بینیمیزانخالقیتسازمانیکارکنانبراساسنوعرهبریتحولآفرین


پیش
(موردمطالعه:ف.ا.شهرهمدان) 
2

آیتالهفتحی،1سعیدشریفیرهنمو


تاریخدریافت 1911/20/11:تاریخپذیرش1911/29/02:

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان پیشبینی خالقیت سازمانی کارکنان بر اساس نوع
رهبری تحول آفرین مدیران با تأکید بر نگهداشت سازمانی نیرو انجام پذیرفت .در این
پژوهش،ازروشتحقیقتوصیفیازنوعهمبستگیاستفادهشدهاست.جامعۀآماری،کارکنان

شودکهازطریقنمونهگیریتصادفیسادهوبااستفادهاز


انتظامیشهرهمدانراشاملمی
عنواننمونهانتخابگردید.درادامه،جهتجمعآوری

جدولکرجسیومورگان 111
نفربه
نیازازدوپرسشنامۀاستانداردام.ال.کیووخالقیترندسیپاستفادهشدهکه

دادههایمورد

پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب در پرسشنامههای مذکور ،2/11
 2/11محاسبه گردید که در ادامه جهت آزمون فرضیهها از شاخصهای آمار توصیفی و
استنباطینظیرمیانگین،درصد،آزمونکالموگرف-اسمیرنوفوآزمونرگرسیونچندمتغیره
درمحیطنرمافزار  spssاستفادهشدهاست.نتایج نشاندهندۀآناستکه درحالتوجود

زمانهرسهمتغیررفتارهایآرمانی،انگیزشالهامبخشومالحظاتمدیران،متغیرهای


هم
تبیینمیکنند .

مربوطهبهصورتمثبتومعناداریمیزانخالقیتکارکنانرادرسطح2/229



خالقیت،سازمان،رهبریتحولآفرین،پلیس،نگهداشت .

واژگانکلیدی:


-1استادیارپژوهشیپژوهشگاهعلومانتظامیومطالعاتاجتماعیناجا(نویسندۀمسؤول)a.fathi64@gmail.com
-0دانشجویدکتریمطالعاتبرنامۀدرسی،دانشگاهبوعلیسینا،همدان
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مقدمه 
در دو دهۀ اخیر ،توسعۀ سازمانی بیشتر بر توانمندسازی مدیران و رهبری
کارآمد بنا گشته و ثابتشده است که مهمترین عامل موفقیت سازمانها نوع
رهبری کردن آنها است .دیگاگو )0212(1معتقد است که مدیریت و نوع
رهبری کردن ،عنصر متمایز نمودن هر سازمانی نسبت به سازمانهای دیگر
است.تحققسازمانهایکارآمدو معتبرجهانیبدونداشتنمدیرانیکارآمد

یرنخواهدبود.بهعبارتبهتر،سازمانهاقبلازتوسعهیافتننیازمندبه

امکانپذ

داشتنمدیرانیبارهبریتوانمندوتحولآفرینهستندکهاینامربهاخصدر

ویژهنیرویانتظامیکهبهعنوانیکسازمانخدومبه


هاینظامیوبه

سازمان
میگرددوازآنجاکهمدیران
ملتبهانجام وظیفهمشغولاست،کامالًاحساس 

مهمترین رکن و مزیت رقابتی و ایجاد انگیزههای پیشرفت سازمانی به شمار

میروند ،یکی از مؤثرترین راهها ،رهبری تحولی مدیران سازمانهای مانند

سازمانپلیساست(عباسنژادوبختیاری .)1911،

بههرتقدیر ،در عصر حاضر روند تغییرات و تنوع ابزار مورداستفاده در
 
جریان زندگی ،هرروز بیشتر میشود .سرعت تغییرات و دگرگونی به حدی
یکازافرادبشرحتیدریکقرنگذشتهپیشبینیچنینتغییراتی


استکههیچ
ودرحالتوسعه،فضایی

کرد.رقابتسازمانیدرکشورهایتوسعهیافته


رانمی
بهشدتناپایداربرایتمامیکارهاایجادکردهاست.جهتمقابلهبااین محیط

نامطمئن و تغییرات مستمر ،نیاز به افرادی در نقش رهبر بهشدت احساس
1-Degago
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پیش
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میشود.بدیهیاستکه رهبریسنتیدرهزارۀسومادامهحیاتنخواهدیافت

اقداماترهبریتحولگرااین

وجهاننیازمندرهبرانیتحولگراخواهدبود.

سازمانها میدهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متالطم و

امکان را به 
پیشبینیعملکردخودراارتقادهند(جلیلیان .)1911،
غیرقابل 

بنابراین،باتوجهبهتأکیداترهبریتحوالتموجوداساسیوبنیادیاست
هاییمیتوانندخودرابااینشرایطتطبیقدهندودر گودوعرصه


وسازمان
رقابت باقی بمانند که مدیران و رهبرانی کارآمد ،تغییرگرا و یا چشماندازی
بلندمدت داشته باشند .رهبری تحولآفرین اساس و شالودهای برای تغییرات
بلندمدتسازمانهایمانندسازمانپلیساست کهدسترسیبهاهدافباالتری

سازد.رهبرانتحولآفرین ،اثربخشیرابهکارایی


رابراینظامسازمانیمیسرمی
دهندوسعیمیکنندباتوجهبهروحیاتخودوکارکنان،از منابع


ترجیحمی
انسانیسازمانبهرهمندشوند(بیکزادوفلسفی.)1912،برهمیناساس،رهبری

هایمانندنیرویانتظامینقشبسزاییدرشکلدهینیرویخالقیت،


درسازمان
نگرش کارکنان ،پاسخ آنها به تغییرات سازمانی و پذیرش نوآوریها دارد.
رهبریدرمفهومسازمانآنبهعنوانجزئی مستقلومجزاازمدیریتمطرح

نبوده و یکی از وظایف عمده واصلی آن به شمار میآید .بنابراین ،توجه و
مالحظهفردیبهنگرشخالقیتوتغییراتسازمانیکهناظربه درجهتوجهو
عنوانابعادمهمسبکرهبریتحولآفرین


حمایتبههریکازپیرواناست،به
شمارمیآید(گلدمن .)0221،1

به

1-Goldman
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حالبایدبرایتوانمندسازیوایجادحسخالقیتبهافرادقدرتدادکه
این امر از طریق اختیار دهی به افراد برای مشارکت ،اتخاذ تصمیمات ،ابراز
دهیبهافراد،محققمیشود.بههمین

نفوذوهمینطورمسؤولیت


ها،اعمال

ایده
علت است که مشارکت شکل مؤثری از توانمندسازی کارکنان برای ایجاد
سازمانیاستوسببافزایشآنمیشودونیزدرعوضعملکردو

خالقیت
سالمت فردی را بهبود میبخشد (فرنچ وندال .)0222،بنابراین ،رهبران
آفرینبادرکوشناختعمیقخویش،ایدهتغییروتحولراباتکیهبر


تحول
خالقیت افراد در سازمان درونی میسازند و با ایجاد رابطه قوی با کارکنان
هاراباچشماندازهایراهبردینوینواهدافخویشآشنا

سعیمیکنندتا 
آن

وریدرسازمانها،رفتار

سازند(باکر.)0212،1از همینرو،برای ارتقایبهره
اصلیرشدوتعالیسازمانهااست.چنین

رهبریسازمانییکیازمؤلفههای

جامعهشناختی سازمانهای مختلف ،ازجمله

رفتار سازمانی ،یکی از ابعاد مهم
انتظامیمیتوانندنقشمهمیرادرارتقاء

نیرویانتظامیاسـت.کارکناننیروی
و کیفیت آن ایفا کنند .مدیران نیروی انتظامی با رفتارهای نوعدوستانه و
جوانمردانه ،همراه باادب و مهربانی ،خوشخویی و حس وظیفهشناسی به
عبارتدیگر ،رفتار

افزایش کیفیت در سازمان کمک مؤثری خواهند کرد .به
گرا،یکیازشاخصهاییاستکهموجببهبودعملکرد


رهبریسازمانیتحول
کارکنان میشود و سازمان را بهسوی تحقق اهدافش سوق میدهد و طیف
وسیعی از رفتارهای موردنیاز برای تحقق اهدافدر نظر گرفتهشده را محقق
مینماید .لذا با توجه به اثرات مثبتی که رهبری تحولگرا در یکسازمان بر

1-Baker
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پیش

کارکنانودستیابیسازمانبهاهدافشایفامینماید ،پژوهشگرانبرآنشدنددر

اینپژوهشبهبررسیابعادتحولگرایانهرهبرانفرماندهانانتظامیشهرهمدان

برخالقیتکارکنانبپردازند.بنابراین،سؤالاصلیاینپژوهشایناستکهآیا
میزان خالقیت سازمانی کارکنان ف.ا شهر همدان بر اساس نوع رهبری
آفرینمدیرانقابلپیشبینیاست؟ 


تحول
مبانینظریوپیشینۀپژوهش 
رهبری تحولآفرین بهعنوان یک ایده ،در سال  1122میالدی بیان شد .در
مطالعات جامعهشناسی توسط نویسندۀ مشهوری به نام تون 1رهبری شورش0
لقبگرفت.سپسمکگریگور 9درسال 1112میالدیایننوعازرهبریرا
بهصورت
درکتابشباعنوانرهبریتحولآفرینآورد.درسال،1112امباس 2

رسمیتئوریرهبریتحولآفرینرامطرحنمود.یکسالبعدآنه2کتابیتحت

عنوان «رهبری تحولگرا» چاپ کرد که در مورد مفهوم واقعی آن به بحث
پرداختهبود(تابلی،تیرگر،مظفری،مرتضویومهرابیفر .)1911،

شامیر ( )0222معتقد است رهبری تحولآفرین کارآمدی و خالقیت
کارکنان را افزایش میدهد که به عقاید افراد در قابلیتهای آنها برای
هایدادهشده


استبرایتولیدمهارت
سازماندهیواجرایکارهاییمورددرخو
برمیگردد .رهبران تحولگرا از طریق تأیید اندیشهها و ارزشهای اخالقی

اندیشیدنبهمسائلبااستفادهازشیوههای

کارکنانوالهامبخشیدنبهآنانبرای
1-Ton
2-Rebel leadership
3-McGregor
4-M bas
5-Anne
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سبکهاوپیامدهای

ایرافراهممیکنند.تواناییارزیابی

نوین،انگیزهفوق 
العاده

سازمانی و دید آیندهنگر و ایجاد آرمان واحد در اعضای سازمان از اجزای
گرانوعیچشماندازواضحازآیندهرا


گراهستند.رهبریتحول

رهبریتحول
ترسیممیکند(نانوسوبنیس .)0220،1

بنابراین،نظریۀرهبریتحولگراریشهدرکارهایبرنز()1110دارد.برنز


دکهرهبرانتحولگراصاحببینش هستندودیگرانرابرایانجام

مشخصکر
میدارند.برنزدرادامۀبحثخود چنین
کارهایاستثناییبهچالشوتالشوا 

کرد:تنهارهبرانتحولگراهستند؛کهقادربهترسیممسیرهایضروری


ادعامی
هامنشأتغییراتاند،برتغییراتحاکم


جدیدهستند،زیراآن
برایسازمانهای

برسازماناشرافکاملدارندوبرامواج تغییراتسوارند.ویمشخصکردکه
یک رهبر تحولگرا ،به دنبال انگیزههای بالقوه در پیروان و ارضای نیازهای
طورخالصهرهبریتحولگرا،تعاملیو دوسویه


بنابراین،به
باالتر آنان است.
است که باعث میشود فرآیند مدیریت و انجام فعالیتها از طرف کارکنان
باانگیزه مطلوب انجامشده و باال رفتن خالقیت کارکنان گردد (مک فارلن و
داکت .)0229،0
خالقیت :خالقیت همواره مفهومی اسرارآمیز ،وسیع و بسیار پیچیده بوده
تشکیلدهندۀآن،بیش ازیکقرن

اسـت.تحقیقدرموردخالقیتو عناصر
پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد؛ ولی انگیزۀ اساسی برای
پژوهشبیشتردرسال 1122توسطگیلفوردایجادگردید.گیلفوردخالقیترا
1-Nanus& Bennis
2-Macfarlane &Duckett

25

بینیمیزانخالقیتسازمانیکارکنانبراساسنوعرهبریتحولآفرین(موردمطالعه:ف.ا.شهرهمدان) 


پیش

یافتنبـهرهیافتهایجدیدبرایحلمسائل(درمقابل

باتفکرواگرادست
رههایاززمان
دانست.بنابراین،امروزسازمانهادرب 


تفکرهمگرا)مترادفمی
قرارگرفتهاندکهتحت عناوینمختلفازجملهعصر دانش،عصر فرا صنعتی،

عصر جامعه اطالعاتی ،عصر سرعت و باالخره عصر خالقیت و نوآوری
مطرحشده است؛ خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونیهای

گونهای که خالقیت و نوآوری بهعنوان اصلی
ژرف جهانی آماده میسازند .به 
هاپذیرفتهشدهاست(موغلی .)1919،


اساسیازعواملمهمبقایسازمان
آتیکا و تیریپتی )0221(1در تعدادی از تحقیقهای خود کشف کردند که
خالقیت فرایندی انعطافپذیر و سیال است و در جریان تحول خود دارای
نشیب و فرازهایی است .منحنی تحول خالقیت در حدود دهسالگی یک
هابرمیآید،بعضیکودکانازاین


طورکهازتحقیق

دهد.آن

فرورفتگینشانمی
فرورفتگیخارجمیشوند.وچند سالبعد،خالقیتیکامالًزندهوصریحاز

دهند.درمقابل،برخیازمحققانخالقیترابهعنوانیکفرآیند


خودنشانمی
بررسی نکردهاند بلکه آن را مخلوق همزمانی و تالقی پارهای از متغیرها
دانند.اینافرادهریک،عاملیامجموعهایازعواملرادربهوجودآمدن


می
اند.استرنبرگخالقیتراناشیازوضعیتیمیداند


مدنظرقرارداده
اینوضعیت
که در آن افراد خالق دارای خصایص اخالقی و شخصیتی خاص درزمینۀ
موردنظر خویش ،دارای تخصص و دانش کافی بوده و با بهرهگیری از
تواناییهای عقالنی ترکیبی ،تحلیلی و ارزیابی ایدهها و نیز همراهی و

کارگیریسبکفکریابداعی،در درونمحیطیحمایتیکهانگیزهکاررابرای


به
1-Atika and Tripti
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میکنند
سازمان مهیا کرده است ،واقع میشوند و سازمان موردنظر را کارآمد  
(لیمیسلیاواوگانالنا .)0221،1
در ارتباط با موضوع رهبری تحولی و ابعاد خالقیت کارکردی سازمانی
کارکنان مطالعات قابلتوجهی صورت گرفته است که در ادامه بـه برخی از
هااشارهمیشود.ظاهری،وحدتی،سپهوندونظرپوری()1911درپژوهشی


آن
تحتعنوانتأثیرنوعرهبریزهرآگینبرسکوتسازمانیکارکناندریافتندکه
ایننوعازرهبریبرسکوتسازمانیوشجاعتاخالقیکارکناناثرمعناداری
داشته است .بنابراین ،رهبری زهرآگین باعث کاهش شجاعت اخالقی و
نگهداشت مطلوب آنان شده است .مرجانی ( )1911در پژوهشی با عنوان
بینرهبریتحولآفرینویادگیریسازمانیبا خالقیتکارکنان

بررسیرابطه
در شرکت ملی نفت ایران نتیجه گرفت ،بین رهبری تحولآفرین و یادگیری
سازمانیباخالقیت کارکنانرابطهمعناداریوجوددارد.همچنین،بینیادگیری
قیاسهای
سازمانیباخالقیتکارکناننیزرابطه معناداریوجوددارد.خردهم 
رهبری تحولآفرین شامل نفوذ آرمانی رهبری ،انگیزش الهامبخش رهبری،
ترغیب ذهنی رهبری و مالحظه فردی رهبری نیز با خالقیت کارکنان رابطه
معناداری دارند .آقاجانی و شوقی ( )1912در پژوهش خود به بررسی تأثیر
سبکرهبریمدیرانبرخالقیتکارکنان پرداختند.نتایجپژوهشتأثیرمثبتو
معنادارسبکرهبریمدیرانرابرخالقیتکارکناندرجامعهپـژوهش تأیید
)درپژوهشیتحتعنوانتعیینتأثیررهبریتحولآفرین

کرد.القایی(1912
برخالقیتکارکناننتیجهگرفتنوعرهبریمدیراندرمیزانخالقیتسازمانی
2-Limsila and Ogunlana
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کارکنانبانکمسکنتأثیرمثبتومعناداری دارد.همچنیننفوذآرمانیرهبری
تحولگرا بر خالقیت کارکنان در بانک مسکن تأثیر مثبت و معناداری دارد.

)درپژوهشخودباعنوانرابطهبینسبکرهبریتحولآفرینو

تابلی(1910
خالقیت کارکنان نشان داد که رهبری تحولآفرین ازلحاظ هر یک از ابعاد
چهارگانهاش دارایوضعیتمطلوبیبودهورابطهمعناداریباخالقیتکارکنان

)درپژوهشخودبهبررسیرابطۀرهبریتحولآفرین

است.میرکمالی(1912
با یادگیریسازمانی نشان داد بین مؤلفههای رهبری تحولآفرین و مؤلفههای
یادگیریسازمانیرابطهمثبتومعناداریوجوددارد.درنهایت،نفوذآرمانی
ترینپیشبینیکنندۀیادگیری


ابعادرهبریتحولی،مهم
(رفتار)بهعنوانیکیاز

سازمانیمحسوبمیشود.طاهری()1911درپژوهشیتحتعنوان«ارتباط

رهبری تحولآفرین با خالقیت» دبیران نتیجه گرفت که رابطۀ معناداری بین
رهبری تحولآفرین وجود دارد .همچنین ،مشخص گردید که بین جنسیت و
سوادباخالقیترابطهوجودداردباندارکیورای)0211(1درپژوهشیتحت
عنوان «رهبری زهرآگین» نتیجه گرفتند که ارتباط معناداری بین این نوع از
رهبریبامیزانخالقیتواسترسکارکنانوجوددارد.دابسودو)0211(0در
پژوهشخودبیاننمودکهبینمیزانخالقیتومیزاناسترسسازمانیکارکنان
بانوعرهبریتحولگراوزهرآگینکارکنانرابطۀمعناداریوجوددارد.جیوتی

ودو)0211(9درپژوهشخودبهبررسینقشمیانجی یادگیریسازمانی در
تحولگراوخالقیتکارکنانپرداختند.نتایجنشاندادکه

رابطـهبـینرهبری
1-Bhandarker and Rai
2-Dobbs and Do
3-Jyoti and & Dev
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یتحولگراوخالقیتکارکنانرابطۀ معناداریوجوددارد.همچنین،

بینرهبر
یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطۀ بین این دو مؤلفه دارد .گارسیا و
)تأثیررهبریتحولآفرینرابرروینوآوریوعملکردسازمانی

مورالز0212(1
بررسی کردند که بستگی به سطح یادگیری سازمانی در شرکتهای صنعتی
دارد .یافتهها نشان داده که رابطهای مثبت بین رهبری تحولآفرین و نوآوری
)بهمطالعۀسبکهایرهبریدرمؤسسات

سازمانیوجوددارد.مرسی0222(0
آموزش عالی ماالوی پرداخته است .یافتههای او نشان داد که اساتید سبک
رهبری مدیران خود را تا حدودی تحولگرا و مقداری مراودهای شناسایی
کردهاند .وب )0229(9میزان همراهی رفتارهای رهبری رؤسای دانشگاه را با

رضایت شـغلی پیـروان و انگیـزش بـه سمت تالش باالتر از حد انتظار و
اثربخشی رهبری در کالجها و دانشگاههای ایوانجلیکـال موردبررسی قرارداد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که ترکیب رفتارهای تحولگرا و مراودهای

پیشبینی کنندۀ بهتری برای رضایت شغلی و اثربخشی رهبری ،در مقایسه با

گرابهتنهاییاست .


رفتارهایتحول
فرضیههایپژوهش 

 )1رفتارهای آرمانی مدیران ،میزان خالقیت کارکنان انتظامی را پیشبینی
میکند .

 )0انگیزش الهامبخش مدیران ،میزان خالقیت کارکنان انتظامی را پیشبینی
میکند .

1-García-Morales
2-Mercy
3-Webb

بینیمیزانخالقیتسازمانیکارکنانبراساسنوعرهبریتحولآفرین(موردمطالعه:ف.ا.شهرهمدان) 


پیش

29

بینیمیکند.


)مالحظاتمدیران،میزانخالقیتکارکنانانتظامیراپیش
9
 )2هر یک از متغیرهای رفتارهای آرمانی ،انگیزش الهامبخش و مالحظات
بینیمیکنند.


مدیران،میزانخالقیتکارکنانانتظامیراپیش
روش پژوهش
پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردیوازنظرماهیتوروشتوصیفیازنوع
همبستگیاست.جامعۀآماریپژوهشحاضرشاملتمامیکارکنانفرماندهی
انتظامیشهرهمداناستکهبااستفادهازنمونهگیریتصادفیسادهوبراساس

جدولکرجسیومورگانتعدادنمونههایانتخابی 111نفرمحاسبهوانتخاب

گردیدودرادامهجهتگردآوریدادههایموردنیازازابزارپرسشنامهاستفاده

شدکهاولینابزارپرسشنامهام.ال.کیواستکهتوسطبسوآوولیو()1112

ساختهشده و مشتمل بر  02سؤال بوده و بر اساس طیف لیکرت تنظیمشده

است.دومینپرسشنامهنیزپرسشنامۀخالقیترندسیپاستکهبا 22پرسش
لیکرتی تنظیم و ارائه گشته است که درنهایت روایی صوری ابزار توسط
کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و برای به دست آوردن روایی محتوایی
ابزارهای موردنظر با بهرهگیری از نظرات اصالحی هفت نفر از صاحبنظران
اندانشگاهوپژوهشگرانحرفهایبهدست

حوزۀمدیریتوامنیتاعمازاستاد
آمدوپایاییپرسشنامههایمذکوربااستفادهازآلفایکرونباخبهترتیب 2/11و

 2/11محاسبه گردید .لذا در ادامۀ دادههای حاصل از پژوهش با استفاده از
موردتجزیهوتحلیلقرارگرفت؛بدینترتیبکهابتدابااستفاده

نرمافزار Spss

از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد اطالعات
نمونههای پژوهش توصیف شدند .سپس با استفاده از آزمون کالموگرونوف
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اسمیرنوفدادههاازلحاظنرمالبودنموردآزمونقرارگرفتهوباتأییدنرمال

وسقمفرضیههایتحقیقازآزمون


هایپژوهش،جهتبررسیصحت

بودنداده
رگرسیوناستفادهشد.
یافتهها

ازآنجاکه یکی از شروط استفاده از آزمونهای پارامتریک ،نرمال بودن توزیع
هاست،لذابرایبررسیاینپیشفرضازآزمونکولموگروفاسمیرونوف


داده
)نشاندادهشدهاست .

استفادهشدکهنتیجهاینآزموندرجدول(1
اسمیرونوفبراینرمالبودنتوزیعدادهها 

جدول()1نتیجۀآزمونکالموگروف–

متغیر

تعدادنمونه

مقدارZ

سطحمعناداری

خالقیتکارکنان

912

2/122

2/209

رهبریتحولآفرین


912

2/111

2/922

مجموع

912

1/22

1/21



)میتوان
باتوجهبهنتایجآزمونکالموگروف -اسمیرونوفدرجدول( 1
اظهار نمود که متغیرهای اصلی پژوهش یعنی خالقیت کارکنان و رهبری
آفریننرمالمیباشند؛زیراسطحمعناداریمقادیرZدرهریکازمتغیرها


تحول
بزرگتر از  2/22است ( .)p>2/22بنابراین ،میتوان از آزمونهای پارامتریک

برایتحلیلسؤالهایپژوهشاستفادهکرد .

درجدولزیر،اطالعاتمربوطبهمیانگینوانحرافمعیارمتغیرهایتحقیق
ارائهشدهاست.
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جدول:0اطالعاتتوصیفیمربوطبهمتغیرهایتحقیق

انحراف

متغیر

تعداد

میانگین

میزانخالقیتکارکنان

111

91/01

2/11

رفتارهایآرمانیمدیران

111

02/11

2/21

انگیزشالهامبخشمدیران


111

12/22

1/21

مالحظاتمدیران

111

101/21

12/12

استاندارد

خالصۀمدلرگرسیونسادهجهتتعیینسهمرفتارهایآرمانیمدیراندرپیشبینیمیزان

جدول-9
خالقیتکارکنان
R

0/909

مجذور

مجذورR

R

تعدیلشده


2/210

2/210

اشتباهمعیاربرآوردشده
2/199

f
1/12

سطح
معنیداری

2/229



همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،رفتارهای آرمانی مدیران
 
میتواند  2/229از واریانس متغیر مالک (خالقیت کارکنان) را تبیین نمایند.

ازاینرو ،میتوان گفت که رفتارهای آرمانی مدیران ،قادر به پیشبینی میزان

خالقیتکارکناناست .


:خالصۀمدلرگرسیونسادهجهتتعیینسهمانگیزشالهامبخشمدیراندر

جدول2
پیشبینیمیزانخالقیتکارکنان 

R
0/475


مجذور
R
0/921

تعدیلشده

مجذورR

اشتباهمعیاربرآوردشده

f

سطحمعنیداری


0/923

9/11

111/121

9/19
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الهامبخشمدیران
گونهکهدرجدولفوقمشاهدهمیشود،انگیزش 


همان
توانسته است  2/901از واریانس متغیر مالک (خالقیت کارکنان) را تبیین
بخشمدیران،قادربهپیشبینی


توانگفتکهانگیزشالهام

رو،می

نمایند.ازاین
میزانخالقیتکارکناناست .


:خالصۀمدلرگرسیونسادهجهتتعیینسهممالحظاتمدیراندرپیشبینی

جدول2
میزانخالقیتکارکنان 
R

مجذورR

تعدیلشده

مجذورR

اشتباهمعیاربرآوردشده

F

سطحمعناداری

2/121

2/211

2/212

9/29

111/121

2/222



گونهکهدرجدولفوقمشاهدهمیشود،مالحظاتمدیرانتوانستهاست


همان
 2/212از واریانس متغیر مالک (میزان خالقیت کارکنان) را تبیین نمایند.
بنابراینبیانگرمعنیداربودنمعادلهخطیاست .



:خالصۀمدلرگرسیونچندگانهپیشبینیمیزانخالقیتکارکنانبراساس

جدول1
رفتارهایآرمانیمدیران،انگیزشالهامبخشمدیرانومالحظاتمدیران 

R

مجذورR

تعدیلشده

مجذورR

اشتباهمعیاربرآوردشده

F

سطحمعنیداری


2/121

2/292

2/201

9/11

12/112

000/0



همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،سه متغیر رفتارهای آرمانی
 
توانستهاند

مدیران ،انگیزش الهامبخش مدیران و مالحظات مدیران درمجموع 
 2/201از واریانس متغیر مالک (میزان خالقیت کارکنان) را تبیین نمایند که
بنابراین،بیانگرمعنیداربودنمعادلهخطیاست .
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زمانبرایپیشبینیخالقیتکارکنانبراساسرفتارهایآرمانی


:نتایجرگرسیونهم
جدول2
مدیران،انگیزشالهامبخشمدیرانومالحظاتمدیران 

B

خطایاستاندارد

مقدارثابت

2/109

0/212

رفتارهایآرمانیمدیران

2/121

2/222

2/290

2/112

2/291

2/111

9/221

2/119

2/201

2/211

2/299

انگیزشالهامبخش

مدیران



مالحظاتمدیران

Beta

t

سطحمعنیداری

1/121

2210/

0/921

2/200
2/220
2/222



همانگونه که نتایج بیانگر آن است ،ضریب رگرسیون متغیرهای پیشبین
 
نشان میدهد که هر سه متغیر رفتارهای آرمانی مدیران ،انگیزش الهامبخش
صورتهمزمانمیزانخالقیتکارکنان


توانندبه

مدیرانومالحظاتمدیرانمی
گونهای معنادار تبیین کنند که این تبیین از طریق ورود همزمان متغیرها
را به 
آمدهاست.نتایججدولفوقنشانمیدهدکهباالترینبتایاستاندارد

به 
دست

وبعدازآنانگیزشالهامبخشمدیرانبا

متعلقبهمالحظاتمدیرانبا B=2/21
استوپایینترینبتایاستانداردمتعلقبهرفتارهایآرمانیمدیرانبا

B=2/111
دهدکهدرحالتوجودهمزمانهرسهمتغیر


است.نتایجنشانمی
 B= 2/290
گونهای معنادار تبیین
نامبرده میتوانند بهصورت مثبت خالقیت کارکنان را به 
کنند .
بحثونتیجهگیری

پژوهش حاضر ،باهدف پیشبینی خالقیت کارکنان بر اساس نوع رهبری
تحولآفرین مدیران در بین کارکنان فرماندهی انتظامی شهر همدان انجام

پذیرفت؛ چراکه دربارۀ چنین ارتباطی هیچ پژوهش خاصی در این فرماندهی
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نشدهاستواغلبتحقیقاتبهبررسییکیازمتغیرهابهطورکلیاکتفا


انجام
نموده و از بررسی متمرکزتری غافل شدهاند .ازآنجاکه هدف پژوهش حاضر
برآراءصاحبنظرانحوزه


بینیبود،دربخشنظریباتکیه

تبیینچنینپیش
امنیت و علم مدیریت و روانشناسی این چرای استفاده از این نظریهها مورد
تأکیدقرارگرفت.لذاباعنایتبراینچارچوبنظریوآزمونآماری،نتایج
تح لیلیپژوهشنیزبراینمهمصحهگذاشتهوفرضیۀپژوهشراموردتأیید
هایمربوطبهفرضیهاولنشانداددرحالتوجودهمزمان


قراردادندکهیافته
متغیر رفتارهای آرمانی مدیران میتواند بهصورت مثبت خالقیت کارکنان را
جپژوهشهایظاهری،وحدتی،

گونهایمعنادارتبیینکنندکهاینیافتهبانتای
به 

سپهوند و نظرپوری ( ،)1911مرجانی ( )1911و آقاجانی و شوقی ()1912
کهایناثربرگرایشبهعملکردمنفیمیبوداینامر


همسواستودرصورتی
تهدیدکنندۀ خالقیت کارکنان است که چنین برداشتی بر اساس نظریههای
رهبریتحولیقابلتبییناست .
ادامه،اینپژوهشیافتههایمربوطبهفرضیهدوموسومنیزنشاندادکه

در
بینیمیکند.


بخشومالحظاتمدیران،خالقیتکارکنانراپیش

انگیزشالهام
توانندبهصورتمثبتو


زمانهرسهمتغیرمذکورمی

زیرادرحالتوجودهم
فتههای القایی (،)1912
معنیدار خالقیت را تبیین کنند که این نتایج با یا 

میرکمالی(،)1912دابسودو()0211وجیوتیودو()0211همسواست.
نتایج حاکیازاینتحقیقاتنشانازآناستکهتأثیرمعنادارمالحظاتفردی
خالقیتکارکنانمیتواندبرایسازمانمزیت

وانگیزشیرهبریتحولگرابر

رقابتی فراهم کند و درنهایت موجب بهبود عملکرد سازمان شود .در همین
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راستا ،یونگ ( )0212در پژوهشی با عنوان اثرات رهبری تحولآفرین و
مشارکتکنندگان در شرایط

گروهها معتقد است؛

تعاملگرا بر خالقیت در

رهبریتحولآفرینودروضعیتگروهاسمیبهترازهمتایان خوددروضعیت

رهبریتعاملگراودرشرایطگروهواقعیعملکردند.بنابراین،براساسنتایج

آمده،پیشنهادمیگردد :

به 
دست

 با بهرهگیری از ویژگیهای رهبری تحولآفرین بستری را مهیا کنند کهحلهای تازهای در خصوص وظایف
پیشنهادها ،ایدهها و راه 

کارکنان بتوانند
انتظامی و عملکردی فردی و سازمانی ارائه دهند و با تشویق ایدههای افراد
خالق ،دیگر اعضای سازمان را به خالقیت ترغیب کنند .بهعالوه ،رهبران
هایبهجاتولیدواجرای

توانندازطریقایجادمحیطمناسبوتصمیم 
گیری


می
دانشخالقانهرامیسرسازندوافرادرابهیادگیریوایدههای خالقانهتشویق

نمایند .همچنین توصیه میگردد برای سازگار کردن ابزارهای موردنیاز مطابق
با فرایندهای مورد انتظار رهبری تحول ،برنامهریزی مناسب صورت گیرد و
برای ایفای نقش مؤثرتر ابزارهای رهبری تحولآفرین در بخش فرایندهای
خالق،زیرساختهایموردنیازسازمانپلیس تقویتشود .

برچشماندازومأموریتسازمانپلیسوتوانمندسازی

 بایستیباتأکید افراد ،کارکنان را تشویق کرد تا بر اساس اطالعات عمل نموده ،از تغییرات
سازمانیدرجهتخالقیتکارکنانحمایت کنند.
 مدیران انتظامی بایستی از طریق ایجاد جو اعتماد و احترام ،پیروان راتشویقکنندوراههاو ابزارهایکسباطالعاتداخلیوخارجیراآموزش

دادهوپیامدهایاخالقیتصمیاتخالقانه خودرادرنظربگیرند .

36

فصلنامهعلمیدانشانتظامیهمدان،سالهفتم،شمارهبیستوپنجم،تابستان9911

 بهکارکنانانتظامیآموزشدادهشودتامشکالتسازمانیرااززوایایمختلفموردبررسی قراردهندودراینراستااستفادهازفنونتشویقخالق،
مانند روش طوفان مغزی ،مورد تأکید قرارگیری و درنهایت با ترغیب ذهنی
حلهایبدیعبرایمسائل رابهوجود
کارکنانزمینۀبروزخالقیتوخلقراه 

آورد .
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