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  مقدمه

. و آن رهبري پویا و مؤثر اسـت  می کندویژگی مهمی دارد که آن را از سازمان ناموفق متمایز  ،سازمان موفق

 ني گوناگون است تا بدین طریق با نفوذ بر زیردستاها سبکو  ها نقشسازمان، تابعی از اجراي هررهبري در 

رهبـري اغلـب بـه    ). 2003و کـاکیوگلو،   2007مـارتنز،  (ي تیمی سوق دهد ها هدفرا به سوي تحقق  ها آن

ا از لحاظ فرآیندهاي گروهی، ، رهبري رمحققان. وان رهبران تعریف می شودماهیت نفوذ و نقش افراد به عن

یط کـار امـروزي بـر    در محـ  .به عنوان ابزاري براي دستیابی به اهداف تعیین کـرده انـد  را رفتارها  صفات و

 درك نماینـد و را ایـن انطبـاق   رهبران باید چگونگی  و شود انطباق سازمان ها با تغییرات محیطی تاکید می

طراحی فرایندهاي کاري جدید و  وپیروان را به فکر و عمل خالقانه در توسعه محصوالت و خدمات جدید 

 )2019،  1اولیویراهنریکه کاریورو و تیاگو (.حل مسئله، تشویق و هدایت کنند

روي موفقیـت یـا   ي انجام شده ها پژوهشمطابق با بیشتر ، گذارند یمدر رهبري به نمایش مدیران سبکی که 

ـ   ) 1978(برنز . عدم موفقیت مدیران تاثیر می گذارد حسـب سـبک رهبـري    ر معتقد است تمـام مـدیران را ب

گـرا ضـمن تعامـل بـا پیـروان خـود بـه        تحولرهبران . گرا تقسیم کردگرا و تحولبه دو دستۀ عمل توان یم

که در مقایسه با شرایط عادي، هم خـود و هـم    طوريبه ؛پردازند یمحل مشکالت ر ي نو دها راهجستجوي 

گرا در تعامل با پیـروان خـود   رهبران عمل). 1994،  2یوکی( رسند یمپیروانشان به سطح باالتري از موفقیت 

و بهبود در انجام وظـایف،   تر یعالکه زیردستان براي عملکرد  طوريبه ؛رابطۀ قراردادي یا دادوستدي دارند

و در صـورت رعایـت نکـردن ضـوابط و مقـررات یـا        شـوند  یمکنترل  می کنند وپاداشی ملموس دریافت 

مدیر باید به ). 1999،  4و آوولیو 2005،  3ایپینمورتی( شوند یمتنبیه  استانداردهانرسیدن به اهداف مطابق با 

در شرایط مختلف و  ها آنگرا در خود بپردازد و از گرا و تحولهاي هر دو سبک رهبري عملتقویت ویژگی

ي مختلف در شرایط یکسان بهره گیرد، اما  شـواهد تحقیقـاتی حـاکی از آن اسـت کـه رهبـران       ها نسبتبه 

) 1990( بـاس از دیـدگاه  . )2003،  5؛ مالـدون 1990و آوولیو،  باس( ترند موفقگرا گرا از رهبران عملتحول

 رشیپـذ ي بـه سـو   ها آن ختنیبرانگدستانش و ریز قیعالدامنۀ  کردني گسترده براگرا در تالش  رهبر تحول

 مـی کنـد  وقـت صـرف    ،کننـد  یمـ  کاربا او  کهي افرادي شناخت براسازمان است و  ا، گروه یمیت تیمأمور
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4. Avolio 
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ي اولیـه  ازهـا ینتـا فـرد از    کنند یمگرا تالش  رهبران تحول که می کنداشاره ) 1998( باس). 1999، ویآوول(

 .گام بردارد) ییخودشکوفاو  تیموفق(تر ي مهمازهایني سوو به  بگذاردفراتر را پا ) تیامنو  کیولوژیزیف(

، ترغیـب  3، روحیۀ ایجاد انگیزش2انهیگرا کمال، رفتار  1گرایانه کمالذ ي نفوها مؤلفهگرا داراي رهبري تحول

یـک واژه کلیـدي بـراي     ،سبک رهبري .)2006، باس(است  5هاي فردي و توجه به تفاوت 4تالش فکريبه 

 بـه  آن تبـدیل  و خالق فکر دریافت فرایند نوآوري،. تطبیق موفق سازمان ها با نوآوري و خالقیت می باشد

 عمـل  بـه  و اسـت  خالقیت از ناشی نوآوري .دادن کارهاست انجام براي نو شیوهاي یا و خدمات محصول،

 گیرد قرار مورد توجه باید آنچه.) 2019 ،هنریکه کاریورو و تیاگواولیویرا( گویند نوآوري را بدیع فکر آوردن

 مـدنظر  نوآوري تحقق یک براي نیاز مورد دانش محتواي اگر .نوآوري است از استفاده و نوآوري بین تمایز

 یعنی ،است دانش جدید خلق نخست  :بیفتد اتفاق است ممکن حالت دو دانش این به دستیابی در گیرد، قرار

 دیگـري  و شـود  خلـق  ،می دهـد  انجام را نوآوري که سازمان خود توسط نوآوري این براي نیاز مورد دانش

  .)2009 ، 6الله گومشلوگلو وآروزسو (فتداتفاق بی تواند توسط مدیریت که می است خارج از دانش جذب

بررسی ارتباط سبک رهبـري تحـول گـرا بـا     «در تحقیقی با عنوان  1396مرتضی پایمرد و همکاران در سال 

که سبک رهبري تحول گرا  دبه این نتیجه رسیدن »هوش عاطفی ، عملکرد و بهره وري سازمان هاي ورزشی

  .و توانمندي کارکنان اثر گذار استبر عملکرد 

ر تحقیق خود بیان کردند که سبک هاي رهبري تحول گرا بر ابعـاد  د 1394نورشاهی و یمنی دوزي در سال 

       نفوذ آرمانی در کارکنان و انگیزش الهام بخش اثـر گـذار اسـت و میـزان موفقیـت سـازمان هـا را افـزایش         

  .می دهد

رابطه سبک هاي تحـول گـرا بـا    «در تحقیقی با عنوان 1389محمدرضا چالشتري و مهرزاد حمیدي در سال 

به این نتیجه رسیدند که رهبري تحـول گـرا    »تبادلی و عدالت سازمانی و ارائه مدل در سازمان هاي ورزشی

  .نوآوري کارکنان می باشد نده قوي تري براي عدالت سازمانی وپیش بینی کن

                                                 
1. Idealized Influence (II) 

2. Idealized Behavior (IB) 

3. Inspirational Motivation (IM) 

4. Intellectual Stimulation (IS) 

5. Individual Consideration (IC) 

6. Gumusluoglu Lale and Arzu Ilsev 



 در اداره کل تربیت بدنی استان تهران تحقیقی را انجام دادند1389در سال محمد حسین انصاري و همکاران 

، انگیزه هاي درونی و خالقیت مثبت و معناداري بین سبک مدیریتکه نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط 

  .کارکنان وجود دارد

تـاثیر سـبک هـاي نـوین     «با عنـوان   1389یافته هاي تحقیق حمیدرضا قزلسفلو و محمد کشتی دار در سال 

بیانگر آن بود که  »انسانی در سازمان هاي ورزشی اثربخشی و جابه جایی منابع –مدیریتی بر میزان خالقیت 

میزان بروز ایده ها و اندیشه هاي نو همراه با خالقیت در هیات هاي ورزشی که از سـبک مـدیریت تحـول    

  .که از سبک هاي مدیریتی متفاوت تر استفاده کرده بودند گرا بهره می بردند بیشتر از هیات هایی بود

ارتباط بین سبک رهبري مدیران با خالقیـت  «در پژوهشی با عنوان  1388فرزاد غفوري و همکاران در سال 

بین رهبري تحول گرا با خالقیت رابطه مستقیم و معنـی داري  به این نتیجه رسیدند که  »معلمان تربیت بدنی

امل رهبري تحول به ع 41/0 ،حاکی از آن بود که میزان خالقیت مقدار حجم واریانس ،همچنین. وجود دارد

را بـه عنـوان    ، این متغیـر بتا در مورد متغیررهبري تحول گراگرا مربوط می شود و همچنین ضریب معیاري 

  .می کندعامل پیش بینی کننده خالقیت معرفی 

رهبـري تحـول گـرا بـا      جام شد که نتایج حاصله نشـان داد ان 1384ی توسط قهرمان تبریزي در سال قتحقی

  .  ارتباط معنی داري دارد آنانتوانمندي روانی  و احساس مفید بودن کارمندان ،مناسبخالقیت ، عملکرد 

تاثیر رهبري تحول گرا در انتشار نوآوري در «در تحقیقی با عنوان  ) 2019(هنریکه کاریورو و تیاگواولیویرا 

طـرح  ست تـا بتواننـد   ، یک عامل کلیدي براي سازمان هاسبک رهبري این نتیجه رسیدند که هب»  شرکت ها

  .را با موفقیت انجام دهند هاي نوآورانه

میت شناختن گروه به رستحریک فکري، حمایت رهبري و شخصی و  برنامه جامع نظیر چشم انداز، ياجزا

لعـه  مطا. ولی رهبري تحول گرا جهت دهنده اصـلی  همـه ایـن ابعـاد اسـت      ،مهم است براي تصمیم گیري

حاضر نشان می دهد که درك تأثیر مولفه هاي سبک رهبري در توسعه و انتشار نـوآوري تـاثیر معنـی داري    

  .دارد

سـبک   کـه  ددر تحقیق خود بـه ایـن نتیجـه رسـیدن    ) 2018( 1، اولیور الستین و آسترید شوتزژانا کامرهوف

بـین خالقیـت و نـوآوري سـازمانی     رهبري تحول گرا با رضایت شغلی وعملکرد مرتبط اسـت و همچنـین   

                                                 
١. Jana Kammerhoff, Oliver Lauenstein, Astrid Schütz 



ارتباطـات سـازمانی و    ،بر عملکرد کارکنـان  سبک رهبري تحول گرا بعالوه،. داردوجود ارتباط معنی داري 

  .تاثیر معنی داري داردرضایت شغلی 

وضـعیت  : رهبري تحول گرا در ورزش«در تحقیقی با عنوان  )2017( 1نیکوالس باستاردوز و رابرت باکلوند

با توجه به حجم وسیع دانش موجود در روانشناسی سـازمانی،   هبیان کردند ک »آینده رهبران ورزشیفعلی و 

مطالعات نشان می دهد  ،با این حال. دهد نظریه رهبري تحول گرا، چارچوب مناسبی براي مدیریت ارائه می

بـه   کـه  رداین نکته توجه کباید به  .که یافته هاي تجربی تنها می تواند راهنمایی هاي محدودي را ارائه دهد

وقت آن است که محققان با نگـاه کـاربردي پـژوهش هـاي مسـتمري را در عمـل و        ،جاي تکرار اشتباهات

   .هندتحول گرا انجام د رهبريسیاست گذاري هاي حرفه اي و شغلی مرتبط با سبک 

مدرسـه و سـالمت   رهبـري تحـول گرایـی مدرسـان     «در پژوهشی با عنـوان  ) 2016( 2آناتا راج و همکاران

به این نتیجه رسیدند که رهبري تحول گرا بیشتر بر تغییر تمرکز می کنـد   »سازمانی معلمان ابتدایی در مالزي

حل مسائل نوآورانه و  خالقیت ،پیروي از دیدگاه و اهداف مشترك یک سازمان ،«و معلمان و مدرسان را به 

 .دهد سوق می »ایجاد ظرفیت پیروي از رهبري

رهبـري در پـیش بینـی بازیـابی     «بـا عنـوان   ) 2016(و فرزاد سـتاري   لحن مریم خوشفته هاي پژوهش یا 

چابکی سازمانی در بازیابی خدمات تاثیر معنـی دار  ) 2(رهبري تحول گرا و ) 1(نشان می دهد که  »خدمات

    ی و تحـول سـازمانی  یافته ها نشان داد که استفاده مناسـب از چـابکی سـازمان    ،عالوه بر این .و مثبتی دارند

نقش متقابل ایـن دو عامـل مـی توانـد     . می تواند سازمان را به بهبود خدمات بهتر و مناسب تر هدایت کند

مدیران سازمان هاي دولتی را براي توجه بیشتر به سبک هاي رهبري اعمال شده در این سـازمان هـا یـاري    

  .رساند

تـأثیر سـبک   «در تحقیقـی بـا عنـوان    ) 2014( 3ان نـاکتیوب یافته هاي فاروك ایسکانا ، گوکنور اسنارب و آت

عملکرد سـازمانی و   نشان داد که که رهبري تحول گرا با  »رهبري تحول گرا بر عملکرد سازمانی و نوآوري

  .نوآوري رابطه مثبت و معنی داري دارد

 »برعملکـرد سـازمانی  تأثیر نوآوري ورهبري تحـول گـرا   «با عنوان ) 2012( 4یافته هاي تحقیق سارمینا سماد

نتایج نشان مـی دهـد   . نشان داد که رهبري تحول گرا و نوآوري با عملکرد سازمانی ارتباط معنی داري دارد

                                                 
1 . Nicolas Bastardoz and Robert Eklund  

2 . Anantha Raj and etal 

٣  . Faruk Işcana , Göknur Ersarb , Athan Naktiyok     
٣. Sarminah Samad       



. افـزایش داده اسـت  که رهبري تحول گرا و نوآوري به طور قابل توجهی عملکرد سازمانی را در سازمان ها 

بک رهبري تحول گرا به عنـوان مهمتـرین عامـل    همچنین این مطالعه نشان می دهد که جنبه کاریزماتیک س

  .تاثیرگذار بر نوآوري و عملکرد سازمان به حساب می آیند

در تحقیق خود در سازمان هاي دولتی کشور ترکیه به این نتیجـه رسـید    )2009(وآروزسو  الله گومشلوگلو

وجـود دارد و رهبـري    که بین رهبري تحول گرا و خالقیت سازمانی و همچنین نوآوري ارتباط معنی داري

  .معنی داري بر افزایش توانمندي کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد رتحول گرا تاثی

 گـر یدبرخی  کهی حالي است، در ادیز تیاهمي داراگرا  ي تحولرهبر کهکنند  می بیانبسیاري از تحقیقات 

تحقیـق   نیبنابرا. )2001، 2يچالدور؛ 1996، 1چاك لیدانی و دوهرت( ندیگو یمآن سخن  کاربرددر  دیترداز 

ـ اهمحـائز   ندهیآي حال و چه براي براي در ورزش، چه رهبر سبک نیادر خصوص ضرورت توجه به   تی

اي براي مدیران که بتواند موجبات رشد سـازمان  یافتن سبک رهبري که آنجااز ). 2006گومز،(ي است ادیز

مسئلۀ  کهگفت  توان یمرا فراهم سازد از مسائل پیش روي سرپرستان و مدیران سازمان هاي ورزشی است، 

گـراي مـدیران بـر برخـی از     رهبري تحـول   سبک ریتأثبعضاً و ی از ارتباط آگاه، نبود قیتحق نیاپیش روي 

کـه برگرفتـه از مـدل اللـه      زیـر ساس مـدل  این در این پژوهش محقق بر ابنابر .ویژگی هاي سازمانی است

 رهبـري تحـول  به دنبال پاسخ به این سوال است که چه ارتباطی بین سبک می باشد،  گومشلوگلو وآروزسو

  مدیران تربیت بدنی آموزش وپرورش کشور وجود دارد؟در خالقیت و نوآوري سازمانی و گرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1. Doherty and Danylchuk 

2. Kent & Chelladurai   

خالقیت کارکنان و  رهبري تحول گرا

 سازمان

 نوآوري سازمانی

  انگیزش درونی

  توانمندسازي روانی کارکنان

 درك حمایت از نوآوري



  

  )2009( الله گومشلوگلو وآروزسو مدل پژوهش بر اساس الگوي 

  

  ی پژوهششناسروش

روابـط و   لیـ تحلدر این پـژوهش بـه توصـیف، همبسـتگی،     . است پیمایشی -این پژوهش از نوع توصیفی

مـدیران و  جامعۀ آماري این تحقیق شامل دو گـروه  . ه استمقایسۀ بین متغیرهاي تحت بررسی پرداخته شد

در سـال  کشـور  تربیت بـدنی ادارات آمـوزش و پـرورش     و همچنین کارکنان و کارشناسان مسئول معاونان

از تعـداد  . باشد یم کل شمار به صورتنمونۀ مورد مطالعه در این تحقیق برابر جامعۀ آماري و . بودند 1397

پرسشـنامه مـرتبط بـا     64کـه  شد  افتیدرو  لیتکم کامل طوربهپرسشنامه  321 ،شدهعیتوزۀ پرسشنام 341

سـبک  پـژوهش   نیـ اي رهـا یمتغ .بود و کارکنان پرسشنامه مرتبط با کارشناسان مسئول 275گروه مدیران و 

مرتبط با کارکنان و کارشناسان  خالقیت و نوآوري سازمانیو  مرتبط با مدیران و معاونان گرا  رهبري تحول

  .شده اندي ریگ اندازهي ا فاصله مقیاسو در  بوده  وستهیپی و کمهردو  بودند کهمسئول 

اول مرتبط بـا مـدیران و معاونـان ادارات کـل      پرسشنامۀ : پرسشنامه استفاده شده است دودر این تحقیق از 

) 2000( 2و آوولیـو  باس) MLQ-5x ( 1»رهبري چندعاملی«تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور با عنوان 

گرا را در قالب ابزاري اي از رفتارهاي رهبري، چندین جنبه از رهبري تحولهگستردمنظور توسعۀ دامنۀ به که

گیري سبک رهبري گرد هم آورده اسـت  در جوامع مختلف براي اندازه ربردکا تیمحدوداستاندارد و بدون 

کارکنان و کارشناسان مسئول  نوآوري سازمانی و خالقیت که شامل دوبخش پرسشنامه دوم). 2008، 3ندنیل(

پس از  که بود) 2009( الله گومشلوگلو ادارات کل تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور بر گرفته از تحقیق

 ثبـات و پایـایی  . مورد استفاده قرار گرفت و همچنین ثبات و پایایی آنها، تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ها

نظـر  مطابق با هرچند که  -آمد به دست 84/0و  82/0به ترتیب  با توجه به آلفاي کرونباخ ها این پرسشنامه

  .ي متفاوت استها فرهنگد در پرسشنامۀ رهبري چندعاملی قابل کاربر) 2008( 4مایک لیندن

. اسـتفاده شـد  ) میانگین، درصـد، فراوانـی و انحـراف معیـار    (ي آمار توصیفی ها شاخصدر این پژوهش از 

و فراتـر از آن،   رهـا یمتغبراي بررسی ارتبـاط بـین   ) چندگانه(متغیره و چندمتغیره  همچنین از رگرسیون تک

  .دگردیاستفاده  ) متغیر مستقل(بین متغیر پیشاز روي ) متغیر وابسته(بینی متغیر مالك پیش

  ي پژوهشها افتهی

                                                 
1. -Multifactor Leadership Questionnaire   

2. Avolio  

3. linden 

4. Mike Linden 



  توصیفی یافته هاي 

مربوط بـه   75/0به مقدار  بیان شده است که بیشترین انحراف معیار 1نتایج و یافته هاي توصیفی در جدول 

 .روانـی بـود  مربوط به توانمنـد سـازي     39/0و کمترین انحراف معیار به مقدار  درك و حمایت از نوآوري

و کمتـرین   کارکنان انگیزش درونی  مربوط به 51/4به مقدار باالترین میانگین همچنین یافته ها نشان داد که 

  .می باشد توانمندسازي روانی مربوط به 34/3میانگین به مقدار 

  

  نتایج آمار توصیفی  :1جدول 

  میانگین  انحراف استاندارد   ریمتغ  ردیف

  51/4  65/0  انگیزش درونی  1

  34/3  39/0  توانمند سازي روانی  2

  73/3  75/0  درك حمایت از نوآوري  3

  95/3  64/0  رهبري تحول گرا  4

  75/3  71/0  خالقیت کارشناسان  5

  71/3  53/0  نوآوري سازمانی  6

  

  استنباطی یافته هاي

  .معنی داري دارد تاثیرانگیزش درونی  برسبک رهبري تحول گرا : فرضیه اول 

ي رهبـر   سـبک  قیطری انگیزش درونی از نیبشیپی بر وجود توان مبناول تحقیق   هیفرض ،2جدول مطابق با 

  .دشو یم دییتأ ،ß =46/0 زانیمبه  α =001/0گرا در سطح تحول

  .معنی داري دارد تاثیرتوانمند سازي روانشناختی  برسبک رهبري تحول گرا : فرضیه دوم 

 قیـ طری توانمنـد سـازي روانشـناختی از    نیبشیپی بر وجود توان مبنتحقیق دوم   هیفرض ،2مطابق با جدول 

  .دشو یم دییتأ ،ß =38/0 زانیمبه  α =001/0گرا در سطح ي تحولرهبر  سبک

  .معنی داري دارد تاثیردرك حمایت از نوآوري  برسبک رهبري تحول گرا : فرضیه سوم 

  سبک قیطری درك حمایت از نوآوري از نیبشیپی بر وجود توان مبنتحقیق  سوم  هیفرض ،2مطابق با جدول 

  .دشو یم دییتأ ،ß =36/0 زانیمبه  α =001/0گرا در سطح ي تحولرهبر

  با ابعاد سه گانه  گرا تحول يرهبر  سبک ونیرگرس بیضرا :2جدول

  يدار یمعن سطح  t زانیم  R D  میزان  B بیضر  ریمتغ  ریمتغ

 يسبک رهبر

  گرا تحول

  001/0  51/7  44/0  67/0  46/0  انگیزش درونی

  001/0  15/6  28/0  53/0  38/0  توانمند سازي روانی

  001/0  02/6  26/0  51/0  36/0  درك حمایت از نوآوري

  

  .معنی داري دارد تاثیر شناسانخالقیت کار برسبک رهبري تحول گرا : چهارم  فرضیه



ي رهبـر   سـبک  قیـ طراز  خالقیـت ی نـ یبشیپـ ی بر وجود توان مبنتحقیق  چهارم  هیفرض ،3مطابق با جدول 

  .دشو یم دییتأ ،ß =41/0 زانیمبه  α =001/0گرا در سطح تحول

  .معنی داري دارد تاثیرنوآوري سازمانی  برسبک رهبري تحول گرا : فرضیه پنجم 

  سـبک  قیـ طراز نـوآوري سـازمانی   ی نـ یبشیپـ ی بر وجود توان مبنتحقیق  پنجم  هیفرض ،3مطابق با جدول 

  .دشو یم دییتأ ،ß =39/0 زانیمبه  α =001/0گرا در سطح ي تحولرهبر

   و خالقیت  ينوآوربا  گرا تحول يرهبر  سبک ونیرگرس بیضرا :3جدول

  يدار یمعن سطح  t زانیم  R D  میزان  B بیضر   ریمتغ  ریمتغ

 يسبک رهبر

  گرا تحول

  001/0  58/6  33/0  58/0  41/0  نوآوري 

  001/0  25/6  21/0  46/0  39/0  خالقیت

  

  .معنی داري دارد تاثیرنوآوري سازمانی  برخالقیت :  ششمفرضیه 

در خالقیت  قیطراز نوآوري سازمانی ی نیبشیپی بر وجود توان مبنتحقیق  ششم  هیفرض ،4مطابق با جدول 

  .دشو یم دییتأ ،ß =59/0 زانیمبه  α =001/0سطح 

  

  ري با نوآو خالقیت ونیرگرس بیضرا :4جدول

  يدار یمعن سطح  t زانیم  R  D  میزان  B بیضر   ریمتغ  ریمتغ

  001/0  34/6  30/0  55/0  59/0  نوآوري   خالقیت

  نتیجه گیريبحث و 

با » گرا تحول يسبک رهبر« قیاز طر» انگیزش درونی کارکنان« ینیب شیتوان پ هاي این تحقیق، مطابق با یافته

ـ  ي آن اسـت  ایـ گواین نتیجـه   .وجود دارد) = 46/0ß( ونیرگرساستاندارد  بیضر  يسـبک رهبـر  « نیکـه ب

گفته شـد،   که گونه همان. شود یمشاهده م يدار یمعن و ارتباط مثبت» انگیزش درونی کارکنان«با » گرا تحول

. انـد  اشـاره داشـته   تیـ موفقی بـه اهـداف و   ابی دستگرا در  ي تحولرهبرسبک  تیاهمزیادي به  قاتیتحق

نتایج تحقیق حاضر  .شوندیمانگیزش درونی کارکنان  شیافزاي تحول گرا موجب رهبر سبکنمرة  نیبنابرا

 ویـ آوول، ) 2009(گومشـلوگلو وآروزسـو   ، )2019(، تیـاگواولیویرا  ) 2019( با تحقیقـات هنریکـه کـاریورو   

) 1389(محمـد حسـین انصـاري و همکـاران      و) 1394(نورشاهی و یمنـی دوزي  ، ) 1998(باس ،) 1999(

  .همخوان می باشد

 »گرا تحول يسبک رهبر« قیاز طر» توانمند سازي روانشناختی« ینیب شیتوان پ هاي این تحقیق، یافتهمطابق با 

 و کـه ارتبـاط مثبـت   ي آن اسـت  ایـ گوایـن نتیجـه    .وجـود دارد ) = 38/0ß( ونیرگرساستاندارد  بیضر با

نتـایج تحقیـق    .شـود  یمشـاهده مـ  » توانمند سازي روانشـناختی «با » گرا تحول يسبک رهبر« نیب يدار یمعن

، نیکـوالس  )2018(، آسـترید شـوتز   ) 2018(، اولیـور السـتین   )2018( حاضر با تحقیقات ژانا کـامرهوف  



، مـریم خوشـحال و فـرزاد سـتاري     ) 2016(، آناتـا راج و همکـاران    ) 2017(باستاردوز و رابرت باکلونـد  

، مرتضی پایمرد و همکـاران  ) 1999(، آوولیو ) 2005(ایپینمورتی، ) 2009(گومشلوگلو وآروزسو ، ) 2016(

       همخــوان ) 1384(قهرمــان تبریــزي در ســال  و) 1389(حمیدرضــا قزلســفلو و محمــد کشــتی دار  )1396(

  .می باشد

 »گـرا  تحول يسبک رهبر« قیاز طر» درك حمایت از نوآوري« ینیب شیتوان پ هاي این تحقیق، مطابق با یافته

 و کـه ارتبـاط مثبـت   ي آن اسـت  ایـ گوایـن نتیجـه    .وجـود دارد ) = 36/0ß( ونیرگرساستاندارد  بیضر با

نتایج تحقیق حاضـر   .شود یمشاهده م» درك حمایت از نوآوري«با » گرا تحول يسبک رهبر« نیب يدار یمعن

، )2014(، فاروك ایسکانا )2016(آناتا راج و همکاران ، )2019(هنریکه کاریورو و تیاگواولیویرا با تحقیقات 

نورشاهی  ،)2009(الله گومشلوگلو ،)2012(سارمینا سماد ،  )2014(، آتان ناکتیوب )2014(اسنارب گوکنور 

  .همخوان می باشد) 1389(حمیدرضا قزلسفلو و محمد کشتی  و) 1394(و یمنی دوزي 

 بـا  »گـرا  تحـول  يسبک رهبـر « قیاز طر» خالقیت کارشناسان« ینیب شیتوان پ هاي این تحقیق مطابق با یافته

 يدار یمعن و که ارتباط مثبتي آن است ایگواین نتیجه  .وجود دارد) = 41/0ß( ونیرگرساستاندارد  بیضر

نتایج تحقیق حاضـر بـا تحقیقـات     .شود یمشاهده م» خالقیت کارشناسان  «با » گرا تحول يسبک رهبر« نیب

، )2009(گومشـلوگلو وآروزسـو  ، )2016(، آناتـا راج و همکـاران   )2019(هنریکه کاریورو و تیـاگواولیویرا  

فرزاد غفـوري و   ،)1389(قزلسفلو و محمد کشتی دارحمیدرضا ، )1389(محمد حسین انصاري و همکاران 

  .همخوان می باشد) 1384(قهرمان تبریزي  و) 1388(همکاران 

 بیضر با »گرا تحول يسبک رهبر« قیاز طر» نوآوري سازمانی« ینیب شیتوان پ هاي این تحقیق مطابق با یافته

ـ  يدار یمعنـ  و که ارتباط مثبـت ي آن است ایگواین نتیجه  .وجود دارد) = 39/0ß( ونیرگرساستاندارد   نیب

 نتایج تحقیق حاضـر بـا تحقیقـات هنریکـه     .شود یمشاهده م» نوآوري سازمانی«با » گرا تحول يسبک رهبر«

، گوکنـور اسـنارب   )2014( فاروك ایسـکانا ، )2016(، آناتا راج و همکاران )2019(کاریورو و تیاگواولیویرا 

حمیدرضا قزلسفلو ، )2009(گومشلوگلو وآروزسو ، )2012(سارمینا سماد ، ) 2014(آتان ناکتیوب  ،)2014(

  .همخوان می باشد) 1389(محمدرضا چالشتري و مهرزاد حمیدي  و) 1389(و محمد کشتی دار در سال

ـ یب شیتوان پ هاي این تحقیق طبق یافته ـ از طر» نـوآوري سـازمانی  « ین اسـتاندارد   بیضـر  بـا  »خالقیـت « قی

ـ  يدار یمعنـ  و که ارتباط مثبـت ي آن است ایگواین نتیجه  .وجود دارد) = 59/0ß( ونیرگرس نـوآوري  « نیب

کـاریورو و تیـاگواولیویرا    هنریکـه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات  .شود یمشاهده م»  خالقیت«با » سازمانی

 ،)2016(، آناتا راج و همکاران )2018(آسترید شوتز ،)2018(، اولیور الستین)2018(کامرهوفژانا ، )2019(

و فرزاد غفـوري و همکـاران   ) 1389(حمیدرضا قزلسفلو و محمد کشتی دار ، )2009(گومشلوگلو وآروزسو

  .همخوان می باشد) 1388(



 سـبک  بـین نتایج تحقیق حاضر و دیگر یافته هاي پژوهشی بیان شده در ادبیات این تحقیق  نشـان داد کـه    

و همچنین بین سبک  ، توانمند سازي کارکنان و درك حمایت از نوآوريگرا با انگیزش درونیي تحولرهبر

عموم  .مثبتی وجود داردسازمان هاي ورزشی ارتباط معنی دار و در رهبري تحول گرا با خالقیت و نوآوري 

ن معتقدند که نوآوري و خالقیت به عنوان نیاز عالیه بشري در تمام زندگی او مطرح بـوده و عبـارت   امحقق

حـائز یـک توانـایی در ترکیـب     به طوري کـه   ؛است از تحوالت دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان

یق حاضر و موارد همخوان در ایـن پـژوهش بـر    به هر حال نتایج تحق. شود عوامل قبلی در طرح جدید می

بنابراین براي بهره گیـري   .توانند خالق باشند این موضوع تاکید داشتند که کارکنان هر شغل و حرفه اي می

و ارتقـاي   ، انگیـزش نین توانمند سازي بیشـتر درسـازمان  سازمان ها از خالقیت و نوآوري سازمانی و همچ

 محققـان . بسیار کاربردي و مفیـد مـی باشـد    بري تحول گراهکارگیري سبک ر، به عملکرد نیروهاي انسانی

مدیران سازمانی باید متغیر هاي سازمانی را که موجب تشویق و ترغیب خالقیت و نوآوري  کهاظهار داشتند 

تـوان خالقیـت را حمایـت کـرد و نـوآوري را در سـازمان        شوند شناسایی کنند و بدانند که چگونه می می

، ارضاي نیاز هاي سطوح بـاالتر  انگیزشگرا با ایجاد هاي رهبري تحول، سبکاکثر سازمان هادر  .داتوسعه د

از جمله نیاز به خودشکوفایی و رسیدن به کمال با توجه به نظریه سلسله مراتب نیاز هاي مازلو زمینه ایجـا  

حال حاضر هرچند ما چیزهایی در : بیان می کنند  1شالی و گیلسون .د نآورمی خالقیت و نوآوري را فراهم 

مینـه وجـود   اما هنوز چیزهاي زیـادي در ایـن ز   ،دانیم در مورد عوامل موثر بر وقوع رفتارهاي خالق را می

مدیران سازمان ها باید بـا اسـتفاده از سـبک هـاي رهبـري      ). 2017 ،شالی و گیلسون(دارد که ما نمی دانیم 

، خالقیـت و اسـتقالل کارکنـان را    وفـاداري و اعتمـاد   ناسب از جمله سبک رهبري تحول گرا، یـادگیري، م

، سازمان باید خالق باشد و مدیران راهـی بـراي   وآوري در سازمان هاو همچنین براي بهبود ن افزایش دهند

امروزه شـرکت هـاي    .ایجاد دانش مرتبط با توسعه خالقیت و نوآوري از طریق مهارت هاي مدیریتی بیابند

، ارضاي نیازهاي در سطح جهان از روش هاي ارتباطی، تقویت انگیزه هاي درونی خالق و نوآورچند ملیتی 

روش هاي مدیریتی نوین از جمله رهبري تحول گرا بـه منظـور توسـعه محصـوالت و      خودیابی کارکنان و

به کـارگیري سـبک رهبـري     ،در بسیاري از کشورها از جمله کره جنوبی. کنند خدمات نوآورانه استفاده می

و ایجاد انگیزه در کارکنان منجر به افزایش نوآوري در بخش هاي دولتـی و خصوصـی شـده اسـت     مناسب 

در صورت نیاز سازمان به خالقیت بیشتر کارکنان و به منظور بروز ایده ها  نتیجه اینکه ).2010 ،2کریسکولو(

 ،و و همکـاران قزلسـفل (گـرا اسـتفاده شـود    بهتر است از سبک مدیریت تحول ) خالقیت(و اندیشه هاي نو 

وري در تمامی سـازمان هـا   آموضوع خالقیت و نوکه  ساختشان نباید این نکته را خاطر  همچنین .)1389

، لزوم استفاده هاي ورزشی کشور ما به این مقوله شود و با توجه به نیاز سازمان له بسیار مهمی تلقی میئمس

                                                 
1. Shally and Gilson 

2  . Crisculo 



طرح هاي جدید و ارتقاي  ،ایده هاي نو ،خالقیت هاي مدیریتی نوین براي دستیابی به تاز سبک ها و مهار

سرمایه ها و منـابع  ی از دست دادن  معن  به انبه ورزش کشور بسیار ضروري است و عدم توجه به آنهمه ج

  . است ملی
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Today, leadership style is a key word for the successful implementation of 

organizations with innovation and creativity and the transformational leadership 

style can play this role very well due to its prominent characteristics. Therefore, 

this study examines the relationship between transformational leadership style, 

creativity and organizational innovation in the field of physical education in 

education. The present study is a descriptive survey that describes, correlates, 

analyzes relationships and comparisons between the variables under study in 

two groups of managers and deputies (first group) as well as staff and experts in 

physical education (second group) of the country's educational institutions 1397 

has been discussed. The sample studied in this study is equal to the statistical 

population and the total number. In this research, multivariable leadership 

questionnaires (MLQ-5x) in this research were multivariable leadership 

questionnaires (MLQ-5x) Bass and Avolio (2000) and organizational innovation 

and creativity Gumusluoglu Lale and Arzu Ilsev (2009) after determining the 

credibility and stability and reliability were used. The findings showed that 

there is a significant relationship between transformational leadership and 



creativity as well as employee and employee innovation, and the ability and 

motivation of employees are influenced by the transformational leadership style. 
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