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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة علّي بين اخالق كار اسالمي و خالقيت ،با در نظر گرفتن نقش ميانجي
توانمندسازی روانشناختي و احساس انرژی در ميان اعضای هيئت علمي بود .روش :به منظور انجام اين مطالعه
نمونهای به حجم  631نفر عضو هيئت علمي به روش نمونهگيری طبقهای از اعضای هيئت علمي دانشااه اروميه
انتخاب شدند .دادهها از طريق پرسشنامه های استاندارد انرژی در كار ،خالقيت در كار ،توانمندسازی روانشناختي و
اخالق كار اسالمي جمعآوری شد .همچنين ،به منظور ارزيابي روابط بين متغيّرهای مکنون و اندازهگيریشده در
الاوی مفهومي ،از مدل معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها :نتايج نشان داد كه اخالق كار اسالمي با خالقيت،
توانمندسازی روانشناختي و احساس انرژی رابطة مثبت و معنادار دارد .همچنين ،رابطة بين اخالق كار اسالمي و
خالقيت از طريق توانمندسازی روانشناختي و احساس انرژی در كار ميانجيگری ميشود .به عبارتي؛ اخالق كار
اسالمي از طريق توانمندسازی روانشناختي و احساس انرژی در كار موجب تقويت خالقيت اعضای هيئت علمي
ميشود .نتیجهگیری :توانمندسازی روانشناختي و احساس انرژی در كار ،رابطة بين اخالق كار اسالمي با خالقيت
را تحت تأثير قرار ميدهن د .اين نتايج بر ضرورت بازشناسي نقش ميانجي اين دو متغيّر در بررسي رابطة علّي اخالق
كار اسالمي با خالقيت تأكيد ميكند.
واژگان کلیدی :اخالق كار اسالمي ،توانمندسازی روانشناختي ،احساس انرژی ،خالقيت.
 دريافت مقاله  32/66/64؛ تصويب نهايي . 32/13 /12
 .5كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه اروميه (نويسنده مسئول) /نشاني:اروميه ،خيابان والفجر ،خيابان صدا و سيما ،دانشكده ادبيات و علوم
انساني /نمابرEmail:hamedminaee50@yahoo.com ،51177710351 :
 .2دكترای مديريت آموزشي ،استاد گروه علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اروميه .
 .7دكترای مديريت آموزشي ،دانشيار گروه علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان.
 .1دانشجوی دكترای مديريت آموزش عالي ،دانشگاه اروميه.
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الف) مقدمه
ظهور و بروز پيشرفتهای عظيم در حيطة علوم و فنّاوری ،نظامهای اداری را سخت متحول كرده است .دنيايي
كه مديران و كاركنان با آن مواجهاند مملو از پديدههای زودگذر است و كارهايي كه كاركنان انجام
ميدهند در زمان نه چندان طوالني منسوخ ميشوند؛ متناسب با اين امر ادارۀ سازمانها و امور كاركنان بدون
همت گماردن به نوآوری و نوجويي ،امری دشوار مينمايد(ديلمي و آذربايجاني .)6436 ،در واقع؛ در اين دوره
جوامعي قادر به پيوستن به آيندهاند كه خالق ببينند ،خالق بينديشند و از خالقيت نهراسند؛ چراكه تعالي
انسانها و سازمانها با خالقيت گره خورده است(جهاني و اسمي .)6433 ،بنابر اين ،چالش اصلي رهبری و مديريت
جهاني ،يافتن راههايي به منظور حفظ خالقيت در كار و ايجاد انايزه در افراد برای مشاركت در فعاليتهای
خالقانه است(.مامفورد)4114 ،

آنچه توني پروكتور( )6333از خالقيت بيان ميدارد عبارت است از توانايي نااه جديد و متفاوت به يک
موضور .به عبارتي؛ فرايند شکستن و دوباره ساختن دانش خود دربارۀ يک موضور و به دست آوردن بينش
جديد نسبت به ماهيت آن(صالحيصدقياني و دهقان .)6433 ،از ديدگاه ريکاردز( )6330نيز خالقيت عبارت است از
خارج شدن از قالبهای ذهني و كشف چيزهای جديد و معنادار(اسپيجو و ويلنا .)4111 ،ورلون( )6332و مايکلينسر و
شاور( )4112نيز از خالقيت با عنوان توانايي فرد برای توليد تفکرات ،بينشها و اعمال جديد و اثربخش كه
كاربرد اجتماعي ،اقتصادی و علمي بااليي داشته باشد ،نام ميبرند(گاستيگ ليون .)4113 ،در حقيقت؛ خالقيت
توانايي افراد در توليد چيزهای جديد و مناسب است(كونگهو )4112 ،كه در معنای توانايي توليد ايدههای نو و
مفيد به حل مسئله ميانجامد(.رابينز)4114 ،

تعاريف بسياری از خالقيت مطرح شده اما مفهوم «تازگي و نو بودن» و «ارزشمندی و تناسب» در همة
آنها مشترک

است(حسيني6431 ،

 .)4همچنين شواهد حاكي از اين است كه خالقيت و نوآوری عامل رشد و

بالندگي سازمان ،ارتقای بهرهوری ،افزايش كيفيت توليدات و خدمات ،موفقيت در رقابت ،افزايش انايزش
كاركنان و رضايت شغلي آنها ،كاهش هزينهها ،ضايعات و اتالف منابع ،تنور توليدات و خدمات و كاهش
بوروكراسي اداری و پشت ميزنشيني و مشوّق عملگرايي

است(باقری و چوپاني6433 ،

 .)2با اين حال آنچه مهم

است خروجي خالق است كه در بر دارندۀ تمامي عينيات و ذهنيات ،انوار چيزها ،محصوالت ملموس و
غير ملموس ،نتايج مختلف و دستاوردهای مختلف از قبيل ايدههای خالق ،محصوالت خالق ،راهحلهای
خالق ،رويّههای خالق انجام كار و خدمات خالق

ميشود(صادقي مالاميری،

 .)6431همچنين بايد گفت

شخصيتهای خالق اغلب دارای خودنظمي زياد ،پشتکار در مواجهه با شکست ،استقالل ،تحمل ابهام ،تمايل
به پذيرفتن خطر ،اعتماد به نفس و  ...ميباشند(آمابيل و همکاران .)4112 ،با اين وجود ،توسعه و نهادينهسازی
خالقيت و نوآوری در سازمان ،مستلزم وجود محيطي سازماني است كه تشويقكننده و ترغيبكنندۀ آن در
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سازمان باشد(سورنسن و استوارت)6333 ،؛ در واقع؛ خالقيت در خأل ايجاد نميشود ،بلکه نيازمند محرّكهايي
است(مقيمي و همکاران6431 ،

 .)34همچنين ،شناخت ابعاد و عوامل تأثيرگذار بر بروز خالقيت و تعيين سهم و

ميزان هر كدام از اين عوامل حايز اهميت است.
مطالعات نشان ميدهد كه عوامل متعدد بر خالقيت كاركنان تأثير ميگذارد .يکي از اين مؤلفهها،
انايزههای دروني فرد و مهارتهای مرتبط با خالقيت و نوآوری است كه در واقع؛ همان توانمندسازی
روانشناختي كاركنان است(حضوری و خداداد حسيني .)6432 ،همچنين بروز خالقيت در محيط كار ،مستلزم شرايط
حمايتي و وجود فضای عاطفي و شناختي مثبت است(اتوارتر وكارملي .)4113 ،فضای عاطفي مثبت همزمان قادر
است ظرفيتهای شناختي افراد را بسط و گسترش داده ،از اين طريق بستر را برای تمايل كاركنان به رفتارهای
خالقانه افزايش

دهد(گلپرور و همکاران6436 ،

 .)23هر چند بررسي رابطة بين اخالق كار اسالمي و خالقيت

كاركنان كامالً بديع به نظر ميرسد ،مطالعات اندک در اين زمينه نيز حاكي از تأثير اخالق كار اسالمي بر
بروز خالقيت در كاركنان سازمان است(مشايخ .)6436 ،البته اين در حالي است كه با توجه به فرهنگ و
محتوای ارزشي كاركنان ايراني ،به نظر ميرسد آمادگي معنويت در آنها از حد مياناين باالتر
همکاران6431 ،

باشد(مقيمي و

 .)31بنابر اين موارد ،بررسي اين موضور در جامعة ايراني -اسالمي به ضرورتي انکارناپذير

تبديل ميشود .لذا چون خالقيت ،ضرورتِ سازمانهای امروزی است ،عواملي كه آن را تحت تأثير قرار
ميدهند ،بايد مورد توجه قرار گيرند .از آنجا كه بررسي و مطالعة تمامي عوامل مؤثر بر خالقيت كاركنان با
اصل محدود بودن قلمرو تحقيق تناقض دارد ،لذا در اين تحقيق به بررسي رابطة عِلّي بين اخالق كار اسالمي
و خالقيت ،با توجه به اثرات ميانجي توانمندسازی روانشناختي و احساس انرژی پرداخته شده است.
احساس انرژی در واقع نقطة مقابل خستاي و فرسودگي است كه طي آن ،فرد نيرو و توان انجام كارها
را همراه با سرزندگي كاری تجربه ميكند(اتواتر و كارملي .)4113 ،متغيّر نسبتاً جديدی است كه به واسطة نقشي
كه ميتواند در خالقيت و نوآوری در محيطهای كاری داشته باشد ،به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس پيشينة نظری و پژوهشي ،تا اوايل دهة  ،6331تحقيقات معطوف به خالقيت به طور جدّی بر
ويژگيهای شخصيتي و سبک
6433

كار افراد خالق و تمايز آنها از افراد عادی متمركز بوده است(پاداش و همکاران،

 .)34اين تمركز به اين دليل محدوديت دارد كه در آن به نقش متغيّرهای موقعيتي و محيطي بيتوجهي

شده است .در همان اوايل دهة  ،6331تحقيق پيشاامانة آمابيل در باب نظرية مؤلفة خالقيت نشان داد كه
رهبران و مديران در محيطهای كار ميتوانند هم فراواني و هم سطح رفتارهای خالقانه را در افراد تحت
سرپرستي خود تحت تأثير قرار دهند .وی ،رفتار خالقانه در محيط كار را نيازمند مقدار متنابهي انرژی و
زمان ميداند كه اين عقيده از طريق نتايج حاصل از پژوهشهای صورتگرفته به خوبي حمايت شده
است(گلپرور و همکاران،

)6433؛ زيرا خالقيت به شدت نيازمند حاالت عاطفي مثبت و ظرفيتهای شناختي

بسطيافته است(اتوارتر و كارملي .)4113 ،وقتي افراد احساس پرانرژی بودن ميكنند ،تجربة حاالت هيجاني مثبت
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با اين احساس پرانرژی بودن همراه شده ،توانايي شناختي و پردازشي آنها بسط و گسترش مييابد .اين بسط
و گسترش به خوبي زمينه را برای دنبال كردن افکار و اعمال جديد خالقانه گسترش ميدهد .اين نظر كه در
مدل گسترش و ايجاد فردريکسون به خوبي مطرح شده ،يکي از زيربناهای نظری رابطة احساس انرژی با
خالقيت در كار است(گلپرور و همکاران .)6433 ،همچنين ،اتوارتر و كارملي( )4113نيز نظريات مربوط به نحوۀ
پيوند يافتن احساس انرژی با خالقيت را در حد قابل توجهي ارائه و مرور كردهاند .بر پاية نظريات مطرح
اين عرصه ،نظير نظرية بسط و گسترش حاالت عاطفي مثبت در خالقيت و نظرية نفوذ فرايندهای اجتماعي
در تالش و كوشش كاری ،احساس انرژی با بسترسازی اجتماعي و شناختي مطلوب ،زمينه را برای درگير
شدن كاركنان در امور خالقانه فراهم ميسازد(.گلپرور و واثقي)2 6431 ،

يکي ديار از مؤلفههای كليدی افزايش و توسعة خالقيت و نوآوری كاركنان ،انايزههای دروني فرد و
مهارتهای مرتبط با خالقيت و نوآوری عنوان ميشود كه همان توانمندسازی روانشناختي كاركنان
است(حضوری و خداداد حسيني .)6432 ،توانمندسازی روانشناختي كه با عنوان فرايند افزايش احساس شايستاي در
كاركنان از طريق شناسايي و حذف شرايطي كه موجب ناتواني آنان شده است ،تعريف

ميشود(كنار و

كانوناو ،)6333 ،يک مفهوم انايزشي و متشکّل از پنج مؤلفة احساس معناداری(با ارزش تلقي كردن اهداف
شغلي و عالقه دروني شخص به شغلش) ،احساس شايستاي(اعتقاد فرد به توانايي و ظرفيت خود برای انجام
وظيفه محوله) ،احساس خودمختاری(داشتن حق انتخاب ،آزادی عمل و استقالل فردی در محيط كاری)،
احساس تأثير(توانايي نفوذ در پيامدهای راهبردی ،اداری يا عملياتي در كار) و احساس اعتماد(عالقهمندی،
شايستاي ،گشودگي و اطمينان داشتن به دياران)

است(ابيلي6433 ،؛ اردالن و همکاران6434 ،

 .)01در واقع؛

توانمندسازی روانشناختي يک رويکرد نوين انايزش دروني به معني آزاد كردن نيروها و قدرت دروني
افراد و همچنين فراهم كردن بسترها و به وجود آوردن فرصتها برای شکوفايي استعدادها ،تواناييها و
شايستايهای كاركنان است كه شامل ادراكات فرد نسبت به نقش خويش در شغل و سازمان
ميشود(عبداللهي)6432 ،

و شامل اعطای قدرت ،مسئوليت و اختيارات بيشتر به كاركنان و مديران برای

تصميمگيری ،انجام برخي فعاليتها و كنترل بيشتر مشاغلشان است(ضيايي و همکاران .)6430 ،واقعيت اين است كه
يکي از چالشهای مهم مديران عصر حاضر در سازمانها ،عدم استفاده كافي از منابع فکری ،توان ذهني و
ظرفيتهای بالقوۀ منابع انساني است؛ در حالي كه رويکردهای مبتني بر توانمندسازیر متنوعي در اختيار
سازمانها قرار دارد؛ رويکردهايي از قبيل گروههای خودگردان ،مديريت كيفيت فراگير و مهندسي مجدد
شغل .روشن است كه اين رويکردها بهرهوری كاركنان و نيز خالقيت و نوآوری ايشان را افزايش خواهند
داد .به هر حال اين نتايج اتفاقي و غيرعادی به دست نميآيند و برای عملي كردن اين قبيل رويکردهای
مديريتي ،بايستي احساس نياز به توانمندسازی در بين كاركنان پرورش داده شده و در نهايت ،رفتارهای
كاركنان در جهت نتيجههای مورد انتظار ،برانايخته

شود(سيدنقوی و عباسپور6433 ،

 .)34يکي از مهمترين
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تحقيقات در خصوص توانمندسازی ،توسط اسپريتزر انجام شده كه در آن تحقيق ،با رويکردی
روانشناختي به دنبال توسعة يک مدل قانونمند توانمندسازی نيروی انساني در محيط كار بود .در اين مدل،
توانمندسازی به عنوان عاملي در نظر گرفته شده است كه از يک سو تحت تأثير عوامل محيطي ،سازماني و
فردی قرار دارد و از سوی ديار به صورت عاملي مؤثر بر اثربخشي ،كارايي و خالقيت سازمان در نظر
گرفته ميشود .از اين نظر ،توانمندسازی دارای كاركردی سازماني است كه تحت تأثير فرهنگ جامعه،
قابليت بروز خالقيت و ارتقای كارايي و اثربخشي سازمان را دارد(.همان )31

با اين حال ،وجود نيروی انساني كارامد ،متخصص و متعهد در سازمانها از مزيتهای رقابتي به شمار
ميآيد؛ كاركناني كه افزون بر انجام وظايف كاری خود ،نسبت به امور سازمان احساس مسئوليت كرده و
در مواقع نياز از ياری رساندن به سازمان دريغ نورزند .چنين كاركناني ازآرزوها و آرمانهای هر سازماني
محسوب ميشوند .از شاخصهای دستيابي به اين نور كاركنان ،توسل به اخالق فردی و اخالق كاری
است(.مقيميخراساني)32 6432 ،

واژۀ اخالق دوكاربرد متفاوت دارد در يک معني به معنای خلق و خوی ،رفتار عادت شده و مزاج به
كار ميرود .معنای ديار اين واژه ،دانشي است كه از حسن و قبح و خوبي و بدیر رفتار صحبت
ميكند(قراملکي .)6434 ،دفت( ،)6402اخالق را به معنای رعايت اصول معنوی و ارزشهايي كه بر رفتار شخص يا
گروه حاكم است ،مبني بر اينکه درست چيست و نادرست كدام است ،تعريف

ميكند(دفت6402 ،

 .)143از

اخالق كار نيز با عنوان مجموعه ويژگيها و رفتارهايي كه افراد يک جامعه در جهت رعايت كامل شرايط
كمّي و كيفي كاری كه تعهد كردهاند ،نام ميبرند .اين رفتارها ناشي از نور برداشتي است كه آنان بر اساس
نارش خود ،از كار و نقش آن در جهت تحقق اهداف جامعه

دارند(محمدخاني و همکاران6434 ،

.)622

چريناتون( )6331اخالق كار را يک هنجار فرهناي مينامد كه به انجام كار مناسب و خوب در جامعه،
ارزش معنوی مثبت ميدهد و بر اين باور است كه كار فينفسه يک ارزش ذاتي دارد(.معيدفر)440 6432 ،

در اسالم نيز كار به عنوان منبع استقالل و ابزاری برای تسريع رشد شخصي ،احترام فردی ،رضايت و
تحقق شخصي در نظر گرفته
همواره مورد تأكيد بوده

ميشود(درويش4116 ،

است(نصر6403 ،

است كه خوب را از بد متمايز

 .)622در اينجا رابطة ميان كار ،عبادت و عمل صالح

 .)60بنابر اين ،،اخالق كار اسالمي ،مجموعهای از اصول اخالقي

كرده(ريزک4113 ،؛ نقل از وهيپور4161 ،

 )44و يک جهتگيری به سوی كار و

رويکردهای شغلي به عنوان يک ارزش در زندگي بشر دارد(وهيبور .)44 4161 ،مبنای اصلي اخالق كار اسالمي
درگيری هدفمند در كار است .اين درگيریها ،دستيابي به اهداف شخصي و اجتماعي را تسهيل ميكند(علي
و الکاظمي4110 ،

 .)32قرآن ميگويد درگيری و تعهد به كار بيشتر از تنبلي و خيالپردازی ،افراد را قادر

ميسازد اهداف خود را محقق سازند .بر اساس حقوق اسالمي ،كار در جنبة اقتصادی آن بايد بر مبنای
قراردادی مبتني بر عدالت و مسئوليت ،هم از طرف كارفرما و هم از طرف كارگر(كارمند) انجام گيرد.
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همچنين ،اخالق كار اسالمي مبتني بر ارزشهای اخالقي نظير عدالت ،انصاف ،صداقت و درستي و
راستكرداری است .شواهد نشان ميدهد پايبندی به ارزشهای اخالقي ،مشخصة رهبراني با اثربخشي
باالست .اين رهبران از طريق رفتارهای منصفانه با كاركنان خود ،آنها را ترغيب به بهبود عملکرد و تمايل به
نوآوری و خالقيت

ميكنند(پاداش و گلپرور6433 ،

 .)614البته فرشمن در اين زمينه معتقد است شهود و الهام،

پيشنياز خالقيت است .او ميگويد معنويت ،آگاهيهای انسان را پرورش ميدهد؛ آگاهيهای
پروردهشده ،بينش او را تقويت ميكنند و بينش تقويتشده ،به نوبة خود منجر به افزايش خالقيت
ميشود(ضيايي و همکاران .)6430 ،از آنجا كه دين بهترين راه برای تقويت ابعاد معنوی افراد است ،تا جايي كه
معنويت بدون تديّن به بلوغ نميرسد(مقيمي و همکاران ،)31 6431 ،اين امر ميتواند به بهترين شيوه توجيه شود.
در اين راستا ،اين پژوهش بر آن است به بررسي رابطة علّي بين اخالق كار اسالمي و خالقيت كاركنان
در سازمانهای ايراني اسالمي بپردازد .هرچند مطالعة پژوهشهای پيشين نيز حاكي از تأثير معنويت و
اخالقيات بر بروز خالقيت سازماني است(مقيمي و همکاران .)6431 ،تحقيقات ديار نيز بيانار اين است كه اخالق
كار اسالمي بر ميزان بروز خالقيت در كار كاركنان تأثيرگذار است(مشايخ6436 ،؛ گلپرور و همکاران)6433 ،؛ يعني
كاركناني كه از اخالق كار اسالمي باالتری برخوردارند ،ميزان خالقيت بيشتری هم داشتهاند .كومار و
چيروز( )4161نيز بيان ميكنند بين اخالق كار اسالمي و نوآوری در سازمان ،رابطه وجود دارد .اما در هيچ
كدام از تحقيقات گذشته نقش ميانجي توانمندی روانشناختي و احساس انرژی در رابطة ميان اخالق كار
اسالمي و خالقيت مطالعه نشده است .اين در حالي است كه توسعة خالقيت كاركنان در سازمان ،مستلزم
شناخت ابعاد و عوامل تأثيرگذار بر خالقيت آنان و تعيين سهم و ميزان هر كدام از اين عوامل است .در اين
زمينه مباني نظری و پژوهشي قابل توجه حاكي از نقش ضروری احساس انرژی و توانمندی روانشناختي
برای خالقيتاند .همچنين پژوهشاران دريافتند هر دو پديدۀ احساس انرژی در كار و توانمندی
روانشناختي ميتوانند سطح خالقيت در كار كاركنان را افزايش دهند(گلپرور و همکاران .)6433 ،بر همين
اساس ،گزارشهای دسي و همکاران( )6333نشان ميدهد توانمندسازی روانشناختي ،يکي از منابع خالقيت به
شمار ميآيد(صادقي مالاميری .)6431 ،بر اساس نتايج پژوهش گلپرور و واثقي( )6431احساس انرژی با خالقيت
رابطة مثبت دارد؛ به طوری كه كاهش احساس انرژی باعث افزايش رفتارهای انحرافي و كاهش خالقيت
ميشود .همچنين نتايج تحقيقات ،همبستاي قوی و مستقيمي را بين ابعاد توانمندسازی روانشناختي و
خالقيت كاركنان نشان ميدهند؛ تا حدّی كه سهم متغيّرها و ابعاد توانمندسازی روانشناختي در پيشبيني و
تغييرات خالقيت كاركنان حدود  26درصد گزارش شده است(صالحيصدقياني و دهقان .)6433 ،در يک جمعبندی
كلي و بر اساس مباني نظری و پژوهشهايي كه مرور شد ،اخالق كار اسالمي ،توانمندسازی روانشناختي و
احساس انرژی ،از متغيّرهايياند كه بر بروز خالقيت در ميان كاركنان نقش دارند .بنابر اين ،مدل پژوهشي و
فرضيههای تحقيق به صورت ذيل ارائه ميشود.
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فرضیههای تحقیق
فرضية اول اخالق كار اسالمي اثر مستقيم و معنادار بر خالقيت اعضای هيئت علمي دارد.
فرضية دوم اخالق كار اسالمي اثر مستقيم و معنادار بر احساس انرژی اعضای هيئت علمي دارد.
فرضية سوم اخالق كار اسالمي اثر مستقيم و معنادار بر توانمندسازی روانشناختي اعضای هيئت علمي
دارد.
فرضية چهارم توانمندسازی روانشناختي اثر مستقيم و معنادار بر خالقيت اعضای هيئت علمي دارد.
فرضية پنجم احساس انرژی اثر مستقيم و معنادار بر خالقيت اعضای هيئت علمي دارد.
فرضية ششم توانمندسازی روانشناختي نقش ميانجي را در رابطة بين اخالق كار اسالمي و خالقيت اعضای
هيئت علمي ايفا ميكند.
فرضية هفتم احساس انرژی ،نقش ميانجي را در رابطة بين اخالق كار اسالمي و خالقيت اعضای هيئت
علمي ايفا ميكند.

نگارۀ  :2مدل مفهومي روابط بین متغیّرهای پژوهش

ب) روش بررسي
از آنجا كه هدف تحقيق حاضر بررسي رابطة علّي ميان اخالق كار اسالمي و خالقيت با توجه به نقش
ميانجي توانمندسازی روانشناختي و احساس انرژی در قالب مدل مفهومي(نااره  )6است ،روش تحقيق،
توصيفي از نور همبستاي بوده و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد .به منظور
ارزيابي روابط بين متغيّرهای مکنون اندازهگيریشده در مدل مفهومي ،از روش مدليابي معادالت ساختاری
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استفاده شد .در مدل تحليلي تحقيق ،اخالق كار اسالمي متغيّر مستقل ،توانمندسازی روانشناختي و احساس
انرژی(هر دو متغيّر) با عنوان متغيّر ميانجي و خالقيت متغيّر وابسته بودند .جامعة آماری آن را كلية اعضای
هيئت علمي دانشااه اروميه تشکيل دادهاند كه از بين آنان تعداد  631نفر با استفاده از جدول مورگان برای
شركت در پژوهش نمونهگيری شدند .شيوۀ نمونهگيری تصادفي طبقهای بوده است .همچنين ،از  631نفر
عضو نمونة مورد مطالعه ،تعداد  621نفر (معادل  0612درصد) مرد و  21نفر (معادل  4312درصد) هيئت
علمي زن بودهاند .به منظور گردآوری دادهها در اين پژوهش ،از چهار پرسشنامة استاندارد به شرح ذيل
استفاده شد.
 .2اخالق کار اسالمي :اين متغيّر با استفاده از مقياس اخالق كار اسالمي كه توسط علي( )6333ساخته
شده ،اندازهگيری شده است .روايي و پايايي اين پرسشنامه در تحقيقات قبلي(درويش )4116 ،تأييد شده است.
پرسشنامه حاوی  60گويه است كه با مقياس ليکرت(از كامالً مخالفم= 6تا كامالً موافقم= )2سنجيده
ميشود.
 .1توانمندسازی روانشناختي :برای سنجش توانمندسازی روانشناختي از پرسشنامة  64سؤالي
اسپريترز 6كه دارای چهار خردهمقياس معني و اهميت ،شايستاي ،خودتعييني و تأثير است ،استفاده شد.
مقياس پاسخاويي مورد استفاده برای اين پرسشنامه نيز هفت درجهای(كامالً مخالفم= 6تا كامالً موافقم=)0
بوده است .شواهد مربوط به روايي و پايايي پرسشنامه در فرم اناليسي و فارسي آن در حد مطلوب و قابل
قبول است(.گلپرور و همکاران)6433 ،

 .3احساس انرژی :برای سنجش احساس انرژی از پرسشنامة هشت سؤالي اتوارتو وكارملي 4كه بر
مقياس پنج درجهای ليکرت(از كامالً مخالفم= 6تا كامالً موافقم= )2است ،استفاده شده است .روايي و
پايايي آن نيز از شرايط مطلوبي برخوردار است(.همان)

 .4پرسشنامة خالقیت :برای سنجش خالقيت از پرسشنامة  3سؤالي تاينری ،فارمر و گرائن 4كه بر
مقياس پنج درجهای ليکرت جواب داده ميشود ،استفاده شد(.همان)

گفتني است كه به منظور تعيين روايي و اعتبار سازۀ تمام مقياسها در پژوهش حاضر از روش تحليل
عاملي تأييدی استفاده شد كه نتايج ،حاكي از معتبر بودن ابزارهای اندازهگيری بود(جدول  .)6ضرايب
پايايي ابزارها با استفاده از آلفای كرونباخ به ترتيب برای اخالق كار اسالمي  ،1/34توانمندسازی
روانشناختي  ،1/34احساس انرژی  1/34و خالقيت  1/33به دست آمد كه حاكي از پايايي ابزارها بود.
1Spreitzer
2Atwater & Carmeli
3Tierney & Farmer & Graen
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جدول  :2نتیجة تحلیل عاملي تأییدی

متغیّر /برآورد

X2/df

RMSEA

GFI

AGFI

اخالق كار اسالمي

4 /2

1/102

1/32

1/34

توانمندسازی روانشناختي

4 /2

1/10

1/32

1/34

احساس انرژی

4 /1

1/106

1/34

1/34

خالقيت

4 /2

1/10

1/34

1/36

همچنين به منظور ارزيابي روابط بين متغيّرهای مکنون و اندازهگيریشده در الاوی مفهومي ،از
مدليابي معادالت ساختاری استفاده شد.

ج) یافتهها
جدول  ،4مياناين و انحراف استاندارد نمرات اعضای هيئت علمي را در هر يک از متغيّرهای پژوهش نشان ميدهد.
جدول  :1شاخصهای توصیفي میانگین و انحراف استاندارد متغیّرهای پژوهش

متغیّر

میانگین

انحراف استاندارد

اخالق كار اسالمي

24

1 /4

توانمندسازی روانشناختي

42/4

2 /2

احساس انرژی

46/2

1

خالقيت

46/4

2

جدول  :3ماتریس همبستگي متغیّرهای پژوهش

1

3

متغیّر

2

اخالق كار اسالمي

6

توانمندسازی روانشناختي

**1/44

6

احساس انرژی

*1/41

**1/43

6

خالقيت

**1/41

*1/62

**1/23

4

6
*

p < 0.05, ** p < 0.01

همبستاي بين متغيّرهای پژوهش در جدول  4ارائه شده است .چنانچه در جدول مشاهده ميشود،
ضريب همبستاي بين متغيّرهای پژوهش معنادارند .بيشترين ضريب همبستاي معنادار به رابطة بين خالقيت
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و احساس انرژی مربوط ميشود .از تحليل همبستاي ميان متغيّرهای برونزا و درونزا ميتوان نتيجهگيری
كرد كه هر گونه افزايش در نمرات اخالق كار اسالمي همراه با افزايش در نمرات توانمندسازی
روانشناختي ،احساس انرژی و خالقيت در بين اعضای هيئت علمي مورد پژوهش بود.

نگارۀ  :1الگوی تابع ساختاری پس از برازش دادهها با الگوی مفروض

به منظور شناخت هر چه بهتر روابط علّي و نحوۀ تأثيرگذاری اخالق كار اسالمي بر خالقيت با دو متغيّر
ميانجي احتمالي ،تحليل مسير با استفاده از مدل معادالت ساختاری صورت گرفت .يافتههای حاصل از اين
تحليل ،مؤيد نتايج و يافتههای حاصل از ضرايب همبستاي مربوط به فرضيههای پژوهش است .همان طور
كه در خروجي نرمافزار از تخمينهای استاندارد(شکل  )4و نيز اعداد معناداری مربوط به تحليل مسير در
فرضيههای پژوهش(جدول  )2مشاهده ميشود ،مقادير شاخصهای تناسب حاكي از برازش مناسب مدل
است و مقدار نسبت كایدو بر درجة آزادی برابر با  6/3و كوچکتر از مقدار مجاز  ،4مقدار RMSEA

برابر با  1/106و كوچکتر از  1/13است.
با توجه به جدول  ،2اثر همة مسيرهای مستقيم معنادار و مثبت ميباشند .به عبارتي؛ اثر علّي اخالق كار
اسالمي بر توانمندسازی روانشناختي  ،1/42اخالق كار اسالمي بر احساس انرژی  ،1/41اخالق كار
اسالمي بر خالقيت  ،1/44توانمندسازی روانشناختي بر خالقيت  1/41و احساس انرژی بر خالقيت 1/20
ديده شد .بيشترين اثر علّي مستقيم احساس انرژی بر خالقيت است .با توجه به جدول  2و توضيحات
مذكور ،فرضيههای يک تا پنج پژوهش حاضر تأييد ميشوند .در مورد فرضية «توانمندسازی روانشناختي
نقش ميانجي را در رابطة بين اخالق كار اسالمي و خالقيت ايفا ميكند» ،يافتهها حاكي از اثر مستقيم ،مثبت
و معنادار اخالق كار اسالمي با ضريب  1/42بر توانمندسازی روانشناختي است .همچنين ،توانمندسازی
روانشناختي دارای اثر مستقيم ،مثبت و معنادار با ضريب  1/41بر خالقيت اعضای هيئت علمي است .بنابر
اين ،،نقش ميانجي توانمندسازی روانشناختي در رابطة بين اخالق كار اسالمي و خالقيت در مدل تأييد
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ميشود .با تأييد نقش ميانجي توانمندسازی روانشناختي ،اخالق كار اسالمي دارای اثر غير مستقيم ،مثبت و
معنادار بر خالقيت سازماني با ضريب  1/12است.
همچنين در مورد فرضية آخر (احساس انرژی كار نقش ميانجي را در رابطة بين اخالق كار اسالمي و
خالقيت ايفا ميكند) ،مشاهده شد اخالق كار اسالمي دارای اثر مستقيم ،مثبت و معنادار بر احساس انرژی با
ضريب  1/41است .همچنين احساس انرژی دارای اثر مستقيم ،مثبت و معنادار بر خالقيت سازماني اعضای
هيئت علمي با ضريب  1/20است .بنابر اين ،نقش ميانجي احساس انرژی در رابطة بين اخالق كار اسالمي و
خالقيت ،در مدل تأييد ميشود .با تأييد نقش ميانجي احساس انرژی ،اخالق كار اسالمي دارای اثر غير
مستقيم ،مثبت و معنادار بر خالقيت سازماني با ضريب  1/64است.
جدول  .4ضرایب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اخالق کار اسالمي بر خالقیت از طریق توانمندسازی
روانشناختي و احساس انرژی

ضریب

آماره t

نتیجه

اخالق كار اسالمي اثر مستقيم بر توانمندسازی روانشناختي دارد.

1/42

4/44

حمايت شد

اخالق كار اسالمي اثر مستقيم بر احساس انرژی دارد.

1/41

4/22

حمايت شد

اخالق كار اسالمي اثر مستقيم بر خالقيت دارد.

1/44

4 /4

حمايت شد

توانمندسازی روانشناختي اثر مستقيم بر خالقيت دارد.

1/41

4 /4

حمايت شد

احساس انرژی اثر مستقيم بر خالقيت دارد.

1/20

2/61

حمايت شد

1/12

-

حمايت شد

1/64

-

حمايت شد

فرضیه

مسیر

توانمندسازی روانشناختي نقش ميانجي را در رابطه بين اخالق كار اسالمي و خالقيت
ايفا ميكند.
احساس انرژی نقش ميانجي را در رابطه بين اخالق كار اسالمي و خالقيت ايفا ميكند.

جدول  .5شاخصهای برازش کلي مدل آزمون شده پژوهش حاضر

X2

Df

X2/df

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

6424/34

123

6 /3

1/34

1/32

1/12

1/172

در نااره  4نيز مدل معادالت ساختاری مبيّن اين نتايج است.
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د) بحث و نتیجهگیری
شواهد حاصل از اين پژوهش ،حمايت اوليهای را برای مدل تقويت احساس انرژی ،توانمندسازی
روانشناختي و خالقيت از طريق اخالق كار اسالمي فراهم ساخت .شواهد حاصل از تحليل دادهها حاكي از
تأييد فرضيههای پژهش حاضر بود؛ به ترتيبي كه نتايج گزارش شده در جدول  4و شکل  ،4حاكي از رابطة
مثبت و معنادار بين اخالق كار اسالمي با احساس انرژی و توانمندسازی روانشناختي و رابطة مثبت احساس
انرژی و توانمندسازی روانشناختي با خالقيت بود .همين طور الاوسازی معادلة ساختاری با آزمون نقش
ميانجي نيز نشان داد كه اخالق كار اسالمي در قالب يک الاوی يکپارچه از كليه متغيّرهای پژوهش ،به
طور مستقيم و غير مستقيم بر خالقيت اعضای هيئت علمي مؤثر واقع ميشود؛ يعني اين متغيّر ،هم به طور
مستقيم باعث تقويت خالقيت در اعضای هيئت علمي ميشود و هم با تقويت احساس انرژی و
توانمندسازی روانشناختي به صورت غير مستقيم منجر به تقويت خالقيت در اعضای هيئت علمي ميشود.
اين يافتهها به اشکال مختلف با نظرات و يافتههای حوزۀ تأثير اخالق بر احساس انرژی ،توانمندسازی
روانشناختي و خالقيت در داخل و خارج از كشور همسويي قابل مالحظهای را نشان ميدهد.
بنابر اين ،نتيجة كلي به اين صورت است كه ميان اخالق كار اسالمي و خالقيت ،رابطة معناداری وجود
دارد؛ يعني افرادی كه از اخالق كار اسالمي باالتری برخوردارند ،ميزان خالقيت باالتری دارند .همچنين،
احساس انرژی و توانمندی روانشناختي نقش ميانجي را در رابطة ميان اخالق كار اسالمي و خالقيت
اعضای هيئت علمي ايفا ميكنند .اين يافتهها با تحقيقات مشايخ( ،)6436گلپرور و همکاران( )6433و مقيمي و
همکاران()6431

همسو است .مقيمي و

همکاران()6431

بيان ميكند كه ميان خالقيت كاركنان و معنويت

سازماني رابطه وجود دارد .مشايخ( )6436نيز به طور مستقيم رابطّ بين اين دو متغيّر(اخالق كار اسالمي و
خالقيت) را نشان ميدهد .كومار و

راندوانچي)4161(6

هم بيان ميكنند كه بين اخالق كار اسالمي و

نوآوری در سازمانها رابطه وجود دارد .اين يافتهها نتايج پژوهش درويش و فرزانهدخت( )6433را نيز تأييد
ميكنند .اما نکتة مهم اين است كه چاونه چنين اتفاقي ميافتد؟
در واقع؛ اسالم ديني است كه كامالً منطبق با آفرينش انسان بوده و توانايي برآورده كردن كلية نيازهای
وی را دارد .از نظر مقيمي( ،)6431دستورالعملي برای تقويت شهود و خالقيت پيروان و استفاده از اين نظم
نامريي حاكم بر جهان وجود دارد .در قرآن آمده است اگر تقوای الهه پيشه كنيد ،خداوند قدرت تشخيص
در شما قرار

ميدهد(انفال

)43؛ يعني بينشي در شما قرار ميدهد كه بتوانيد چيزهايي را تمييز بدهيد كه بدون

تقوا نميشود تشخيص داد .در آية دياری پيرامون اثر پرهيزگاری بر خالقيت و گشايش گرفتاریها

1. Kumar& RaduuanChe
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ميفرمايد هر كه تقوای الهي پيشه كند ،خداوند در مضيقهها و تناناها برای او راه خروج از گرفتاریها را
قرار ميدهد -كه بدون تقوا از آن مضيقهها نميشود بيرون آمد -و حتي از يک راه غير عادی برای او
روزی قرار

ميدهد(طالق

()4-4مقيمي ،رهبر و اسالمي .)6431 ،همچنين خداوند متعال در حديثي قدسي به صراحت

وعده داده به شخصي كه راه اطاعت از او پيش بايرد ،قدرت خالقيت زايدالوصفي عنايت كند .در اين
روايت آمده بندۀ من! از من اطاعت كن تا تو را مانند خود يا مثل خود باردانم؛ همان طور كه من هر
كاری اراده كنم انجام ميشود ،تو هم هر كاری اراده كني انجام شود(مجلسي ،6214 ،ج  .)01بنابر اين ،واضح
است كه در اسالم نيز خالقيت به روشهای متفاوتي تشويق ميشود .دياني دردشتي( )6433طي پژوهشي ضمن
بررسي آية مباركه «فتبارک اهلل أحسن الخالقين»(مؤمنون

 ،)62اين طور استنباط ميكند كه خلقت تنها مختص

به خداوند نيست و عالوه بر خداوند ،انسان نيز قدرت و توانايي آفرينندگي دارد و با تعمّق در آيات 31
سورۀ حجر و  36سورۀ يس عنوان مي كند كه علم و دانش مقدّم بر خالقيت است و برای رسيدن به علم و
آگاهي ،تفکر و انديشيدن الزم است(دياني دردشتي .)6433 ،در قرآن آيات بسياری است كه انسان را دعوت به
تفکر در آيات و نشانهها

ميكند(زمر 63؛ عنکبوت 24؛ انعام 21؛ بقره

 463و  .)...اينهمه تأكيد و توجه بر خوب

شنيدن ،تفکر و انديشيدن ،عالوه بر پي بردن به قدرت خالقيت و توانايي خداوند ،چه دليل دياری دارد؟
مشايخ( )6436طي پژوهشي چنين بيان ميكند اوالً ،خداوند مردم را دعوت ميكند كه به مشاهدۀ عميق آنچه
ميبينند ،بپردازند .ثانياً ،از قدرت ديدن كه به افراد بشر داده شده است ،به طور مؤثر و كارا استفاده كنند.
ثالثاً ،از قدرت شنيدن برای كسب دانش و تجارب الزم استفاده كنند و رابعاً ،روش خالقيت در قرآن ،به
منظور استفاده از هوش افراد بشر در مورد جهان قابل مشاهده و جهان غير قابل مشاهده تأكيد

دارد(مشايخ،

 .)6436باور كلي بر اين است كه گرايش به اخالقيات موجب بروز كارهای درست ميشود .ميتوان نتيجه
گرفت كه از انجام اين كارهای درست ،نوعي نشاط ،سرخوشي و آرامش فکری برای فرد ،همچنين
احساس شايستاي ،آزادی عمل ،معنادار بودن و مؤثر بودن پديد ميآيد كه موجب تقويت خالقيت
ميشود .بدين صورت كه افراد را در ارائة راهحلهای جديد برای مسائل ياری ميكند .از جنبة ديار ميشود
ايناونه بيان كرد كه تبعيت از وجود نوعي نظم نامريي در همة كاينات و امور كه انسان را در مسير درست
رشد و تکامل قرار ميدهد ،نوعي احساس سرخوشي و نشاط پديد ميآورد .در اين حالت ،افراد در اثر
احساس انرژی ،به دليل تجربة حاالت عاطفي و هيجاني مثبت(نظير اميد ،نشاط و سرزندگي) و بسط و
گسترش ظرفيتهای شناختي خود ،به رفتارهای نوآورانه و خالقانه متمايل ميشوند(گلپرور و همکاران.)6436 ،
گفتني است كه برای هماهناي با نظم نامريي اشيا ،نخست نيازمند اعتقاد به اين نظم نامريي

هستيم(.هوارد،

4114؛ مقيمي و همکاران)32 6431 ،

اين پژوهش به خوبي رابطة ميان اخالق كار اسالمي را با احساس انرژی ،توانمندسازی روانشناختي و
خالقيت نشان داده است .بنابر اين ،نتيجه ميشود كه برای تقويت خالقيت ،احساس انرژی و توانمندسازی
روانشناختي ،توجه به اخالق كار اسالمي ضروری است؛ هر چند هر كدام از اين مؤلفهها سهمي در بروز
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خالقيت دارند .در نهايت بايد گفت در تفسير يافتههای اين پژوهش بايد به اين محدوديت توجه داشت كه
خالقيت در اين پژوهش به صورت خودگزارشدهي سنجش شده است .در اين نور خودگزارشيها ،ممکن
است افراد دچار سوءگيری سهوی شوند.
پیشنهادها

از آنجا كه دانشااه يک سازمان حرفهای و اعضای هيئت علمي در باالترين رتبة علمي در سطح آن قرار
دارند ،پيشنهاد ميشود مديران دانشااه سعي در ايجاد تجربة حاالت عاطفي و هيجاني مثبت(نظير اميد،
نشاط و سرزندگي) و بسط و گسترش ظرفيتهای شناختي خود برای اعضای هيئت علمي بنمايند.
همچنين ،طبق مطالعات كانتر( )6333و باندورا( ،)4116راهکارهای ذيل برای پرورش توانمندی كاركنان
ارائه ميشود تفويض اختيار ،مديريت مشاركتي و توسعة مهارت آنان (نقل از سيد نقوی و
عباسپور؛ .)6433از آنجا كه اين افراد حرفهایهای سازمان خود ميباشند ،هر چه بيشتر در تصميمگيریها
مداخله داده شوند ،در جهت بروز خالقيت موفقتر خواهند بود .در نهايت اينکه ،مبادرت به ايجاد اصول
اخالقي تعهدآفرين برای افراد ،و نه صرفاً اطاعت بر اساس مصلحت و در واقع؛ مبيّن يک نور خودكنترلي،
ميتواند در جهت بهبود خالقيت ،ايجاد احساس انرژی و توانمندی اعضا مثمرثمر باشد.
تقدیر و تشکر

بدين وسيله از همکاری كلية اعضای هيئت علمي دانشااه اروميه كه با همکاری صميمانه ،امکان
اجرای اين پژوهش را فراهم كردند ،سپاسازاری ميشود.
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