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چکیده
پژوهش ها حاکی از آن است که خالقیت یکی از مهمترین عوامل در موفقیت سازمان بوده و برای سازمان به عنوان یک مزیت
رقابتی به شمار میآید و در این راستا خالقیت کارکنان میتواند ،به عنوان یک مزیت رقابتی مهم ،در سایهی رهبری تحولآفرین
پدیدار گردد .هدف اصلی مورد بررسی در این پژوهش؛ بررسی رابطه سبک رهبریتحولآفرین با خالقیت معلمان میباشد.
روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شهرستان درهشهر میباشد که حجم
آن براساس آخرین آمار و اطالعات موجود  205نفر میباشد که تعداد نمونه برآورده شده با عنایت به فرمول لوی و لمشو ()3222
برابر با  310نفر از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده بوده است .در پژوهش حاضر با بهرهگیری از دو پرسشنامه استاندارد،
پرسشنامه سنجش خالقیت کارکنان رندسیپ( )3292و هم چنین پرسشنامه باس و آوالیو( )9555برای سنجش رهبری
تحولآفرین به بررسی متغیرهای فوق پرداخته شد .سواالت پژ وهش در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین رهبری تحولآفرین و ابعاد آن(ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی،
مالحظه فردی و انگیزش الهامبخش) با خالقیت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .هم چنین نتایج رگرسیون گام به
گام حاکی از آن است که از بین ابعاد چهار گانه رهبری تحولآفرین(متغیرهای پیش بین)؛ متغیرهای پیش بین ترغیب ذهنی و
انگیزش الهام بخش به عنوان متغیرهای پیش بین ،معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات خالقیت (متغیر
مالك) ،را دارا بوده اند.
واژه های کلیدی :رهبری تحولآفرین ،خالقیت ،آموزش و پرورش.
مقدمه
امروزه به طور روز افزونی سازمانها با محیط هایی پویاا و در
حال تغییر مواجه هستند و بنابراین جهت بقاء و پویایی خود
مجبورند که خود را با تغییرات محیطای ساازگار ساازند .باه
عبارتی دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییارات و تحاوالت
علمی ،تکنولوژیاک ،اجتمااعی ،فرهنگای و  ...عصار کناونی،
سازمان هاایی موفاق و کارآماد خواهناد باود کاه عاالوه بار

هماهنگی با تحوالت جامعه امروزی بتوانند مسیر تغییارات و
دگرگونیها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که
این تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای ساختن
آیناادهای بهتاار هاادایت کننااد(اخااوان و ابااوعلی بااه نقاال از
میرکمالی و چوپاانی .)3125 ،باه بیاانی دیگار ،ساازمانهاا
بایستی نسبت به گذشته خالقتر و نوآورتر باشند تاا بتوانناد

نویسنده عهدهدار مکاتبات :علیرضا یوزباشی ayouzbashi@ut.ac.ir
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در چنااین محیطاای بقاااء بیاورنااد ،رقاباات کننااد ،و رشااد
نمایند(جونگ و همکاران .)9551 ،3می توان گفت خالقیات
یکی از مهمترین عوامال در موفقیات ساازمان باوده و بارای
سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی به حساب میآید(وود من
و همکارن .)3221 ،9احتمال می رود خالقیات کارکناان ،باه
عنوان یک مزیت رقابتی مهم ،در سایهی رهبری تحولآفرین
پدیدار گردد.
به زعم آمابیل( )3226زمانی که کارکنان در کارشاان خاالق
باشند  ،قادر خواهند بود که ایدههای تازه ومفیادی در ماورد
محصوالت ،عملکرد ،خدمات یا رویههای سازمان ارائه داده و
بکااار گیرنااد(بااه نقاال از شااالی و گیلسااون .) 9552 ،وجااود
مای شاود
چنین ایدههایی با عث افزایش این احتمال
که کارکنان دیگر ،این ایدهها را در کارشاان ماورد اساتفاده
قرار دهند ،بعالوه آنها این ایدهها را توسعه داده و آنها را باه
کارکنان دیگر برای توسعه و بکارگیری در کارشاان منتقال
میکنند .از اینرو تولید و بهرهگیاری از ایادههاای تاازه ایان
امکان را به سازمان میدهد که بتواند با شارایط متغیار باازار
منطبق شده ،به تهدیدها و فرصتها پاساخ باه موقاا داده و
رشد و توسعه یابد.
از جمله سازمانهایی که اهمیت و نقش زیادی در زندگی
انسان دارند ،سازمانهای آموزشی و به ویژه آموزش و پرورش
است .نیاز به افراد خالق و نوآور در آموزش و پرورش و دیگر
مراکز علمی آموزشی ،اهمیتی دوچندان دارد چرا که این
مراکز نقش بسیار مهمی را از لحاظ تعلیم و تربیت نیروی
انسانی متعهد و متخصص برای کلیة سازمانها و ادارات به
عهده دارند(غفوری و همکاران .)3111 ،آموزش و پرورش
محل پژوهش و نوآوری است و در همین راستا کینگل
(  ) 3220نیز بیان داشته است که آموزش و پرورش نهاد
خالقیت و نوآوری میباشد .به اعتقاد او آموزش و پرورش
خالق ،مکانی آموزشی و پایة کار آن تولید و ارتقای کیفیت
دانش است .با این رویکرد جدید ،میتوان پیش بینی کرد که
در دهههای آینده ،آموزش و پرورش برترین جایگاه و
سازمان را برای پژوهش ،خالقیت و نوآوری خواهد
داشت(غفوری و همکاران .)3111 ،در جامعه ما ،با وجود
1. Jung
2. Woodman

داشتن نیروهایی مستعد ،تواناییهای خالق آنگونه که باید
شکوفا نمیشود .علت اصلی این امر ،نامشخص بودن جایگاه
خالقیت و فقدان رشد و شیوههای پرورش آن است
(میرکمالی .)3191 ،در این راستا نقش مدارس در تربیت
دانش آموزانی که وارد عرصه صنعت و دانشگاه خواهند شد،
شایان توجه میباشد.
به زعم شفیعی( )3112اماروزه ارتبااب بخاشهاای کلیادی
جامعه با یکادیگر بارای داشاتن ساازوکار مناساب و فرایناد
کافی ،مورد توجه و امعان نظر صاحب نظران و سیاستگذاران
قرار گرفته است .دانشگاه و صانعت نیاز باه عناوان دو پایاه
بنیادین جامعه و پیش برنده ماشین توساعه در کشاور ،بایاد
ارتباطی درست ،منظم و پیوساته باا یکادیگر برقارار کنناد.
اصوالً پیدایش فناوریهای اماروز محصاوب طبیعای بار هام
کنش و تعامل دانشگاه و صنعت است.
اما باید توجه داشات کاه آماوزش و پارورش و در بطان آن
مااادارس و معلماااان ،دارای نقاااش کلیااادی در تربیااات
دانشآموزانی دارند که در آینده خواستار ورود به دانشاگاه و
هدایت سکان صنعت را خواهند داشت.
بنابر زمینههاای ماذکور پاژوهش حاضار باه بررسای رابطاه
رهبری تحول آفرین با خالقیت معلماان پرداختاه و باه ایان
منظور به بررسای دو فرضایه اساسای باه شاری زیار مطاری
گردیده است.
فرضیه  :1باین رهباری تحاول آفارین و ابعااد آن(مالحظاه
فردی ،ترغیب ذهنی ،انگیزش الهام بخش و نفوذ آرماانی) باا
گرایش به خالقیت سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضیه  :2ابعاد رهبری تحول آفرین(مالحظه فردی ،ترغیب
ذهنی ،انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی) توانایی پیش بینی
گرایش به خالقیت سازمانی را دارند.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2

رهبااری تحااولآفاارین 1ابتاادا توسااط برنااز ( )3291بطااور
گستردهای به کار برده شد و به منظور تمایز بین آن دسته از
رهبران که روابط قاوی و انگیزشای باا زیردساتان و پیاروان
برقرار میکنند و آن دسته از آنهاا کاه باه طاور گساتردهای
متمرکز بر مبادله یا تعامل برای ایجاد نتایجاند به وجود آماد،
پس از آن باس و آوالیو ایدههای برنز ( )3291را بساط داده
و مفهوم رهبری تحول آفرین را تثبیت کردند(هوگان و تیات
به نقل از تقوی قره بالغ.)3111 ،
برناز ( )3291رهبااری تحاولآفاارین را باه عنااوان فرایناادی
میداند که رهبران و پیروان یکدیگر را توانمند کارده تاا باه
سطح باالیی از انگیزش و روحیه برسند(به نقل از الحسینی،0
 .)9556باس نیز رهبر تحولآفرین را کسی میداند که باه
منظور تقویت عملکرد کارکنان و سازمان ،رابطهی مثبتی باا
زیردستان برقرار و کارکنان را تشویق میکند که از نیازهای
شخصی فراتر بروند و در زمینهی تمایالت گروه و ساازمان
کاار کنناد .رهباران تحاولآفارین زیردساتان خاود را بار
میانگیزانند تا آنچه را در توان دارند ،انجام دهند(بیاورك و
کالین.)9553 ،6
تریسی و هینکین )3222(9نیاز رهباری تحاولآفارین را باه
عنوان فرایند نفوذ و تغییرات اساسی در نگرشها و مفروضات
اعضای سازمان و ایجاد تعهد برای مأموریاتهاای ساازمان و
اهداف آن تعریف کردهاند.
رهبری تحولآفرین فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یاا گاروههاا
باارای ایجاااد تغییاار و تحااول ناپیوسااته در وضااا موجااود و
کارکردهای سازمان به عنوان یک کل است .رهباری تحاول
آفرین از طریق گفتار و کردارش کل جامعاه را دچاار تحاول
میکند و نفوذ فراوانی در میان پیروانشاان دارد(تونکاه ناژاد،
.)3110
به زعم میرکمالی( )3110در رهبری تحولی ،رهبار عالئاق و
منافا پیروان را توسعه میدهد و در آنهاا احسااس آگااهی و
پذیرش نسبت به اهداف و مأموریاتهاا باه وجاود مایآورد.
3. transformational leadership
4. Burns
5. Al-Husseini
6. Burke & Collins
7.Tracy & Hinkin
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رهبر فردی الهام بخش و دارای مالحظات انسانی اسات کاه
با تحریک هوشمندانه پیروان ،آنها را در حل مسائل با نگاهی
جدید توانمند میسازد.
هم چنین رهبران تحولآفرین به آن دسته از رهبرانی اطالق
می شود که در صددند تا با خلق ایادههاا و چشام انادازهای
جدید ،مسیر تازهای از رشد و شاکوفایی را فاراروی ساازمان
قرار دهند و با ایجاد تعهد و اشتیاق وافار در باین مادیران و
کارکنان ،اعضاء سازمان را بارای ایجااد تغییارات بنیاادین و
تحول در ارکان و شالوده سازمان به منظور کسب آمادگیهاا
و توانمندیهای الزم جهت حرکات در مسایر جدیاد و فاتح
قلههای باالتر عملکرد آرمانی بسیج نماید(سنجقی.)3115 ،
رهبری تحولآفرین اشاره به آن نوع رهباری دارد کاه در آن
رهبران کاریزما دارند و ترغیب ذهنی ،انگیزش الهام بخاش و
مالحظه فردی را برای پیروان فراهم میکناد .در ایان راساتا
رهبری تحولآفرین برای عملی شدن به چهاار مؤلفاه یاا
عامل که به عنوان عناصر تشکیل دهندهی این نظریه نیاز
شناخته شدهاند نیااز دارد .ایان مؤلفاههاا باه شاری ذیال
می باشند؛
 نفوووآ آرمووانی :نفااوذ آرمااانی اشاااره بااه ساارافزاری،
فرهمندی ،احتارام و وفااداری بای چاون و چارای پیاروان
از رهباااری کاااه حاااس آرماااانی را انتقاااال مااای دهاااد،
دارد(ماااوغلی .)3111 ،در واقاااا ایااان بعاااد از رهباااری
تحاولآفارین اشااره باه رهباری دارد کاه ماورد اعتمااد و
تحساین زیردساتان باوده و زیردساتان او را باه عناوان
یاک الگاو شاناخته و ساعی مایکنناد کاه همانناد او
شوند(کرکبراید .)9556 ،
 انگیزش الهام بخوش :انگیازش الهاام بخاش شاامل
برانگیختن و باال بردن انگیزش در پیروان کاه باا توسال باه
احساسااات زیردسااتان صااورت ماایپااذیرد و تأکیاادش باار
احساسات و انگیزههای درونی می باشد(ماوغلی .)3111 ،در
واقا انگیزش الهام بخش اشاره به آن نوع رهباری دارد کاه
در زیرمجموعه خود ایجاد امید میکند ،چشم اناداز آتای را

8. idealized influence
9. Kirkbride
10 .inspirational motivation
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روشن و دست یافتنی معرفی کرده و افراد را ترغیب میکند
که انتظارات خود را باال ببرند.
 ترغیوووه آهنوووی :در ترغیاااب ذهنااای ،رهباااران
دالیلاای را باارای پیااروان خااود ارائااه ماایدهنااد تااا ادراك
خودشاااان را نسااابت باااه انجاااام اعماااال و ارزشهاااا و
نگاارشهااای خودشااان تغییاار دهنااد(هااامفریز )9550 ،و
جریااانی از ایاادههااای جدیااد و چااالش برانگیااز باارای
زیردستان فراهم مای کنناد؛ پیاروان را تحریاک مایکنناد
کااه درباااره راههااای جدیااد فکاار کننااد و ارزشهااا و
اعتقادات قادیمیشاان را دوبااره ارزیاابی کنناد و بار حال
مسئله تأکیاد کنناد و از منطاق و اساتدالل قبال از عمال
استفاده کنند
 مالحظه فردی:

توجه و مالحظه فردی ،شامل توجه

به تفاوتهای فردی پیروان و ارتبااب باا تاک تاک آنهاا و
تحریک آنان از طریق واگذاری مسئولیتها بارای یاادگیری
تجربهها(موغلی )3111 ،و صرف وقت به منظاور آماوزش
رفتار و مراوده با افراد برای رشاد و توساعه توانااییهاای
زیردستان میباشد .این عامل در بر گیرندة مراتب دلسوزی
و اهتماام وافار رهبار در خصاو توجاه جادی باه
خواستههای پیروان و تالش به منظور رشد و شکوفایی هر
چه بیشتر آنان است(نوردوس ،9553 ،باه نقال از قاادری،
.)3111
می توان گفت از ویژگیهای بارز انساان و محاور اساسای و
حیاتی او ،قدرت اندیشه است .انسان در طول زندگی خویش
هرگز از تفکر و اندیشه فارغ نبوده و با نیاروی تفکار صاحیح
تصمیم گرفته و توانسته اسات باه حال مساایل و مشاکالت
بپردازد و به رشاد و تعاالی برساد(میرکماالی و خورشایدی،
 .)3111به زعم میرکمالی و خورشیدی( ،)3111تفکر خاالق
از پیچیاادهتاارین و عااالیتاارین جلااوه اندیشااه انسااان اساات.
میرکمالی( )3191بیان داشته اسات کاه فارد خاالق کسای
است که از ذهنی جستجوگر و آفریننده برخوردار باشد و باا
نگریستن باه پدیادههاا و اماور جااری زنادگی چیزهاایی را
میبیند که مردم معمولی نمیبینناد و در نهایات از مناابا و
امکانات ترکیب جدیدی بسازد که در نظر دیگران کاری غیار
11. intellectual stimulation
12. individualized consideration

ممکن مینماید .کیتینگ( به نقل از میرکمالی و خورشیدی،
 )3111بیان داشته است که خالقیت به معنی باه کاارگیری
تواناییهای ذهنی بارای ایجااد یاک فکار یاا مفهاوم جدیاد
میباشد .به زعم بنتلی( )9559خالقیت عبارت اسات از «باه
کارگیری دانش و رهبری » مهارتها در راههای جدید بارای
دستیابی به نتایج ارزشمند.
هامفریز( )9550بیان می دارد که رهبران تحولگرا دالیلی را
برای پیروان خود ارائه میدهند تا ادراك خودشان را نسابت
به انجام اعمال و ارزش ها و نگرشهای خودشان تغییر دهناد
و جریانی از ایدههای جدید و چالشبرانگیز بارای زیردساتان
فراهم میکنند؛ پیروان را تحریک می کنند که درباره راههای
جدید فکر کنند و ارزشها و اعتقادات قدیمیشاان را دوبااره
ارزیابی کنند و بر حل مسئله تأکید کنند چیزی کاه انتظاار
میرود منجر به بروز خالقیت در بین کارکنان گردد.
قهرمااان تبریاازی( )3112در پژوهشاای بااه بررساای ارتباااب
فرهنگ سازمانی ،سبکهای رهبری و خالقیت اعضای هیأت
علمی گروههای تربیت بدنی دانشگاههاای کشاور پرداخات و
یافتهها نشان داد که آنها از نظر تحولآفرین بودن و خالقیت
در سطح متوسطی قرار داشته و رهبری تحولآفرین میتواند
خالقیت کارکنان را پیش بینی نماید .کاریم پاور( )3111در
پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین رهباری تحاولآفارین و
خالقیت دبیران نشان داد کاه باین رهباری تحاولآفارین و
خالقیت دبیاران رابطاه معنای داری وجاود دارد .غفاوری و
همکاران( )3111پژوهشی با عنوان بررسی ارتباب بین سبک
رهبری مدیران تربیت بادنی و خالقیات معلماان انجاام داد.
نتایج این پژوهش نشان داد کاه سابک رهباری و خالقیات
دبیران با هم رابطه معنی داری دارند .رستمی( )3125نشاان
داد که بین رهبری تحولآفرین و همگی ابعاد آن با خالقیات
معلمان مقطا راهنمایی رابطه مثبات و معنای داری وجاود
دارد.
تابلی و همکاران( )3125نیز پژوهشی با عنوان بررسی رابطه
بااین ساابک رهبااری تحااولآفاارین و خالقیاات کارکنااان در
سازمانهای دولتی شهرستان نیریز انجام دادناد .یافتاههاای
این پژوهش نشان داد بین رهباری تحاولآفارین و ابعااد آن
( نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،ترغیب ذهنی ،و مالحظه
فردی) و خالقیت کارکنان ،رابطه معناداری وجود دارد.
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سوسیک 31و همکاران( )3221نیز در پژوهشی که روی 302
دانشجوی دوره لیسانس انجام دادند دریافتند که گروههاای
تحت امر سطوی باالتری از رهباری تحاولآفارین قاادر باه
تولید ایدههای بیشتری در قیااس باا گاروههاای تحات امار
رهبری غیر تحولآفرین هستند.
جونگ ( )9553در پژوهشی دریافتند که خالقیت افراد تحت
رهبری تحول آفرین به طاور معنایداری بیشاتر از خالقیات
افراد تحت رهبری تبادلی میباشد.
شااین و ژو )9551(32نیااز پژوهشاای در میااان  925نفاار از
کارکنااان  26شاارکت کاارهای انجااام دادنااد و دریافتنااد کااه
رهبری تحولآفرین با خالقیت پیروان رابطهای مثبت دارد.
آلاان )9559(30پژوهشاای بااا عنااوان بررساای رابطااه بااین
سبکهای رهبری و آمادگی اعضاای ساازمان بارای پاذیرش
تغییر و ارزش نهادن به خالقیات انجاام داد .نتاایج پاژوهش
نشان داد که رهبری تحول آفرین رابطه ای مثبت و معنایدار
با آمادگی برای پذیرش تغییر و ارج نهادن باه خالقیات دارد.
همچنین یافتهها نشان دهناده آن باود کاه سابک رهباری
منفعل -اجتنابی رابطه منفی با آمادگی برای پذیرش تغییر و
ارج نهادن به خالقیت دارد .در ادامه یافتههاا نشاان داد کاه
وجود رهبران تحولآفرین مهمترین رفتار رهبری است که بر
خالقیاات تااأ یر گذاشااته و عاادم وجااود رهبااران اجتنااابی
مهمترین موضوعی است که بر آمادگی برای پاذیرش تغییار
تأ یر میگذارد.
36
گومشاالوگلو و یاازو ( )9552بااه بررساای رابطااه رهبااری
تحااولآفاارین ،خالقیاات و نااوآوری سااازمانی پرداختنااد و
یافتههای آنها نشان داد کاه رهباری تحاول آفارین تاأ یرات
مهمی بر خالقیت در دو سطح فردی و سازمانی داشته است.
در سطح فاردی نتاایج نشاان دهناده ارتبااب مثبتای باین
رهبری تحولآفارین و خالقیات باوده و در ساطح ساازمانی
نشان دهنده این بود که رهبری تحولآفرین ارتباب مثبات و
معنیداری با نوآوری دارد.

13.Sosik
14. Shin & Zhou
15 .Allen
16. Gumusluoglu and Ilsev
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گونگ 39و همکاران( )9552نقاش رهباری تحاولآفارین در
بروز خالقیت کارکنان را در صنعت بیمه تایوان مورد بررسی
قرار دادند و دریافتند که رهبری تحولی به خالقیت کارکنان
منجر مایگاردد .همچناین یافتاههاای آنهاا نشاان داد کاه
جهتگیری یادگیری کارکنان با خالقیت کارکنان رابطه دارد
و همراه با رهبری تحولآفرین میتوانند خالقیت کارکناان را
پیش بینی نمایند.
وانگ و رود )9535(31نیاز باه بررسای رابطاه باین رهباری
تحولآفرین و خالقیت پیروان پرداختند .نتایج پاژوهش آنهاا
نشااان داد کااه رهبااری تحااولآفاارین بااا خالقیاات کارکنااان
رابطهای مثبت دارد و شدت ایان رابطاه مشاروب اسات باه
هماهنگی با رهبر و وجود جوی نوآوراناه .باه عباارتی دیگار،
زمااانی کااه میاازان رهبااری تحااولآفاارین ،جااو نوآورانااه ،و
هماهنگی با رهبر باال باشاد ،خالقیات کارکناان در بااالترین
سطح خود قرار میگیرد و عکس این امر نیز وجود دارد.
در پژوهشی دیگر هاك 32و همکاران( )9535نشان دادند کاه
رهبری تحول آفرین با خالقیت کارکنان رابطهای مثبت دارد.
بعالوه یافته ها نشان داد که مشارکت یاد رگیری کارکناان در
فرایند کار خالقانه نقشی واساطهای در رابطاه باین رهباری
تحولی و خالقیت کارکنان دارد.
الاازواره )9533(95نیااز در پااژوهش خااود بااا عنااوان رهبااری
تحولآفرین و میزان خالقیت اعضاای هیاأت علمای در اردن
نشان داد کاه رابطاهای خیلای قاوی و مثبات باین رهباری
تحولآفرین و خالقیت وجود دارد ،به این معنا کاه هار چاه
رفتار رهبری تحولآفارین سرپرساتان بیشاتر باشاد ،میازان
خالقیت اعضای هیأت علمی بیشتر خواهد بود.
میلیسا و چی سون )9533(93نیز در پژوهش خود باا عناوان
رهبری تحولی ،حمایت رهبری ،و خالقیات کارکناان نشاان
دادند که بین رهبری تحولی و خالقیت کارکنان رابطه مثبت
وجود دارد و این رابطه زمانی قویتر میگردد که رهباران باا
کارکنااان روابطاای حمااایتی داشااته و از واااایف و کااار آنهااا
حمایت کنند.
17 . Gong
18 . Wang and Rode
19 . Haq
20 . Alzawahreh
21 . Millissa & Chi-Sum
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روش پژوهش
با توجه به این کاه پاژوهش در صادد سانجش رابطاه باین
متغیرها ،یعنی رهبری تحول آفارین و ابعااد آن باا خالقیات
میباشاد ،روش پاژوهش از ناوع همبساتگی باوده و از ناوع
تحقیقات کاربردی به حساب میآید .جامعه آمااری پاژوهش
حاضر شامل کلیهی معلمان مقطاا ابتادایی شهرساتان دره
شهر در سال 3123بوده کاه تعاداد آنهاا برابار باا  205نفار
میباشد .از جامعه آماری مذکور نمونهای به حجم  310نفار
با به کارگیری فرمول نمونهگیری لوی و لمشاو )3222(99باه
صورت تصاادفی انتخااب گردیاد .در پاژوهش حاضار ساعی
می شود با بهرهگیری از دو ابزار استاندارد ،پرسشنامه رهبری
تحااولآفاارین باااس و آولیااو( )9555و پرسشاانامه ساانجش
خالقیت کارکنان رندسیپ( )3292به بررسی متغیرهای فوق
پرداخته شده اسات .پرسشنامه رهبری تحولآفرین باس
و آولیو( )2222با استفاده از  95گویاه ،کاه از پرسشانامهی
چند عاملی رهبری )MLQ(91گرفته شده است ،اندازه گیری
می شود .این پرسشنامه دارای چهاار بعاد مالحظاه فاردی،
ترغیب ذهنی ،انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی میباشاد و
بر اساس مقیاس پنج گزیناه ای لیکارت تنظایم شاده اسات
( باس و آولیو .)9555 ،پایاایی ایان ابازار در پاژوهش هاای
مختلف مورد تأیید قرار گرفته است .برای سنجش خالقیات
کارکنان پرسشنامه سنجش خالقیت رندسیپ( )3292ماورد
استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه توسط مقیمی( )3111به
فارسی ترجمه شده و به تفصیل معرفی گردیاده اسات .ایان
پرسشنامه دارای  05گویه میباشد که بار اسااس مقیااس
پنج ارزشی لیکرت از خیلی مخالفم( )3تا خیلای ماوافقم()0
تنظیم شده است .پاژوهشهاای مختلاف ایان پرسشانامه را
جهت سنجش خالقیت به کاار باردهاناد و بارای آن پایاایی
باالیی را گازارش کارده اناد .ایان پرسشانامه ،پرسشانامهای
استاندارد است که بارها در تحقیقات مختلف ماورد اساتفاده
قرار گرفته و روایی آن به تأیید رسیده است .پایاایی آن نیاز
بارها محاسبه و تأیید شده است .هام چناین بارای تجزیاه و
22 .
23. Multifactor Leadership Questionnaire
)(MLQ

تحلیل توصیفی دادهها از میانگین و انحاراف معیاار اساتفاده
شده است به عالوه برای تجزیه و تحلیل استنباطی دادههای
پااژوهش نیااز از آزمااونهااای آماااری ضااریب همبسااتگی
گشتاوری پیرسون و رگرسیون گاام باه گاام اساتفاده شاده
است.
یافته های پژوهش
جدول  3نشان می دهد که بین رهبری تحولآفارین و ابعااد
آن(مالحظه فردی ،ترغیب ذهنی ،انگیزش الهام بخش و نفوذ
آرمانی) با خالقیت معلمان رابطه مثبات و معنااداری وجاود
دارد؛ ضریب همبستگی بین رهبری تحول آفرین و ابعاد آن؛
مالحظه فردی ،ترغیب ذهنی ،انگیزش الهاام بخاش و نفاوذ
آرمانی با خالقیت معلمان به ترتیب ،5/621 ،5/112 ،5/619
 5/016 ،5/092بوده است .به عبارت دیگر براساس یافتههای
تحقیق میتوان اذعان داشات کاه هار چاه درك معلماان از
سبک رهبری تحولآفرین و ابعاد آن(مالحظه فردی ،ترغیاب
ذهنی ،انگیزش الهاام بخاش و نفاوذ آرماانی) بیشاتر باشاد،
خالقیت نیز در آنها افزایش خواهد یافت .باه منظاور تعیاین
سهم نسبی هریاک از متغیرهاای پایش باین(ابعااد رهباری
تحولآفرین) در پیش بینی خالقیت معلمان از رگرسیون گام
به گاام اساتفاده شاد .بادین ترتیاب کاه متغیرهاای پایش
بین(رهبری تحول آفرین) وارد معادله شدهاند و حیطاههاایی
کااه بیشااترین سااهم را در پاایش بیناای خالقیاات معلمااان
داشتهاند ،مشخص گردیادهاناد .در گاام اول ،متغیار ترغیاب
ذهنی وارد معادله شد کاه  5/621خالقیات معلماان توساط
این متغیر پیش بینی گردید.
در گام دوم ،متغیرهای ترغیب ذهنی و انگیزش الهام بخش
به طور همزمان وارد معادله شدند ،نتایج نشان داد با ورود
متغیر انگیزش الهامبخش ،سهم متغیر ترغیب ذهنی از
 5/621به  5/292کاهش و سهم هر کدام از متغیرهای
ترغیب ذهنی و انگیزش الهامبخش به ترتیب  5/292و
 5/199گردید .در واقا نتایج جدول در گام دوم حاکی از آن
است که متغیر ترغیب ذهنی  5/292و انگیزش الهام بخش
 5/199پیش بینی کننده خالقیت معلمان می باشند(.جدول
 9و .)1
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جدول  :3ضریب همبستگی بین ابعاد رهبری تحولآفرین با خالقیت سازمانی
SS

df

MS

F

Sig

رگرسیون
باقیمانده
کل

32/600
95/950
12/165

3
310
316

32/600
5/305

29/29

5/555

رگرسیون
باقیمانده
کل

39/910
39/090
12/165

9
312
316

1/629
5/313

60/12

5/555

جدول :9تحلیل رگرسیون برای تعیین سهم متغیرهای پیش بین رهبری تحولآفرین و در پیش بینی خالقیت معلمان
گام

متغیر

R

R2

B

Beta

گام اول

ترغیب ذهنی

5/621

5/295

5/952

5/621

5/952

5/226

5/095

5/292

5/919

5/199

گام دوم

ترغیب ذهنی
انگیزش الهام بخش

جدول :1نتایج مربوب به جدول ANOVA

متغیر مالک

خالقیت

متغیر پیش بین

ضریه همبستگی

سطح معناداری

رهبری تحولآفرین

5/619

5/555

مالحظه فردی

5/112

5/555

ترغیب ذهنی

5/621

5/555

انگیزش الهام بخش

5/092

5/555

نفوذ آرمانی

5/016

5/555

N

310

22

دوفصلنامهنوآوری و ارزشآفرینی ،سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 3129

بحث و نتیجه گیری :
پااژوهش حاضاار بااا هاادف بررساای رابطااه بااین رهبااری
تحول آفرین و سازمانی پرداخته است .یافته های حاصال
از پااژوهش حاااکی از آن بااود کااه همبسااتگی مثباات و
معناداری بین رهبری تحول آفارین و ابعااد آن( مالحظاه
فردی ،ترغیب ذهنی ،انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی)
با خالقیت سازمانی وجود د ارد ،به عبارت دیگر براساس
یافته های تحقیق می توان اذعان داشت که هر چه میزان
سبک رهبری در مدارس به صاورت تحاول آفارین باشاد
معلمان ،خالقیت بیشتری در محیط کاار از خاود نشاا ن
می دهند.
در این راستا هامفریز(  )9550بیان می دارد کاه رهباران
تحول گرا دالیلی را برای پیروان خود ارائه می دهند تاا
ادراك خودشان را نسبت به انجاام اعماال و ارزش هاا و
نگرش های خودشان تغییر دهند و جریانی از ایاده هاای
جدید و چالش برانگیز برای زیردستان فراهم می کنناد؛
پیروان را تحریک می کنند که درباره راه های جدید فکر
کنند و ارزش ها و اعتقادات قدیمی شان را دوباره ارزیابی
کنند و بر حل مسائله تأکیاد کنناد چیازی کاه انتظاار
می رود منجر به بروز خالقیت در باین کارکناان گاردد.
می توان گفت رهبران تحولی می توانند از طریق تشاویق
پیروان خود به انتقادی فکر کردن باعث شوند کاه آن هاا
رویکرد های جدیدی برای حال مسائل ه جساتجو کنناد.
همچنین این رهبران ضمن توجه باه نیاز هاای مختلاف
پیروان ،آ نها را شناسایی کرده و از این طریاق پتانسایل
پیااروان را افاازایش ماای دهنااد( بونااو و جااوج9551 ،92؛
والومبوا و الولر.) 9551 ،90
به زعم باساادور 96و همکااران(  )9555رهباران تحاولی
می توانند برای پیروان خود انتظارات خالقانه را مشخص
کنند و خود به عنوان الگوهای خالق برای پیروان باشند؛
تو انایی پیروان را برای تولید ایاده هاای جدیاد افازایش
دهند؛ از پیروان حمایت کنند ،که این خود ممکن است
به بروز خالقیت بیشتری منجر گردد.
24. Bono & Judge,
25. Walumbwa & Lawler
26. Basadur

سیمون 99و همکاران(  )9539بیان داشته اند که رهباران
تحولی باعث می شوند که پیروان به هماهناگ شادن باا
اهداف سازمان شوقمند گردند .در نتیجه ناوعی اعتمااد
بین رهبر و پیرو بوجود می آید که باعث می شود پیروان
رهبر را الگوی خود قرار داده و در راستای دستیابی باه
اهدف مشترك تالش کنند .این اشتیاق بوجود آماده در
پیروان باع ث می گردد که آنها تالش کنند کارهای خاود
را از راه هاااای جدیااادی انجاااام دهناااد .همچناااین
جونگ(  )9555ااهار داشته است زمانی کاه پیاروان باا
اهداف رهبران تحولی هم راستا گردناد ،در نتیجاه آنهاا
برای رسیدن به اهداف دشاوار تاالش بیشاتری کارده و
انرژی بیشتری برای تولید راه حال هاای خالقاناه صارف
می کنند .در اداماه جوناگ(  )9555بیاان داشاته اسات
زمانی که رهبران سطح انگیزش درونای پیاروان را بااال
می برند ،این باعث می شود که پ یاروان تاالش بیشاتری
جهت تولید راه حل های خالقان ه برای حل مسائل به کاار
بگیرند.
همچنین سیمون و همکاران(  )9539ااهارکرده اند کاه
رهبران تحولی ایده ها ،چشم اندازه هاا یاا نقطاه نظارات
جدید پیروان را پاذیرا باوده و ساعی مای کنناد آنهاا را
افزایش دهند ،و در نتی جه پیروان ترغیب مای شاوند باه
هنگام جستجوی پاسخ به سئو االت یا پیدا کردن راهحل
برای مشکالت پیش آمده به صورت غیر مرسومی یاا متفااوت از
همیشه فکر کنند .به عبارتی دیگر ،ریسک پاذیری کارکناان باا
گشاده روی پذیرفته شده و تشویق میگردد و رهبران پیاروان را
ترغیب میکنند تا وضعیت موجود را به چالش بکشند .گوموشلو
و یزو( )9552بیاان کاردهاناد کاه رهباران تحاولی کارکناان را
تشویق میکنند تا جنبه های مختلف کار خاود را ماورد مداقاه
قرار داده و از جنباه هاای مختلفای باه آن بنگرناد چیازی کاه
احتماال خالقیت کارکنان را افزایش خواهد داد.
همچنین میتوان گفت کاه رهباران تحاولی حمایات کنناده و
توجه کننده هستند ،آنها به دغدغههای پیروان خود گاوش داده
و بااه نیازهااای آنهااا توجااه ماایکننااد .ایاان اماار بااه نوبااه خااود

27. Simone
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باعث می شود که رابطهای عاطفی بین رهبر و پیرو بوجود آیاد.
گوموشلو و یزو( )9552بیان کردهاند که در نتیجه بوجود آمادن
پیوناادهای عاااطفی احتمااال ماایرود کارکنااان از طری اق بااروز
خالقیت در کار هایشان به توجه و حمایت رهبران پاسخ دهند.
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز برای پیش بینی
خالقیت از روی ابعاد سبک رهبری تحولآفرین حاکی از آن بود
که ابعاد ترغیب ذهنی و انگیزش الهام بخش به ترتیب به عناوان
مهمترین مؤلفه های پیش بینی کننده خالقیت در نظار گرفتاه
میشوند و سهم قابل توجهی در پیش بینی آن دارناد .اماا ابعااد
مالحظه فردی و نفوذ آرمانی ساهم معنایداری در پایشبینای
خالقیت معلمان نداشتند.
در خصو نقش پایش بینای کننادگی ترغیاب ذهنای بارای
خالقیت نیز باید اذعان داشات کاه رهباران در ترغیاب ذهنای،
رهبران دالیلی را برای پیروان خود ارائه میدهند تا ادراك
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مرتضوی ،حمید؛ مهرابی فر ،فاطمه( .)3125بررسی رابطاه
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خودشان را نسابت باه انجاام اعماال و ارزشهاا و نگارشهاای
خودشان تغییر دهند(هاامفریز )9550 ،و جریاانی از ایادههاای
جدید و چالش برانگیز برای زیردستان فراهم میکند؛ پیاروان را
تحریک میکند که درباره راههای جدیاد فکار کنناد ،ایان امار
موجبات ارتقای سطح انگیزش کارکنان گشته و آنان باه منظاور
منفعاات رسااانی بااه سااازمان بااا انگیاازش بساایار تااالش
مینمایناد(ویتیناگ تاون و همکااران .)9552 ،و در نتیجاه باه
اقدمات خالقانه برای نیل به هدف فوق دست می زنند.
هم چنین در خصو انگیزش الهام بخاش مای تاوان گفات از
آنجا که رهبران در پیروان خود ایجاد امید میکنند ،چشم اناداز
آتی را روشن و دست یاافتنی معرفای کارده و افاراد را ترغیاب
میکنند که انتظارات خود را باال ببرناد .هام چناین رهباران باا
برانگیختن و باال بردن انگیزش در پیروان با توسل به احساساات
زیردستان و تأکید بر احساسات و انگیازههاای درونای(ماوغلی،
 )3111خالقیت آنها را افزایش میدهند.
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