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 گرا با جوسازمانی و خالقیت در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبیرابطه رهبری تحول

 9داود مودی و 2محمدرضا اسماعیلی ،*5جواد قاسمی روشناوند
 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود -5
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 چکیده

، جوسازمانی و خالقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گرارهبری تحول بررسی رابطه بین ،پژوهش حاضر هدف هدف:

 بی بود.خراسان جنو

توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان ادارات  ،این پژوهش شناسی:روش

پرسشنامه برگشت داده شد که  331نفر( و  321دادند )تشکیل می 3131ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در سال 

های خالقیت )رندسیپ، از پرسشنامه ،مورد مطالعه متغیرهای سنجش . برایمورد تحلیل قرار گرفت ،عنوان نمونه آماریبه

ها ( استفاده شد. روایی محتوایی آن2112گرا )رافرتی و گریفین، ( و رهبری تحول3391(، جوسازمانی )هالپین و کرافت، 3393

همچنین نتایج  ؛( تأیید شد69/1، 63/1، 69/1ها با استفاده از آلفای کرونباخ )توسط اساتید متخصص و پایایی پرسشنامه

های پژوهش و استنباط آماری، از منظور تحلیل دادهبه ها بود.حاصل از تحلیل عاملی تأییدی حاکی از روایی مطلوب پرسشنامه

 شد. استفادهآزمون همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری 

 ،ند. نتایج تحقیق نشان داد که بر طبق مدل معادالت ساختاریبرازش مطلوب مدل بود دهندهنشان ،هاکلیه شاخص ها:یافته

 (.=21/1βمستقیم بر خالقیت کارکنان تأثیر دارد ) ( و هم غیر=11/1βطور مستقیم )گرا هم بهرهبری تحول

ود مدیران ادارات ورزش و جوانان چنانچه به دنبال جوسازمانی صمیمی و در پی آن بروز خالقیت کارکنان خگیری: نتیجه

 گرا را سرلوحه کار خود قرار دهند.هستند؛ بهتر است سبک رهبری تحول

 گرا، جو سازمانی، خالقیت، ادارات ورزش و جوانان.رهبری تحول مدل معادالت ساختاری،های کلیدی: واژه

 E - mail: javadghasemi3371@gmail.com 83513917358 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 3با خالقیت سازمانی تحول و تغییر این است، حیاتی امری خود اطراف متغیر و پیچیده محیط با هاسازمان ازگاریس و هماهنگی

 عملکرد ،نموده تالش طور جدیبه باید آینده، و حال در موفقیت یعنی خود؛ پایدار موفقیت برای ها،سازمان آید.می دست به

)شیخ علیزاده هریس،  دهند قرار خود کار سرلوحۀ آید،می دست به خالقیت طریق از که را دگرگونی تحول و مستمر بهینۀ

 است و از دیدگاه بدیع عقاید و مفاهیم تولید ،شامل که دانندمی روانی فرایند را (، خالقیت2113)2شانکس و نگوین(. 3131

)سید  هاستایده این بین پیوستگیرتباط و ا ایجاد یا فردمنحصربه روش یک ها درایده ترکیب توانایی معنی به خالقیت ،1رابینز

های تازه و ارزشمند توسط یک فرد یا گروه کوچکی از افراد که تولید ایده :همچنین خالقیت عبارت است از(. 3166جوادین، 

 یازن به توجه با و است مهمی بسیار مسئله ورزشی، هایسازمان در خالقیت موضوع(. 3131)رضایی صوفی، کنند باهم کار می

 کشور را ورزش هایسازمان تمام مشارکت لزوم تفریحی، آموزشی، همگانی و قهرمانی، ای،حرفه ورزش از اعم مقوله این به کشور

 با ورزش و بدنیطلبد. تربیتمی کشور ورزش جانبههمه ارتقاء و رشد راستای در جدید هایطرح و نو هایایده به دستیابی برای

 سمت به را جامعه و آورند فراهم را مختلف اقشار فعالیت برای مناسبی زمینه توانند،می جدید هایبرنامه و هاطرح طراحی

 (.3131)شیخ علیزاده هریس، و جوی سالم به وجود آورد  دهد سوق ورزش و زندگی سالم

ر خالقیت هستند تا بتوانند هاست، پژوهشگران در پی یافتن عوامل تأثیرگذار ببا توجه به اینکه خالقیت الزمه پویایی سازمان

 ،(2111) 5تری و است. ایگری 2ه بر خالقیت تأثیرگذار است، رهبریک سازمانی خالق و پویا داشته باشند. یکی از متغیرهایی

های گروه عالقه و تمایل برای دست یافتن به هدف روی از که ایگونهبه اند،کرده افراد تعریف بر اثرگذاری عمل را رهبری

های متفاوتی در رهبری منجر به ایجاد دورنمای جدید رهبری شد و نگرش ،گراکنند. از طرفی شناسایی رهبر تحولیتالش م

 (.3339، 9به وجود آورد )دوهرتی

کنند تا به ارزش کاری که انجام شوند، به کارکنان خود تفهیم مییعنی رهبرانی که موجب تحول می« 9رهبران خالق»

تر به نهاد بزرگ شود که به خاطر گروه، در یکرنتیجه این ارزش دادن به کار، احساسی به فرد القا مید ؛دهند پی ببرندمی

)غفوری،  درصدد خودشکوفایی برآیدو تر مطرح سازد منافع شخصی خود تعالی ببخشد، یعنی نیازهای خود را در سطحی عالی

3166.) 

این مراکز نقش مهمی را از لحاظ ارتقاء سالمت جامعه،  زیرا  ؛ی داردهای ورزشی اهمیت زیادویژه در سازماناین امر به 

نمایند و روزانه با تعداد کثیری از افراد های سنی ایفا میویژه در بین جوانان و سایر ردههای اجتماعی بهپیشگیری از انحراف

بر عهده  ،ها و برقراری ارتباط مؤثر بین آنانباشند و توجه به نیازسروکار دارند که دارای نیازهای متفاوت جسمی و روانی می

ای برخوردار است، از اهمیت ویژه ،مدیران ورزشی است؛ بنابراین ایفای نقش مهم این مدیران، در بهسازی و شکوفایی جامعه

هتر تحقق های سازمان را با صرف منابع کمتر و کیفیت بتوانند با ایجاد محیطی بر پایه خالقیت، هدفاین مدیران می زیرا

توان سازمان و تشکیالتی خالق داشت و چه عواملی بر بخشند و اثربخشی را افزایش دهند. جواب این سؤاالت را که چگونه می

 (.3166)افخمی و رهی، ها و رهبری جستجو کرد جو سازمان ،خالقیت کارکنان مؤثر است؛ را باید در عواملی ازجمله
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صورت شایانی یکی دیگر از عواملی است که خالقیت کارکنان را به ،ایجاد جو مناسب نیز در کنار رهبری خالق برای کارکنان، 

ها و احساساتی است که در قالب الگوهای تکراری از رفتارها، نگرش :از است عبارت 3دهد. جو خالقانه سازمانیافزایش می

وجوه مستقلی از  ،این الگوهای رفتاری جوسازمانی شوند.رفتارهای روزانه در محیط کار توسط افراد تجربه، درك و تفسیر می

 (.1321،  2شود )ایساکسننگرش به سازمان است که در نگاه کارکنان به سازمان، متبلور می

های نوآوری، حمایت، کنترل، هویت، سیستم پاداش و گزارش کردند که بین مؤلفه ،(3131شیخ علیزاده هریس و همکاران )

(، نشان 2112) 1ترنر و بارلینگ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ،های ورزشیسازمانقیت مدیران الگوهای ارتباطی با خال

کنند که حاکی از ارتباط خالقیت با سبک گرا استفاده میبیشتر از سبک رهبری تحول ،دادند مدیرانی که خالقیت باالیی دارند

گرا بیشترین تأثیر را همچنین رهبری تحول؛ ول در سازمان خواهند بودگرا دارد و مدیران خالق به دنبال ایجاد تحرهبری تحول

شوند و بصیرت، خصوصیات آرمانی، باعث ایجاد جو مناسب برای تغییر در سازمان می ،رهبری بر بازده کاری داشته و این سبک

ارتباط با سطح خالقیت فردی دارند و رفتار اثربخش به ترتیب دارای باالترین  های ذهنی، انگیزش الهامی، تفکر قالبیمحرك

-ارتباط خطی بین سبک رهبری و خالقیت را گزارش کرده است، یعنی سبک رهبری می ،(3166غفوری ) (.2132)قربانی، 

 کند.درصد از تغییرات خالقیت را توجیه می 23گرا رهبری تحول زیراتواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر خالقیت باشد، 

ها را به آن ،گرا با مهیاکردن انگیزش الهامی، به افراد و محیط کارشان معنی دادهرش کرده که رهبران تحول( گزا2131) 2یتس

کشانند. چالش به وجود آمده شاید بتواند فرد را به تکاپو وادار کند و از این رهگذر فرد با استفاده از نیروی خالقیت چالش می

 ،های از قبیلتواند در پیروان خود اثر بگذارد که دارای ویژگیگرا میی یک رهبر تحولخود تغییراتی را در محیط اجرا کند. زمان

 .کننده، توانایی وفق با محیط و استانداردهای اخالقی را دارا باشدارتباطات قوی، حمایت

منظور ایجاد را به اندازیآفرین چشمنشان داد که رهبران تحول ،(2116) 9( و سینگ2116) 5نتایج تحقیقات برسون و آولیو

کنند. از کنند و اغلب جهات راهبردی جدیدی خلق میها و امکانات جدید برای آینده طی زمان بحران و تغییر، ترسیم میایده

 بروز خالقیت را به وجود آورد. تواند زمینهطرفی ایجاد فضایی برای ایجاد ایده می

و همکاران  6موسلو(، گو2131) 9(، وانگ رود1321(، ایساکسن)2133ر )(، مخب3133های دیگری تابلی و همکاران )در پژوهش

رابطه مثبت و معناداری بین جو خالقانه سازمان و خالقیت کارکنان گزارش کردند،  ،(2133) 3و ائیسول حق ( و ایمران2113)

-خود را با آن محیط وفق می ،ودشوقتی انسان وارد محیطی می گذارد ویعنی جو حاکم بر سازمان بر رفتار کارکنان تأثیر می

 او نیز سعی در بروز خالقیت خواهد داشت. ،دهد، چنانچه جو سازمان خالقانه باشد

های سبک های مختلفی در جهت بررسی ارتباط بین مؤلفهدهد، پژوهشگرفته در این حوزه نشان میمرور مطالعات انجام

داری بین ارتباط معنی ،گرفته است و در اغلب این تحقیقات نیزانجامهای مختلف رهبری و جوسازمانی با خالقیت در سازمان

های غیرورزشی اول اینکه اغلب این تحقیقات در سازمان :بین ذکر دو نکته نیاز استاین عوامل یافت شده است. دراین 

در کشور نیاز است که  هاهای ورزشی و از طرفی اهمیت این سازمانهای خاص سازمانگرفته و با توجه به ویژگیانجام

ها انجام گیرد که باوجود اهمیت این موضوع تاکنون کمتر به این منظور ارتقا سطح خالقیت در این سازمان هایی بهپژوهش

مورد سنجش  ،شدهشده فقط ارتباط بین دو متغیر بررسیشده است. دوم اینکه در اکثر تحقیقات انجامموضوع پرداخته 
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ارتباط بین چندین متغیر و مؤلفه  ،های سازمانی مسلماً بهتر استینکه در دنیای واقعی و در محیطقرارگرفته است کما ا

 زمان انجام گیرد.صورت همبه

ایم تا به بررسی این مسئله شده بنابراین در این تحقیق روی کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی متمرکز

بین چیست؟ بدین منظور و با توجه ارد؟ نقش جوسازمانی دراین قش دگرا بر خالقیت کارکنان نبپردازیم که آیا رهبری تحول

 به نتایج تحقیقات گذشته و همچنین مطالعات نظری، مدل مفهومی زیر طراحی گردید که مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -5شکل 

 شناسیروش

شده است. جامعه آماری آوری های آن به شکل میدانی جمعهمبستگی است که داده فی و طرح آن از نوعتوصی ،تحقیق حاضر

در این ادارات مشغول به  3131کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی بود که در سال  ،این تحقیق شامل

اینکه در مدل معادالت ساختاری هرچقدر حجم نمونه بیشتر باشد، با توجه به  .نفر بود 321فعالیت بودند که تعداد کل آنان 

پرسشنامه بین کارکنان  321(، نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد و 3161شود )کالین پل، صحت و دقت نتایج بیشتر می

های؛ خالقیت با پرسشنامه تحلیل به دست آمد. برای گردآوری اطالعات ازپرسشنامه قابل  331توزیع شد که در نهایت تعداد 

انداز، ارتباطات بعد )چشم 2( دارای 2112، 2گویه )رافرتی و گریفین 32گرا با (، رهبری تحول3393، 3)رندسیپ گویه 51

بعد )روحیه گروهی،  9( دارای 3391، 1گویه )هالپین و کرافت 12روحی، انگیزش ذهنی و رهبری حمایتی( و جوسازمانی با 

گیری و نفوذ و پویایی( استفاده شد که پرسشنامه جوسازمانی بعد از کاری، فاصلهمندی، مالحظه، عالقهمزاحمت، صمیمیت

ای لیکرت ها بر اساس طیف پنج گزینهاین پرسشنامه ،گویه کاهش یافت. از طرفی 26نظر اساتید مدیریت ورزش به اعمال

 گذاری شده است.تنظیم و نمره

آوری گردید و نظر مدیریت ورزشی، توزیع و جمعتن از اساتید صاحب 31ها بین پرسشنامهبرای تعیین روایی محتوایی، 

های حاصل ها، دادهمنظور بررسی روایی سازه پرسشنامهپیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت و در ویرایش نهایی لحاظ گردید. به

حاکی از روایی مطلوب این  ،تحلیل عاملی تأییدیها در گروه نمونه، تحلیل عاملی شدند. نتایج حاصل از از اجرای آن

های ها در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهپایایی پرسشنامه ها بود. همچنینپرسشنامه

 گیری شد.اندازه 69/1و  1/ 63، 1/ 69 ،گرا به ترتیبخالقیت، جوسازمانی و رهبری تحول

                                                           
1. Rendssip 

2. Rafferty and Griffin 

3. Hallpin and kerafit 

 جوسازمانی گرارهبری تحول

 خالقیت
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ضریب همبستگی پیرسون و اسمیرنوف، -از آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون کولموگراف ،هاحلیل دادهو ت برای تجزیه 

 2و ایموس 33نسخه  3افزارهای اس پی اس اساز نرم مدل معادالت ساختاری( استفاده شد. کلیه عملیات آماری با استفاده

 شده است.انجام  22نسخه 

هایافته   

و برای تعیین نرمال بودن چند  1های کشیدگی و چولگیاز شاخص ،صورت تک متغیرهها بهزیع دادهتوچگونگی برای بررسی 

فرض عدم  ،(c.r<56/2آمده برای هر متغیر )دستهای بحرانی بهاستفاده شد و با توجه به نسبت 2از ضریب مردیا ،متغیره

نفر مرد  92شناختی نشان داد که از کل نمونه آماری های جمعیت ها رد شد. بررسی ویژگیطبیعی بودن توزیع طبیعی داده

سال قرار  21تا  11درصد( بودند که بیشترین تعداد بین محدوده سنی بین  25نفر زن )معادل  53درصد( و  55)معادل 

کنندگان است. سال بودند که حکایت از جوان بودن شرکت 21در رده سنی کمتر از  ،کنندگاندرصد شرکت 62داشتند. 

درصد  33دهد و در کل حدود درصد آنان را تشکیل می 93بوده که حدود کارشناسی ثریت آنان دارای مدرك اک

سال بود  31تا  5درصد از آنان بین  53را دارا بودند. سابقه کاری  کارشناسی ارشدتر از مدارك تحصیلی پایین ،کنندگانشرکت

 .درصد آنان سابقه کاری زیر ده سال داشتند 91و حدود 

، ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف 3معادالت ساختاری ماتریس همبستگی است، در جدول  ازآنجاکه زیربنای اصلی مدل

گرا با خالقیت و جوسازمانی در شده است. درمجموع ضریب همبستگی بین رهبری تحولمعیار بین متغیرهای تحقیق ارائه 

رابطه  ،گرا با خالقیت و جوسازمانیاست؛ بنابراین بین رهبری تحول 225/1و  269/1به ترتیب برابر با  13/1سطح معناداری 

 مثبت و معناداری وجود دارد.

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق -5جدول 

 خالقیت جوسازمانی گرارهبری تحول انحراف معیار میانگین متغیرها

   3 53/1 92/1 گرارهبری تحول

  3 522/1** 22/1 11/1 جوسازمانی

 3 561/1** 269/1** 16/1 52/1 خالقیت

   معنادار است. 13/1** در سطح 

بین متغیرهای مستقل است. برای تشخیص وجود هم خطی باید  5سازی، تعیین هم خطی چندگانههای مدلفرضیکی از پیش

عامل تورم همه متغیرهای  ،2دول پرداخت. با توجه به ج 9و پارامتر تحمل 9(VIFبه بررسی دو شاخص عامل تورم واریانس )

بیشتر از صفر و نزدیک به یک است که نشان از میزان پایین هم خطی بین  ،هاو پارامتر تحمل آن 31مستقل کمتر از 

 متغیرهای مستقل دارد.

 

 

                                                           
1. SPSS 

2. AMOS 

3. Kurtosis and Skewness 

4. Mardia,s Coefficient 

5. Multicollinearity 

6. Variance inflation Factor 

7. Tolerance 
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 بینی کننده خالقیتخطی چندگانه در متغیرهای پیشهای همشاخصـ  2جدول 

 ر تحملپارامت عامل تورم واریانس متغیرها

 32/1 19/3 گرارهبری تحول

 32/1 19/3 جوسازمانی

از مدل معادالت ساختاری استفاده شد. در  ،منظور بررسی اثر مستقیم، غیرمستقیم و اثر کلی عوامل مؤثر بر خالقیتدر ادامه به

 2زاعنوان متغیر درونرکنان بهو فاکتورهای جوسازمانی و خالقیت کا 3زاعنوان متغیر برونبه ،گرااین مدل سبک رهبری تحول

 مدنظر قرار گرفتند.

 

 گرا بر جوسازمانی و خالقیت کارکنانضرایب استاندارد تأثیر سبک رهبری تحول ـ 2شکل 

 هستند. (± ≤ 39/3tستون مقادیر بحرانی کلیه مسیرها دارای تأثیر معناداری ) ،شودمشاهده می 1گونه که در جدول همان

 اندارد و مقادیر بحرانی مربوط به کلیه مسیرهاضرایب است -9جدول 

 مقادیر بحرانی انحراف استاندارد ضریب استاندارد مسیرها

 19/1 31/1 25/1 جوسازمانی <گرا ......رهبری تحول

 31/2 33/1 11/1 خالقیت <گرا ......رهبری تحول

 12/2 32/1 52/1 خالقیت <جوسازمانی ......

گرا، جوسازمانی و خالقیت کارکنان که ترکیبی از سبک رهبری تحولاست  شدهارائه مدل کلی  2،با توجه به جدول شماره 

صورت مستقیم بر جوسازمانی کارکنان تأثیر گرا بهرهبری تحول ،شودمشاهده می 2و جدول  2طور که در شکل است،. همان

عنوان متغیر وابسته به ،گرا وارد مدل شدهیر رهبری تحولچون متغیر جوسازمانی بالفاصله بعد از متغ ؛(=25/1β)معنادار دارد 

گرا ولی رهبری تحول ،گرا تأثیر غیرمستقیم بر جوسازمانی نداشته استشده است، بنابراین رهبری تحولمیانی در نظر گرفته

 (.=21/1β)و هم غیرمستقیم بر خالقیت کارکنان تأثیر دارد  (=11/1β)طور مستقیم هم به

                                                           
1. Exogenous 

2 . Endogenous 
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 زادرون متغیرهای گرا برکل رهبری تحول ثراتاـ  1جدول 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرها

 25/1 ـ 25/1 جوسازمانی <گرا ......رهبری تحول

 59/1 21/1 11/1 خالقیت <گرا ......رهبری تحول

های برازندگی رین شاخصبا توجه به عدم توافق عمومی و کلی در بین متخصصان مدل یابی معادالت ساختاری روی بهت

و شاخص ریشه میانگین مجذور برآورد  3های برازندگی مطلق، شاخص خی دو نسبیاز بین شاخص ،برآورد، در تحقیق حاضر

استفاده قرار  مورد2،و شاخص برازش هنجار شده 1های برازندگی تطبیقی، شاخص برازندگی تطبیقیو از بین شاخص 2تقریب

 (.3131شده است )عشوره و همکاران،  ( پیشنهاد2112سون )گرفت که توسط کالین و تام

تر از دو غیر معنادار با سطح معناداری بزرگخی ،شودطور که مشاهده می( همان5های آماری )جدول در جدول شاخص

تر از ، شاخص برازندگی تطبیقی و شاخص برازش هنجارشده بزرگ5(، شاخص برازش تطبیقی، شاخص توکر لویس15/1)

، نشان از 1تر از دو نسبی کوچک( و خی19/1تر از )(، همچنین شاخص ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب کوچک31/1)

 برازش خوب مدل دارد.

 های برازش مدلشاخص -1جدول 

ریشه میانگین مجذور  سطح معناداری دوخی درجه آزادی

 برآورد تطبیق

شاخص برازش  دو نسبیخی

 هنجار شده

زندگی های براشاخص

 تطبیقی

11 2/29 12/1 12/1 19/3 3/1 33/1 

 گیریبحث و نتیجه

استان گرا، جوسازمانی و خالقیت در ادارات ورزش و جوانان طراحی مدل ساختاری ارتباط رهبری تحول ،هدف این پژوهش

ماده شد و به شیوه مدل های تحقیق آبر اساس ادبیات موضوع، مدل مفهومی ارتباط متغیر ،جنوبی بود. بدین منظورخراسان 

طور مستقیم و هم گرا هم بههای تحقیق حاضر نشان دادند که رهبری تحولمعادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته

 طور غیرمستقیم و از طریق جوسازمانی، بر خالقیت کارکنان تأثیر دارد.به

گرا از رهبری تحول مدیران شان داد. این بدین معناست که وقتیگرا را بر خالقیت نها اثر مثبت و مستقیم رهبری تحولیافته

، مخبر (3133) ، طالبی(3166) شود که با تحقیقات غفوریزیاد بر خالقیت کارکنان افزوده می احتمالبه ،استفاده کنند

 .همسو است (2113) 9لوو گوموس( 2133)

(، 2113کند، گوموس لو )درصد از تغییرات خالقیت را تبیین می 23گرا (، بیان کردند رهبری تحول3166غفوری و همکاران )

ترین راهکارهای ایجاد از مهم گرا با خالقیت تأکید دارند.بر ارتباط رهبری تحول ،( نیز2133( و مخبر )3133تابلی و همکاران )

انگیزش در میان کارکنان، انتصاب  توان به افزایشو افزایش خالقیت در کارکنان که باید توسط مدیران به کار بسته شود، می

 ها و عدم اعطای شغل نامناسب به افراد و دادن آزادی عمل و تفویض اختیار اشاره کرد.متناسب افراد با توجه به تخصص آن

دن دهد و در به ثمر رسانانگیزش را در افراد افزایش می ،همچنین در اختیار قرار دادن منابع مهمی چون زمان و بودجه مناسب

                                                           
1. CMIN/DF 

2. Root Mean Squared Error of Approximation 

3. Comparative Fit Index 

4. Normed Fit Index 

5. Tucker.Lewis Index 

6. Gumusluoglu 
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(، برسون و آولیو 2111(، ترنر و بارلینگ )2131های افراد مفید خواهد بود. این یافته با تحقیقات، کریستین یتس )ایده

ها را به چالش آن ،گرا با مهیاکردن انگیزش ذهنی به افراد و محیط کارشان معنی دادهکنند رهبران تحول( که بیان می2112)

ترین ارتباط با خالقیت را خصوصیات آرمانی رهبر گزارش کرد که قوی ،(2132مچنین قربانی )کشانند، نیز همسویی دارد. همی

گرا و خالقیت در تحقیق حاضر، گویای این با تحقیق حاضر همسو است. در کل با توجه به وجود ارتباط بین رهبری تحول

ان خود ایجاد کنند و با به چالش کشاندن آنان، درك روشنی از هدف سازمان را در کارکن ،اندمطلب است که مدیران توانسته

گیری کنند. نتیجه کلی از این ارتباط های جدید تصمیمشوند تا با کنار گذاشتن تفکرات قدیمی، در مورد مسائل با شیوه سبب

توانند با ران میگرا با خالقیت ارتباط معناداری است، مدیکه ارتباط رهبری تحولبا توجه به این ،به این موضوع اشاره دارد

های نو در کارکنان خود شوند و سازمان را در این گرداب باعث ظهور اندیشه ،گراهای رهبری تحولکمک گرفتن از سبک

های جدید در تغییرات محیطی حفظ کنند و چنانچه مدیران با رهبری قوی و فراهم آوردن شرایط انگیزشی، به ظهور ایده

 فت سطح ورزش در استان خواهیم بود.کارکنان کمک کنند، شاهد پیشر

وظایف خود را  ،وقتی کارکنان در محیط کار خود جو صمیمی و باز داشته باشند ،از طرفی دیگر نتایج این تحقیق نشان داد

یابد. این ها افزایش میزنند؛ درنتیجه خالقیت آندهند، در محیط کار دست به نوآوری میباالتر از سطح انتظار انجام می

(. 2132، و همکاران ؛ دیپول2133؛ عمران،2133، و همکاران آالسشده است ) در تحقیقات مختلفی تأیید نیزضوع مو

ها پاداش ها و هم به شکستکنند و هم به موفقیتها تجربه کردن را تشویق میهای نوآور، فرهنگی مشابه دارند، آنسازمان

ها در سازمان به از سبک رهبری مناسب و همچنین اصالح ساختارها و رویه دهند و هر اندازه مدیران بتوانند با استفادهمی

 ،اندتوان گفت تا حدودی توانستهها را معطوف به اهداف سازمان نمایند، میایجاد صمیمیت در کارکنان کمک نمایند و آن

ایجاد یک محیط خشک و مقرراتی  سببولی اگر مدیر در کار کارکنان مداخله کند و  ،شرایط را برای خالقیت فراهم آورند

توان، امید به پیشرفت کارمند و سازمان داشت که شود، دیگر نمیتنها در کارکنان حس انتقال به محیط دیگر ایجاد مینه ،شود

عنوان یک فاکتورهای وفاداری و تأثیرگذاری مدیران به ،که بیان کردنددارد  همسویی( 2133) آالس و همکارانهای با یافته

بروز خالقیت در کارکنان خواهد شد.  سبب ،نوبه خودشود و این بهها میایجاد جو مناسب در سازمان سببری عوامل واسطه س

 سبب ،افزایش خالقیت و مزاحمت سبب صمیمیت ،( که نشان دادند3163همچنین این مطلب با تحقیقات، زارع و همکاران )

سیستم پاداش و حمایت، خالقیت را افزایش  ،( که بیان کردند3131ان )زاده هریس و همکارشود و شیخکاهش خالقیت می

ها، ساختارها و بیشترین عوامل بازدارنده و نیز مشوق خالقیت مربوط به حوزه رویه ،( که نشان داد3133دهد و نشاط )می

مندی کارکنان به کارشان، عالقه ،لتوان جو ادارات را با فاکتورهایی از قبیهای سازمانی است، همسویی دارد. البته، مینگرش

های سازمان و همچنین ایجاد یک ساختار غیررسمی در قلب ساختار رسمی، تبدیل به جو باز شریک دانستن او در موفقیت

ازحد و ایجاد شکاف و فاصله بین مدیر و  حد در کار کارکنان، بروکراسی بیش از برای پرورش خالقیت کرد و یا با دخالت بیش

 .شودزوال و نابودی خالقیت در کارکنان می سببکه کرد  اقدامستان به ایجاد یک جو بسته زیرد

آید. جو صمیمی و باز در بین کارکنان به وجود می ،گرا استفاده کنندهمچنین نتایج نشان داد که وقتی مدیران از رهبری تحول

مدیران با داشتن خصوصیات  (.2132، و همکاران دیپول ؛2133شده است )عمران،  در تحقیقات مختلفی تأیید نیزاین موضوع 

شود که فرد آزادی عمل در شوند و همین عامل، باعث میایجاد یک جو صمیمی در بین کارکنان می سببگرا، یک رهبر تحول

ری فعال و خالق، های کاحیطه کارش پیدا کند و بتواند با الهام گرفتن از بازخوردهای رهبران و همچنین، قرار گرفتن در گروه

( 2133ها با تحقیقات، عمران )های جدید و کارا باز شود. این یافتهو راه برای خلق ایدهد امید به پیشرفت در او زنده شو

ها ایجاد جو باز در سازمان سببپذیری در ساختار توانند از طریق انعطافگرا میرهبران تحول ،که بیان کرددارد  همسویی

گرا بیشترین تأثیر را بر بازده کاری داشته و رهبری تحول ،( که نشان داد2132) دیپول و همکارانتحقیقات،  شوند، همچنین با
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دهد، امروزه رهبرانی شود. این نتایج نشان میایجاد جو مناسب برای تغییر در سازمان می سبب همچنین این سبک رهبری

تصور دقیق از آینده، انجام کارهای درست بجای  ،ن خصوصیاتی از قبیلهای درونی و همچنیاند که با استفاده از ویژگیموفق

های هرکدام از آنان توجه کنند و ها و خواستهانجام درست کارها، احترام و اعتماد کارکنان را جلب کنند و به نیازها و توانمندی

ه ارتباطات روحی و مزاحمت در کار زیردستان توان مشاهده نمود کمسیر را برایشان روشن نمایند. با توجه به نتایج تحقیق می

دو نیروی متضاد در مدیر است و اینجاست که هراندازه مدیران بتوانند روحیه گروهی را در سازمان خود توسعه دهند و حمایت 

در نهایت توان به آینده سازمان امیدوار بود. شود که میخویش را از آنان نشان دهند، جوی صمیمی در محیط کاری ایجاد می

شده با  دهد. مطالب گفتهصمیمیت، مالحظه گری و نفوذ را افزایش می ،رهبری حمایتی، مزاحمت را کمتر کرده ،معلوم شد

پذیری در ساختار و قوانین توانند جوسازمانی باز را از طریق انعطافگرا میرهبران تحول ،( که بیان کرد2133تحقیقات عمران )

 ایجاد نمایند.

گرا استفاده نتایج این پژوهش در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی؛ اگر مدیران، از سبک رهبری تحولبر اساس 

کنند و به نیازها و عالئق کارکنان توجه کنند و محیطی صمیمی در ادارات ایجاد کنند که کارکنان به کارشان عالقه نشان 

نند و بتوانند، این جو صمیمی را در خارج از محیط کاری حفظ کنند؛ دهند، با شور و اشتیاق در جلسات کارشان شرکت ک

دوستی بشتابند و کمال، نوع ،سوی اهداف متعالی از قبیلدور از دغدغه رفع نیازهای اولیه خود، بهرود، کارکنان بهانتظار می

توان نتیجه گرفت که شده می مطالب ارائه بندیپیشرفت سازمان خود گردند. در پایان با جمع سببهایی نو بتوانند با خلق ایده

افزایش انگیزه در میان کارکنان، دادن آزادی عمل و تفویض اختیار، ایجاد یک ساختار غیررسمی در قلب ساختار رسمی 

های متفاوت، اعطای پاداش و تشویق، توجه به عامل سازمان، حمایت متقابل اعضاء و مدیران در جهت ترکیب اندیشه

پذیری در قوانین و مقررات و تقویت احساس زی کارکنان، وفاداری نسبت به همدیگر، انسجام گروهی قوی، انعطافتوانمندسا

توانند، با تأثیر بر ازجمله عوامل مهم هستند که مدیران ادارات ورزش و جوانان استان می ،هدف مشترك بین کارکنان و مدیران

به ارتقاء و پیشرفت ادارات ورزشی استان کمک  ،در خود و کارکنان فراهم ساخته های شکوفایی و توسعه خالقیت راها زمینهآن

 کنند.

 سپاسگزاری

من لم یشکر »دانم به مصداق کالم و صلوات بر محمد و آل محمد، بر خود الزم میبا سپاس از پروردگار عالمیان و سالم 

خراسان جنوبی که در انجام این پژوهش بنده را استان نان از تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوا« المخلوق لم یشکر الخالق

 یاری فرمودند تقدیر و تشکر نمایم.
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Abstract 

Objective: The aim of the present study was to analyze the relationship between the 

transformational leadership, organizational climate, and creativity of employees in the 

Departments of Sport and Youths of the South Khorasan state. 

Methodology: The research method implemented in this study was descriptive and 

correlational. The population sample included all the staffs in the Departments of Sport and 

Youths of the South Khorasan state (N = 120). The questionnaires were distributed and the 

participants were asked to fill them. Then 113 questionnaires were returned and analyzed. For 

measuring the variables, the transformational leadership (Rafferty & Griffin, 2004), creativity 

(Rendssip, 1979), and organizational climate (Hallpin & kerafit, 1963) were used. The 

validity of the questionnaires were confirmed by the results of the confirmatory factor 

analysis. Then the reliability of the questionnaires was examined via Cranach’s alpha (0.86, 

0.89, and 0.86). Finally, in order to find the relationship between the variables, the Pearson’s 

correlation and structural equation modeling were run. 

Results: All the factors involved were loaded properly to the model. The result of the study, 

based on the structural equation model, shows that the transformational leadership, both 

directly and indirectly, is in relation with creativity. 

 Conclusion: If the managers of Sports and Youth Departments are looking for a friendly 

organizational climate and subsequently the creativity of their employees, they should 

prioritize the transformational leadership style. 

Keywords: Structural equation model, Transformational leadership, Organizational climate, 

Creativity, Departments of Sports and Youth. 
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