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 ارتباط  گرل یتعدرابطه رهبری اخالقی و خالقیت کارکنان: نقش  

 مدیر و کارکنان 

 
 1منوچهر خرمیندکتر ، 2ریمالم می دکتر مر، *1یدُررجبحسین دکتر 

 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران .1

 ران ی، تهران، امرکز روانشناسی و توانبخشی لوتوس .2
 (20/3/98، تاریخ پذیرش:18/1/98یافت: تاریخ در) 

 

 

 سرآغاز

با تحوالت چشمگیر و سریع صورت گرفته از لحاظ تکنولوژی، فرهنگی، 
 2تیشخالقعصشر اارشر،    1انیشبنجمعیتی و اقتصادی در اقتصاد دانش   

بشه   هاسشازهانی بسشیار همشپ ششی  روی  هاچال کارکنان به یکی از  
 هاششرکتتقای شایستگی هحوری  هنظور شروراندن و رشد کارکنان و ار

 هاسشازهان(. بررسی این هساله در راستای کمک به 1تبدیل شده است )
 3داریشانه تنما در راستای بقا، بلکه برای افظ و تداوم روند هزیت رقابتی 

طبیعشی، بشی  از ششی    گونهبه(.  7  -2در بازار جمانی نیز اهمیت دارد )
ت بشرای تقویشت خالقیشت کارکنشان ی هتفاوهاوهیشبه دنبال   هاسازهان
 (. 8و  3هستند )

 
 
 

 
نیششز یکششی از هممتششرین اهششدا   4کارآهششدتششالب بششرای ادراب رهبششری 

 و جواهع در سراسر جمان است.  هاسازهانشژوهشگران، کارکنان، 
در این زهینه، این استعاره وجشود دارد کشه در ایشن عصشر جدیشد چشال  

نیسشت،   نردبانه تنما باال رفتن از  برانگیز، رهبری کارآهد برای هدیران ن
(. این هساله بشه ایشن هشورد 10)  استبلکه به نوعی سوار شدن بر اهواج  

اشاره دارد که خالقیشت فراینشدی دایمشی اسشت و هوجش  طشول عمشر 
 هاسشازهان(. زهانی که تشک تشک افشراد در 13  -11)  شودیه  هاسازهان

د را نیز خالق کنند سازهان خو  توانندیهخالق باشند، به کمک خالقیت  
(. در این راستا، هدیرانی که راهبردهای هناسبی در اختیار دارند، سوار 14)

  بر اهواج شی  رو و اهواج آینده خواهند شد.
 

 چکیده
با    یاخالق  ی ارتباط رهبر  ی شژوه ، بررس  نیسازهان داشته باشد. هد  ا  ی برا  یاگسترده   یاثرها  تواندی هدار هاخالق   رانیاضور هدزمینه:  

فارس و هرهزگان    ی هااستان   ی و اسابداران صنعت  رانیهدبین  و کارکنان در    رانیهد  ن یارتباط ب  گرل ی نق  تعدتوجه به  ارکنان با  ک   تیخالق
 است. 

  ل یفارس و هرهزگان تشک  یهااستان   یو اسابدارن صنعت  ران یهد  تماهیبوده و جاهعه آن را    یهمبستگ  -یفی: شژوه  اارر، توصروش

اند. در دسترس انتخاب شده   یریگنفر است که با استفاده از نمونه   126شاهل    دهیاست. نمونه برگز  1396طالعه سال  ه  ی. دوره زهاندهندیه
استفا   یرهایهتغ  یبررس  یبرا استاندارد  شرسشناهه  از  نمایت   شد  دهشژوه   در  قال     زین  هاافته ی  ل یتحل  یبرا  و  روب    ی اصل  هیفرر  2در  از 

 ، استفاده شد. Smart PLS افزارتوسط نرم  یهعادالت ساختار

  ی کارکنان رابطه هثبت و هعنادار  تیو خالق  یاخالق  یرهبر  ن یکه ب  دهدیشژوه  نشان ه  یهاه یااصل از آزهون فرر  یهاافتهی:  هاافتهی

 .شودی ه لیدو کارکنان تع  رانیهد ن یارتباط ب ریکارکنان به گونه هثبت با هتغ تیو خالق یاخالق یرهبر نی رابطه ب  ن،یوجود دارد. همچن

 جه، ی. در نتافتیخواهد     یکارکنان افزا  تیخالق  ،یاخالق  ی سطح رهبر   یادعا نمود که با افزا  توانیه  ها،افته ی: با توجه به  یریگجه ینت

  زیان نو کارکن  ریارتباط هد  ن،ی توجه نمود. همچن  یااست، به هوروع اخالق ارفه   تیخالق  جهیسازهان که نت  یتوان رقابت   یافزا  یبرا  دیبا
 کند. تیکارکنان را تقو تیو خالق یاخالق  یتوجه است تا رابطه رهبر ازهندین
 

 و کارکنان. رانیهد نی ارتباط ب  ت،یخالق  ،یاخالق یرهبر : دواژگانیکل
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هدیرانی که راهبرد صحیحی ندارند نیز با اتمشام هزیشت رقشابتی هواجشه 
(. بحث شی  گفته، بسشتری را بشرای ششژوه  اارشر در 4خواهند شد )

ه رهبری اخالقی و خالقیت به تصویر کشیده است. رهبری اخالقی زهین
کارکنشان   خالقانهرفتار    کنندهینیب یشی  هاعاهلیکی از تاثیرگذارترین  

ی گسترده صشورت گرفتشه اخیشر، هاشژوه (.  17  -15)  دیآ یهبه شمار  
، ارتبشاط هشدیر و 5تحشولگرارا هعطو  به بررسی رابطه رهبشری    هاتوجه

(. در ایشن هیشان، 9با خالقیت نموده است )  7یاخالقرهبری  و    6کارکنان
(. هد  اصلی 22  -18رهبری اخالقی بی  از شی  اهمیت یافته است )

این شژوه ، بررسی رابطه رهبری اخالقی و خالقیت کارکنان با نقش  
ارتباط هدیر ارتباط هدیر و کارکنان است. الزم به ذکر است که   گرلیتعد

تبشادلی بشین هشدیر و کارکنشان   رابطه  8تیفیکنماد    به عنوان  و کارکنان
(. در این شژوه ، این هتغیر به عنشوان هتغیشر 25-23)  استهطرح شده  

 (.26درنظر گرفته شده است ) گرلیتعد
تعریش    نگرنشدهیآ ی سشودهند و  هادهیاخالقیت تحت عنوان نسل جدید  

(. در واقع، 82و  27، 2) دیآ یهبه شمار   9یاجتماعو نوعی فرایند    شودیه
ی تفکشر هشاهمارت -2، 10همشارت -1اصلی  هؤلفهخالقیت تابعی از سه 

(. عواهششل هحیطششی از قبیششل تشششوی  2اسششت ) 12زهیششانگ -3و  11خششالق
و هوانشع سشازهانی ششی  روی   هنابع، فششار  خالقیت، استقالل یا آزادی،

(. نوآوری زهانی دچار هششکل 2خالقیت نیز بر خالقیت اثرگذار هستند )
که نق  هحیط در برانگیختن خالقیت کاه  یابشد و در واقشع،   شودهی

ی هواقشع نیشز اششاره(. البته در  29رو به افزای  بگذارد )  13یطیهحهوانع  
کشه در اثشر ایشن فششار،   ششودهیی جدیشد  هادهیافشار زهانی هنتمی به  

ذاتشی   زهیشانگ(. الزم بشه ذکشر اسشت کشه  30)  دبشاییهخالقیت افزای   
(. 9)  ششودهوج  افزای  خالقیشت    تواندیهش  به کار نیز  )درونی( و ع
خود را با  زهیانگ، تخصص، هنابع و  هاهمارت  توانندیه هداراخالقرهبران  

را افشزای  دهنشد   هاسشازهاندیگر اعضا در هیان گذاشته و خالقیت در  
نیز دارای ارتباط هثبشت بشا  ارتباط هدیر و کارکنان(. از لحاظ نظری،  31)

، به عنوان هسیری برای رهبران جمت رابطهکارکنان است. این خالقیت  
هشا و توزیع هنابع سازهانی، فواید و هزایای هشرتبط بشا ویشای  و امایت

(. کارکنشان 32)  رودیهششناختی از کارکنان، به شمار  های روانششتیبانی
در سطح باال، به عنشوان افشرادی  هدیر و کارکنان بین  رابطهدر چارچوب  

هتمرکشز بشر   هشاآنتوجشه    عمدهشوند که  تلقی هی  اتکاقابلو    41ستهیشا
رویکردهایی که به سمت تغییر و انطباق با ویشای ، دسشتیابی و کسش  

های بین فردی اسشت کشه اجشرای دیگر هنابع هرتبط با وییفه و امایت
(. افشزون بشر 9ششود )آهیز ویای  هیاین هوارد، هنتمی به انجام هوفقیت

بال دستیابی به ااترام و ارزشمندی هستند. کارکنشان بشا به دن  هاآنآن،  
بر این باور هستند کشه تحشت یشک ششرایط   ان،هدیرباال با    رابطهسطح  
دو سویه  رابطهبخ  هشغول به کار بوده و هتعمد به شناختی انگیزهروان

 15) با هدیران از طری  هشارکت و اضور در فرآیند کار خالقانه هسشتند
هثبشت بشین  رابطهی تجربی صورت گرفته هوید وجود هاشژوه (.  17و  

نمونه، برخی   به عنوانو خالقیت کارکنان است.    هدیر و کارکنان  ارتباط
 رابطشهدارای    ارتبشاط هشدیر و کارکنشانشژوهشگران دریافتند که کیفیت  

(. همچنشین، 33و    17کارکنشان اسشت )  نوآورانشههعنادار و هثبت با رفتار  

، الگوسشازی نقششی و 15یفروتنشبشر صشداقت،    رهبری اخالقی با تاکیشد
شذیری او در قبال زیردستان و دیگران در هحیط کشار، هوجش  هسئولیت
ششود. ایشن جشو گیری قابلیت اعتماد و جو امایتی و تششویقی هیشکل

خود، کارکنان را برانگیخته و هوج  ایشن   نوبهبه    کنندهدلگرمامایتی و  
و   بگذارنشدرهبشر را بشه اششتراب  های هششابه بشا  شود که ارزبباور هی
ارتبشاط هشدیر و عمل کنند. با این تفاسیر، رهبری اخالقشی در   ترخالقانه
 (.9شود )است و در اداهه، هنتمی به خالقیت کارکنان هی هؤثر کارکنان
ی داخلی و خارجی در این زهینه نیز هشاهده شد. برای نمونه، هاشژوه 

بششین ویژگششی غیرهششای شی بششین هتبرخششی شژوهشششگران دریافتنششد کششه 
شخصیتی وجدانی بودن، جشو اخالقشی و رهبشری اخالقشی بشا فضشیلت 

بشه ترتیش    همچنشین،هعناداری وجود دارد.  و  سازهانی همبستگی هثبت  
 تبیشین رهبری اخالقی، جو اخالقی و ویژگی شخصیتی وجدانی بودن در

(. 34کننششد )هی ایفششا را نقشش  بیشششترین سششازهانی فضششیلت واریششان 
و   یششغل  تیشادراب اهن  ینشیب یشگران دیگری نیز بشه بررسشی  شژوهش

-بشه قشرارداد روان  یبندیو شا  یاخالق  یرهبر   یاز طر  ،یاعتماد سازهان
به قرارداد   یبندیو شا  یاخالق  یرهبر  نی شرداخته و دریافتند که بیشناخت
رابطشه هثبشت و   یو اعتمشاد سشازهان  یشغل  تیبا ادراب اهن  یشناختروان

(. در شژوهشششی دیگششر، بششا اسششتفاده از ابششزار 35) د داردوجششو یهعنششادار
با دو بعد هویت سازهانی و هویت  یابیتیهوشرسشناهه هشاهده شده که 

نق  هیانجی در ارتبشاط هیشان رهبشری اخالقشی بشا عملکشرد   ی،ارابطه
کارکنان داشته است. باورهای اخالقی کارکنان نیشز دارای اثشر تعشدیلی 

 ،و همچنشین یارابطه یابیتیاخالقی با هو  قوی در شدت رابطه رهبری
سازهانی  یابیتیاثر تعدیلی هتوسط در شدت رابطه رهبری اخالقی با هو

نیز در شژوهشی هشاهده نمودند که   نظرانصاا (. دیگر  36)  بوده است
بین رهبشری اخالقشی، خودکارآهشدی، ااتشرام و رابطشه بشین هشدیران و 

دیگشری  نظرانصاا (. 37ود دارد )کارکنان رابطه هثبت و هعناداری وج
 یاخالق  یرهبربین    هعناداری و  هثبت نیز در شژوه  خود دریافتند رابطه

ارتبشاط   گرلیبا نقش  تعشد  وجود دارد که این رابطه  کارکنان  تیو خالق
 (.9) شودیهبه گونه هثبت تعدیل  هدیر و کارکنان

جام شده و به ی هتنوع داخلی و خارجی در این زهینه انهاشژوه اگرچه  
ی ارزشمندی نیز دست یافتشه اسشت، اهشا بشا توجشه بشه اهمیشت هاافتهی

خالقیت کارکنان در کارایی و شایداری سازهانی، تاکنون هشی  ششژوه  
کارکنشان بشا نقش   تیشو خالق  یاخالقش  یرهبررابطه    داخلی به بررسی

، نپرداخته که با توجه به اهمیت هوروع  ارتباط هدیر و کارکنان  گرلیتعد
الزم است بررسی تجربی صورت گرفته تا بعدهای هختلش  آن شش  از 

ی بعدی هورد استفاده قرار گیشرد. هایزیربرناههآزهون روشن شده و در  
 تیشو خالق  یاخالقش  یرابطه رهبر  یبررسلذا هد  اصلی این شژوه ،  

و  رانیهششددر ارتبششاط هششدیر و کارکنششان  گرلیکارکنششان بششا نقشش  تعششد
ی اصلی هاسؤالاست.  هرهزگان    ی فارس وهااستان  یاسابداران صنعت
به صورت زیشر هطشرح کشرد: آیشا بشین رهبشری   توانیهاین شژوه  را  

اخالقی و خالقیت کارکنان رابطه هعناداری وجود دارد؟ آیا ارتباط هدیر و 
را به گونه هعنادار   کارکنان تیو خالق یاخالق  یرهبرکارکنان رابطه بین 

تی که روابط ذکر شده هعنادار باشد، جمت آن به ؟ در صورکندیهتعدیل  
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ی ذکر شده است هاشرس چه سمتی است؟ هد  این شژوه  شاسخ به 
تحقیقاتی و عشدم ورود شژوهششگران،   خألو با توجه به اهمیت شژوه ،  

رروری است که این هساله هورد آزهون تجربی قرار گیرد تشا بتشوان بشا 
 یهایزیربرناهشههوروع شیدا کرده و    ، درب بمتری ازهاافتهاستفاده از ی

 .بمتری انجام داد
 

 روش

 یهشاروب. همچنشین،  اسشت  یهمبستگ  -یفتوصی  اارر،  شژوه   نوع
 هیشدانی  و  یاکتابخانشه  یهشاروب  از  ترکیبشی  اولیه،  اطالعات  گردآوری
جاهعششه شششژوه  اارششر را کششل هششدیران و اسششابداران صششنعتی . اسششت
. نمونشه ششژوه  ششاهل دهندیهی فارس و هرهزگان تشکیل  هااستان
ی فشارس و هرهزگشان هااستاننفر از هدیران و اسابداران صنعتی    126

. بررسشی اندششدهی در دسشترس انتخشاب ریگنمونشهاست که به صورت  
به  دهندهشاسخی نیز نشان داد که کلیه اعضای شناختتیجمعی  هایژگیو

بشا انحشرا    39/46  هشاآنشرسشناهه شژوه  هرد بوده و هیانگین سنی  
 67/12با انحرا  هعیشار    29/20و هیانگین سابقه کار آنان    84/14هعیار  
 از هطالعشه ایشن آهشاری جاهعشه کشه دهنشدیه نشان اطالعات  این.  است
 تا، هاافتهی نتیجه در اند.بوده شرایط واجد و  بوده  برخوردار  هناسبی شرایط
 ویژگشی دارای، دکنشیه شیشدا ارتبشاط شناختی  جاهعه  ویژگی  به  کهجا  آن

نفر  4  دهندگانشاسخاز    .است  داخلی  روایی  زهینه  در  جمله  از،  الزم  کیفی
نفشر   81،  ارششدیکارشناسنفشر دارای هشدرب    26داری هدرب دکتشری،  

نفشر دارای هشدرب کشاردانی و یشا دیشپلپ   15دارای هدرب کارشناسی و  
لی ی هختلش  تحصشیهارشته  دهندگانشاسخ. همچنین، در هیان  اندبوده

 هشاهده شد. 
 یرهبر  ی استانداردهاشرسشناههبرای سنج  هتغیرهای شژوه  نیز از  

(. در 9اسششتفاده شششد ) و کارکنششان رانیرابطششه هششد و، خالقیششت ی اخالقش
ی اسشتفاده ششد. انشهیگزشنجی ذکر شده نیز از طی  لیکرت هاشرسشناهه
 نظرانصشاا ش  از تائیشد اسشتادان دانششگاه و   هاشرسشناههاستفاده از  

 هحتششوایی و یششاهری کششه اعتبششار هعنانیبششدهختلشش ، صششورت گرفششت. 
نیز از شیوه اضوری  هاشرسشناههی آورجمعبرای  .شد دییتأ  هاشرسشناهه

ی صششنعتی شششیراز و هاشششمرباسششتفاده شششد کششه ششش  از اضششور در 
بنشدرعباس، بشا درخواسشت تکمیشل   2و    1ی صشنعتی ششماره  هاشمرب

تکمیل  هاشرسشناههبداران واادهای صنعتی، شرسشناهه از هدیران و اسا
شششژوه  اارششر از روب  یهاشرسشششناههشششد. در بششرآورد شایششایی 

شرسششناهه رهبشری  کرونبشاخیآلفارشری   و استفاده شد کرونباخیآلفا
و رششری   794/0خالقیششت  کرونبششاخیآلفارششری   ،782/0اخالقششی 

تعیین شد کشه   862/0شرسشناهه رابطه هدیران و کارکنان    کرونباخیآلفا
 یهاهیبشرای بررسشی فررش  .قرار گرفشت  دییتأهورد    هاشرسشناههشایایی  

 ،Smart PLS افشزارنرماز روب هعشادالت سشاختاری در شژوه  نیز 
 .استفاده شد

 

 یافته ها 
فرریه  از  هریک  اداهه،  از  در  استفاده  با  شژوه   اداقل  های  تکنیک 

در روب اداقل هربعات    تحلیل قرار گرفت.  و هورد تجزیه  هربعات جزئی  
 جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است:

  له یوسبه   هشاهدهقابل قدرت رابطه بین عاهل )هتغیر شنمان( و هتغیر    -1
ی هقداری بین صفر و یک است. اگر  بارعاهلشود. ی نشان داده هی بارعاهل

از   کمتر  عاهلی  و    3/0بار  شده  گرفته  درنظر  رعی   رابطه  آن  باشد  از 
قابل قبول است   0/ 6تا    3/0شود. همچنین، بارعاهلی بین  نظر هی صر  

 باشد خیلی هطلوب است. 6/0و اگر بزرگتر از 
هعناداری    -2 آزهون  باید  شد،  شناسائی  هتغیرها  همبستگی  که  زهانی 

همبستگی  هعناداری  بررسی  برای  گیرد.  از  صورت  شده  هشاهده  های 
)سازخودگردان های  روب هتقاطع  راپاستبوتی  برب  یا  و    یناجک ( 

ی استفاده شد که  سازخودگردان شود. در این هطالعه، از روب استفاده هی 

اگر هقدار    %5دهد. الزم به ذکر است در سطح خطای  هی  ارائهرا    tآهاره  

همبستگی   96/1از    تربزرگ  t-value  استراپبوت آهاره   های  باشد، 
 هشاهده شده هعنادار است.

روای است.  همچنین،  شده  هحاسبه  نیز  همگرا  چند    ا ی  ک ی  هرگاهی 
 ن یا  نیب  یهمبستگ  ،شود  یریگچند روب اندازه  ایدو     یاز طر  صهیخص
ه  های ریگاندازه فراهپ  را  اعتبار  همپ  اگر همبستگ ی دو شاخص    ی سازد. 

باال    کندی ه  یریگرا اندازه   یوااد  ٔ  صهیخصکه    ییهانمرات آزهون   نیب
دارا شرسشناهه  همگرا  اع  یباشد،  ا  .استتبار    ی برا   یهمبستگ  نیوجود 

با  کهن یااز    نان یاطم را  آنچه    ی ررور  سنجد، ی شود ه   ده یسنج  د یآزهون 
برا از    استخراج  ان ی وار  نیانگیهمگرا ه  ییروا  یاست.  باالتر  باید  شده 

از    5/0 باالتر  باید  نیز  هرک   روایی  جدول    7/0و  اداهه،  در   2باشد. 
 . دهدی ه ی این بخ  را نشان هاافتهی

 

 : روایی همگرا و پایایی متغیرهای پژوهش1جدول 
 ی آلفا متغیر

 کرونباخ

 انس یوار

 استخراج شده 

  ییروا

 مرکب

 743/0 581/0 748/0 رهبری اخالقی 

 784/0 599/0 830/0 خالقیت کارکنان 

 860/0 617/0 828/0 ارتباط هدیر و کارکنان 

  
است، بنابراین از   7/0گتر از  از آنجا که آلفای کرونباخ تماهی هتغیرها بزر

هورد   هتغیرها  تماهی  شایایی  هقدار    دیی تأنظر    ان  یوار  نیانگی هاست. 
از    استخراج بزرگتر  نیز  نیز    5/0شده  روایی همگرا  بنابراین    د ییتأاست، 

 نیز در اد هطلوب است.   هرک  یی رواشود. هقدار هی 
براساس   های شژوه رابطه هتغیرهای هورد بررسی در هر یک از فرریه

جزئی   هربعات  اداقل  تکنیک  با  علی  ساختار  شده    PLSیک  آزهون 
در   شژوه   کلی  الگوی  الگوی    1  نگارهاست.  است.  شده  ترسیپ 

با هتغیر شنمان( و  اندازه از هتغیرهای قابل هشاهده  )رابطه هریک  گیری 
با یکدیگر( نیز هحاسبه شده است.    الگوی هسیر )روابط هتغیرهای شنمان 

هحاسبه    استراپبوت با روب    tبرای سنج  هعناداری روابط نیز آهاره  
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 Smart  افزارنرم شد که در ارائه شده است. در این الگوی که خروجی  

PLS  ی خالصه  روابط  هاافتهاست،  استاندارد  بارعاهلی  به  هربوط  ی 
شژوه  براساس روابط  های  هتغیرهای شژوه  ارائه شد. آزهون فرریه

  2و    1هریک از هتغیرها به تفکیک نیز ارائه شده است. در اداهه، شکل  
 . دهدی هی هربوط را نشان هاافتهی

 

 
 : روش حداقل مربعات جزئی الگوی کلی پژوهش1 نگاره

 

 
 استراپبوت الگوی کلی پژوهش با روش  t-value: آماره 2 نگاره
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هعیشاری  2Rاسشت.  676/0به هیشزان  شژوه  2Rنشان داد که   1نگاره  

و بخش  سشاختاری   یریگاست که برای هتصشل کشردن بخش  انشدازه
و نشان از تاثیری دارد که  رودیهعادالت ساختاری به کار ه  یسازالگوی

نکتشه رشروری در   .گشذاردیزا هزا بر یک هتغییشر درونیک هتغییر برون

زا )وابسشته( الگشوی درون  یهاتنمشا بشرای سشازه  2Rاینجا این است که  
زا هقدار این هعیار صفر است. برون  یهاو در هورد سازه  شودیهحاسبه ه

یک الگشوی بیششتر ی  زادرون  یهاهربوط به سازه  2Rهر چه قدر هقدار  
 است. شژوه  نشان از برازب بمتر الگوی ،باشد

های رهبری اخالقی و خالقیشت قدرت رابطه هیان هتغیردر فرریه اول،  
اسشت کشه  123/2نیشز  آهاره آزهشونهحاسبه شد.  6/67برابر با کارکنان  

بوده و نششان   96/1یعنی    %5در سطح خطای    tهقدار بحرانی  بزرگتر از  
 %95بنابراین، با اطمینان    هعنادار است.  هشاهده شدهدهد همبستگی  هی
وجشود   یهعنشادار  هثبت و  رابطهرهبری اخالقی و خالقیت کارکنان    نیب

 دارد.
بر رابطه رهبشری   و کارکنان  ریارتباط هددوم هشاهده شد که  در فرریه  

نششان داد کشه ششدت   هاافتهاخالقی و خالقیت کارکنان اثرگذار است. ی
اسشت کشه   052/3نیز    است. آهاره آزهون  2/48ی این هتغیر  کنندگلیتعد

بوده و نششان   96/1یعنی    %5در سطح خطای    tهقدار بحرانی  بزرگتر از  
 %95بنابراین، با اطمینان    هعنادار است.  شاهده شدههدهد همبستگی  هی

، رابطه رهبری اخالقی و خالقیت کارکنان را بشه و کارکنان  ریارتباط هد
 .کندیهگونه هثبت تعدیل 

 

 بحث 
یی است که بتواند رمن جلش  اعتمشاد هاهوروعاهروزه، تجارت نیازهند  

هوج   تواندیهکند. یکی از هسایلی که   نیتأههشتریان، ررایت آنان را  
ی و رهبری اخالقشی اسشت. اارفهکارایی سازهانی شود، توجه به اخالق 

برای بقای سازهان و افظ آن در   تواندیههمچنین، از دیگر هواردی که  
باشد، خالقیت کارکنان است. بر اساس هبانی نظری   هؤثرهحیط رقابتی  

ده شژوه ، با افزای  رهبشری اخالقشی، خالقیشت کارکنشان افشزای  دا
و همچنین، این رابطه به وسیله هتغیر ارتباط هدیران و کارکنان   شودیه

ی شژوه ، همبسشتگی هاافته. با توجه به یشودیهبه گونه هثبت تعدیل 
 تشوانیهقشرار گرفشت، لشذا    دییتأبررسی شده در سطح شنج درصد هورد  

 دریافت که الگوهای شژوه  هعنادار است.
بیان شد، رهبری اخالقشی بشر خالقیشت   اهافتهکه در بخ  ی  گونههمان

اثرگذار اسشت. در نتیجشه، هرگونشه بمبشود در رهبشری اخالقشی   کارکنان
ی ششژوه  در هاافتشهی هوج  بمبود در خالقیت کارکنان خواهشد ششد.

، 9،15ی )هشاشژوه زهینه رابطه رهبری اخالقی و خالقیت کارکنان با  
هشاهده شد کشه  هاتهافهمسو است. همچنین، بر اساس ی (31و   17،  16

ارتباط هدیران و کارکنان، رابطه بین رهبری اخالقی و خالقیت کارکنان 
نیشز همسشو بشا   هاافتشه. ایشن بخش  از یکندیهرا به گونه هثبت تعدیل  

 (.9شژوه  است )

، بشه هاسشازهاناهمیت خالقیشت کارکنشان در هشدیریت  دییتأبا توجه به 
، بشه رهبشری هاسشازهان  تشوان  تا برای افشزای  شودیههدیران توصیه  

، بی  از شی  توجه شودیهاخالقی که هوج  افزای  خالقیت کارکنان  
که بشه بررسشی   شودیهنمایند. همچنین به شژوهشگران آتی نیز توصیه  

ی شخصشیتی بشا رهبشری اخالقشی و هایژگیورابطه فرهنگ سازهانی و 
 همچنین، خالقیت کارکنان بپردازند.

هواجشه   ییهاتیهشا بشا هحشدودانند سایر شژوه شژوه  اارر نیز هم
های ذاتشی برای نمونه، استفاده از ابزار شرسشناهه دارای هحدودیت  .است

ها، عدم کنترل شژوهشگر نسبت بشه هانند عدم وجود یکنواختی در شاسخ
سشخگویی بششه دهندگان در شاکاری بعضششی از شاسشخها و هحافظشهشاسشخ
 .های شرسشناهه استسوال

 

 گیرینتیجه
 هاسشازهانهورد توجه    هسائلدر عصر اارر، خالقیت کارکنان به یکی  

هزیت رقابتی شایدار را بمبود بخشد. زهانی   تواندیهتبدیل شده است که  
 توانند یهخالق باشند، به کمک خالقیت   هاسازهانکه تک تک افراد در  

رین سازهان خود را نیز خالق کنند. رهبری اخالقشی یکشی از تاثیرگشذارت
. رهبران دیآ یهکارکنان به شمار    خالقانهرفتار   کنندهینیب یشی  هاعاهل
خود را با دیگشر   زهیانگ، تخصص، هنابع و  هاهمارت  توانندیه  هداراخالق

را افششزای  دهنششد.  هاسششازهاناعضششا در هیششان گذاشششته و خالقیششت در 
قیشت نیشز دارای ارتبشاط هثبشت بشا خال ارتباط هدیر و کارکنانهمچنین،  

، به عنوان هسیری برای رهبران جمشت توزیشع رابطهکارکنان است. این  
هششا و هنششابع سششازهانی، فوایششد و هزایششای هششرتبط بششا ویششای  و امایت

. کارکنشان دارای کنشدشناختی، برای شیروان عمل هیهای روانششتیبانی
-بر این باور هستند که تحت یک ششرایط روانهدیر باال با    رابطهسطح  

دو سشویه بشا   رابطهبخ  هشغول به کار بوده و هتعمد به  انگیزهشناختی  
رهبر از طری  هشارکت و اضور در فرآیند کار خالقانه هسشتند. در ایشن 
هیان، رهبری اخالقی با تاکید بر صداقت، فروتنی، الگوسشازی نقششی و 

شذیری او در قبال زیردستان و دیگران در هحیط کاری، هوج  هسئولیت
ششود. ایشن جشو لیت اعتماد و جو امایتی و تششویقی هیگیری قابشکل

خود، کارکنان را برانگیخته و هوج  ایشن   نوبهبه    کنندهدلگرمامایتی و  
و   بگذارنشدهای هششابه بشا رهبشر را بشه اششتراب  شود که ارزبباور هی
ارتبشاط هشدیر و عمل کنند. با این تفاسیر، رهبری اخالقشی در   ترخالقانه
 شود.و در اداهه، هنتمی به خالقیت کارکنان هی است هؤثر کارکنان

ی و همچنشین رهبشری اخالقشی اارفهدر نتیجه، توجه بیشتر به اخالق  
لزوم توجه بیششتر بشه  توانیهنمایی شژوه  را نیز  ررورت دارد. نتیجه

ی اسشابداری، هشالی و هانشهیزهی و رهبشری اخالقشی در  اارفهاخالق  
هوجش    توانشدیه  هاافتشهبشر اسشاس یدانست که برای نمونشه،    هدیریت

 شود. کارکنان  افزای  خالقیت
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 های اخالقیمالحظه
 یداراهانشتاخالقشی  اصل، استفاده هورد هنابع هعرفی  با  شژوه   این  در

و سشایر   ششده  آثشار هحتشرم ششمرده  نیهؤلفرعایت و ا  هعنوی    علمی
ی اخششالق علمششی هاننششد رازداری و هحرهانششه بششودن اطالعششات هااصششل
 .نیز رعایت شده است کنندگانشرکت

 

 ه نام واژه 
 Knowledge-based economy .1 انیاقتصاد دان  بن 

 Creativity .2 ت یخالق

3. Sustainable competitive advantage 

  دار یشا یرقابت تیهز

 Effective leadership .4 کارآهد   یرهبر

 Transformational leadership .5 تحولگرا یرهبر

 6. Leader–member exchange 

 و کارکنان  رانیرابطه هد

 Ethical leadership .7 ی اخالق  یرهبر

 Quality symbol .8 ت یفینماد ک

 Social process .9 ی اجتماع  ندیفرا 

 Skill .10 همارت 

 Creative thinking .11   تفکر خالق

 Motivation .12 زه یانگ

 Environmental barriers .13 ی طیهوانع هح

 Worthy .14 ستهیشا

 Humility .15 ی فروتن
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