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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between 
transformational leadership style and organizational creativity with the mediating 
role of organizational structure. The present research was based on the purpose of 
the applied type and in terms of quantitative method is of the descriptive-correlation 
type, which has been studied in a survey using standard tools in the field of research 
variables using the structural equation model. The study population included all 
primary school teachers in District 1 of Shiraz. Using Morgan table and regular 
random sampling method, 134 people were selected as the sample. The research tool 
consisted of three standardized questionnaires;  Transformational leadership style, 
which includes four dimensions of mental motivation, ideal influence, inspirational 
motivation and personal consideration and the reliability of this tool with Cronbach's 
alpha method, is equal to 0. 95 and its face and content validity has been confirmed 
by experts; Organizational structure questionnaire which includes two dimensions of 
complexity and formality and the reliability of this method by Cronbach's alpha is 
equal to 0. 92 and its face and content validity has been confirmed by experts and 
the organizational creativity questionnaire includes two dimensions of sensitivity 
and self-confidence and the reliability of this test by Cronbach's alpha method is 
equal to 0. 88 and its face and content validity has been confirmed by experts. These 
tools were distributed among the sample of teachers and principals and finally 134 
questionnaires were collected. The results showed that: There is a significant 
relationship between transformational leadership style, organizational structure and 
organizational creativity of teachers. Path analysis to determine the mediating role of 
organizational structure showed that organizational structure plays a negative 
mediating role for transformational leadership style in the sense that organizational 
structure is a competing mediating role between transformational leadership style 
and organizational creativity of employees. The general fit indices also showed the 
fit of the implemented model. In general, it can be said that the transformational 
leadership style of managers is a positive and meaningful predictor of the 
organizational structure of teachers' work environment and the transformational 
leadership style is a direct predictor of positive and indirectly mediated by the 
organizational structure. 
Keywords: Transition leadership style, Organizational structure, 
Organizational creativity. 
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 يسبک رهبر نیدر رابطه ب یساختار سازمان يگریانجینقش م
 یسازمان تیو خالق یتحول

 ایران، دانشگاه پیام نور علمیهیئتعضو  يریام يمهد
 

 رانیا، هیاروم، هیدانشگاه اروم یآموزش عال تیریمد يدکتر يانشجود يقلندر یمحمدعل
  

 چکیده
میانجیگري ساختار  بررسی رابطه سبک رهبري تحولی با خالقیت سازمانی با نقشهدف از پژوهش حاضر 

روش کمی از نوع  ازلحاظپژوهش حاضر بر مبناي هدف از نوع کاربردي است و  .بوده استسازمانی 
پیمایشی و با استفاده از ابزارهاي استاندارد موجود در زمینه  صورتبههمبستگی است که -توصیفی

معلمان  کلیه جامعه پژوهش شامل متغیرهاي پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاري بررسی شده است.
 134، منظم تصادفی گیريز طریق روش نمونهبوده که با استفاده از جدول مورگان و اشیراز  1ابتدایی ناحیه 

آفرین رهبري تحول ه استانداردشده؛ سبکپرسشنامشامل سه  . ابزار پژوهشنمونه انتخاب شدند عنوانبه نفر
بخش و مالحظه فردي بوده و پایایی این ابزار انگیزش الهام، نفوذ آرمانی، که شامل چهار بعد ترغیب ذهنی

بوده و روایی صوري و محتوایی آن نیز توسط متخصصان تأیید شده  95/0بر با با روش آلفاي کرونباخ برا
به روش  ابزارپیچیدگی و رسمیت بوده و پایایی این  ی که شامل دو بعدسازمان ساختارپرسشنامه است؛ 

روایی صوري و محتوایی آن نیز توسط متخصصان تأیید شده است و  ؛ و92/0آلفاي کرونباخ برابر با 
به روش آلفاي  ابزاربوده و پایایی این  نفساعتمادبهپرسشنامه خالقیت سازمانی شامل دو بعد حساسیت و 

، روایی صوري و محتوایی آن نیز توسط متخصصان تأیید شده است. این ابزارها ؛ و88/0کرونباخ برابر با 
پژوهش نشان داد که: نتایج آوري گردید. پرسشنامه جمع 134 یتدرنهامعلمان و مدیران توزیع و  بین نمونه

تحلیل  ساختار سازمانی و خالقیت سازمانی معلمان رابطه معنادار وجود دارد.، تحولی بین سبک رهبري
انجیگري منفی ساختار سازمانی نقش می مسیر براي تعیین سهم میانجیگري ساختار سازمانی نشان داد که

کند به این معنا که ساختار سازمانی نقش میانجیگري رقیب بین سبک براي سبک رهبري تحولی ایفا می
مدل اجرا  تناسب دهندهنشانبرازش نیز  کلی هاي. شاخصاست سازمانی کارکنان رهبري تحولی و خالقیت

کننده مثبت و معنادار ساختار بینیپیش، سبک رهبري تحولی مدیرانتوان گفت می طورکلیبهشده داشت. 
کننده مثبت و با بینیمستقیم پیش طوربهسازمانی محیط کاري معلمان بوده و همچنین سبک رهبري تحولی 

 کننده منفی خالقیت سازمانی کارکنان است.بینیغیرمستقیم پیش طوربهمیانجیگري ساختار سازمانی 

   یساختار سازمان، یتحول يسبک رهبر ی،سازمان تیخالقها: کلیدواژه
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 مقدمه
 ویکم نشانیک سیستم اجتماعی در قرن بیست عنوانبه وپرورشآموزشبررسی اهداف 

مستلزم پرورش افرادي ، دهد که رویارویی با مسائل فردي و اجتماعی جوامع امروزيمی
 ).1387، همکارانبیدختی و ( یندیشندبه بتوانند خالقانه کاست 

 ییتوانا توانیرا م تیخالق، »و نوآوري تیخالق«حوزه موجود در  فیبنا به تعار
امکان  گرید کسیچهکه  یمشکالت دنید، یرمعمولیغ نگاه نو و کیبا  زهایچ دنید

و  رمعمولیغ، دیجد هايافتیره ارائهو سپس  داندیها را نمآند بودن موجو صیتشخ
 ,Politiاست ( شده یاتیعملو  افتهیخالق تحقق شهیاند، زین اثربخش دانست. نوآوري

همواره  تیکاربرد دانش براي حل مسئله و نوآوري است. خالق ییتوانا، تیخالق). 2005
 هايتیدرباره انتقال دانش موجود به موقع تواندیم یبلکه گاه ستین دیهاي جددهیشامل ا

 ییهادر مرتبط ساختن روش تواندیم ایمتفاوت باشد و  تیموقع در هاآنو قراردادن  دیجد
 تیالق). خ1390، (نیازي آذر و همکاران گرفته شود کار به، اندکه قبالً وجود نداشته

که مناسب و  ياگونهبه، فردمنحصربهتازه و  زيیو چ مفهوم عبارت است از خلق کردن
، (پیرخائفی شود یاجتماع ایو  یصنعت، یعلم ازین ای سؤال، مسئله کیموجب حل ، دیمف

 توسعه یا پذیرش یک ایده یا: کرد تعریف صورتبهتوان سازمانی را می خالقیت). 1380
خالقیت سازمانی  یگردعبارتبه است. رفتار در کارهاي تجاري که براي کل سازمان جدید

 Wong(است  هاي جدید حل مسائل سازمانهاي نوین سازمانی و یافتن راهفرایند تولید ایده

& Chin, 2007(. 
هاي آموزشی موقعیت ممتازي دارد و وظایف و مأموریت هايدر سازمان تیخالق

در پرتو داشتن معلمانی خالق تسهیل گردیده و امکان ، وپرورشآموزشدشوار و حساس 
هایی است که خواستار سازمان الینفکجزء  خالقیت، حقیقت در. یابندتحقق می

عنصر اصلی  خصوصبهو  مدارس هستند و هاآنپاسخگویی و تطابق با تغییرات یا هدایت 
از این موضوع ، دارند آموزاندانش یعنی معلمان که نقش مهمی در رشد و پرورش هاآن

یادگیري را تسهیل ، انتقال اطالعات يجابه، ). مربیان خالق1389، ی(ربان نیستند مستثنا
بر یادگیري از طریق حل مسئله و انجام پژوهش تأکید  همچنین .کنندمدیریت می نموده
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و  یمکری(دهند می ترویج آموزانرا بین دانش جستجوگري دارند و روحیه علمی و
 ).1390، همکاران

برخوردار  ايیندهفزانوآوري از اهمیت  که در آن خالقیت و وپرورشآموزشدر نهاد 
است که توانایی و استعداد و  این او سبک رهبري مدیر بسیار حیاتی بوده و وظیفه، است

). 1387، يدیو خورش یرکمالی(م خالقیت را در مجموعه کارکنانش ترویج و تشویق کند
 تلقی مدیر مهم و ضروري وظایف از، و کنترل یدهسازمان، ریزيبرنامه کنار در رهبري

 را مدیران که آنجاست تا اهمیت این .دارد سازمان اداره در اساسی نقشی و شودمی
، را رهبري، ). رندري و چودريRabbins, 2011کنند (می قلمداد سازمانی رهبران
 یازموردن سازمان اهداف به دستیابی براي که افرادي میان، حمایت و اعتماد القاي توانایی

 اقدام مهارت و دانش، موقعیت یک در است ممکن رهبر که معتقدند و دانندمی، باشندمی
 Randeree(نشود  ظاهر مؤثر اندازه همان به، متفاوت موقعیتی در اما باشد داشتهرا  مؤثر

& Chaudhry, 2012(. 
 و خاص نظمی به که است رهبر یک رفتار و نگرش از ترکیبی، رهبري سبک

 وDubrin, 2004 .( Bhat(شود می منجر گروه اعضاي با در برخورد بینیپیشقابل
 تالش رهبر یک آن در که است روشی سبک رهبري که اندکرده ) بیان2012( همکاران

 بین و کند گیريتصمیم رهبري گروه در مورد، بگذارد تأثیر زیردستانش رفتار بر کندمی
 اخیر هايتوسعه .کند برقرار تعادل، گروه هدف حفظ و گروه هدف به دستیابی عملکرد

 غیرمعمولی موجودي را رهبر (کهرهبري کاریزماتیک  هاينظریه از، رهبري هاينظریه در
 نئوکاریزماتیک هاينظریه سمت دانست) بهمی رهبري به وابسته را پیروان و کردمی فرض

 توجه مستقل جهت عملکرد پیروان توانمندسازي و توسعه به تحولی (که رهبري و
 ).1390، کنند) انتقال یافته است (میرکمالی و همکارانمی

 به توجه با رهبران کنند. اینمی تسهیل را سازمان و افراد تغییرگرا فرایند رهبران تحول
 و واقعی، جذاب اندازيچشم، خود واحد سازمانی یا سازمان براي موجود موقعیت

 سازمانی تغییرات آمیزاجراي موفقیت موجب و کنندمی ایجاد آینده از باورکردنی
 که ) معتقدند2008( و همکاران Eisenbeiss) 1392، نیاباقی و رحیمی(قره شوندمی

کارکنان  بر و دارند را آن درون افراد و هاسازمان تحول دغدغه، گراتحول رهبران
 مجدداً، گروه اهداف جهت در را هاآن عالئق تا گذارندمی تأثیر پیروانشان و سازمان
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 در رهبران دهند. این افزایش سازمان اندازچشم به نسبت، را و تعهدشان کنند دهیجهت
 و نیازها باالتر سطوح به دادنشان سوق و هاآن هايخودپنداره و هاارزش تحول جستجوي

 که گفت توانمی، دیگرعبارتبه؛ )Eisenbeiss et al., 2008هستند ( موفق آرزوها
 به شخصی از منافع را پیروان هايآرمان و ترجیحات، هاارزش، نیازها، گراتحول رهبران

به  شدت به پیروان شوندمی موجب هاآن، این بر کنند. عالوهمی تبدیل جمعی منافع
 داشته سازمان رسالت و مأموریت نفع به شخصی هايفداکاري، شوند متعهد رهبر رسالت

این سبک  ).SamLam & Ohiggins, 2011از وظیفه عمل کنند ( فراتر و باشند
سال  در بس سپس، است شده توصیف )Burns )1978براي اولین بار توسط ، رهبري
، بالغقرهارائه داد (تقوي  تحولی رهبري از مفهومی مدل یک و رسمی نظریه، 1985
1388.( 

کند که وظایف چگونه به افراد اختصاص داده بیان می یساختار سازماناز طرف دیگر 
 ). ساختارRobinz, 2011( دهدشود و چه کسی به چه کسی گزارش عملکرد ارائه میمی

 حیطه نیز و دارد وجود اداري مراتبسلسله در که است دهنده سطوحینشان سازمانی
) و هدف کلی آن افزایش 1392، نماید (شوقیمی مشخص را سرپرستان یا کنترل مدیران

کارایی و اثربخشی یک سازمان از طریق هماهنگی نیروهاي انسانی و منابع موجود است 
افراد سازمانی  یتاز خالق تواند رشد و توسعه و یا مانع) که می1395 ،همکاران (نصیري و

 سازمان گردد. از اهدافیکی  عنوانبه
، بخش میانی، بخش عالی، هر سازمان داراي شش بخش اصلی شامل؛ بدنه عملیاتی

گردد است ها و باورها میستاد پشتیبانی و ایدئولوژي که شامل سنت، متخصصان فنی
)Dessler, 1986 نیازها و اجراي هر فرایند سازمانی نیازمند توجه به پیش هازآنجاک) و

ساختار آن سازمان است ، ابعاد هر سازمان ترینمهمبسترهاي مناسب آن است و یکی از 
تواند در یک عامل پویا می عنوانبهساختار سازمان  چراکه) 1397، (گودرزوند چگینی

ترویج و  ازجمله) Lloria, 2007کسب دانش جدید و همچنین پذیرفتن شرایط جدید (
بهره گرفت. لذا انتخاب ساختار اثربخش براي یک سازمان  از آنتوسعه خالقیت کارکنان 

یکی از عوامل  عنوانبههاي پیش روي مدیران است که سبک رهبري نیز یکی از چالش
اند تورهبر می چراکهقرار گیرد  مدنظرتواند اساسی در نوع طراحی ساختار سازمانی می

عوامل اساسی در ساختار  عنوانبه –رسمیت و تمرکز یک سازمان ، میزان پیچیدگی
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رهبران یک  روینازارا طراحی و متناسب با موقعیت آن سازمان به پیش ببرد و  -سازمانی
کننده خالقیت کارکنان یک سازمان نیز باشند و این امر در نظام توانند ترغیبسازمان می

یل جایگاه و اهمیت این نهاد در هر کشوري حائز اهمیت دوچندان به دل وپرورشآموزش
اعضا آن در گرو همین  تکتکهاي که رشد و توسعه استعدادها و ظرفیت روینازااست 

 امر است.

 پیشینه پژوهشی
 ,Shinand Zhow؛Amabile, 2004( پژوهشگران هايپژوهش و مطالعات بررسی
ها و دهد که بسیاري از انگیزهنشان می )Jung, 2001 ؛Donaldson, 2001 ؛2003

هاي رهبري هستند. ها و سبکمتأثر از نظریه، روحیات خالق و نوآور و کارهاي خالقانه
 قاتیها تحقدر سازمان تیهاي رهبري و خالقسبک نیدر خصوص ارتباط ب طورکلیبه

 مثبت و رابطه وجود بر قاتیتحق ی. برخستین کسانی هاآن جیانجام شده که نتا یمختلف
، )Therney )1999داللت دارند ازجمله  تیسبک رهبري و خالق نیب داریمعن

Andripoulos )2001( ،Dian )2004 .(؛ سماكمثالعنوانبه) 1398باشی و همکاران (
 هاي سازمانیتواند بر توسعه حمایتگرا میهبري تحولدریافتند که ر یدر پژوهش

توسعه حمایت سازمانی ، تأثیرگذار باشد. بعالوهشده و خالقیت سازمانی ادراك
 شدهادراكبر خالقیت سازمانی نیز تأثیرگذار است. همچنین حمایت سازمانی  شدهادراك

 .نمایدگرا بر خالقیت سازمانی نقش میانجی را ایفا میرهبري تحول تأثیرگذاريدر 
مدیر بر نوآوري گراي سبک رهبري تحول) در پژوهشی به بررسی تأثیر 1397مجیدي (

پرداخته و به این نتیجه رسید که سازمانی با توجه به نقش میانجیگرانه عوامل سازمانی 
تأثیر مثبت و معناداري دارد. سبک رهبري  40/0سازمانی بر نوآوري سازمانی برابرعوامل 

تأثیر مثبت و معناداري دارد و سبک رهبري  20/0بر نوآوري سازمانی برابر  گراتحول
حدادي و کامیاب  .تأثیر مثبت و معناداري دارد 25/0گرا بر عوامل سازمانی برابر تحول

سبک  نیبدر میان کارکنان بانک سامان به این نتیجه دست یافتند که  یدر پژوهش) 1396(
 نیدر رابطه ب یجوسازمان نیرابطه وجود دارد. همچن یسازمان تیگرا و خالقتحول يرهبر

پورانجنار و  کند.یم فایا یانجینقش م، یسازمان تیخالقگرا و تحول يسبک رهبر
آفرین با خالقیت و ) در تحقیقی نشان دادند که سبک رهبري تحول1395همکاران (

ولی با نوآوري رابطه معناداري نداشت. طاهري و  استکارآفرینی داراي رابطه معناداري 
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بري با میزان خالقیت هاي رهین سبک) در پژوهشی نشان دادند که ب1394همکاران (
کارکنان ارتباط معناداري برقرار است. همچنین مشخص شد که میان ابعاد مختلف ساختار 

نتایج رگرسیون  بر اساسسازمانی با خالقیت کارکنان رابطه معناداري وجود دارد و 
هاي مناسبی براي کنندهبینیتوانند پیشمشخص شد که سبک رهبري و ساختار سازمانی می

) در تحقیقی نشان دادند که بین 1393خانی و همکاران (قره .ن خالقیت کارکنان باشندمیزا
) در 1393سبک رهبري تحولی و خالقیت رابطه معناداري وجود دارد. افشاري و ارشدي (

تحقیقی به این نتیجه رسیدند که سبک رهبري تحولی از طریق انگیزش درونی بر خالقیت 
نیز از  یجوسازمانساختار سازمانی از طریق انگیزش درونی بر خالقیت سازمانی و ، سازمانی

گذارد. مهري و همکاران طریق خوداثربخشی خالق بر خالقیت سازمانی کارکنان تأثیر می
) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که سبک رهبري تحولی بیش از سبک رهبري 1392(

) در پژوهشی به 1392ط است. مظلومی و همکاران (تبادلی با خالقیت معلمان در ارتبا
پرداخته و به این نتیجه  آفرین و خالقیت و نوآوري سازمانیرابطه رهبري تحولبررسی 

آفرین با نوآوري سازمانی ارتباط داشته و خالقیت سازمانی نقش رسیدند که رهبري تحول
) در پژوهش خود به این 1391( و همکاران یتابلکند. میانجی را در این خصوص ایفا می

دولتی  هايسازمان کارکنان نتیجه رسیدند که بین سبک رهبري تحولی و خالقیت در بین
شود. بیشتر کارکنان می خالقیت منجر به، آفرینرابطه معناداري وجود دارد و رهبري تحول

 دو مؤلفه رسمیت و تمرکز) در تحقیقی مشاهده کردند که بین 1390صفري و همکاران (
) در 1388( یاسم. فیضی و س وجود داشتوعکداري ممعنیبا نوآوري کارشناسان رابطه 

 رازیدر مدارس متوسطه شهر ش یسازمان تیو خالق یرابطه ساختار سازمانتحقیقی به بررسی 
 تیو خالق یساختار سازمان نیمعنادار ب یرابطه منفپرداخته و به این نتیجه رسیدند که 

 ایتر باشد دهیچیمتمرکزتر و پ، تریکه هرچه سازمان رسم یمعن نیبد. وجود دارد یسازمان
 علی. کمتر است و بالعکس یسازمان تیباشد خالق یکیساختار مکان يدارا دیگرعبارتبه

نوآوري  ) در یک پژوهش با عنوان نقش و تأثیر سبک مدیریت بر خالقیت و1387( ضیایی
نوع  که رابطه مستقیم و معناداري بین این دو به این نتیجه رسید، آموزشی هايسازماندر 

به این نتیجه دست یافتند که بین ) در تحقیقی 1387غفوري و همکاران ( متغیر وجود دارد.
 .رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، بدنییتتربخالقیت مربیان  سبک رهبري تحولی و
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، سازمانیهنگفر و تحولی رهبري، )2009( همکاران و Sing پژوهش نتایج طبق
 .کندمی تقویت سازمان در را نوآوري

Aragon یادگیري  و رهبري نقش عنوان تحت پژوهشی ) در2007( همکاران و
 آفرینتحول سبک رهبري که یافتند دست نتیجه این به، عملکرد و نوآوري در سازمان

 نوآوري بر غیرمستقیم طوربه همچنین و دارد سازمانی یادگیري بر قوي و مثبت تأثیر
 .دارد تأثیر سازمانی

Jung فاکتورهاي میان در که دادند نشان پژوهش خود ) در2003( و همکاران 
 است عواملی ترینمهم از یکی آفرینتحول رهبري سبک، سازمانی نوآوري بر تأثیرگذار

 گذارد.می تأثیر نوآوري سازمانی بر که
حسنی و ، )1392آهوپاي (پور و حسین، )1389( يآهوپا نتایج تحقیقات؛ ینهمچن

و  2014( ،Leal Rodriguez( Sart، )1395رستگار و مقصودي (، )1395همکاران (
کارآفرینی و نوآوري سازمانی ، ) نیز مبین آن است که بین سبک رهبري2017همکاران (

رهبر ، شودارتباط معنادار و تنگاتنگی وجود دارد و بسته به نوع سبک رهبري که اتخاذ می
 ).Karnups, 2016به ایجاد یک جو خالق و نوآورانه در سازمان است (قادر 

، گرا) در تحقیق خود نشان دادند که رهبري تحولKimberly )2003و از طرفی 
) Parrish )2004همچنین  دار و منفی با عملکرد خالق گروهی استداراي ارتباط معنی

 به عدم ارتباط بین این دو متغیر اشاره دارد.

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 
  

سبک رهبري 

 تحولی

 خالقیت سازمانی

 ساختار سازمانی
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 در ادامه بیان شده است: هاي پژوهشفرضیه
 بین سبک رهبري تحولی با خالقیت و ساختار سازمانی معلمان رابطه معنادار وجود دارد. )1
 کارکنان است.کننده مستقیم خالقیت سازمانی بینیرهبري تحولی پیش سبک )2
 کننده مستقیم ساختار سازمانی کارکنان است.بینیرهبري تحولی پیش سبک )3
 بینی خالقیت سازمانی معلمان است.ساختار سازمانی پیش )4
گري کننده خالقیت سازمانی معلمان با واسطهبینیرهبري تحولی مدیران پیش سبک )5

 ساختار سازمانی است.

 روش
روش کمی از نوع  ازلحاظپژوهش حاضر بر مبناي هدف از نوع کاربردي است و 

پیمایشی و با استفاده از ابزارهاي استاندارد موجود  صورتبههمبستگی است که -توصیفی
معلمان  تمام شامل موردمطالعه آماري در زمینه متغیرهاي پژوهش بررسی شده است. جامعه

 براي الزم نمونه تعداد برآورد راستاي . دراستنفر)  206شیراز ( 1دوره ابتدایی ناحیه 
نمونه  فرمول کوکران تعداد از استفاده با توجه به حجم جامعه و با، پژوهش ابزار اجراي
جهت گیري تصادفی منظم انتخاب شدند. نمونه از روش گیريبهره نفر) با 134الزم (

 استفاده شده است. استانداردسه پرسشنامه پژوهش از  نیا ازیهاي موردنگردآوري داده
در پرسشنامه  ،)2000( Bass and Avlivo آفرینرهبري تحولالف) پرسشنامه سبک 

که از پرسشنامه چندعاملی رهبري  گویه 20و آولیو با استفاده از  بأسآفرین رهبري تحول
)MLQتا  6سؤاالت ( یآرماننفوذ ، )5تا  1چهار بعد ترغیب ذهنی (سؤاالت ، شده) گرفته

 بر اساس) 20تا  17) و مالحظه فردي (سؤاالت 16تا  13سؤاالت بخش (انگیزش الهام، )12
گیري شده است. پایایی این ابزار با روش آلفاي کرونباخ اي لیکرت اندازهگزینهمقیاس پنج

 بوده و روایی صوري و محتوایی آن نیز توسط متخصصان تأیید شده است. 95/0برابر با 
پیچیدگی (سؤاالت  شامل دو بعد ):1998( Rabinzی سازمان ساختار شده) فرم کوتاهب
به روش آلفاي  ابزار. پایایی این استاي لیکرت گزینه) با طیف پنج8-14) و رسمیت (7-1

 روایی صوري و محتوایی آن نیز توسط متخصصان تأیید شده است. ؛ و/92کرونباخ برابر با 
-7شامل دو بعد حساسیت (سؤاالت  ):1979( Randsip کوتاه خالقیت سازمانی ) فرمج
. پایایی این استاي لیکرت گزینه) با طیف پنج8-15(سؤاالت شماره  نفساعتمادبه) و 1
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روایی صوري و محتوایی آن نیز توسط  ؛ و/88به روش آلفاي کرونباخ برابر با  ابزار
 متخصصان تأیید شده است.

 هایافته
بین سبک رهبري تحولی با خالقیت و ساختار سازمانی معلمان رابطه معنادار  فرضیه اول:
 وجود دارد.

 ساختار سازمانی و خالقیت سازمانی، ماتریس همبستگی ابعاد مختلف سبک رهبري تحولی .1جدول 

 ابعاد
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           1 ترغیب ذهنی
          1 88/0** نفوذ آرمانی

         1 81/0** 82/0** انگیزش الهامبخش
        1 89/0** 80/0** 80/0** مالحظه فردي

       1 93/0** 94/0** 93/0** 94/0** کل سبک رهبري
      1 92/0** 85/0** 85/0** 87/0** 85/0** پیچیدگی
     1 86/0** 82/0** 75/0** 74/0** 80/0** 78/0** رسمیت

    1 97/0** 96/0** 90/0** 83/0** 82/0** 86/0** 84/0** کل ساختار سازمانی
   1 70/0** 64/0** 72/0** 75/0** 77/0** 77/0** 67/0** 59/0** حساسیت

  1 79/0** 82/0** 78/0** 81/0** 82/0** 83/0** 76/0** 78/0** 69/0** اعتماد به نفس
 1 95/0** 94/0** 81/0** 75/0** 81/0** 83/0** 85/0** 81/0** 77/0** 68/0** کل خالقیت

بین تمامی ابعاد سبک رهبري تحولی (ترغیب ، )1طبق نتایج به دست آمده (جدول 
ساختار سازمانی (پیچیدگی و ، مالحظه فردي)، بخشانگیزش الهام، نفوذ آرمانی، ذهنی

شیراز رابطه مثبت  1) معلمان ناحیه نفساعتمادبهرسمیت) و خالقیت سازمانی (حساسیت و 
توان چنین آمده میدستهاي پژوهشی بهبنابراین بر اساس یافته؛ و معناداري مشاهده گردید
توان انتظار ر سازمان میرهبري تحولی مدیران و ابعاد آن د گفت که با تقویت سبک

فراهم شدن زمینه براي افزایش  درنتیجهافزایش ساختار سازمانی فرایندهاي کاري سازمان و 
هاي متنوع و هایی که به دنبال اعمال سبکخالقیت سازمانی معلمان را داشت. لذا سازمان
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خالقیت هاي با بهبود مهارت یتدرنهامتناسبی از رهبري در جهت این تغییرات هستند 
افزایش ، پذیريکارکنان شامل؛ افزایش ریسک ینانهعملکرد کارآفرسازمانی و بهبود 

حل مسئله و افزایش ابتکار و  يهامهارتافزایش ، انگیزه پیشرفت کارکنان و سازمان
 کنند.نوآوري کاري رشد می

 است.کننده مستقیم خالقیت سازمانی کارکنان بینیرهبري تحولی پیش سبک فرضیه دوم:

 رهبري تحولی مدیران بینی خالقیت سازمانی معلمان بر اساس سبکپیش .1نمودار 

 

کننده مثبت و معنادار بینیپیش، سبک رهبري تحولی مدیران، 1بر اساس نمودار 
ابعاد ، ) است. در متغیر سبک رهبري تحولیp<93/0=β 01/0خالقیت سازمانی معلمان (

بخش (با انگیزش الهام، )21/0 یعاملترغیب ذهنی (با بار ، )23/0نفوذآرمانی (با بار عاملی 
 ترینیینپاترتیب داراي باالترین تا  ه) ب08/0مالحظه فردي (با بار عاملی ، )15/0بار عاملی 

(با بار عاملی  نفساعتمادبهابعاد ، متغیر خالقیت سازمانی . همچنین درقدرت تبیین هستند
قدرت تبیین  ترینیینپا وترتیب داراي باالترین  هب )81/0) و حساسیت (با بار عاملی 95/0

 .هستند
 کننده مستقیم ساختار سازمانی کارکنان است.بینیرهبري تحولی پیش سبک فرضیه سوم:
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 رهبري تحولی مدیران بینی ساختار سازمانی معلمان بر اساس سبکپیش .2نمودار 

 

معلمان نشان داد که سبک رهبري تحولی هاي مطالعه دیدگاه، 2بر اساس نمودار 
) β=89/0و >p 01/0کننده مثبت و معنادار ساختار سازمانی معلمان (بینیپیش، مدیران

مالحظه ، )34/0بخش (با بار عاملی ابعاد انگیزش الهام، است. در متغیر سبک رهبري تحولی
 ه) ب23/0ذهنی (با بار عاملی ) و ترغیب 24/0نفوذ آرمانی (با بار عاملی ، )26/0فردي (با بار 

، . همچنین در متغیر ساختار سازمانیترین قدرت تبیین هستندترتیب داراي باالترین تا پایین
ترتیب داراي باالترین  ه) ب86/0) و رسمیت (با بار عاملی 91/0ابعاد پیچیدگی (با بار عاملی 

 .ترین قدرت تبیین هستندپایین و
 بینی خالقیت سازمانی معلمان است.ی پیشساختار سازمان فرضیه چهارم:

 بینی خالقیت سازمانی معلمان بر اساس ساختار سازمانیپیش .3نمودار 
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کننده مثبت و معنادار بینیپیش، نشان داد که ساختار سازمانی، 3بر اساس نمودار 
ابعاد ، ) است. در متغیر ساختار سازمانیβ=56/0و >p 01/0خالقیت سازمانی معلمان (

ابعاد ، ) و در متغیر خالقیت سازمانی89/0پیچیدگی و رسمیت هر دو (با بار عاملی 
 .هستند برابر داراي قدرت تبیین) 84/0هر دو (با بار عاملی  نفساعتمادبهحساسیت و 

کننده خالقیت سازمانی معلمان با بینیرهبري تحولی مدیران پیش سبک فرضیه پنجم:
 ت.گري ساختار سازمانی اسواسطه

رهبري تحولی و خالقیت  تخمین استاندارد) رابطه سبک( يساختارنتایج مدلی معادالت  .4نمودار 
 سازمانی به میانجیگري ساختار سازمانی

 

مستقیم  طوربهتوان مشاهده کرد که سبک رهبري تحولی مدیران می 4بر اساس نمودار 
)01/0 p<96/0 و =βکننده مثبت و معنادار خالقیت سازمانی معلمان است ولی با بینی) پیش

کننده بینیغیرمستقیم پیش طوربه) β= -39/0 و>p 01/0( یسازمانمیانجیگري ساختار 
 يسبک رهبرمنفی خالقیت سازمانی کارکنان است. این به این معناست که نوع رابطه 

غیرمستقیم (با  صورتبهمستقیم مثبت است ولی  صورتبهتحولی با خالقیت سازمانی تنها 
به این معنی که این سبک رهبري تنها بدون  نقش میانجی ساختار سازمانی) منفی است؛
کند و با مداخله بینی میمثبت پیش صورتبهمیانجیگري خالقیت سازمانی معلمان را 

ر سازمانی در رابطه ساختا درواقعشود و کنندگی منفی میبینیساختار سازمانی این پیش
گري بین سبک رهبري و خالقیت سازمانی معلمان نقش رقیب را دارد که از این نوع واسطه

 .)Zhao et al., 2010(با عنوان میانجی رقیب یاد شده است 
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 نتایج معناداري مدل معادالت ساختاري پژوهش .5نمودار 

 

هبري تحولی بر خالقیت دهد که سبک رنشان می 5و  4همچنین نتایج مدلی نمودار 
از  96/0سازمانی تأثیر مثبت و معناداري دارد (فرضیه دوم پژوهش) که مطابق با آن 

شود. بینی میتغییرات خالقیت سازمانی معلمان توسط سبک رهبري تحولی مدیران پیش
دار بوده (فرضیه سوم پژوهش) تأثیر سبک رهبري تحولی بر ساختار سازمانی مثبت و معنی

از تغییرات ساختار سازمانی معلمان توسط سبک رهبري تحولی  77/0مطابق با آن که 
شود و باالخره تأثیر سبک رهبري تحولی بر خالقیت سازمانی با نقش بینی میمدیران پیش

دار است (فرضیه پنجم پژوهش) که مطابق با آن میانجیگري ساختار سازمانی منفی و معنی
غییرات خالقیت سازمانی معلمان توسط سبک رهبري تحولی ) از ت77/0*  -39/0=( -30/0

 شود.بینی میمدیران با نقش میانجیگري ساختار سازمانی پیش

 مدل برازش پژوهش .2جدول 

 عنوان فارسی شاخص يشاخص آمارعنوان 
مقدار به دست 

 آمده
 وضعیت برازش مقدار مجاز

/df2X مناسب 5تا  2بین  035/2 بر درجه آزادي اسکور کاي 

1RMSEA 088/0 بیمجذورات تقر نیانگیخطاي م شهیر 
تا  05/0بین 

09/0 
 مناسب

2PNFI 
شاخص برازندگی هنجار شده 

 جویی شدهصرفه
 تقریباً مناسب 60/0باالتر از  56/0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Parsimony Normed Fit Index 
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 عنوان فارسی شاخص يشاخص آمارعنوان 
مقدار به دست 

 آمده
 وضعیت برازش مقدار مجاز

1GFI مناسب 90/0باالتر از  94/0 برازش ییکویشاخص ن 
2 AGFI مناسب 80/0باالتر از  87/0 شدهاصالح برازش نیکویی شاخص 

3IFI مناسب 90/0باالتر از  96/0 یجیتدر ییکویشاخص ن 
4CFI  مناسب 90/0باالتر از  96/0 یقیتطب برازششاخص 
5NFI مناسب 90/0باالتر از  92/0 رم شدهنُ  یشاخص برازندگ 

6NNFI مناسب 90/0باالتر از  93/0 نرم نشده یشاخص برازندگ 
7SRMR مناسب 09/0کمتر از  067/0 استانداردشده هايماندهیمتوسط باق 

مقادیر مختلف ، )LISREL 8 .8( یزرللافزار با استفاده از نرم، براي تعیین برازش مدل
 آزادي درجه به بهنجارشده اسکور کاي مقدار توضیح ). در2جدول (برازش محاسبه شد 

 5تا  2عددي مابین  آزادي درجه به کاي اسکوئر مقدار چه هر که شود است ذکر الزم آن
 اینکه به توجه با. بهتر است و تربخشیترضا گرمطالعه توسط شدهتدوین مدل برازش باشد

 که مقدار گرفت نتیجه توانمی، است 035/2 گیرياندازه هايمدل براي df2X/ مقدار
 است. مناسب گیرياندازه مدل برازش

 شاخص رودمی کار به مدل برازندگی بررسی براي هایی کهشاخص معتبرترین از یکی
 رگرسیون در 2R مشابه يهامشخص عنوانبه توانمی را شاخص این. برازش است نیکویی

 با باشد مدل )00/1( به ترنزدیک برازش نیکویی شاخص هرچه. نظر گرفت در چندمتغیري
 نشان که است )90/0گیري (براي مدل اندازه موردنظرشاخص . دارد بهتري برازش هاداده

 به مدل برازش براي بررسی که هاییشاخص دیگر دارد. از مدل از هاداده خوب از برازش
 برازش هرچه شاخص نیکویی. شده است اصالح برازش نیکویی شاخص رودمی کار

شاخص موردنظر . دارد بهتري ها برازشداده با مدل ) باشد00/1به ( ترنزدیک شده اصالح
 دارد. مدل از هاداده خوب برازش از نشان که است) 87/0(گیري براي مدل اندازه

 که است ساختاري معادالت يسازمدل هايشاخص یکی از، تطبیقی برازش شاخص
 این ) براي95/0از ( باالتر مقادیر و مدل بودن قبولقابل عنوانبه) 95/0تا  90/0بین ( مقادیر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Goodness of fit Index 
2. AGFI: adjusted goodness-of-fit index 
3. Incremental Fit Index 
4. Comparative Fit Index 
5. Normed Fit Index 
6. Non-Normed Fit Index 
7. Standardized Root Mean Square Residual 
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 برازش شاخص مقدار .شودتفسیر می به مدل هاداده خوب بسیار برازش عنوانبه شاخص
 از یخوببه هاداده که گرفت نتیجه توانمی که ) است96/0( یريگاندازهل  مد براي تطبیقی
 کنند.می حمایت گیرياندازه

 بیمجذورات تقر نیانگیخطاي م شهیر برازش مدل هايشاخص از دیگر یکی نیز
 که هايمدل برازش، است) یا کمتر 10/0مقدار ( داراي قبولقابل هايمدل در که است

 جدول در که طورهمان .شوند) هستند ضعیف برآورد می1/0از ( باالتر مقادیر داراي
این  که است) 088/0( یريگاندازه مدل براي این شاخص مقدار شودمی مشاهده 2شماره 

هاي است. همچنین سایر شاخص هاداده توسط هامدل خوب برازش از نشان نیز شاخص
 به توجه با یتدرنهانیز نشان از برازش خوب مدل ارائه شده دارد.  2ارائه شده در جدول 

 از نشان کلی؛ هايشاخص که نتیجه گرفت توانمی 2شماره  جدول آمده به دست نتایج
 هايداده که گفت توانمی عبارتی به یا و ها داردداده توسط مدل خوب برازش

به  ساختاري معادالت مدل. دهندمی قرار یتموردحما را مدل یخوببه شدهيآورجمع
 است. شده ارائه 4شماره  در نمودار رگرسیونی ضرایب همراه

 گیريبحث و نتیجه
ساختار سازمانی و ، رهبري تحولی سبک نیبطه راب یبررس، پژوهش نیا یدف کله

هدف ابتدا  نیبه ا یابیبوده است. براي دست شیراز 1خالقیت سازمانی معلمان ابتدایی ناحیه 
 یهمخوان زانیم ییراستاهمپژوهش جهت  هايداده ازآنپسشد و  ینظري بررس یمبان
هاي پردازش داده جیگرفت. نتا قرار نظري گردآوري و مورد آزمون یبا مبان هاآن

 هايافتهیاول است. یه فرض دیشد که مؤ یجیمنجر به نتا، پژوهش نیشده در اگردآوري
نفوذ ، سبک رهبري تحولی (ترغیب ذهنیهاي مؤلفه نیاست که ب نیمطالعه نشانگر ا

ساختار سازمانی (پیچیدگی و رسمیت) و ، مالحظه فردي)، بخشانگیزش الهام، آرمانی
رابطه مثبت و  شیراز 1) معلمان ابتدایی ناحیه نفساعتمادبهخالقیت سازمانی (حساسیت و 

 Therneyهاي پژوهشگرانی همچون؛ به دست آمده با یافتهمعناداري وجود دارد. نتایج 
)1999( ،Andripoulos )2001( ،Dian )2004( ،) و  پورانجنار، )1397مجیدي

و  يافشار، )1393( و همکاران خانیقره، )1394همکاران (طاهري و ، )1395همکاران (
و مغایر  راستاهم) 1392( و همکاران یمظلومو  )1392( و همکاران يمهر، )1393( يارشد

. لذا نتایج این فرضیه نشان است) 2004(Parrish  و )Kimberly)2003 هاي با یافته
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اگر سبک رهبري مناسب را در شیوه مدیریتی خود  وپرورشآموزشدهد که مدیران می
 توانند منجر به رشد خالقیت و نوآوري معلمان شوند.می، بکار گیرند

رهبري تحولی و  نتایج پژوهش نشان داد که سبک در خصوص فرضیه دوم پژوهش نیز
عامل مؤثري براي اثرگذاري بر خالقیت سازمانی معلمان است  ییتنهابهابعاد آن خود 

نوآوري است و نوآوري موفق نیاز به ، هاي خالقیت مدرنجنبه ترینمهمیکی از  چراکه
 سازمانیفرهنگاز  بخشی عنوانبهاهمیت نوآوري  )Karnups, 2016(.داردرهبري موفق 

انداز کلی و رهبران سازمان مشخص شده است که به دنبال توسعه یک چشم یلهوسبه
هاي مدیریت و حفظ ساختارهاي سازمانی است که در آن ایده، گیري در این جهتتصمیم

، رهبر فردي است که صالحیت درواقع. )Agbor, 2008(توانند ظهور یابند نوآورانه می
تواند به تحریک و نوآورانه را داشته و می مسئولیت استخراج و آوردن استراتژيتوانایی و 

هاي مختلف . سبک)Barsh et al., 2008(تشویق کارکنان در مسیر نوآوري بپردازند 
دستیابی سازمان به خالقیت سازمانی ایفا  بالطبعرهبري نقش مهمی در رهبري نوآوري و 

باعث افزایش ، دهندهستند و آزادي را ترویج می ریتگحماکنند. لذا رهبرانی که می
. بررسی مبانی )Hong & Ruimin, 2012( شوندانگیزش درونی و خالقیت کارکنان می

نظري و پیشینه پژوهشی نشان داد که رهبري تحولی ارتباط زیادي با مقوله نوآوري و 
رهبري ، گراولهاي متداول رهبري شامل رهبري تحخالقیت سازمانی دارد و غالب سبک

و رهبري فراگیر در مراحل مختلف فرایند نوآوري  خدمتگزاررهبري ، ايمبادله
)Karnups, 2016( نتایج این  روینازاشوند. و دستیابی به خالقیت سازمانی استفاده می

، )2017( همکاران وLeal هاي پژوهشی پژوهشگرانی همچون؛ با یافته راستاهمفرضیه 
، )1395( و همکاران یحسن، )1396( یابو کامحدادي ، )1398همکاران (سماك باشی و 

و  خانیقره، )2014(Sart ، )1395( و همکاران پورانجنار، )1395(ي رستگار و مقصود
، )1387( ضیایی علی، )1389(ي آهوپا، )1392(ي و آهوپا پورنیحس، )1393( همکاران

همکاران  وAragon-Correa ، )2009( همکاران وSing ،)1387( و همکاران يغفور
)2007( ، Jungهمکاران  و)است )2003. 

نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد که سبک رهبري تحولی اثر مستقیمی و معناداري بر 
و هاي؛ طاهري با یافته راستاهمساختار سازمانی معلمان داشته است که نتایج این فرضیه 

 دهد زمانی که سازمانیاین نشان می. است) 1390) و صفري و همکاران (1394( همکاران
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نسبت به ، بردسبک مدیریت مشارکتی و نظریه سیستمی بهره می ساختار ارگانیک دارد و از
که سبک دستوري و مدیریت کالسیک ، بوروکراتیک سازمان داراي ساختار مکانیکی و

 کیفیت کاال و خدمات دارد. ي و بهتر شدنتأکید و توجه بیشتري بر نوآور، دارد
نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی اثر مستقیمی و معناداري بر 

زاده هاي؛ عبدالهبا یافته راستاهمخالقیت سازمانی معلمان داشته است که نتایج این فرضیه 
 .است) 1388فیضی و اسمی ( ) و1389پذیرا (، )1395(

 صورتبهنتایج فرضیه نهایی پژوهش نشان داد که سبک رهبري تحولی سرانجام 
کننده منفی خالقیت سازمانی بینی یشپ غیرمستقیم صورتبهکننده مثبت و بینیمستقیم پیش

معلمان است و دلیل این رابطه منفی و رقیب ساختار سازمانی شاید به این دلیل باشد که هر 
خالقیت سازمانی افراد رو ، پیچیدگی و رسمیت داشته باشدچه ساختار سازمانی گرایش به 

هایی در ترغیب افراد به خالقیت و نوآوري موفق عمل گذارد و سازمانبه کاهش می
کنند که داراي ساختار سازمانی پیچیده و بوروکراتیک نباشند. نتایج این فرضیه پژوهش می
طبق بررسی نویسنده تاکنون  کهچرا استهاي خاص و نو این پژوهش جزء یافته ینوعبه

پژوهشی که در آن ساختار سازمانی نقش میانجی را در رابطه بین سبک رهبري تحولی و 
پژوهش حاضر پژوهشی منحصر در ، روینازاخالقیت داشته باشد مشاهده نگردید؛ 
 رود.خصوص ارتباط این سه متغیر به شمار می

توجه  )1 گردد:ارائه می ی بدین شرحهایبا توجه به نتایج حاصل ازاین پژوهش پیشنهاد
هاي آموزشی و مدارس به سبک رهبري تحولی و نقش نظام خصوصبهها و بیشتر سازمان

آن در ایجاد یک ساختار سازمانی متحول و پویا همراه با کاهش رسمیت و پیچیدگی 
ي هاکاهش پیچیدگی و رسمیت و گرایش به سمت غیررسمی کردن محیط نظام) 2 .هاآن

 آموزان.آموزشی براي توسعه خالقیت و نوآوري فردي و جمعی کارکنان و سپس دانش
و هاي آموزشی جهت توسعه و بروز مدارس و نظام یساختار سازمانبه  ازپیشیشبتوجه ) 3

 خالقیت و نوآوري کارکنان و به طبع آن کارآفرینی دانشجویان و دانش آموزان. ظهور

 منابع
کارآفرینی  ارتقاي بر فکري سرمایه و خدمت رهبري سبک تأثیر). 1389( .مریم، آهوپاي

دانشکده حسابداري و ، نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانیپایان، سازمانی
 تهران.، مدیریت دانشگاه عالمه طباطبائی
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ساختار ، بررسی رابطۀ بین سبک رهبري تحولی ).1393( .نسرین، علی و ارشدي، افشاري
، )3(4، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی .سازمانی خالقیت با یجوسازمانسازمانی و 

 .94-77، 93زمستان 
 و جوسازمانیرابطه بین ابعاد ). 1387( .زهرا، صباغیان و عظیم، حمزئیان ،اکبرعلی، دختیبی

دانشگاه  ،مجله علوم تربیتی و روانشناسی .خالقیت در معلمان مدارس شهر سمنان
 .65-43 ،)1(5، اهواز شهید چمران

 تیمدارس و خالق سازمانیفرهنگساختار و  نیرابطه ب یبررس ).1389( .محمدرضا، پذیرا
نامه کارشناسی پایان، دیمقطع متوسطه شهرستان اقل رانیو دب رانیمد دگاهیاز د یسازمان
 دانشگاه آزاد واحد مرودشت.، ارشد

). بررسی رابطه رهبري 1395عافیه (، پورانجنارو  مهتا، جودزاده ،بهارگل، پورانجنار
، )77(، هاي بازرگانیبررسی .با خالقیت و نوآوري و کارآفرینی سازمانی ینآفرتحول

79-93. 
، )9(، ينوآورفصلنامه خالقیت و  .مدیریت و کارآفرینی، ). خالقیت1380( .یرضاعل، پیرخائفی

50-40. 
). 1391( .فاطمه، مهرابی فر و حمید، مرتضوي ،لیال، مظفري ،هدایت ا...، تیرگر ،حمید، تابلی

دولتی  يهاسازمانآفرین و خالقیت کارکنان در رابطه بین سبک رهبري تحول
 .24-2، )2(1، فصلنامۀ ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ریز.شهرستان نی

 در بین آفرینتحول رهبري و شخصیت بین رابطه بررسی .)1388( .ینحس، بالغقره تقوي
 گروه، ارشد کارشناسی نامهپایان، تهران شهر وپرورشآموزش گانهنوزده مناطق مدیران

 .تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان
گرا و خالقیت با بررسی رابطه سبک رهبري تحول). 1396( .تجاسب، سمیه و کامیاب، حدادي

ولین کنفرانس ا، : کارکنان ستاد بانک سامانموردمطالعه جوسازمانیگري نقش میانجی
، تهران، وکارکسبهاي نوین در مدیریت ملی اندیشه

https://civilica.com/doc/789748 
 و گراتحول رهبري ). رابطۀ1395( .مهدي، بیطالی و زادهکاظم ،رقیه، بهادري ،محمد، حسنی

 توسعه .تبریز دانشگاه علمییئته سازمانی اعضاي کارآفرینی با سازمانیهویت
 .433-452 ،)3(9، کارآفرینی

 بر فکري سرمایه و گزارخدمت رهبري ). تأثیرسبک1392( .یممر، آهوپاي و داود، پورحسین
، )70(، تحول) و (بهبود مدیریت مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه .کارآفرینی سازمانی

135-149. 
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ترجمه محمد اعرابی و  .ها و کاربردها)تئوري، مفاهیم( یسازمانرفتار ). 1390( الف.، رابینز
 تهران: دفتر انتشارات تحقیق فرهنگی.، علی پارسائیان

چرا خالقیت و نوآوري در عصر ما این قدر مهم است؟ ترجمه  ).1389( سرکن.، رابینسون
 .23-20، )1(67، فصلنامه رهبري در تعلیم و تربیت .ربانی حسین 

 نوآوري بر آفرینتحول رهبري تأثیر یبررس ).1395( .طاهره، مقصوديو عباسعلی ، رستگار
، )تحول و بهبود( یریتمد مطالعات فصلنامه .دانش میانجیگري تسهیم با سازمانی

25)80( ،157-182. 
گرا بر تحول ينقش رهبر یبررس). 1398( .احمد، عالی و طیبه، امیرخانی ،تارا، باشیسماك

، موردمطالعه( درك شده یسازمان تیحما یانجیبا توجه به نقش م یسازمان تیخالق
 .24-13، )5(، مطالعات کاربردي در علوم مدیریت و توسعهنشریه  .)خودرویراناشرکت 

و  فیتعار، میمفاه( سازمانیفرهنگو  یساختار سازمان. )1391( .ستار، نظري و بهزاد، یشوق
 .: راز نهانتهران .)هاهینظر

رتباط میان ساختار سازمانی و ). ا1390( .فریده، هادوي و فریدون، تندنویس ،سمیه، صفري
پژوهش در مدیریت ورزشی و  .ایران بدنییتتربسازمان  نوآوري کارشناسان ستادي

 .63-53، )17(1، رفتار حرکتی
سبک  انیرابطه م نییتب). 1394( .فریبا، زهراسادات و مالنوروزي، میرزاده، حمیدرضا، طاهري

کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان خراسان  تیبا خالق یو ساختار سازمان يرهبر
دانشکده ، السالمالمللی امام رضا علیهدانشگاه بین، کارشناسی ارشد نامهپایان، يرضو

 .ادبیات و علوم انسانی
 تیو خالق یشغل تیبا رضا یساختار سازمان نیرابطه ب یبررس). 1395( .يمهد، زادهعبداله

نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان، هیکارکنان در دانشگاه اروم
 دانشگاه ارومیه.

بررسی نقش و تأثیر سبک مدیریت بر خالقیت و نوآوري در ). 1387( .مرتضی، علیضیایی
 نامه کارشناسیپایان ،شهرزرین وپرورشآموزشآموزشی متوسطه منطقه  هايسازمان

 .اصفهان دانشگاه آزاد، ارشد
 ). ارتباط1387( .سیده مهسا، حسینی و آیتاله، دهقان ،فریده، اشرف گنجویی ،فرزاد، غفوري

، 2، فصلنامه مدیریت ورزشی .بدنییتتربرهبري مدیران با خالقیت معلمان  بین سبک
234-215. 
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بررسی تحلیلی رابطه ساختار سازمانی و خالقیت  ).1388( .کرامت، مهدي و اسمی، فیضی
دومین کنفرانس ملی خالقیت ، سازمانی مطالعه موردي: مدارس متوسطه شهر شیراز

پژوهشکده علوم خالقیت ، تهران، و مهندسی و مدیریت نوآوري ایران TRIZ، شناسی
-TRIZ ،https://www.civilica.com/Paper-ICIC02نوآوري و ، شناسی

ICIC02_033.html 
). بررسی نقش میانجیگري هوش هیجانی مدیران در رابطه بین 1392( .نیارحیمیو  یباغقره

 .44-25، 5، فصلنامه مدیریت تغییر .آفرین و عملکرد متقابل کارکنانسبک رهبري تحول
سبک رهبري  نیرابطه ب). 1393( .نسرین، حیدرلو و فوالدي ،حمداله، الیاسی ،حسن، خانیقره

 استان وپرورشآموزش بدنییتتربمعلمان  تیبا خالق یآموزش يهامجتمع رانیمد
 .62-55، )20(10، نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپژوهش، راحمدیو بو هیلویکهک

 ی). رابطه ساختار سازمان1397( .اهللافیس، یو زارع رجیا، يعاشور، مهرداد، ینیگودرزوند چگ
 .53-45،)107(27، النیگ یمجله دانشگاه علوم پزشک .یسازمان يریادگیو 

بر عملکرد  یو عوامل سازمان ریمد ینآفرتحول يسبک رهبر ). تأثیر1397( .محسن، مجیدي
 .تهران، ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، یسازمان ينوآور

آفرین رابطه رهبري تحول). بررسی 1392( .گلشن، فراحسان و وحید، فرناصحی ،نادر، مظلومی
پژوهشنامه  .هاي خصوصی بیمه در ایراندر شرکت و خالقیت و نوآوري سازمانی

 .56-33، )1(28، بیمه
 تهران: سمت. .العمرمادام يریادگی). 1388( .کاظم، بقراطیان و احمدرضا، نصر ،صدیقه، کریمی
مرتضی ، نیکمهدوي و حسن، آباديمحجوب عشرت ،محمود، ابوالقاسمی ،داریوش، مهري

پسرانه  رهبري مدیران با خالقیت در معلمان مدارس يهاسبکرابطه  بررسی). 1392(
 .207-187، )3(3، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی .دخترپلابتدایی شهر 

هاي پرورش خالقیت در نظام روش). 1387( .عباس، خورشیدي و سیدمحمد، میرکمالی
 .یسطرون . تهران:آموزشی

). بررسی رابطه بین رهبري تحولی 1390عالمی. ( ،فاطمه و نارنجی ثانی ،سید محمد، میرکمالی
 .27-1، 6، مدیریت تغییر .: شرکت سایپا)موردمطالعه( یسازمانو یادگیري 

ساختار ). بررسی رابطه 1395( .یراسم، منیع و شایگانی ،فخرالسادات، بنینصیري ولیک
 .51-45، )26(، مدیریت توسعه و تحول .سازمانیتوسعهو  سازمانی

 ). بررسی1390( .دهیسع یبیب، یخانیقل و یحاج ،ابوالقاسم، مانیيبر ،ومرثیک، آذري ازین
، )21(8 ،تیریفصلنامه مد .در مدارس متوسطه رانیدب تیدانش بر خالق تیریمد نقش

87-79. 

https://www.civilica.com/Paper-ICIC02-ICIC02_033.html
https://www.civilica.com/Paper-ICIC02-ICIC02_033.html
https://www.civilica.com/Paper-ICIC02-ICIC02_033.html
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