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  چكيده
 نيز هابخش از برخي و هستند پيشتاز هابخش ساير به نسبت هاخالقيت و هاايده ارائه در هابخش زا برخي شود پرسنلدر سازمان ها مشاهده مي همواره

 برخي و باشد حاكم هابخش از برخي در خالقانه جوي تا شودمي سبب چيز چه كه برسند سئوال اين پاسخ به كه است مهم مديران براي و دارند ايمنفعالنه حالت
 در خالقانه جوي ايجاد در تواندمي دروني انگيزش و كاري محيط در پرسنل استقالل وضعيت و مديريت شيوة رسدمي نظر به. باشند هرهببي آن از نيز هابخش
 حيطم در خالقانه جو ايجاد در كاركنان دروني انگيزش و كار محيط در استقالل رهبري، هايسبك بررسي تأثير اين پژوهش با هدفباشد.  تأثيرگذار كار محيط

 و دريانوردي استان خوزستان منطقة ويژة كل بنادر وش توصيفي پيمايشي انجام شد جامعة آماري كاركنان ادارةدر اين پژوهش كه با ركار انجام شده است. 
هاي مورد دادهه منظور گردآوري بنفر به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.  150بودند كه بر اساس جدول مورگان  (ره)اقتصادي بندر امام خميني 

با جو خالقانه  گراتحولمدار و هاي رهبري رابطهدر اين پژوهش تأييد شد. نتايج نشان داد سبك ،ساخته استفاده شد كه روايي و پايايي آننظر از پرسشنامه محقق
كار  ،با جو خالقانه در محيط گراتحولمدار و هاي رهبري رابطهين سبكبرا نقش ميانجي  ،كاريانگيزش دروني و استقالل در امور  و ارتباط دارددر محيط كار 

توجه ويژه به استقالل و ، گراتحولمدار و هاي رهبري رابطهكارگيري مديراني با سبكهمطالعه با ببه اين معني است كه سازمان موردنمايند. اين يافته ايفا مي
  بروز خالقيت كاركنان را بيش از پيش فراهم سازد.  در محيط كار فراهم آورد و زمينة اي راند جو خالقانهتواكاركنان در امور كاري و انگيزش دروني مي

   .هاي رهبري، انگيزش دروني، استقالل در امور كاريجو خالقانه در محيط كار، خالقيت، سبك :هاي كليديواژه
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 مقدمه  -1

وري افزايش بهرهمنجر به  اتـاي كميت و كيفيت خدمـارتق ) و قادر است با2015، شود  (باخمسينمي سازمان بالندگي و ان سبب رشدـيت در سازمـخالق
 ،روازاينباشند. بايد پويا خالق هاي امروزي اي دارند. سازمانقيت توجه ويژهي موفق همواره به خالهاسازمان ).1394 راد و سعادتي،( مصدق ان شودـسازم

 سريع تغييرات. باشدها ميترينيان اين عوامل، رهبري يكي از مهم، از مگذاردر مياند كه بر خالقيت كاركنان تاثيعواملي پرداخته بسياري به بررسيپژوهشگران 
 رفتاري الگوهاي باشند مواجه هاسازمان در كاركنان با رفتار نوع درخصوص جديدتري مسائل با مديران تا شده است سبب ماعياجت و سياسي اقتصادي، فناوري،
 در و دهدمي خويش افزايش حرفه و شغل از را آنها رضايت ميزان و شودمي كاركنان در قوي انگيزش و روحيه آمدن وجود باعث به سازمان در مدير مناسب
تر شوند و نسبت به رقبا قكه خالبراي مشاغل به منظور ايجاد محيطي امروزه چالشي  ). 1389شود ( حيدري و صابري، مي منجر سازماني اثربخشي به نهايت

كه چگونه و تحت چه شرايطي رهبران ممكن است يك جوي را در  گيردعملكرد بهتري داشته باشند وجود دارد. از اين ديدگاه اين سئوال را مورد كاوش قرار مي
  ؟ شودسازمان ايجاد كنند كه از خالقيت پرسنل حمايت 
توان تواند بر ايجاد جوي خالقانه در سازمان تأثيرگذار باشد از جمله اين مطالعات ميسبك رهبري در سازمان ميبرخي از مطالعات به اين مهم اشاره دارند كه 

پذيري نسبت به رويكردهاي اشاره كرد. به عنوان مثال اگر رهبران، انعطاف )2007(و دي جانگ و دن هارتاگ،  )2009(هاي بيرن و همكاران، به نتايج پژوهش
پذير باشند خالقيت به احتمال زيادي در اين سكمختاري و استقالل در اموركاري را مورد تشويق قرار دهند و يا اينكه ريتشويق قرار دهند يا خودرا مورد  جديد

بخشي را براي س اثر، تأمين كنند و احساكه محيط كاري با آن در چالش استرا يابد. از سوي ديگر اگر رهبران قادر باشند تا نيازهاي عاطفي سازمان تحقق مي
در محيط كار برقرار شان كاركنان و روابط ني كه قادرند هماهنگي بين تجربه. رهبراشوندميخالقيت موجب رشد  ستان فراهم آورند به احتمال زيادپرسنل و زيرد

هاي رهبري (مديريت) عوامل فردي و رسد به جز سبكميبه نظر ). 2015و همكاران ،  گذار باشد (ساندويك مادسنند در بروز خالقيت در سازمان اثرتوانكنند مي
هاي دروني در انگيزشو  استقالل در امور كاريتوان به د. از جمله اين عوامل مينگذار باشمحيطي خالقانه در محيط كار تأثيرتوانند در ايجاد مينيز سازماني 

كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان داشتن محيطي خالقانه از  گذاران ادارةيران و سياستبراي مد. نام بردشرايطي فردي در محيط كار به عنوان را محيط كار 
ها پيشتاز هستند و برخي از نسبت به ساير بخشها و خالقيتها ها همواره در ارائه ايدهپرسنل برخي از بخش كه اينبا توجه به  اهميت دارد.نظر كاري بسيار 

ها حاكم شود تا جوي خالقانه در برخي از بخشكه به پاسخ اين سئوال برسند كه چه چيز سبب مي مهم استبراي مديران  ،دارند ايها نيز حالت منفعالنهبخش
  بهره باشند. ها نيز از آن بيباشد و برخي بخش

ي خالقانه در محيط كار گيزش دروني بر بروز جوان ماننداستقالل در امور كاري و شرايط فردي  نظيرپردازد كه چگونه شرايط سازماني اين پژوهش به اين مي
  گذارد؟ مدار و رهبري تغيير بر بروز جوي خالقانه در محيط كار تأثير ميمدار، رابطهو چگونه نقش رهبري وظيفه باشندتأثيرگذار مي

  مباني نظري پژوهش -1- 1
   :سبك رهبري

 ايالگوي رفتاري ،فعاليت ديگران. سـبك رهبري شخصبه دادن هت اعمال نفوذ و جهتاستفاده جهاي مـوردرفتار رهبري عبارت است از تكنيك سبك يا
در ). 1391 ،كيا رحيمي و الماسيان( آيدگونه كه به چشم ديگران ميدهد آناز خود نشان مي ،است كه شخص هنگامي كه سعي دارد بر فعاليت ديگران نفوذ كند

اين سبه سبك شرح داده شده  .گيرندبررسي قرار ميمورد گراتحول مدار و رهبريو رهبري وظيفه مداررابطههاي رهبري در سه سبك رهبري اين پژوهش سبك
  است.
كننده، گيرنده، تعيينمدار تصميمشود. يك مدير وظيفهيهاي كارمندان مشخص ممداري رفتاري است كه با گرايش زياد مدير به تعيين نقشسبك وظيفه 

گرايش به  مداري مدير حداقل گرايش به وظيفه و يا كار و حداكثررابطه سبكل و متكي به خود است. در كننده، مستقل، مسئوقدم، كنترليشگرفتار، محرم راز، پ
اركت مشكار، اهميت دادن به تشريك مساعي، تعاون و مشاركت در  هاي كارمندان،كردن هدفين سبك مديران خواهان تلفيقاباشد. رابطه يا فرد را دارا مي

مداري و . در مديريت به سبك وظيفهباشندميمشاوره در كاركنان  د انگيزه در افراد و اعتالي روحيةمند به ايجاها، عالقهليتهمگاني در اهداف جمعي و مسئو
سبك در اما  ).1393و بذر افشان،  شود ( احمدييمداري توصيف مداري و نيز حداقل گرايش به رابطهممداري ضعيف، فرد با حداقل گرايش به وظيفهرابطه

 پي ببرند. ،دهندمي كنند تا به ارزش كاري كه انجامرهبران به كاركنان تفهيم مي، كندكه جيمز اين روش رهبري را روشي اخالقي مطرح مي گراتحولرهبري 
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تر مطرح خود تعالي ببخشد. يعني نيازهاي خود را در سطوح عالي تر به منافع شخصيشود كه به خاطر تيم در يك نهاد بزرگمي ءبنابراين احساسي به فرد القا
  ).1390سلطاني پورزرندي و همكاران، سازد و مناعت طبع داشته باشد و در صدد خود شكوفايي برآيد (

  :1استقالل در امور كاري
ن حق عبارت است از احساس استقالل فرد براي آغاز و تداوم . به عبارت ديگر، ايبودن كنترل بر كار خود استدر اموركاري به معناي احساس دارااستقالل 

به برخورداري از حق انتخاب دربارة همچنين  . استقاللهاي الزم براي انجام كارها، اقدامات و تالشرفتارها و فرايندهاي كاري و اتخاذ تصميم در خصوص روش
  . )1997و همكاران،  . ( اسپريتزرأكيد داردچوب زماني كار تر و چهارهاي تالش و انجام وظيفه، سرعت كاروش

   انگيزه دروني:
 جهت افراد كوشش و تالش رادورني  انگيزش رفتاري ديدگاه از. است شده تعريفدروني انگيزش  فعاليت يك يا شي كار، يك دادن انجام جهت فرد ميل
به خوبي مطالعات هاثورن كه توسط التون مايو و همكارانش صورت گرفته است  .داننموده تعريف شود، تأمين هم فرد اهداف كه نحوي به سازماني اهداف تحقق
 ).1384 ،( اميركبيري له استكنندة اين مسئتبيين

پژوهش ت كه بر اساس مرور منابع و پيشينةين صورده شد. به اساخته استفانظر پرسشنامه محققها و اطالعات موردگردآوري دادهدر اين پژوهش به منظور 
خيلي كم تا خيلي زياد مي باشد به اين معنا  در اين پرسشنامه طيف ليكرت ازشد. ساخته  ،الي كه بر اساس طيف ليكرت طراحي شده بودسئو 47اي پرسشنامه ها

گيرد سنجش قرار ميئوال موردس 7گرفت. انگيزش دروني كه با ؛ مي5ة نمر ،و خيلي زياد؛ 4ة نمر ،و زياد؛ 3ة نمر ،تاحدي ة دو؛نمر ،كم كه خيلي كم، نمرة يك؛
 35 نمرة ،و بيشترين 7 نمرة ،گيرد كمترينسئوال موردسنجش قرار مي 7ا توجه به اينكه با خواهد بود. براي ساير ابعاد نيز ب 35 نمرة ،و بيشترين 7نمرة  ،كمترين

دهند را سبك رهبري ارائه مي نمرةهاي رهبري نيز پاسخگويان سه نه سبكمتغير در بعد مربوطه است. در زمي نمرةبودن ربه منزله باالت ،بيشتر نمرةخواهد بود.  
به سبك  27 نمرة، گراتحولدر سبك رهبري  30نمرة ويژگي سبك رهبري خواهد بود. به عنوان مثال اگر فردي  دهندةنمرة بيشتر در هر سبك رهبري نشانكه 

  داشته است.  گراتحولورد، مدير مربوطه سبك رهبري دست آ مدار بهبه سبك رهبري رابطه 20نمرة مدار و هرهبري وظيف

  روش پژوهش -2
امعة آماري در اين پژوهش ج .آيدشمار ميبهپيمايشي مطالعات  ةها پژوهشي توصيفي از شاخدادهآوري پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر جمع

حداقل ي مدنظر (معيارهانفر كارمند با  250بودند كه  (ره)قتصادي بندر امام خمينيـ منطقة ويژة ا كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان كلية
نفر به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه  150تحصيالت ديپلم و سمت كارشناس و اداري) در اين سازمان مشغول به فعاليت بودند كه  بر اساس جدول مورگان 

  استفاده شد ،ساختهها و اطالعات موردنظر از پرسشنامه محققه منظور گردآوري دادهانتخاب شدند. در اين پژوهش ب
  

  ساخته): ابعاد پرسشنامه محقق1(جدول 
  سئواالت  تعداد سئواالت  متغير
  7تا  1سئواالت   سئوال 7  انگيزش دروني

 14تا  8سئواالت  سئوال 7  استقالل در امور كاري

 21تا  15االت سئو سئوال 7  گراتحولسبك رهبري 

 28تا  22سئواالت  سئوال 7  مدارسبك رهبري رابطه

 35تا  29سئواالت  سئوال 7  مداروظيفهسبك رهبري 

 42تا 36سئواالت  سئوال 7  جو خالقانه در محيط كار

  
هاي نفر از نمونه 30يلوت پرسشنامه، بر روي از طريق روايي صوري و محتوايي بر اساس قضاوت نخبگان تأييد شد و پايايي بعد از انجام پا پرسشنامهروايي 

و براي جو  79/0 مدارو سبك رهبري وظيفه 81/0 مدار، سبك رهبري رابطه80/0 گراتحولحاسبه شد كه براي سبك رهبري پژوهش از طريق آلفاي كرونباخ م
براي تجزيه و تحليل پايايي تأييد شد. در اين پژوهش  آمد و از اين رو دسته ب 80/0و انگيزش دروني  81/0، استقالل در امور كاري 0/ 80خالقانه در محيط كار 

ـ اسميرنوف   بودن توزيع متغيرها از طريق آزمون كولموگروفكه جهت سنجش نرمال SPSSافزار نرمو ليزرل استفاده شده است.  SPSSافزارهاي ز نرمها اداده
                                                            

1. Self-Determination 
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ذير نيست و پامكان SPSSافزار  تحليل عاملي اكتشافي از طريق نر ستور تحليل عاملي تأييدي بر خالفكه د استفاده شده است. همچنين با توجه به اين نكنه
، بر بروز جو خالقانه در محيط كار گراتحولمدار و مدار، وظيفههاي رهبري رابطهشده است كه ضمن بررسي تأثير سبك افزار ليزرل استفادهبراي انجام آن از نرم

  رهاي استقالل در محيط كاري و انگيزش دروني بررسي شده است كه نتايج در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي ارائه شده است.   نقش ميانجي متغي
  مدل مفهومي پژوهش -1- 2

ر صدد است ، اين پژوهش ديمزج گراتحولمدار و ديدگاه رهبري مدار و رابطهبري مديران در قالب مديران وظيفهبا توجه به ديدگاه فيدلر در زمينه سبك ره
ضمن آنكه بر اساس مطالعات براي رسيدن به جو خالقانه در محيط كار  انه در محيط كار را بررسي نمايد.هاي رهبري بر بروز جو خالقارتباط اين سه نوع سبك

تواند ارتباط بين الل در محيط كار و انگيزش دروني ميرسد وضعيت استقدروني پرسنل غافل شد. به نظر مي از وضعيت استقالل در محيط كار و انگيزش دنباي
  هاي رهبري با بروز جو خالقانه در محيط كار را تحت تأثير قرار دهد. سبك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2015و همكاران ،  (ساندويك مادسن مدل مفهومي پژوهش برگرفته از پژوهش): 1شكل (

  هاوتحليل دادهتجزيه -3
شده با هاي مشاهدهي ميان متغيرهاي تحقيق و بررسي تناسب دادهعلّ از وجود يا عدم وجود رابطة مفهومي تحقيق و همچنين اطمينان به منظور ارزيابي مدل

  .منعكس شده است) 2شكل ( ها در) آزمون شدند. نتايج آزمون فرضيهSEMهاي تحقيق با استفاده از روش معادالت ساختاري (مدل مفهومي تحقيق، فرضيه
مدار، تغيير، انگيزش دورني، استقالل و محيط خالقانه) و مدار، رابطهزا (مانند مديريت ضابطه، مدل تحقيق با استفاده از متغيرهاي پنهان يا درون)2ل (شكدر 

، در واقع مقدار آنها را در دست آمده استه متغيرهاي آشكار رسم شده است. متغيرهاي آشكار متغيرهايي هستند كه مقدار آنها با توجه به خروجي پرسشنامه ب
  شوند.اختيار داريم. متغيرهاي پنهان نيز متغيرهايي هستند كه مقدار آنها را در اختيار نداريم و با استفاده از متغيرهاي آشكار تعريف مي
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  نمايش بارهاي عاملي در مدل مفهومي تحقيق ):2(شكل 

  
ل ـكان به يكديگر متصـم يك پيـا با رسـمتغيره )2ي مشخص شده است. در شكل (ـايش بارهاي عاملـرها بر يكديگر با نمـأثير متغيـميزان ت )2شكل (در 

هاي كوچكي به متغيرهاي آشكار دهد. اعدادي كه با پيكاناند، بارهاي عاملي ميزان تأثير هر متغير را بر متغيري كه در انتهاي پيكان قرار دارد نشان ميدهـش
دهد. با توجه به سطح بارهاي عاملي متغيرهاي موجود در مدل مفهومي را نشان مي )2جدول ( هايدادهمرتبط با آن متغير است.  متصل شده است نشانه خطاي

  دار گزارش شده است.مدار، رابطة بقية متغيرها معنيشود به استثناي متغير مديريت وظيفهداري مالحظه مينيمع
  تغيرهاي تحقيق بر يكديگربارهاي عاملي و ميزان تأثير م ):2(جدول 
 داريتأييد معني  داريسطح معني  بار عاملي  متغير وابسته  مديريت مستقل

   مدارمديريت وظيفه
 انگيزش دروني

05/0  P>0.05  - 
 دارمعني  P<0.05  27/0  مدار مديريت رابطه

 دارمعني  P<0.05  35/0  مديريت تغيير

   مدارمديريت وظيفه
  استقالل در كار

07/0  P>0.05 -  
 دارمعني  P<0.05  41/0  مدار مديريت رابطه

 دارمعني  P<0.05  29/0  مديريت تغيير 

 دارمعني  P<0.05  29/0  جو خالقانه  انگيزش دروني

  دارمعني  P<0.05  38/0  استقالل در كار
  

  :هاي برازش مدلشاخص
كند. است در نتيجه اين شاخص، برازندگي مدل را تائيد مي 3و كمتر از  14/2زادي، آ شود، نسبت خي دو به درجةمالحظه مي) 3با توجه به مندرجات جدول (

و بيش  064/0برابر   p-valueداري يا كند. سطح معنياست در نتيجه اين شاخص نيز برازندگي مدل را تائيد مي 08/0و كمتر از  01/0برابر  RMSEAشاخص 
  شوند.هاي برازندگي نيز مطلوب ارزيابي ميكند. ساير شاخصمدل را تائيد مياست در نتيجه اين شاخص نيز برازندگي  05/0از 
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  هاي برازش مدلشاخص): 3جدول (
  شاخص برازش  معيار مقبوليت آماره  ارزيابي برازندگي

 مطلوب
 3  df/ 

 0.01 مطلوب
RMSEA 0.08

RMSEA  
 p-value>0.05 p-value 0.064 مطلوب
  GFI GFI(goodness of fit index) <0.90 0.95 مطلوب
  RMR RMR(root mean square residual) >0.05 0.02 مطلوب
  NFI NFI (Normed Fit Index) <0.90 0.94 مطلوب
  NNFI NNFI (Non-Normed Fit Index) <0.90 0.95 مطلوب
  CFI CFI (Comparative Fit Index) <0.90 0.93 مطلوب

  

  
  كاركنان خالقيت بسترسازي الگوي شدهبرازش مدل ):3( شكل

  
  

  هاي رهبري بر بروز جو خالقانه در محيط كارميزان  تأثير سبك): 4(جدول 

  نام متغير نام متغير در مدل بار عاملي يدارمعنيسطح  ي تأثيردارمعني

-  P>0.05 09/0  task.l←creative.c  خالقانهجو  ← مداروظيفهمديريت  
  جو خالقانه ← مداررابطهمديريت  P<0.05 37/0  relate.l←creative.c  دارمعني
  جو خالقانه ← مديريت تغيير P<0.05 31/0  change.l←creative.c  دارمعني

  
دار معني است در نتيجه رابطة 05/0كمتر از مدار با جو خالقانه در محيط كار سبك رهبري رابطهي دارمعنيشود سطح مشاهده مي )4جدول (با توجه به 

داري سبك رهبري تغيير معنيهمچنين سطح  است. 37/0ير أثدارد و ميزان اين تدار معنيمدار بر جو خالقانه تأثير مثبت است. به اين ترتيب رهبري رابطه
دارد و  دارمعنياست. به اين ترتيب رهبري تغيير بر جو خالقانه تأثير مثبت  دارمعنيدر نتيجه رابطه  ،است 05/0كمتر از ) با جو خالقانه در محيط كار گراتحول(

  است. 31/0ثير أميزان اين ت
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  هاي رهبري و بروز جو خالقانه در محيط كارتعيين نقش ميانجي استقالل در امور كاري و انگيزش دروني در ارتباط بين سبك): 5جدول (
    نام متغير نام متغير در مدل مليبار عا يدارمعنيسطح   داريتأييد معني

- P>0.05  0.07*0.38=0.02  Task.l← autonomy← creative.c مداررهبري وظيفه  
رفتار رهبري

← 
در اموراستقالل

  
← 

جو خالقانه
  

  مداررهبري رابطه P<0.05  0.41*0.38=0.15  Relate.l← autonomy ← creative.c دارمعني

  رهبري تغيير P<0.05  0.29*0.38=0.11  Change.l← autonomy ← creative.c دارمعني

-  P>0.05 0.05*0.29=0.01 Task.l← motivation← creative.c رفتار رهبري  مداررهبري وظيفه
ش دروني   ←

انگيز
  

  
← 

جو خالقانه
  

  مداررهبري رابطه P<0.05 0.27*0.29=0.07 Relate.l← motivation← creative.c  دارمعني

  رهبري تغيير P<0.05 0.35*0.29=0.10 Change.l← motivation← creative.c  دارمعني
  

القانه نقش ميانجي دارد. ميزان مدار و رهبري تغيير و جو خدهد استقالل در امور كاري تنها در ارتباط بين رهبري رابطهنشان مي )5جدول (طور كه همان
است. استقالل در امور كاري در ارتباط بين  11/0ثير رهبري تغيير (با واسطه استقالل در امور) و ميزان تأ 15/0ور) دار (با واسطه استقالل در اممتأثير رهبري رابطه

القانه نقش ميانجي مدار و رهبري تغيير و جو ختنها در ارتباط بين رهبري رابطه هاي درونيانگيزشقانه نقش ميانجي ندارد. همچنين مدار و جو خالرهبري وظيفه
هاي است. انگيزش 10/0اي دروني) ـهثير رهبري تغيير (با واسطه انگيزشـأو ميزان ت 07/0هاي دروني) مدار (با واسطه انگيزشثير رهبري رابطهد. ميزان تأدار

  مدار و جو خالقانه نقش ميانجي ندارد.دروني در ارتباط بين رهبري وظيفه

  گيرينتيجه -4
 انگيزش افزايش و كاري امور در كاركنان بيشتر استقالل ) از طريق تأثير برگراتحولمدار و تغيير ( اي رهبري رابطههدهد كه سبكمي نشان پژوهشنتايج 

هاي پژوهش ساندويك مادسن با يافته دقيقاًاين پژوهش . نتايج شودخالقيت افراد در سازمان افزايش ميافزايش و  منجر به ايجاد جو خالقانه در محيط كار دروني
در ايحاد جو خالقانه در محيط كار تأثيرگذارند  گراتحولو  مداررابطههاي رهبري ) همخواني دارد. در پژوهش آنان نيز نتايج نشان داد كه سبك2015همكاران (و 

شود و استقالل در محيط كمفرما ميرا برگزينند، جو خالقانه بهتري در سازمان ح مداررابطه(تغيير) و  گراتحولهاي رهبري و هرچقدر مديران در سازمان سبك
ي بين رهبري دارمعنيدر اين پژوهش ارتباط  نمايند.هاي رهبري و جوخالقانه در محيط كار ايفا ميكاري و انگيزش دروني نقش ميانجي را در ارتباط بين سبك

گزارش كردند كه اين يافته با  دارمعني) اين ارتباط را 2016اران (كستينگ و همكو جو خالقانه در محيط كار ديده نشد، اما مطالعات پيشين همچون  مداروظيفه
رفتارهاي كه نيز گزارش كردند  با اين يافتة پژوهش حاضر همخواني دارد. آنها) 2015ساندويك مادسن و همكاران (نتايج پژوهش نتايج پژوهش همخواني ندارد. 

هاي رهبري بر بروز نشان داده است كه سبكپيشين  يهادر كل نتايج پژوهشندارد.  دارمعنير رابطه ) با جو خالقانه در محيط كامداروظيفهاي (رهبري وظيفه
نشان داده مطالعات پيشين  ها همراستا با نتايج پژوهش حاضر است.) كه اين يافته1394راد و سعادتي، ، مصدق2016گذار است (دانني و همكاران، خالقيت تأثير

توان اينگونه توجيه كرد ، مي)1392 گردد (هاشمي،ار شهروندي سازماني ميـ) و بهبود رفت1392ازماني (حسينيان، ـهد سـجر به بهبود تعمن گراتحولاند رهبري 
تا در  شودكنند و اين سبب ميميي موفقيت سازمان بيش از پيش تالش گذارند و براوقت مي بيشتركاركنان براي امور سازمان  ،كه با افزايش تعهد سازماني

داد  نتايج نشانشود. ميساز بروز خالقيت بيشتر در آنان هاي نوتري ارائه دهند كه خود زمينهكنند و ايدههاي مختلفي را بررسي كاري راه هايگيريتصميم
سبك رهبري  كند، اما در زمينةكار ايفا ميو تغيير) و جو خالقانه در محيط  مداررابطهاستقالل در امور كاري نقش ميانجي را در ارتباط بين رفتارهاي رهبري (

. امروزه بيش از پيش در پژوهش حاضر همخواني دارد ) نيز با اين يافتة2015ساندويك مادسن و همكاران ( نتايج پژوهش  .نيست دارمعنياين ارتباط  مداروظيفه
علت و دخيل در  خود راپذيري را افزايش دهد، چرا كه كاركنان تواند مسئوليتمي ها به استقالل در امور كاري توجه شده است. استقالل در امور كاريسازمان

توانند به ، مياند افرادي كه استقالل بيشتري در امور كاري دارندو مطالعات نشان داده دانندميي حق انتخاب ا) و دار2006(بايوئر و مولدر،  پيامدهاي كار خود،
  شود.  ساز بروز خالقيت در آنهاتواند زمينههاي مستقل اتخاذ نمايند و افكار جديد را بيازمايند و اين مهم ميتصميم ميل خود اقدامات ابتكاري انجام دهند؛

گيري و مسائل را دهد تا تصميمگزارش كرد استقالل در امور كاري اين توانايي را به فرد مي) 1391به نقل از عمرانيان و شيخ االسالمي، () 1386، (صفري
تواند دست به انتخاب بزند و براي انجام تر ببيند و احساس كند، از بين چندين انتخاب ميشود فرد منبع عليت عمل خود را درونيد و اين ويژگي سبب ميحل كن

القيت را فراهم آورد، چرا كه بيتواند زمينه بروز خيـ) كه اين مهم م2002، (پنتريچ و شانك دهدار نيست و آنها را از روي اراده انجام ميـكارهاي خود تحت فش
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هاي دروني نقش ميانجي را در ارتباط نتايج نشان داد انگيزشتواند مانعي براي بروز خالقيت در پرسنل گردد. ترديد تحت فشار گذاشتن كاركنان در سازمان مي
نتايج پژوهش  .نيست دارمعنياين ارتباط  مداروظيفهدر زمينه سبك رهبري كند، اما مي و تغيير) و جو خالقانه در محيط كار ايفا مداررابطهبين رفتارهاي رهبري (

هاي دروني نقش ميانجي را در ارتباط نيز نشان داد انگيزش . نتايج پژوهش آنهاپژوهش حاضر همخواني دارد ) نيز با اين يافتة2015همكاران ( ساندويك مادسن و
وي تواند مكانيسم اين ارتباط را تشريح نمايد. ) مي2011( نتايج پژوهش گانگور كند.خالقانه در محيط كار ايفا مي و تغيير) و جو مداررابطهبين رفتارهاي رهبري (

 انجامد.به عملكرد باالي كاري كاركنان ميدر نهايت  كه شودميسبك رهبري منجر به ايجاد انگيزه در كاركنان كه بر اساس نتايج پژوهش خود گزارش كرد 
   ).2005 ، مك كانل،2008و همكاران،  ،  شاتوك2009 يانگ،وري سازمان تأثيرگذار گزارش شده است (در مطالعات بر عملكرد و بهرهنيز انگيزش 

 و نظرها به دادنهميتا ن،اـكنركا عالئق و اـهزنيا هـب نسبت حساسيت ،موفق مديريت ،مدير موقعبه لعملاعكسكرد ، گزارش )2005( مك كانل
 نيروا شتابهد ،مانيزسا مثبت جو ت،مكاناا عـيزتو و تصميماـت در لتادـع ق،افوـم يوـس از مناسب ردبرخو ،عمل آزادي ،مسئوليت تفويض اد،فرا يهادپيشنها

تا حدودي تواند مي آنهاكه توجه به  باشندمياز عوامل انگيزش در محيط كاري براي كاركنان  رانهمكا با صميمانه ريهمكا و تطالعاا دلتبا ر،كا محيط در
  شود. ( تغيير) ديده مي گراتحولو  مداررابطهاين ويژگي بيشتر در رهبراني با سبك رهبري طبق مطالعات، و  .انگيزش دروني را در كاركنان افزايش دهد

عملكرد كاركنان وجود دارد و با  با مداررابطههاي رهبري ي بين سبكدارمعنيارتباط مثبت و كه ) گزارش كردند 1393آصف زاده و همكاران ( ،پيش از اين
تواند ميكه كنند انگيزشي در كاركنان توجه مي كمتر به نيازهاي كاركنان و موارد مداروظيفهمديران  ،به عبارتي ابد.يعملكرد كاهش مي مداروظيفهسبك رهبري 

تواند سبب شود ، ميمداروظيفهي به مسايل انگيزشي با توجه به سبك رهبري توجهتوان اينگونه قلمداد كرد كه بيتأثيري سوء بر عملكرد آنها بر جاي گذارد و مي
تواند بر ردند كه درك كاركنان از رفتار مديران ميـزارش كـگ ،)1391( نه صحت و خالقيـد. در اين زميـاري توجه كننـتا كاركنان كمتر به خالقيت در محيط ك

مديري كه به خالقيت در محيط  نيز تأثيرگذار است. آنها خود رفتار بر مديران رفتار طوري كه ادراك كاركنان از بهوري آنها در محيط كار تأثيرگذار باشد، بهره
  تواند بر بروز رفتارهاي خالقانه كاركنان تأثيري سوء بر جاي گذارد. ترديد ميكاري توجهي ننمايد بي

  پيشنهادات:
هاي افراد نامزد تصدي مديريت ، از سوي مديران رده باالي سازمان ويژگيكار گيري مديرانهقبل از ب ددگراد ميـاي پژوهش حاضر پيشنهـهبا توجه به يافته

هايي براي آنها آموزشكنند و نيز مي(تغيير) تبعيت  گراتحوليا  مداررابطههاي رهبري كار گيرند كه از سبكهاي مياني بهبررسي شود و مديراني را براي رده
بروز خالقيت در بين كاركنان بيش از پيش فراهم آيد. همچنين  هايبستر اجراي آن در سازمان، باها به آنها آموزش داده شود تا سبك تا اين تدارك ديده شود

آموزش داده  ،فرادهاي مديريتي به اقبل از واگذاري پست بايدرسد از موضوعاتي است  كه توجه به انگيزش دروني و استقالل در امور كاري پرسنل نيز به نظر مي
اي انگيزشي ـهان، توجه به محركـاي كاركنـل و تالش براي رفع نيازهـاي پرسنـمر نيازهـابي مستـمديريتي همواره بدان توجه داشته باشند. ارزي شود تا در امور

و پرهيز از زير فشار گذاشتن  تشخيص كارمندانراي امور به ذاري اجـو واگدر بين افراد افزايش استقالل در امور كاري  ودر سازمان، تفويض اختيار در امور كاري 
 يسازمان توجه در مجموعهقابل يرينقش و تأث يران،مدبيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.  ان نيز از ديگر موضوعاتي است كه بايددر انجام امور از سوي مدير آنها

هايي در بهتر است از طريق آموزشاساس،  ين. بر ايافتخواهد  يشافزا يريچشمگ يزانتوان او به م شود، انهخالق هاييژگيواجد و يررو، اگر مد يندارند. از ا
. اقدام يدخالق فراهم آ يرانرشد مد هايينهزم مسئله حل مغزي، روش هايي چون طوفانيت و تكنيكخالقورش پر يهاكارگاه سازمان به عنوان مثال برگزاري

 ينهآن در استفاده به يسازمان را با توانمند يوربهر يزانكرد. امروزه، م يتلق »يسازمان يتموفق« يدرست برا ياستيس توانيم خالق را يرانپرورش مد ينهزم در
كاركنان و باال بردن  يشترتالش ب يبرا يسازمان يطمح فضاسازيمناسب،  يشغل يهافرصت يجادخالق در ا يرانمد ي،طور كل. بهشناسنديم ياز منابع انسان

و رفتار  انديشه بروز .كوشنديدر رفع تنگناها و مشكالت م يابتكار ياراه به گونه يندر ا ها. آنكننديمدتر عمل مآكار يرخالق،غ يرانسازمان نسبت به مد يازدهب
 يشهاحترام به اند يدي،و تول يسازمان . مشاركت در حركات سازندةيابديم يش، افزاهاآن يكار يتبودن و احترام به شخصيددر كاركنان، با پرورش حس مف يابتكار

  بدان توجه نمايند.  بايدرود كه مديران يبه شمار م كنانكار يها، همواره از خواستههاآن ياستعدادها ياز اقدامات مثبت و شكوفاساز ي، قدردانهاوتالش آن
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