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چکيده:
یکی اص متغیشَای تأثیشگزاس دس بُبًد عملکشد ي بمای ساصمانَا خاللیت است .اص ایه سي محممان
بسیاسی بٍ بشسسی عًاملی پشداختٍ اوذ کٍ بش خاللیت کاسکىان تأثیشگزاس استت اص میتان ایته عًامت
سَبشی یکی اص مُمتشیه آنَاستَ .ذف ایه ممالٍ بشسسی سابطٍی سبک سَبشی تحًلگشا ي خاللیت
است .دس ایه ممالٍ عاليٌ بش سابطٍی مستمیم سبک سَبشی تحًلگشا ي خاللیتت عًامت ياستطٍای
کٍ دس ایه تأثیش ومص بٍ سضایی داسوذ مًسد بشسسی لشاس گشفتٍاوذ .ایه تحمیك اص وًع تًصیفی بتًدٌ ي
بشای جمعآيسی اطالعات مشبًط بٍ ادبیات مًضًع اص سيش کتابخاوٍای استفادٌ ضذٌ است .وتایج ایه
ممالٍ وطان میدَذ کٍ سبک سَبشی تحًلگشا یکی اص عًام مؤثش ي صمیىٍساص مُتم بتشای خاللیتت
کاسکىان ي ساصمانَاست .سَبشان تحًل گشا اص طشیك تمًیت اوگیضش دسيوی تحشیک عمالوتی تًاومىتذ
ساصی سيان ضىاختی حمایتت اص وتًآيسی ي آصادی وستبی ای تاد چطتماوتذاص تطتًیك ي بتٍ چتالص
کطیذن می تًاوىذ خاللیت کاسکىان خًد سا افضایص دَىذ .چالص کتاس حمایتت متذیش آصادی کتاسی ي
وفًر مذیش عًاملی َستىذ کٍ دس سابطٍی بیه سَبشی تحًلگتشا ي خاللیتت ومتص ياستطٍای ایفتا
میکىىذ.

كليد واشهها:
سَبشی تحًلگشا خاللیت تفکش خالق اوگیضش دسيوی.
 .دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی وعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

 .دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی وعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
 .کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
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مقدمه:
تا ایي فشم کِ خالقیت کاسکٌاى تشای پیاهذّای ػاصهاى ػَدهٌذ ٍ ضشٍسی اػت ،هحققاى
هختلف تِ ؿٌاػایی ػَاهل اثشگزاس تش خالقیت پشداختِاًذ .یكی اص ایي ػَاهلل ،سّثلشی اػلت.
سّثشی یک ػاهل کلیذی دس تحَل ػاصهاىّاػت کِ اص چٌذیي دیذگاُ هَسد تأکیذ قشاس گشفتلِ
ٍ دس تؼضی هغالؼات تِ ػٌَاى اٍلیي ٍ هْنتشیي ػٌلش دسػاصهاىّایی کِ تیـتشیي اثشتخـی سا
داؿتِاًذ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .اگش خالقیت تِ كَست ًظشی ٍاتؼتِ تِ سّثشی اػلت ایلي
ػؤال هغشح هیؿَد کِ دس ػول ،کذام ًَع ػلثک سّثلشی دس کلاستشد هَفقیلتآهیلض تیییلش،
تیـتشیي تأثیش سا داسد؟ هغالؼات هتؼذدی تِ ایي ًتیجِ سػیذُاًذ کلِ سّثلشی تحلَلگلشا 1دس
صهاىّای هَسد ًیاص تشای تیییش ،تیـتشیي کاستشد سا داسًلذ .سّثلشاى تحلَلگلشا ددذدلِ تحلَل
ػاصهاىّا ٍ افشاد دسٍى آىّا سا داسًذ ٍ تش کاسکٌاى ػاصهاىّا ٍ پیشٍاًـاى تأثیش هیگزاسًلذ تلا
ػالئق آىّا سا دس جْت اّذاف گشٍُ جْلتدّلی هجلذد کٌٌلذ ٍ تؼْلذ آىّلا سا ًؼلثت تلِ
چـن اًذاص ػاصهاى افضایؾ دٌّلذ .ایلي سّثلشاى اًتظلاس ػولكلشد پیلشٍاى سا افلضایؾ دادُ ٍ دس
جؼتٍجَی تحَل اسصؽّا ٍ خَدپٌذاسُّای آىّا ٍ ػَق دادًـاى تِ ػلغَح تلارتش ًیاصّلا ٍ
آسصٍّا هَفق ّؼتٌذ .سّثشاى تحَلگشا تش تحَل ٍ هثلادرتی کلِ تلیي سّثلش ٍ کاسکٌلاى ات لاق
هیافتذ اّویت صیادی قائل تَدُ ٍ دس هقشسات ػاصهاىّایـاى ،آىچِ سا کِ هَسد اًتظاس تلَدُ ٍ
تِ آى پاداؽ دادُ هیؿَد ،کاهالً ؿ اف تیاى کشدُاًذ.(Eisenbeiss et al., 2008) .
دیذگاُ اًگیضؽ دسًٍی تیاى هیکٌذ کِ تخؾ ػوذُی خالقیلت 2افلشاد ،اص عشیلق اًگیلضؽ
دسًٍی اػت .چي ٍ دیگشاى )2007(3دس ایي ساتغِ تیاى کشدُاًذ کِ دیذگاُ افشاد اص هحیظ کلاس،
تؼییيکٌٌذُای کلیذی تشای خالقیت آىّاػت .تش عثق ًظش آًاى ،هحیظ کاسی ادساک ؿذُ تلش
کاس خالقی کِ دس ػاصهاىّلا اًجلام هلیؿلَد تلأثیشگلزاس اػلت .تلِ ػثلاست دیگلش اص هٌظلش
سٍاىؿٌاختی ،کاسکٌاى تِ سٍیذادّایی اص ػاصهاى تَجِ داسًذ کِ تلش تقَیلت اًگیلضؽ آىّلا دس
جْت تَلیذ ایذُّای جذیذ تأثیش هیگزاسدّ .نچٌیي تحقیقات دیگشی ًیض تِ ؿٌاػلایی چٌلذیي
ادساک سٍاىؿٌاختی هحیظ کاس ،کِ تش کاس خالق دس ػاصهاىّا تأثیشگزاس اػتً ،ائلل ؿلذُاًلذ.
تللشای هلللال ایللي هغالؼللات ًـللاى دادُاًللذ کللِ ادساک حوایللت اص ًللَآٍسی ٍ تَاًوٌذػللاصی
1. Transformational Leadership
2. Creativity
3. Chen, Li and Tang
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سٍاىؿٌاختی ،هٌاتغ هْوی تشای خالقیت ّؼتٌذ ٍ سّثشاى تحَلگشا تذیيٍػیلِ یؼٌی تا حوایلت
اص ًَآٍسی ٍ تَاًوٌذػاصی سٍاىؿٌاختی ،پیشٍاًـاى سا تَاًوٌذ کشدُ ٍ یلک فضلای ًَآٍساًلِ دس
ػاصهاى تشقشاس هیکٌٌذ.
ػالٍُ تش ساتغِی سّثشی تحَل گلشا ٍ خالقیلت کاسکٌلاى دس ػلغد فلشدی ٍ تأکیلذ تلش
فشایٌذّایی کِ تالقَُ ًقؾ ٍاػغِ داسًذ ،دس تحقیقی دیگش ساتغِی تلیي سّثلشی تحلَلگلشا ٍ
ًَآٍسی دس ػغد ػاصهاًی تا ّذف تشسػی تأثیش سّثشی تحَل گشا تش خالقیت هلَسد هغالؼلِ
قشاس گشفتِ اػت .ؿكل ؿواسُی ( )1الگَی چٌذػغحی سا اسائِ هیدّذ کِ ًـاىدٌّذُی ایي
ساتغِّاػت .تش عثق الگَی پیـٌْادی ،سّثشی تحَلگشا ساتغِی هلثتی تا خالقیلت کاسکٌلاى
داسد .اًگیضؽ دسًٍی کاسکٌلاى ،1تَاًوٌذػلاصی سٍاىؿلٌاختی ٍ 2حوایلت دسک ؿلذُ تلشای
ًَآٍسی ،3تش ایي ساتغِ تأثیشگزاس ّؼتٌذ .دس ػغد ػاصهاًی ،سّثشی تحَلگشا ساتغِی هلثتلی
تا ًَآٍسی ػاصهاًی داسد ٍ خالقیت دس ػغد فشدی تلش ًلَآٍسی ػلاصهاى ،تلأثیش هلیگلزاسد
).(Gumusluoglu & Ilsev, 2009
دس اداهِ هقالِ تِ تشسػی ّش یک اص هتییشّای هذل ٍ ساتغِی تیي آىّا پشداختِ هیؿَد.

 انگيسش درونی توانمنذسازی روانشناختی -حمايت درك شذه برای نوآوری

نوآوری سازمانی

رهبری تحولگرا

خالقيت پيروان

شکل شمارهی ( :)1الگوی چند سطحی ارتباط رهبری تحولگرا با خالقيت و نوآوری
)(Gumusluoglu & Ilsev, 2009

1. Intrinsic Motivation
2. Psychological Empowerment
3. Perception of Support for Innovation
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رهبری تحولگرا
ًظشیِی سّثشی تحَلگشا ٍ تؼاهلگشا سیـِ دسکاسّای تشًلض داسد .تشًلض )1978( 1صًلذگی
سّثشاى ػیاػی ٍ اجتواػی کِ تحَل صیادی دس هلتّا ،جَاهغ ٍ گشٍُّا داؿتٌذ سا تشسػی کلشد.
تشًض تش اػاع ایي هغالؼاتً ،تیجِگیشی کشد کِ سّثشاى اص دٍ هجوَػلِی سفتاسّلای هت لاٍت
تشای تأثیشگزاسی تش پیشٍاًـاى اػت ادُ هیکٌٌذ :الف) سّثشی تؼاهلگشا ،ب) سّثشی تحَلگشا.
تشًض سّثشی تؼاهلگشا سا تِ ػٌَاى یک فشایٌذ هثادلِی اجتواػی دس ًظش گشفلت جلاییکلِ
سّثشاى تشای افضایؾ ػولكشد کاسکٌاًـاى تِ پاداؽ ٍ تٌثیلِ ػلاصهاى هتكلی ّؼلتٌذ .سّثلشاى
تؼاهلگشا پیشٍاًـاى سا دس جْت اّذاف ٍ ًقؾّای تلثیت ؿذُ ٍ هلَسد ًیلاص ّلذایت کلشدُ ٍ
تشای اًگیضُ دادى تِ آىّا تِ پاداؽ ٍ تٌثیِ ػاصهاًی هتكی ّؼتٌذ(ساتیٌض ،تشجوِی پاسػلائیاى ٍ
اػشاتی.)1381،
تشًض( )1978سّثشی تحَل گشا سا ػاهلل اًگیلضُ دادى تلِ پیلشٍاى اص عشیلق جلزاب کلشدى
آسهاىّای تارتش ٍ اسصؽّای اخالقی تؼشیف کشد .اص آىجایی کِ سّثشاى تحَلگشا دیذ سٍؿٌی
ًؼثت تِ آیٌذُ داسًذ ،آىّا تِ دًثال ایجاد تیییشات ٍ پیـثشد ػلاصهاى دس جْتلی ّؼلتٌذ کلِ
تلَسات خَد سا تحقق تخـٌذ .تاع ٍ آٍٍلیَ )1993(2تیاى هلیکٌٌلذ کلِ سّثلشی تحلَلگلشا
ٌّگاهی ات اق هیافتذ کِ سّثش ػالقِای سا هیاى ّنکاساى ٍ پیشٍاى خَد تشهی اًگیضد کِ کاسؿاى
سا اص یک دیذگاُ جذیذ ًگاُ کٌٌذ .سّثش تحَلگشا یک آگاّی اص سػالت یا تیٌؾ ػاصهاى ایجلاد
کشدُ ٍ ّنکاساى ٍ پیشٍاى سا تشای ػغَح تارتش تَاًایی ٍ ظشفیت تَػؼِ هیدّذ .ػالٍُ تش ایلي،
سّثش تحَلگشا ّنکاساى ٍ پیشٍاى سا تحشیک هیکٌذ کِ فشاػَی هٌلافغ خَدؿلاى ،تلِ هٌلافؼی
تَجِ کٌٌذ کِ تِ گشٍُ ً غ تشػاًذ (هؼایش حقیقی فشد ٍ دیگشاى.)1389 ،
داکت ٍ هک فاسلیي )2003(3تلشای سّثلشی تحلَل گلشا چْلاس تدؼلذ دس ًظلش گشفتٌلذ:
هالحظات فشدی ،4الْام ،5تحشیک ػقالًی ٍ 6کاسیضها . 7دس تدؼذ هالحظلات فلشدیّ ،ولِ ی
1. Burns
2. Bass & Avolio
3. Duckett and Macfarlane
4. Individualised Consideration
5. Inspiration
6. Intellectual Stimulation
7. Charisma
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کاسکٌاى اص دیذگاُ سّثشی تشای ػاصهاى هْن ّؼتٌذ سّثش ػؼی هی کٌذ استثاط فلشدی تلا
کاسکٌاى تشقشاس ًوایذ .اًگیلضؽ الْلاهی ،دستشگیشًلذُ ی یلادآٍسی اّلذاف ػلاصهاى تلشای
کاسکٌاى ٍ تـَیق آى ّا تشای هتؼْذ ؿذى ًؼثت تِ ایي اّذاف اػت .سّثشاى تحَلگشا دس
صهیٌِ ی تحشیک ػقالًی کاسکٌاى ،خَد سا تـَیق هی کٌٌذ تا تا چالؾ ّا هَاجِ ؿذُ ٍ تشای
سٍتِ سٍ ؿذى تا آى ّا ساُ حل ّای جذیذ اتخار کٌٌلذ .کاسیضهلا یلا تلأثیش ایلذُ آل ،دس ٍاقلغ
تشدیة کاسکٌاى تِ ایي ًكتِ اػت کِ سّثش خَد سا تِ ػٌَاى الگَ قشاس دٌّذ ٍ اص اٍ پیشٍی
کٌٌذ (.)Duckett & Macfarlane, 2003
سّثشاى تحَلگشا کؼاًی ّؼتٌذ کِ پیشٍاى خَد سا الْام هیتخـٌذ ،هلیتَاًٌلذ تلِ آىّلا
سٍحیِ دٌّذ ٍ دس هؼیشی ّذایتـاى کٌٌذ کِ هٌافغ ػاصهاى تأهیي ؿَدّ .لنچٌلیي سّثلشاى
هی تَاًٌذ هَجة ؿًَذ کِ صیشدػتاى تا سٍحیِ ای تؼیاس تار کاس کشدُ ٍ تلذیيٍػلیلِ اثشاتلی
ػویق تش ػاصهاى تگزاسًذ .ایي گًَِ سّثشاى تِ ًیاصّا ٍ جٌثِّای پیـشفت ٍ تشقی صیشدػلتاى
تَجِ خاكی داسًذ تش آگاّیّای آىّا هیافضایٌذ ٍ هیتَاًٌذ تلِ گًَلِای افلشاد سا ّلذایت
ًوایٌذ کِ آىّا اص دیذگاُّای جذیذتش تِ هؼائل قذیوی ًگاُ کٌٌذ .سّثشی کِ دس افشاد تحَل
ایجاد هیکٌذ ،پیَػتِ هیکَؿذ ایي اًذیـِ سا دس افكاس پیشٍاى خلَد تضسیلق کٌلذ کلِ آىّلا
كاحة قذست ٍ تَاًایی ّای تشتش تَدُ ٍ ًِ تٌْا تایذ تِ هؼائل جاسی تپشداصًذ تلكلِ تایلذ اص
دیذگاُ جذیذ ًیض تِ اهَس ًگاُ کٌٌذ .هذاسک ٍ ؿَاّذ هَجَد ًـاى هیدّذ سّثشاًلی کلِ دس
افشاد ایجاد تحَل هی کٌٌذ دس هقایؼِ تا سّثشاى تؼاهلگشا تشتشیّای صیادی داؿتِ ٍ هَفقتش
ّؼتٌذ (ساتیٌض ،تشجوِی پاسػائیاى ٍ اػشاتی.)1381،
خالقيت
كاحةًظشاى تؼاسیف هتؼذدی اص خالقیت اسائِ دادُاًذّ .شتشت فَکغ 1هؼتقذ اػت کِ
فشایٌذ خالقیت ػثاست اػت اص ّش ًَع فشایٌذ ت كشی کِ هؼألِای سا تِ علَس ه یلذ ٍ تلذیغ
حل کٌذّ .ن چٌیي تِ اػتقاد جشج ػلیذل 2تَاًلایی ستلظ دادى ٍ ٍكلل کلشدى هَضلَعّلا،
كشفًظش اصایيکِ دس چِ حَصُ یا صهیٌِای اًجام هیگیشد اص هثاًی تْشُگیشی خالق اص رّلي
1. Herbert Fox
2. George Seidel

06

دوماهناهمی توسعوی انساني پليس ،سال هفتم ،شمارهی ،32آرذ و دی 1389

اػت .اسیک فشٍمً 1یض هؼتقذ اػت کِ خالقیت تَاًایی دیذى ٍ پاػل دادى اػلت .تلِ ایلي
تشتیة هیتَاى گ ت کِ تِ عَس کلی خالقیت ػثاست اػت اص «تِ کاسگیشی تَاًاییّای رٌّی
تشای ایجاد یک فكش یا ه َْم جذیذ» .اص تؼاسیف فلَق چٌلیي اػلتٌثاط هلیؿلَد کلِ تلشٍص
خالقیت دس ّش فؼالیتی قاتل اًتظاس تَدُ ٍ هحذٍد تِ ّیچ ًَع خاكی اص فؼالیتّا ًیؼت تلِ
عَس کلی آىچِ دس فشایٌذ خالقیت اّویت داسد ت كش اػت

(سضائیاى.)1382،

اهشٍصُ حیات ٍ تقای ػاصهاىّا تِ قذست تاصػاصی آىّا تؼلتگی داسد ایلي تاصػلاصی اص
عشیق ّواٌّگ کشدى اّذاف تا ٍضؼیت سٍص ٍ اكالح ٍ تْثَد سٍؽّای تحقق ایلي اّلذاف
اًجام هیؿَد .ػاصهاى ّا دس هؼیش تغثیق خلَد تلا تیییلشاتً ،لاگضیش اص تقَیلت فشایٌلذّای
ًَآٍسی ٍ خالقیت ّؼتٌذ ،صیشا تِ هشٍس صهاى ػاصهاىّای دیش خالق اص دٍس خلاسج ؿلذُ یلا
هجثَس هی ؿًَذ ػیؼتن خَد سا اكالح کٌٌذ .دسٍاقغ ،تشٍص تیییشات هحیغی ،ضلشٍست ایجلاد
تیییش دس ػاصهاىّا سا اجتٌاب ًاپزیش هیػاصد .دس دِّّای اخیش ػشػت تیییشات هحیغی تلِ
ًحَ ؿگ ت آٍسی افضایؾ یافتِ اػت .تِ ػالٍُ اهشٍصُ تِ ضشٍست پیؾتیٌی ًیاصّا ٍ ساُّلای
سفغ آىّا تأکیذ تیـتشی هی ؿَد صیشا ػاصهاى ّا هجثَسًذ خَد سا تشای ایجاد چٌیي تیییشاتی
آهادُ یا خغش هَاجِْ تا تحشاىّای احتوالی سا تپزیشًذ (سضائیاى.)1382،
زمينههای شخصيتی برای خالقيت
تَاًاییّای ؿٌاختی ،تؼییيکٌٌلذُ ی ظشفیلت یلا تَاًلایی افلشاد تلشای خالقیلت ّؼلتٌذ.
ٍیظگی ّای ؿخلیتی خاف ،فشایٌذ خالقیت ٍ ّنچٌیي اًتقال ایذُّای جذیذ تِ فؼالیتّا یلا
دیگش پیاهذّای ه یذ سا تؼْیل هی کٌٌذ .تؼذادی اص هغالؼات تش ٍیظگیّای ؿخلیتی ٍ تأثیش
آىّا تش خالقیت توشکض داؿتِاًذ .یافتِّای ایي تحقیقات ،هجوَػِای اص ٍیظگلیّلای اكللی
ؿخلیت خالق سا هغشح هیکٌٌذ کِ ػثاستٌذ اص:
 پشتکار ،اورژی باال ،کار سخت :افشاد خالق پیگیشی ایي ّذف تلَدُ ٍ تقشیثلاً یلکتؼْذ هتؼلثاًِ ًؼثت تِ کاس اص خَد ًـاى هیدٌّذ .آىّا تا اًشطی صیلادی تلِ کلاس
ًضدیک ؿذُ ٍ تا ٍجَد هَاًؼی کِ هوكي اػت تا آىّا هَاجِ ؿلًَذ پایلذاسی ًـلاى
دادُ ٍ قادس تِ تحول ًاکاهیّا ّؼتٌذ.
1. Erich Fromm

رهبری تحولگرا و خالقیت کارکنان

06

 کىجکايی ي داشته احساس خالق بًدن :اؿخاف خالق ػغَح تاریی اص کٌجكلاٍیٍ داهٌِی گؼتشدُای اص ػالیق داسًذ .آىّا جلزب پیییلذگی ؿلذُ ٍ تلا آى ساحلت
ّؼتٌذ ،تِ ایي خاعش کِ تحول تاریی دس تشاتش اتْلام ٍ ػلذم قغؼیلت داسًلذ .آىّلا
آگاّی سٍؿٌی اص خَدؿاى تِ ػٌَاى یک فشد خالق داسًذ.
 خًدمختاری ي استقالل در قضايت :افشاد خالق دٍػت ًذاسًذ کِ تلأثیشات تیشًٍلیتا کاسؿاى تذاخل داؿتِ تاؿذ دس تلوینگیشی ّایـلاى تلِ تأییلذ اجتولاػی ٍاتؼلتِ
ًیؼتٌذ اػتواد تِ ً غ تاریی داؿتِ ٍ هلیتَاًٌلذ تلِ آػلاًی اص ایلذُّلای دیگلشاى
كشفًظش کٌٌذ ).(Shalley & Gilson, 2008
رهبری تحولگرا و خالقيت
هذیش ٍ سّثش یک ػاصهاى تِ چٌذیي ؿیَُ هیتَاًذ تش خالقیلت کاسکٌلاى ػلاصهاى تلأثیش
تگزاسد .آىّا تؼییيکٌٌلذُ ٍ ؿلكلدٌّلذُی تافلت کلاسی ّؼلتٌذ کلِ دسٍى آى ،کاسکٌلاى
هیتَاًٌذ اّذاف ،هـكالت ٍ ساُ حلّا سا تؼشیف کٌٌذ .تا اسائِ ی دیذگاّی کِ تش پیاهلذّای
عَرًی هذت تِ جلای پیاهلذّای کَتلاُهلذت تأکیلذ داسد هلذیشاى هلیتَاًٌلذ کاسکٌلاى سا
جْت دّی کٌٌذ تا تالؿـاى تِ ػوت فشایٌذّای کاسی اتتكاسی ػلَق دادُ ؿلَدّ .لنچٌلیي
سّثشاى یک ػاصهاى هٌثغ اكلی تأثیش تش فشٌّگ ػاصهاًی ّؼتٌذ .سّثشاى هیتَاًٌذ خالقیلت
سا تا ایجاد ٍ تقَیت یک فضای ػاصهاًی ٍ فشٌّگی کِ تیزیلِکٌٌلذُ تلالؽّلای خالقاًلِ ٍ
تؼْیل کٌٌذُ ی یادگیشی اػت ،افضایؾ دٌّذ .سّثشاى هی تَاًٌذ ًظاهی سا ایجاد ٍ ح ظ کٌٌلذ
کِ ػولكشد خالقاًِ سا اص عشیق پاداؽ ٍ دیگش ؿیَُ ّای هشتثظ تلا هٌلاتغ اًؼلاًی تـلَیق ٍ
تقَیت کٌٌذٌّ .گاهی کِ ػاصهاًی تشای تالؽ دس جْت تِ دػت آٍسدى هْاستّای جذیذ ٍ
آصهایؾ ؿیَُّای خالقاًِ ،پاداؽّای دسًٍی ٍ تیشًٍی فشاّن هیکٌذ ،توایل کاسکٌلاى تلشای
پشداختي تِ تالؽّای خالقاًِ تقَیت خَاّذ

ؿذ).(Wang & Rode, 2010

ّواى گًَِ کِ گ تِ ؿذ سّثشی تحَلگشا داسای چْاس تدؼذ کاسیضها (تلأثیش آسهلاًی ؿلذُ)،
اًگیضؽ الْاهی ،تحشیک ػقالًی ٍ هالحظات فشدی اػت .دس ساتغِ تا تأثیش کاسیضهایی سّثشاى
خالق ،هی تَاى گ ت کِ آًاى فشاّن کٌٌذُ چـن اًذاص ٍ احؼاع هأهَسیت ّؼلتٌذ احتلشام ٍ
اعویٌاى تِ خَد سا تشاًگیختِ ٍ هلثتتیٌی سا افضایؾ هیدٌّذ .پیشٍاى ،خَد سا تا ایي سّثلشاى
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یكی کشدُ ٍ اص آىّا تقلیذ هی کٌٌذ .چٌیي سّثشاًی قذست اسجاػی تیـتشی داسًذ هؼیاسّلای
تاریی دس ًظش هیگیشًذ اّذاف چالؾتشاًگیضی تشای پیشٍاًـاى تثییي هیکٌٌذ ٍ تِعَس کللی
صیشدػتاى خَد سا تشاًگیختِ ٍ هحیغی تشای صهیٌِػاصی خالقیت فشاّن هیکٌٌذ .دس ساتغِ تا
اًگیضؽ الْاهی هیتَاى گ ت کِ سّثشاى تحَلگشا تِ ػٌَاى الگَیی تشای پیلشٍاى خلَد ػولل
هی کٌٌذ ًوادّایی فشاّن کشدُ ٍ هؼلائل ّیجلاًی سا تلِ هٌظلَس افلضایؾ آگلاّی ٍ دسک اص
اّذاف هغلَب دٍػَیِ ػادُ هیػاصًذ .چٌیي سّثشاًی اًتظاسات پیشٍاًـاى سا افلضایؾ دادُ ٍ
آىّا سا تـَیق هیکٌٌذ تا سٍؽّای قذیوی اًجام دادى کاسّا سا تِ چالؾ تكـلٌذ .تحشیلک
ػقالًی تا ه َْم ػاصی ،دسک ٍ تحلیل هـكالتی کِ پیشٍاى تا آى هَاجِ هیؿًَذ ٍ ّنچٌلیي
ساُحلّای آى سا هـخق هیکٌذ .اص پیشٍاى حوایت هیؿَد تا ػؤالّایـاى سا عشح هجلذد
کشدُ ٍ دسکّا یا اًتظاسات قثلی ؿاى سا تِ چالؾ تكـٌذ .اص پیشٍاى ّنچٌیي حوایت هیؿَد
تا دستاسُ ی خَدؿاى فكش کٌٌذ چالؾ ّایـاى سا هـخق کٌٌذ تِ سیـِی هؼائل تپشداصًلذ
تِ عَس کلی اص فضاّای ًاهٌاػة ه َْهی خَد ،خاسج ؿًَذ ٍ دسپی سٍؽّای خالقاًِ تلشای
ایجاد ٍ گؼتشؽ تَاًاییّایـاى تاؿٌذ .سّثشاى تا پیشٍاًـاى تِ كَست هت اٍت اها تش هثٌلای
هؼاٍی سفتاس هیکٌٌذ .چٌیي هالحظات فشدی تِ پیشٍاى کوک هیکٌذ تا تِ کاهلتشیي ؿلكل
هوكي تَاًوٌذیّای تالقَُ ی خَد سا تال ؼل کٌٌذ .دس ایلي ػلثک سّثلشی ًلِ تٌْلا ًیاصّلای
پیشٍاى ؿٌاختِ ؿذُ ٍ دیذگاُّای آىّا استقاء هییاتذ ،تلكِ آهَصؽ ٍ تاصتیٌی ًیض تشای آىّا
فشاّن هیؿَد .تا هالحظات فشدی کِ ات اق هیافتذ ،پیشٍاى تِ كَست تلک تلِ تلک تَػلظ
سّثشاى هَسد تَجِ قشاس هی گیشًذ ٍ تكالی ی تِ آىّا هحَل هی ؿَد تا فشكتی تشای یادگیشی
آىّا فشاّن ؿَد .سّثشاى ّن چٌیي تاصخَسدّای پیَػتِای اسائِ کشدُ ٍ ًیاصّای پیشٍاًـاى سا
تا هأهَسیت ػاصهاى ّواٌّگ هیکٌٌذ .سّثشاى تحَلگشا تا ٍضلؼیت هَجلَد هقاتللِ کلشدُ ٍ
ػؼی هیکٌٌذ تا چـناًذاص آسهاًی ؿذُ  -کِ تؼیاس هت اٍت اص ٍضؼیت هَجَد اػلت -آى سا
تیییش دٌّذ .تشای اًجام ایي ،سّثشاى ًیشٍی اًگیضؿی ٍ چالـی تشای تیییش ٍ ت كش خالق فشاّن
هی کٌٌذ .پیشٍاى تـَیق هی ؿًَذ تا تا دیذگاُ چٌذگاًِ ػاصگاس ؿًَذ ایذُّای جذیذی تَلیلذ
کشدُ ٍ تِ پیاهذّای خالقاًِای دػت یاتٌذ ).(Chen et al., 2007
هذیشاًی کِ اص ػثک سّثشی تحَلگشا اػت ادُ هی کٌٌذ اص عشیق اتؼاد سّثشی تحلَلگلشا،
اًگیضؽ ٍ تحشیكی دس تیي اػضای ػاصهاى ایجاد هی کٌٌذ کِ ایي اتؼاد هیتَاًٌذ تأثیش ایذُآل

رهبری تحولگرا و خالقیت کارکنان

06

اًگیضؽ الْاهی ٍ تحشیک ػقالًی تاؿذ .ایي اتؼاد تِ خلَف تا خالقیت کاسکٌاًی هشتثظ اػت،
کِ ٌّگام افضایؾ اًگیضؽ دسًٍی ًؼثت تِ خالقیلت ،تشاًگیختگلی ٍ تحشیلک تیـلتشی ًـلاى
هیدٌّذ .تحشیک ػقالًی تا فشاّن کشدى حوایت تلشای ًلَآٍسی ،خَدهختلاسی ٍ چلالؾ ت كلش
اکتـافی سا افضایؾ هیدّذ اًگیضؽ الْاهی تا اًشطی دادى تِ کاسکٌاى کِ دس جْت چـناًلذاص
ػاصهاى کاس هیکٌٌذ فشایٌذ تَلیذ ایذُ سا تـَیق هیکٌذ .دس ًتیجِ اًگیضؽ دسًٍلی کلِ تَػلظ
کاسکٌاى احؼاع هیؿَد هٌثغ هْوی تشای خالقیت اػت .سفتاسّای سّثشی تحَلگشا ّولاٌّگی
ًضدیكی تا تؼییيکٌٌذُ ّلای خالقیلت دس هحلل کلاس داسد تؼضلی اص ایلي سفتاسّلا ػثاستٌلذ اص:
چـناًذاص ،حوایت اص ًَآٍسی ،خَد هختاسی ،تـَیق ،تاصؿٌاػی ٍ چالؾ .ایلي سفتاسّلای سّثلش
احتوارً تِ ػٌَاى ًیشٍّای افضایؾ دٌّذُ خالقیت ػول هیکٌٌذ ).(Jung et al., 2003
ػالٍُ تش ایي اص آىجایی کِ احؼاع خَدکاسآهذی هٌجش تِ ػولكشد خلالقتلش هلیؿلَد
سّثشاى تحَل گشا کِ خَدکاسآهذی پیشٍاًـاى سا سؿذ هیدٌّذ هیتَاًٌذ تِ علَس هلثتلی تلش
خالقیت کاسکٌاى تأثیش تگزاسًذ .کاسکٌاًی کِ خَدکاسآهذی افضایؾ یافتلِای داسًلذ احتولال
تیـتشی داسد کِ تشای تَلیذ ایذُّا ٍ ساُحل ّای اتتكاسی تشاًگیختِ ؿًَذّ .نچٌیي ساتغلِی
ّیجاًی کِ سّثشاى تحَلگشا تا کاسکٌاًـاى تشقشاس هیکٌٌذ هوكي اػت هٌثلغ دیگلشی تلشای
افضایؾ خالقیت کاسکٌاى تاؿذ .دس ٍاقغ تا دس ًظلش گلشفتي پیَػلتگی ّیجلاًی کاسکٌلاى تلا
سّثشؿاى ،احتوال تیـتشی داسد کلِ آًلاى تلِ حوایلت سّثشؿلاى ،تلا ًـلاى دادى تكلالیف
خالقاًِتش پاػ دٌّذ ).(Politis, 2004
تأثير رهبری تحولگرا بر خالقيت از طریق انگيسش درونی
اًگیضؽ دسًٍی تِ حالتی اًگیضؿی گ تِ هیؿَد کِ دس آى کاسکٌاى تِ عَس خَدکلاس ٍ تلا
اًگیضُی دسًٍی ،تِ آى ػالقوٌذ ّؼتٌذ تا ایيکِ تِ خاعش پیاهذّای تیشًٍلی یلا پلاداؽّلای
هشتثظ تِ کاس تِ آى ػالقوٌذ ؿًَذ .اًگیضؽ دسًٍی یكی اص هْنتشیي هٌلاتغ خالقیلت اػلت.
ٌّگاهی کِ یک فشدی تِ كَست دسًٍی جزب کاسی ؿَد احتوال تیـتشی داسد کلِ تلش آى
کاس هتوشکض ؿذُ ٍ آى سا هَسد اکتـاف ٍ آصهایؾ قشاس دادُ ٍ دس ًتیجِ سفتاس خالقاًِتشی اص
خَد ًـاى دّذ ).(Chen et al., 2007
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تؼضی هحققاى گضاسؽ دادُ اًذ کِ ًظاست حوایتی یكی اص هْلنتلشیي تؼیلیيکٌٌلذُّلای
اًگیضؽ دسًٍی ٍ خالقیت دس کاس اػتّ .نػَ تا ایي ًكتِ سّثشاى تحَلگلشا کلِ ًؼلثت تلِ
احؼاعّا ٍ ًیاصّلای کاسکٌاًـلاى تَجلِ هلیکٌٌلذ ،ایجلاد هْلاست دس آىّلا سا تؼلْیل ٍ
سٍؽ ّایی جْت سػیذى تِ اّذافـاى ًـاى هیدٌّذ لزا احتوال تیـتشی داسد کلِ ػالقلِی
دسًٍی کاسکٌاى سا تِ کاسؿاى افضایؾ دٌّذ .دس ٍاقغ هیتَاى گ لت یكلی اص سٍؽّلایی کلِ
سّثشی تحَلگشا تش خالقیت کاسکٌاى اثشگزاس اػت اص عشیق اًگیضؽ دسًٍی اػت.
تأثير رهبری تحولگرا بر خالقيت از طریق توانمندسازی روانشناختی
تَاًوٌذػاصی سٍاى ؿٌاختی هٌثغ دیگش خالقیت اػت .افشادی کِ تَاًوٌذ ّؼلتٌذ احتولال
تیـتشی داسد کِ سفتاس خلالق ًـلاى دٌّلذ .جاًلگ ٍ دیگلشاىً )2003(1ـلاى دادًلذ کلِ
خَدهختاسی ؿخلی ،خلَكیت اكلی افشاد خَدهختلاس اػلتٌّ .گلاهی کلِ ػلاصهاىّلا اص
خَدهختاسی حوایت هی کٌٌذًَ ،آٍسی افضایؾ هلی یاتلذ .سّثلشی تحلَلگلشا ،تَاًوٌذػلاصی
سٍاى ؿٌاختی کاسکٌاى سا افضایؾ هیدٌّذ .سّثش تحَلگشا تا هالحظات فشدی ،ایجاد اػتواد تِ
ً غ دس کاسکٌاى ٍ استقای تحَل ؿخلی آىّا ،تاػث تَاًوٌذؿذى کاسکٌاى هیگشدد .سّثشاى
تحَلگشا تا فشاّن آٍسدى هؼٌی ٍ چالؾ تشای کلاس پیشٍاًـلاى ،تَاًوٌلذی آىّلا سا افلضایؾ
هیدٌّذ.

ساير عوامل مرتبط در تأثير رهبری تحولگرا بر خالقيت
ػَاهل دیگشی ًیض ٍجَد داسًذ کِ تش ساتغِی تیي سّثلشی تحلَل گلشا ٍ خالقیلت تلأثیش
هیگزاسًذ کِ دس صیش تِ آىّا اؿاسُ ؿذُ اػت:
چالش کار :هذیشی کِ ػثک سّثشی تحلَل گلشا سا تلا چلالؾ کلاس تؼیلیي ؿلذُ تلشای
صیشدػت تشکیة هیکٌذ ،هی تَاًذ خالقیت سا افضایؾ دّذ .سّثشاى تا فشاّن کشدى کاسی کِ
جزاب ،دسگیشکٌٌذُ ٍ اص ًظش ؿخلی چالؾصاػت تِ پیاهذّای هَفقیتآهیلض ػلاصهاى خلَد
کوک هی کٌٌذٌّ .گاهی کِ اػضای خالق یک ػاصهاى داسای سّثش تحَلگشا تا تكالیف چالؾ
1. Jung et al
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تشاًگیض تاؿٌذ اًتظاس هیسٍد کِ خالقتش ٍ کاسآهلذتش تاؿلٌذ .آهاتیلل )1998(1دس هغالؼلِی
خَد ًـاى داد کِ چالؾ هلثت دس کاس اص ٍیظگیّای هحیظ کاسی اػت کِ تأثیشی قلَی تلش
سفتاس خالقاًِی دسٍى ػاصهاًی داسد ).(Eisenbeiss et al., 2008
حمایت مذیر :هذیشی کِ ػثک سّثشی تحَلگلشا سا تلا حوایلت هؼلتقین اص صیشدػلتاى
تشکیة هی کٌذ هوكي اػت پیاهذّای خالقیت ػاصهاى سا تْثلَد تخـلیذُ ٍ افلضایؾ دّلذ.
سّثشاى تحَلگشا تَاًاییّای صیشدػتاًـاى سا استقاء دادُ ٍ اعویٌاى خلَد سا اص عشیلق سفتلاس
حوایتگشاًِ افضایؾ هیدٌّذ .ایي حوایت دس ٌّگاهی ًقؾ چـنگیشتشی داسد کلِ اص سفتلاس
خغشپزیش ٍ افكاس ًَآٍساًِ پـتیثاًی کٌذ .کلاهیٌگض ٍ 2اللذّامٍ )1997(3یظگلیّلای ًظلاست
حوایتی ٍ دیش کٌتشلکٌٌذُ سا ایيگًَِ تش هیؿلوشًذ -1« :داؿلتي ددذدلِی احؼلاعّلا ٍ
ًیاصّای کاسکٌاى  -2 ،تـَیق ددذدِی اتشاص ػقیذُّای جذیذ -3 ،فشاّن کلشدى تلاصخَسد ٍ
تؼْیل ایجاد هْاست» ).(Eisenbeiss et al., 2008
آزادی کاری :هذیشی کِ ػثک سّثشی تحَلی سا تا فشاّن کلشدى آصادی ٍ خَدهختلاسی
دس اًجام دادى کاس تشای صیشدػتاى  -اها ًلِ تلِ كلَست آصادی کاهلل -تشکیلة هلیکٌلذ،
هیتَاًذ خالقیت ػاصهاى خَیؾ سا تْثَد تخـذ .تاع ٍ آٍلیَ ( )1990تیاى کشدًذٌّ :گلاهی
کِ کاسکٌاى اص ػغَح تاری آصادی ٍ خَدهختاسی تشخَسداس ّؼتٌذ ػولكشد ػاصهاى دس تلٌذ
هذت تْثَد هییاتذ .تْتشیي ػولكشد ٌّگاهی ات اق هلیافتلذ کلِ ّولاٌّگی ٍ آصادی تَنهلاى
ٍجَد داؿتِ تاؿٌذ

).(Wang & Rode, 2010

وفًر مذیر :هذیش تحَل گشایی کِ دس ػاصهاى داسای احتشام ٍ قذست اػت تْتش هلیتَاًلذ
خالقیت اػضای ػاصهاى سا افضایؾ دّذَ ً .ر هذیش تِ هیضاى احتشام ٍ قذست ٍی دس ػاصهاى
اػت .یكی اص کاسکشدّای هْن سّثش ،هؼشفی ػاصهاى تلِ سٍؿلی هغللَب تلِ هٌظلَس اًتقلال
اّویت ػاصهاى ،دسػتی ٍ قاًًَی تَدى گشٍُ ٍ کؼة هذاٍم هٌاتغ اص ػاصهاى اػلت .اػضلای
ػاصهاًی کِ تَػظ چٌیي سّثشی ّذایت هیؿًَذ تشای اداهلِ ی کلاس ٍ کولک تلِ هَفقیلت
ػاصهاى تشاًگیختِ هیؿًَذٍ .یظگی ّای سفتاسّای سّثشی کِ داسای احتشام اػلت ٍ دس ػلیي
1. Amabile
2. Commings
3. Oldham
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حال تا خالقیت ػاصهاًی ساتغِ داسد ػثاستٌذ اص :ح ظ ساتغِی هلثت تا دیگش هذیشاى ػلاصهاى
ٍ تأثیشگزاسی تش آىّاً ٍ ،گِداؿتي گشٍُ دس ػغد قذست تار ).(Chen et al., 2007
نتيجهگيری
ایي هغالؼِ تأثیشات سّثلشی تحلَل گلشا تلش پیاهلذّای هلشتثظ تلا خالقیلت دس ػلغَح
چٌذگاًِی دسٍى ػاصهاىّا سا تشسػی کشدُ اػت .یافتِّای ایي تحقیق ًـلاى هلیدّلذ کلِ
سّثشی تحَلگشا هی تَاًذ تِ كَست هؼتقین ٍ دیش هؼتقین -اص عشیلق ایجلاد یلک فشٌّلگ
ػاصهاًی کِ دس آى کاسکٌاى تـَیق تِ تحلث آصاد ٍ اتلشاص ایلذُّلا ٍ سٍیكشدّلای ًَآٍساًلِ
هیؿًَذ ٍ ّن اص عشیق فشاخَاًذى اًگیضؽ دسًٍی -خالقیت ػاصهاًی سا افلضایؾ دّلذ .ایلي
هغالؼِ تیاى هیکٌذ کِ سّثشی تحَلگشا تأثیشات هْوی دس دٍ ػغد فشدی ٍ ػلاصهاًی داسد.
دس ػغد فشدی سّثشی تحَل گشا تِ عَس هلثتی تا خالقیت کاسکٌاى ساتغِ داسد .هذیش ػاصهاى
هی تَاًذ تَاًایی ٍ اػتؼذاد خالقیت ٍ ًَآٍسی سا دس افشاد ایجلاد ،تلشٍیو ٍ تـلَیق کٌلذ یلا
ایيکِ تش ػكغ آى ،سفتاس ٍ ػولكشدی داؿتِ تاؿذ کِ هاًغ خالقیت دس کاسکٌاى ؿلَد .تایلذ
تَجِ داؿت کِ ػاصهاى یک هجوَػِی صًذُی اًؼاًی اػت کِ دس تؼاهل تا اتضاس ٍ تجْیضات
ٍ هَاد اػت دس ایي هیاى سّثش یک ػاصهاى ،جْت اًغثاق ٍ تْثَد خالقیلت کاسکٌلاى تایلذ
اًتخابگش ٍ تحشیککٌٌذُ تاؿذ .یكی اص یافتِّای کلیذی ایي هغالؼِ ایي اػت کلِ سّثشاًلی
کِ هؼائل هْن سا هذًظش قشاس هی دٌّذ ،احؼاع سػالت ٍ هأهَسیت سا تلِ کاسکٌلاى هٌتقلل
هی کٌٌذ ،فضای آهَصؽدٌّذُ یا آهَصؽگیشًذُ سا فشاّن هیًوایٌذ کاسکٌاى سا تلِ ت كلش دس
ؿیَُّای جذیذ تـَیق کشدُ ٍ تش حل هؼألِ ،کِ یک ػاهل تؼیاس هْن دس خالقیلت هحلیظ
کاس اػت تأکیذ هی کٌٌذ .ایي هغالؼِ ًـاى داد کِ سفتاسّای سّثشی تحَلگلشا کلِ تلِ ًظلش
هیسػذ تش هحیظ کاس ادساکؿذُ تأثیش هی گزاسد ،اًگیضؽ دسًٍی کاسکٌاى ًؼثت تِ خالقیت
سا هَسد تـَیق قشاس دادُ ٍ تش آصادی خالقاًِی آىّا تأثیشگزاس اػت .ایي سفتاسّای سّثلشی
دس ٍاقغ دس فشایٌذ ایجاد داًؾ جذیذ ٍ تِ کاسگیشی آى اص اّویت خاكی تشخَسداس اػت.
هغالة ایي تشسػی چٌذ کاستشد تشای سّثشاى ٍ ػاصهاىّا دس حلَصُی خالقیلت داسد .دس
ٍّلِ اٍل ایي کِ ؿخلیت یک ػاهل کلیذی اػت کِ افشاد خلالق سا اص دیلش خلالق هتولایض
هیکٌذ .افشادی کِ تشٍىگشا ،تجشتِپزیش ،سیؼکپزیش ٍ فؼال ّؼتٌذ احتوال تیـتشی داسًذ کِ
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ٍضؼیت هَجَد سا تِ چالؾ کـیذُ ٍ تشای پیذا کشدى ساُ حلّای خالق دس تشاتش هـلكالت
پایذاس تاؿٌذ .تشای داؿتي ًیشٍّایی خالق دس ػاصهاى ّا تایذ ٌّگام اًتخلاب ٍ تلِ کلاسگیشی
افشاد ،دقت رصم تِ ػول آٍسدُ ؿَد .ػاصهاىّا تایذ ؿیلّا سا هجذداً تِ ًَػی عشاحی ًوایٌذ
تا خلَكیات رصم تشای خالقیت سا داؿتِ تاؿٌذ ایي خلَكیات ػثاستٌلذ اص :هْلاستّلای
گًَاگَىَّ ،یت کاس ،تا اّویت تَدى کاس ،اػتقالل ٍ تاصخَسد .ؿیلّایی کِ ایي ٍیظگلیّلا سا
داؿتِ تاؿٌذ احتوال تیـتشی داسد کِ کاسکٌاى ،تا اًگیضؽ دسًٍلی ٍ تلا تلالؽ تیـلتشی دس
جؼتٍجَی ایذُّای خالق تاؿٌذ .لزا ػاصهاىّا هیتَاًٌذ تشًاهِّای آهَصؿی اص قثیل ت كلش
اکتـافی ،ت كش خالق ٍ تاسؽ فكشی تشای کاسکٌاى فشاّن آٍسًذ ّنچٌیي سّثشاى ػلاصهاىّلا
تایذ فضایی دس ػاصهاىّا فشاّن کٌٌذ تا جؼتٍجَی ساُحلّای هت لاٍت تلشای هـلكالت ٍ
یادگیشی دٍ حلقِای 1سا تـَیق کٌذ.
اص آى جایی کِ تؼیاسی اص جٌثِّای سفتاس سّثشی هیتَاًذ یاد گشفتِ ؿلذُ ٍ یلا تیییلش ٍ
تؼذیل یاتذ ،ایي یافتِّا تَكیِ هیکٌٌذ کِ ػاصهاىّا هیتَاًٌذ تا کولک تلِ هلذیشاى جْلت
ایجاد ٍ ًـاىدادى سفتاسّای سّثشی تحَلگشا ،خالقیت کاسکٌاى خَد سا تْثَد ٍ استقاء دٌّذ.

1. Double-Loop
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