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 چکیده

نقش مهمی در دگرگون سازی سازمان که است  ترغیب ذهنییکی از ابعاد رهبری تحول آفرین، 

ک سب ۀرابط تحلیلهدف پژوهش،  پدیدار گردد. آن ۀسایدر  تواندمیکارکنان  و خالقیت دارد

 نظامیاه دانشگیک مربیان و مدیران آموزشی  خالقیتبا  عد ترغیب ذهنیبُدر  آفرینتحولرهبری 

 ۀجامع .استهمبستگی  -توصیفی  ،روش نظر ازکاربردی و  ،تحقیق به لحاظ هدفاین است. 

که با استفاده از فرمول  اندهنفر از مربیان و مدیران آموزشی دانشگاه بود 063آماری پژوهش، 

انتخاب و بررسی  هنمونگروه عنوان  بهگیری تصادفی با روش نمونه ،نفر 000کوکران تعداد 

و  روایی وجمع آوری  خالقیتو  آفرینتحولرهبری  های پرسشنامهاز  با استفاده هاداده .شدند

تک   tآماری از آزمون ا استفاده یافته ها ب .محاسبه شدآلفای کرونباخ فرمول با  آنهاپایایی 

بررسی  40 ۀنسخ spss افزارنرمو با  ای و ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیوننمونه

 ربیان وم خالقیتبا  ،در بعد ترغیب ذهنیآفرین تحولسبک رهبری بین شان داد ن نتایج .دگردی

 ی وجود دارد.معنادارمثبت و  ۀمدیران آموزشی رابط

 خالقیت و نوآوری.، ترغیب ذهنیآفرین، رهبری تحول ،نظامیدانشگاه  :گان کليدیواژ
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 مقدمه

(. 60 /یس ،66 /یکی از صفات خداوند متعال اسـت )حجـر ،مجید صفت خالق در قرآن

 و زیبایی شگرفی خداوند عالم اولین خالق و نوآور جهان خلقت است و خالقیت او تنوع

، تنها متفّکر اهللخلیفهاشـرف مخلوقـات و  عنوان بهاست. انسان نیز  نهاده بنارا در عالم 

جهان کنونی  . بـدون شـک درشودمیخالق این جهان در بین همه مخلوقات محسوب 

فناوری و  م وعل ن،دبه ساختن فرهنگ و تم توانمی ،به مدد قوة خالقیت و نوآوری

دیعه و هت، میلی ذاتی است که در وجود انسان ب؛ به عبارتی خالقییافتدستصنعت 

برای تمامی  و نوآوری هر خالقیت الهی است. خالقیتنهاده شده است و انسان مظ

اگـر افـراد  کهطوریبهزندگی و سالمت فکر و روح انسان حیاتی است.  هایعرصه

 هاازمانسو  هاتمدنو مکانیکی شوند، نابود خواهند شد. بیشـتر  تکراری یگرفتـار نظم

رات و افول خالقیت و تکرار مکر واسطهبهتهدیدهای خارجی، بلکه عمدتاً  اطرنه به خ

 (.06: 0066)صادقی مال امیری،  اندرفته یننوآوری از ب

خالقیت و نوآوری  سازی نهادینه سوی به حرکت در دهدمیمطالعات علمی نشان 

ری سبک رهب بین این درکه  است تأثیرگذارمختلف  هایمؤلفه، متغیرها و هاسازماندر 

مدیران با انتخاب سبک مناسب رهبری و شناخت عوامل و . است گشاگره آفرینتحول

قش ن ،و فراهم کردن این شرایط شودمیشرایطی که سبب خالقیت و نوآوری کارکنان 

کنند. میخالقیت در میان کارکنان سازمان ایفا  ، ظهور و پرورشآیی کارمهمی در افزایش 

شتر رهبری، بی هایسبک، در بین سایر گراتحولمعتقدند که رهبری (0220) 0و آولیول هاو

 ی داردمثبت تأثیرمشوق نوآوری و خالقیت بوده و بر روی یادگیری و عملکرد کارکنان 

                                                           
1- Howell & avolio 
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ا اعضای گروه ر ،کنندمیپیروی  گراتحولیعنی رهبرانی که از سبک  (.0:4304 ،0آلریفی)

 ان مؤثرند وو همچنین در ارتقا بخشیدن به نگرش کارکن کنندمیدر کارهایشان یاری 

 دشونمیباعث بهبود نوآوری و خالقیت در بین کارکنان در زمان مواجهه با مشکالت 

 (.0024 ،لو )مژگان

عنوان  که به نیاز داردآفرین برای عملی شدن به چهار مؤلفه یا عامل رهبری تحول

نی، از نفوذ آرما ندعبارت این عواملاند شده دهنده این نظریه نیز شناختهعناصر تشکیل

 لیچندعامرهبری  پرسشنامهو مالحظات فردی که با  بخشالهامترغیب ذهنی، انگیزش 

رهبری  یکی از ابعاد مهم. (0062یعقوبی و همکاران، ) شودمی گیریاندازه 4بس و آوولیو

ق طری از رهبرانی است که کنندهتوصیفاین عامل  .استتحول آفرین، ترغیب ذهنی 

را افزایش داده و ایجاد انگیزه  هاآنآینده، تعهد  اندازچشمدادن پیروان در ترسیم  مشارکت

ورات کشیدن افکار و تص به چالش منظور بهرا  ترغیب ذهنی آفرینتحولرهبران . کنندمی

  گیرند. می و خالقیت پیروان به کار

 ةوجود خأل مطالعاتی دربار و ر خالقیتدآفرین سبک رهبری تحول نقش با توجه به

 دش کوشش، نظامی هایدانشگاه  در خالقیت و آفرینتحول رهبری سبک متغیردو  رابطه

دیران یان و ممرب با خالقیت ترغیب ذهنی عدبُ در آفرینتحول رهبری سبک هبا تحلیل رابط

د وشو مربیان و مدیران آموزشی کمک  و پژوهشی یگذاران آموزشسیاستبه ، آموزشی

یر به شرح ز پژوهشاصلی  سؤاللذا  .مجموعه دانشگاه بپردازند ییپویاتا به افزایش 

 :است

مربیان و مدیران  خالقیت با ،در بعد ترغیب ذهنی آفرینتحولسبک رهبری  بینآیا 

                                                           
1- Alarifi 
2 - Multi-factor leadership Questionniar (MLQ) 

 



 0030، بهار و تابستان 00سال هفدهم، شماره های مدیریت و فرماندهی نظامی، دوفصلنامه پژوهش

0 

 ؟وجود دارد داریمعنیرابطه نظامی دانشگاه  آموزشی

 روش تحقيق

ا ب ترغیب ذهنیآفرین در بعد تحولسبک رهبری  تحلیل رابطه هدف با حاضر پژوهش

 پژوهش این. است شده انجامنظامی دانشگاه یک  مربیان و مدیران آموزشی در خالقیت

 جامعه .استروش، توصیفی و از نوع همبستگی  نظر از و 0کاربردی -اینوع توسعه از

 نظامیدانشگاه یک نفر از مربیان و مدیران آموزشی که در  063آماری در پژوهش حاضر 

 عنوان نفر به 000که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران،  باشندیمکنند خدمت می

با نرخ  پرسشنامه 030، تعداد شدهعیتوز امهپرسشناز این تعداد  .به دست آمد آماری ۀنمون

 شد. گردانده باز 20/3بازگشت 

 استفاده شد. پرسشنامهها از دو منظور گردآوری داده در این پژوهش به

( 0220که توسط باس و آولیو ) (MLQ) آفرین ام. ال. کیوتحولبری ره پرسشنامه .0

 هایپژوهش در آن اعتبار و اعتماد قابلیت است وسؤال  43و مشتمل بر  هارائه شد

ای لیکرت، بر اساس مقیاس پنج گزینه پرسشنامهگویه های این . است شده تأیید قبل

  شود.گذاری میارزش

 03مشتمل بر  و اصلی پرسشنامه( که 0202رندسیپ ) شده خالقیتتعدیل پرسشنامه .4

صورت یک متغیر تک سازه متناسب با  سؤال به 02در این پژوهش  .پرسش است

رت از نوع لیک پرسشنامهگیری این شرایط دانشگاه از آن استخراج شد. مقیاس اندازه

 ای است.پنج گزینه

خالقیت با  و نرهبری تحول آفری پرسشنامهروایی صوری  ،در پژوهش حاضر 

                                                           
1 - Applied 
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ن روایی همچنی قرار گرفت.استفاده از نظرات تعدادی از پاسخگویان و اساتید مورد تأیید 

ها توسط اساتید و چند نفر از صاحبنظران موضوعی تأیید شد همچنین پرسشنامهمحتوایی 

ضرایب  .کرونباخ استفاده گردیدها از ضریب آلفای پرسشنامهبرای مشخص شدن پایایی 

 د. ( محاسبه ش60/3( و خالقیت)20/3ترتیب رهبری تحول آفرین) ها بهپرسشنامهپایایی 

 در ابعاد زیر دانست: توانمیخالصه  طور بهضرورت و اهمیت پژوهش حاضر را 

سبک رهبری  هایمؤلفه مطالعۀانجام پژوهش حاضر زمینه و بستر مناسب برای  .0

 شناخت منظور بهزم ال هایآگاهی و نیزبرای مدیران و کارکنان سازمان  آفرینتحول

 .کندمیرا فراهم  هامؤلفه هر چه بیشتر و بهتر این

و  القیتخ ،آفرینتحولسبک رهبری سه متغیر  ۀرابطمطالعاتی، بررسی  خألبه دلیل  .4

شکاف موجود را برطرف  تواندمی ،های نظامیدانشگاهدر پژوهش حاضر در  نوآوری

 .موجود بیفزاید هایپژوهشکرده بر غنای 

نوآوری با ابعاد سبک در موضوع خالقیت و  مطالعه موردوضعیت جامعه بررسی  .0

 .گرددمیمنجر به رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت  آفرینتحولرهبری 

یشتر بر ب یگذارسرمایهمنجر به ی، کننده خالقیت و نوآور بینیپیششناسایی عوامل  .0

 .گرددمی افزایش خالقیت و نوآوری نتیجه درآن بعد و 

های سبک و بستر مناسب برای مطالعه مؤلفه زمینه ،پرداختن به این موضوعدر صورت ن .0

 و خأل مطالعاتی شودن و مربیان دانشگاه فراهم نمیرهبری تحول آفرین برای مدیرا

پیرامون رابطه سه متغیر سبک رهبری تحول آفرین، خالقیت و نوآوری همچنان باقی 

ها نخواهد و بهبود نقاط قوت در این زمینه خواهد ماند و منجر به رفع نقاط ضعف

 شد.
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 و مبانی نظری پژوهش پيشينه

بررسی رابطه  عنواننیز پژوهشی با ( 0020) فرمهرابی و مظفری، مرتضوی ،تیرگر، تابلی

 ریزدولتی شهرستان نی هایسازمانان در و خالقیت کارکن آفرین تحولبک رهبری سین ب

وذ )نف آنو ابعـاد  آفرینتحولری این پژوهش نشان داد بین رهب هاییافتهد. انجام دادن

، ترغیب ذهنی و مالحظه فردی( و خالقیت کارکنان، رابطه بخش الهامآرمانی، انگیزش 

 .معناداری وجود دارد

 تبیین نقش رهبری تحول ای تحت عنوان( در مقاله0024میرکمالی و همکارانش )

قیت آفرین و خالآفرین در گرایش به خالقیت سازمانی، رابطه بین سبک رهبری تحول

. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن اندداد معلمان دره شهر را مورد آزمون قرار

آفرین و ابعاد آن )ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، مالحظه فردی و رهبری تحولبود که بین 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین  ،بخش( با خالقیت سازمانیانگیزش الهام

 ،آفرینگام حاکی از آن است که از بین ابعاد چهارگانه رهبری تحولبهنتایج رگرسیون گام

بین، معیار ورود به معادله عنوان متغیرهای پیش ش بهبخترغیب ذهنی و انگیزش الهام

ور پکریم .اندداشتهنهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات خالقیت )متغیر مالک( را دارا 

 انو خالقیت دبیر آفرینتحولری بررسی رابطه بین رهب عنواندر پژوهشی با ( 0066)

 ود دارد.وج داریمعنیه ابطو خالقیت دبیران ر آفرینتحولری نشان داد که بین رهب

بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران  عنوانپژوهشی با ( 0066) همکارانوری و غف

این پژوهش نشان داد که سبک رهبری نتایج   و خالقیـت معلمـان انجـام داد بدنیتربیت

 دارند. داریمعنیرابطه  هم بات دبیران و خالقی

و میزان  آفرینتحولری رهب عنـواننیـز در پـژوهش خـود بـا  (4300) 0الـزواره

                                                           
1 -  Alzawahreh 
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خیلی قوی و مثبت بین  ایرابطهدر اردن نشان داد کـه  علمی هیئتای قیت اعضخال

 تحوله رفتار رهبری به این معنا که هر چ ؛و خالقیت وجود دارد آفرینتحولری رهب

 د.اهد بوبیشتر خو علمی هیئتزان خالقیت اعضای د، میتر باشسرپرستان بیش آفرین

 و و خالقیت آفرینتحولری به بررسی رابطه بین رهبز نی( 4303) 0وانگ و رود

 تخالقی با آفرینتحولری ه رهبنشان داد ک هاآنپیروان پرداختند. نتایج پـژوهش  نوآوری

 هنگی با رهبر وه همابروط مثبت دارد و شدت این رابطه مش ایرابطهکارکنان  و نوآوری

 ، جوّآفرینتحولری ان رهبزه میانی ک، زمدیگر عبارتی به. است هی نوآورانوجود جوّ

االترین سطح خود قرار کارکنان در ب تد، خالقیو هماهنگی با رهبر باال باش هنوآوران

 .و عکس این امر نیز وجود دارد گیردمی

 رهبری و سبک رهبری

را به معنای راهبری، داللت، هدایت، راهنمایی و ارشاد و فرهنگ  4( رهبری0000دهخدا )

، رهبری 0نظر کیت دیوس اند. از( رهبری را راهنمایی و هدایت معنا نموده0002عمید )

محمدی،  ا)آق مشتاقانه برای نیل به اهداف معینیعنی اقدام برای ترغیب دیگران به تالش 

که  نحوی به ؛توانایی نفوذ در پیروان است ،( رهبری0220) 0(. در نگاه انسف0: 0062

 0بالنچارد و از منظر هرسی .(0060)خورشیدی،  باشندداوطلبانه پذیرای نظر رهبر  ،پیروان

 انجام به را آنان کارکنان، بر نفوذ با تا کوشدمی مدیر ،آن ضمن که است فرایندی رهبری

 برقراری طریق از دیگران در نفوذ رهبری دیگر، عبارت به برانگیزد؛ خود دادن وظایف

 دانند؛می دیگران در نفوذ را رهبری اصوالً  .است سازمان اهداف تحقق آنان برای با ارتباط

                                                           
1 - Wang and Rode 
2 - Leadership 
3 - Keith davis 
4 - Ensoff 
5 - Paul Hersey & Ken Blanchard 
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 ،کنند )اسکندریمی اطاعت رهبر از اجبار روی از نه و دلخواه پیروان به که معنی بدین

معادل « رهبر»و  «رهبری» هایواژه فارسی زبان (. در0020، و سیفری بمحمدی، علی اک

« القائد»و « القیاده»های واژه همچنین زبان انگلیسی و در"leader" و "to lead"های واژه

 .است عربی زبان در

که رهبر از نفوذش برای کسب اهداف استفاده شود گفته میبه روشی  0سبک رهبری

سبک  گویند. سبک رهبری بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را کند. بهمی

های شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است. انواع سبک رهبری اساساً

های در موقعیت توانندمی رهبران .است شده مطرح مدیریت هایتئوری و هانظریه در رهبری

بری های رهاستفاده کنند. چگونگی اتخاذ سبک متفاوتیهای رهبری مختلف از سبک

برای اطمینان از اثربخشی آن سبک، یکی از مهم ترین مباحث علوم رفتاری است. سبک 

رهبری، به خصوصیات رفتاری رهبر در هدایت، انگیزش، راهنمایی و مدیریت یک گروه 

احترام  اط، اعتماد وبه مدیر برای برقراری ارتب ،گفته می شود. پذیرش یک سبک مناسب

 ،عکس انتخاب سبک نادرست مدیریت در بین کارکنان کمک زیادی خواهد کرد و بر

 .(0020)حبیبی،  منجر به نارضایتی کارکنان و در نهایت شکست سازمان خواهد شد

 آفرینرهبری تحول

ا وی ابتدا این ایده ر .را ارائه نمود آفرینتحولو رهبری  ایمبادلهایده اولیه رهبری  ،برنز

پیرو تحقیقات . آن را وارد سطح سازمان نمود ،و سپس باس در عرصه سیاست مطرح

های ثبات و تحول ارائه داد که برای موقعیت را دلی از رهبریبَس مُ ،0260برنز، در سال 

ل سا کرد. بَس و آولیو درآفرین را تجویز میو تحول ایمبادلهسازمانی، به ترتیب رهبری 

را  ایمبادله آفرین و رهبریدل را گسترش دادند و ابعاد رهبری تحولاین مُ  0220

                                                           
1 -Leadership Style 

https://parsmodir.com/db/theory/mgmthistory.php
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 چندعاملی پرسشنامه» نام باای پرسشنامهدل را در غالب مشخص نموده و حتی این مُ

را  ،آفرین، رهبر تحولبس(. 406: 4330، 4)هیگز درآورندعملیاتی  صورتبه« 0رهبری

تقویت عملکرد کارکنان و سازمان، رابطه مثبتی با زیردستان منظور  داند که بهکسی می

کند که از نیازهای شخصی فراتر رفته و در راستای کند، کارکنان را تشویق میبرقرار می

ند انگیزمی ، زیردستان خود را برآفرینتمایالت گروه و سازمان کار کنند. رهبران تحول

اشاره  آفرینتحولرهبری  .(4330، 0رک و کالین)با دهندتا آنچه را در توان دارند انجام 

 شبخالهامبه آن نوع رهبری دارد که در آن رهبران کاریزما دارند و ترغیب ذهنی، انگیزش 

ضای ار فراتر از آفرینتحولهدف رهبری . ندنکمیحظه فردی را برای پیروان فراهم و مال

از  بسیاری و جاذبه هوشی  و بینیخوش آفرینتحول ریرهب نیازهای فوری است.

دیگران پرداخته و  هایآرمانتا به ارتقای  گیردمیی خود را به کار شخص هایتوانایی

یک  آفرینتحولری رهب واقع . دردبه سمت عملکرد باالتری ارتقا ده را هاسازمانراد و اف

قدرت میان رهبران  الگوهایفرایند آگاهانه معنوی و اخالقی است که الگوهای مساوی 

یلسن، ، ن)اسکاکن کندمیجمعی یا تحول واقعی بنا دف رسیدن به یک ه برایو پیروان را 

 (.4303، 0همکارانبورگ و 

برآمده از عمل نمودن زیردستان، فراتر  تواندمی گرا(تحول) تحولیاحصل رهبری م

ساسی ا تأثیررهبری باشد. این روند  تأثیرپیامدی از  عنوان بهعملکرد، انتظار  مورداز میزان 

 به، شدهمشخص هایخروجیاهمیت و ارزش  دربارةافزایش آگاهی و درک  صورت به

یی و خردمندانه برای دست عقال صورت بهو برانگیختن زیردستان  تأثیرگذاری وسیلۀ

                                                           
1 -Multifactor Leadership Questionnaire 
2 -Higgs 
3- Burke, S., and Collins 
4 -Skakon, Nielsen, Borg & Guzman 
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 یفتوص  ترعالیو یا نگرش مشترک  مأموریتهدف،  خاطر بهکشیدن از منافع شخصی 

 (.0026گیتی و احمدی زاد، ) است شده

 آفرین( رهبری تحول)عناصر هایمؤلفه

صر عنوان عنا که به نیاز داردآفرین برای عملی شدن به چهار مؤلفه یا عامل رهبری تحول

یب نفوذ آرمانی، ترغ :از ندعبارت این عوامل .اندشده دهنده این نظریه نیز شناختهتشکیل

و  بس چندعاملیرهبری  پرسشنامهو مالحظات فردی که با  بخشالهامذهنی، انگیزش 

 . (0062 یعقوبی و همکاران،) شودمی گیریاندازه 0آوولیو

                               

 های رهبری تحول آفرینمؤلفه : 5شکل شماره                              

 حس که اشاره به رهبری دارد ،آفرینتحول یرهبر مؤلفه ازاین : (کاریزما)4نفوذ آرمانی .0

احترام، تحسین و وفاداری را در میان پیروان خود ایجاد و بر اهمیت داشتن تعهد 

. (4332، 0ایلسفو گومشلو ) دنکمیسازمان تأکید  هایرسالترسیدن به  برایقوی 

که مورد اعتماد و دهد رهبرانی را شرح می ،آفرینتحولاین بعد از رهبری واقع  در

                                                           
1 - Multi-factor leadership Questionniar (MLQ) 
2 - Idealized Influence 
3  -Gumusluoglu and Ilsev 
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 کنندیمیک الگو شناخته و سعی  عنوان بهتحسین زیردستان بوده و زیردستان او را 

 (.0024میرکمالی و همکاران، ) شوندهمانند او  هک

آوری وپیروان خود را بـه خالقیت و ن کنندمیسعی  آفرینتحولهبران ر: 0هنیترغیب ذ .4

 وتفکر در مورد حل مسائل را تشویق  هایروشترغیب کنند. این رهبران، تغییر در 

ز و ، جیمن)گارسیا کنندمیتفاده از تمثیل و اسـتعاره برای افزایش دانش آنان اس

برای حل مسائل  القجدید و خ هایایدهبنابراین ممکن است از  .(4300، 4گوتیرز

ر پیروان برای تفکر د املی محرک درع به عنوانی را ستفاده کنند. باس ترغیب ذهنا

)آولیو،  کندمی، بیان هاآناهی از مشکالت و حل و نیز آگ هاارزشا و مورد باوره

 ، نقش مهمیآفرینتحولرهبران  هاییتواناییکی از  به عنوانترغیب ذهنی  .(0222

رهبرانی  کنندهتوصیفاین عامل  .ازمان دارد)تغییر( در س سازیدگرگوندر فرآیند 

را  هاآنآینده، تعهد  اندازچشمدادن پیروان در ترسیم  طریق مشارکت از است که

  (.4330، 0)آولیو و همکاران کنندمیافزایش داده و ایجاد انگیزه 

بردن انگیزش در  شامل برانگیختن و باال بخشالهامنگیزش ا: 0بخشالهامانگیزش  .0

بر  و تأکیدش پذیردمیتوسل به احساسات زیردستان صورت  که با است پیروان

اشاره به آن نوع  ،بخشالهامانگیزش  واقع . دراستدرونی  هایانگیزهاحساسات و 

روشن و  آتی را اندازچشم، کندمیرهبری دارد که در زیرمجموعه خود ایجاد امید 

کمالی  میر) ببرند که انتظارات خود را باال کندمیو افراد را ترغیب  معرفی یافتنیدست

  (.0024همکاران، و 

                                                           
1 - Intellectual Stimulation 
2 -García, Jiménez, Gutiérrez 
2- Avolio et al 
4 - Inspirational Motivation 
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ی حمایتی توجه به دیگران، نمایانگر مدیرانی است که جوّ : 0فردیتوجه و مالحظات   .0

ران رهب. دهندمی به نیازهای یکایک پیروان گوش فرا دقت بهدر آن  و کنندمیایجاد 

به پیروان کردن  سعی در کمک که حالی در، کنندمیمربی و مشاور عمل  عنوان به

این عامل در بر گیرندة مراتب دلسوزی . (4330، 4وس)نورث خودشکوفایی دارند برای

 ورمنظ بهش پیروان و تال هایخواستهتوجه جدی به  صو اهتمام وافر رهبر در خصو

 (.0024کمالی و همکاران،  )میر رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آنان است

 تعریف خالقیت: .0

قرار داده است. به  نظر مدگشایی  مسألهنوعی  عنوان به(، خالقیت را 0264) 0ـ تورنس

های نظر وی تفکرِ خالق مختصراً عبارت است از فرآیند حس کردن مسائل یا کاستی

ها، ارزیابی و درباره حل مسائل و رفع کاستی سازیفرضیهموجود در اطالعات، 

 یج به دیگران.و سرانجام انتقال نتا هاآن آزمایی بازها، بازنگری و آزمودن فرضیه

ایی توان به عنوانتوان به شکل بسیار ساده گوید: خالقیت را میمی (،0262) 0بارون -

  ایجاد چیزی نو و بدیع تعریف کرد.

کلمه خالقیت معنی و مفهوم بسیار گسترده و نیز براین باور است که  0استرنبرگ

 به روشدیدن چیزها  را شامل برقرار کردن ارتباطات جدید، خالقیت و دارد کنندهگیج

بیان  (0220) نهاکو (.0220-6ویلیام )استرنبرگ و داندمیجدید و تعریف جدید مسائل 

خالقیت عبارت است از یک توان انسانی که فرآیند تفکر و عمل فرد را » کهکند می

                                                           
1- Individual Consideration  
2- Northouse 
3 -Torance 
4 -Baroon 
5 -Sterenberg  
6 -Strenberg and William 
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 های ذهنی برایتوانایی کارگیری بهخالقیت را عبارت از نیز  کایزو،. «کندمتجاوز می

  (.00: 0024 ،)رضائیان "داندیک فکر یا مفهوم جدید میایجاد 

ولی  ؛است که فرد فکری نو و متفاوت ارائه دهد این خالقیتترین برداشت از متداول

توان با تولید یا خلق اثر نو و متفاوت ارزیابی کرد، اما باید به خاطر را می خالقیت هم باز

 شود.نمی مشاهده قابلداشت که هر خالقیتی لزوماً منجر به تولید اثر 

معمواًل دارای مراحلی است که نه  ،ایجاد و پرورش خالقیت: های خالقیتدلفرایند و مُ 

تواند برای افراد یک راهنما می عنوانبه بلکه  ،یک روش علمی و فرموله شده به عنوان

یک تئوری جامع در این زمینه  ارائهشناسان قادر به مفید باشد. هنوز روان جا همهدر 

در این زمینه عمل کند  های مسلط خود ویژگی به اند و شاید هر نسلی و قرنینشده

 (.03:0020 رئیسی،)

دل بیان کرد تا این متوالی در قالب مُهای توان طی گامدیدگاه فرآیند خالقیت را می  

بیانگر ، 4-0شکل شماره ها در زمینه خالقیت باشند. ها بتواند راهنمای کوششدلمُ

 .مراحل مختلف فرایند خالقیت است

 مراحل فرایند خالقيت :7شکل

 برای ،های نوآوردهد که سازماننشان می خوبیبهوجه دقیق به فرایند خالقیت، ت 

 ؤثرمسیستم پیشنهادهای  قبیل وقت آزاد، دسترسی به اطالعات، آزادی عمل، مسائلی از

با  .ای قائل هستندالعادهاهمیت فوق ،و نوآوری و غیره پذیریریسکو سریع، تشویق و 
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 ئیسی،ر) است بیان قابل زیرمراحل فرایند خالقیت به شرح  شدهمطرحتوجه به مطالب 

04:0020 .) 

محققین متغیرهای سطح سازمان را در : پرورش خالقیت منشأعوامل، عناصر و  .0

بعضی از مطالعات بیانگر این است که  نمودند. بندیطبقهدل خالقیت قالب چند مُ 

 به د.نهست مؤثرو آموزش سازمانی بر خروجی خالقیت  سازمانی جوّ ها، ساختار،سیاست

مختلفی از عوامل  ایهبندیدستهبیانگر  اجمال ادبیات خالقیت در حوزه سازمان، طور

 :از عبارتند هاآن ترینمهم که استبر خالقیت  مؤثر

 گروهی و سازمانی فردی، پ( سازمانیو  فردی (ب عوامل فردی و محیطی، (الف

 شغلی و سازمانی. فردی، ت(

توان می ،ب با اهداف پژوهشترین عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوری متناسمهم از 

تفکر خالق، تحصیالت، مدیران آموزشی، مدرسان، مدیریت و های شخصیتی، به ویژگی

    فرماندهی و نظام آموزشی اشاره نمود.

نون ف یجاد شود و پرورش یابد، الزم استخالقیتی ا که اینبرای : های خالقیتتکنیک .0

 برای این منظور باید زمینه ایجاد و پرورش آن، چه فردی .های آن رعایت شودو تکنیک

های و روش کمکی ابزار ،خالقیت هایتکنیک باشد. مناسب و مساعد گروهی، چه و

کنند تا هر زمان الزم دانستیم ساختار فکری به ما کمک می که هستند اییافته ساختار

تکنیک خالقیت به منظورهای مختلفی  کلی طور بهخود را آگاهانه تغییر دهیم. 

ان افزایش تو منظور بهبرخی دیگر  ،افراد ها قدرت شهودیبسیاری از آن ؛اندشدهطراحی

شناسایی  منظور بهها تعدادی از تکنیک همچنینهای ذهنی و فکری و رهایی از قالب

ای هترین تکنیک. از مهماندشده طراحی مسألهحل خالق  کارگیری بهموانع خالقیت و یا 
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فکری تکنیک طوفان ، 4تکنیک روش تلفیقی، 0طوفان فکریتوان به خالقیت می

 اشاره نمود PMI و تکنیک 0TKJ، تکنیک0، تکنیک خالقیت شش کاله تفکر0الکترونیک

 .(60:0020 رئیسی،)

 های پژوهشیافته

ربیان و م خالقیتبا  عد ترغیب ذهنیدر بُ آفرینتحولسبک رهبری بین : فرضیه اصلی

 رابطه معناداری وجود دارد. نظامیدانشگاه یک  مدیران آموزشی

 رابطه جودو ،با آزمون همبستگی اسپیرمن ابتدا ،هم بر متغیر دو تأثیر بررسی برای

 .شودیم پرداخته تأثیر بررسی به رابطه، با آزمون رگرسیون وجود صورت در و بررسی
                       

 ین و خالقيتآفرتحولضریب همبستگی بين رهبری  :5جدول شماره

 متغیر وابسته                                

 متغیر مستقل
 خالقیت

 نیآفرتحولرهبری 

 062/3** شدت

 3330/3 معناداری

 030 تعداد

 

 همبستگیآفرین با خالقیت بین رهبری تحول ،0 شماره جدول بر اساس ارقام 

( کمتر از sig= 0.0001)آمده دست به داریمعنی سطح که چرا ؛دارد وجود داریمعنی

 رابطه درصد 22 سطح در که است این کلی نتیجه پس ،است ()آلفای تحقیق 

                                                           
1-Brain storming 

2-Succeive Integeration of problem 
3-Electronic brainstorming 
4-Six thinkhng hats  
5-Tokyo institute Of Technology 

 

0.05 
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مستقل  متغیر بین همبستگی نوع. وجود داردآفرین با خالقیت رهبری تحولین ب داریمعنی

 شدت ،یابندمی کاهش یا افزایش توأمان یعنی ،بودهو مستقیم  خطی ،مذکورو وابسته 

 مورد ،پژوهش اصلی رضیهف بنابراین ؛دارد قرار قوینسبتاً  سطح در رهامتغی بین همبستگی

 متغیر در نوسان ایجاد باعث، ترغیب ذهنی در تغییرات که مفهوم این به ؛گیردمی قرار تأیید

 همان به باشد، بیشترآفرین رهبری تحول میزان چه هر یعنی ؛بود خواهد)خالقیت(  وابسته

 کند.می سیر مثبت طرف خالقیت به اندازه
  

 و خالقيت ضریب همبستگی بين ترغيب ذهنی :7جدول شماره

 متغیر وابسته                                

 متغیر مستقل
 خالقیت

 ترغیب ذهنی

 022/3** شدت

 3330/3 معناداری

 030 تعداد

 

 همبستگیو خالقیت ترغیب ذهنی  بین ،4شماره جدول بر اساس ارقام مندرج در

( کمتر از sig= 0.0001)آمده  دست به داریمعنی سطح که چرا دارد، وجود داریمعنی

 درصد 22 سطح در که است این کلی نتیجه پس ،باشدمی ()آلفای تحقیق 

 دو بین همبستگی نوع. رابطه وجود داردو خالقیت  ین ترغیب ذهنیب داریمعنی رابطه

 شدت ،یابندمی کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی بودهو مستقیم  خطی مذکور متغیر

 تأیید مورد پژوهش رضیهف بنابراین ؛دارد قرار قوینسبتاً  سطح در متغیر دو بین همبستگی

 وابسته متغیر در نوسان ایجاد باعثترغیب ذهنی  در تغییرات که مفهوم این به ،گیردمی قرار

 اندازه همان به باشد، بیشتر ترغیب ذهنی میزان چه هر یعنی ؛بود خواهد)خالقیت( 

 کند.می سیر مثبت طرف خالقیت به

0.05 
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 رگرسيون دلمُ برازش

دل های کفایت مُ شاخص ، (y)و خالقیت  (x) بررسی و ارائه مدل ترغیب ذهنی پس از

 گردد.میبرازش یافته ارائه دل مُ در جدول زیر آمده، 
 

 و خالقيت ترغيب ذهنی رابطه کفایت شاخص :3جدول شماره

 ضریب همبستگی ضریب تعیین هشدلیتعد ضریب تعیین انحراف معیار خطا

030/3 006/3 006/3 026/3 

 

، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته 0جدول شمارهاساس ارقام مندرج در  بر 

 6/00 که دهدمی نشان مقدار این و آمده دست به 006/3است. ضریب تعیین  026/3برابر 

 کههایی شاخص به توجه با .شودمالحظه فردی می به مربوطخالقیت  تغییرات درصد

 .است برخوردار الزم کفایت از دلمُ شد، عنوان
 

 :Fآزمون 

 و خالقيت دار بودن ترغيب ذهنییمعن Fآزمون  :0جدول شماره

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

ترغیب 

 ذهنی

 006/0 0 006/0 رگرسیون

 320/3 034 062/2 ماندهیباق مقدار 330/3 200/06

  030 440/00 جمع کل
 

بوده  330/3برابر  ،شده برای این آمار داری محاسبهبا توجه به جدول فوق سطح معنی 

 دارد. 22/3دار بودن رگرسیون در سطح و نشان از معنی
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0.05 

 :Tآزمون 

 ارتباط ترغيب ذهنی و خالقيت tنتيجه آزمون  : 1 جدول شماره

سطح 

 معناداری

 ضریب استاندارد راستانداردیغضرایب 

T 
 مدل

 B خطای استاندارد Beta 

 مقدار ثابت 060/00  430/3 332/0 330/3

 ترغیب ذهنی 002/0 026/3 300/3 440/3 330/3

 

 026/3 ترغیب ذهنی واحد یک ازای تغییر، به 0 جدول شمارهطبق ارقام مندرج در 

له با فرض ثابت بودن سایر متغیرها أشود که این مسخالقیت ایجاد می تغییر در واحد

 نشان مستقل متغیر برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط t. آزمون است

بر  ترغیب ذهنی درنتیجه و ودهب 330/3 برابر متغیر این برای مقدار این که است شدهداده

 :استصورت زیر  معادله خط رگرسیون به .خالقیت مؤثر است

𝑌 = 3.009 𝑋 + .221 

ربیان و م بینی خالقیتتوان پیش ،فرینآرهبری تحول عد ترغیب ذهنیبُفرضیه  فرعی: 

 مدیران آموزشی را دارد.

 داریمعنی رابطۀ همبستگی و خالقیت بعد ترغیب ذهنیدهد بین نتایج نشان می

         کمتر از آلفای تحقیق ( sig=0/001)آمده  دست به داریمعنی سطح که چرا دارد؛ وجود

 داریمعنی رابطه درصد 22 در سطح که است این کلی نتیجه پس باشد،می (              )

خطی  ،مذکور متغیر دو بین همبستگی . نوعوجود دارد و خالقیت بعد ترغیب ذهنی بین

 بین همبستگی یابند، شدتمی کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی ،و مستقیم بوده

 دارد.  قرار سطح نسبتاً قوی در متغیرها 
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02 

 رگرسيون دلمُ برازش

ظه بخش و مالحبررسی و ارائه مدل ابعاد )ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام برای

دل که در جدول زیر های کفایت مُ پس از بررسی شاخص (y)و خالقیت  (x)فردی( 

 .می گرددارائه دل برازش یافته مُ  ،آمده است

 خالقيتو و مالحظه فردی(  بخشالهام)ترغيب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگيزش ابعاد  کفایت رابطه شاخص :6شماره  جدول

 ضریب همبستگی ضریب تعیین شدهلیتعدضریب تعیین  انحراف معیار خطا

462/3 442/3 402/3 032/3 

 

، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته برابر  6شماره  بر اساس ارقام جدول

 درصد 2/40 که دهدمی نشان مقدار و این آمدهدستبه 402/3است. ضریب تعیین  032/3

بخش و ابعاد )ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام مربوط به خالقیت تغییرات

 الزم کفایت از دلمُ شد، عنوان هایی کهشاخص به توجه شود. بافردی( می مالحظه

 .است برخوردار

 :Fآزمون 

 خالقيتو و مالحظه فردی(  بخشالهام)ترغيب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگيزش دار بودن ابعاد یمعن Fآزمون  :2شماره  جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

غیــب  تر بعــاد ) ا

ــوذ  ــف ــی، ن ــن ذه

آرمــانی، انگیزش 

ــهــام و  بــخــشال

 مالحظه فردی(

 040/3 0 232/4 رگرسیون

602/6 330/3 
 360/3 22 006/6 ماندهیباقمقدار 

  030 440/00 جمع کل

بوده و  330/3شده برای این آماره برابر داری محاسبهبا توجه به جدول فوق سطح معنی 

 دارد. 22/3دار بودن رگرسیون در سطح از معنی نشان
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 :Tآزمون 

 و خالقيتو مالحظه فردی(  بخشالهام)ترغيب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگيزش ارتباط ابعاد  t: نتيجه آزمون 8شماره  جدول

 سطح معناداری
 ضریب استاندارد راستانداردیغضرایب 

T مدل 
B خطای استاندارد Beta 

 مقدار ثابت 643/00  400/3 600/4 330/3

 ترغیب ذهنی 060/0 004/3 360/3 326/3 006/3

 نفوذ آرمانی 303/4 030/3 360/3 004/3 300/3

 بخشالهامانگیزش  -020/0 -060/3 300/3 -036/3 066/3

 مالحظه فردی 366/4 400/3 360/3 046/3 300/3

 

 داده نشان مستقل متغیر برای 6 شماره جدول در رگرسیون ضرایب به مربوط tآزمون 

ابعاد دهد نتیجه نشان می و در بوده 330/3برابر  متغیر این برای مقدار است، این شده

 مؤثرند. آفرین بر خالقیترهبری تحول

ا ابعاد نفوذ آرمانی و تنه ،آفریناز بین ابعاد رهبری تحول  6 شماره طبق ارقام جدول

 دارند. همان مربیان و مدیران آموزشی را بر خالقیت توانایی اثرگذاری مالحظه فردی

آفرین، ابعاد رهبری تحول واحد در یک شود به ازای تغییرگونه که در جدول مشاهده می

با فرض ثابت بودن سایر  مسألهشود که این ایجاد می خالقیت واحد تغییر در 032/3

 . استمتغیرها 

 :استصورت زیر معادله خط رگرسیون به 

𝑦 = 2.847 + (نفوذ آرمانی)0.172 +  (مالحظه فردی)0.126
                               

 گيرینتيجه و بحث

نده و تغییرات فزای سازیجهانیاطمینان، پیچیدگی،  عدم ،ویژگی عصر کنونی ترینمهم
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ازمانی و وظایف س هافعالیتمستلزم تغییر در  ،است. موفقیت در چنین شرایطی فنّاورانه

 به رهبرانی ،موفق هایسازمان. بنابراین هاستسازمانبه ویژه رهبری  ،و چگونگی اداره

، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد نگری ژرفکه با  نیازمندند

 . رهبرانآورند وجود را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به

از رشد و شکوفایی را  ایتازهجدید، مسیر  اندازهایچشمو  هاایدهبا خلق  آفرینحولت

و کسب مزیت رقابتی  هاسازمانعملکرد  بهبودو نوید  دهندمیقرار  هاسازمانفرا روی 

 هاسازماندیگر امروزه بسیاری از سوی  از .(0060شناس و جمشیدیان، )یزدان خواهند داد

نوآوری از خالقیت و اقتصادی و اجتماعی به لزوم  هایبخشو بسیاری از  هاشرکتو 

از عوامل اثرگذار بر خالقیت و نوآوری، رهبری اند. برده)نوع فردی یا سازمانی( پی 

تازه و  هایفرصتدادن کار،  جدید انجام های راهدر پی  آفرینتحولاست. رهبران 

 .سازمان هستند هایهدفرسیدن به  برایتوانمندسازی کارکنان 

مربیان و مدیران آموزشی در  خالقیتارتباط میان سبک رهبری و  منظورهمین  به

ست به د مورد مطالعه قرار گرفت و اطالعات و نتایجی )علیه السالم(دانشگاه امیرالمومنین

 ارائه می گردد.ها شرح آن که در ادامه بر اساس فرضیه آمد

 رابطه مثبت و معناداری بین رهبری تحول آفرین بادهد که نتایج آزمون نشان می

آمده دست به داریمعنی سطح که چرا ،مربیان و مدیران در سازمان وجود دارد خالقیت

(sig=0/001 ) در  که است این کلی نتیجه پس ،است ()کمتر از آلفای تحقیق

 خشبالهامابعاد )ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش  بین داریمعنی رابطه درصد 22 سطح

خطی و  ،مذکور متغیر دو بین همبستگی . نوعوجود دارد و مالحظه فردی( و خالقیت

 متغیرها  بین همبستگی یابند، شدتمی کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی مستقیم بوده

 دارد.  قرار سطح نسبتاً قوی در

0.05 
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)ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش  رگرسیون ابعاد با توجه به آزمون همچنین

 متغیر ترغیب ذهنی توان پیش و آفرینمتغیر رهبری تحول و مالحظه فردی(  بخشالهام

 002/3با ضریب استاندارد  با خالقیتخالقیت را نداشته و متغیر مالحظه فردی  بینی

  است.دارای اهمیت باالتری در این جامعه نسبت به متغیرهای دیگر 

 همکارانوری و غف(، 0024) یرکمالی و همکارانماین پژوهش با نتایج در این راستا، 

( به نتایجی 4300) الزواره(، 4303) وانگ و رود(، 0020) تابلی و همکاران(، 0066)

که بین رهبری نشان داد ( 0024) همکارانش کمالی و. نتایج تحقیق میراستهمسو 

خش( ب)ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، مالحظه فردی و انگیزش الهامآفرین و ابعاد آن تحول

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون  ،با خالقیت سازمانی

ی ترغیب ذهن ،آفرینگام حاکی از آن است که از بین ابعاد چهارگانه رهبری تحولبهگام

 معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون بین،متغیرهای پیش به عنوانبخش و انگیزش الهام

 اند.برای توضیح تغییرات خالقیت )متغیر مالک( را دارا بوده

و  تبا خالقی آفرینتحولری کـه رهبنشان داد ( 4303)نتایج تحقیق وانگ و رود 

هنگی با رهبر و ه همامثبت دارد و شدت این رابطه مشروط ب ایرابطه ،انکارکن نوآوری

ه ، جو نوآورانآفرینتحولری ، زمانی که میزان رهبدیگر عبارتی بهه. نوآورانوی وجود جَ

و  یردگمیاالترین سطح خود قرار اهنگی با رهبر باال باشـد، خالقیت کارکنان در بو هم

 ایرابطهه ککه نشان داد ( 4300) ایج پژوهش الزواره. نتعکس این امر نیز وجود دارد

 به این معنا کـه هر ؛و خالقیت وجود دارد آفرینتحولری خیلی قوی و مثبت بین رهب

 علمی یئتهزان خالقیت اعضای سرپرستان بیشتر باشد، می آفرینتحوله رفتار رهبری چ

 د.بیشتر خواهد بو

 پیشنهاد می گردد: در سازمان خالقیتبرای تقویت لذا 
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اعضای سازمان در سازمان وضعی به وجود آید که افراد پدیده تغییر را بپذیرند.  -0

ها و )مربیان و مدیران آموزشی( باید بر این امر اعتقاد پیدا کنند که تغییر به نفع آن

آید که اعضا به هنگام سازمان تمام خواهد شد. این باور معموالً زمانی به وجود می

 به ،دهشریزیگیری با مدیر همکاری کنند و به هنگام اجرای تغییرات برنامهتصمیم

 به خطر نیفتد. اعضاعمل شود که امنیت شغلی ای گونه

ترین . مدیران سازمان از باالترین مقام تا پایینگرددات و عقاید جدید تقویت ینظر -4

رده، باید این موضوع را در گفتار و در عمل ثابت کنند که مقدم نظرهای جدید را 

اید به نمایند، بدارند. مدیران برای اینکه پدیده خالقیت را تشویق و تقویت گرامی می

ای یندهبخش آ که نوید را ات مفیدیالقه گوش بدهند و نظرع زیردستان با یهاپیشنهاد

سازمان  عالی و باالتر سطوح به را تیانظر آن و درآورند اجرا به ،است درخشان

 برسانند.

روابط متقابل داشته  با همدیگر مربیان و مدیران آموزشی(،) ءاعضا ه شوددااجازه د -0

شود که به افراد اجازه داده شود با و باز و خالق، زمانی تقویت میباشند. یک جَ

ط های مختلف، روابها و اعضای گروهتری برقرار کنند و گروهیکدیگر ارتباط نزدیک

مفید  شود که اطالعاتتعامل( باهم داشته باشند. این روابط متقابل باعث می) متقابل

ی جدید هات و دیدگاهیانظربدل و  و مربیان و مدیران آموزشی( رد) کنانبین کار

 مسائل سازمانی، آزادانه به سایر اعضا داده شود. دربارة

نظرهای جدید در مرحله عمل ناموفق  د. برخی ازودر برابر شکست شکیبا بباید  -0

ه باید ک را بعیها و زمان یا مناماند. مدیران مؤثر یا موفق کسانی هستند که واقعیتمی

 ها( بهآموزی )در مورد نظرات جدید و کارساز بودن یا کارساز نبودن آنراه تجربه در

 مصرف برسد بپذیرند.
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ها به کارکنان، آزادی عمل و برای تأمین آن شوندصورت مشخص تعیین  ها بههدف -0

 . اعضای سازمان باید برای بروز خالقیت خود دارای هدف و جهت باشند.ه شودداد

 ،خالقیت کارکنان وجود دارد خصوصهایی که در نظر مرز یا محدودیت از

د وردر م که ایهزینهمدیران باید بر مقدار زمان و  .هایی معقول صادر کنیددستورالعمل

 .نظارت داشته باشند ،رسدارائه نظر جدید به مصرف می

دارای انگیزه برای افراد خالق و سختکوش ارزش قائل شود. افراد خالق سازمان  -6

ند تا دارنمی گاه دست از تالش و سختکوشی بر رو هیچ این بسیار قوی هستند. از

ها هم انسان هستند و باید در این راه آن .شان است انجام دهندعالقه کاری که مورد

د. پاداش مناسب بگیرن ،دهندازای کار خوبی که انجام می مورد تشویق قرار گیرند و در

طریق سپاسگزاری، تقدیر و تشویق از فرد خالق، باید به نبوغ فرد و از  ،یک مدیر

 خالقیت وی ارج نهد.

 می گردد: های زیر ارائهپیشنهاد ترغیب ذهنیمؤلفه توسعه  برای

های جدید از طریق ارائه پاداش حل های سنتی و تشویق ارائه راهفاصله گرفتن از ارزش -

 به افکار نو.

 ها.در جهت توانمندسازی آنتفویض مسئولیت به مربیان  -

 استفاده از فنون تشویق خالقیت مانند روش طوفان مغزی و ... -

به مربیان و مدیران که نظر خود را نسبت به تغییرات مناسب در آزادی عمل  اعطای -

 آموزش ارائه دهند.

ترغیب مربیان و مدیران  خاطربه  ،مالی مالی و چه غیر نظرچه از  ،بستر مناسبتهیه  -

 برای پرورش ذهن خالق.
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ABSTRACTS 

The Analysis of the Relationship between the 

Transformational Leadership Style in terms of Mental 

Motivation and the Creativity of Trainers and Educational 

Managers in a Military University 

Ali. Ferasat (M.A) 

 

Abstract 

    One of the dimensions of transformational leadership is mental 

motivation, which plays an important role in transforming the organization 

because it can lead to the creativity of employees. The purpose of the 

research is to analyze the relationship between the transformational 

leadership style in the dimension of mental motivation and the creativity 

of the trainers and educational managers of a military university. This 

research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms 

of method. The statistical population of the research was 160 university 

teachers and educational managers. 113 people were selected and analyzed 

by random sampling using the Cochran formula. Data were collected using 

transformational leadership and creativity questionnaires. The validity and 

reliability of questionnaires were calculated with Cronbach's alpha 

formula. The findings were analyzed using one-sample t-test, Spearman's 

correlation coefficient, and regression analysis with spss software version 

24. The results indicated that there is a positive and significant relationship 

between the transformational leadership style in terms of mental 

motivation, and the creativity of trainers and educational managers. 

Keywords: military university, transformational leadership, mental 

motivation, creativity and innovation. 
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