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 استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران -1

 انشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی د -2

 

 خالصه

رقابت جهانی، عدم اطمینان اقتصادی و سرعت باالی تغییرات تکنولوژی، خالقیت را عنصر مهم و اساسی ایجاد نوآوری در 

مفید و سودمند  هایحلراهه و از اید گیریبهرهتولید محصوالت جدید،  هاسازمانقرار داده است. خالقیت در  هاسازمان

برای کسب مزیت  باارزشیامروزه خالقیت و نوآوری منابع . گیردبرمیرا در  هاروشدرباره محصوالت، خدمات، فرایندها و 
با فراهم نمودن زمینه مناسب، عملکرد خالقانه کارکنان خود را بهبود  توانندمی هاسازمان. باشندمیرقابتی هر سازمان 

بازار حداکثر بهره را ببرند، با  هایفرصتاز  توانندمیبا داشتن افرادی خالق و پویا  هاسازماندر چنین شرایطی بخشند، 

، نوآوری در سازمان ایجاد کنند و اثربخشی سازمانی را ارتقا دهند. ندسازجدید و متغیر مشتری خود را منطبق  نیازهای

 از این رو، در این مطالعه مدل مفهومی در ارتباط با .باشدمینوآوری ، رهبری بر خالقیت و  تأثیرگذاریکی از عوامل حیاتی 
امید و عاطفه مثبت  نقش میانجی در نظر گرفتنجدیدترین رویکرد رهبری به نام رهبری اصیل با خالقیت کارکنان با 

 کارکنان مورد بررسی قرار داده شده است. 
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 . مقدمه1
است که  هاییانسانا پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطالعات امروزه، جامعه ما نیازمند پرورش ب

یت و خلق افکار نو بپردازند. در این رویکرد نیاز به آموزش و تقو هاآنشده و به حل  روروبهبتوانند ا مغزی خالق با مشکالت 

به ارتقای  تواندمی هاسازمانسعادتمند از اهمیت خاصی برخوردار است. افزایش خالقیت در  ایجامعهبرای رسیدن به 
افزایش کارایی و  درنتیجه، جلوگیری از اتالف منابع، کاهش بوروکراسی و هاهزینهکمیت و کیفیت خدمات، کاهش 

باید افراد خالق را شناسایی  تنهانه هاسازمانبنابراین شغلی در کارکنان منجر گردد. و ایجاد انگیزش و رضایت  وریبهره

کنند؛ بلکه باید شرایطی را ایجاد کنند که باعث تسهیل و ترویج خالقیت در سازمان شود. در این راستا سبک رهبری یکی 
حمایت، سرکوب و تسهیل خالقیت  مختلف رهبری در یهاسبک. باشدمیایجاد چنین شرایطی  عوامل ینترمهماز 

، ( ، هوش هیجانی )رگو و همکاران3002 شامل رهبری تحول )شین و ژو، هاسبککارکنان مورد بررسی قرار گرفتند. این 

( ، نظارت دقیق )ژو، 3000( رهبری خیرخواه )وانگ و چنگ،3000، (، رهبری تفویض کننده اختیار )ژانگ و بارتلو3002

نظریه رهبری اصیل آخرین نظریه رهبری مطرح شده است . باشدمی( 0991، تی )اولدهام و کامینگز( و نظارت حمای3002
رهبر و پیروان و بافتی که در آن فعالیت دارند، تمرکز  شناختیرواناین نظریه بر ابعاد . که به صورت عملیاتی درآمده است

فردی رهبر  هفرآیند توسع بانامکه  دارد ره برقرار یمیتنظخودخودآگاهی و  شناختیرواندارد. اساس این نظریه بر دو بعد 

، هاارزش -0هایمؤلفه ه خودآگاهی پایه رهبری اصیل است و دربرگیرند است. بنابر نظر پژوهشگران این حوزه، شدهیمعرف
طریق آن  فرآیندی است که از خودتنظیمیهمچنین،  .است هاانگیزهاهداف / -4عواطف و - 2شناخت در مورد هویت،-3

هدایت کارکنانشان، استانداردها و  منظوربهو  کنندمیخود را با اهداف و عملکردهایشان تنظیم  هایارزشرهبران اصیل 

 مؤثررسیدن به عملکرد  دیگربیانبهبرای رسیدن به اثربخشی و یا  هاسازمان [.0]. کنندمیارائه  هاآناهداف خود را به 
سازمان در مسیر نوآوری و رقابت حرکت  شودمیایجاد کنند. این خالقیت باعث  هاآنرا در کارکنان خود، باید خالقیت 

درجه خاصی از  دهندهنشان(. خالقیت کارکنان نتیجه بالقوه رهبری اصیل است زیرا خالقیت 3000کند )ژانگ و بارتول،

اصالت  دیگربیانبه. (0999، کنند )ادمونسون اصالت خود را بیان توانندمییک مسیر یا شیوه است که از طریق آن کارکنان 

از [. 2] در مقابل ترس و ناتوانی در محیط کار است امیدبخشاصالت یک جایگزین  [.3] شکافدمیرهبران، اصالت پیروان را 
، سطح باالیی از بهزیستی نفساعتمادبهبه مواردی همچون داشتن سطح مطلوبی از  توانمیمزایای شخصی اصالت 

که اصطالح  3004از سال  [.4]، تقویت حس رفاقت و صمیمیت، بهبود و ارتقا سطح عملکرد اشاره کرد شناختیروان

آن در سازمان و بر دیگر عوامل سازمانی  تأثیردر مورد پیامدها و  هاییپژوهشرهبری اصیل برای اولین بار مطرح شد، 
ام شده است و به بررسی نقش رهبری اصیل بر خالقیت صورت گرفته است. از آن جمله پژوهشی است که در پرتغال انج

مستقیم باعث باال رفتن عملکرد خالقانه  طوربهکه رهبری اصیل  دهدیمکارمندان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان 

ک افراد از به این موضوع اشاره کرد که این مطالعه باعث باال رفتن در توانمی. از دیگر نتایج این پژوهش گرددیمافراد 

 تأثیربررسی  باهدف یامطالعه [.5] شودمی هاسازمانی آن در جهت افزایش خالقیت در هاروشرهبری اصیل و استفاده از 
خالقیت در ترکیه انجام شد. نتایج  یاواسطهمستقیم و هم با در نظر گرفتن نقش  طوربهرهبری اصیل بر روی نوآوری هم 

مثبت دارند. همچنین خالقیت  تأثیرمستقیم بر روی خالقیت  طوربهکه رهبری اصیل  اندموضوعاین  گریانباین پژوهش 

و با در نظر گرفتن نقش میانجی خالقیت باعث  یرمستقیمغ طوربهرهبری اصیل  درنتیجهباعث افزایش نوآوری شده و  هاآن
ی توسط تاپارا در نیوزلند انجام شد و پژوهش 3000در سال  . (3002، ) هالدن توران شودمیافزایش نوآوری کارمندان 

رهبری اصیل بر اعتماد میان  تأثیربررسی  منظوربهرهبری اصیل را بر رضایت و عملکرد شغلی مورد بررسی قرار داد.  تأثیر

نشان داد که رهبری اصیل  پژوهشدر سیستم بانکداری مالزی انجام شد. نتایج این  پژوهشیفردی و دلبستگی شغلی 

ارتباط  3000(. در سال 3000، ) حسن و احمد کندمیفزایش اعتماد شده و به دلبستگی شغلی کارکنان کمک منجر به ا
ارتباط  دهندهنشاناین متغیر ها بر دلبستگی شغلی بررسی شد. نتایج  تأثیرو خودکامیابی و  بینیخوشبین رهبری اصیل، 
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ارائه به دنبال حاضر مطالعه  ،شدهگفتهه به اهمیت موارد لذا با توج[. 2رهبری اصیل و دلبستگی شغلی است ]قوی بین 

 یاواسطهرهبری اصیل بر خالقیت کارکنان هم به صورت مستقیم و هم با در نظر گرفتن نقش  تأثیر مدل مفهومی بررسی

عاطفه مثبت و در ابتدا به ترتیب به رهبری اصیل، خالقیت کارکنان، امید و . باشدمیامید و رهبری عاطفه مثبت کارمندان 
 گردد. ارائه می یمفهوممدل  هاآن یبندجمعبا  یتدرنهاو  شدهپرداخته هاآن یدودوبهسپس ارتباط 

 . مبانی نظری و پیشینه تحقیق2

 . رهبری اصیل1.2

تمایز دانشگاه نبراسکا مطرح شد.میالدی از سوی موسسه رهبری گالوپ از  3004نظریه رهبری اصیل نخستین بار در سال 
ای ریشه برسازهاست و  تریکلرهبری این است که تئوری رهبری اصیل  ٔ  ینهدرزماخیر  هاییهنظراصلی این نظریه با دیگر 

و  یخودکنترلدهد. تئوری رهبری اصیل بر است که رهبری مثبت را شکل می اییهپاتمرکز دارد. منظور از این سازه، 

و نقش تعدیلگر مثبت سازمانی تمرکز دارد. تئوری رهبری اصیل را  اختیشنروانخودآگاهی رهبر و پیروان، سرمایه مثبت 

 هاییتظرفیک الگوی رفتاری از  عنوانبه. رهبری اصیل نظریه در زمینه رهبری عنوان کرد ینترکاملو  ینترجامع توانمی
اخالقی درونی،  یهابهجنو موجبات پرورش خودآگاهی،  شودمیمثبت و جو اخالقی مثبت سازمانی منتج  شناختیروان

رهبری اصیل ریشه در اصالت فرد  [.4] سازدیمپردازش متعادل اطالعات و شفافیت روابط را در کار با پیروان فراهم 

(. زمانی که انسان اصالت خود را اذعان 3005، )آولیو و گاردنر دارد.اصالت بدین معنی است که با خودمان صادق باشیم
از خود را که به جهت ترس از اجتماع و حتی خود پنهان  ییهابخشعف، اشتباهات، اسرار و نقاط ض تواندمی؛ کندمی

جهت دستیابی  صرفاً،ترجیحات و نیازها باشد نه اینکه هاارزشکه منطبق بر  باشدمیساخته است را بپذیرد. رفتاری اصیل 

 کنندهیانبوم اصالت، پایه گذاری شده است که شالوده رهبری اصیل بر مفه. به پاداش و یا اجتناب از تنبیه صورت گیرد
شرایط و  تأثیرو اعتقادات و فطرت واالی انسانی خویش انجام دهند و تحت  هاباارزششرایطی است که افراد رفتاری مطابق 

اصیل رهبری  هاییتئور درواقعو باورهای خویش پافشاری نماید.  هاارزشرفتاری در راستای  برداشتنفشارهای گوناگون، 

تزویر و ریا،  هرگونه دورازبهتا رهبرانی تربیت نمایند، که خود واقعی خویش را به پیروانشان نشان دهند و  اندتالشدر 

 [.8] باشندرفتاری منطبق بر حقیقت درونی خویش داشته 

 . ساختار رهبری اصیل1.1.2

. که در ادامه باشدمیاخالق و شفافیت رابطه  درونی یهاجنبه، پردازش متعادل،یخودآگاهرهبری اصیل شامل چهار بعد  
 شود: پرداخته می هاآنبه هر یک از 

های درونی ها، هیجانات و جریانبه باورفرد شود است که موجب می فردی نوعی توانمندی یخودآگاهخودآگاهی: -0

که  دانندیمهستند،  خودآگاهف از نقاط قوت و ضع خودآگاهرهبران (. 3002)براون و رایان،  داشته باشدآگاهی روشنی 

 [.4] باشند تأثیرگذار هاآنچگونه با دیگران ارتباط برقرار کنند و بر رفتار 
 وتحلیلیهتجز گیرییمتصممربوطه را قبل از  یهادادهعینی  طوربهپردازش متوازن: بدین معنی است که رهبران -3

دارای چنین  کشندیمموجود را به چالش  هاییتموقعو  شوندیم. رهبرانی که دیدگاه و نظرات دیگران را جویا کنندمی

 یآورجمعکه رهبران اطالعات مربوط به خود اعم از مثبت و منفی را  شودمیاین ویژگی سبب  درواقعهستند.  اییژگیو
 طوربهاو ندارند ) بازخورد منفی از افرادی است که هیچ دینی به  خصوصبهرهبری که همواره به دنبال بازخورد،  [.3] کنند

به کار و روابط خود با مافوق، همکاران و پیروانش دارد. بدین ترتیب  ترییقوحس  احتماالًمثال همکاران غیر وابسته( 

 [. 2] باشدمیگفت پردازش متوازن کلید رشد و توسعه رهبری اصیل  توانمی

اخالقی و معنوی درونی شده  یهاارزشاندارد از است یامجموعهدرونی اخالق: بدین معنی است که رهبر  یهاجنبه -2
به رفتارهایی اشاره دارد که  درواقعدرونی اخالق  یهاجنبه [.4] گیرندیمو هدایت پیروان خود در نظر  گیرییمتصمبرای 

ای اخالقی و معیاره هاارزش یلهوسبههمکاران، سازمان و اجتماع باشد،  ازجملهبیشتر از آنکه مبتنی بر فشارهای بیرونی 
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 هایارزشتعهد رهبر  به  کنندهمنعکسدرونی اخالق  هایجنبهدر حقیقت  [.9] شودمیدرونی شده در فرد هدایت 

 .باشدمیمحوری اخالق 

، اطالعات و دانش خود رابه طور آشکار دهدمیشفافیت رابطه: بدین معنی است که رهبر اصالت خود را به دیگران نشان -4
و به فراهم ساختن فضایی باز برای ارتباط با  کندمیو افکار و احساسات واقعی خود را بیان  کندیمبا دیگران تقسیم 

 هاییژگیودر چنین حالتی رهبر با توسعه  .پردازدیمدر آینده نزدیک  هاچالش، نظرات و هایدهااز  گیریبهرهدیگران جهت 

و زمینه رشد خود و پیروانش را فراهم  کندمیین روابطی کمک به ایجاد چن نفساعتمادبه، امید و بینیخوشمثبت مانند 
زندگی  هایجنبهیکی از شرایط ضروری برای داشتن شفافیت در روابط، عملکرد یکپارچه فرد در تمام  یطورکلبه. سازدیم

رفته است، این مطالعه در کشور ما مورد بررسی قرار نگ یتوجهقابل طوربهرهبری اصیل هنوز  کهییازآنجا[. 00، 3] باشدمی

آن در پیشبرد مقاصد واالی  یریکارگبهاین الگوی رفتاری و  سازییبومدر جهت شناخت و  مؤثرگامی  تواندمی

 ی کشورمان باشد.هاسازمان

 خالقیت کارکنان.2.2

بالقوه افراد  هایییتواناهستند، چگونگی استفاده از استعدادها و  روروبهبا آن  30که مدیران در قرن  یاعمدهچالش 
از  یآگاهبا  توانندمی هاسازمانسازمانی را تسریع نمایند. برای نیل به این هدف، مدیران و کارکنان  هایینوآورتا  باشدمی

زمان بهره گرفته و فکری، ذهنی و عقلی خود در جهت پویا کردن سا هاییتوانمندمیزان خالقیت و تقویت آن از حداکثر 

رورش و کاربردی نمودن خالقیت، روحیه جسارت علمی، انتقادگری و انتقادپذیری، روحیه علمی و پژوهش پ از طریق ایجاد،
را فراهم آورد تا زمینه این امر در  یسازوکارکارکنان سازمان تقویت کند. از طرفی مدیریت سازمان نیز  تکتکرا در 

گذشته و تولید  یهاروالن خالق تبدیل کند که بازنگری سازمان را به یک سازما تواندمیسازمان به وجود آید. این امر 

یک ارزش  عنوانبهباشد و نوگرایی  آنفکری کارکنان سرلوحه کار  هاتراوشو کاال و خدمات جدید از طریق  هایشهاندافکار، 

دگی مطرح است یک نیاز عالیه بشری در تمام مراحل زن عنوانبهخالقیت  [.00] نهادی جزء باورهای مشترک سازمان شود
حائز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی به  کهطوریبهو جهتی در فکر و اندیشه انسان  داردامنهو عبارت است از تحوالت 

اصلی  هایسرمایهاز طرفی نیروی انسانی از  [.03]برای نوآوری است  ایوسیلهخالقانه  هایتالش. شوندمیطرق جدید 

ناممکن است. مدیران با شناخت عوامل و شرایطی که سبب  ماهرزمانی بدون نیروی انسانی سازمان است و تحقق اهداف سا
و فراهم کردن این شرایط نقش مهمی در افزایش کارایی، ظهور و پرورش خالقیت در میان  شودمیخالقیت کارکنان 

وبی از عوامل مختلف را در خالقیت نیازمند فضای مناسبی است که ترکیب مطل[. 02] کنندمیکارکنان سازمان ایفا 

هستند که مدیران  ییهاآن هاشرکت ینترموفق درازمدت. در آوردیمشرایطی معین برای نیل به هدفی خاص به وجود 

و انگیزه بهتر کار کردن، حفظ کیفیت  اندداشته یژهوبر آموزش نیروی انسانی و باال بردن مهارت کارکنان خود توجه  هاآن
( و 0999امنیت روانی )ادمونسون،[. 04]کارکنان سازمان را فراهم آورند  هاییتخالقد فضا برای رشد استاندارد و ایجا

. رهبران اصیل با فراهم آوردن بستری کنندمیرهبری اصیل بر خالقیت کارکنان  تأثیر( از 3003انگیزه ذاتی ) راین و دسی،

ی درونی، خالقیت را در هاانگیزهبر روی  تأکیدمچنین با و ه کنندمیروانی احساس امنیت  ازلحاظکه در آن کارکنان 
بدون  هاآن. امنیت روانی اشاره به این موضوع دارد که افراد بر این باورند که تیم و زمینه سازمانی دهندمیکارکنان پرورش 

یت کارکنان بر اساس ، هدایکارپنهان(.  رهبران اصیل با داشتن روابطی شفاف و به دور از 0999ریسک است )ادمونسون،

نظرات و پیشنهادات کارکنان( اعتماد،  ازجمله) گیرییمتصمعینی اطالعات قبل از  وتحلیلیهتجزاستانداردهای داخلی، 

از امنیت روانی باالتر  یادرجه هاآنکه  شودمیاین اعتماد، احترام و تعهد سبب . بخشندیماحترام و تعهد کارکنان را ارتقا 
و [. 4] پردازندیمو نظرات مخالف خود  یرمتعارفغ هاییدهااحساس خطر به بیان  گونهیچهو بنابراین بدون  را تجربه کنند

یک تمایل  دهندهنشانانگیزه درونی  .گیرندیمخالقانه خود بهره  یکارهاراهاز  هافرصتدر مواجهه با مشکالت و  درنتیجه

.)رایان  سعی دارد که ظرفیت درونی خود را برای یادگیری ارتقا بخشد و کندمیرا جستجو  هاچالشذاتی و درونی است که 
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انگیزه درونی  .(3003)ژو و رن ،  باشدمیکه انگیزه درونی محرک خالقیت  دهندمی(. ادبیات موجود نشان 3000و دسی،

، کنجکاو و دانش گرا هستند، در برابر مسائل منعطف یزهباانگزیرا  کارکنان  بخشدیمخالقیت کارکنان را بهبود 

با توجه به [. 05] کنندمیایستادگی  هافرصت، موانع و هاچالش،تمایل به خطر کردن دارند و هنگام مواجهه با باشندمی
حمایت از  یلهوسهب) دهندمیی درونی کارکنان خود را ارتقا هاانگیزهرهبران اصیل  کهینامبنی بر  ادبیات الیز و همکارانش

 را ترسیم نمود.  0شکل شماره  توانمیحق تعیین سرنوشت خود(، 

 
 

 : ارتباط رهبری اصیل با خالقیت کارکنان1شکل شماره 

 امید. 2.2

برای  یزیربرنامهیک حس تعاملی مشتق شده از در نظر گرفتن هدف و  بر اساسامید یک حالت انگیزشی مثبت است که 
با افراد امیدوار و  مدتیطوالنامید از طریق تعامل مداوم و .(0990، اسنایدر و همکاران) شودمیرسیدن به آن منتج 

؛ باشدمیبارز رهبران اصیل  هاییژگیوامید و امیدواری از  کهییازآنجا [.01] شودمیالقا  رهبران ازجمله مندعالقه

کارمندان خود در جهت یافتن بهترین ایده و یا پیدا کردن مثبت نظرات  هایجنبهبررسی  یلهوسبهامیدواری را  توانندمی

، القا کنند. رهبران اصیل با شودمیآمدن حس مفید بودن و یا خودکارامدی در افراد  به وجودکه موجب  حلراهبهترین 
 هاییانرژاطر که کارمندان با آرامش خ شوندمیباعث  هاآندریافت بازخورد از کارکنان و تقویت حس امنیت و اعتماد در 

بدانند، مشکالت  اعتمادقابلخالق خود را برای رسیدن به اهداف مصرف کنند. اگر کارمندان رهبر خود را فردی معتبر و 

و درنتیجه امکان رسیدن به  کنندمین مقاومتو یا در مقابل آن  شوندمیخود را بازگو کرده و مانع رسیدن به اهداف ن
شکل شماره  توانمیلذا  [.02] باشدمیبرای توسعه امید  هاراه ینترمهمبه اهداف از  یابیدستاهداف بیشتر شده همچنین 

 را به صورت زیر ترسیم نمود: 3

 

 
 : ارتباط رهبری اصیل با امید2شکل شماره 

 شوندمیب ذاتی کار خالق را سب طوربهاز طرفی خالقیت نیاز دارد برخی از سطوح داخلی، افراد را به سمت نیروهایی که 

(. همچنین خالقیت نیاز دارد که وضع موجود به چالش کشیده شود و افراد آمادگی 3004، شالی و گیلسون) هدایت کنند

(. با توجه به نظریه توسعه امید اسنایدر در 3005و  و ژو و جورج 0995)استو،  هرگونه شکست احتمالی را داشته باشند

نمندسازی افراد به تفکر در مورد راه و روش در نظر گرفته شود. نیروی اراده توا عنوانبهامید ممکن است  0994سال 
وجود  هاآن دنبال کرده و در برابر مشکالتی که در راه رسیدن به یطورجدبهکه اهداف را  شودمیکارمندان امیدوار سبب 

استفاده  قبالًکه  باشندمیهایی (. همچنین به دنبال مسیرهای جایگزین برای مسیر3000اسنایدر،دارد استقامت کنند )

های جایگزین مفید و یا جدید نباشند، اما افراد امیدوار ممکن است همه راه [.01] باشندمیو غیر کارآمد و عملی  اندشده
جدید و مفیدی هستند تا  هاییدها)حداقل زمانی که مسیرهای جایگزین قدیمی ناکارآمد شناخته شده باشند ( به دنبال 

از انگیزه باالتری  برندیمکارمندان امیدوار از پیگیری اهداف لذت  کهییازآنجاکنند. عالوه بر این  گیریبهره هاآند از بتوانن

به صورت زیر  2لذا شکل شماره [. 01]خالقانه دارند  یهاراهتمایل بیشتری برای جستجو  درنتیجهبرخوردار هستند، 

 . شودمیترسیم 
 

 

 امید با خالقیت کارکنان : ارتباط2شکل شماره 

هبری اصیلر  خالقیت کارکنان 

 امید رهبری اصیل

 خالقیت کارکنان امید
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 عاطفه مثبت. 2.2
. عاطفه دهندمیقرار  تأثیرعاطفه فراگیر فرایندی است که از طریق آن رهبران اصیل عاطفه مثبت کارمندان خود را تحت 

دیگر به صورت  یهاگروهفراگیر فرایند نفوذ اجتماعی است که در آن یک فرد یا یک گروه بر رفتار و نگرش اشخاص و یا 

برخی از محققین بر نقش بسیار مهم عاطفه مثبت در فرایند رهبری  [.02] گذارندیم تأثیرلقای خودآگاه و یا ناخودآگاه ا
که رهبران اصیل باعث تقویت عاطفه مثبت کارمندان خود از طریق  کنندمیاشاره  هاآنبرخی از [. 09، 08] کنندمی تأکید

 [. 4] شوندمیعاطفه فراگیر 

این  توانندمی آنگاهرابطه سطح باالیی از عاطفه مثبت را تجربه کنند  یریگجهتاصیل از طریق خودآگاهی و یا  اگر رهبران
 [.30]کنندمیعاطفه خود را در میان پیروانشان فراگیر  دیگربیانبهعاطفه را به پیروان خود منتقل کرده و 

 شودمیرهبران و کارکنان و همچنین کارکنان با یکدیگر  رهبری اصیل همچنین باعث بهبود روابط میان فردی مثبت میان

با توجه به مطالب فوق [. 30] باشدمیپیدایش عاطفه مثبت کارمندان  منشأچنین روابط مثبتی منبع و [. 4و  3، 30]

 را ترسیم نمود. 2شکل شماره  توانمی
 

 

 مثبت باعاطفه: ارتباط رهبری اصیل 2شکل شماره 

 

، کارمندان توجه و شناخت بیشتری به اهداف و شودمیکه عاطفه مثبت باعث  دهدمینشان  3000فردریکسون در سال 
که  شودمیداشته باشند ) از طریق افزایش تعداد عناصر شناختی موجود برای ارتباط (. این شناخت و توجه سبب  هابرنامه

و وظایف  هایتفعالتا با انجام  کنندمیاین راه سعی و در  یرندکارگبهبرای رسیدن به اهداف حداکثر تالش خود را  هاآن

به توضیح فیزیولوژیکی 0992میلر در سال [. 32، 33] به این اهداف را کوتاه کنند یابیدستمسیر  یاخالقانهخود به نحو 
مواد  کندمی، زمانی که فرد احساس خوشحالی دهدمی. تحقیقات وی نشان پردازدیمارتباط بین خالقیت و عاطفه مثبت 

انرژی فرد  شودمی.ترشح این مواد در بدن سبب شودمیشیمیایی نظیر اندورفین، اپی نفرین و آدرنالین در بدن ترشح 

باالتر ،  یفیتباکخود تفکر خالقانه، تصمیمات  نوبهبهافزایش یابد و احساس خوبی به وی دست دهد. که این حاالت 

. عاطفه مثبت همچنین سبب افزایش روابط اجتماعی و اتصاالت میان فردی آوردیمو عملکرد بهتر را به ارمغان  نفسعزت
را  هاآن، شودمیخود سبب ایجاد حاالت هیجانی گسترده در بین افراد  نوبهبه. این روابط گرددیمدر بین کارمندان 

 شدهگفتهبا توجه به موارد [. 34] دکنیمایجاد  هاآنالقیت را در و فضایی باز برای خ کندمیناخواسته وادار به یادگیری 

 . شودمیبه صورت زیر ترسیم  5شکل شماره 
 

 

 

 : ارتباط عاطفه مثبت با خالقیت کارکنان5شکل شماره 

. رهبران اصیل از طریق تحت دهدمیقرار  تأثیررهبری اصیل همچنین خالقیت کارکنان را از طریق مکانیسمی دیگر تحت 

با . کنندمیتقویت  هاآنت کارکنان )ایجاد احساس و حالت خوب و خوشایند(، خالقیت را در قرار دادن عاطفه مثب تأثیر

و این عاطفه مثبت بر روی میزان خالقیت  دهدمیقرار  تأثیررهبری اصیل، عاطفه مثبت کارکنان را تحت  کهیناتوجه به 
؛  کنندمیطفه مثبت را در پیروان خود تقویت عا کهینانتیجه گرفت رهبران اصیل به سبب  توانمیاست  اثرگذار هاآن

 را ترسیم نمود.  1شکل شماره  توانمیلذا  .[35]شوندمی هاآنباعث ایجاد خالقیت در 

 

 عاطفه مثبت رهبری اصیل

 خالقیت کارکنان عاطفه مثبت

 عاطفه مثبت خالقیت کارکنان رهبری اصیل
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 : نقش میانجی عاطفه مثبت در ارتباط رهبری اصیل با خالقیت کارکنان6شکل شماره 

 تقویت کند.  هاآنخالقیت را در  واندتمیقرار دادن امید کارکنان  تأثیررهبری اصیل همچنین با تحت 

از خود خالقیت  هاآنکه  شودمیو این امیدواری سبب  کنندمیرهبران اصیل پیروان خود را امیدوار  کهینابا توجه به 

که سطح  شوندمیزیرا سبب  کنندمینتیجه گرفت که رهبران اصیل خالقیت کارمندان خود را تقویت  توانمینشان دهند 
به  2شکل شماره این دالیل  بر طبق. [01] باشدمیارتباطی  یسممکانامید یک  حالینبااری باالیی را تجربه کنند. امیدوا

 :شودمیصورت زیر ترسیم 

 
 

 

 : نقش میانجی امید در ارتباط رهبری اصیل با خالقیت کارکنان6شکل شماره 

  گیرییجهنت. 2
را  هاآن شناختیروانباالتری دارند. این منبع  شناختیروان، سرمایه شوندمیرهبران اصیل هدایت  یلهوسبهکارکنانی که 

رهبری  تأثیر( در تحقیق خود با عنوان بررسی 3004باشند. بر این اساس آوالیو و همکاران ) ترخالقتا  کندمیتشویق 
و قادر بودن به  ودن با کارکناناه بودن، روراست بخودآگ یلهوسبهکارکنان رهبران اصیل  یهانگرشاصیل بر رفتارها و 

احترام کارکنان را باال  )شامل نظرات و پیشنهادهای مخالف کارکنان(، اعتماد و مرتبطهمه اطالعات  یانهگراواقعتحلیل 

  [.31] برندیم

 
 

 

 
 

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق7شکل شماره 

برای خالقیت حیاتی است زیرا یک شخص ، انگیزش درونی برندیمرهبران اصیل انگیزش درونی کارکنان را باال 
ذهنی منعطف، مایل به ریسک کردن و مقاوم در  ازلحاظاز درون مایل است تا فردی کنجکاو و یادگیرنده،  شدهیختهبرانگ

 [. 31باشد ] هافرصتو  هاچالشزمان رویارویی با موانع، 

ف و رسیدن به اهداف حتی زمانی که با موانع و امید خود را از دست نداده و مصرانه به دنبال تکمیل وظای درنتیجه

به  یابیدستاز شکست به مسیرهای مختلف برای  یاواهمهترس و  گونهیچه. بدون باشندمیمشکالت روبرو هستند؛ 
راده ا هاآن یگردعبارتبه[. 32] شوندمیخالقانه خود روبرو  هاییدهاو مشکالت با  هایتمحدودو با  کنندمیاهدافشان نگاه 

 مدل مفهومی تحقیق را ارائه کرد.  توانمی شدهگفته. از این رو و با توجه به موارد دهندمیو پشتکار باالیی از خود نشان 

 
 

 

 

 امید خالقیت کارکنان رهبری اصیل

 امید

 خالقیت کارکنان رهبری اصیل

 عاطفه مثبت
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