونه این 

( با )صحضرت رسول های  توان در جنگ واقعیت را می

مقابله دلیرانه نیز  خندق وو  بدر اتمشرکان مانند غزو

در  نیروهای جمهوری اسالمی ایران با نیروهای متجاوز عراقی

 طول هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد. 

گیری و شدت رقابت در حوزة  اما به مرور زمان و با شکل

سازمان و مدیریت، خالقیت و نوآوری به عنوان یک عامل 

ها و  و مزیت رقابتی مطرح شد و شرکت مهم موفقیت

های مختلف در کشورهای گوناگون به سمت آن  سازمان

گرایش پیدا کردند و به عنوان یکی از مباحث مهم مطرح شد؛ 

تا جایی که امروزه خالقیت و نوآوری به عنوان مشخصه 

ها به  سازمانشود. امروزه  اصلی برخی از جوامع شناخته می

آوری و تکنولوژی در محیط خارجی و  ندلیل رشد و توسعه ف

ریزی برای تحقق  جهان پیرامون، مقتضی است که در برنامه

اهداف بلندمدت، دست به نوآوری زده و متغیرهای محیطی و 

نوآوری در مباحث سازمانی، امروزه  اساسی را مدنظر قرار دهند.

ریزی است. در فرآیند  جزء یکی از وظایف مهم مدیران در برنامه

ریزی و عملیات سازمانی که در  زمانی، مدیران باید برای برنامهسا

توان  . به این ترتیب میهمواره خالق و نوآور باشند پیش رو دارند،

گردد و  های بسیار دور بر می گفت پیشینه بحث نوآوری به زمان

گیری زندگی انسان وجود  شاید بتوان گفت نوآوری از بدو شکل

ت سرعت نوآوری در اوایل کُند و از داشته است، اما طبیعی اس

عصر صنعتی به بعد بسیار تند شده است. اهمیت این موضوع در 

به بعد،  20حوزه سازمان و مدیریت به حدی بوده است که از قرن 

خالقیت و نوآوری همواره یکی از موضوعات مطرح در مباحث 

نظرانی اولیه  سازمانی و مدیریتی بوده است. به طوری که صاحب

 دیریتی چون تیلور در مدیریت علمی، کارسنجی و م
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سنجی، فایول در بحث مدیریت فرایندی، التون مایو در  زمان

اند و  اثورن و .... بر نوآوری و ابتکار تأکید داشتهمطالعات ه

شده است. صاحب  جزء اصول اولیه و اصلی آنها محسوب می

نظران معاصر نیز هر یک به نوعی بر اهمیت این موضوع در 

به طوری که تحقیقات مختلف انجام اند.  ها تأکید داشته سازمان

گرفته به عنوان یک متغیر مورد توجه قرار « نوآوری»شده 

( 216: 2031و همکاران ) 3ییدر تحقیقی که توسط الاست. 

نوآوری منابع و روابط سازمانی با انجام شده است، رابطه میان 

مورد مطالعه قرار گرفته از طریق مدیریت دانش مدیریتی 

های دانش  است. این مطالعه نشان داده است که در سازمان

روابط مناسب و منابع سازمانی از طریق توسعه محور، 

ها  موجب تقویت نوآوری مدیریتی در سازمان ،مدیریت دانش

شود و این موضوع به نوبة خود نوآوری و عملکرد در  می

  .(3)شکل دهد حوزة تولید و بازاریابی را افزایش می

  

های انجام شده  از طرف دیگر در برخی از پژوهش

عنوان متغیر اثرگذار نیز مطرح شده است. نوآوری مدیریتی به 

رابطه میان ( 1: 2003و همکاران ) 2از جمله در تحقیق مول

وری  گر و بهره نوآوری مدیریتی به عنوان متغیر مداخله

سازمانی مطالعه شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است 

که محتوا و اندازة سازمان، همچنین نیروی کار و قلمرو بازار 

یز دانش و منابع سازمانی از طریق مدیریت نوآوری موجب و ن

 . (2)شکل شود وری سازمان می افزایش بهره
 

شویم که  با تأمل بر جو سازمانی، متوجه میدر نهایت 

ها و مفاهیم کلی،  چگونه کارکنان، از طریق توسعه نگرش

و  1)شیندر نمایند را درک میة سازمانی های پیچید محیط

، دشوار نیست که نتیجه ر این اساسب. (336 :3332همکاران، 

هیچ وقت پیامدهای سازمانی بگیریم، تصمیمات مربوط به 

های شناخته شده  توانند با استفاده از ابزارها و هدف نمی

موجود، حداکثر استفاده از منابع را مشخص کنند، بلکه الزم 

________________________________________ 
1. Lai 

2. Mol 

3. Schneider 

است تا با شناخت محیط و پیرامون خود و نهایتاً جو حاکم 

های ناشناخته و استفاده نشده  ازمان، از فرصتبر س

های  ارزش. به این ترتیب با توجه به اینکه برداری نمایند بهره

سازمانی محسوب شده و  1از جمله مفاهیم نرم مدیریتی

قابلیت اثرگذاری بر متغیرهای نرم و سخت سازمانی را دارند، 

 این متغیر از طریق جو سازمانی،انتظار بر این است که 

با پذیرش این نوآوری مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد. 

خواهد بود پژوهش به شرح زیر  مدل مفهومینظریه، 

   :(1)شکل

اهداف زیر برای با توجه به مدل مفهومی پژوهش، 

 پژوهش حاضر تدوین گردید:

ارزش های مدیریتی  تاثیرشناسایی نوع و میزان  .3

یام دانشگاه پ بر روی نوآوری مدیریتی مدیران

 نور

ارزش های مدیریتی  تاثیرنوع و میزان  تشخیص .2

جو سازمانی دانشگاه دانشگاه  بر روی  مدیران

 پیام نور

 دانشگاه جو سازمانی تاثیرنوع و میزان تعیین  .1

دانشگاه پیام  مدیران نوآوری مدیریتی بر روی

 نور

شناخت نوع و میزان تاثیر ارزش های مدیریتی  .1

نوآوری مدیریتی از طریق جو سازمانی بر روی 

 مدیران دانشگاه پیام نور

زیر  پژوهشی های فرضیهو در راستای نیل به اهداف فوق،

 گردیدند:ارائه 

 مدیران مدیریتی نوآوریبر  مدیریتی های ارزش. 3

 تاثیر معنی داری دارد. نور پیام دانشگاه

جو سازمانی دانشگاه  بررزش های مدیریتی مدیران ا. 2

 دارد. داری تاثیر معنیپیام نور 

نوآوری مدیریتی مدیران دانشگاه پیام  برجو سازمانی . 1

 دارد. تاثیر معنی دارینور 

________________________________________ 
4. Soft 
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از طریق جو سازمانی، نوآوری  های مدیریتی . ارزش1

مدیریتی مدیران را در دانشگاه پیام نور تحت تاثیر قرار 

 دهد. می

 

 شناسی تحقیق روش
ز نظر تحقیق حاضر، از نظر هدف از نوع کاربردی و ا

پیمایشی و از شاخه میدانی بوده و  -اجرا از نوع توصیفی

های گردآوری شده که از حجم  سعی دارد تا با استفاده از داده

اند و بدون دخالت در شرایط  نمونه مشخصی بدست آمده

های نمونه را به کلیت جامعه آماری  جاری، نتایج و یافته

ه است تا به تعمیم دهد. با استفاده از این روش تالش شد

توصیف رابطه بین متغیرهای پژوهش در دانشگاه پیام نور نیز 

پرداخته شده است. از طرف دیگر هر یک از عوامل و 

اند. با توجه به  متغیرهای پژوهش نیز تحزیه و تحلیل شده

ای به  ماهیت تحقیق حاضر در این تحقیق از روش کتابخانه

روش از  ،منظور مطالعه و تدوین مبانی نظری پژوهش

مصاحبه به منظور شناسایی و نهایی کردن متغیرهای مستقل و 

روش پرسشنامه به منظور گردآوری و از وابسته پژوهش 

جامعه آماری استفاده شده است. های قابل تحلیل پژوهش  داده

نظران دانشگاه پیام نور  این تحقیق طیفی از مدیران و صاحب

ند. با ا شتهه آگاهی داکه نسبت به امور مدیریتی دانشگابودند 

توجه به خصوصیات جامعه آماری تحقیق و به دلیل 

گستردگی جامعه آماری و در نظر گرفتن قلمرو زمانی تحقیق 

گیری استفاده شده است. با توجه به ضرورت  از روش نمونه

  گیری از روش گیری، در این تحقیق جهت نمونه انجام نمونه

سترس استفاده شده تصادفی در د –ای گیری خوشه نمونه

های این روش آن است که برای دسترسی به  است. از ویژگی

توان  های آماری از یک جامعه پراکنده و متنوع، می نمونه

بندی  جامعه مدنظر را طی چند مرحله به اجزایی خاص تقسیم

های بدست آمده، به روش  نمود و سپس از بین خوشه

در نهایت قرار داد.  تصادفی، افراد در دسترس را مورد مطالعه

ها استفاده  تحلیل دادهبرای و استنباطی آمار توصیفی فنون از 

های مربوط به  در تحلیل دادهشده است. به این منظور 

 tها و متغیرهای پژوهش از آزمون  وضعیت هر یک از مولفه

استیودنت استفاده شده است. همچنین برای بررسی و آزمون 

بستگی و رگرسیون مورد های پژوهش، آزمون هم فرضیه

بندی  استفاده قرار گرفته است. و در نهایت به منظور اولویت

های پژوهش، آزمون  تأثیر هر یک از متغیرها و مولفه

 ناپارامتری فریدمن بکار گرفته شده است. 

 

 پژوهش های یافته
درصـد از   63کـه   دهـد  نشان میهای پژوهش  یافته

ــخ ــردان و   پاس ــان را م ــد را  12گوی ــکیل  درص ــان تش زن

گویـان   درصـد از پاسـخ   30 حـدود دهند. از نظر سنی  می

انــد، بــه طــوری کــه   ســال بــوده 10دارای ســن بــیش از 

گویـان بـه گـروه     درصد از پاسخ 10ترین فراوانی با  بیش

چنـین از نظـر مـدرک     سال تعلق دارد. هم 10تا  10سنی 

گویــان دارای  درصــد از پاســخ  30تحصــیلی بــیش از  

 اند.   بودهاهی تحصیالت دانشگ

پــژوهش،   هــای و قبــل از آزمــون فرضــیهدر ادامــه 

های مدل مفهومی بـا اسـتفاده    مؤلفهوضعیت کلی  نخست

خروجی نتـایج   3. جدولشدبررسی استودنت  tآزمون از 

(، متغیـر  های مدیریتی ارزشبرای متغیر مستقل )مزبور را 

ــانجیم ــازمانی ) ی ــو س ــته ) ج ــر وابس ــوآوری ( و متغی ن

آنهـا نشـان   داری  سـطح معنـی  ا همراه مقـادیر  ( رمدیریتی

 دهد.   می
 

 های پژوهش در مورد مؤلفه tنتایج آزمون  .1جدول 

 میانگین تعداد متغیر مورد بررسی
انحراف 

 معیار
 آماره آزمون

سطح 
 داری معنی

13/0 1831 361 ارزش مدیریت  138211 .000  
63/0 1811 361 جو سازمانی  328323 .000  
11/0 1811 361 ینوآوری مدیریت  118216 .000  

 

داری هـر سـه    شود سطح معنی چنان که مشاهده می

اسـت. بـا    0801متغیر مورد مطالعه کمتر از سطح خطـای  

توان گفت کـه وضـعیت    توجه به عالمت آماره آزمون، می

همچنـین نتـایج آزمـون    باشـند.    آنها باالتر از متوسط می

 است.   2های تحقیق به شرح جدول  مربوط به فرضیه
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 های فرعی پژوهش آزمون مربوط به فرضیه .9جدول

 Fآماره  معادله بررسی شده فرضیه پژوهشی
سطح 

 Fدار  معنی
 tآماره 

سطح 
دار  معنی
 tای  نمونه

 نتیجه

های مدیریتی با نوآوری مدیران  ارزش
 داری دارد.  دانشگاه پیام نور رابطة معنی

e( +های مدیریتی ارزش )f= نوآوری
 یریتیمد

68336 003/0 28611 003/0 
تأیید 
 فرضیه

جو سازمانی با نوآوری مدیران دانشگاه 
 داری دارد. پیام نور رابطه معنی

e( +جوسازمانی )f=0 308112 0 303821 نوآوری مدیریتی 
تأیید 
 فرضیه

های مدیریتی از طریق جو  ارزش
سازمانی، نوآوری مدیران را در دانشگاه 

 دهد. قرار می پیام نور تحت تأثیر

e( + های مدیریت و جوسازمانی ارزش )
f=نوآوری مدیریتی 

128221 0 
308216 
28232 

0 
02/0  

تأیید 
 فرضیه

 

هـای   بعد از بحث درباره وضعیت مؤلفهاز سوی دیگر، 

ها الزم است تا از صحّت مـدل مفهـومی     مدل و آزمون فرضیه

ــان حاصــل شــود. از ایــن رو در ادامــه مــدل   پــژوهش اطمین

در  -افـزار لیـزرل اسـت    که خروجی نـرم  -معادالت ساختاری

 است. ارائه شده  1قالب شکل
  

 
 مدل معادالت ساختاری بر حسب ضریب استاندارد .4 شكل

رابطه مسـتقیم  نخست دهد که  لیزرل نشان می خروجی

است کـه بـا    13/0نوآوری مدیریتی  ابهای مدیرتی  ارزشبین 

 ، شدت همبستگی یانجیر مبه عنوان متغیجو سازمانی ورود 

 

 

به ایـن ترتیـب   . کند پیدا میافزایش  63/0بین آن دو به 

های مدیریتی و  توان گفت که جو سازمان رابطه میان ارزش می

نوآوری مدیریتی را در دانشـگاه پیـام نـور تحـت تـأثیر قـرار       

2هـای   شـاخص با توجـه بـه    از طرف دیگردهد.  می
/df<3χ ،

GFI>0.5 ،CFI>0.9، 0.08>RMSEA ، ــژوهش ــدل پ م

 دارای برازندگی الزم بوده و کلیت آن مورد تأیید است. 

 

 گیری و نتیجه بحث و بررسی
رویکرد  ،نوآوری مدیریتیاین مقاله بیان شد که ارتقای  در

قرار بهبود پیامدهای سازمانی روی  ثری را پیشؤجدید و م

 عمالًنوآوری مدیریتی گذاری روی  سرمایه دهد. از این رو می

خواهد  ی سازمانها بر سایر سرمایه گذاری سرمایهبه منزله 

جدای از پیشینة تئوریک و نظری مربوط در این ارتباط، . بود

به موضوع نوآوری مدیریتی، جستجوهای نگارنده بیانگر آن 

است که در این زمینه تحقیقات کاربردی زیادی در سطح ملی 

متغیرهای  المللی انجام شده است که طی آن رابطه و بین

مختلفی با نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته است. اما کمتر 

های مدیریتی در نوآوری مدیران در  نقش و اهمیت ارزش

با درک این موضوع،  هنگارندها مورد توجه بوده است.  سازمان

های مدیریتی و نوآوری  بررسی رابطه میان ارزشدر صدد 

ر مدل مفهومی طراحی دآمد. مدیریتی در دانشگاه پیام نور بر 

های  ارزشهای چند سویه میان  تعاملشده برای تحقیق، 

جو سازمانی گر  مداخله نقشمدیریتی، نوآوری مدیریتی و نیز 

، نوآوری مدیریتیارائه شد تا به کمک آن بتوان ضمن ارتقای 
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تری  نسبت به بسط و توسعه عملکرد سازمان به صورت بهینه

 یاری رساند. 

نتایج حاصل بیانگر آن است که وضعیت در این راستا 

اند.  به باال بوده گانه تحقیق در حد متوسط های سه کلی مؤلفه

لذا، از آنجا که سؤال اول پژوهشی در مورد وضعیت نوآوری 

توان گفت که  مدیریتی در سازمان مورد مطالعه بوده است، می

از دیدگاه پاسخگویان نوآوری مدیریتی در دانشگاه پیام نور 

مقایسه مورد به مورد نتایج ر حد متوسط به باال بوده است. د

در تحقیقی دهد که  تحقیقات مشابه با تحقیق حاضر نشان می

در دانشگاه  2003که توسط جولیان و همکاران وی سال 

های مدیریتی با نوآوری  میشیگان به انجام رسید، ارزش

ان و داری داشته است )جولی مدیریتی و سازمانی ارتباط معنی

(. اما این رابطه در تحقیق استوردی در 310: 2003همکاران، 

به  (.312: 2001معنی دار نبوده است )استوردی،  2001سال 

محیط دانشگاهی دانشگاه پیام نور که زعم نگارنده از آنجا که 

های تولیدی و  سازمانی از جمله محیط  آن را از سایر محیط

دیگر تأسیس واحدها و و از طرف سازد،  خدماتی متمایز می

از میان انواع موجب شده است که مراکز دانشگاهی جدید 

ها، نوآوری مدیریتی در آن مطرح  مختلف نوآوری در سازمان

معرفی نظران در تعریف نوآوری مدیریتی آن را  صاحبشود. 

هدف آن دانند که  سازمان میهای جدید مدیریت به  روش

روش هیچ سابقة شناخته  و از آن استسازمان ارتقاء عملکرد 

لذا، با تأسیس واحدها و مراکز ندارد. وجود ای  شده

ها برای اداره واحدها و  داننشگاهی دانشگاه پیام نور، مدیریت

پردازند و به مرور با  مراکز تازه تأسیس به نوآوری مدیریتی می

ها، نسبت به نهادینه  کسب تجربه و نیز استانداردسازی روش

رسد با توجه  با این حال به نظر مینمایند.  می کردن آنها اقدام

به فضای آموزشی و تنوع واحدها و مراکز آموزشی و مدیریت 

تواند از  آنها، میزان نوآوری مدیریتی در این دانشگاه می

وضعیت به مراتب بهتری برخوردار باشد. اما به عقیده نگارنده 

اعتقاد دارند  بینند، چرا که مدیران خود را نوآور نمیبسیاری از 

و به  نوآوری نقشی محوری در وظایف مدیران معمولی ندارد

را به دلیل انجام وظایف معمول آموزشی مورد تشویق  یکس

های دانشگاه  دهند و لذا به دلیل تکراری بودن فعالیت قرار نمی

  رود.  باال نمیتوقع نوآور آنان ز در بلندمدت، ا

های  ارزش وضعیتدهد که  همچنین نتایج نشان می

مدیریتی نیز در حد متوسط به باال بوده است. به عبارت دیگر 

های مدیریتی را در دانشگاه پیام نور در حد  پاسخگویان ارزش

دهد که رعایت  این بررسی نشان میاند.  مناسب ارزیابی کرده

ها در این دانشگاه مورد توجه مدیران کلیه واحدها و  ارزش

با توجه به فضای آموزشی آن  و مراکز دانشگاهی بوده است

ها خود به ارزش شده است. در این ارتباط  رعایت ارزش

های دولت و  سیاستبه اجرای دستورات قانونی مافوق، توجه 

طرفانة قوانین و مقررات، رعایت  جرای بیامنافع سازمان، 

های  ارائه مشاورهها،  فع عمومی در اجرای سیاستامن

عدم ، مدنظر قرار گرفته باشدآنها نفع عمومی در که ای  سازنده

وقفه در سازمان،  تالش بیافشاء اطالعات سازمان بودن مجوز، 

اهداف فردی، نسبت به اولویت قرار دادن اهداف سازمانی 

، تالش در جهت نوآوریرعایت نظم و انضباط سازمانی، 

 احترام به کارکنان و نیز ارباب رجوع، و بهبود کیفیت خدمات

های مدیریتی مدیران دانشگاه  ارزشبودند که  از جمله موارد

 ند.  داده را تشکیل میپیام نور 

به توانستند  که میمتغیرهای مختلفی از میان  پژوهشگر

را های مدیریتی  ارزش ،گیرندعنوان متغیر مستقل مدنظر قرار 

امروزه انتخاب آن است که این . دلیل دادندمورد توجه قرار 

های مدیریتی در  ام ارزشی و ارزشظنها با مطالعه  سازمان

و اثربخشی سازمانی و محیط کار موجبات افزایش ها،  سازمان

بینی رفتارهای فردی و نگرش درون سازمانی  پیشنیز بهبود 

ها و  به عالوه از نظر اجتماعی، مطالعه ارزششوند.  می

های ارزشی، محققین را قادر ساخته، ساختار و  سیستم

ا تجزیه و تحلیل نمایند. مطالعات فرآیندهای اجتماعی ر

ها نقش بسیار مهمی در بسیاری  تجربی اثبات کرده که ارزش

اند. از این رو در این  از متغیرهای سازمانی و مدیریتی داشته

های مدیریتی مدیران در نوآوری  تحقیق هم نقش ارزش

 میدیریتی مورد بررسی قرار گرفته است. 

و رگرسیون چندگانه های همبستگی  با توجه به آزمون

های مدیریتی و نوآوری  ارزشانجام شده، ارتباط مستقیم بین 
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به عنوان جو سازمانی با ورود . اما شدتأیید  (13/0)مدیریتی 

های مدیریتی  ارزشگر، میزان تأثیرگذاری  متغیر مداخله

 راهاز های میدیریتی  ارزشبه عبارت دیگر ؛ افزایش یافته است

دانشگاه پیام در نوآوری مدیریتی  یتقاموجب ارجو سازمانی 

 هایانتظار براساس طور دقیق بهاین امر شود.  مینور 

که  دهند ها نشان می بررسیپژوهشگران بوده است. چرا که 

ها، از طریق ایجاد  جو سازمانی مثبت و سازنده در سازمان

شناختی، به نوآوری  احساسات مثبت و توسعه سرمایه روان

 کند.  کمک میمدیریتی سازمان 

 منابع

 راههای پژوهش از  دادهبا توجه به اینکه در نهایت 

ها  شخصی در پرسشنامه های اند، و نظر نظرسنجی حاصل شده

دهی مستعد تحریف هستند، لذا این  به دلیل تعصب در پاسخ

موضوع ممکن است نتایج تحقیق را به مخاطره بیندازد. از 

ز نوع همبستگی ا در ماهیت خودسوی دیگر این پژوهش 

توان روابط به دست آمده را از نوع  بوده است. بنابراین نمی

که شود  پیشنهاد می از این روروابط علت و معلول تلقی کرد، 

 مورد توجه قرار گیرد. آیندهدر تحقیقات 
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