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تاثیر رهبری اصیل بر خالقیت کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطهای امنیت
روانی و سرمایه روانشناختی
محمد احمدی سعدی ، 1گلناز تاج

الدین2

 1کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)
 2هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
رقابت جهانی ،عدم اطمینان اقتصادی و تغییر سریع فناوری ،خالقیت را سنگ بنای نوآوری قرار داده است .به همین جهت
خالقیت یک منبع سازمانی مهم و راهی برای بهبود عملکرد و بقا سازمانی محسوب میشود .در نتیجه سازمانها اغلب به دنبال
اتخاذ سیاستهایی هستند که خالقی ت کارکنان را تقویت کنند .برای این کار ،محققان نقش اشکال مثبت رهبری را مورد تاکید
قرار دادهاند .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خالقیت کارکنان با توجه نقشهای واسطه ای سرمایه
روانشناختی و امنیت روانی میباشد .این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی در بازه مقطعی قرار میگیرد و هدف
پژوهش از نوع کاربردی میباشد .کارمندان سازمان صدا و سیما مرکز فارس و شهرداری شیراز ،جهت جمع آوری دادهها و
توزیع پرسشنامه ،در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند و  190پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت .جهت بیان آمار توصیفی
و بررسی فرضیات پژوهش ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبا رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده
گردید که دادهها توسط نرم افزارهای  Smart PLS2و  SPSS 25مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که
رهبری اصیل اثرگذاری مثبتی بر خالقیت ،سرمایه روانشناختی و امنیت روانی دارد .به عالوه ،نقش واسطهای سرمایه
روانشناختی و امنیت روانی نیز تایید شد و اثرگذاری مثبتی بر خالقیت کارکنان دارند.
واژههای کلیدی :رهبری اصیل ،سرمایه روانشناختی ،امنیت روانی ،خالقیت
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مقدمه
امروزه بیشتر سازمانها با مشخصه های محیط پویا نظیر تغییرات سریع تکنولوژی ،کوتاه شدن سیکل عمر محصول و جهانی-
شدن مواجه هستند و ما در حال تجربه کردن تغییراتی بیش از گذشته میباشیم ] .[1در محیط پویای امروزی ،خالقیت 1و
نوآوری 2،منابع با ارزشی برای کسب مزیت رقابتی میباشند .سازمانها با فناوریهای رو به رشد ،فشار های شدید رقابت داخلی
و جهانی ،محیط اقتصادی نامطمئن و بسیار آشفته رو به رو هستند ].[2
در چنین شرایطی ،سازمانها نیاز دارند تا به منظور بقا ،پیشرفت و برطرف کردن نیازهای خود ،بر رقبای نوآور خود غلبه کرده
و به توسعه خالقیت بپردازند و رویکردهای نوآورانه را جستجو کنند ] .[2خالقیت به معنای تولید ایدههای جدید و مفید در
محصوالت ،شیوهها ،خدمات یا رویه های موجود در محیط کار میباشد [1].
خالقیت در محیط کار به معنای تولید ایدههای جدید3و مفید 4و یا راهحلهای بدیع در حوزه تولید ،خدمات ،فرآیندها و رویه-
ها توسط افراد و یا گروهی از افراد میباشد و به دلیل ارتباط قوی آن با پیامدهای مطلوب سازمانی ،مطالعات بیشماری به طور
مستقیم و غیر مستقیم به بررسی تاثیر عوامل فردی و ضمنی بر روی خالقیت در محیط کار پرداختهاند ].[1
اغلب عملکرد خالق هر سازمان بستگی به نوع رهبری آن دارد ] .[3بیشتر نظریهپردازان حوزة سازمان بر این نکته که رهبری و
مدیریت مؤثر یکی از عوامل دخیل در موفقیت سازمانی است ،اتفاق نظر دارند ] .[4هرگونه عمل ،سخن و اقدامی از جانب،
رهبران و مدیران از طرف کارکنان مورد توجه قرار میگیرد و به دنبال آن ،بر اساس ماهیت عمل و رفتار و حتی سخن ،رفتار،
ادراكها و احساسهای کارکنان تحت تأثیر قرار میگیرد ] .[5از عوامل اثرگذار در حمایت یا سرکوب و تسهیل یا مهار
خالقیت ،رفتار رهبران و مشخصههای آنان میباشد ].[6
اگرچه تاکنون سبکهای مختلفی از رهبری در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفتهاست ،اما مطالعات کمی روی رهبری اصیل5
به عنوان یک الگوی رهبری جهت بهبود خالقیت کارکنان صورت پذیرفتهاست .رهبری اصیل به عنوان یک الگوی رفتاری رهبر،
جهت پرورش خودآگاهی ،جنبههای درونی اخالق ،پردازش متعادل اطالعات و شفافیت ارتباط با کارکنان به ترویج و بهبود
ظرفیتهای روانشناختی مثبت و ایجاد جو اخالقی مثبت میپردازد ].[7
مطالعات موجود نشان دادهاند که رهبری یک متغیر پیشنیاز مهم برای سرمایه روانشناختی است ] .[8کارکنانی که به وسیله
رهبران اصیل هدایت می شوند ،سرمایه روان شناختی باالتری دارند و این منبع روانشناختی آنها را تشویق میکند تا خالقتر
باشند ] .[9سرمایه روانشناختی به عنوان یک ساختار مرکب حالت روانشناختی مثبت فرد را به هم پیوند میدهد.[10] .
یک سازمان که از امنیت روانی باالیی برخوردار باشد ،باعث ایجاد ارتباط بیشتر و به اشتراك گذاری ایده برای نوآوری خواهد
شد که در نهایت خالقیت را به دنبال دارد].[11

1

creativity

2

innovation

3

Novelty

4

useful

5

Authentic Leadership

58

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره  ،8پاییز 1400

 .2بیان مسئله
با توجه به تحوالت شدید و شتابنده عصر حاضر و باال رفتن سطح انتظارات و خواستههای مردم در کنار وجود تحریمهای
اقتصادی  -سیاسی کشور ،تقلید گریزی و بکارگیری تواناییهای ذهنی جهت تبلور ایدههای جدید و دارای ارزش بالقوه می-
تواند تنها راه موفقیت و بقا باشد.
در محیط پویای امروزی ،خالقیت و نوآوری ،منابع با ارزشی برای کسب مزیت رقابتی میباشند .سازمانها با فناوریهای رو به
رشد ،فشار های شدید رقابت داخلی و جهانی ،محیط اقتصادی نامطمئن و بسیار آشفته رو به رو هستند .در چنین شرایطی،
سازمانها نیاز دارند تا به منظور بقا ،پیشرفت و برطرف کردن نیازهای خود ،بر رقبای نوآور خود غلبه کرده و به توسعه خالقیت
بپردازند و رویکردهای نوآورانه را جستجو کنند ].[2
عملکرد خالق تابعی از عوامل فردی و ضمنی میباشد .یکی از مرتبط ترین عوامل ضمنی ،رهبری است ] .[6رهبری اصیل،
راهی خوب برای دستیابی به نتایج مثبت و ماندگار از طریق توانایی آن در تحریک ایده های خالقانه ،تعهد سازمانی و توانمندی
شغلی است که تمامی این موارد در جهت بهبود عملکرد فردی موثر است .این نتایج ممکن است در ارتباط بین کارکنان و
سازمان و افزایش تمایل به یافتن راهحل برای چالش های موجود در محل کار منعکس شود ،که متعاقبا باعث افزایش رفتار
خالقانه و تالش برای رسیدن به اهداف تعیین شده میرسد و در نتیجه عملکرد بهتری ایجاد میکند .به عبارت دیگر ،رهبری
اصیل باعث ایجاد روابط مثبت بین رهبران و کارمندان میشود ].[9
بنابراین ،سازمان ها باید از خالقیت کارکنان خود نهایت استفاده را ببرند و آن را ارتقا دهند .در همین راستا ،به کارگیری تئوری
رهبری اصیل یکی از شیوههای خوب رهبری جهت تقویت خالقیت کارکنان به شمار میرود و نگرشها و رفتارهای مثبت
کارمندان را ارتقا میدهد و به عملکرد سازمانی کمک میکند.
 .3بررسی مبانی نظری
 -1-3رهبری اصیل
رهبری 6یک پیشگویی کلیدی از خالقیت و نوآوری کارکنان ،تیم و سازمان است ] .[12رهبری ،یکی از قدیمیترین پدیدهها و
ارزشهای جوامع بشری محسوب می شود .بیشتر تعاریف رهبری ،راجع به فرآیندی که در آن فردی بر دیگری تأثیر میگذارد
تا رهبری در گروه یا سازمان را هدایت و تسهیل کند ].[13
رهبری اصیل 7که به تازگی در ادبیات رهبری وارد شدهاست برای اولین بار در سال  1990در رشته جامعهشناسی و آموزش و
پرورش مطرح گردید و با توجه به موقعیت خود به عنوان یک مفهوم نوظهور توجه بسیاری را از سوی جامعه مطالعات رهبری
(مجالت دانشگاهی ،فصلنامه رهبری مجله مطالعات مدیریت و مجله مدیریت اروپا) جلب نمود و توسعه چارچوب اصلی کار
توسط موسسه رهبری گالوپ 8تقبل گردید ].[14
رهبران اصیل بیشتر به آگاهی خود و شفافیت در ارتباط با پیروان خود اتکا میکنند ] .[15گاردنر و همکاران( ،)2011در
پژوهش خود مجموعه ای از تعاریف رهبری اصیل را بیان کردند که جامع ترین آن تعریف والوبوا و همکاران ( )2008از رهبری
اصیل میباشد .طبق این تعریف رهبری اصیل به عنوان یک الگوی رفتاری از ظرفیتهای روانشناختی مثبت و جو اخالقی
مثبت سازمانی منتج میگردد و موجبات پرورش خودآگاهی ،جنبههای اخالقی درونی ،پردازش متعادل اطالعات و شفافیت
روابط را در کار با پیروان فراهم میسازد ].[16
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خود آگاهی 9یکی از ابعاد مهم رهبری اصیل میباشد و به درك نقاط قوت و ضعف فردی و چگونگی ارتباط با دنیای پیرامون
شخص اشاره دارد .خودآگاهی به میزان و حدودی اشاره دارد که رهبر از دانش دقیق و مناسبی برخوردار است و نشان میدهد
که از تأثیر خود در دیگران نیز آگاه است ] .[17درواقع خودآگاهی بیانگر فهم عمیق نسبت به مهارتها ،ارزشها و رفتارهای
خود است ] .[18دومین جزء رهبری اصیل ،پردازش متوازن اطالعات م10یباشد و شامل تجزیه و تحلیل تمامی اطالعات
مربوط ،قبل از تصمیمگیری است .رهبرانی که از دیدگاهها و نظرات دیگران را جویا میشوند و موقعیتهای موجود را به چالش
میکشد ،داری چنین ویژگی هستند ] .[19پردازش متوازن بیانگر توجه به دیدگاههای مختلف هنگام تصمیمگیری است ].[18
سومین جزء تشکیلدهنده رهبری اصیل ،جنبههای درونی اخالق م11یباشد و به رفتارهایی اشاره دارد که بیشتر از آنکه مبتنی
بر فشارهای بیرونی از جمله همکاران ،سازمان و اجتماع باشد ،به وسیله ارزشها و معیارهای اخالقی درونی شده در فرد هدایت
میشود ] .[20چهارمین و آخرین جزء تشکیلدهنده رهبری به روابط شفاف12با سطح باالی گشودگی و اعتماد اشاره دارد و
نشان میدهد تا چه حد رهبر به تقویت یک ارتباط باز و شفاف با دیگران برای فراهم ساختن فرصت بهرهگیری از ایدهها،
نظرات و چالشها در آینده نزدیک میپردازد .در چنین حالتی رهبر با توسعه ویژگیهای مثبت مانند خوش بینی ،امید ،اعتماد
به نفس به ایجاد چنین روابطی کمک مینماید و زمینه رشد خود و پیروانش را فراهم میسازد ].[21
 -2-3سرمایه روانشناختی
معیارهای رفتار سازمانی مثبت ،توسعه پذیر و قابل یادگیری هستند و از رویکردهای مثبت دیگر که روی صفات و ویژگیهای
مثبت متمرکز اند تمیز داده شدهاند .این معیارها عبارتند از :خودکارآمدی ،امید ،تابآوری و خوش بینی .هنگامی که آنها در
یک سازه مرکزی جمع شوند عامل مرتبه باالیی به نام سرمایه روانشناختی بوجود میآورند ].[10
 13مفهوم میزانی که فرد باور دارد در کارهای چالشی موفق میشود .خود کارآمدی و فرایندهای شناختی آن
خود کارآمدیبه
میتواند از طریق تجربیاتی که از روی کارآموزی بدست آوردهایم ،مدلسازی و یادگیری بیواسطه و غیر مستقیم ،تشویق و
متقاعد سازی اجتماعی ،برانگیختگی روانشناختی و فیزیولوژیکی توسعه و رشد پیدا کند ] .[10امید14نیز به مفهوم میزانی که
فرد در رسیدن به اهداف پافشاری دارد و هنگام ضرورت مسیر را به سمت هدف مجددا جهت دهی میکند تا از شانس موفقیت
 15میزانی
بیشتری برخوردار شود .امید به عنوان عزم راسخ و مسیر رسیدن به اهداف شخص تعریف میشود ] .[22خوشبینیبه
که فرد به موفقیت خود در زمان حال و آینده نگرشی مثبت دارد .خوش بینی اشاره به ارزیابی کلی از نتایج مورد انتظار می-
کند .خوشبینی یکی از معیارهای رفتار سازمانی مثبت است حمایتهایی از ارتباط مثبت آن با عملکرد در حیطههای مختلف
 16میزانی که فرد توانایی بازگشت به حالت اولیه و کسب موفقیت
زندگی خصوصاً در محیط کار شدهاست ] .[23تابآوریبه
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پس از مواجه شدن با چالشها و شرایط دشوار را دارد .بنابراین تابآوری بر الگوهایی تمرکز میکند که فرد در رو به رو شدن با
موانع خود را بهتر تطبیق دهد ].[24
 -3-3امنیت روانی
امنیت روانی درك مردم از عواقب ناشی از خطرات بین فردی در یک زمینه خاص مانند یک محل کار را توصیف می کند.
نخستین بار در دهه  1960توسط محققان پیشگام سازمانی مورد بررسی قرار گرفت ،امنیت روانی از اوایل دهه  1990رنسانس
را تجربه کرد .تحقیقات سازمانی ،امنیت روانی را به عنوان یک عامل مهم در درك پدیدههایی از جمله صدا ،کار تیمی،
یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی شناسایی کرده است .در واقع امنیت روانی به مفهوم؛ میزان باور مشترك افراد نسبت به امن
بودن محیط ،برای انجام رفتارهایی که دارای ریسک بین فردی هستند ،مانند اینکه آزادانه نظرات خود را ابراز کنند و برای
کمک خواستن تقاضا کنند ] .[25تحقیقات سازمانی ،امنیت روانی را عامل مهمی در درك چگونگی همکاری افراد برای
دستیابی به یک نتیجه مشترك معرفی کرده است ].[26
وقتی کارمندان امنیت روانی را درك کنند ،تمایل دارند پیشنهادهای بیشتری ارایه کنند ،نوآوری را شروع میکنند ،رفتارهای
فعاالنهای از خود بروز میدهند ،و ایدهها و دیدگاههای خالقانه تری ایجاد میکنند ] .[27بنابراین ،امنیت روانی عاملی بسیار
مهم برای خالقیت محسوب میشود ] .[28در عین حال ،زمانی که کارمندان احساس تهدید و ناامنی میکنند ،آنها تمایل به
گرفتن موضع دفاعی دارند و خالقیت را در کار نشان نمیدهند ].[29
 -4-3خالقیت
خالقیت چیزی است که انسان را از گونههای دیگر جدا میکند ،به عالوه ،میهلی سیچنزمیهلی؛ رئیس سابق بخش روانشناسی
در دانشگاه شیکاگو ،اشاره میکند که «هنگامیکه ما درگیر یک فعالیت خالقانه هستیم ،احساس میکنیم که نسبت به بقیه
عمرمان ،بطور کاملتری زندگی میکنیم» .هنگامی که به اصل موضوع عمل میکنیم احساس لذت میکنیم ،با این حال،
مدیران کسب و کار عالقهی بیشتری به خالقیت دارند زیرا آنها از خالقیت بعنوان پلی برای رسیدن به نوآوری استفاده می-
کنند ،که به نوبه خود منجر به کسب و کار جدیدی میشود .محصوالت بهتر ،و موقعیت رقابتی قویتری برای کسب و کار
وجود دارد ].[30
یک تعریف روشن و گستردهای پذیرفته شدهاست که نمایانگر اجماعی است که طی دههها تحقیق در مورد خالقیت به وجود
آمدهاست .چنین تعریف باید به اندازه کافی گستردهاست تا نیازهای هر حوزه را برآورده کند .پالکر ،بگتو ،داو (31] ،)2004
 17فرآیند و 18محیطی 19است که
[تمامی موارد ضروری را در زیر ذکر کرده اند« :خالقیت عبارت است از تعامل بین استعداد ،
توسط آن یک فرد یا گروه یک محصول قابلدرك تولید میکنند که هم جدید و هم مفید است که در یک بافت اجتماعی
تعریف میشود .[32] ».
عبارت خالقیت در محل کار شامل سرمایهگذاری قابل توجهی از زمان و انرژی از طرف کارمند و سازمان است .کارکنان باید
مقدار زیادی از منابع زمانی و شناختی خود را به یک پروژه خالقانه اختصاص دهند و همچنین انگیزه داشته باشند ،و سازمانها
باید پشتیبانی و آزادی الزم را برای کارمندان فراهم کنند تا بتوانند منابع مذکور را سرمایه گذاری کنند.[33] .
مهمترین نتیجه هر فعالیت خالقانه ،محصول آن است  -به عبارت دیگر ،خروجی تولید شده .عالوه بر این ،این محصول است
که زمانی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد که در زمینه مساله خاصی قرار گرفته و به نوآوری دست یابد.[32] .

17

aptitude

18

process

19

environment
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 -4فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق
آولیو و همکاران ( ،) 2005نظریه رهبری اصیل را بر اساس مفاهیم روانشناسی مثبت ،ایجاد کردند .این نظریه ادعا می کند که
در شرایط فشار و چالش باال ،برای داشتن مزیت رقابتی واقعی و پایدار ،سازمانها به رهبران اصیلی نیاز دارند که خود را
بشناسند ،مطابق با خود واقعی رفتار کنند و با افکار و احساسات درونی خود رفتار کنند ].[34
مطالعات زیادی تاثیر رهبری اصیل بر سرمایههای روانشناختی کارکنان را تایید میکنند .گاردنر و همکاران ( )2005استدالل
میکنند که رهبران اصیل از ظرفیتهای روانشناختی مثبتی که همراه با عزت نفس و رفاه روانشناختی هستند ،مانند اعتماد به
نفس ،خوشبینی ،امید و تابآوری برای مدل سازی و ارتقا این ظرفیتها در پیروان خود استفاده میکنند ] .[16بنابراین
فرضیه زیر را در نظر میگیریم:
فرضیه اول ( :)H1رهبری اصیل ارتباط مثبتی با سرمایه روانشناختی دارد.
در محل کار ،فرآیندی که ایدههای جدید تولید میکند و راهحلهای اساسی و ارزشمندی برای یک مسئله خاص ارائه میکند؛
بعنوان خالقیت شناخته میشود .خالقیت با انگیزه ذاتی کارمندان پرورش مییابد و کارکنان خالق عالوه بر اینکه جستجوگر
هستند ،مایل به یادگیری نیز میباشند ،آنها ریسک پذیر و انعطافپذیر نیز هستند ] .[35بنابراین ،برای دستیابی به نقش
خالقیت ،کارکنان به رفتار اطمینان بخش رهبر نیاز دارند.
رهبری اصیل یک رویکرد بهتر برای دستیابی به پیامدهای مثبت و پایدار از طریق توانایی آن برای ایجاد انگیزه خالق و تعهد
موثر است و در نتیجه باعث ایجاد خالقیت کارمندان میشود ] .[36بنابراین فرضیه زیر را در نظر میگیریم:
فرضیه دوم ( :)H2رهبری اصیل ارتباط مثبتی با خالقیت کارکنان دارد.
رگو و همکاران ( ) 2014رابطه مثبت بین رهبری اصیل و خالقیت با جو امنیت روانی ایجاد شده توسط رهبران اصیل را به
عنوان بحث اصلی مورد بررسی قر ار دادند .گشودگی واقعی رهبر و تبادل ارتباطات شفاف با پیروان ،درك پیروان را از امنیت
روانی در کار افزایش میدهد که باعث می شود کارمندان بدون ترس از عواقب منفی بر وضعیت ،تصویر و شغلشان ،در کار خود
احساس امنیت کنند .این عدم ترس همچنین باعث می شود تا کارمندان ایدههای خود را آزادانه ارائه دهند و خالقیت خود را
ارتقا دهند ].[37
در نتیجه ،برای رهبر اصیل الزم است که افکار و عقاید واقعی خود را به اشتراك بگذارد و برای هر فعالیت بر اساس آن اقدام
کند .که به موجب آن ،باعث میشود که کارمندان ارتباط درست و حقیقی بین یکدیگر داشته باشند و به توسعه صداقت و
انسجام تیمها کمک میکند .این کار ریسک بین فردی را کاهش میدهد و میزان امنیت روانی بین کارمندان را افزایش می-
دهد .بنابراین فرضیه زیر را در نظر میگیریم:
فرضیه سوم ( :)H3رهبری اصیل ارتباط مثبتی با امنیت روانی دارد.
همافزایی بین چهار مولفه سرمایه روانشناختی موجب تاثیرگذاری بر خالقیت میشوند .میتوان انتظار داشت که ترکیب این
چهار بعد تاثیرگذارتر از هر یک از سازه ها به صورت جداگانه میباشد .تاب آوری این امکان را می دهد تا پس از تجربه عدم
موفقیت ،در تالش برای حل خالقانه یک مسئله یا استفاده از فرصت باشند .خوشبینی این امکان را به کارمندان می دهد تا
بعد از اینکه فهمیدند یک پیشنهاد جواب نمیدهد ،دست از تالش بر ندارند .افراد خوشبین ،امیدوار و خود کارآمد در برابر
مشکالت مقاومت بیشتری دارند .[38] .بنابراین فرضیه زیر را در نظر میگیریم:
فرضیه چهارم ( :)H4سرمایه روانشناختی ارتباط مثبتی با خالقیت کارکنان دارد.
اعتماد متقابل ،حمایت و پشتیبانی و فضای روانشناختی ایمن به کارکنان کمک خواهد کرد که نگرانی از عواقب ریسک کردن،
تمسخر ،انتقاد ،غفلت و سرزنش دیگران نداشته باشند .متعاقبا ،هنگامی که کارکنان امنیت روانی را درك کنند ،آنها تمایل به
ارائه پیشنهادات بیشتر ،شروع به ایجاد ،نشان دادن رفتارهای پیشرو و ارائه ایدهها و دیدگاههای خالقانهتر دارند ] .[26بنابراین
فرضیه زیر را در نظر میگیریم:
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فرضیه پنجم ( :)H5امنیت روانی ارتباط مثبتی با خالقیت کارکنان دارد.
بنابراین با توجه به فرضیات مطرح شده ،مدل پیشنهادی این پژوهش مطابق شکل  1میباشد.

شکل  -1مدل تحقیق

الزم به ذکر است که در این مدل« ،رهبری اصیل» بعنوان متغیر مستقل« ،خالقیت» بعنوان متغیر وابسته و «سرمایه
روانشناختی» و «امنیت روانی» بعنوان متغیرهای واسطهای در نظر گرفته می شوند.

 -5پیشینه تحقیق
آرمنیو رگو و همکاران ( ،)2012ارتباط بین رهبری اصیل با خالقیت کارکنان و سرمایه روانشناختی را مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج آن ها نشان داد که رهبری اصیل ،خالقیت کارکنان را هم به طور مستقیم و هم از طریق نقش میانجیگری سرمایه روان-
شناختی کارکنان پیش بینی میکند ].[9
بائودا ژو و همکاران( ،)2016یک مدل نسبتا پیچیده ای را در ارتباط رهبری اصیل با خالقیت کارکنان ،ارائه دادند .یافتههای
آنها نشان میداد که «تبادل رهبر  -اعضا» و جو امنیت روانی بعنوان نقشهای واسطهای ،ارتباط مثبتی را بین رهبری اصیل و
پیشرفت کار ،برقرار می کنند .به عالوه پیشرفت کارکنان ،ارتباط بین رهبری اصیل و خالقیت کارکنان را میانجیگری می-
کند].[40
نوزا ریبیرو و همکاران ( ،) 2019در رابطه با این موضوع که چگونه رهبری اصیل موجب رشد خالقیت کارکنان میشود را با
توجه به نقش میانجیگری تعهد کاری موثر ،بررسی کردند .نتایج نشان داد که رهبری اصیل اثر مثبت بر تعهد و خالقیت می-
گذارد .به عالوه تعهد موثر نقش واسطهای در ارتباط بین رهبری اصیل درك شده و خالقیت فردی ایفا میکند].[41
در ایران نیز پژوهشی با عنوان «نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی بین رهبری اصیل ،خشنودی از شغل ،ادراك ناامنی شغلی
و میل به ترك شغل» بررسی شد ،نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری اصیل از طریق تاثیر بر سرمایه روانشناختی بر
خشنودی از شغل اثر مثبت معنادار و بر ادراك ناامنی و تمایل به ترك شغل اثر منفی معنادار غیر مستقیم دارد] .[42پژوهش
دیگری با عنوان «تحلیل روابط رهبری اصیل ،امنیت روانی و رفتار شهروندی سازمانی» بررسی شده بود .یافته ها نشان داد که
بین متغیرهای رهبری اصیل ،امنیت روانی و رفتار شهروندی ،روابط مثبت و معناداری وجود دارد ].[43
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 -6روش تحقیق
این تحقیق با در نظر گرفتن شیوه جمع آوری داده ها که از طریق پرسشنامه صورت گرفتهبود؛ تحقیق توصیفی – پیمایشی و
از نوع همبستگی می باشد .همچنین هدف این تحقیق در گروه تحقیقات کاربردی قرار میگیرد.
جهت جمع آوری داده ها ،الزم بود سازمانهایی انتخاب شوند که جهت پیشبرد اهداف خود نیاز به کار گروهی دارند .کار
گروهی از آن جهت که مفهوم رهبری در گروه ها و همچنین ارتباط بین رهبر و پیروان را در بر میگیرد ،ضروری است .به
همین منظور از سازمان صدا و سیما مرکز فارس و اداره شهرداری شیراز ،جمع آوری دادهها صورت پذیرفت.
در مجموع دو سازمان حجم جامعه آماری  375نفر برآورد شد .حجم نمونه موردنیاز با توجه به جدول مورگان  190عدد بدست
آمد .جهت جمعآوری دادهها ،پرسشنامه بین  200نفر از کارمندان در مجموع دو سازمان توزیع شد و در نهایت  190پرسشنامه
برگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .پرسشنامه این پژوهش از چهار متغیر شامل رهبری اصیل ،خالقیت،
سرمایه روانشناختی و امنیت روانی تشکیل شده بود که در مجموع شامل  60گویه بوده است و در طیف پنج گزینه ای لیکرت
از «کامال مخالفم» تا «کامال موافقم» طراحی شد.
برای اندازهگیری متغیر رهبری اصیل از پرسشنامه «آولیو ،والوبوا و گاردنر» ( )2007استفاده شد .این پرسشنامه شامل 16
سوال بود و از آنجا که رهبری اصیل از چهار مولفه تشکیل شدهاست (خودآگاهی ،پردازش متوازن اطالعات ،ارتباطات شفاف و
جنبههای درونی اخالق) ،به هر مولفه چهار سوال اختصاص داده شدهبود ].[7
برای اندازهگیری متغیر سرمایه روانشناختی از پرسشنامه «لوتانز ،یوسف و آولیو» ( )2007استفاده شد و این پرسشنامه نیز
دارای  24سوال میباشد .سرمایه روانشناختی شامل چهار مولفه میباشد (خود کارآمدی ،امید ،خوش بینی ،تابآوری) ،که به
هر مولفه شش سوال تعلق میگیرد ].[44
برای اندازهگیری متغیر امنیت روانی نیز از پرسشنامه «ادمونسون» ( ،)1999استفاده شد؛ که  7سوال را در بر میگیرد ].[26
برای اندازهگیری متغیر خالقیت نیز از پرسشنامه «ژو و جورج» ( ،)2001استفاده شد؛ که  13آیتم را مورد بررسی قرار میدهد
].[45
برای اطمینان از روایی پرسشنامه ،عالوه بر بکارگیری پرسشنامه های استاندارد ،از نظرات اساتید نیز استفاده گردید .همچنین
برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری اصیل
 ،0/93سرمایه روانشناختی  ،0/92امنیت روانی  0/86و خالقیت  0/93بدست آمد ،که نشان دهنده پایایی مناسب و قابل قبول
پرسشنامه میباشد.
جهت تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی پژوهش از نرم افزار  Spss 25استفاده گردید .جهت بررسی آمار استنباطی و تبیین
فرضیات مطرح شده از مدل سازی معادالت ساختاری ) (SEMبا رویکرد حداقل مربعات جزئی ) (PLSاستفاده شد که به
وسیلهی نرم افزار  Smart PLS 2تحلیلها صورت گرفت.
 -7یافته های پژوهش
 -1-7آمار توصیفی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش،
قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،توصیف متغیرهای جمعیت شناختی صورت پذیرفت.
 -1-1-7تحصیالت افراد
جدول  1وضعیت تحصیالت نمونه آماری انتخاب شده را نشان می دهد.

سطح تحصیالت
دیپلم
فوق دیپلم

جدول  -1وضعیت تحصیالت
تعداد
20
56

64

درصد فراوانی
10.5
29.5
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لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
جمع

41.6
18.4
100

79
35
190

 -2-1-7جنسیت افراد
جدول  2وضعیت جنسیت نمونه آماری انتخاب شده را نشان می دهد.
جدول  -2جنسیت افراد
جنسیت

تعداد

درصد فراوانی

مرد

144

75.8

زن

46

24.2

جمع

190

100

 -3-1-7سن افراد
جدول  3وضعیت سنی نمونه آماری انتخاب شده را نشان می دهد.
جدول -3وضعیت سن افراد
سن افراد

تعداد

درصد فراوانی

 20تا  30سال

33

17.4

 31تا  35سال

44

23.2

 36تا  40سال

68

35.8

 41تا  45سال

35

18.4

 46سال و باالتر

10

5.3

جمع

190

100

 -4-1-7توصیف متغیرهای مورد مطالعه
جدول  -4توصیف متغیرها
متغیر

تعداد گویه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

رهبری اصیل

16

3.52

0.50

0.71

سرمایه روانشناختی

24

3.54

0.35

0.59

خالقیت

13

3.64

0.51

0.71

امنیت روانی

7

3.68

0.57

0.75

جدول  4بیانگر این است که نمره کل رهبری اصیل با استفاده از  16گویه مورد بررسی قرار گرفته است .میانگین نمرات
پاسخگویان در این متغیر (رهبری اصیل) برابر با  3.52از  5و انحراف معیار آن  0/71میباشد .نمره کل سرمایه روانشناختی با
استفاده از  24گویه مورد بررسی قرار گرفته است .میانگین نمرات پاسخگویان در این متغیر (سرمایه روانشناختی) برابر با 54.3
از  5و انحراف معیار آن  0/59میباشد .نمره کل خالقیت با استفاده از  13گویه مورد بررسی قرار گرفته است .میانگین نمرات
پاسخگویان در این متغیر (خالقیت) برابر با  3.64از  5و انحراف معیار آن  0/71میباشد .نمره کل امنیت روانی با استفاده از 7
گویه مورد بررسی قرار گرفته است .میانگ ین نمرات پاسخگویان در این متغیر (امنیت روانی) برابر با  68.3از  5و انحراف معیار
آن  0/75میباشد.
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 -2-7آمار استنباطی
 -1-2-7بررسی مدل نظری پژوهش
برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدلیابی معادالت ساختاری بوسیله نرم افزار PLS

استفادهشدهاست .مدلیابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیهها و یا سواالت درباره روابط متغیرهای
مشاهده شده و پنهان است .در میان تمامی شیوة تحلیل چند متغیره تنها روش معادالت ساختاری است که همزمان هم از
تحلیل رگرسیون چندگانه و هم از تحلیل عاملی استفاده میکند.
معادالت ساختاری در دو مرحله اجرا شده که هر کدام از مراحل دارای چندین معیار و شاخص میباشد .در ادامه به تشریح هر
کدام از مراحل پرداخته می شود.
الف) تحلیل مدل اندازهگیری
مدل اندازهگیری مدلی است که در آن روابط بین متغیرهای مشاهدهپذیر و مکنون مورد توجه قرار گرفته و اندازهگیری میشود.
برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری معیارهای زیر استفادهشدهاست:
 -1آزمون پایایی (آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی)
 -2روایی همگرا (معناداری بارهای عاملی ،همگن بودن ،میانگین واریانس استخراجی ( )AVEومقایسه  CRبا )AVE

آزمون های پایایی (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی)

با توجه به تعریف آلفای کرونباخ ،هر قدر همبستگی مثبت بین سواالت بیشتر شود ،میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شد و
بالعکس ،هرقدر واریانس میانگین سواالت بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد .کرونباخ ضریب پایایی  0/45را
کم 0/7 ،را متوسط و قابل قبول و  0/95را زیاد پیشنهاد کرده است(کرونباخ .)1951 ،از آنجا که این شاخص بسیار سختگیرانه
بوده ،برای بررسی همسانی درونی مدل اندازهگیری در روش  plsاز معیار مدرنتری به نام پایایی ترکیبی ( )CRاستفاده می-
شود که توسط فرمول  1قابل محاسبه است.
( 2جمع بارهای عاملی کلیه شاخص های یک سازه )
فرموول ()1

= CR

(........................جمع واریانس خطای کلیه شاخص های سازه ) (2+جمع بارهای عاملی کلیه شاخص های یک سازه )

توجه :واریانس خطای شاخص با فرمول  2محاسبه میگردد:
فرمول()2

(2بار عاملی شاخص)  = 1 -واریانس خطای شاخص

مقدار مطلوب  CRدر تحقیقات اکتشافی بین  0/6تا  0/7است در حالیکه در تحقیقات پیشرفته تر بین  0/7توا  0/9موی باشود.
نتایج این دو معیار در جدول  5آمده است.
جدول  -5نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی
ضریب آلفای کرونباخ()Alpha >0.7

ضریب پایایی ترکیبی()CR>0.7

امنیت روانی

0.863

0.895

خالقیت

0.925

0.935

رهبری اصیل

0.928

0.937

سازه های پژوهش
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سازه های پژوهش
سرمایه روانشناختی

ضریب آلفای کرونباخ()Alpha >0.7

ضریب پایایی ترکیبی()CR>0.7

0.918

0.928

همانطور که در جدول  5مالحظه مشاهده میشود ،نتایج ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها آورده شده است که با
توجه به حدود گفته شده برای هر دو معیار ،نتیجه میشود که مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی سازه-
های پژوهش مورد قبول میباشند.
آزمون همگن بودن و معناداری بارهای عاملی

نمودار  -1مدل پژوهش با ضرایب استاندارد شده بار عاملی

نمودار  -2مدل پژوهش با ضرایب t-Values

با توجه به نمودار  ، 1مقدار بار عاملی استاندارد شده برای تمامی سواالت پرسشنامه بیشتر از  0.4می باشد و نیاز به حذف
گویهای در مدل احساس نمیشود .همچنین با در نظر گرفتن نمودار  ،2مقدار آماره  tو سطح معناداری بین گویهها و
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متغیرهای مکنون مربوط به خودشان در تمامی موارد بترتیب بیشتر از  1.96و کمتر از سطح خطای  0.05محاسبه شده است.
لذا معناداری روابط بین گویه ها و متغیرهای متناظرشان تایید میشود.
آزمون میانگین واریانس استخراجی ( Average Variance Extracted (AVEو مقایسه آن با ضریب پایایی
ترکیبی
در مدل یابی  ، PLSیکی دیگر از معیارهای مناسب برای ارزیابی مدل اندازه گیری (بیرونی) این است که سازه باید بیشترین
واریانس مشترك را با نشانگرهایش نسبت به اشتراك آن با سازههای دیگر در یک مدل معین داشته باشد .برای این ارزیابی
محققین استفاده از میانگین واریانس استخراج شده ( ،)AVEیعنی میانگین واریانس مشترك بین سازه و نشانگرهایشان را
پیشنهاد میکنند .آخرین معیار تاییدی روایی همگرا مقایسه بین پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی میباشد .جهت
تایید روایی همگرایی باید  CR>AVEباشد.
جدول  -6نتایج بررسی روایی همگرا با معیار AVE
متغیرها

AVE

CR

CR>AVE

امنیت روانی

0.551

0.895

تایید

خالقیت

0.527

0.935

تایید

رهبری اصیل

0.743

0.937

تایید

سرمایه روانشناختی

0.609

0.928

تایید

مقدار مناسب برای  )0/5( > AVEاست.

در جدول  6تمامی متغیرها دارای میانگین واریانس استخراجی باالی  0/5میباشند که درستی نتایج روایی همگرا با استفاده از
این شاخص تایید میشود .همچنین در تمامی متغیرهای مکنون  CR>AVEبودهاست و شرط چهارم روایی همگرا بر قرار
است.
با توجه به چهار تست انجام شده میتوان نتیجه گرفت که مدل پژوهشی از روایی همگرای مناسبی برخوردار است.
ب) تحلیل مدل ساختاری
مدل ساختاری ،مدلی که در آن روابط بین متغیرهای مکنون مستقل (برونزا) و وابسته (دروانزا) مدنظر است .مدل ساختاری
تنها متغیرهای پنهان را به همراه روابط میان آنها بررسی میکند .معیارهای آزمون مدل ساختاری شامل موارد ذیل میباشد:
 -1ضرایب مسیر (بتا) و معناداری آن (مقادیر )t-value
 -2شاخص ضریب تعیین

) متغیرهای مکنون درون زا

 -3شاخص ارتباط پیش بین
 -4معیار اندازه اثر

)

ضرایب مسیر (بتا) و معناداری آن(مقادیر )t-value
با توجه به نمودار های  1و  ،2معیار اول از بررسی برازش مدل ساختاری بدین صورت می¬باشد ،که ضرایب معناداری  tچنانچه
مقدار بدست آمده بیشتر از حداقل آماره ( )1.96باشد ،آن رابطه یا فرضیه تایید می شود .تفسیر نتایج در جدول  7آمده است.
جدول  -7ضرایب مسیر استاندارد شده و مقدار  tبین متغیرهای مکنون
سازههای
مستقل

سازه وابسته

رهبری اصیل

خودآگاهی

رهبری اصیل

جنبه های درون

ضریب
مسیر( )

مقدار t

0.813

27.183

0.908

67.692

سطح

سازههای

سازه

ضریب

معناداری

مستقل

وابسته

مسیر( )

0/00

سرمایه
روانشناختی

خوشبینی

0/00

رهبری

سرمایه
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مقدار t

سطح
معناداری

0.787

24.766

0.724

16.182

0/00
0/00
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اخالقی
رهبری اصیل

پردازش متوازن
اطالعات

رهبری اصیل

ارتباطات شفاف

سرمایه
روانشناختی

خودکارآمدی

سرمایه
روانشناختی

امیدواری

سرمایه
روانشناختی

تاب آوری

0.824

32.838

0.900

56.278

0.732

19.136

0.875

44.303

0.718

13.951

اصیل

روانشناختی

0/00

رهبری
اصیل

خالقیت

0.419

5.164

0/00

رهبری
اصیل

امنیت
روانی

0.777

24.300

0/00

سرمایه
روانشناختی

خالقیت

0.248

3.677

0/00

امنیت
روانی

خالقیت

0.245

2.881

0/00
0/00
0/00
0/00

0/00

با توجه به نتایج جدول شماره  7مقادیر  t-valueمحاسبه شده بین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته موجود در مدل بزرگتر
از  1/96بوده و سطح معناداری تمامی روابط نیز کمتر از  0.05بدست آمده است .لذا در سطح  95درصد تمامی روابط موجود
در جدول فوق معنادار است.
شاخص ضریب تعیین (
ضریب

) و شاخص ارتباط پیش بینی (

)

نشاندهنده تاثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا است که سه مقدار  0/33 ، 0/19و  0/67به عنوان مقدار

مالك برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است.

مربوط به سازههای درونزای یک مدل

در نظر گرفته میشوند .هر چه

شاخص پیش بینی ( ) قدرت پیشبینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص میکند .بدین معنی که اگر در یک مدل،
روابط بین سازهها به درستی تعریف شده باشند ،سازهها قادر خواهند بود تا تاثیر کافی بر شاخصهای یکدیگر گذاشته و از این
در مورد تمامی سازههای درونزا ،سه مقدار 0/15 ،0/02و  0/35را به عنوان
راه فرضیهها به درستی تائید شوند .مقدار
قدرت پیشبینی کم ،متوسط و قوی تعیین میکند.
جدول  -8ضرایب  r2و  Q2متغیر های اصلی
متغیرهای دورنزا( وابسته)
امنیت روانی

0.604

0.325

خالقیت

0.692

0.355

سرمایه روانشناختی

0.524

0.183

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،ضریب تعیین تعدیلشده امنیت روانی ،خالقیت و سرمایه روانشناختی بترتیب برابر
 0.692 ،0.604و  0.524محاسبه شدهاست .لذا اینگونه استنباط میشود که  52.4درصد از تغییرات سرمایه روانشناختی و
 60.4درصد از تغییرات امنیت روانی توسط رهبری اصیل پیشبینی میشود .متغیرهای رهبری اصیل ،امنیت روانی و سرمایه
روانشناختی با همکاری یکدیگر میتوانند درمجموع و با مشارکت یکدیگر  69.2درصد از تغییرات خالقیت را پیشبینی کنند و
مابقی تغییرات آن وابسته به سایر عوامل و متغیرهایی می باشد که در مدل نیامده اند.
برای متغیر ها در سطح مناسبی قرار دارد و حاکی از آن است که قدرت پیشبینی مدل در خصوص این متغیرها در
مقدار
حد قابل قبول میباشد.
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معیار اندازه اثر
کوهن ( )1988برای تعیین شدت رابطه میان متغیرهای پنهان مدل ،معیار اندازه اثر( ) را معرفی نمود .به کمک این معیار
میتوان میزان اندازه اثر یک متغیر برونزا را بر روی یک متغیر درونزا در مدل معادالت ساختاری اندازهگیری نمود.

جدول  -9متغیرهای مستقل بر وابسته
متغیر اثر پذیر(وابسته)

متغیر تاثیر گذار(مستقل)

0.189

رهبری اصیل
خالقیت

سرمایه روانشناختی

0.086
0.069

امنیت روانی

مقادیر  0/15 ،0/02و  0/35به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک ،متوسط و بزرگ

) و ضرایب مسیر (بتا) و
 ،معیار اندازه اثر
)  ،شاخص ارتباط پیش بین
بنابراین ،شاخص های ضریب تعیین
معناداری آن(مقادیر  ) t-valueهمگی در حد مناسب و قابل قبول بوده که مناسبت بودن مدل های ساختاری را به نمایش
گذاشته است.
 -3-7آزمون فرضیات پژوهش
در این بخش از تحقیق به بررسی فرضیات تحقیق با تکنیک تحلیل مسیر پرداخته شده است .تصمیم گیری در خصووص تاییود
یا رد فرضیات بر اساس مقدار آماره تی( )T-VALUEو سطح معناداری صورت خواهد گرفت .نتوایج مربووط بوه فرضویات در
جدول  10آمده است.
جدول  -10تفسیر فرضیات پژوهش
شماره
فرضیه ها
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

مقدار تی

سطح

()t-value

معناداری

فرضیه

ضریب مسیر( )

رهبری اصیل  سرمایه روانشناختی

0.724

16.182

رهبری اصیل  خالقیت

0.419

5.164

رهبری اصیل امنیت روانی

0.777

24.300

سرمایه روانشناختی  خالقیت

0.248

3.677

امنیت روانی خالقیت

0.245

2.881

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

همبستگی اسپیرمن

نتیجه

r

sig

0.717

0.00

تایید

0.788

0.00

تایید

0.739

0.00

تایید

0.730

0.00

تایید

0.806

0.00

تایید

همانطور که در جدول  10مالحظه می شود ،تاثیر تمامی متغیرها بر یکدیگر و فرضیات با ضریب مسیر ( ) به ترتیب به میوزان
 0/245 ،0/248 ،0/777 ،0/419 ،0/724براورد شده است .با توجه به اینکوه مقودار عودد معنواداری ( )t-valueبورای تموامی
فرضیات به ترتیب برابر با  2/881 ،3/677 ،24/300 ،5/164 ،16/182و از قدر مطلق  1/96بیشتر میباشند و سوطح معنواداری
نیز کمتر از  0/05بدست آمده؛ تمامی فرضیات با احتمال  95درصد معنادار می باشند .چون مقدار ضریب بتای بین ایون سوازه
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ها مثبت بدست آمده است ،می توان نتیجه گرفت که با افزایش یک انحراف اسوتاندارد یوک متغیور ،انحوراف اسوتاندارد متغیور
دیگری افزایش خواهد یافت و ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند.
مقدار ضریب همبستگی فرضیات و بین هر دو متغیر ذکور شوده بوه ترتیوب برابور بوا مقودار ،0/730 ،0/739 ،0/788 ،0/717
 0/806شده است و با توجه به سطح معناداری  0/00میتوان نتیجه گرفت که همبستگی معنا دار وجود دارد ،بنوابراین تموامی
فرضیات این پژوهش تایید میگردند.
 -4-7آزمون متغیرهای واسطه ای
نحوه داوری بدین صورت است که اگر تاثیر متغیر مستقل بر میانجی و تاثیر متغیر میانجی بور وابسوته همزموان معنوادار شوود،
نقش میانجیگری تایید شده و تاثیر غیر مستقیم را تایید خواهیم کرد .نتایج مربوط به این آزمون در جدول11و 12آمده است.
جدول -11آزمون متغیرهای واسطهای

مسیر
سرمایه روانشناختی

رهبری اصیل

سرمایه روانشناختی
رهبری اصیل

خالقیت
خالقیت

آزمون سوبل

ضریب
مسیر
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

نتیجه

0.724

16.182

0/00

تایید شد

0.248

3.677

0/00

تایید شد

0.419

5.164

0/00

تایید شد

مقدار آماره

3.585

سطح
معناداری
0.00

همانطور که در جدول  11مشاهده میگردد ،تواثیر متغیور رهبوری اصویل بور سورمایه رونشوناختی و همچنوین تواثیر سورمایه
روانشناختی بر خالقیت نیز تایید می گردد .با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک مدل میتوان استنباط کرد کوه متغیور
سرمایه روانشناختی نقش واسطه ای را در تاثیر گذاری رهبری اصیل در خالقیت ایفا مینماید .لوذا بوا احتموال  95درصود و بوا
توجه به داده های گرد آوری شده نقش واسطه تایید می شود .از طرفی با توجه به اینکه مقدار آماره سووبل ( )Sobelبرابور بوا
 3/585و بیشتر از  1/96محاسبه شده و سطح معناداری آزمون کمتر از سطح خطوای  0/05بدسوت آموده اسوت ،مویتووان در
سطح اطمینان  95درصد تاثیر میانجیگری سرمایه روانشناختی را در رابطه بین رهبری اصیل و خالقیت را بار دیگر تایید کرد.
جدول -12آزمون متغیرهای واسطه ای

سطح
معناداری

نتیجه

مقدار آماره

امنیت روانی

0.777

24.300

0/00

تایید شد

2.860

امنیت روانی

خالقیت

0.245

2.881

0/00

تایید شد

رهبری اصیل

خالقیت

0.419

5.164

0/00

تایید شد

مسیر
رهبری اصیل

ضریب مسیر
استاندارد

آماره t

آزمون سوبل
سطح
معناداری
0.00

همانطور که در جدول  12مشاهده می گردد ،تاثیر متغیر رهبری اصیل بور امنیوت روانوی و همچنوین تواثیر امنیوت روانوی بور
خالقیت نیز تایید می گردد .با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک مدل میتوان استنباط کرد کوه متغیور امنیوت روانوی
نقش واسطه ای را در تاثیر گذاری رهبری اصیل در خالقیت ایفا مینماید .لذا با احتمال  95درصد و با توجه به داده هوای گورد
آوری شده نقش واسطه تایید می شود .از طرفی با توجه به اینکه مقدار آماره سوبل ( )Sobelبرابر بوا  2/860و بیشوتر از 1/96
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محاسبه شده و سطح معناداری آزمون کمتر از سطح خطای  0/05بدست آمده است ،مویتووان در سوطح اطمینوان  95درصود
تاثیر میانجیگری امنیت روانی را در رابطه بین رهبری اصیل و خالقیت را بار دیگر تایید کرد.
 -8نتیجه گیری
سازمانها و صنایع به طور مداوم با یک بازار بیثبات روبرو هستند که منجر به مجموعهای از چالشهای جدی شدهاست.
کارمندان بااستعداد به دلیل بازنشستگی یا ترك کردن مدیران با تجریه ،از کسب تجربیات حیاتی در رابطه با شغل محروم
هستند .این امر منجر به کاهش عرضه مدیران الیق برای برای پستهای رهبری و مدیریت ارشد میشود بنابراین ،برای
سازمانها مهم است که به منظور حل چالشهای پیش روی صنعت ،به توسعه فرایند رهبری بپردازند ] .[46بر این اساس
رهبری باید از منظر اصالت بررسی شود ،زیرا رهبران نیاز به ایجاد سازمانی مقاوم و قادر به دستیابی انتظارات ذینفعان هستند.
این مطالعه ارتباط بین رهبری با خالقیت کارکنان را از طریق نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی و امنیت روانی بررسی می
کند .نتایج تحقیق نشان داد ،خالقیت مستقیم تحت تاثیر مثبت شیوه رهبری اصیل ،سرمایه روانشناختی و امنیت روانی می-
باشد .همچنین در این رابطه ،نقش سرمایه روانشناختی و امنیت روانی بعنوان متغیر واسطهای تایید شد که تاثیر مثبت
غیرمستقیم رهبری اصیل بر خالقیت را نشان میدهد.
اولین فرضیه این پژوهش بررسی این مورد بود که آیا رهبری اصیل با سرمایه روانشناختی ارتباط دارد یا خیر .مطالعات زیادی
تاثیر رهبری اصیل بر سرمایههای روانشناختی کارکنان را تایید میکنند .گاردنر و همکاران ( )2005استدالل میکنند که
رهبران اصیل از ظرفیتهای روانشناختی مثبتی که همراه با عزت نفس و رفاه روانشناختی هستند ،مانند اعتماد به نفس،
خوشبینی ،امید و تابآوری برای مدل سازی و ارتقا این ظرفیتها در پیروان خود استفاده میکنند ].[47
در این پژوهش نیز ،ضریب مسیر ( ) به میزان  0/724براورد شده است .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری ( )t-valueبرابر
با  16.182و از  1/96بیشتر میباشند و سطح معناداری کمتر از  0/05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر
در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی رهبری اصیل بر سرمایه روانشناختی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
دومین فرضیه این پژوهش بررسی این مورد بود که آیا رهبری اصیل با خالقیت ارتباط دارد یا خیر .چندین محقق اظهار کرده-
اند که رهبری اصیل باعث ارتقا خالقیت و عملکرد سازمانی بهتر کارکنان میشود (والومبوا و دیگران  2008 ،؛ آوولیو و ماتره ،
 2012؛ آلشاماری و همکاران  .)2015 ،در واقع ،حمایت کارکنان از خالقیت و نوآوری به درك آنها از میزان حمایت رهبری از
نوآوری بستگی دارد .بنابراین ،مستقیما تحت تاثیر سبک رهبری قرار میگیرد ] .[47رهبری اصیل یک رویکرد بهتر برای
دستیابی به پیامدهای مثبت و پایدار از طریق توانایی آن برای ایجاد انگیزه خالق و تعهد موثر است و در نتیجه باعث ایجاد
خالقیت کارمندان میشود ].[45
در این پژوهش نیز ،تاثیر رهبری اصیل بر خالقیت با ضریب بتای  0/419و مقدار آماره  5.164 ،tو سطح معناداری صفر،
معنادار میباشد .بعبارتی چون مقدار آماره  tاین مسیر بیشتر از قدر مطلق  1/96و سطح معناداری مسیر کمتر از  0.05می-
باشد .فرضیه این قسمت مبنی بر وجود تاثیر رهبری اصیل بر خالقیت با احتمال  95درصد معنادار می باشد.
سومین فرضیه این پژوهش بررسی این مورد بود که آیا رهبری اصیل بر امنیت روانی تاثیر میگذارد یا خیر .روابط بین رهبران
اصیل با پیروان که با اعتماد و صراحت برقرار باشد ،باعث میشود که کارمندان کارهای ریسک پذیر انجام دهند و نظرات
مخالف را بدون نگرانی ابراز کن ند .این برداشت از امنیت روانی منجر به بحث و تبادالت آزادانه در محیط کار میشود .در این
پژوهش نیز ،تاثیر رهبری اصیل بر امنیت روانی با ضریب بتای  0/777و مقدار آماره  24.30 ،tمعنادار میباشد.
چهارمین فرضیه این پژوهش بررسی این مورد بود که آیا سرمایه روانشناختی با خالقیت ارتباط دارد یا خیر .همافزایی بین
چهار مولفه سرمایه روانشناختی موجب تاثیرگذاری بر خالقیت میشوند .میتوان انتظار داشت که ترکیب این چهار بعد
تاثیرگذارتر از هر یک از سازه ها به صورت جداگانه میباشد .تاب آوری این امکان را می دهد تا پس از تجربه عدم موفقیت ،در
تالش برای حل خالقانه یک مسئله یا استفاده از فرصت باشند .خوش بینی این امکان را به کارمندان می دهد تا بعد از اینکه
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فهمیدند یک پیشنهاد جواب نمی دهد ،دست از تالش بر ندارند .در این پژوهش نیز ،تاثیر سرمایه روانشناختی بر خالقیت با
ضریب بتای  0/248و مقدار آماره  3.677 ،tو سطح معناداری صفر ،معنادار می باشد .فرضیه این قسمت مبنی بر وجود تاثیر
سرمایه روانشناختی بر خالقیت با احتمال  95درصد معنادار میباشد.
پنجمین فرضیه این پژوهش بررسی این مورد بود که آیا امنیت روانی با خالقیت ارتباط دارد یا خیر .چندین مطالعه نشان می-
دهد که امنیت روانی در محیط کار به نتایج عملکرد خالقانه کمک میکند .در یک محیط و شرایط بدون ترس ،اعضا تیم به
دلیل عدم اضطراب در مورد قضاوت منفی ،احتمال بیشتری برای نوآوری دارند .در این پژوهش نیز ،تاثیر امنیت روانی بر
خالقیت با ضریب بتای  0/245و مقدار آماره  2.881 ،tمعنادار می باشد .فرضیه این قسمت مبنی بر وجود تاثیر امنیت روانی
بر خالقیت با احتمال  95درصد معنادار می باشد.
 -9کاربردها و پیشنهادها
در ابتدا ،نتایج مطالعات مختلف نشان داد که رهبری اصیل با فراهم آوردن محیط امن و برطورف کوردن نیازهوای روانشوناختی
کارمندان و اعتماد به کارکنان ،نقش مهمی در خالقیت کارکنان دارد .ثانیا ،برای رهبران و مدیران بسیار مهم است کوه نقوش و
ویژگی های رهبری اصیل را درك کنند و برای بهبود سازمان با پیروان خود همکاری کنند .وقتی محیط کار از نظر روانشناختی
ایمن و موثر باشد منجر به رفتارهای خالقانه می شود .برای رهبران ضروری است که از همه عواملی که منجر به ایجاد محیطوی
امن و اعتماد به نفس و خالقیت کارکنان می شود ،آگاهی داشته باشند .ثالثا ،رهبران و مدیران داخول کشوور نیوز بایود چنوین
فضایی از امنیت روانی و اعتماد را ایجاد کنند که در آن کارکنان احساس ترس و خطر نکنند و مایل باشوند دانوش خوود را بوه
طور فعال برای بهبود خالقیت در سازمان به اشتراك بگذارند.
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