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 کلیـات تحقیق

 
 

 

 

 مقدمه  -1-1
 كاركنان خالقیت بر ینآفرتحول رهبری و محوری یادگیری تأثیر یبررس به دنبالدر تحقیق حاضر محقق 

تحقیق، اهداف تحقیق، مدل  سؤاالت، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مسئلهاست. فصل حاضر شامل بیان 

. محقق در این هستها و اصطالحات تخصصی ی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعاریف واژدهاهیفرضمفهومی، 

 ی از تحقیق پیش رو ارائه دهد تا خوانندد با فرآیند انجام تحقیق آشنا شود.فصل بر آن است تا یک شمای كل

به اشتراک دانش و رهبری تحول اشارد  توانیماز میان عواملی كه در خالقیت كاركنان نقش دارند 

 و سازمانی وظایف و هایتفعال در تغییر مستلزم شرایطی، چنین در طرفی موفقیت ( از2444)اولیو، كرد.

 عالود سازمان در مؤثر نقش و ایفای موفقیت برای مدیراناست.  هاسازمانرهبری  یژدوبه و ادارد چگونگی

 سیستم یک عنوانبه را مدیریت و سازمان باید محیطی، به متغیرهای نسبت اقتضایی نگر  بودن دارا بر

 بر را خود رهبری سبک و شیود و بپردازند كاركنان بررسی رفتار به نگر  این با و دهند قرار مدنظر

، 1)فیپز و همکاران كنند. انتخاب كاركنان و خصوصیات وظایف و كار ماهیت شرایط، و واقعیت اساس

 آیندد مسیر و جهت مناسب ،ینگرژرف با كه هستند نیازمند رهبرانی به موفق یهاسازمان ین؛ بنابرا(2412

 وجود به در كاركنان را تحول ایجاد انگیزد و كنند هدایت مسیر آن به را افراد سازند، موخص را سازمان

 فرا و شکوفایی را رشد از یاتازد مسیر جدید یاندازهاچوم و هایددا خلق با ینآفرتحول رهبران .آورند

                                                           
1 Phipps et al. 
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 .بود خواهند رقابتی مزیت كسب و هاسازمان عملکرد بهبود نوید و دهندیم قرار هاسازمان روی

 (2413جیمز،)

و الهام بخوی موجب تحول و  هاینشبنوین، تدوین و توسعه  یاندازهاچومكه با خلق  رهبرانی

، عوامل و عناصر هاآنو هماهنگی در  پذیرییتمسئولنوآوری شدد و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و 

را  هاآنشد كه هم بقای سازمان را تضمین كردد و هم موجبات ر گیرندیمبه كار  یاگونهبهسازمانی را 

را داشته و این حس را در  یزآممخاطرد. این رهبران توانایی عمل مؤثر در شرایط پیچیدد و سازندیمفراهم 

احتمالی واكنش مناسب از خود  یهافرصتو  هاچالشكه در برابر  آورندیمخود و زیردستانوان به وجود 

 (1،2411)كایا و همکارانبروز دهند. 

تحولی با حمایت از گرود سازی و فرایندهای تغییر، یادگیری سازمانی را بهبود بخویدد و  رهبری

، یادگیری درواق . شودیمدر كاركنان  نفساعتمادبهسبب برانگیختگی فکری، خالقیت و نوآوری و افزایش 

مباحث  ینتریتبااهممحیطی به یکی از  یهامحرکبه  ییگوپاسخشیود نوین برای  عنوانبهسازمانی 

 (2،2411مدیریتی مبدل شدد است. )جانگ و همکاران

شدن عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،  تریچیددپو گستر  روزافزون علوم و فنون،  توسعه

نو، عدم اطمینان محیطی، عدم قطعیت و تغییر مداوم دنیا  هایاندیوه شدنمطرحو  یآورفناقتصادی، 

 (1312همکاران، خته است. )خنک خان وآشکار سا ازپیشبیشاهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی را 

ها، مزیت ینباوجوداانجام پذیرفته است، اما  گراتحولرهبری  درزمینههای فراوانی پژوهش اگرچه

خدماتی و مالی برخوردار نیست  یهاسازماناضر از جایگاد مناسبی در در حال ح گراتحولرهبری مطلوب 

-های رقابتی بیوتر، مستلزم تغییر نگر  از رو و خروج از وضعیت فعلی و حركت به سمت كسب مزیت

 (1314. )كریمی،هستهای نوین متکی بر خالقیت كاركنان و اشتراک دانش های سنتی به رو 

 مسئلهبیا    -1-2
 وبیشكم هركسیو  روبروست ایگسترددعلمی، تکنولوژیکی و اطالعاتی  هایبحرانامروزد جامعه بوری با 

نیاز به عزم جدی از سوی مدیران  هاطوفانبرای مقابله با این نوع  ازآنجاكهبه این امر كامالً واقف است. 

یکی از راهکارهای مفید و  عنوانبهكاركنان در جهت پویایی  خالقیت، توجّه به توانایی و هست هاسازمان

 (2412تاكر،) .هست موردنیازعلمی و تکنولوژیکی فعلی جامعه  هایماندگیعقبمؤثر برای برخورد با 

تحقیقاتی از نیمه دوم  هایدادد صورتبه خالقیت ٔ  درزمینهعالقه به تحقیق  كهآگاهی به این موضوع 

در این عصر یکی از عوامل رو به رشد در محافل علمی  خالقیت ازآنجاكهو  است آغازشددقرن بیستم 

                                                           
1 Kaya et al. 
2 Jung et al. 
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 دهندمینیز به نیروهای خالق و اثربخش نیازمندی بیوتری نوان  هاسازمانو  شودمیمحسوب 

ی هاسازمانكاركنان یکی از عوامل مؤثر در اثربخوی  خالقیتكه  رودمیبنابراین انتظار ؛ (2412)گرانت،

هدف هر سازمان،  ترینمهم عنوانبهبنابراین، خالقیت كاركنان ؛ باشد هابیمهو  هابانکخدماتی و بخصوص 

 سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت گیرد. هایتال مقصدی است كه تمام 

بحث رهبری تحول و خالقیت كاركنان در جهان سابقه زیادی دارد ولی متأسفانه  هرچند، حالبااین

فناوری اطالعات چندان به اهمیت و جایگاد این بخش  گذاریستسیاعلمی و  هایحوزددر كوورمان در 

 برانگیزبحثشاهد روند پر نوسان و  توانمی شهرداری پرداخته نودد است. در این راستا، با بررسی عملکرد

گذشته بود و این در حالی است كه كارشناسان پتانسیل گستر  فرایندهای تحولی  چند سال یط این بخش،

بنابراین ؛ دانندمیعملکرد بهتر، بیوتر از این  ازلحاظو خالق مبتنی بر اشتراک دانش در شركت مذكور را 

 هایكتشردر  ویژدبهكاركنان  ایحرفهنبود راهکارهای الزم برای ارتقای جو حاكم بر سازمان و اخالق 

به آن داشت، زیرا  ایویژداست كه باید توجه  ایمسئلهتخصصی فعال در عرصه فناوری اطالعات، در ایران 

باید به آن توجه كنند افزایش و بهبود خالقیت كاركنان و اشتراک دانش در جهت توسعه  هاسازمانآنچه این 

خالقانه و اشتراک  هایقابلیته اثربخش راستا توسع در این لذا، (1384)افتخاری، عملکرد سازمانی است.

بهبود عملکرد این  درنتیجهو  مسیری برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار عنوانبهاخیر  هایسالدر  دانش

ابعاد رهبری  یرتأثلذا در این تحقیق بیوتر قصد بر آن است كه است.  شددشناخته هاشركتو  هاسازمان

هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این  قرار دادد شود. یموردبررسبر خالقیت كاركنان شهرداری  گراتحول

 تأثیر دارد؟ بر خالقیت كاركنان ینآفرتحولاساسی است كه آیا یادگیری محوری و رهبری  سؤال

 اهمی  و ضرورت تحقیق  -1-3
 رهبری سبک یرتأث تحت زیادی حدود تا تواندیم هاآن كه عملکرد دهدیمنوان  هاسازمانتحوالت امروزد 

بهینه از  یریگبهرددارند اما عامل اساسی در  یرتأث هاسازمانعوامل متعددی در عملکرد  .باشد سازمان آن

 یهاسبکد با اجرای توانمیدر سازمان  یرهبر نیروی فکری و مناب  مالی سازمان رهبری كارآمد است.

 .یردگسازمانی بهرد  یهاهدفو انگیز  در كاركنان را افزایش دهد و از آن در جهت تحقق  یتهدا صحیح،

 (2441،بو  را)

 كاركنان كاری رفتارهای بر كه مثبتی نفوذ طریق از ندتوانمیمناسب  رهبری سبک انتخاب با مدیران 

 سازمان، عملکرد به توجه با را شوند. مدیران هاآن اخالقی رفتارهای افزایش و روحیه ارتقاء باعث دارند

 میان و دهندمی نسبت آن رهبران به را سازمان یک شکست یا ، موفقیتدهندمی قرار قضاوت مورد

 اهمیت سازمان در رهبری مسئله روینازاهستند.  قائل تنگاتنگ یارابطه مدیریتی سبک و سازمان عملکرد

 دارد. زیادی
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محسوس و حیاتی  امری اجتماعی، هاییتفعال هایینهزمبنابراین، نیاز به مدیریت و رهبری در همه 

كه به خاطر سازمان از عالیق خود بگذرند و  كنندیم، پیروان خود را ترغیب ینآفرتحولاست. رهبران 

به مسائل و  ینآفرتحول ( رهبران2441بر پیروان خود داشته باشند )آرنت، العاددفوققادرند نفوذی عمیق و 

پیروان خود را در مورد امور سازمان  گراتحول رهبران پیروان خود برای پیورفت توجه دارند، یازهاین

نوع مدیران توانایی تهییج، ایجاد  آن نو نگاد نمایند، هاییودشتا به مسائل كهنه به  سازندیمآگاد  ییباراهنما

. به عبارتی باشندیمتال  اضافی برای دست یافتن به اهداف را دارا  انگیزد و تلقین به پیروان برای اعمال

، افرادی را ینآفرتحولگذاشته و موجب بهبود نوآوری گردند. رهبری  یرتأثند بر نوآوری كاركنان توانمی

تمایالت و آرزوها و انتقال  باال بردنكه از خصوصیات خردمندی و ارتباط كیفی برای  دهدیممدنظر قرار 

 ین( همچن2413جیمز،) .كندیمیک الگوی جدید یا عملکرد باال استفادد  یسوبه سازمانی یهادستگادو  نیروها

 عدم نو، هایاندیوه شدنمطرح و یآورفن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عوامل شدن تریچیددپبا 

 ساخته آشکار ازپیشبیش خالقیت را ضرورت و اهمیت دنیا مداوم تغییر و قطعیت عدم محیطی، اطمینان

خالقانه در درجه باالیی وجود داشته باشد تا كاركنان  هاییتفعال، باید در درون سازمان عالودبهاست. 

را ایجاد و سامان دهند كه پیورو باشد.  یمیتهمدر دست  دستهمبه یکدیگر و در راستای اتکا به  یمانباا

 (2411چیونگ،است )های كاری یکی از مناب  مهم مزیت رقابتی در محیط خالقیت

افراد هر سازمان عاملی مهم در هدایت فرایند تغییر سازمانی هستند و برای هر تغییر اثربخش ضروری 

های افراد به چالش كویدد و روشن شود. ایجاد تغییر مستمر است باورها، اعتقادات، فرضیات و نگر 

دهند، ، مستلزم تغییر در افراد سازمانی كه محور اساسی هر سیستم شغلی را توکیل میهاسازماندرون 

به  هاآندهی نیروی خالق، نگر  كاركنان، پاسخ ها نقش بسزایی در شکل. رهبری در سازمانهست

مستقل و مجزا از  یجز عنوانبهدارد. رهبری در مفهوم سازمان آن  هاتغییرات سازمانی و پذیر  نوآوری

آید. از سوی دیگر، رفتار و سبک شمار می آن به یواصلمدیریت مطرح نبودد و یکی از وظایف عمدد 

عامل ایجاد انگیزد تغییر سازمانی تأثیر  عنوانبهرهبری با در نظر گرفتن اشتراک دانش در درون سازمان 

رهبری در فرایند مدیریت یادگیری  ( اهمیت2449بسزایی بر نوع نیازها و آگاهی كاركنان دارد. )تراتمن،

این حقیقت كه یادگیری، برحسب تعریف، نیازمند ایجاد یک سیستم جدید و سپس نهادینه كردن  یلهوسبه

است. است بنابراین یادگیری سازمانی ابزاری برای تغییر  قرارگرفتهرویکردهای جدید است مورد تأكید 

ونی سازمان را ارتقا بخویدد، برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد كردد و با این هدف كه موقعیت كن هاسازمان

اهمیت و ضرورت  ین( بنابرا2441به سازمان كمک نماید تا با تغییرات موجود، خود را منطبق سازد. )آرنت،

 یتخالق ،گراتحول)رهبری  شددشناختهاست كه این سه عامل  ایینددفزاپژوهش حاضر ناشی از اهمیت 

آن در موفقیت و  تب بهو  هاآنو عملکرد مالی  هابیمهو  هابانکن و اشتراک دانش( در ارز  واقعی كاركنا
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گذشته به  هایسالدر  ، مدیران شركتوجودینباادر محیط رقابتی و پیچیدد امروزی دارد.  هاآنشکست 

سازمان واقف هستند اما  كاركنان در یتخالق ،گراتحولكه به اهمیت رهبری  اندداددانواع مختلف نوان 

 یانکتهمناب  اشتراک دانش به بهبود خالقیت كاركنان منجر شدد  بریهتکاینکه آیا رهبری تحولی فعلی با 

 .هستاست حائز اهمیت و دغدغه اصلی مدیران آن شركت 

 اهداف تحقیق  -1-4
 :هدف اصلی 

 بر خالقیت كاركنان ینآفرتحولتعیین تأثیر یادگیری محوری و رهبری 

 :اهداف فرعی 

 تعیین تأثیر یادگیری محوری بر خالقیت كاركنان

 بر خالقیت كاركنان ینآفرتحولتعیین تأثیر رهبری 

  :هدف ااربردی 

 ارائه راهکارهایی جهت افزایش یادگیری كاركنان

 مدل مفهومی تحقیق  -1-5
 

 
 (2315)مابع: دو و همکارا  مدل مفهومی تحقیق (: 1-1شکل )

 های تحقیقفرضیه  -1-6
 :فرضیه اصلی 

 بر خالقیت كاركنان تأثیر دارد. آفرینتحولیادگیری محوری و رهبری 
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 :فرضیه فرعی 

 یادگیری محوری بر خالقیت كاركنان تأثیر دارد.

 .بر خالقیت كاركنان تأثیر دارد آفرینتحولرهبری 

 غیرهاتتعاریف م -1-7
  گراتحولرهبری: 

عملکرد فراتر از  جهت در هاآنو به  سازدمیكسی كه پیروان را توانمند  عنوانبهرا  آفرینتحولرهبر 

مناف  شخصی تعریف  جایبه جمعیدستهاهداف  را توویق به پیروی از هاآنو  دهدمیانتظاراتوان انگیزد 

 (.2443، 1كارک و همکاران) نمایدمی

 یادگیری سازمانی: 

 (.2448، 2كینگ) كندیممیزانی كه سازمان دربارد خود  دانش ایجاد، انتوار و حفظ 

 

 تحقیق یهدسازمان  -1-8
  است شدداشاردتحقیق و مدل مفهومی  سؤاالتدر فصل اول به كلیات موضوع، فرضیه و. 

  ،شودمیاشارد  متغیرهاگذشته، تعریف مفهومی  هایپژوهشدر فصل دوم به كلیات ادبیات تحقیق. 

 سوم به رو  پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه، پرسونامه، پایایی و روایی، رو   فصل در

 .شودمیاشارد  وتحلیلتجزیه

  شودمیو آمار استنباطی تحقیق اشارد  توصیفیدر فصل چهارم به آمار. 

  دشومیاشارد  هامحدودیت، هاپیونهادآیندد،  هایپژوهش، تفسیر، گیرینتیجهدر فصل پنجم به. 

 

 

  

                                                           
1 Cark et al. 
2 King et al. 
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 فصل دوم

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 
 

 

 مقدمه -2-1
پیش از پرداختن به هر تحقیق علمی و دانوگاهی نیاز است تا محقق درک كاملی از متغیرهای تحت بررسی 

است. برای این منظور در فصل حاضر  شددتوصیهداشته باشد، این امر برای كاهش ضریب خطای تحقیق 

 شددپرداختهبه بررسی پیوینه تحقیق ابتدا تعاریفی از مفهوم و متغیرهای كاربردی در تحقیق ارائه و سپس 

كند تا تمام متغیرهای مربوطه را در پژوهوگر را یاری می تنهانهاست. كاو  پیوینه و ادبیات پژوهش 

از طریق ابزارهای گردآوری  آمدددستبههای پژوهش خود بگنجاند، بلکه آمیز  زیركانه اطالعات و دادد

، بررسی پیوینه، گریدانیببهكند. شدد است آسان میاطالعات با آنچه در مطالعات پیوین توسط دیگران ارائه

های ایجاد یک ، پیوینه كار خوب، پایهروازاینآورد. چارچوب بنیادی خوبی برای ادامه پژوهش فراهم می

لذا در این  سازد.آید مهیا میمی دست بهیی برای آزمون هاهیفرضز محل آن چارچوب نظری جام  را كه ا

ی از امجموعهسپس  و در پژوهش ذكر شدداستفادد مفاهیم مختلف از شود ابتدا تعاریفیفصل تال  می

 ی و ارائه گردد.آورجم ی موترک با پژوهش حاضر نهیدرزمهای مطالعه شدد پژوهش

 نیآفرتحولرهبری   -2-2
 رهبری -2-2-1

زمینه دستیابی به  و ترین مناب  هر سازمان هستند. شکست هر سازمانترین و نایاباساسی رهبران اثربخش،

ها سازمان دانست امروزد سازمان كارآمد ریغ رهبری توان تا حدودی مربوط به مدیریت ووری بهینه، میبهرد
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گزینش رهبران در تمام سطوح، از سرپرستی سطح اول تا باالترین سطوح اجرائی، تأكید زیادی  مسئلهبه 

 دارند.

گستردد  طوربهیک سازمان  كه موفقیت و شکست اندبردد یپو سازمانی به این نکته  روانوناسان صنعتی

موضوع در حوزد  رینتمهم« رهبری»دهد كه به كیفیت رهبران آن وابسته است. نتایج تحقیقات نوان می

 مدنظرها برای اثربخوی خود، رهبری را ها و سازمانانسانی است. بر همین اساس گرود رفتار سازمانی روابط

ها حمایت متناقضی را به عمل سال از رویکرد ویژگی 14اند. تحقیقات انجام شد طی بیش از قرار دادد

« های فردی رهبرانویژگی» فقطنهگیری نمودند كه اثربخوی رهبری ممکن است روانوناسان نتیجه آوردند.

« هاهای پیروان آننیازها و ویژگی» و «اندتعامل باهمماهیت موقعیتی كه در آن رهبران و زیردستان »بلکه به 

 رل رفتارهایتوانایی ذاتی برای تأثیرگذاری بر دیگران از طریق كنت عنوانبه« رهبری»بستگی دارد. اگرچه 

و چیزی فراتر از نفوذ بودد و  افتهیتکامل« های رهبریسبک»است.  قرارگرفته موردتوجهاعضای گرود، 

 پوریانیمباحثی همچون ایجاد انگیزد و توانایی در افراد برای دستیابی به اهداف سازمان در آن مطرح است )

 (.1312و طالبی، 

 های رهبریسبک -2-2-1-1

 :نگر، پیگیر علل، مناسب در بحران، هماهنگی با سازمان نیست.كل رهبری فعال 

  و بازدارند. نگهدارندِخیلی جدی نیست، اشتیاق كم، نقش  (:خیالبی) خونسردا ِرهبری 

 :ها هزینه زیاد میو رویه هایمومکرر در خط دنظریكند. تجدتصمیمات را لغو می رهبری دودل-

 برد. آموز  احتمال اثربخوی دارد.

 :زیاد كه موجب وقفه در  لیوتحلهیدر جستجوی اطالعات. تجز یریگمیقبل از تصم رهبری تحلیلی

 گیرد.تحت تأثیر قرار نمی یراحت. بهشودیكارها م

 :شود قلدری در سازمان، عدم تمایل به استفادد از قوانین با میله آهنی اعمال می رهبری مستبدانه

 .شودكاری روشن به كاركنان ارائه می یهاعقاید دیگران. دستورالعمل

 ی رهبریهاهینظر  -2-2-1-2

 های رهبری به شرح ذیل است:نظریه

نظران این اعتقاد وجود داشت كه برخی در آغاز قرن بیستم، در بین صاحبنظریه خصوصیات رهبری:  -1

د. به عبارتی شونمتولد میر افراد نیاز ندارند برای رهبری آموز  ببینند. بلکه آنان از همان ابتدا رهب

 .سازدخصوصیات ذاتی هستند كه از آنان رهبران موفق می ریبرخی از افراد دارای یکس

كند كه بتواند مدیر رو  یا سبک رهبری را با این هدف انتخاب می های رفتاری رهبری:نظریه سبک -2
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های رهبری سبک موازات اینکه دامنهعنوان یک رهبر بیوترین نفوذ را از اثربخوی خود كسب كند. بهبه

-تغییر می« یبندوباریآزادی كامل و ب»و تا « ساالرانهمردمو  انِیجومواركت »تا  «استبدادی و آمرانه» از

-اما بر اساس آن شیود؛ گیرندها را در مقاط  زمانی گوناگون به كار میكند. اغلب مدیران همه این شیود

توان در زمرد یک رهبر مستبد و آمرانه یا ا میدهد او رقرار می مورداستفاددای كه مدیر مکرراً 

 .كرد یبندمووق آزادی مطلق طبقه و جو و دموكرات و یا مداخله گریزمواركت

هایی موقعیتی و اقتضایی، محققان درصدد كوف رو  یهاهیدر نظر: های اقتضایی و موقعیتینظریه -3

های اقتضایی و موقعیتی عبارت از این بودند كه رهبران بتوانند اثربخش عمل كنند. مفروضات نظریه

است كه بهترین عمل یا اقدام رهبر بستگی به میزان فاكتورهای موقعیتی دارد. نخستین نظریه رهبری را 

سبک  نیاست را فیدلر ارائه داد. وی معتقد است كه مؤثرتر شددشناختهكه تحت عنوان مدل اقتضایی 

)نیاز آذری و همکاران،  است قرارگرفتهد رهبر در آن رهبری بستگی به ماهیت موقعیتی دارد كه فر

1313.) 

 ی اقتضاییهامدل  -2-2-1-3

 1نظریه رهبری اقتضایی فیدلر -1

تواند مؤثر و مناسب رهبری متعددی وجود دارد كه هر یک بنا به موقعیت می هاودیبه نظر فیدلر ش

 .منظور از موفقیت در مدل فیدلر موقعیت مناسب و مساعد برای رهبر است .باشد

 :داندفیدلر رهبری اثربخش را تابعی از سه عامل می

رابطه میان رهبر و عضو )اعتماد، میزان دوستی( در این شرایط اگر گرود رهبر را بپذیرد و به رهبر  -1

 .خواهد بود رگذاریاطمینان داشته باشد در این حالت رهبر تأث

 .ساختار وظیفه: كارها و وظایف آشکار باشد -2

-كند قدرت رهبر زمانی افزایش میقدرت مقام: رهبر بر زیردستان قدرت دارد و آن را اعمال می -3

یابد كه او به منب  قدرت یعنی پادا ، تنبیه و ارزشیابی دسترسی داشته باشد این منب  رهبر را 

 .ذیرندكند تا دستورهایش را بپتوانا می

 :رهبری را بهبود بخوید یتوان اثربخوتنها دو راد وجود دارد كه می فیدلر نظر از

باشد مثل بازی بسکتبال افراد  نیترمناسب موردنظرباید رهبر را انتخاب كرد كه برای موقعیت  -1

 .قراردادمناسب  یهاتیتوان در موقعرا می دستراستیا  دستچپبلند، 

                                                           
1 Fiddler 
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حالت دیگر اینکه موقعیت را تغییر داد و آن را با شرایط رهبری مناسب ساخت مثل تمامی مثل  -2

 .هستند كل بسکتبال را پایین آوردد و امکان گل زدد را فراهم كرد قدكوتادتمامی بازكن 

در وضعیت بسیار . بردوضعیت نامطلوب نام می -2  و  وضعیت مطلوب -1فیدلر از دو حالت:  

در وضعیت مطلوب و  تر است( اثربخشریگیا بسیار نامطلوب رهبری وظیفه مدار )سختمطلوب و 

تواند رهبر به نظر او هر مدیری در هر سازمانی می .نامطلوب سبک رهبری رابطه مداری اثربخش است

 (.1311، پور صمد)قربانی و  موفقی باشد اگر در موقعیت مناسب با سبک رهبری خویش قرار گیرد

 قتضایی هرسی و بالنچاردنظریه ا -2

دهد دارای دو جنبه اول بلوغ قرار می موردتوجهو بالنچارد بلوغ یا آمادگی پیروان را  مطالعات هرسی

: یشناختدوم جنبه روان .مهارت، تحصیالت، دانش فنی پیروانمربوط به شغلی در ارتباط با وظایف 

 .، انگیز یریپذتینفس، مسئولاعتمادبه

رهبری روی رفتارهای وظیفه مداری یا رابطه مداری بر اساس  دیمعتقد است كه تأكهرسی و بلنچارد 

سبک گفتن، قبوالندن، مواركت و تفویض  بر تحقق وظایفوان است و چهار ردستانیسطح بلوغ ز و یا آمادگی

 .كنداختیار را با توجه به سطح بلوغ كاركنان بیان می

 :برای پیروان كه آمادگی پایین دارند و كامالً  یریپذتینه بلوغ و نه تمایل مسئول سبک گفتن

 .مناسب است وظیفه مداری زیاد و رابطه مداری كم است هستنابالغ 

 : هستند، رابطه مداری  فهیوظپیروان توانایی انجام كار را ندارند اما تمایل به انجام سبک قبوالند

مناسب  رادارنددگی پایین تا متوسط وظیفه مداری زیاد. برای پیروانی كه نسبتاً نابالغ و یا آما

 .هست

 :وظیفه مداری   رابطه مداری زیاد –به انجام كار  لیتمایپیروان دارای بلوغ ولی ب سبک مشاراتی

 .مناسب است رادارندبرای پیروانی كه آمادگی متوسط تا باالیی  كم

 كم برای  مداریوظیفه–رابطه مداری كم–)تفویض( هم بلوغ هم تمایل سبک تفویض اختیار

رهبر تصمیم خود را به  .پیروان كه آمادگی باال و بلوغ كامل برخوردار هستند مناسب است

 .(1314)دسلر، كندتفویض می ردستانیز
 

 (1973هدف رابرت هاوس ) –تئوری رهبری اقتضایی مسیر  -3

بر موقعیت و رفتارهای رهبری و انگیز   دیفیدلر كه بر صفات ثابت رهبری تأك برخالفاین نظریه 

تا  ردستانیدارد بر اساس این نظریه مسیر هدف ز ز یداشتند این نظریه ریوه در نظریه انتظار انگ دیتأك

یا  موردنظرهای كند منجر به پادا شوند مسیرهایی كه رهبری معرفی میرهبر برانگیخته می لهیوسجایی به
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روشنی و وظایف را به .تان و عملکرد بهتر او اثر مثبت خواهد داشتهدف شود و موجب رضایتی زیردس

 .بدون ابهام برای كارمندان توریح نماید

رهبر بر تصور فرودستان نسبت به  یرگذاریچگونگی تأث برویژدهدف رهبری: توجه  –تئوری مسیر 

 .هستاهداف كار، اهداف شخصی و مسیر رسیدن به اهداف 

 .كندنوع رفتار یا سبک رهبری را معرفی می 4ها(اهداف )پادا  رسیدن برای كندروشن می مسیرها را مدیر

اگر تضاد و  .كند و از زیردستان انتظار دارد آن را انجام دهدرهبر دستور صادر میرهبری هدایتی:  -1

 .تعارض گرود زیاد باشد مناسب است

 نیازها، ایجاد رفاد و آسایش. نیرفتار رهبر بر اساس حمایت از زیردستان، تأمرهبری حمایتی:  -2

 .ها كه ساختار موخص و كاركنان ناخونودمناسب سازمان

مناسب جایی كه كنترل داخلی  كندرهبر با زیردستان موورت و مواركت میرهبر مشاراتی:   -3

 .است

درصدد كسب موفقیت است، انتظار دارد زیردستان به بهترین وجه ممکن كار  رهبری توفیق گرا:  -4

 (.2443، 1)وروم و یتونكنند 

 

 نظریه جانشین رهبری -4

 موردبررسیسازند، در این نظریه شناسایی نمودهای موقعیتی كه نیاز به رهبر را كاهش یا منتفی می

دهند، در این نظریه مورد می قرار رینوع متغیر موقعیتی كه نیاز به رهبر را تحت تأث دو گیرند.می قرار

 و سازندعوض رهبر عمل نمودد و نیاز به وجود رهبر را منتفی میبه –ها جایگزین گیرد:می شناسایی قرار

 (.1311و جعفری،  زاددترک)شوند مان  از عملکرد اثربخش رهبر می – سازهایخنث

 مدل تصمیم هاجاری وروم، یتو  و جاگو  -5

مورد اتخاذ رهبر باید بتواند منجر به بروز مواركت مناسبی از طرف گرود  ودیبر اساس این مدل ش

-تعیین می و نگریسته یریگمیعنوان یک فرایند تصماین مدل به رهبری به پیروان در اتخاذ تصمیمات گردد.

 اثربخوی نهایی تصمیمات بستگی به كیفیت های معین به چه نحوی باید عمل كند.كند كه رهبر در موقعیت

موجب ارتقاء كیفیت و مقبولیت تصمیمات  تواندیتصمیمات و مقبولیت تصمیمات دارد. مواركت پیروان م

 شود.

 مواركتی در طی یک پیوستار مورد شناسایی قرارمی دهد: بادیدرا  یریگمیاین مدل پنج شیود تصم

 مسئله را حل كنید. خودتان 11خودمحور  ودیش -1

                                                           
1 .Vroom, V. H. & Yetton 
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 كنید. یریگمیپیروان اخذ، ولیکن همچنان خودتان تصماطالعات را از  22خودمحور  ودیش -2

سپس خودتان  فردی با پیروان در میان بگذارید، صورتبهمسئله را  31ییگراموورت ودیش -3

 .كنید یریگمیتصم

با پیروان در میان بگذارید، سپس خودتان  گروهی صورتبهرا  مسئله 24 ییگراموورت ودیش -4

 كنید. یریگمیتصم

گروهی در میان گذاشته و سعی كنید بر یک  صورتبهمسئله را با پیروان  21محور گرود ودیش -1

 حل خاص به توافق و رضایت جمعی برسید.راد

  این مدل شامل یک شجرد تصمیم است كه رهبر را قادرمی سازد كه موقعیت را وارسی و شیود

 یا نوع دخالت خود را برگزیند.

  رهبر از خود  در مورد ماهیت مسئله، تصمیمات و نتایج، با پرسش یک سری سؤاالت توسط

 .شودیرهبر قادر به تعیین مقدار مواركت مورد لزوم پیروان م

 تواند به بهترین این سؤاالت از مرحله یک شروع و با استفادد از شجرد تصمیم، رهبر می

و همکاران،  وند گودرز) جهت سؤاالت، نائل گردد آمددعملبههای تصمیم، با توجه به پاسخ

2414.) 

 جدید رهبری یهاهینظر  -2-2-1-4

 (1978) 6رهبری: جا  جرمیر و ارر یهانیگزینظریه جا -1

سازند یا تأثیرگذار رهبران را روی گیرند و رهبری را غیر الزم میها جای نفوذ رهبری را میجایگزین

-پیروان شغل و سازمان كه میبرخی از خصوصیات (. 2444، 9)شالی و گیلسونسازند اثر میزیردستان بی

 اند از:سازد عبارتمی یرضروریتوانند جایگزین رهبری شود و رهبری را غ

 خصوصیات پیروا  شغل و سازما  (:1-2)جدول 

 خصوصیات پیروان

 جانوین رهبری وظیفه گرا تجربه توانایی آموز  و دانش

 گرا و حمایتی جانوین رهبری وظیفه یاگرایش حرفه

                                                                                                                                                                                     
1 Autocratic I- AI 
2 Autocratic II- AII 
3 Consultative I – CI 
4 Consultative II – CII 
5 Group II- GII 
6.Jermier & Kerr 

7 .Shalley, Ch. & Gilson, L 
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 جایگزین رهبری وظیفه گرا و حمایتی وجود استقالل در كار

 خصوصیات شغلی

 جانوین رهبری وظیفه گرا  كارهای تکراری و روتین 

 جانوین رهبری وظیفه گرا وجود بازخورد مؤثر در شغل

 جایگزین رهبری وظیفه گرا و حمایتی ارضاء كنندد بودن نقش كار

 خصوصیات سازمان 

 جانوین رهبری وظیفه گرا و حمایتی  گروهیانجام 

 جانوین رهبری وظیفه گرا رسمیت كامل سازمان

 جانوین رهبری وظیفه مدار و حمایتی فاصله مکانی بین ناظر و نظارت شوندد

  ها و اهداف روشن سازمانی جانوین رهبری وظیفه مدارطرح

 جایگزین رهبری وظیفه مدار هاوجود مقررات و رو 

 

 1اساادینظریه  -2

را  یكوشند روابط علی و معلولشود كه میدانیم تئوری اسنادی به كسانی مربوط میگونه كه میهمان

خواهند آن را به چیز دیگری نسبت دهند. از دیدگاد می هاآنافتد، چیزی اتفاق می كههنگامیدرک كنند. 

كه مردم آن را به چیز دیگری  رهبری، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب است كه رهبر تنها چیزی است

ساعی، كوشا،  نسبت دهند. پژوهوگران با استفادد از چارچوب اسنادی متوجه شدند كه افراد بافراست،

ابتکار  ازنظریعنی شیود رهبرانی كه  ؛، شایسته رهبری هستندیطلبجاد زدیپرخاشگر، دارای درک قوی و انگ

هایی هستند كه معرف یک رهبر گیرند، دارای ویژگیحال دیگران كردن، نمرات باالیی را می تیعمل و رعا

عنوان نظر از موقعیت، كسانی كه در این دو مورد در سطح باالیی قرار گیرد، بهخوب است، یعنی صرف

)از هر بعد(  نظر از موقعیت، كسی كه در شیود رهبری، صرفگریدعبارتآید. بهحساب میبهترین رهبر به

نمرد باالیی بگیرد، بهترین رهبر خواهد بود. در سطح سازمان، در كاربرد تئوری اسنادی در رهبری به 

در مورد عملکرد  گیرند.را در نظر نمی هاآنكه افراد برای توجیه نتیجه كار سازمان  شودیشرایطی توجه م

از دو انتهای طیف )بسیار مثبت یا  دریکیزمان عملکرد سا كههنگامی. اندكننددنییسازمان این شرایط تع

دهند. بر همین گذارند، یا آن را به او نسبت میرهبری می حساببهبسیار منفی( قرار گیرد، مردم آن را 

دیگر  گذارند ومی رعاملیمد حساببههای سازمان را نیز در این میان های مالی و البته موفقیتاساس بحران

                                                           
1.Attribution Theory 
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یکی از نکات جالب موجود در مقوله  چه كسی یا چه عاملی باعث آن شدد است! واق درمهم نیست كه آیا 

اسنادی این پنداشت است كه معموالً رهبران اثربخش در تصمیمات خود قاط  هستند و  یرهبری و تئور

زند و با بزرگ می كارهایبهدستدهد كه یک قهرمان شواهد نوان می شوند. مدارک ودچار تزلزل نمی

 رساند.را به انجام می هاآنپوتکار  و یختسرس

 .سنجدمسئولیت و كیفیت شخصی را می رفتارها را درک كنند و افراد عوامل و علل بروز رویدادها و

 .هستنظریه اسنادی مواهدد رفتار دیگران و مطالعه علل وقوع رفتار و بیان سندیت آن 

 تفسیر و قضاوت -مواهدد -اسناد: ای استنظریه اسنادی یک فرآیند سه مرحله

 كنیمواهدد: رفتار را مواهدد میم -1

 كنیمتفسیر و قضاوت: رفتار را تفسیر و قضاوت می -2

 .اسناد: اسناد ممکن است عوامل بیرونی یا داخلی باشد -3

  اسناد داخلی: )خصوصیات شخصیتی، باورها، رغبت و تنبلی( فرآیند نسبت دادن به خود افراد

 .گوینداسناد داخلی می

 و موکالت خانوادگی( نسبت دادن رفتار به عامل خارجی  یتیاسناد خارجی: )نفوذ یا فوار موقع

 .است

ورزد تا موجبات بروز رفتارهای ی اسناد بر آن است تا تبیین كند كه چگونه آدمی تال  مینظریه

در  ادراكی فرآیندموهود فردی را بر اساس عوامل درونی یا بیرونی برای خود و دیگران بازشناسد. كاربرد 

رخدادهای اجتماعی و  ادراک رشود و این نظریه عامل مهمی دنیز در این نظریه موخص می رفتار سازمانی

ها را تركیبی از نیروهای خارجی آید. این نظریه رفتار انسانها به شمار میتعیین مسئولیت برای رفتار انسان

داند. عوامل واقعی و دانش( می)مانند بخت، شانس و محیط( و نیروهای درونی )مانند توانایی، كوشش 

پروراند رفتار در ذهن می یشدد حائز اهمیت نیستند، آنچه آدمی هنگام مواهددعوامل ادراک یاندازدبهرفتار 

 (.1313)رضاییان،  و نسبت دادد رفتار به علل درونی یا بیرونی است كه بسیار مهم است

 1فرهمادتئوری رهبری  -3

دامنه تئوری اسنادی قرار دارد. اساس سبک رهبری فرهمند، عواطف و تئوری رهبری فرهمند در 

كاسترو  رهبران ازجمله امام خمینی، پاپ، وتریاحساسات، وفاداری و سطوح عملکرد باالست. برای ب

، تعهد زیادی نسبت ایدئالداری اهداف  فرهمندرهبران  استفادد كرد. فرهمندتوان از اصطالح رهبران و...می

ای برای نفس هستند. آنان قادر هستند تغییرات ریوهاعتمادبه یانتقال اهداف به زیردستان و دارا به اهداف،

                                                           
1.Charismatic Leader ship Theory 

http://wikipg.com/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
http://wikipg.com/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikipg.com/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
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 ؛زیرا با اعتقادات آنان سازگار است ؛دستیابی به اهداف ایجاد نمایند. زیردستان به عقاید رهبران اعتماد دارند

ذپس از مطالعه بر روی  1دیگر به نام وارن بنیس پژوهوگری زیردستان عالقه زیادی به این رهبران دارند. و

 -1رهبر بسیار وفق )در آمریکا( به این نتیجه رسید كه این دسته از رهبران، چهار ویژگی موخص دارند: 14

موردنظر را به بیرون  باهدفتوانند دیدگاد می هاآن -2در هدف قاطعیت دارند و در عزم خود راسخ هستند.

شوند و دچار لغز  نمی گادهیچدر مسیر خود  -3ی سیستم ارتباطی بسیار قوی دارند.خود تفهیم كنند؛ یعن

كوشند تا در این مناب  دارند و می یهای خودآگاهآنان از توانایی -4قدم هستند.های خود ثابتهدف درراد

و  2های كانگردو پژوهوگر به نام لهیوستحقیق به نیتردر این زمینه، تازد كالن بکنند. یهایگذارهیسرما

كانادا انجام شد. آنان با توجه به دستاوردهایوان چنین ابراز داشتند: رهبران « مک گیل»  در دانوگاد 3كانن گو

هدف شخصاً  نیكنند، نسبت بهه تأم نیرا تأم هاآنخواهند گرایانه دارند كه میهای آرمانفرهمند، هدف

عنوان نفس دارند و بهقدرت بیان و اعتمادبه  كنند،متعارف استفادد نمیهای متعهد هستند و از رو 

عنوان مدیرانی كه حفظ وض  موجود به  شوند )و نهنهضت جدید كه موجب تغییرات اساسی می دارانپرچم

هایی كه در ضمن در جدول الگوهای رهبری موقعیتی، هرسی وبالنوارد، ویژگی اند.شددكنند( شناختهمی

 ب تفکیک آنان از مدیران شدد است، ارائه گردید.موج

 است: شدداشارد فرهمندهای رهبران در ذیل به بعضی از ویژگی

 آنان نسبت به توانایی و قضاوت خود اعتماد كامل دارند. نفس:اعتمادبه -1

بین سازد. هرقدر وض  موجود متجلی می از است كه آیندد را بهتر انهیگراهدف آرمان یکاین دیدگاه: -2

است كه پیروان آن را به دیدگاد  ادتریوض  موجود بیوتر اختالف باشد، احتمال آن ز هدف آرمانی و

 العادد رهبر نسبت دهند.خارق

فهم برای پیروان باشد ابراز نمایند. كه قابل یاگونههای خود را بهدیدگاد توانندآنان می قدرت بیا : -3

از نیروی انگیزشی  روازاین، هستنیازهای پیروان  رنددیاست كه دربرگ یاگونهاین قدرت بیان به

 .برخوردار است ییباال

رهبران فرهمند نسبت به دیدگاد و هدف خود اعتقاد راسخ دارند و آمادد  اعتقاد راسخ به هدف: -4

جهت جامه عمل  رسانند وهای زیادی به مصرف میپذیر  خطرهای بزرگ هستند، هزینه

 كنند.ز هیچ نوع ایثاری دریغ نمیپوشانیدن به خواسته خود ا

                                                           
1.warren bennis 
2 .conger 
3.kanungo   
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ای نو، ازنظر رفتار پدیدد ها كه از نوعی جذابیت خاص برخوردارند وآن العاده:رفتار خارق -1

در كار خود پیروز شدند،  كههنگامیكنند. و مخالف با هنجارهای رایج ارائه می رمتعارفیغ

 شود.پیروان می  رفتارهایوان موجب تحسین، ستایش و تعجب

 شوند،پندارند كه موجب تغییرات اساسی میعنوان عامالنی میرا به فرهمندرهبران  عامل تغییر: -3

 در زمرد افرادی نیستند كه نسبت به حفظ وض  موجود قان  باشند. هاآن

 تعیین كنند و انهیگراواق  صورتبههای محیط را توانند محدودیتاین رهبران می شااخ  محیط: -9

 (.2414، 1)شالی و گیلسون ایجاد تغییر را موخص نمایندمناب  الزم برای 

 (1934-1993) 2نظریه خادمی  و عاملی : رابرت ای گرین لیف -4

كه مناف  دیگران را بر تمایل و عالقه  یاگونهرهبری خادمیت عبارت است از درک عمل رهبر به

  در این نظریه: .داندشخصی خویش مرجح می

 .خادمان خوبی باشندرهبران خواهان آن هستند كه  -1

دوست، نیکونهاد، دوستدار سازمان و خادم دیگران و گرا، نوعكه جم  شودیمدلی از انسان تصور م -2

 .اهداف سازمان است

-ها و جوام  میزندگی انسان بر پایه تعقل جوهری موجب رشد تعالی و كمال بوریت در سازمان -3

 (1313)جودی و رضایی، كند شود و سعادت انسانی را تعیین می
 

 رهبری خادمی  گانهدهاصول  -

 گو  دادن و شنود مؤثر -1

 همدلی  -2

 بهبود بخوی  -3

 آگاهی و هوشیاری  -4

 امتناع  -1

 یسازمفهوم  -3

 یویدوراند  -9

 جلب اعتماد و خادم بودن  -8

 تعهد به رشد و پیورفت افراد  -1

                                                           
1. Shalley, C.E. Gilson, L.L 
2. Robert K. Greenleaf 
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 .خلق اجتماعات  -14

 مطالعات پیرامو  رهبری  -2-2-1-5

 (:1973) 1مدل تا  باوم واشمی  (الف

به نظر تانن باوم واشمیت رهبر اثربخش كسی است كه بتواند در یک بیوستار از سبک رهبری حركت 

 دهندد درجه مواركت كاركنان و میزان كنترل رهبری است.كند. بیوستار او نوان

بیوستار تانن از سبک رهبری بسیار مستبدانه و بوروكراتیک )رهبری با تمركز بر رهبران( شروع و تا 

 (.1314)كرمی نیا و همکاران، تداوم دارد  رهبری دموكراتیک )رهبری با تمركز زیردستان(

 مطالعات میشیگا : (ب

محققان دانوگاد میویگان تحت سرپرستی زیس كیلرت در تحقیق دو نوع رفتار اصلی  1144در دهه 

 موخص دست یافتند.

 كند.به زیردستان نظارت می دقتبهفنی، مهارت رفتار وظیفه مدار: توجه رهبر به قوانین، تحقیق،  -1

رفتار كارمند مدار: توجه به روابط بین افراد با نیازهای موخص زیردستان، توجه اصلی رهبر   -2

 معطوف به رفاد كاركنان

تواند هر دو رفتار را داشته باشد. واحد نمیمدار یا وظیفه مدار باشد و درآن كارمند تواندینتیجه: یک رهبر م

یعنی  ؛مطالعه كیلرت پی برد كه رفتار كارمند مدار معموالً از رفتار رهبر وظیفه مدار تأثیرگذارتر استدر این 

توانستند میزان رضایت تولید و رضایت شغلی افراد را باال ببرند اما رهبران وظیفه مدار می رهبران كارمند

)كرمی نیا و رگران كاهش یابد شدند كه میزان بازدهی و تولید و نیز رضایت شغلی كامدار باعث می

 (.1314همکاران، 

 (1945) 2مطالعات اوهایو: توسط فیلش من واستاگدیل (ج

را به این صورت  ابعاد مختلف رفتار رهبری دو بعد اصلی رفتار رهبری ییبامطالعه و شناسا هاآن

 تعیین نمودند:

احترام  هاآنبه احساسات، عقاید  هستحدی است كه در آن رهبر به فکر زیردستان خود  مراعات: -1

، اعتماد و احترام متقابل روابط میان رئیس و مرئوس بر اساس دوستی و صمیمیت برخورد گذاردیم

 .شودیبه اجرا گذاشته م هاآنمنصفانه با همه كاركنان، اغلب عقاید 

                                                           
1 .Tannenbaum and Schmidt 
2.Fleishman & Stogdill 
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تأكید بر ساختار، توجه به تحقیق اهداف سازمانی، ساماندهی، شرح و تعریف وظایف،  :یدهساخ  -2

 ست.ا مدیر وظیفه گراها یهایژگیاز و دستورالعمل، وظایف رسمی و منظم 
 

 ساخت دهی زیاد

 مراعات كم

 )رهبری سنتی(

 ساخت دهی كم

 مراعات كم

 )رهبری ضعیف(

 ساخت دهی زیاد

 مراعات زیاد

 عملکرد باال()رضایت و 

 ساخت دهی كم

 مراعات زیاد

 )رهبری مواركتی(

 (1393انواع مختلف رهبری مابع: )الوانی،  (:1-2نمودار )

 خوبی خواهند داشت   دارند عملکرد و مراعات نمرد باالیی دهیساخت نظر از  كه یرهبران نتایج:

 (.1314)الوانی،

 (1991) 1همکارا رهبری: موتو  و  شبکه -2-2-1-6

 .قراردادندرابرت بیلک و همکارانش پنج نوع از رهبری خاص را مورد توصیف 

1-1 
       

1-1 

 
 مدیریت تیمی

  
 مدیریت باشگاهی

  

         

     
 مدیریت بینابین

  

    
1-1 

    

 
 مدیریت استبدادی

      

    
 تیخاصیب مدیریت

   

         
1-1 

       
1-1 

 كم                               توجه به تولید                      زیاد 

 شبکه رهبری (:2-2نمودار )

 

                                                           
1 .Mouton & et al. 
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است، اعضای سازمان باید با یکدیگر همکاری  شددگرفتهبهترین تركیب در نظر  :(9-9) مدیری  تیمی -1

 .باشندیو روابط متقابل م به اهداف دست یابند، كاركنان دارای مناف  موترکبتوانند  داشته باشند تا

 .انسانی كار، روابط صمیمی و جو دوستانه یهاتوجه به جنبه :(1-9)مدیری  باشگاهی  -2

و كنترل هزینه در سازمان، حداكثر توجه به تولید  ییكارااهداف اصلی مدیر  :(9-1) مدیری  استبدادی -3

 .با استفادد از قدرت و اختیار

كفایتی و سازمان، بی در برای حفظ عضویت كار تال  در جهت انجام (:1-1) خاصی بی مدیری  -4

 .ناكارآمدی مدیران اشارد دارد

 .روحیه و رضایت شغلی و تولید سازمان، توجه متوسط به هر دو عامل افراد (:5-5) مدیری  بیاابین -1

 چهار سبک یا نظام در رهبری  -2-2-1-7

است كه این « سیستم یا چهار سبک رهبری 4پیوستار »شدد مطرح 1نظریه دیگری كه توسط رنسیس لیکرت

 یافتگییا رشدن یافتگیداند و متناسب با رشد های رهبری را با بلوغ كاركنان مرتبط میپیوستار انتخاب سبک

 كند این پیوستار نیز چنین است.افراد، سبک رهبری خاصی را تجویز می

  با ابزارهای پادا   اعتماد نیستند و صرفاًكه قابل افتهیسبک رهبری آمرانه، برای افراد رشدن: 1سبک

 باید شدید باشد. هاآنشوند و نظارت بر و تنبیه برانگیخته می

  هاآنتوان به زیر متوسط كه می یافتگیی افرادی با رشد سبک رهبری آمرانه دلسوزانه، برا :2سبک 

را  هاآناعتماد آمیخته با لطف و حمایت داشت و تفویض اختیار محدود همراد با نظارت نزدیک بر 

 در نظر گرفت.

  باالی متوسط كه تا حدود زیادی  یافتگیسبک رهبری موورتی، برای افرادی با رشد  :3سبک

استفادد نمود، به این افراد تا حد قابل قبولی  هاآناعتماد كرد و از نظرات و عقاید  هاآنتوان به می

 توان تفویض اختیار نمود.می

  كامالً اعتماد كرد  هاآنتوان به سبک رهبری مواركتی، برای افراد بالغ و رشد یافته كه می :4سبک

 (1314اعرابی و پارسیان، ترجمه )دسلر، گیری و اجرا، تفویض اختیار كامل نمودو برای تصمیم

 نیآفرتحول رهبری  -2-2-1-8

شود كه در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای رهبری اطالق می نوعیبه آفرینتحولرهبری 

كنند. رهبران را هدایت می هاآنبر قلبوان  بانفوذپیروان خود انگیز  معنوی و توجه ویژد فراهم و 

                                                           
1.R.Likert 
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های فرهنگی برای كنند كه اغلب یک دگرگونی در ارز انداز سازمانی پویا خلق مییک چوم نیآفرتحول

های فرهنگی برای انعکاس سازد كه اغلب یک دگرگونی در ارز انعکاس نوآوری بیوتر را ضروری می

الیق همچنین به دنبال برقراری یک رابطه بین ع آفرینتحولسازد. رهبری تر را ضروری مینوآوری بیش

فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازد كار كردن برای اهداف متعالی را بدهد )میر كمالی و همکاران، 

در تغییر اهداف و  شانییقادر به متعهد كردن پیروان خود با توجه به توانا آفرینتحولرهبران (. 1314

دانند بلکه در جستجوی سازمان را ایستا نمیهای جاری در ها و نگر ارز  هاآناعتقهادات پیروان هستند. 

و  زاددغالمسازمان و متناسب با شرایط محیطی هستند ) تیتغییر و تحول در راستای اهداف و مأمور

 (.1312تحویلدار، 

بالقود در پیروان و ارضای نیازهای باالتر آنان است. رهبران  یهازدیگرا، به دنبال انگیک رهبر تحول

كند بنابراین رهبری كنند كه پیروان را به رهبران تبدیل میگرا، رابطه انگیزشی متقابلی را برقرار میتحول

 .گرا، تعاملی و دوسویه استتحول

 گرارهبری تحول یهایژگیو -1

دهد و چگونگی رسیدن به آن جذاب و روشن شکل میای را به شیود یاندازگرا چومرهبر تحول

كند و این اطمینان را به زیردستان انتقال عمل می ینیبنفس و با خو با اعتمادبه ؛ وكندانداز را بیان میچوم

كند و كاركنان را برای رسیدن كند، با الگو بودن هدایت میمی دیها را با اقدامات نمادین تأكدهد، ارز می

مناب   یریكارگبا ترجیح اثربخوی بر كارایی سعی در به ینآفرتحولرهبران . سازدانداز توانمند میچومبه 

برنز توجه را به ماهیت روابط  .مؤثر در جهت رسیدن به اهداف سازمانی رادارند یاگونهانسانی سازمان به

های تعارض و قدرت اهداف ییمطالعه رهبری را به سمت پویا جلب نمود. او روانیمتعامل رهبران و پ

را  رهبری مدل نوع دو و سپس كوانید و پیروی رهبری اخالقی مبنای و اهمیت عمدی واقعی تغییر  جمعی

اخالقی است  تاًینها انگیزد دهندد متعالی و ینآفرتحولبرنز رهبری  ازنظر. ینآفرتحول دلی وتبا: نمودمطرح 

 اساس بر 1رود. برنارد بسپیروان باال می دو رهبران و اخالقی هرتمایالت  كه در آن سطوح رفتار انسانی و

عنوان كسی كه را به ینآفرتحولرهبر  نظریه جدیدی ارائه داد. او ینآفرتحولنظریه برنز در مورد رهبری 

 یجمعپیروی از اهداف دسته ها جهت عملکرد فراتر از انتظاراتوان وبه آن سازد وپیروان را توانمند می

به نقل از داوودی و همکاران،  2414، 2كورلندنماید )دهد تعریف میمناف  شخصی فوری انگیزد می یجابه

1314.) 

 

                                                           
1. Bass 
2. Kurland 
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 ینآفرتحول رهبری هایمؤلفه -2

 این یدهنددلیتوک عناصرعنوان به كه عامل یا مؤلفه چهار به شدن عملی برای ینآفرتحول رهبری

 :از عبارتند عوامل این. دارد نیازاند شددشناخته نیز نظریه

 زیردستان و تحسین اعتماد مورد دارد، را كاریزماتیک رهبر خصوصیات فرد، حالت این در :آرمانی نفوذ -

 .شوند او همانند كه كنندسعی می و شناسندیم مدل و الگو یکعنوان به را او زیردستان است؛

 باور تال ، با بودن آن یابیدستقابل و هدف به تا كندیم ترغیب را كاركنان رهبر :بخشالهام انگیزش -

 .هستند نیبخو اهداف  بهودندسترس قابل و آیندد به نسبت معموالً افراد این. كنند پیدا

 كه كنندمی را توویق پیروانوان رهبران این. زدیانگیبرم را كاركنان ذهنی صورتبه رهبر ذهای: ترغیب -

 ترغیب را پیروان آنان. قرار دهند سؤال مورد را بدیهی فروض و كنند برخورد خالقانه مسائل، حل در

 پیادد را نوآورانه مسئله حل یهافن و قرار دهند یموردبررس مختلف زوایای از را موکالت كه كنندمی

 .كنند

 را افراد رهبران نیازهای این. كندمی برآوردد را زیردستان احساسی نیازهای رهبر فردی: مالحظات -

 الزم موخص هدف به برای رسیدن كه را هاییمهارت تا كنندمی كمک هاآن به و دهندمی توخیص

 و آموز  دادن، پرور  صرف را یامالحظهقابل زمان است ممکن رهبران این .دهند پرور  دارند

 (.1313عباسپور و آرائی، )تعلیم كنند 

 اارااا  خالقی   -2-3
 كند:می تعریف گونهنیا را خالقیت ،پدیاویکی المعارف دایرد سایت

 كه است مفاهیم موجود و هاایدد آمیز  یا مفاهیم و هاایدد كوف ذهنی فرایند آفرینندگی یا خالقیت»

 هایتوانایی یریكارگبه خالقیت یعنی درواق  «.شودمی تحریک ناخودآگاد یا خودآگاد بینش، فرایند توسط

 پیوستگی ایجاد یا هاایدد تركیب به را نیز آن برخی كه جدید مفهوم یا فکر یک تبلور یا ایجاد برای ذهنی

 اند.نمودد تعبیر هاایدد بین

 محیط، افراد و عقاید، با تعامل حین در كه است امکانات و تخیل با بازی خالقیت، دیگر تعریفی در

 زمان طول در آن هایتعریف كه است مفهومی خالقیت .شودمی معنادار و جدید نتایج ارتباطات، به منجر

 است. كردد تغییراتی

 تفکر خالق وی نظر به. است دادد قرار مدنظر گوایی مسئله نوعی عنوانبه را خالقیت ،(1132) تورنس

 یدربارد سازیفرضیه در اطالعات، موجود هایكاستی یا مسائل كردن حس فرایند از است عبارت اختصاربه
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 نتایج انتقال سرانجام، و هاآن ییباز آزما و ها، بازنگریفرضیه آزمودن و ارزیابی ها،كاستی رف  و مسائل حل

 دیگران. به

 از فرایندهای گرفته نوست كه باشد ارزشمند هم و اصیل هم كه است چیزی تولید شامل خالقیت

 به اوقات گاهی تفکر خالق، محصوالت علمی دیدگاد یکنظر . ازنقطهاست انسان ناخودآگاد و خودآگاد

 وجود خالقیت از یگانه تعریف یا یک دیدگاد علم در هاپدیدد دیگر همانند. شودمی دادد ارجاع واگرا تفکر

 است: شدد منسوب زیر موارد به متنوعطور به و ندارد

 و روانی هاینبوغ، بیماری مانند مواردی همچنین و شانس فردی، ویژگی اجتماعی، محیطی شناختی، فرایند

 است. شدددادد پیوند یطبعشوخ

  شخص شود كهمی تولید زمانی خالق، تفکرات. است شکسته فرضیات فرایند دیگر مناسب تعریف

. اندنپرداخته آن به كه دیگران كند جستجو را جدیدی دیدگاد یک و باشد گذاشته كنار را هافرضپیش

 تفکر توانایی و بودن غیرمتعارف هو ، پوتکار، قبیل از هاویژگی از تعدادی زمانهم حضور به نیاز خالقیت

 و ذهنی تصورات همچون غالباً و است تال  و بدون زحمت خودكار، خالقیت،. دارد خاص سبکی به

 (.1314صالحی و آصفی، آید )می وجود به خودانگیخته

 تعاریف و اندواژد داشته این از متفاوتی یهابرداشت محققان، و شناسانروان تاكنون، كه است این واقعیت

 تعریف در برخی. است آن یماهیت پیچیدد از ناشی ی،نظراختالف چنین وجود. اندكردد ارائه آن از متنوعی

 اند:گفته خالقیت،

 قادر را یادگیرندد كه نظریاتی برابر در حساسیت و پذیریانعطاف ابتکار، قدرت از است تركیبی خالقیت،»

 و شخصی رضایت آن، حاصل كه بیندیود مولد و متفاوت نتایج به نامعقول، تفکر نتایج از خارج سازدمی

 «بود. خواهد دیگران خوشنودی احتماالً

 شود؛دیدد می موخص زمانیک در و معینی فرد از كه است ذهنی فرایند یک خالقیت، بنابراین،

 و جدید تولید. شودتولید می –متفاوت و نو چیزی یا ایدد از اعم-جدید اثر یک آن، یدرنتیجه كه فرایندی

 مهم ینکته دو به خالقیت، یمطالعه دربارد در. باشد ذهنی یا عینی و غیركالمی یا كالمی تواندمی متفاوت،

 داشت: توجه بایست زیر

 در. كهنه باشد تولیدات یا هاایدد از جدیدی هایصورت یا اشکال خلق تواندمی خالقیت آنکه اول -

 است. تازد هایخالقیت اساس گذشته، هایایدد و فکرها اغلب صورت، این

 ییا مسئله موقعیت یک تنها و یفرد تال  حاصل و است انحصاری امری خالقیت اینکه دوم -

 از ذهنی یسابقه گونهچیه قبالً كه كند خلق را چیزی است ممکن فردی ،روازاین نیست؛ عمومی
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 در و دیگری شخص قبالً توسط یکسان كامالً یا موابه صورتبه چیز آناگرچه  باشد؛ نداشته آن

 باشد. شددخلق خاصی موقعیت

 از متفاوت هایگونه به كه تفکری است؛ فکری جریان از خاصی نوع از گیریبهرد مستلزم خالقیت،

 حل در جامعه، را فکری آن ،فورد گیل نام به روان شناسان، از یکی كه چیزی« واگرا تفکر» عام جریان

 (.1311كند نامید )آزادی مقدم و همکاران، می پیدا نمود مسائل،

 خالقی  یهاگونه -2-3-1

 شود:می ارائه هركدام یدربارد مختصری توضیح كه دارد وجود خالقیت از مختلفی هایگونه

 سادد، قلمداد  بسیار آن، با برخورد از پس افراد كه شودمی اختراعاتی به منجر عملی؛ خالقیت -1

 شوند؛می تعجب دچار نرسیدد، ایوان فکر به چرا اینکه از و كنندمی

 گیرد؛می سرچومه ذهنی مسائل گونیگونا از خالقیت این ذهنی؛ خالقیت -2

 ؛هستایوان  ذهنی خالقیت یم،دار انتظار هنرمندان از هنر عنوانبه ما آنچه هنری؛ خالقیت -3

ازنظر  افتد كهمی اتفاقندرت به هاسازمان در خالقیت از نوع این تخیلی؛ و غیركالمی خالقیت  -4

 تخیالت فقط از افراد خالقیت نوع این در. رسدمی نظر به غیرمنطقی و غیرعادی سازمان اعضای

 (.1382كنند )موبکی و وفایی، می استفادد خود

 خالقی  فرایاد -2-3-2

 منجر و اندتداخل داشته و تعامل یگریکد با كه است شددگرفته نظر در ایمرحله چهار فرایند خالقیت، برای

 از:اند عبارت مرحله، چهار این. شوندمی نو ایاندیوه ایجاد به

 این. شودانجام می انسان، ذهن پس در كه ناخودآگاد یمطالعه و مرور ناخودآگاد؛ یمطالعه و مرور -1

-می آمادد یک خالقیت انجام برای را خود كه گرفت نظر در افراد آمادگی عنوانبه توانیم را مرحله

 كنند؛

 در. شودمی دادد خودآگاد پیوند ذهن به ناخودآگاد ذهن كه است زمانی كوف یمرحله شهود؛ و كوف -2

 شوند؛می رابطه دارای تعارض بودند و تضاد در یگریکد با زمانی كه هاییپدیدد كوف یمرحله

 دچار كنند، آنگاد مواهدد همبستگی مسئله، خود و هاپدیدد میان ارتباط بین افراد، كه زمانی بینش؛ -3

 ؛هست فرد در جدیدی بینش آمدن وجود به از نوان كه شوندمی هیجان

 در و دارنددوام كمی بسیار زمان هابینش این مواق  برخی قضایا؛ اثبات یا منطقی بندیصورت -4

. آورد وجود به نزد افراد هاآن نگهداری و ثبت برای ابزارهایی است الزم لذا روند؛می بین از مدتكوتاد
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 هایچالش از البته است؛ های جدیدبینش آزمون و آزمایش جدید، یاندیوه یک به دستیابی یالزمه

 .باشدمی ارزیابی هایشیود در نقصان موجود

 برای موضوع مسئله از بخوی به مربوط علمی اطالعات سری یک وجود ،ذكرشدد مراحل تمامی در

. كنند سپری را ایجاد خالقیت ندیفرا اطالعات، این نمودن تركیب از استفادد با بتوانند تا است الزامی افراد

 امروزی هایسازمان لذا نامند؛خالق می تفکر را مسئله واقعیات مورد در اطالعات از بخوی بیترتنیابه

 بگیرند. پیش در را حل مسائل رو  نیبهتر كه هستند خالق تفکر با مدیرانی نیازمند

 خالقی  گسترش و توسعه  -2-3-3

 را خالقیت توانمی چگونه كه یمپردازمی پرسش این پاسخ به خالقیت، تعریفروشن شدن  به توجه با

 از افراد، یهمه و است ریپذتوسعه امری خالقیت، كه گفت بایست آن از قبل ولی داد گستر  و توسعه

 كنید: توجه زیر امور به خالقیت، یتوسعه برای. برخوردارند خالقیت یبالقود توانایی

 و فردی هایییتوانا با متناسب هركسی و است شخصی و فردی امری خالقیت،ازآنجاكه  -1

 سراغ به بایست امر، این تیتقو جهت نماید، اقدام آن گستر  و توسعه به تواندمی ،فردمنحصربه

 .پرداخت آن ارزیابی به و رفتفرد منحصربه و فردی هایتوانایی

 و دقت گستر  و افزایش با بنابراین دارد خالقیت در مهمی نقش مسائل، درک در حساسیت میزان -2

 كرد. كمک فردی خالقیت یتوسعه به توانمی مسائل، درک در حساسیت

 آن، رشد برای پس دارند خالقیت با مستقیمی یرابطه كنکا ، و تجربه آزمایش، شک، بدون -3

 كرد. اقدام متنوع، هایآزمایش انجام و پژوهش تجربه، افزایش طریق از بایست

 تخیل، زیرا شود؛می محسوب خالقیت، قدرت برانگیختن در مؤثر هایراد از یکی تخیلی، یاندیوه -4

 در كه یاگونهبه واقعی، یمسئله یک حل متوجه فرد، ذهن آن، ضمن كه است آزاد تفکر نوعی

 آزادانه موجود، هنجارهای و قیود از خارج فرد تخیل، در بلکه شودنمی دارد، وجود خارج عالم

 محدود را خود هرگز فرد، موقعیتی، چنین در. كندمی تصور خود ذهن در دارد، تمایل كه را آنچه

-می دلش كه را آنچه هر آزاد، و كندنمی ملموس و موهود امور و هاواقعیت حصار در محبوس و

 تخیل از شکلی را خالقیت ،الک هر نام به معاصر، شناسانروان از یکی. كندمی تصور خواهد،

 یهاویژگی از یکی دیگر، طرف از شود.می نوآوری و ابداع ینوعبه منجر كه داندمیشدد كنترل

 وجود است، رشته این محققان و شناسان روان یهمهموردقبول  كه خالق افراد میان موترک

 است. خالقساالن بزرگ و كودكان یهمه نزد در العادد،فوق تخیل قدرت
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 گستر  خالقیت، و رشد برای ،روازاین است؛ همرادنفس اعتمادبه و فکر استقالل با خالقیت، -1

 و تقویت رشد طریق از ،نیبنابرا است الزم و ضروری كامالً نفس،اعتمادبه از برخورداری

 توسعه به توانمی شناسان،روان یتوصیه مورد و متداول هایرو  از گرفتن بهرد و نفساعتمادبه

 (.1314حقایق، ) پرداخت فردی خالقیت رشد و

 توانمی گردد؛ پسمی ترعمیق و ترغنی شخصی، هایبرداشت و احساسات بیان طریق از خالقیت -3

 نظرات گذاشتن نقطه میان در و شخصی هایوتحلیلتجزیه ها،تجربه یدربارد كردن صحبت با

 را خالقیت یو توسعه گستر  یزمینه ،باتجربه افراد ونظران خصوص صاحببه دیگران، با خود

 هاپدیدد یرابطه درک شخصی، به یتجربه گزار  و توصیف بیان، موارد، بسیاری در. كرد فراهم

 شود.می ختم نوآوری به یک امر، همین و شودمی كوف هاآن منطقی یرابطه و شودمی منجر

بر اساس  زندگی است هاینعمت یهمه از مندیبهرد و جذب توانایی آگاهی، یتوسعه خالقیت، -9

 را فرد درونی بیرونی، توانایی عوامل كمک به توانمی و است پذیرتوسعه خالقیت شد، گفته آنچه

 تجهیز و آن بر داشتن تمركز ذهنی قبلی، یهاشناخت تمام از گرفتن بهرد با فردی هر. كرد شکوفا

 هایویژگی كوف به توانستخواهد  انگیزشی، بعد افزایش و حركت موتور به خود كردن

 گستر  به وجودی، هایو نعمت هادادد تمام گرفتن اختیار در با و كند اقدام خودفرد منحصربه

 .(منب  همان)بپردازد  ویژگی این

 خالقی  اهمی  و نقش  -2-3-4

 :فردی جابه از خالقی  اهمی  و نقش -1

 خودشکوفایی یسوبه دهنددسوق و استعدادها شکوفایی و رشد عامل خالقیت 

 اجتماعی و شغلی فردی، هایموفقیت عامل خالقیت 

 :سازمانی جابه از نوآوری و خالقی  اهمی  و نقش -2

 خدمات و تولیدات تنوع كمیت، افزایش 

 رقابت در موفقیت و خدمات و تولیدات كیفیت افزایش عامل 

 مناب  اتالف و ضایعات ها،هزینه كاهش عامل 

 سازمان كاركنان كاری انگیز  افزایش عامل 

 سازمان كاركنان شغلی رضایت و روانی بهداشت سطح ارتقای عامل 

 سازمان وریبهرد ارتقای عامل 

 سازمان كاركنان و مدیریت مجموعه موفقیت عامل 

 سازمان بالندگی و رشد عامل 
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 رقابت حس توویق و تحریک عامل 

 ییگراعمل مووق و ینیزنویمپوت كاهش اداری؛ بوروكراسی كاهش عامل 

 (.1381و همکاران،  داوود آقاتولید ) عوامل اكردنیمه و تحریک عامل 

 ادگیری سازمانیی  -2-3-5

در جهان رقابتی امروز، سازمانی بقا دارد كه بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیطی پیرامون خود وفق دهد. 

سازگاری با محیط خود، به دنبال بهترین  منظوربهرا وادار ساخته تا پیوسته  هاسازمانتغییرات محیطی، 

كسب مزیت  هایرادباشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست یابند بنابراین یکی از  هارویهراهکارها و 

 است. اثربخوینیل به اهداف سازمانی با حداكثر  منظوربهبر یادگیری مستمر كاركنان  تأكیدرقابتی پایدار، 

، هامهارتاز  در مقابل فوارهای ناشی اجازد نخواهد داد كه هاسازمان، به محیط متغیر امروز مسلماً

 سازیزمینه، بسترسازیسنتی و همیوگی ادارد شوند.  صورتبهند توانمیرقبا  هایفناوریو  هاتوانایی

و بهتر گام  ترسری كمک كند تا نسبت به رقبا  هاسازماند به توانمیاز رقبا  ترسری یادگیری و آموزشی 

بنابراین گرایش به سمت یادگیری فردی و سازمانی، اساس بقا و بهبود عملکرد سازمانی است  ؛بردارند

 (.1384سبحانی، )

مختلف  هایگرایشموضوع یادگیری سازمانی تنها یکی از موضوعات مطرح در  1114در دهه 

مباحث جدید مدیریتی قرار گرفت.  الوعاعتحتمدیریت بود و از آن تاریخ به بعد بحث یادگیری سازمانی 

 :هستاز یادگیری سازمانی به شرح زیر  شددمطرحبرخی از تعاریف 

تاریخچه یادگیری و نظراتی كه پیرامون این مفهوم ارائه گردیدد است را با دقت  كههنگامی

بودد است.  هاقرنر در طی كه یادگیری یکی از مسائل برانگیزانندد بو یابیمدرمی دهیممیقرار  موردبررسی

 پردازینظریهدانومندان متعددی در خصوص مفهوم یادگیری و نحود تسهیل یادگیری به تحقیق و 

. شاید اهمیت این مفهوم را بتوان ناشی از این واقعیت دانست كه درک ویژد یادگیری افراد به ما اندپرداخته

 (.1381)رابینز،  .و حتی هدایت نماییم بینیپیشمناسب  ایشیودتا رفتارهای آنان را به  دهدمیامکان 

 هایعادتتازد  هایاندیوهكسب اطالعات و  قبیلگوناگونی از  هایشیودبه  توانمییادگیری را 

 توانمیگوناگون حل كردن مسائل تعریف كرد. همچنین یادگیری را  هایرادو  متنوع هایمهارتمختلف، 

 (.1389پسندیدد یا حتی كسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف كرد )هداوند، و اعمال  وكاركسب صورتبه

 است: پیونهادشدد( 1131كیمبل ) وسیلهبه، تعریفی است كه هاتعریف ترینمعروفاما 

پایدار، در رفتار با توان رفتاری كه حاصل تجربه است، گفته  نسبتاًیادگیری به فرایند ایجاد تغییر 

 آیدمیپدید  داروهابیماری، خستگی یا  براثرموقتی بدن مانند آنچه  هایحالتآن را به  نتوامیو ن شودمی
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 نسبتاًتغییر -3 پایدار نسبتاًتغییر  -2تغییر  -1از:  اندعبارتمهم این تعریف یادگیری،  هایویژگینسبت داد. 

 (.1381سیف، )تجربه  براثرپایدار در توان رفتاری  نسبتاًتغییر  -4 پایدار در توان رفتارها

باشد.  غیرمستقیممستقیم یا  هایتجربهدر رفتار كه نتیجه  دائمی نسبتاًیادگیری عبارت است از تغییری 

یادگیری همراد با تغییر در رفتار است؛ اگر تغییری حاصل  -1است:  توجهقابلاجرای اساسی این تعریف، 

ری مداوم است، در غیر این صورت، آموز  است و این تغییر تغیی -2نود، یادگیری صورت نگرفته است. 

 ایپدیددیادگیری  -4است.  غیرمستقیماین تغییر حاصل تجارب مستقیم و  -3یادگیری اتفاق نیفتادد است. 

 اتفاق نخواهد افتاد. باردیکبهفرایندی و تدریجی است؛ 

راد كلیدی سازمان است اف وسیلهبهیادگیری سازمانی یک شغل خاص از توسعه یادگیری در سازمان 

 كارگیریبه(. یادگیری سازمانی ابداع و 2449كارل، )ند با تغییرات متعاقب سازمان مرتبط باشند توانمیكه 

. یادگیری سازمانی یک شیود مهمی برای رسیدن به عملکرد موفق و كسب مزیت كندمی تأكیددانش جدید 

 .دهدمیارائه  هاسازمانرقابتی برای 

 وسیلهبه: یادگیری سازمانی فراگیری دانش گویدمی( روی سنجش یادگیری كاركرد و 3111) 1میلر

كنند تا  متأثربه كار ببرند و دیگران را  هایوانشغلهستند آن را در  مندعالقهاست كه  هاییگرودافراد و 

این  اثربخش(. یادگیری سازمانی 2442، 2پتری)انجام دهند  درستیبهوظایفوان كه برای سازمان مهم است را 

رو به رشد را  هایرقابتاست كه شرایط بهبود نوآوری و موفق شدن و تحمل كردن در برابر تغییرات و 

 (.2443كارل، ) دهدمیتوخیص 

با تغییر سازگاری یابد.  سرعتبهتا  سازدمییادگیری سازمانی فرایندی است پویا كه سازمان را قادر 

تسهیم میان كاركردی و یادگیری  وسیلهبهو  شودمیو رفتارها  هامهارتد شامل تولید دانش جدید، این فراین

. نتایج این دو اصل، خلق فرهنگ یادگیری و فرهنگ موترک در میان همه كاركنان شودمی، تقویت همکارانِ

 (.2442پترا، )است 

(. چون كار اغلب در شرایطی 2443ل، كار)یک فعالیت اجتماعی است  عمدتاً هاسازمانیادگیری در 

( و دیگران باهم در كنندگانعرضه) تولیدكنندگانكه افراد شامل همکاران، مدیران، موتریان،  شودمیانجام 

 (.2443، 3)آگستام دهدمیسطح اجتماع رخ  در ( ادعا كرد كه كل یادگیری شناختی1198) ویگاتسکی .اندارتباط

  را  چهارچوب( یک 1111) سن گرا(. 2441، 4گارلیک)یادگیری سازمانی یک فرایند پویاست

 :كندمیبرای یادگیری سازمانی با چهار فرایند پیونهاد 

  (مواهدد كردن)احساس كردن 
                                                           

1 - Meller 
2 -Petra 
3 -Aggestam 
4 - Gorelick 
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 تفسیر كردن 

 )ادغام كردن )تکمیل كردن 

 نهادینه كردن 

 

از دانش و به كار بردن است.  گیریبهردیادگیری سازمانی تغییر در وضعیت دانش است. این شامل 

. یادگیری كندمییادگیری سازمانی فرآیندی است كه از طریق آن سازمان تجربیات خود را درک و مدیریت 

 (.2443و همکاران،  وانت) شودمیبه تولید دانش مربوط  اساساًسازمانی 

و ماركوتیز است. این دو  ردگاهلیتعریف  شددارائهاز یادگیری  تاكنونتعریفی كه  ترینجام 

پایدار در  نسبتاً: یادگیری عبارت است از فرایند تغییرات اندكردد، یادگیری را بدین گونه تعریف شناسروان

 (.2443، 1هیر و همکاران)توان بالقود ناشی از تجربه 

« طالعهكسب دانش، فهمیدن یا تسلط یابی از راد تجربه یا م»در فرهنگ لغت آمریکایی، یادگیری 

 (.2441، 2گارلیک)است  شددتعریف

درونی شدن و بیرونی شدن  ( اعتقاد دارد كه یادگیری سازمانی از تکرار فرایندهای1111) 3موناكا

تحت عنوان دانش آشکار جذب  فردمنحصربهكه دانش  افتدمی. بیرونی شدن زمانی اتفاق شودمیحاصل 

بنابراین  ؛دهدمیگردد و با تبدیل این دانش آشکار به دانش ضمنی در فرد دیگر، پدیدد درونی شدن رخ 

مختلف یک  هایگرودیا  هابخشتعامل كاركنان،  واسطهبهیادگیری سازمانی از تالقی دانش ضمنی و آشکار 

 .(1381سبحانی نژاد، ) آیدمیسازمان، به وجود 

. از این كاركرد باید در گیردمیانجام  غیررسمی یادگیری سازمانی كاركردی است كه در سازمان

 (.2443، 4نوین بهرد گرفته شود )آگستام هایپارادایمجدید، آموختن و ارائه  هایدیدگادجهت آفرینش 

ختار، استراتژی و ، بلکه برای پوتیبانی از آن باید ساشودمیایجاد ن خودخودیبهیادگیری سازمانی 

را توویق كند و  پادا  كه یادگیری فردی و سازمانی هایدستگادمناسب طراحی گردد. طراحی  فرایندهای

اطالعات را از مناب  داخلی و خارجی و مبادله آن را تسری  نماید، از  آوریجم كه  سازوكارهاییدر ایجاد 

 (.1389قربانی زادد، ) هاستسازمانر الزامات ایجاد و تقویت یادگیری د

 یادگیری هایروش -2-4
 ترپیشكه  گونههمان. كنندمیمختلفی استفادد  هایرو برای آموز  و توسعه كاركنان خود از  هاسازمان

، نظارت گریمربیضمن خدمت،  هایآموز چون اجتماعی سازی،  هاشیودنیز اشارد شد، برخی از این 

                                                           
1 - Hair et al 
2 -Gorelick 
3 -Monaka 
4 -Aggestam 
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برخی دیگر  كهدرحالی. آینددرمیر محیط كار به اجرا و... د سازیهماهنگ هایبرنامه، رسمی، گرد  شغل

 هاكنفرانسآموزشی، ویدئو  هایكارگاد، سازیشبیهدانوگاهی،  هایدوردهمچون آموز  از طریق  هارو 

به رو   غیررسمی صورتبهد توانمی. یادگیری همچنین آینددرمیو...در خارج از محیط كار به اجرا 

گستر   هایشیوداستاد و شاگردی و... حاصل شود. در ادامه برخی از  غیررسمی، روابط وخطاآزمون

 گوییقصهو  هاشکست، یادگیری از سازیمدل، سازیشبیهیادگیری شامل تغییر رفتار، یادگیری مجازی، 

 (.2449میلر، )

 یادگیری هایمؤلفه -2-4-1

و سطوح سازمانی است. یادگیری سازمانی فرآیند پویایی فرآیند یادگیری سازمانی مربوط به افراد، گرود 

 افتندمی. سطوح مختلف یادگیری كه در سازمان اتفاق دهدمیو همه سطوح رخ  وقتهمهاست كه در 

د در توانمیدر سازمان  دیگرعبارتبهشامل: از یادگیری فردی به یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی است 

یعنی یادگیری از فردی به گروهی و از گروهی  ؛گرود و سطوح سازمانی اتفاق بیافتدمیان افراد، گرود، درون 

در  هاگرودكه  ند یاد بگیرندتوانمیتنها زمانی  هاسازمان. یابدمیو بالعکس انتقال  سازمانیدرونبه سازمانی و 

یاد بگیرند. سهیم شدن و استفادد  جمعیدسته صورتبهسازمان از طریق تجربه و دانش موترک در بین افراد 

 (.2443كارل، )از مناب  دانش باید شامل همه اعضاء سازمان باشد 

كسب دانش از دو طریق انجام  مکانیسمیادگیری مربوط به عمل آموختن و كسب كردن دانش است. 

یا كه دانش ضمنی  . كسب دانش بیرونی و دانش درونی. فرآیند اول از طریق افرادی استشودمی

(. فرآیند دوم مرزیبرونآموزشی خارجی و  هایبرنامه)مانند  كنندمیرا از بیرون سازمان كسب  شددتدوین

 كنندمیسازمان كسب ر را با انجام دادن وظایف مختلف د شددتدوینیا  كه دانش ضمنی است از طریق افرادی

 (.2449كارل و همکاران، ))مانند توسعه محصوالت( 

  سازمانی شامل:مراحل یادگیری 

 فراگیری دانش، از طریق مناب  خارجی یا توسعه درونی 

 در میان اعضاء سازمان توزی ، از طریق منتور كردن دانش 

  ،تا غیرموتركوانسهیم كردن افراد و یکی كردن ابعاد و جهت دانش  وسیلهبهتفسیر و برداشت 

 هماهنگ شوند. باهمنیز  هاگیریتصمیمبه درک موتركی برسند و در  هاآنهمه 

سازمان  هایسیستمحافظه سازمانی، از طریق ذخیرد كردن دانش برای استفادد آیندد، یا در طراحی 

 (.2441گارلیک، )دیگر  هایسیستمو  هارویه، قواعدبرای این هدف، یا برای 

. مرحله اول تطبیق یافتن برای كندمی( سه سطح را برای توسعه یادگیری سازمانی بیان 1118) گاروین،

. پیامد  این است كه گیرندمیجدید قرار  هایایددشناخت سطح است. اعضای سازمانی در معرض 
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. مرحله دوم رفتاری كنندمیمختلف  هایرو و شروع به فکر كردن در مورد  یابدمیدانووان افزایش 

 ؛(2443)كارل،  كندمیرفتارشان تغییر  درنتیجه، كنندمیجدید را درونی  هاینگر است. نیروی كار 

و صحیح صورت نگرفته  اثربخشبنابراین یادگیری باید به تغییر رفتار منجر شود و اگر چنین نباشد انتقال 

. این اتفاق موق  تغییر افتدمیاتفاق  است. سومین و آخرین مرحله زمانی است كه بهبود و اصالح عملکرد

كیفیت عالی، توزی  بهتر، افزایش نرخ سهم بازار یا ) شودمیموهود در نتایج  رفتار منجر به اصالحات

 (.2443كارل، )سودهای ملموس دیگر( 

فراگیری،  هایدوردبرای یادگیری در طول  هاییآزمایوگادباید خودشان را مانند  هاسازمانبنابراین، 

ه منجر به نوآوری و افزایش عملکرد سازمانی ایجاد كردن، سهیم شدن و استفادد از مناب  تداوم پذیر دانش ك

 (.2449میلر، ) كنندطراحی  شودمی

 مزایای یادگیری سازمانی  -2-4-2

مدیریت استراتژیک است.  ٔ  درزمینهیادگیری سازمانی یک منب  ضروری و بنیادی است از مزیت رقابتی 

دارد نباید فقط به فرآیند اطالعات كارا بسندد كند. بلکه  سروكارسازمانی كه پویا است و با تغییرات محیطی 

ر معرض تغییرات ( دریافت كه تمام صنای  د1112ویلیامز ) باید دانش و اطالعات را نیز تولید كند.

 وسیلهبه، یا افتدمیموتریان و رقبا به جریان  وسیلهبهكه این تغییرات یا  گیرندمیچومگیری قرار 

 هاآنتا  كنندمی. این تغییرات برای مواغل فوار مداوم را ایجاد شودمیلوژی ایجاد تکنو كنندگانعرضه

نسبت به رقبا  ترسری بنابراین، یادگیری  ؛حفظ موتریانوان بهبود بخوند منظوربهتولیدات و خدماتوان را 

 كهاست  ترموفق. در دنیای پویای اقتصادی امروزد سازمانی سازدمیتداوم پذیری مزیت رقابتی را ممکن 

سازمانی فرآیند مهمی برای رسیدن آسان به باالترین  فرآیند یادگیری سازمانی را جدی بگیرد، زیرا یادگیری

 سازمانی است. اثربخویسطح 

بلکه منب   وكارهاستكسب وبرتریمنب  مزیت  تنهانهكه دانش  كندمی( پیونهاد 1113دراكر )

كه  كنندمی( بحث 1113(. دیکسان )2443زمان است )كارل، مزیت برای سا فردمنحصربهو  انحصاری

اصالحی مستمر  هایفعالیتتا از طریق  سازدمییادگیری سرآمد دیگر مناب  است، زیرا شركت را قادر 

رقابتی را برای دورد طوالنی حفظ كند. یادگیری  هایمزیتاز حریفان،  ترسری اطالعات با نرخی  فرآیندهای

 :شودمیهیل موارد زیر نیز سازمانی باعث تس

 دیدن محیط دقتبه 

 تمركز روی موتری 

 بینش سازمانی 

  كاری هایگرودارتباطات باز و همکاری بین افراد و میان 
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 مواركت كاركنان د ر تصمیم مدیریت 

 آزمایش كردن 

  جدید هایمهارت فراگیریتوسعه شغلی و 

 برای رشد شغلی هاییفرصت 

 یک محیط كاری منصفانه 

  (.2449میلر، )تنوع نیروی كار 

 

 فرآیادهای یادگیری سازمانی -2-4-3

 شددتوکیلكه از چندین مرحله  داندمیفرآیند  مثابهبه، یادگیری سازمانی را شددارائهبسیاری از تعاریف 

گوناگونی  هایبرداشتمختلف  پردازاننظریه. كندمیو با اجرای آن، سازمان به سمت یادگیری حركت  است

 .شودمیاشارد  هاآنكه به تعدادی از  اندكرددند یادگیری سازمانی ارائه از فرآی

فرآیند اكتساب دانش از بیرون؛ دارای چهار فرآیند فرعی است  هاسازمانفیگوئردو یادگیری در  ازنظر

. این كنندمیفرآیندی است كه طی آن افراد دانش ضمنی یا صریح )مدون شدد( را از بیرون از سازمان كسب 

دعوت متخصصین از خارج از سازمان، فرستادن افراد برای  مثل. شودمیكار توسط فرآیندهای مختلف انجام 

منظم و دائمی برای كسب دانش مدون از بیرون و دعوت از متخصصین  هایكانالرسمی، ایجاد  هایآموز 

 برای سخنرانی در سازمان.

مختلف از درون  آن افراد دانش ضمنی را به طرق ه طیاز درون؛ فرآیندی است ك فرآیند اكتساب دانش

 .فرآیندهاانجام كارهای تکراری روزانه و كسب تجربه و مواركت در بهبود  مثل؛ آورندمیسازمان به دست 

رسمی بخش تحقیق و توسعه یا تجارب منظم در واحدهای  هایفعالیتاین فرآیند همچنین از طریق 

 (.1314كرامتی، ) شودمیعملیاتی و خطوط تولید، انجام 

ذهنی  هایمدل( دانش؛ فرآیندی است كه طی آن افراد در دانش ضمنی )پذیریجامعهعمومی شدن )

، فرآیند عمومی شدن دانش، شامل فرآیندهای دیگرعبارتبه ؛شوندمیفنی( یکدیگر سهیم  هایمهارتو 

است كه طی آن دانش ضمنی از یک فرد یا گرود به فرد یا گرود دیگر منتقل  غیررسمیفرعی رسمی و 

 ، گرد  شغلی و آموز  ضمن خدمت.مسئلهمواهدد، توکیل جلسات، حل مواركتی  مثل. شودمی

)تدوین( دانش؛ فرآیندی است كه طی آن تمام یا بخوی از دانش ضمنی افراد تبدیل به  رمزگذاریفرآیند 

 .شودمیدانش صریح 
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 فرآیادی پویا مثابهبهیادگیری سازمانی   -2-4-4

و دیگران بر مبنای كار دانومندان پیوین، الگویی از فرآیند یادگیری سازمانی را ایجاد كردند كه  عروسان

ایجاد دانش جمعی بر پایه چهار فرآیند  هاآن ازنظر. دهدمیسطوح مختلف سازمان را توضیح  یادگیری در

 فرعی زیر استوار است:

 آگاد شدن 

 تعبیر و تفسیر 

 بخویانسجام 

 نهادینه كردن 

 .پیونددمیاین فرآیند در سطوح مختلف سازمان، اعم از فردی، گروهی و سازمانی به وقوع 

 نوظهورو دانش  شددنهادینهكه سازمان باید تنوی را كه بین چیزهای از قبل  كندمیبیان  عروسانمدل 

و  دهدمیل روابط بین سطوح فردی، گروهی و سازمانی را شرح ، مدیریت كند. این مدآیدمیبه وجود 

كه از چهار گام اصلی آگاد شدن،  نمایدمییک فرآیند توریح  عنوانبهعالود بر این، یادگیری سازمانی را 

در مدل، گام  شددمطرحاست. یکی از نکات اصلی  شددتوکیلو نهادینه كردن  بخویانسجامتعبیر و تفسیر، 

 (.1381رابینز، )كه از اهمیت بسزایی برخوردار است  چهارم یا نهادینه كردن یادگیری د ر سازمان است

 پیشیاه تحقیق  -2-5

 تحقیقات خارجی -2-5-1

 سازمانیفرهنگبر نوآوری و  ایمراوددو  آفرینتحول( به بررسی تأثیر رهبری 2419) همکارانلی و 

توزی  گردید، نتایج حاصل از معادالت ساختاری  پرسونامه هادادد آوری جم منظوربهپرداختند، بدین منظور 

 تأثیر دارد. سازمانیفرهنگبر نوآوری و  آفرینتحولنوان داد كه رهبری 

بر خالقیت كاركنان پرداختند،  آفرینتحولو رهبری  بررسی یادگیری سازمانی به( 2411همکاران ) و دو

پرسونامه توزی  گردید، نتایج نوان داد كه یادگیری سازمانی و رهبری  هادادد آوریجم  منظوربه

 بر خالقیت تأثیر دارد. آفرینتحول

 گذار آزادو  ایمراودد، گراتحولرهبری  هایسبک بینیپیش( به بررسی 2411) همکاران وبهاروند 

 اندبوددنفر  118این مطالعه  كنندگانمواركتآموزشی با توجه به هو  هیجانی پرداختند،  هایگرودمدیران 

انتخاب  آبادخرمآموزشی دانوگاد  هایگرودو مدیران  علمیهیئتكه به رو  كل شماری از بین اعضای 

، مقیاس هو  هیجانی شوت و شدداستفاددو ابزارهای  شدند. رو  تحقیق توصیفی از نوع همبستگی

( بودد است، نتایج نوان داد سبک 2443) همکارانو  بأسرهبری  چندعاملی( و پرسونامه 1118) همکاران
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 مؤلفهنوان داد فقط  هایافتهآموزشی رواج بیوتری دارد. همچنین  هایگروددر مدیران  گراتحولرهبری 

 كند. بینیپیشرا  گذار آزادو  گراتحولد سبک توانمیاز هیجان  برداریبهرد

با رفتار شهروند سازمانی پرداختند، یکی  گرالتحو( به بررسی رابطه رهبری 2414) همکارانآكسل و 

رسمی خود تال   وظایف ازكاركنانی دارند كه فراتر  هاآنی بزرگ این است كه هاسازماناز دالیل موفقیت 

تحقیقات نوان  دهندمیدارند كه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز  كاركنانی هاآنیعنی  نمایندمی

 .سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد شهروندی رفتارو  آفرینتحولدادد بین رهبری 

و  مؤثرتررهبرانی  عنوانبه گراتحول( در تحقیق تحت عنوان رهبران 2413) فارلندوكت و مک 

روابط  گراتعاملنسبت به رهبران  گراتحولبه بررسی پرداختند، نتایج نوان داد كه رهبران  ترارضاكنندد

. تمركز بر مالحظات فردی كنندمیكردد، كمک بیوتری به سازمان  برقرار خودن و پیروان بهتری با سرپرستا

منجر به اتخاذ ریسک بیوتر و سطوح باالی فعالیت كارآفرینانه  گراتحولبه این معنی است كه رهبری 

 .شودمی

د كه رهبری و عملکرد سازمان پرداختند، نتایج نوان دا آفرینتحول( به بررسی رهبری 2413) جیمز

را نیز بهبود  غیرمالیعملکرد  آفرینتحولدارد. همچنین رهبری  تأثیربر عملکرد مالی سازمان  آفرینتحول

 .هستمتغیر میانجی در رابطه بین این دو متغیر  عنوانبه. تعهد سازمانی دهدمی

عملکرد سازمانی پرداختند،  و نوآوری فردی و آفرینتحول( به بررسی رهبری 2412) سون ادموند

از طریق تقویت انگیز  درونی، تحریک عقالنی، توانمندسازی، حمایت از نوآوری و  آفرینتحولرهبران 

، توویق و به چالش كویدن، نوآوری كاركنان و عملکرد سازمان خود را افزایش اندازچومآزادی، ایجاد 

مدیر عواملی هستند كه در رابطه بین رهبری  . چالش كار، حمایت مدیر، آزادی كاری و نفوذدهندمی

 دارند. ایواسطهو نوآوری نقش  آفرینتحول

سازمانی پرداختند،  عملکرد و بر نوآوری آفرینتحولرهبری  عنوان تأثیر تحت تحقیقی در( 2411) آالریفی

و نوآوری سازمانی، بین رهبری  آفرینتحولمثبت بین رهبری  ایرابطهكه  نوان دادد است هایافته

 و عملکرد سازمانی و بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی وجود دارد. آفرینتحول

 تحقیقات داخلی -2-5-2

و مدیریت دانش در سازمان تأمین  آفرینتحول( به بررسی رابطه بین رهبری 1313) همکارانطاهری و 

همبستگی بودد و جامعه آماری  -و بختیاری پرداختند، پژوهش از نوع توصیفی محل چهاراجتماعی استان 

نمونه  عنوانبهنفر از كاركنان  181اند. نفر توکیل دادد 314پژوهش را كاركنان سازمان مذكور به تعداد 

آوری اطالعات از پرسونامه محقق ساخته آماری با استفادد از فرمول كوكران انتخاب شدند. جهت جم 

علمی و متون معتبر و اخذ نظر استاد راهنما و  هایمؤلفهروایی پرسونامه با استناد به  استفادد شد.
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به  كرونباخگردید. پایایی پرسونامه نیز با استفادد از ضریب آلفای  تائیدمحتوایی  صورتبه نظرانصاحب

 82/4امه مدیریت دانش و پرسون 81/4 آفرینتحول، پرسونامه رهبری 89/4ترتیب برای كل پرسونامه 

اسمیرنف و ضریب همبستگی -اطالعات از دو آزمون كولموگروف وتحلیلتجزیهبرآورد گردید. جهت 

(، 341/4ضریب ) آرمانی نفوذآفرین، بیانگر رابطه بین ابعاد رهبری تحول :هایافته .استفادد شد پیرسان

 .هست( با مدیریت دانش 431/4)( و مالحظات فردی 121/4) ترغیب(، 441/4بخش )انگیز  الهام

شغلی دبیران با  هاینگر مدیران بر  گراتحول( به بررسی تأثیر رهبری 1313) همکارانسالجقه و 

ها پرداختند، رو  تحقیق كاربردی و از نوع توصیفی و ابزار گردآوری دادد سازمانیهویتنقش میانجی 

( غرب تهران به 1( منطقه )2 متوسطه) هایدبیرستان. جامعه آماری تحقیق شامل دبیران هستپرسونامه 

 آماری نمونه عنوانبهنفر  134گیری تصادفی سادد نفر كه با استفادد از رو  نمونه 1144تعداد 

 سازی معادالتهمبستگی اسپیرمن، ضریب رگرسیون و مدل ها از رو . برای آزمون فرضیهاندشددانتخاب

 سازمانیهویتآفرین بر تحولحاكی از آن است كه رهبری  آمدددستبهیج است. نتا شدداستفاددساختاری 

سازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی و رفتار شهروندی  سازمانیهویتداری دارد و نیز تأثیر مثبت و معنا

های شغلی دبیران یعنی تعهد آفرین مدیران بر نگر شود و همچنین تأثیر غیرمستقیم رهبری تحولمی

شغلی  ای از تأثیر مستقیم آن بیوتر است. سازمانیهویتزمانی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق سا

. هستپرسونامه  هادادددبیران( است. رو  تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و ابزار گردآوری ) كاركنان

نمونه آماری انتخاب  عنوانبه نفر 141منطقه غرب تهران كه  هایدبیرستانجامعه آماری تحقیق شامل دبیران 

معادالت  سازیمدل واز رو  همبستگی اسپیرمن، ضریب رگرسیون  هافرضیهشدند. جهت آزمون 

حاكی از آن است كه رابطه مثبت و معناداری بین رهبری  آمدددستبهاست. نتایج  شدداستفاددساختاری 

سازمانی( وجود  شهروندی رفتارو  سازمانی تعهد) كاركنانشغلی  هاینگر و  سازمانیهویت، آفرینتحول

 دارد.

 شناختیروان( به بررسی تأثیر رهبری مدیریت بر ارتقای توانمندسازی 1311) همکاراناسدی و 

 شناختیروانو توانمندسازی  آفرینتحول، از پرسونامه رهبری هاداددگردآوری  منظوربهكاركنان پرداختند، 

برآورد شدد است.  83.3و  12.1 ، به ترتیبهاپرسونامهایی توسط محقق طراحی شد. ضریب پای

انجام  LISREL و  SPSS افزارهاینرماز طریق  و استنباطی و آمار توصیفی دو سطح ، درهادادد وتحلیلتجزیه

 تأثیراین تحقیق براز  دارد و  هایدادد، نوان داد كه الگو با هادادد: نتایج تحلیل هایافته .پذیرفته است

 شناختیروان، ترغیب ذهنی و مالحظه فردی بر توانمندسازی بخشالهاممستقیم نفوذ آرمانی، انگیز  

در الگو، بیوترین اثر مستقیم را  شددبررسیشد. متغیر مالحظه فردی، نسبت به سایر متغیرهای  تائیدكاركنان 

از این تحقیق و تقویت  آمددتدسبهاز نتایج  گیریبهرد .كاركنان دارد شناختیروانبر توانمندسازی 
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در جهت ارتقای  تواندمیمالحظه فردی،  ویژدبه، ترغیب ذهنی و بخشالهاممتغیرهای نفوذ آرمانی، انگیز  

 كاركنان مفید واق  شود. شناختیروانتوانمندسازی 

گرا با تعهد  و تبادل گراتحولرهبری  هایسبکرابطه بین  ( به بررسی1311) همکاران و حیدری

نوان داد كه  وتحلیلتجزیهشهرستان دهلران( پرداختند، نتایج  وپرور آموز سازمانی )مطالعه موردی: 

و تبادل  گراتحولرهبری  هایسبکبین  دارمعنیشدد كه نوان دهند رابطه  تائیدتحقیق  هایفرضیهتمامی 

و تعهد سازمانی رابطه  گراتحولک رهبری . همچنین نتایج نوان داد كه بین سبهستگرا با تعهد سازمانی 

بنابراین  ؛مثبت و مستقیم و بین سبک رهبری تبادل گرا و تعهد سازمانی رابطه منفی و معکوس وجود دارد

 .بیوتر استفادد نمایند گراتحولاز سبک رهبری  بایستمیمدیران برای افزایش تعهد سازمانی كاركنان 

و تبادل گرا بر تعهد سازمانی  گراتحولبررسی تأثیر رهبری  ( به1314) همکاران وامیركبیری 

كه از بین  دهدمیپرداختند، كاركنان تحت آموز  یک سازمان نظامی، جامعه آماری این تحقیق را توکیل 

با ابزار پرسونامه  هاداددنمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر به رو  تصادفی سادد  241تعداد  یادشددجامعه 

رگرسیون  هایآزمونگردآوری و با استفادد از ضریب همبستگی اسپیرمن و  موردمطالعهامعه از سطح ج

بیوتر از  موردتحقیقكه میزان تعهد سازمانی كاركنان جامعه  است حاكیتحقیق  هاییافتهاست.  شددارزیابی

 .شودمیتوجیه  گراتحولطریق سبک رهبری 

نوآوری در بین كاركنان  اعتماد سازمانی و با آفرینحولت( به بررسی رابطه بین رهبری 1312) سهرابی

سطح  نتایج حاصله در پرداختند، 1311 رستم در سال و ممسنی نورآباد هایشهرستان عصرولی بیمارستان

با اعتماد سازمانی و نوآوری كاركنان بیمارستان  آفرینتحولكه میان رهبری  دهدمینوان  4،41معناداری 

. ضرورت جذب و گیرینتیجههمبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.  شهرستان ممسنی عصرولی

 شودمیتوصیه  وریبهردموجود با رویکرد افزایش  هایبیمارستاندر رأس  آفرینتحولرهبران  كارگماریبه

 شد.عصر حاضر با هایفرصتبهتر در جهت پاسخ سری  به تهدیدها و  رسانیخدماتتا تضمینی بر ادامه 
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 خالصه پیشیاه تحقیق (:2-2)جدول 
 

 ردیف
نام محقق و سال 

 تحقیق
 نتیجه تحقیق عاوا  تحقیق

همکاران و  یب 1

(2419) 

 ینآفرتحولتأثیر رهبری 

بر نوآوری و  یامراوددو 

 یسازمانفرهنگ

 تأثیر دارد. یسازمانفرهنگبر نوآوری و  ینآفرتحولرهبری 

دو و همکاران  2

(2411) 

بررسی یادگیری سازمانی 

بر  ینآفرتحولو رهبری 

 خالقیت كاركنان

بر خالقیت تأثیر  ینآفرتحولیادگیری سازمانی و رهبری 

 دارد.

همکاران  و بهارند 3

(2411) 

 یهاسبک بینییشپ

، گراتحولرهبری 

 آزاد گذارو  یامراودد

آموزشی  یهاگرودمدیران 

 با توجه به هو  هیجانی

آموزشی رواج  یهاگروددر مدیران  گراتحولسبک رهبری 

 مؤلفهنوان داد فقط  هایافتهبیوتری دارد. همچنین 

را  آزاد گذارو  گراتحولد سبک توانمیاز هیجان  یبرداربهرد

 كند. بینییشپ

همکاران آكسل و  4

(2414) 

 گراتحولرابطه رهبری 

 با رفتار شهروند سازمانی

سازمانی ارتباط  یرفتار شهروندو  ینآفرتحولبین رهبری 

 .مثبتی وجود دارد

فارلن دوكت و مک  5

(2413) 

 عنوانبه گراتحولرهبران 

و  مؤثرتررهبرانی 

 ترارضاكنندد

روابط بهتری با  گراتعاملنسبت به رهبران  گراتحولرهبران 

كردد، كمک بیوتری به  خود برقرارسرپرستان و پیروان 

. تمركز بر مالحظات فردی به این معنی است كنندیمسازمان 

منجر به اتخاذ ریسک بیوتر و سطوح  گراتحولكه رهبری 

 .شودمیباالی فعالیت كارآفرینانه 

بررسی رهبری  (2413) یمزج 6

و عملکرد  ینآفرتحول

 سازمان

دارد.  یرتأثبر عملکرد مالی سازمان  ینآفرتحولرهبری 

را نیز بهبود  یرمالیغرد عملک ینآفرتحولهمچنین رهبری 

متغیر میانجی در رابطه بین  عنوانبه. تعهد سازمانی دهدیم

 .هستاین دو متغیر 

به بررسی رهبری  (2412) سون ادموند 7

و نوآوری  ینآفرتحول

 عملکرد سازمانی فردی و

چالش كار، حمایت مدیر، آزادی كاری و نفوذ مدیر عواملی 

و نوآوری نقش  ینآفرتحولهستند كه در رابطه بین رهبری 

 دارند. یاواسطه
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 ینآفرتحولتأثیر رهبری  (2411آالریفی ) 8

بر نوآوری و عملکرد 

 سازمانی

و نوآوری سازمانی،  ینآفرتحولمثبت بین رهبری  یارابطه

و عملکرد سازمانی و بین نوآوری  ینآفرتحولبین رهبری 

 سازمانی و عملکرد سازمانی وجود دارد.

همکاران طاهری و  9

(1313) 

بررسی رابطه بین رهبری 

و مدیریت  ینآفرتحول

دانش در سازمان تأمین 

چهار اجتماعی استان 

 و بختیاری محل

، ینآفرتحولرابطه مثبت و معناداری بین رهبری 

 یتعهد سازمانكاركنان )شغلی  یهانگر و  سازمانییتهو

 سازمانی( وجود دارد. یرفتار شهروندو 

 

همکاران اسدی و  13

(1311) 

تأثیر رهبری مدیریت بر 

ارتقای توانمندسازی 

 كاركنان یشناختروان

، بخشالهامتحقیق و تقویت متغیرهای نفوذ آرمانی، انگیز  

در جهت  تواندیممالحظه فردی،  یژدوبهترغیب ذهنی و 

 كاركنان مفید واق  شود. یشناختروانارتقای توانمندسازی 

اران همک وحیدری  11

(1311) 

بررسی رابطه بین 

رهبری  یهاسبک

و تبادل گرا با  گراتحول

مطالعه )تعهد سازمانی 

 وپرور آموز موردی: 

 (شهرستان دهلران

و تعهد سازمانی رابطه مثبت و  گراتحولبین سبک رهبری 

مستقیم و بین سبک رهبری تبادل گرا و تعهد سازمانی رابطه 

بنابراین مدیران برای افزایش ؛ منفی و معکوس وجود دارد

 گراتحولاز سبک رهبری  بایستیمتعهد سازمانی كاركنان 

 .بیوتر استفادد نمایند

 وامیركبیری  12

 (1314همکاران )

بررسی تأثیر رهبری 

و تبادل گرا بر  گراتحول

 تعهد سازمانی

كه میزان تعهد سازمانی كاركنان  است یحاكتحقیق  هاییافته

 گراتحولبیوتر از طریق سبک رهبری  یقموردتحقجامعه 

 .شودیمتوجیه 

بررسی رابطه بین رهبری  (1312) یسهراب 13

با اعتماد  ینآفرتحول

نوآوری در  سازمانی و

بین كاركنان بیمارستان 

 یهاشهرستان عصریول

در  ترستمنورآباد ممسنی 

 1311سال 

 ینآفرتحولرهبران  یكارگماربهضرورت جذب و 

 یوربهردموجود با رویکرد افزایش  هاییمارستانبدر رأس 

بهتر در  یرسانخدماتتا تضمینی بر ادامه  شودیمتوصیه 

عصر حاضر  یهافرصتجهت پاسخ سری  به تهدیدها و 

 باشد.
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به این موضوع رسید كه یادگیری محوری و  توانمیقبلی  هایپژوهشدر  آمدددستبهبا توجه به نتایج 

 هایپژوهش متغیرهایداشته باشد، یک سری از  كاركناندر خالقیت  ایارزنددد نقش توانمی گراتحول

با توجه به مدل مفهومی  كندمی تائیددارد و صحت آن را  ر همخوانیپژوهش حال حاض متغیرگذشته با 

را  گراتحولیادگیری محوری و رهبری  متغیرهایقرار گیرد و  موردبررسیاین موضوع  خواهیممی پژوهش

 .قرار دهیم موردسنجشبر خالقیت كاركنان 

 

  



39 
 

 

 

 

 فصل سوم

 قی تحقیشناسروش

 

 

 

 مقدمه -3-1
 را افراد بین متقابل روابط هایپیچیدگی وسیله بدان كوشدمی پژوهوگر كه فرایندی از است عبارت ژوهشپ

 را اطالعاتی ها،واكنش و هاكنش دربارد (سامانمند) منظم هایرو  از استفادد با پژوهوگر. كند درک بهتر

 و كندمی ارزیابی را هاآن رسد،می هایینتیجه به اندیود،می هاآن مفهوم یا معنی دربارد كند،می آوریجم 

 شودمی پرداخته پژوهش رو  دربارد بحث به فصل این دهد. درمی ارائه را دستاوردها یا نتایج این سرانجام

 نحود ازجمله؛ پژوهش، هایرو  گیری،نمونه هایی و رو نمونه آمار و جامعه توضیح ضمن كه

 تبیین پژوهش روایی و پایایی سنجش و هاپرسش نامه اطالعات آن، به مربوط ابزارهای و اطالعات گردآوری

 گردد.می توریح آماری یافزارهانرم تحت پژوهش در مورداستفادد آماری تحلیل فنون درنهایت و  شدد

 روش تحقیق  -3-2
كاربردی است كه به دنبال است و  جهتازآنی كاربردی است؛ این تحقیق هاپژوهش ازجملهتحقیق حاضر 

 تیماه برحسب قاتیتحق یبندبر اساس دستهقرار گیرد.  مورداستفادد عملی در طوربهتواند نتایج آن می

-دادد نوع برحسب قاتیتحق یبندبر اساس دسته .هست همبستگی-توصیفی لیتحل حاضر پژوهش ق،یتحق

 .است یكم حاضر پژوهش ها،
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 گیریجامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه  -3-3
كه حداقل دارای یک صفت موخصه  موردنظرعناصر مطلوب  از تعدادی»از:  عبارت استجامعه آماری 

جامعه آماری از  زكننددیمتماصفت موخصه، صفتی است كه بین همه عناصر جامعه آماری موترک و «. باشند

ها تعداد آن كه ؛باشند(. جامعه آماری كاركنان شهرداری استان قزوین می1384سایر جوام  باشد )عادل آذر، 

است. رو   شددیینتعنفر  194جدول مورگان  اساسباشند. حجم نمونه در این تحقیق بر نفر، می 324

 ی نیز تصادفی سادد است.ریگنمونه

 روش گردآوری اطالعات  -3-4

پرسونامه، محقق به شهرداری استان قزوین مراجعه  های تحقیق پس از تأیید نهاییآوری داددبرای جم 

كاركنانی كه در دسترس محقق بودند توزی  نمود. در ابتدا دربارد موضوع تحقیق و  ینرابنمودد و پرسونامه 

ها ها گفته شد. سپس پرسونامه به آنمتغیرهای آن با كاركنان صحبت شد و توضیحاتی دربارد تحقیق به آن

ک تها، ابتدا تکآوری تمامی پرسونامهآوری گردید. پس از جم جم  موردنظرهای واگذار و دادد

هایی كه دارای نقص بودد و یا قرار گرفت و سپس پرسونامه یموردبررسها توسط محقق پرسونامه

های كارشناسان به اعداد كمی، محقق ها داشتند كنار گذاشته شدند. برای تبدیل پاسخموکالتی در پاسخ

اختی به هر در پرسونامه را به طیف كمی تبدیل نمود برای سؤاالت جمعیت شن شددمطرح یترتلطیف 

 زیر نمراتی اختصاص دادد شد. صورتبهسؤال 

 
 طیف پاسخگویی سؤاالت تخصصی(: 1-3جدول )

 

 

 ی اطالعاتآورجمعابزار   -3-5
ها بین جام  باشند. كه با پخش كردن این پرسونامهای میپرسونامه صورتبهابزار گردآوری اطالعات 

، بیانگر 1تا  1ای لیکرت )امتیازات ها با استفادد از طیف پنج گزینهگویه آوری گردید.های جم آماری دادد

حاضر دارای مزایایی استفادد از پرسونامه در تحقیق  نظرات كامالً مخالفم تا كامالً موافقم( امتیازدهی شدند.

 باشند:است كه به شرح زیر می

كنند، كاركنان های تحقیق هستند، كامل میها را خود كاركنانی كه آزمودنیپرسونامه كهازآنجایی -1

زمانی  ازنظرها پاسخ دهند، بنابراین استفادد از پرسونامه )هم به آن زمانهم طوربهتوانند زیادی می

 ؛هستاقتصادی( مناسب  ازنظرو هم 

 موافق كامالً موافق نه مخالف، نه موافق مخالف كامالً مخالف

1 2 3 4 1 
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 بهو معیار  شکلکهای یدهند، داددهای یکسان پاسخ میی اعضای نمونه به پرسشهمه كهازآنجایی -2

 آید؛می دست

های حاصل از آن شود، صحت و دقت داددها دادد میبه آزمودنی زمانیکپرسونامه در  كهازآنجایی -3

 ؛هستباال 

 گیرد.صورت می راحتیبهها های حاصل از پرسونامهداددبندی و تحلیل و تفسیر استخراج، طبقه -4

 از: اندعبارتهایی صورت خواهد گرفت كه برای ساخت پرسونامه مالحظه

 موردبررسیدر ابتدا برای باال بردن روایی و اعتبار پرسونامه، اعتبار پرسونامه با سنجش اعتبار محتوا 

(، دقیق بودن و ثبات پرسونامه كرونباخ)ضریب آلفای  قرار گرفت. سپس با محاسبه پایایی همسانی درونی

با نظر استاد راهنما پرسونامه نهایی طراحی گردید. در پرسونامه ابتدا از  درنهایتقرار گرفت.  موردسنجش

 كاركنان تقاضا گردید كه به سؤاالت پرسونامه با دقت پاسخ دهند.

 روایی پرسشاامه  -3-6
گیری، فقط همان چیزی را كه آیا ابزار اندازد»مفهوم روایی یا اعتبار در پاسخ به این سؤال است كه 

. باید توجه داشت كه یک روایی وجود ندارد بلکه آزمون یا «یا خیر؟ سنجدیمگیری كنیم اندازد میخواهیم

. مطالعه پایایی بدون كندیمن دارد، روایی پیدا آ كنندداستفاددمقیاس بر اساس هدف علمی یا عملی كه 

است اما مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنی متغیرها ممکن  ریپذامکانپرداختن به معنی متغیرها 

بگیرد.  اندازد را موردنظر ویژگی و خصیصه بتواند یریگاندازد وسیله كه است آن اعتبار از نیست. مقصود

 ارز یب را علمی پژوهوی هر تواندیم ناكافی و نامناسب یهایریگاندازد است كه جهتازآن اعتبار اهمیت

 اعتبار ابزار سنجش . برایگرددیبرمی محقق ریگاندازد درستی و صحت به اصل در سازد. اعتبار ناروا و

در  ،واگرا اعتبار و همگرا اعتبار صوری، اعتبار و محتوا اعتبار است. شدداستفادد اعتبار نوع چهار از پژوهش

 یآورجم  ابزار یا شیود كه آیا دارد داللت امر این بر . اعتبار محتواشودیماین تحقیق از اعتبار محتوا استفادد 

 نه. یا شود یریگاندازد باید كه است محتوایی همان معرف خوبیبه هادادد

 الوشه ضریب طریق از معموالً و دارد سروكار معین یک سازد محتوای كل پوشش با رو  این

(1CVR) را پركاربرد رو  یک الوشهاچ(. سی241،1388)میرزایی، شودیم محتوا گزار  اعتبار نسبت یا 

مناسب »خصوص  در داوران یا ارزیابان میان موافقت میزان رو  این كرد. ابداع محتوا اعتبار سنجش برای

پرسونامه بین خبرگان  11كند. ابتدا تعداد گیری میاندازد را خاص سؤال یا گویِ یک «بودن اساسی یا بودن

                                                           
1 Content Validity Ratio 
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 یک هر بودن مناسب و مفید باهدف پرسونامه اینمدیریت جهت سنجش اعتبار محتوای ابزار توزی  شد. 

 شد. ارائه خبرگان به «نیست مفید» و «است مفید» گزینه دو در متغیر، هر به مربوط سؤاالت از

 از طریق محاسبه  پانل گروه اعضای آرای سازی امی نحوهCVR: 

 نوان نسبت روایی محتوایی طریق از است گرفتهتعلق «ضروری»گزینه به  كه پانل گرود اعضای آرای

 (1191، . )الوشهرودیم بکار منظور بدین 1-3 . فرمولشودیم دادد

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 − 𝑛

2⁄
𝑛

2⁄
 

 (1 -3رابطه ) 

neانددادد توخیص «ضروری»را  سؤال یا بعد آن كه است پانل اعضای از : تعدادی. 

n/2: دو عدد بربخش گرود اعضای كل تعداد 

 (1975، عداد متفاوتی از اعضا پانل )الوشهبرای ت CVRمقادیر  : حداقل(2-3جدول )

 پانل اعضای تعداد مقادیر حداقل پانل اعضای تعداد مقادیر حداقل

4.11 1 4.14 13 

4.11 3 4.11 14 

4.11 9 4.41 11 

4.98 8 4.42 24 

4.91 1 4.39 21 

4.32 14 4.33 34 

4.11 11 4.31 31 

4.13 12 4.21 44 

ها دارای ضریبی باالی ی پرسونامه محاسبه گردید و تمامی گویههاهیگوضریب الوشه برای تمامی 

 است: شددداددنوان  2-3نتایج محاسبه ضریب الوشه در جدول بودند و روایی همه تأیید گردید. /. 41

 هاهیگوبرای  CVR: مقدار (3-3جدول )

 نتایج CVR سؤاالتشمارد 

 قبولقابل 83/4 1

 قبولقابل 1 2

 قبولقابل 83/4 3

 قبولقابل 93/4 4
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 قبولقابل 83/4 1

 قبولقابل 1 3

 قبولقابل 83/4 9

 قبولقابل 83/4 8

 قبولقابل 93/4 1

 قبولقابل 83/4 14

 قبولقابل 1 11

 

 پایایی پرسشاامه  -3-7
كند كه ابزار گیری است. این مفهوم بیان میهای فنی ابزار اندازدیا پایایی یکی از ویژگی 1قابلیت اعتماد

دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از گیری در شرایط یکسان تا چه اندازد نتایج یکسانی به دست میاندازد

 گر آن است كه تا چه اندازد، ابزار)ارتباط كامل( است. ضریب قابلیت اعتماد نوان +1صفر )عدم ارتباط( تا 

توان به سنجد. از آن جمله میهای متغیر و موقتی را میآزمودنی و یا ویژگی باثباتهای گیری ویژگیاندازد

كردن(،  مهیدون) توصیفیی(، رو  موازی )همتا(، رو  باز آزماون )رو  های اجرای دوبارد آزمرو 

 اشارد كرد. كرونباخریچاردسون و رو  آلفای -رو  كودر

استفادد شد. این رو  برای محاسبه  كرونباخدر این تحقیق برای تعیین پایایی آزمون از رو  آلفای 

گیری های مختلف را اندازدهایی كه خصیصهها یا آزمونپرسونامه ازجملهگیری هماهنگی درونی ابزار اندازد

تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار كند. برای ابزار، پاسخ هر سؤال می گونهاینرود. در كنند، به كار میمی

سؤاالت پرسونامه )یا زیر  زیرمجموعههای هر ابتدا باید واریانس نمرد كرونباخمحاسبه ضریب آلفای 

را محاسبه  كرونباخواریانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفادد از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای  آزمون( و

 كرد.

 (2-3رابطه )

𝑟𝑎 =
J

J − 1
(1 −

∑ 𝑠𝑗
2

𝑠2
) 

 كه در آن:

J سؤاالت پرسونامه یا آزمون زیرمجموعه= تعداد 

=𝑠𝑗
   واریانس زیر آزمون  2

 =𝑠2واریانس كل پرسونامه یا آزمون 

                                                           
1.Reliability 
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انجام  SPSSافزار و با استفادد از نرم كرونباخگیری قابلیت اعتماد از رو  آلفای اندازد منظوربهبنابراین 

آوری و سپس با پرسونامه از جامعه تحت بررسی جم  34گرفت. بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 

میزان ضریب اعتماد با رو  آلفای  SPSSافزار ها و نرماز این پرسونامه آمدددستبههای استفادد از دادد

، پایا بودن هست 9/4از  تربزرگ آمدددستبه كرونباخمحاسبه شد. با توجه به اینکه مقادیر آلفای  كرونباخ

 شد. دیتائ شددمطرحسؤاالت 

 نتایج پایایی پرسشاامه (:4-3جدول )

 ارونباخضریب آلفای  متغیر

 81/4 خالقی 

 12/4 یادگیری

 98/4 نیآفرتحولرهبری 

 وتحلیل اطالعاتروش تجزیه  -3-8
های آمار توصیفی ها و بررسی صحت فرضیات پژوهش از رو وتحلیل دادددر پژوهش حاضر برای تجزیه

-برای تعیین رابطه بین متغیرها، از تکنیک معادالت ساختاری استفادد می شود.و آمار استنباطی استفادد می

كفایت نمونه و با استفادد از آزمون بارتلت، مناسب  1KMOمنظور ابتدا با استفادد از آزمون  شود. برای این

-شود. در مرحله بعد نرمال بودن متغیرها با استفادد از آزمون كلموگروفبودن همبستگی تعیین می

استفادد  از آزمون تحلیل عاملی تأییدی هاهیگوی داریمعنشود. سپس، برای سنجش اسمیرنوف تعیین می

شود. الزم به ذكر است تحلیل مسیر برای سنجش رابطه بین متغیرها استفادد می فناز  درنهایتشود و می

 گردید. استفادد spss,amos یافزارهانرمی مذكور از هارو  به هاداددبرای تحلیل 

 مدل معادالت ساختاری -3-8-1

های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. منسجم كوشش صورتبهبرای بررسی روابط علی بین متغیرها 

های نویدبخش در این زمینه مدل معادالت ساختاری یا تحلیل چندمتغیرد با متغیرهای مکنون یکی از رو 

كند كه شامل های عمومی اشارد میشمار آن، این واژد به یکسری مدلاست. بدون توجه به نام یا مفهوم بی

كالسیک، تحلیل مسیر، رگرسیون  زمانهمهای ساختاری ی، تحلیل عاملی اكتوافی، مدلتحلیل عاملی تأیید

 های آماری است.چندگانه، تحلیل واریانس و سایر رو 

                                                           
1 Kaiser-Mayer-Olkin 
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ای اخیر نوانه هایدهه ای تحلیلی است كه وسعت یافتن كاربرد آن دررویه معادالت ساختاری مدلیابی

و  شناسی، اقتصادسنجیجامعه شناسی،در روانوناسی، زیست نسبتاً مستقل ابزارهای پژوهوی همگرایی بر

 (.1184، لر بنتبسیاری از علوم دیگر است )

و تمركز اصلی خود را بر متغیرهای  است معادالت ساختاری یک تکنیک نیرومند چند متغیری مدلیابی

یک مدل معادالت ساختاری  گریدعبارتبههستند.  كه خود معلول متغیرهای موهود دیگر دهدمی مکنونی قرار

ای از های مکنون است كه هر یک توسط مجموعهای از سازدمبین یک ساختار علی موخص بین مجموعه

. این تکنیک قراردادتوان براز  آن را به یک جامعه معین مورد آزمون شوند و میگیری مینوانگرها اندازد

های نویدبخش از پیورفت یکی شود،انس نیز نامیدد میعلی و تحلیل ساختار كوواری مدلیابیچند متغیری كه 

 منظوربهرا  غیرآزمایویهای همبستگی، آزمایوی و در عرصه روانوناسی علوم رفتاری است كه كاربرد دادد

 سازد.پذیر میهای نظری در یک جامعه معین امکانتعیین میزان موجه بودن مدل

هایی دربارد روابط بین متغیرهای مدل معادالت ساختاری یک رویکرد جام  آماری برای آزمون فرضیه

های نظری را در بودن مدل قبولقابلتوانیم و متغیرهای مکنون است. از طریق این رویکرد می شددمواهدد

 جوام  خاص آزمون كرد.

 ی مدل معادالت ساختاری در تحقیق حاضرریاارگبهضرورت  -3-8-1-1

وتحلیل وتحلیل در علوم انسانی و رفتاری، تجزیههای تجزیهترین رو ترین و مناسبیکی از قوی

ها را توان آنگونه موضوعات ماهیتی پیچیدد داشته و به دلیل چندمتغیرد بودن نمیاست؛ زیرا این ردیچندمتغ

شود(، ابسته در نور گرفته میبه شیود دو متغیری سنتی )كه هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر و

 شود كه ویژگیوتحلیل گفته میهای تجزیهای از رو به مجموعه ردیچندمتغوتحلیل تحلیل نمود. تجزیه

متغیر وابسته است. لذا مدل معادالت ساختاری یکی  Nمتغیر مستقل و  K زمانهموتحلیل ها، تجزیهاصلی آن

 وتحلیل ساختارهای پیچیدد است.های تجزیهترین رو از اصلی

ها را روی زا وجود دارد كه باید اثر آنزا و بروندرون در این تحقیق چندین متغیر ازآنجاكهبنابراین،  

ری ضروری است. مدل تحلیلی تحقیق كه بر از مدل معادالت ساختا قرار داد، استفادد موردبررسییکدیگر 

 است، مبنای تحلیل مسیر در این تحقیق خواهد بود. شددحاصلاساس مطالعات فصل دوم 
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 فصل چهارم

 هادادهتحلیل تجزیه و 
 

 

 

 دمهقم -4-1
ای است كه مرحله هادادد وتحلیلتجزیهخاص آماری است.  هایرو  به نیاز، هادادد وتحلیلتجزیهبرای 

 در .فرضیات مورد در وتحلیلتجزیهجهت مقایسه و  هادادد آوریجم  مرحله از آمدددستبه هایدادد

 ازمواهداتی كه  وسیلهبهآوردن نتایجی دربارد جامعه  دست به، به دنبال هادادد وتحلیلتجزیه در ما حقیقت

 هادادد وتحلیلتجزیه برای توصیفی آمار رو  از فصل . در اینهستیماست،  شدداستخراج جامعه

ها و اطالعات نظم داد و به معیارهای ها برای آنکه بتوان به دادددادد آوریجم  از پس است. شدداستفادد

 در شددارائهبه مطالب  عنایت با نمود. خالصه راها و اطالعات الزم است كه دادد یافتدستنظر مورد

مطالعه  از حاصل هایدادد وتحلیلتجزیهفصل به  این در -، ادبیات و متدولوژی تحقیق كلیاتگذشته  فصول

ها، دادد وتحلیلتجزیه طریق ازشود و می پرداخته موردنظر آماری جامعهو بررسی توصیفی و استنباطی 

پژوهش محقق؛ دادد و اطالعات  در اینپردازد. واقعیات و نتایج می بندیبه كوف، شناسایی و طبقه محقق

قرار  مورد تجزیه تحلیل SPSS افزارنرماز طریق  بندیطبقه ونامه را پس از استخراج از پرسش آمدددستبه

 دادد است.

 آمار توصیفی  -4-2
در پژوهش خود  موردبررسیدر این بخش به بررسی و توصیف خصوصیات و فاكتورهای توصیفی نمونه 

 .پردازیممی هاگرودهر یک از  . به بررسیپردازیممی
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 شااسایی مشخصات فردی -4-2-1

 شود.پرداخته می تحصیالت و سنمثل جنسیت،  دهندگانپاسخهای شخصی ویژگی در این قسمت به بررسی

 شاخص جاسی : ازنظربررسی وضعی   -1

 ( فراوانی جاسی  نمونه آماری1ت  4جدول )

 درصد تجمعی درصد فراوانی متغیر

 43 43 84 مذكر

 144.4 14 14 مؤنث

  144.4 194 مجموع

 

 

 

 فراوانی پاسخگویا  بر اساس شاخص جاسی ( 1-4نمودار )

 هستند. مؤنثنفر در تحقیق  14نفر مذكر و  84 دهد كهنامه نوان میهای حاصل از پرسشدادد

 شاخص مدرک تحصیالت: ازنظربررسی جامعه آماری  -2

 مدرک تحصیالتااادگا  بر اساس فراوانی شرا  (2-4) جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی متغیر

 24 24 34 دیپلمفوق

46%
54%

جنسیت

مذکر

مونث
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 81 31 124 لیسانس

 144.4 11 24 و باالتر لیسانسفوق

  144.4 194 مجموع

 

 

 مدرک تحصیالتبر اساس  ااادگا شرا فراوانی ( 2-4نمودار )

نفر  24لیسانس و  دارای مدرک هاآننفر از  124،دیپلمفوقنفر دارای مدرک  34كه  دهدمیجدول فوق نوان 

 .هستند باالترو  لیسانسفوقدارای مدرک 

 سن: ازنظربررسی جامعه آماری   -3

 سن( فراوانی نمونه آماری بر اساس 3-4جدول )

 درصد تجمعی درصد فراوانی متغیر

 21 21 43 سال 34زیر 

 18 33 18 31 تا 34

 83 21 44 14 تا 31

 144.4 19 21 سال 14 باالی

  144.4 194 مجموع

 

20%

69%

11%

تحصیالت

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و باالتر
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 سنفراوانی نمونه آماری بر اساس ( 3-4نمودار )

 44سال،  31تا  34بین  هاآننفر از  18سال،  34زیر  دهندگانپاسخنفر از  43كه  دهدیمجدول فوق نوان 

 سال هستند. 14نفر باالی  21سال،  14تا  31بین  نفر

 Amos Graphicsافزار های تحقیق با استفاده از نرمؤلفهم یعامل یلتحل  -4-3

شود كه این دو مرحله یادآوری می .گیرندتحقیق مورد تحلیل قرار می هایمؤلفهبرای انجام تحلیل عاملی 

 معادله ساختاری در مدل نهایی هستند. نیازپیش

 شود.موضوع گزار  می گیری و مدل ساختاری سهمدل اندازد در تحلیل عاملی تحلیلی،

زمون كولموگروف اسمیرنوف به بررسی آها: در این پژوهش با استفادد از بررسی نرمال بودن دادد -1

 پردازیممی هاداددنرمال بودن 

كه بار عاملی  التی سواگیرد. قرار می مدنظر سؤالبررسی اعتبار مدل: بدین منظور بارهای عاملی هر  -2

است و بهتر است از مدل حذف  شددپذیرفتهشان در مدل كمتر از حد دارند، اثرگذاری 4/4كمتر از 

 گردند تا در براز  مدل موکلی رخ ندهد.

هایی كه در فصل سوم آوردد شدد براز  مدل بر اساس شاخص هایشاخص: 1بررسی براز  مدل -3

قرار گیرند، مدل  موردپذیر  هاشاخصچنانچه  گونه كه بیان شدشود. هماناست بررسی می

توان از ارتباط بین سایر مناسب براز  شدد است. در صورت عدم تحقق این امر، می طوربه

ها گیری( استفادد كرد؛ تا این شاخص)ارتباط بین خطاهای اندازد سؤاالتمتغیرهای اثرگذار بر 

 هاآن منطقیرت برقراری ارتباط بین خطاها ارتباط و براز  مدل تائید گردد. البته در صو بهبودیافته

                                                           
1 model fit 

25%

33%

25%

17%

سن

سال31زیر 

35تا31

51تا35

سال51باالی 
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كه  سؤالینیز از طریق مراجعه به پرسونامه باید مورد تائید قرار گیرد و در صورت عدم تائید، 

 گردد.دارای بار عاملی كمتر است حذف می

د گیری آوردد شدكلی در مدل اندازد صورتبهها نرمال بودن دادد آزمودنالزم به ذكر است كه 

 است.

 آزمو  اولموگروف اسمیرنوف() تحقیق هایدادهآزمو  نرمال بود   -4-3-1

 برای ،هاستدادد توزی  بودن نرمال آزمون تحقیق، از برای استفادد اصلی مفروضات از با توجه به اینکه یکی

 داد نوان 9-4 جدول در آزمون این است كه نتایج شدداستفادد اسمیرنوف- كلموگروف آزمون از منظور این

 است. شدد

{
𝐻0: توزیع احتمالي مشاهدات نرمال است

𝐻1: توزیع احتمالي مشاهدات نرمال نیست
 

 

 آزمو  نرمال بود  مشاهدات جینتا -4 -4جدول 

 نتیجه اسمیرنوف آمارد كلموگروف معناداریسطح  مؤلفه

 نرمال 492/1 481/4 یادگیری محوری

 نرمال 831/1 432/4 خالقیت كاركنان

 نرمال 348/1 414/4 آفرینتحولرهبری 

كه سطح معناداری  شودمیاسمیرنوف مواهدد  -از آزمون كلموگروف آمدددستبهبر اساس سطوح معناداری 

فرضیه نرمال بودن تمامی  درنتیجهو  اندآمدددستبه 41/4بیوتر از خطای نوع اول  هامؤلفهبرای تمامی 

 .پذیریممی 41/4مواهدات را در سطح خطای نوع اول 

 تحلیل عاملی تائیدی عوامل  -4-3-2

 است. شددارائه 4-4این بخش در قالب شکل شمارد  تأییدیمدل تحلیل عاملی 
 



51 
 

 

 مدل تحلیل عاملی تائیدی 4-4نمودار 

 

 اند.های براز  مدل تحلیل عاملی تائیدی شدددر جدول بعد شاخص

 های نیکویی برازش مدل تائید عاملیشاخص 5-4جدول 

 وضعی  قبولقابلمقدار  شدهاسبمقدار  شاخص
1GFI 97/0 GFI>90% قبول 

2AGFI 93/0 AGFI>90% قبول 
3CFI 99/0 0.90<CFI<1 قبول 

CMIN/df 02/1  قبول 3مقدار کمتر از 
4RMSEA 017/0 RMSEA<0.08 قبول 

 

                                                           
1 Goodness of Fit Index 
2 Adjusted Goodness of Fit Index 
3 Comparative Fit Index 
4 Root Mean Square Error of Approximation 
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 تأییهدی ارزیهابی بهراز  مهدل عهاملی      منظهور بهه  موردبررسهی  ههای شهاخص با توجه به جدول فوق كلیه 

 شدد است. تائیدبیان نمود كه براز  این مدل  توانمی. با توجه به این مطلب اندقرارگرفته موردپذیر 

 مدل معادالت ساختاری -4-4
همهان   درواقه  گیری، مدل تحقیق ترسیم و روابط بین متغیرهای پنهان )كه پس از بررسی و تائید مدل اندازد

ههای بهراز  اطمینهان    گیرند. در این مورد ابتدا از شاخصقرار می موردبررسیباشند( می فرضیات پژوهوی

 رویم.كنیم و سپس به سراغ بررسی روابط مفروض بین متغیرهای پنهان میحاصل می

 

 مدل معادله ساختاری تحقیق 5-4نمودار 

 پردازیم.های براز  مدل میدر ادامه به بررسی شاخص

 های برازش مدل معادله ساختاریشاخص 6-4جدول 

 وضعی  قبولقابلمقدار  شدهاسبمقدار  شاخص

GFI 94/4 GFI>90% قبول 

AGFI .9/4 AGFI>90% قبول 

CFI 93/4 0.90<CFI<1 قبول 

CMIN/df 38/1  قبول 3مقدار کمتر از 

RMSEA 061/4 RMSEA<0.08 قبول 



53 
 

 تأییهدی ارزیهابی بهراز  مهدل عهاملی      منظهور بهه  موردبررسهی  ههای شهاخص با توجه به جدول فوق كلیه 

 شدد است. تائیدبیان نمود كه براز  این مدل  توانمی. با توجه به این مطلب اندقرارگرفته موردپذیر 

بهر یکهدیگر اسهت و     هها مؤلفهه رگرسیونی كه بیهانگر میهزان اثرگهذاری     ضرایبدر جدول زیر میزان 

 خالصه آوردد شدد است. طوربه ضرایبمعناداری این 

 تحقیق )آزمو  فرضیات( هایمؤلفهرگرسیونی  ضرایب 7-4جدول 

 نتیجه عدد معااداری ضریب رگرسیونی مؤلفهبر  مؤلفه تأثیر فرضیه

 تائید 8.34 4.23 خالقیت كاركنان یادگیری محوری 1

 تائید 19.43 4.11 خالقیت كاركنان آفرینتحولرهبری  2

 بررسی فرضیات تحقیق  -4-5
  :یادگیری محوری بر خالقیت كاركنان تأثیر دارد.بررسی فرضیه اول تحقیق 

Ho : دارد.نتأثیر  یادگیری محوری بر خالقیت كاركنان   

H1: تأثیر دارد. یادگیری محوری بر خالقیت كاركنان  

یادگیری محوری بر  نیب رابطه یمعنادار عدد یادگیری محوری بر خالقیت كاركنان در بررسی فرضیه

یادگیری محوری بر خالقیت كاركنان كه  دهدمی نوان كه دیگرد محاسبه( T =8.34آمارد ) خالقیت كاركنان

 ؛است متوسط یباال تأثیر شدت كه نمود انیب توانمی( 4.23) تأثیر بیضر به توجه با واست  تأثیرگذار

یادگیری محوری بر خالقیت فرض صفر رد شدد و فرض یک مبنی بر  آمدددستبهبنابراین با توجه به نتایج 

 .شودمی تائید، كاركنان

  :بر خالقیت كاركنان تأثیر دارد. آفرینتحولرهبری بررسی فرضیه دوم تحقیق 

Ho: .رهبری تحولآفرین بر خالقیت كاركنان تأثیر ندارد  

H1: .رهبری تحولآفرین بر خالقیت كاركنان تأثیر دارد 

رهبری  نیب رابطه یمعنادار عدد بر خالقیت كاركنان آفرینتحولرهبری  تأثیردر بررسی فرضیه 

 آفرینتحولرهبری كه  دهدمی نوان كه دیگرد محاسبه( T :19.43 آمارد) بر خالقیت كاركنان آفرینتحول

 یباال تأثیر شدت كه نمود انیب توانمی( 4.11) تأثیر بیضر به توجه با واست  تأثیرگذار بر خالقیت كاركنان
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رهبری فرض صفر رد شدد و فرض یک مبنی بر  آمدددستبهبنابراین با توجه به نتایج  ؛است متوسط

 .شودمی تائید، بر خالقیت كاركنان آفرینتحول
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 فصل پنجم

 و پیشنهادها یریگجهینت
 

 

 

 

 مقدمه -5-1
 هاینظریهشود كه نتیجه آن در اختیار جامعه علمی قرار بگیرد تا بتواند بر پایه آن پژوهش زمانی كامل می

را بنا نهند. در فصل آخر این گزار  نتایج  آیندمی حساببهاستوار معرفت علمی  هایستونعلمی كه 

تا به فرضیاتی كه در فصل  شودمیسعی  هاآنو با تحلیل  شودمیخالصه  هادادد وتحلیلتجزیهحاصل از 

بخش اول خالصه نتایج حاصل از اجرای طرح  بود پاسخ دادد شود. در شدد مطرحاول از سوی محقق 

است. در بخش بعدی، با استفادد از  شدد ارائه ،و پاسخ هر یک از آزمون فرضیات پژوهش شدد ارائهپژوهش 

پیونهادهایی هم برای  درنهایتو  گردیدد به خرید ارائه پیونهادهایی جهت افزایش میل تولیدشدداطالعات 

اجرایی، نتایج  هایرو  كارگیریبهو با  است. امید اسهت بتوان با این پژوهش شدد ارائهآیندد  هایپژوهش

 علمی و عملی قرار گیرد. متصدیان توجه موردآن 

 حاصل از تحلیل نتایج تحقیق یریگجهینت  -5-2
 و تحلیل فرضیه اول یریگجهینت -5-2-1

یادگیری محوری بر  نیب رابطه یمعنادار عددیادگیری محوری بر خالقیت كاركنان در بررسی فرضیه 

یادگیری محوری بر خالقیت كه  دهدمی نوان كه دیگرد محاسبه( T =8.34آمارد خالقیت كاركنان )

 متوسط یباال تأثیر شدت كه نمود انیب توانمی( 4.23) تأثیر بیضر به توجه با واست  تأثیرگذاركاركنان 
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یادگیری محوری بر فرض صفر رد شدد و فرض یک مبنی بر  آمدددستبهبنابراین با توجه به نتایج  ؛است

 همکارانو  بی توسط شددانجام هایپژوهشحاصل از این فرضیه، با  نتایج .شودمی تائید، خالقیت كاركنان

 است. همسو( 2441(؛ گوموسالگلو و همکاران )2419)

 و تحلیل فرضیه دوم یریگجهینت -5-2-2

رهبری  نیب رابطه یمعنادار عددبر خالقیت كاركنان  آفرینتحولرهبری  تأثیردر بررسی فرضیه 

 آفرینتحولرهبری كه  دهدمی نوان كه دیگرد محاسبه( T :19.43 آماردبر خالقیت كاركنان ) آفرینتحول

 تأثیر شدت كه نمود انیب توانمی( 4.11) تأثیر بیضر به توجه با واست  تأثیرگذار بر خالقیت كاركنان

رهبری فرض صفر رد شدد و فرض یک مبنی بر  آمدددستبهبنابراین با توجه به نتایج  ؛است متوسط یباال

 توسط شددانجام هایپژوهشنتایج حاصل از این فرضیه، با  .شودمی تائید، بر خالقیت كاركنان آفرینتحول

 است. همسو( 2441(؛ گوموسالگلو و همکاران )2419) همکارانو  بی

 پیشاهادات ماتج از فرضیات -5-3
 پیشاهادات ماتج از فرضیه اول -5-3-1

هستند. رهبران برای  آفرینتحولبا توجه به اینکه انگیز  الهامی و تحریک فکری از ابعاد سبک رهبری 

 هایفعالیتافراد و  هایتال ادن به تحقق اهداف، تأمین و پوتیبانی از مناب ، كسب موفقیت، جهت د

سازمانی، ایجاد انسجام بین اعضا از طریق ایجاد اهداف موترک و آرزوهای موترک و مقاصد فراگیر متحد 

 كوشا باشند.

احساس ارزشمند بودن شغل را در كاركنان ایجاد كنند، مدیران سازمان در ارتباطات خود با كاركنان 

شدد تا احساس رضایت  ترنزدیک روابطوانتا  افزایند بیتعامالت خودشان با زیردستان  به و كردد تجدیدنظر

 شغلی مطلوب و مورد انتظار پیش آید.

توجه به نقاط ضعف، بر نقاط قوت خود متمركز شوند و برای تقویت  جایبهكاركنان را توویق كنند 

ند و بهه آنهان نسبت به عملکردشان بازخورد گذاری كننقاط قوت كاركنان و شکوفاییِ استعداد آنان سرمایه

شركت دهند  گیریتصمیمرا در فرایند  هاآن. كارگیرندبهفنون شنود مؤثر را  هاآنمؤثر دهند و در تعامل با 

كار تیمی  نتیجهدادن كارها شوند و باعث شوند كاركنان به  بیوتر در جههت بهتر انجام انگیزتا باعث ایجاد 

 متعهد بمانند.

دیران در نقش یک رهبر، هموارد باید نسبت به تفویض اختیار و جلب مواركت كاركنان در م

و  پذیریمسئولیتدر امور مدیریتی و غیر مدیریتی اشتیاق نوان دهند تا از این طریق  گیریتصمیم

 پاسخگویی را به امری همگانی تبدیل نمایند.
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بودن  دستیابیقابلترغیب كنند تا به هدف و  ایگونهبهبایستی كاركنان را  انکارانمسئولین و دست 

 بینخویشبودن اهداف  دسترسقابلهدف با تالشوان، باور پیدا كنند. بایستی كاركنان را نسبت به آیندد و 

تر داشته باشند و به اهداف خود دست  مدتطوالنی هایریزیبرنامهند توانمینمایند. با این رو  مدیران 

پذیر  اهداف برای كاركنان موکل خواهد بود و یا انگیزد الزم را نخواهند  صورت اینیابند. در غیر 

 داشت.

 مربوط به پژوهشگرا  آیاده هاشاهادیپ -5-4
  بر آوای سازمانی بررسی قرار گیرد. ایمراوددو  آفرینتحولتأثیر رهبری 

 قرار گیرد. موردبررسیجداگانه بر فرهنگ و نوآوری  طورآفرین بهیک از ابعاد رهبری تحول هر 

  آمیخته برای بررسی نوآوری سازمانی؛ با توجه به اینکه  هایرو  ویژدبه هارو استفادد از دیگر

كه در تحقیقات آتی  شودمیدر این پژوهش نوآوری با پرسونامه سنجیدد شدد است لذا توصیه 

 آمیخته بررسی شود. ویژدبهكیفی و  هایرو نوآوری سازمانی با استفادد از 

 تحقیق یها یمحدود -5-5
 هایمحدودیتاین پژوهش شامل مواردی بود كه خارج از كنترل محقق بود؛ برخی از  هایمحدودیت

 از: اندعبارتتحقیق 

 محدودی  ذاتی پرسشاامه: -1

منطبق با سنجد، ممکن است این ادراک كامالً پرسونامه ادراک افراد را از واقعیت می كهاینبا توجه به 

 واقعیت نباشد.

 محدودی  پژوهشگر:  -2

 محدودیت زمان و هزینه برای پژوهوگر

 ها:محدودی  آزمودنی -3

كاری و غیرد، عالقه زیادی در  ازحدبیشبه علت محدودیت زمان و موغله  دهندگانپاسخبرخی از 

 بازاریابی نداشتند.نوان ندادند. همچنین درک صحیح از مفاهیم  شددارائههای پاسخ دادن به پرسونامه
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 هاپیوست
 

 

 پرسشاامه .1 وس یپ
 

 به نام خدا

 با سالم و احترام ارجمندپاسخگوی 

 محوری یادگیری تأثیر» عنوانبه استحضار میرساند، پرسونامه حاضر به منظور اجرای یک طرح تحقیقاتی با 

طراحی و ارائه گردیدد است. از آنجایی كه دستیابی به نتایج  «كاركنان خالقیت بر آفرین تحول رهبری و

صحیح و علمی بستگی به اظهار نظرهای حضرتعالی دارد. خواهومند است با ارائه پاسخهای دقیق خود به 

پرسوهای مطرح شدد محقق را در گرد آوری اطالعات مور نیاز یاری فرمایید. الزم به ذكر است پرسونامه 

عات آن فقط جهت انجام پژوهش به كار گرفته شدد و كامال محرمانه تلقی خواهد شد و بدون نام و اطال

 پیواپیش از همکاری و دقت نظر شما و سپاسگذارم.

 

 الف: جمعی  شااختی تحقیق

 سال 14باالی  □سال 14تا  44 □سال 44 تا 31 □سال 31تا  34 □سال 34 زیر سن:

 □زن □مرد  جنسیت:

 □كارشناسی ارشد و دكتری  □كارشناسی □كاردانی  تحصیالت: 

 

 با توکر و سپاس 
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 ب: سواالت پرسشنامه

خیلی 
 مخالفم

نه  مخالفم
 -موافق
نه 

 مخالف

خیلی  موافقم
 موافقم

 ردیف سواالت

مدیران با انگیزش الهام بخش چشم انداز روشنی برای      

 ؟دهندمیواحدهای سازمانی ارائه 
1 

کارکنان آنها را در جهت حل مدیران با ترغیب ذهنی      

 مشکالت سازمان وارایه راه حل های جدید یاری میدهند؟

2 

مدیران از طریق مشارکت پیروان در ترسیم چشم اندازها      

 تعهد سازمانی را افزایش میدهند؟

3 

مدیران همیشه رضایت خود را هنگامی که انتظاراتشان      

 ، بیان می کنند؟شودمیبرآورده 

4 

مدیران راه حل هایی را برای توسعه و گسترش توانایی      

 ؟دهندمیکارکنان و روابط بهتر بین آنان ارایه 

1 

خدمات جدید ارائه شده در سازمان برای ارباب رجویان      

 ؟هستنسبت به سایر رقبا دارای نوآوری 

3 

خدمات جدید ارائه شده در این سازمان نسبت به رقبا بیشتر      

 است؟

9 

سازمان توانایی پیشگامی برای ارایه روند جدید امور را دارا      

 ؟هست

8 

 1 این بیمه، فرصت های آموزشی را بطور مداوم ایجاد می کند.     

 14 دانش را بین کارکنان تشویق کند. نشر این بیمه،     

هایی را برای تسخیر واشتراک گذاری  سیستم این بیمه،     

 دانش ایجاد می کند.

11 
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 نرم افزار یخروج .2 وس یپ
RELIABILITY 

/VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

 

 

 

 
Reliability 

 

Notes 

Output Created 04-AUG-2019 22:27:28 

Comments  

Input Data C:\Users\Arya-pc\Desktop\داده 

 data.sav\ها

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

30 

Matrix Input C:\Users\Arya-pc\Desktop\داده 

 data.sav\ها

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

/VARIABLES= A1 A2 A3 A4 

A5 

/SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Arya-pc\Desktop\ها داده\data.sav 

 



65 
 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

aExcluded 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.877 5 

 
 

RELIABILITY 

/VARIABLES=B1 B2 B3 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 
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Reliability 

 

 

 

Notes 

Output Created 04-AUG-2019 22:27:46 

Comments  

Input Data C:\Users\Arya-pc\Desktop\داده 

 data.sav\ها

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

30 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

/VARIABLES= B1 B2 B3 

/SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.04 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

aExcluded 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.824 3 

 
 

RELIABILITY 

/VARIABLES=C1 C2 C3 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 
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Reliability 

 

 

Notes 

Output Created 04-AUG-2019 22:28:22 

Comments  

Input Data C:\Users\Arya-pc\Desktop\داده 

 data.sav\ها

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

30 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

/VARIABLES= C1 C2 C3 

/SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.05 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

aExcluded 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.854 3 
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The impact orientation learning and transformational leader on employee creativity 

 

Abstract: 

Innovation is widely recognized as the key to the success of organizations, and 

leadership style is one of the most important factors in the dynamics, progress or stagnation of 

organizations. Transformational leadership style is capable of driving innovation in employees 

by transforming the organization. The purpose of this study was to determine the impact of 

transformational learning and leadership on staff creativity.: This descriptive-correlational 

study was performed in 1398. The data collection tool was a standard questionnaire whose 

validity and reliability were assessed. Data were analyzed by SPSS and Emus software. 

Results showed that transformational leadership and learning had an impact on employee 

creativity. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Creativity, Learning 
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