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از نوع تحقیقات علی بود که به صورت پیمایشی انجام شد.  ،کاربردی و از نظر ماهیت ،این پژوهش از نظر هدف: شناسیروش

. حجم ندبود نفر( 800) کشور اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی ،شامل جامعه آماری این تحقیق

پرسشنامه توانمندی  ،این تحقیقهای مورد استفاده در پرسشنامهنفر به دست آمد.  260تعداد  ،نمونه به وسیله فرمول کوکران
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فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد.  ،های آماری چون، از شاخصها در بخش آمار توصیفیتجزیه و تحلیل داده
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رابطه مثبت و معناداری بین متغیرها برقرار  ،های رهبری نیزخالقیت و سییبکدر رابطه بین . اسییتمعنی دار بین این دو متغیر 

های رهبری در ادارات تربیت ین متغیر توانمندی کارکنان و سییبکهمچنین نتایه نشییان داد که رابطه مثبت و معناداری ب ؛بود

 .داشتآزاد کشور وجود  دانشگاه  واحدهای بدنی
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 مقدمه 

 هامهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا نابودی سازمان ،های اصلی اجتماع امروزی هستند و مدیریتها از شالودهسازمان

ست. ب سازمانا سازمان و روند حرکت از وضع موجود بهه طور کلی مدیریت صحیح در  ست  ها، هدایت  سوی وضعیت مطلوب ا

به عنوان مهمترین منبع  ،نیروی انسییانی هر سییازمان(. 1992، 1که در هر لحظه برای آینده بهتر سییازمانی در تکاپو اسییت )پرا

بنابراین تصورات و  ؛شودنیروی محرکه سازمان محسوب می ،نقش مهمی را ایفاء نموده ،راهبردی، در رسیدن به اهداف سازمانی

سازمان اثرگذار های آنانگرش شی  شان در حیات، کارآیی و اثربخ شغل ستن به  سانی با (. ا1389زاده، )قلی ا ز آنجا که منابع ان

صلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتارزش سرمایه و منبع ا شمار ترین عامل تولید و مهمترین  سازمانی به  سی هر  سا های ا

، 2ها اسییت )چن، کارآمدتر کردن کارکنان سییازمانمزیت رقابتی در شییرایط فعلی های دسییتیابی بهآید، یکی از مؤثرترین راهمی

های فنی و تنها با آموزش ،این اسییت که بهبود منابع انسییانی ،(. آنچه که در راسییتای توسییعه منابع انسییانی اهمیت دارد2010

صل نمی سعه آموزش کارکنان پرشود، بلکه باید از راهتخصصی حا های داخت و این مهم، جز با اعمال برنامههای گوناگون به تو

سانی، امکان سجام در برنامهراهبردی در قلمرو مدیریت منابع ان سانیپذیر نخواهد بود. ان سعه منابع ان سعه  ،های تو ستلزم تو م

سانیبرنامه ست که مدیریت منابع ان سازی کارکنان ا سازی و تلفیق این برنا ،های توانمند سزایی در یکپارچه  ها برای مهنقش ب

 (. 2010، 3کند )آختروارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفا می

سازی صطالحی توانمند ست ا ست یافته ایفزاینده و سریع مقبولیت سال چند طول در که ا  وانمندت دیدگاه یافتن عمومیت .ا

سندگان از برخی ،سازى ست کرده وادار را نوی صر توانمند را 1990 دهه که ا شی راث سازى، توانمند. دبنامن سازى ع  نقش بخ

 سلسله رد مناسب تغییرات ایجاد بدون سازى توانمند. است کشیده چالش به سنتی را سازمانی ساختار و سنتی مدیریت هاى

 ارتباط هبودو ب کمتر مراتبی سلسله سطوح با تخت سازمانی ساختار یک نیازمند آن و است ممکن غیر بوروکراسی سنتی مراتب

 سازىتوانمند یدها. محوله وظایف انجام قبال ها درمسئولیت با همراه اختیار تفویض عمل یعنی ،سازى توانمند. است هاتیم بین

سئولیت از ایحجم فزاینده دلیل به امروزی هایسازمان در کارکنان سیار اهمیت دارای ،گیرندمى عهده بر کارکنان که هاییم  ب

 طریق ثربخشی ازا بهبود رهبری، در دستان زیر دادن مشارکت سازمان، در قدرت انتقال منظور به ،کارکنانسازى  توانمند. است

 کارش به تنسب را کارمند تملک سازى احسات توانمند. است شده مطرح کار درونی انگیزش افزایش نهایت در و قدرت افزایش

 در گیرد، ىم عهده بر رغبت و میل با را وظایف انجام و کندمى احسییات غرور کارش به نسییبت او که نحوی به ؛دهدمى افزایش

سات خالی از نگاه یک ،صورت این غیر سبت اح شت خواهد کارش به ن ضایت و تعهدکارکنان توانمند . دا شتر ر سبت به ی نبی

 اجرای با. بیشتر استدر آنها  کاری مشارکت و همکاری حتمالا کنند ورا احسات می کمتری شغلی و فشارهاىشغلشان دارند 

سانی به کارکنان، سازى فرایند توانمند شر ،همچون مزایایی از و یافت دست سازمان اهداف به توانمى آ  افزایش کار، ایطبهبود 

 (. 1385عبدالهی، )شد  برخوردار رجوع ارباب رضایتمندی کارکنان و شغلی رضایت

 داشتن است، نمندتوا انسانی منابع داشتن نیازمند آنها بر آمدن فائق که هستند مواجه متفاوتی هایچالش با هاسازمان امروزه

 دارای ،انمندتو کارکنان این داشتن. شودمی محسوب موفق سازمان هر ضروریات از ،کارکنان توانمندسازی و توانمند کارکنان

 ها،مسئولیت رد کارکنان مشارکت مشارکتی، تصمیمات در اتحاد، مشتری بر تمرکز توانمی آنها جمله از که است بسیاری مزایای

حال  (.1385 وردی، حق) کرد ذکر را شرایط بهبود و استرت کاهش ها،سازمان در پذیری انعطاف و چابکی ها،مهارت افزایش

 نیاز وسیع تاطالعا و دانش به تنها نه هاسازمان. است شده منسوخ هاسازمان اغلب در اکنون خودکامه مدیریت قدیمی الگوی

 (. 1386 ،عباسی و ابطحی) دارند نیاز بیشتری ابتکار و خالقیت نفس، به اعتماد خوداتکایی، استقالل، به بلکه دارند،
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 با تا هسییتند تازه و نو نظرات و هااندیشییه افکار، ،نیازمند خود سییازنده و مثبت نقش تداوم و بقا برای هااز سییوی دیگر، سییازمان

 مقاومت کههمچنان ؛شیید خواهند محکوم نابودی و زوال به وگرنه کنند؛ تضییمین را خود پویایی بتوانند ،نو هایدیدگاه دریافت

 ادامه در حتی و شده شاننقش شدن رنگ کم یا و آنها حذف موجب ،محیطی مختلف تحوالت و تغییرات مقابل در هاسازمان

 برای مناسییب راهبرد یک عنوان به ،سییازمان در نوآوری و خالقیت جریان امروزه. بود نخواهند نیز موجود وضییع حفظ به قادر

ست خود فعالیت محیط پیچیده شرایط با هاسازمان تطبیق شید خالق اگر ،شویدمی فنا» شعار امروزه حقیقت در. ا  برای «نبا

 و خالقیت سییطوح ،چون مواردی بر خالقیت تعریف در ،(1979) 1(. آمابیل1386الوانی، ) اسییت جدی هشییدار یک هاسییازمان

 از کوچکی گروه یا فرد یک توسییط ارزشییمند و تازه هایایده تولید :از اسییت عبارت خالقیت که معنی بدین ؛دارد تاکید محیط

شان. کنندمی کار هم با که افراد  ،«فعالیت حوزه به مربوط هایمهارت» عنصر سه از متشکل را خالقیت ،دیگر تعریف یک در ای

 روزافزون تقاضاهای و نیازها و جهانی هایرقابت سریع، بنابراین، تغییرات ؛داندمی «درونی انگیزش» و «خالق تفکر هایمهارت»

ست شده باعث محیطی  در نوآوری و خالقیت. گیرند بکار خود مدت بلند عملکرد برای را خود نوآوری و خالقیت هاسازمان تا ا

ست حیاتی زمینه این شد، به میل آن نتیجه و ا شتریان نیازهای تغییرات پذیرش و کردن حفظ رقابتی حالت در ر ست م  در. ا

 تا بخشند تداوم سازمان در را نوآوری و نوجویی جریان مدیران باید ،موجود وضع حفظ حتی و پیشرفت و بقا برای حاضر عصر

نشییان دادند که بین خالقیت و  ،(1394(. در همین رابطه آزما و همکاران )1386شییود )الوانی،  جلوگیری آن نابودی و رکود از

 رابطه معنی داری وجود دارد. ،توانمندسازی

ستند با آن روبرو 21ای که مدیران در قرن چالش عمده ست  ،ه ستعدادها و تواناییاین ا ستفاده بال هایکه چگونه از ا قوه افراد ا

 میزان از با آگاهی توانندمی هاکارکنان سازمان و مدیران هدف؛ نمایند. برای نیل به این های سازمانی را تسریعکرده و نوآوری

 طریق از و گرفته بهره سازمان پویاکردن جهت در خود عقلی و ذهنی فکری، های توانمند حداکثر از آن تقویت و خالقیت

 تک در را پژوهش و علمی روحیه انتقادپذیری، و انتقادگری علمی، جسارت روحیه خالقیت، نمودن کاربردی و پرورش ایجاد،

 به سازمان در امر این زمینه تا آورد فراهم را کاری و ساز ،نیز سازمان مدیریت طرفی از کنند. تقویت سازمان کارکنان تک

 هااندیشه افکار، تولید و گذشته هایروال بازنگری که کند خالق سازمان یک به تبدیل را سازمان تواندمی امر این آید. وجود

شات طریق از جدید خدمات و کاال و شد آن کار سرلوحه کارکنان فکری تراو  جزء ،نهادی ارزش یک عنوان به نوگرایی و با

و  ضییرورت و اهمیت یافتن راهکارهایی جهت ایجاد خالقیت(. 1394)میرکمالی و رضییاییان،  شییود سییازمان مشییتر  باورهای

سازی  نوآوری ست که کارکنانو توانمند سازمان در این ا اند که تحت عناوین مختلف از زمان قرار گرفته ای ازبرههها در امروزه 

است و خود  سرعت و باالخره عصر خالقیت و نوآوری مطرح شده عصر دانش، عصر فراصنعتی، عصر جامعه اطالعاتی، عصر جمله

شتابان و نوآوری و توانمندی  و خالقیت که ایگونه به سازند؛های ژرف جهانی آماده میدگرگونی را در جهت مدیریت تغییرات 

 استدالل، کشورهای پیشرفته است. براسات این شده پذیرفته هاسازمان بقای مهم عوامل از اساسی اصلی عنوان به ،کارمند

 و نوآور خالق، افراد توانمند، انتخاب در راستا این در و کرده بسیار تاکید خالقیت و توانمندسازی کارمندان آموزش بر صنعتی

اما در این بین رهبری قوی و با  ؛اندداشته خاص توجه ،کنند ارائه پیچیده مسائل برای خالق و بدیع هایرهیافت که نگر آینده

شتر مهارتانگیزه د سترش بی سبب گ سازمان،  ها، دانش و معلومات و ارتقا توانمندی کارکنان و نیز عامل تغییر و خالقیت در ر 

سوب می ستیابی به منظور به افراد در نفوذ هنر و علم مدیران مهم وظایف از یکی عنوان به رهبری .شودسازمان مح  اهداف د

 و اعتماد میزان یا درجه دارد، اهمیت فرد یک رهبری بودن موثر تعیین در که عواملی ترین مهم از یکی ،فیدلر اعتقاد به. است

، هستند وی های راهنمایی و دستورات از پیروی به مایل اندازه چه تا گروه افراد که است نکته این نیز و او به گروه افراد عالقه

رابطه با رهبری و های زیادی در پژوهشت. اس رهبری موفقیت اصلی عامل ،فرد رهبری سبک یا شیوه که بود باور این بر فیدلر
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صورت گرفت. در تحقیقی که توسط حسنی و همکاران ) توسطهای اجرای آن شیوه صورت گرفت1395افراد  نقش میانجی  ،( 

مورد بررسییی قرار گرفت. نتایه  ،توانمندسییازی روان شییناختی در تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین و درگیری شییغلی کارکنان

یجاد یا افزایش ارتباط بین تواند نقش میانجی را در ااد که توانمندسیییازی روانشیییناختی میتحقیق این پژوهشیییگران نشیییان د

 هایتئوری توسیییعه و ارایه به منجر ،هاپژوهش این نتایهدرگیری شیییغلی کارکنان ایفا کند.  و های رهبری تحول آفرینمولفه

ست شده مدیران رهبری هایسبک زمینه در مختلفی سی این. ا سیعی طیف هاتئوری برر  هایسبک از رهبری هایسبک از و

ستبدادی و آمرانه شان را تحولگرا و های مشارکتیسبک تا ا آمرانه،  سبک های: از عبارتند رهبری مختلف هایسبک. دهدمی ن

شورتی، دموکراتیک، بروکراتیک، طلب، مرج و هرج شارکتی م صدق راد،) عملگرا تحولگرا، ،م سبک های مورد  (.1381 م یکی از 

تئوری . سبک رهبری هرسی و بالنچارد است ،دشوجهت در  موضوع تحقیق استفاده می توجه که در این پژوهش از آن شیوه

: الف( رفتار اندبک عمده را شییناسییایی کردهبا الهام گرفتن از تحقیقات پویایی گروه و شییبکه مدیریت دو سیی ،سییی و بالنچاردهر

ست ا سوولیت :زتکلیف گرا ب( رفتار رابطه گرا. رفتار طرفدار تکلیف، عبارت ا شریح وظایف و م های فرد یا گروه به حد ممکن ت

وسیله رهبر، تذکر رهبر در مورد این که کارها و تکالیف چگونه، چه وقت و چطور انجام شود. رفتار طرف دار رابطه، عبارت است 

مشارکتی و تفویضی( از حد ممکن برقراری ارتباط دوطرفه یا چند طرفه. این دو رفتار، چهار سبک رهبری )دستوری، توجیهی، 

 (.1371، 1همکارانکند )هرسی و یرا شناسایی م

در ( 1392های متفاوتی صییورت گرفته اسییت. از جمله مهری و همکاران )بری، خالقیت و توانمندسییازی پژوهشدر زمینه ره

سبک سی رابطه  شهر پل دختر بتحقیق خود در برر سرانه ابتدایی  ین نتیجه ه اهای رهبری مدیران با خالقیت معلمان مدارت پ

ز واریانس درصیید ا 5/29های سییبک رهبری تحولی، دو مولفه رهبری فرهمند و مالحظه فردی با هم بین مولفه رسیییدند که از

واریانس  درصیید از 7/9تنها  ،همچنین مولفه پاداش مشییروط مربوط به سییبک رهبری تبادلی ؛نمودخالقیت معلمان را تبیین 

یت نیروی انسانی در تحقیقی به تحلیل رابطه توانمندی و خالق ،(1390سید نقوی و عبات پور ) خالقیت معلمان را تبیین نمود.

زارت نفت وهای وابسییته به اسییان یکی از شییرکتبا فرهنگ سییازمانی پرداختند. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشیین

اداری وجود ارتباط مثبت و معن ،د. نتایه حاصییل از تحقیق نشییان داد که بین توانمندسییازی کارکنان و خالقیتی داتشییکیل م

زمانی بر های این پژوهش مشییخص شیید که توانمندسییازی کارکنان با تاثیرپذیری از فرهنگ سییا؛ همچنین برمبنای یافتهدارد

 گذارد. قیت کارکنان شرکت تاثیر میخال

پرداختند.  ه ایالمارکنان دانشگافردی ک بررسی رابطه ابعاد توانمندسازی با خالقیت( در تحقیق خود به 1394آزما و همکاران )

اما  ،بوده احسات شایستگی و احسات موثر بودن با خالقیت فردی نتایه تحقیق حاکی از عدم رابطه بین احسات معنی داری،

 .اندرابطه معنی دار داشته ،داشتن حق انتخاب و با خالقیت فردی احسات

( در تحقیق خود به بررسییی رابطه بین توانمندسییازی کارکنان و میزان خالقیت کارکنان شییعب بانک صییادرات 1392داودی )

از نوع همبسییتگی بوده که جامعه آماری آن کارمندان شییعب بانک  ،پژوهش یک مطالعه توصیییفیشییهرسییتان زابل پرداخت. 

گیری صورت جامعه آماری نمونهجهت انجام تحقیق بنا به محدودیت  .بودنفر  349که تعداد آنها  بودندصادرات شهرستان زابل 

شماری گیرد و نمی شنامه  برای جمع بودسر س ستفاده گردآوری اطالعات از دو پر سازی و دیگری  یدا سی توانمند که یکی برر

شده  سنجیده  شناختی کارکنان که روایی و پایایی آنها  سازی روان شده نیز. تجزیه و تحلیل دادهبودتوانمند با  ،های جمع آوری 

های حاصییل از این یافته، انجام شیید اتاتپیات از طریق نرم افزار آماری 3و گاما 2های همبسییتگی تاورکندالاسییتفاده از آزمون

                                                           
1. Hersey 

2. Tower Kendall 

3. Gama 
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در پایان محدودیت  .تحقیق پیرامون فرضیات تحقیق نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان و میزان خالقیت رابطه وجود دارد

 .های این پژوهش و پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر در این زمینه ارائه گردیده است

مدیران درون گرا، دارای خالقیت  ،با بررسیییی رابطه بین تمرکز خالقیت مدیران نشیییان دادند ،(1997) 1آسیییی کانین و روتاما

ستند و مدیران فرافکن )برون گرا( شتری ه ستند،  ،بی سوق دارند و مدیرانی که ادراکی ه سک یا خطرپذیری  سوی ری شتر به  بی

 هم دارای خالقیت زیاد و هم میزان ریسک یا خطرپذیری آنان زیاد است.

فنی و  هایبا بهره وری آموزشی در آموزشکده صحت و خالقی در تحقیق خود به بررسی رابطه خالقیت و سبک رهبری مدیران

جموع ارتباط های سیییبک رهبری مدیران با بهره وری کارکنان در مایه پژوهش نشیییان داد که بین مولفهنت ای پرداختند.حرفه

شان داد که همچنین ن ؛معنی داری دارد. رابطه بین ادرا  کارکنان از سبک رهبری مدیران با بهره وری نیز معنی دار بود تایه ن

 رابطه معنی داری وجود ندارد. ،میان خالقیت مدیران با بهره وری کارکنان

ل ورزش و کتوانمندسازی کارکنان اداره  درنقش رهبری معنوی (، در پژوهش خود به بررسی 1392شعبانی بهار و همکاران )

ا توانمندسازی ببین رهبری معنوی و تمامی ابعاد آن  که استهای پیژوهش حیاکی از آن یافته .پرداختند جوانان استان همدان

داری در کار، چشم نشان داد که ابعاد عضویت در سازمان، معنا نتایه همچنین ؛رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد ،کارکنان

ما ابعاد عشق به نوع دوستی ا ؛تبیین واریانس مربوط به توانمندسازی را دارند توان، عملکرد وردبازخو  کارانداز سازمانی، ایمان بیه 

 .باشندنمیبرخیوردار  بینی پیش ایناز  سازمانیو تعهد 

سوی و همکاران ) شناختی بر خالقیت کارکنان  ،(1393مو سازی روان سی تاثیر مدیریت دانش و توانمند در تحقیق خود به برر

صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آمار صیفی بود که به   ،شاملی ادارت ورزش و جوانان ایالم پرداختند. این پژوهش از نوع تو

شمار تعیین  نفر از 120 صورت کل  ستان ایالم بودند، حجم نمونه به  ستفاده کارکنان ادارات ورزش و جوانان ا شد. ابزار مورد ا

( بود. نتایه نشیان داد که مدیریت دانش و ابعاد 1979) 3( و خالقیت رندسیی 1995) 2های توانمندسیازی اسیپریتزرپرسیشینامه

همچنین نتایه حاصییل از  ؛قیت کارکنان همبسییتگی مثبت و معنا داری دارندآن، توانمندسییازی روانشییناختی و ابعاد آن با خال

غیر وابسییته که متغیرهای مدیریت دانش و توانمندسییازی روانشییناختی از تغییرات مت تحلیل رگرسیییون چندمتغیره نشییان داد

 .کنند)خالقیت( را تبیین می

دارات تربیت اهای رهبری در بین کارکنان خالقیت با سبک ارتباطبه بررسی  ،(1394جعفری و قاسمعلی پور )در پژوهش دیگر 

ه دلیل پویایی و بکه خالقیت در کارکنان ادارات تربیت بدنی شهر تهران  دادنتایه حاصله نشان بدنی استان تهران پرداختند. 

 .استنسبتا مطلوب  ،باشندهای ورزشی دارا میانعطافی که محیط

ود به بررسیییی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و فرهنگ سیییازمانی با خالقیت کارکنان ( در تحقیق خ1394مختاری دینانی )

نفر از مدیران و  950 ،ش تحقیق توصییییفی از نوع همبسیییتگی بود و جامعه آماری شیییاملرو وزارت ورزش و جوانان پرداخت.

 4نفر تعیین شید. ابزار مورد اسیتفاده سیه پرسیشینامه خالقیت تورنس 274کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود، حجم نمونه نیز 

( بود. نتایه نشیان داد که نوع سیبک رهبری 2000) 6( و سیبک رهبری بات و آلیو2000) 5(، فرهنگ سیازمانی دنیسیون1959)

 ارتباط مثبت و معناداری دارد. ،هاشی با خالقیت کارکنان این سازمانهای ورزنگ سازمانی سازماندر ورزش و فره مدیران

                                                           
1. Asikainen and Routamaa 

2  . Spreitzer 

3  . Randsip 

4  . thrones 

5  . Denison 

6  . Bass and Avoloo 

https://www.google.co.uk/search?biw=1366&bih=667&q=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA+thrones&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjxz-zriYXcAhUrMewKHXklB00QBQgkKAA
https://www.google.co.uk/search?biw=1366&bih=667&q=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA+thrones&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjxz-zriYXcAhUrMewKHXklB00QBQgkKAA
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در تحقیق خود به تبیین توانمندسییازی روان شییناختی کارکنان بر اسییات سییبک تفکر  ،(1395ابوطالبی و صییادقی بروجردی )

صفهان( پرد ستان ا صیفیمدیران )مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان ا شافی بود که به -اختند. روش تحقیق از نوع تو اکت

نفر(  444نفر( و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ) 56صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل مدیران )

 1واگنر-اسییترنبر نفر تعیین گردید. ابزار مورد اسییتفاده پرسییشیینامه اسییتاندارد سییبک تفکر  261بودند. حجم نمونه در مجموع 

شن1991) سازی روان شنامه توانمند س سپریتزر )( و پر شان داد ک تحقیق های( بود. یافته1995اختی ا های مربوط به ه مولفهن

 گیری تایید شد.کند و از این رو مدل اندازهگیری مین این متغیرها را اندازهتوانمندسازی روانشناختی کارکناسبک تفکر و 

( در تحقیق خود به بررسیییی ارتباط بین رهبری تحول گرا و خالقیت کارکنان در بین کارکنان بانک در 2017) 2تقرید و مروا

شور اردن پرداختند. شامل ک شان  69نفر از کارمندان بود و حجم نمونه نیز  300 ،جامعه آماری  شد. نتایه ن نفر در نظر گرفته 

 ،ها نشان داد؛ همچنین یافتهارتباط معنی داری با خالقیت کارکنان دارد داد که انگیزه الهام بخش، تحریک فکری و توجه فردی

 رابطه مثبت وجود دارد. ،بین رهبری تحول آفرین و خالقیت کارکنان

دانش  یبا توجه به رهبر ی کارکنانتوانمندساز ساختاری به بررسیمعادالت  یمدلساز( در پژوهش خود از طریق 2018نظری )

ش یریتدانش در مد مدیریت و ساز ینیب یشمطالعه، پ یناز ا ی پرداخت. هدفورز سات رهبر یتوانمند  دانش و یکارکنان بر ا

از طریق نمونه گیری تصادفی  کارمند 170 این بین. در بود استان اصفهان ورزش اداره یرانمد بود. جامعه آماریدانش  مدیریت

، 3وتاالو  رتادانش  یرهبر یعنیسیییه پرسیییشییینامه،  ،شیییامل یریگابزار اندازه . به عنوان نمونه آماری انتخاب شیییدند طبقه ای

درصیید از  41نتایه نشییان داد که رهبری دانش  یلو تحل تجزیه مدیریت دانش همتی بود.و اسییپریتزر کارکنان  توانمندسییازی

سازی شکیل می واریانس توانمند شان داد کرد. نت یینرا تع واریانس از ٪21دانش  مدیریت .دهدکارکنان و ابعاد آن را ت که ایه ن

و استفاده  یدانش، از جمله به اشترا  گذار یو رهبر یادگیریبه  یشمانند گرا مدیریت، دانش یبر اجزا یورزش یرانتمرکز مد

 .شودیم یاز دانش، منجر به توانمندساز

شن و همکاران ) یثغیا سی رابطه  در تحقیق خود به ،(1395ندو شناختی با خالقیت کابین توانمندسازی برر ستادی روان رکنان 

جام شیده همبسیتگی که به صیورت پیمایشیی ان روش تحقیق از نوع توصییفی،پرداختند.  وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات

حجم نمونه  د.نفر بو 387 کلیه کارکنان سییتادی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که تعداد آنها ،اسییت. جامعه آماری شییامل

 .بود (1979)  رندسیو خالقیت (1996) اسپریتزر ها دو پرسشنامه توانمند سازیابزار جمع آوری داده نفر تعیین شد 193 ،نیز

قیت با ابعاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین خال ،نتایه نشیییان داد که بین خالقیت با توانمندسیییازی روانشیییناختی

طمینان با خالقیت ارابطه مثبت و معناداری وجود دارد و اینکه بعد اعتماد و  ،گذاریخودکارآمدی، خودمختاری، معناداری و اثر

 رابطه وجود ندارد.

ش سب و عدم آ سبکعدم رهبری منا سوءتفاهم در  اطالعات از  شودسبب می های رهبرینایی مدیران با  که مدیران دچار 

باعث صدمه به پیکره سازمان  با تصمیمات نامناسب، تواندخود مید که این امر نیز به نوبه کارکنان خود در سازمان گردنطرف 

سبب سرخوردگی کارکنان  آن های رهبری و عدم در  مناسب از آن به صورت اجرای عملی. عدم آشنایی مدیران با سبکشود

سازمان می ضی را به وجود می، چرا که رهبری نامناشوددر  سازی و نیز کا آورد و در این بینسب کارکنان نارا رکنان در پی باز

شایده خلق سب جهت اداره ادارات تربیت بدنی در واحدهای دان شور و ها قرار نخواهند گرفت. عدم وجود یک رویه منا گاه آزاد ک

عدم های مختلف را در بین دانشیییجویان و کارکنان از بین برده و دیمی در این واحدها، جذابیت ورزشهای قاسیییتفاده از روش

های نو از طرف مدیریت ها به مدیریتی متفاوت و خلق ایدهنیازمندی این واحدهای ورزشی نشان از شجویان از برنامهاستقبال دان

                                                           
1. Sternberg-Wagner 

2. Taghrid and Marva 

3. Reta and Tala 
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بین خالقیت و توانمندسییازی و  . در این پژوهش محقق سییعی دارد تا رابطهاسییتو حتی کارکنان ادارت تربیت بدنی دانشییگاه 

ای برای رفع معضییالت المی را به دسییت آورد تا راه چارهانشییگاه آزاد اسییهای رهبری در ادارات تربیت بدنی واحدهای دسییبک

 .شودموجود در سازمان 

نظری تحقیق را باشند. شکل زیر مدل روی هم دارای تاثیر معنی دار میمتغیرها نیز  فرض بر آن گرفته شد که مفهومیدر مدل 

 دهد.نمایش می

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مدل نظری تحقیق. 1شکل 

 شناسی روش

سی  از سازی آنجا که در این پژوهش محقق به برر سبککارکنان و خالقیت ارتباط علی توانمند های رهبری ادارات کارکنان با 

از نظر هدف  پرداخت، پژوهشبا اسییتفاده از مدلسییازی معادالت سییاختاری آزاد اسییالمی ایران  دانشییگاه واحدهای تربیت بدنی

 .گردیدکاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات علی است که به صورت پیمایشی انجام 

قراردادی، پیمانی و ) ادارات تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور کارکنانکلیه  ،شاملجامعه آماری این تحقیق 

 د. یگردنفر را شامل می 800که مجموع آن  بود رسمی(

ضر،  ست متناهیبرای تعیین حداقل حجم نمونه، از فرمول کوکران برای جامعه در پژوهش حا شده ا ستفاده   با. در این فرمول ا

 .آمدبدست  نفر 260 تعداد حداقل نمونه  05/0و دقت  درصد95سطح اطمینان 

، لذا در پژوهش حاضیر نیز برای اسیتاز آن جایی که رایه ترین وسییله گردآوری اطالعات در تحقیقات پیمایشیی پرسیشینامه 

ستفاده در  شنامه مورد ا س ست. پر شده ا ستفاده  شنامه ا س سپریتزر  ،این تحقیقگردآوری اطالعات از پر شنامه توانمندی ا س پر

سبک 

 رهبری

 دستوری

 توجیهی

 مشارکتی

 تویضی

0/

توانمند 

 سازی

 معنی دار
 بودن
 شایستگی

 استقالل

 موثر بودن

 اعتماد

 خالقیت

 سیاسی

سطب  

 ابتکار

 انعطاف
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سشنامه خالقیت عابدی )1998) سبک رهبری هرسی (1363(، پر ستاندارد  سشنامه ا بود که پایایی هر  (1986بالنچارد )-و پر

های یر آلفای کرونباخ مربوط به مولفهآلفای کرونباخ محاسییبه شیید. در جدول زاز طریق  79/0و  72/0و  89/0کدام به ترتیب 

 مشخص گردیده است. پرسشنامه

 نامههای پرسشکرونباخ مربوط به هریک از مولفه آلفای. 1 جدول

 لفای کرونباخآ هامولفه متغیرها

 94/0 احسات معنی داری توانمندسازی

 84/0 احسات شایستگی

 86/0 احسات خود تعیینی

 89/0 احسات موثربودن

 92/0 احسات اعتماد

 85/0 مقیات سیالی خالقیت

 80/0 مقیات بسط 

 82/0 مقیات ابتکار

 84/0 مقیات انعطاف پذیری

 98/0 رهبری تفویضی سبک رهبری

 89/0 رهبری مشارکتی

 90/0 رهبری توجیهی

 91/0 رهبری دستوری

قابل فهم بودن سادگی اجرا و های مختلف و ، ولی به سبب استفاده در پژوهشاندها با توجه به اینکه قدیمی بودهاین پرسشنامه

جهت اعتبار و  های آنان برای پاسیییه دهنده قابل اعتماد بوده و محقق از آنان به عنوان ابزار مورد اطمینان اسیییتفاده نمود.گویه

ها، اصطالحات و عبارات با فرهنگ جامعه ، مطابقت واژههمچنینبا فهم و در  کارکنان و  آنمقیات  تعیینروایی پرسشنامه و 

نفری از جامعه آماری اجرا شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات  50در یک گروه  پرسشنامه به طور مقدماتیابتدا  ایرانی

 که گویه 15 ،ی شاملسازپرسشنامه توانمند نفر از اساتید دانشگاه تهران جنوب، تهران مرکزی و دانشکده کرج استفاده شد. 8

، است احسات موثر بودن و احسات اعتمادیستگی، احسات خود تعیینی، داری، احسات شامولفه احسات معنی 5 متشکل از

 استگویه  60 ،پرسشنامه خالقیت نیز شامل. استاز کامال موافقم تا کامال مخالفم طیف پاسخگویی از نوع لیکرت و پنه ارزشی 

به این صورت است  خالقیت عابدینمره گذاری پرسشنامه  .است (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری)زیر مقیات  4 شاملو 

نشییان دهنده خالقیت متوسییط و  2نشییان دهنده خالقیت پایین، نمره  1نمره بدهید. نمره  3تا  1که ابتدا باید به هر سییوال از 

ست 3نمره  شان دهنده خالقیت زیاد ا سبک رهبری  .ن شنامه  س ست سوال 12 ازپر شده ا شکیل  سبک ت های رهبری و انواع 

ضی، ستوری را می تفوی شارکتی، توجیهی و د شنامه رهبری . سنجدم س شی  4پر ست ارز رهبری را مورد  سبک مختلف 4 وا

سوا دهد.سنجش قرار می صویر میهر  ضی را به ت ست، هر ل یک موقعیت فر شده ا سه در نظر گرفته  شد و برای آن چهار پا ک

سبک شان دهنده یکی از  سه ن ستوری، توجپا ست که در نظریه رهبری های رهبری چهارگانه )د ضی( ا شارکتی و تفوی یهی، م

وضعیتی مطرح است. هر انتخاب در یک وضعیت رهبری فقط یک امتیاز دارد، با جمع امتیازات مربوط به هر ستون که نماینده 

 شود.هبری است، سبک رهبری شخص مشخص مییک سبک ر
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 استنباطی آمار هایشرو از و هم توصیفی آمار هایروش از هم شده آوری جمع هایداده تحلیل و تجزیه برای تحقیق، این در

ستفاده ست. شده ا ، میانگین و انحراف فراوانیهای آماری چون شاخصها در بخش آمار توصیفی از جهت تجزیه و تحلیل داده ا

مدلسییازی معادالت متغیره و آزمون فرضیییات از  چندبه منظور بررسییی روابط ش آمار اسییتنباطی، معیار اسییتفاده شیید. در بخ

با اسییتفاده از  مقدور گردید. اتاتپیلیزرل و ات هایافزاری آماری با اسییتفاده از نرمهاانجام تحلیلاسییتفاده شیید.  سییاختاری

های ها و زیرمجموعهندسییازی( و متغیرهای آشییکار )مولفهلیزرل روابط بین متغیرهای پنهان )سییبک رهبری، خالقیت و توانم

سهم کدام متغیر در اندازه گیری توان گفت که با توجه به آن می در ادامه پژوهش که مشخص گردید متغیرهای اصلی پژوهش(

 .است یر کمترغسهم کدام متسازه مربوطه بیشتر است و 

 هایافته

 (درصد8/70)نفر مرد  184کنندگان پرسشنامه حاکی از آن بود که تعداد  شناختی تکمیل جمعیتاطالعات های مربوط به یافته

صد 2/29)نفر زن   76و  سناز نظر  بودند.( در سه دهندگان میاندر  متغیر  صد  19/8 ،پا صد  40/5 ،سال 35تا  30بین در در

صد بین  19/8، سال 40تا  36بین  صد بین  16/7سال ،  45تا  41در سن  50تا  46در صد 3/2سال و  سه دهندگان در  از پا

شتر از  سه دهندگان  ؛بودسال  50بی صد مجرد و  5/3همچنین در بین پا صد متاهل  5/96در سه دهندگان بودنددر . در بین پا

 20تا  16درصد  24/5سال و سابقه کار  15تا  11 درصد 28/8 سال، 10تا  5درصد  3/32سال،  5درصد زیر  4/14سابقه کار 

  بودند. کاردانی گروه تحصیلیمربوط به  درصد 4/0 و کمترین آن کارشناسی ارشددرصد  1/61همچنین اکثریت افراد  ؛سال بود

سبک سی  شد. تربیت ادارات در غالب رهبری در ادامه به برر سی پرداخته  صد 30از نظر  بدنی برر سبک  در سه دهندگان  پا

درصیید پاسییه  6/4درصیید مشییارکتی و از نظر  6/24درصیید سییبک غالب توجیهی، از نظر  8/40رهبری غالب دسییتوری، از نظر 

 .(2)جدول  استبدنی سبک تفویضی  تربیت ادارات دهندگان سبک رهبری غالب در

 بدنی تربیت ادارات در غالب رهبری سبک فراوانی و درصد پاسه دهندگان بر اسات. 2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی سبک رهبری

 30/0 78 دستوری

 40/8 106 توجیهی

 24/6 64 مشارکتی

 4/6 12 تفویضی

 100 260 مجموع 

جهت بررسی  ،. الزم به ذکر استاستبیانگر نرمال بودن متغیرهای پژوهش  زیرمقادیر کجی و کشیدگی گزارش شده در جدول 

 . (3)جدول  استفاده قرار گرفت مورد مردیاضریب مفروضه نرمال بودن چند متغیره 

 های آمار توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .3 جدول

 نسبت بحرانی کشیدگی نسبت بحرانی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 2/351- 0/583- 2/328- 0/291- 0/491 2/344 توانمندسازی 

 1/621 0/402 2/368- 0/296- 0/491 2/519 رهبری

 2/302 0/571 0/696- 0/087- 0/464 2/763 خالقیت

 187/2 646/5     ضریب مردیا
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مورد بررسی قرار گرفت. نتایه مندرج  ،و پارامتر تحمل1طریق دو شاخص عامل تورم واریانسهمچنین مفروضه خطی بودن نیز از 

است  که  1/0و پارامتر تحمل بیشتر از  10کمتر  ،برای تمامی متغیرهاعامل تورم واریانس مقدار  ،دهدنشان می 4در جدول 

 .استبیانگر عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل 

 های هم خطی متغیرهای پیش بینی کنندهشاخص .4 جدول

 پارامتر تحمل عامل تورم واریانس متغیرها

 0/769 1/30 توانمندسازی 

 0/769 1/30 خالقیت

سی رابطه علی بین توانمندی ست آ تربیت ادارات کارکنان خالقیت و کارکنان در برر سات نتایه به د مده از معادالت بدنی بر ا

 برابر t آماره رمقدا. است مثبت مقداری که است 86/0 با برابرخالقیت کارکنان  و کارکنان توانمندیبین  مسیر ضریب ساختاری

 اداراتکارکنان  خالقیت بر توانمندی ،توان گفتمی درصد 95 اطمینان با نتیجه در است؛ بیشتر 96/1 عدد از است که 06/3 با

شگاه بدنی واحدهای تربیت شور آزاد دان ست ک سی رابطه بین توانمندیهمچنین  ؛اثرگذار ا  رهبری در سبک و کارکنان در برر

ست آمده از معادالت  تربیت ادارات سات نتایه به د سیر ضریب ساختاریبدنی بر ا رهبری  کسب و کارکنان توانمندیبین  م

 با نتیجه درت؛ اسیی بیشییتر 96/1 عدد از اسییت که 88/14 با برابر t آماره مقدار. اسییت مثبت دارای بازه که اسییت 21/0 با برابر

 بدنی تربیت ادارات در رهبری سیییبک و کارکنان رابطه معنی دار مثبتی بین توانمندی ،توان گفتمی درصییید 95 اطمینان

 رهبری هایکسب و کارکنان بین خالقیت مسیر ضریب میزانبه عمل آمده، در بررسی وجود دارد.  کشور آزاد دانشگاه واحدهای

ست مثبت دارای بازه که بوده 18/0 ست که 48/9 با برابر t آماره مقدار. ا شتر 96/1 عدد از ا ست؛ بی  95 اطمینان با جهنتی در ا

 دانشگاه هایواحد بدنی تربیت اداراتدر  رهبری هایسبک و کارکنان رابطه معنی دار مثبتی بین خالقیت ،توان گفتمی درصد

  .(5)جدول  وجود دارد کشور آزاد

  تی ضریب مسیر و آماره. 5 جدول

 خطای استاندارد تی آماره ضریب مسیر مسیر

 281/0 06/3 86/0 بر توانمندی کارکنان خالقیت

 019/0 48/9 18/0 های رهبریسبکخالقیت کارکنان بر 

 014/0 88/14 21/0 های رهبریتوانمندی کارکنان بر سبک

 

 

                                                           
1 VIF 
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 ارتباط علی خالقیت و توانمندی بر سبک های رهبری. 2شکل 

دهد میانگین مجذور نشان می ،است 1/0و با توجه به اینکه کمتر از  است 065/0برابر با  RMSEA، مقدار 6با توجه به جدول 

 ، GFIو میزان شاخص  است 3و  1همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی بین  است؛خطاهای مدل مناسب و مدل قابل قبول 

CFI  وNFI   است. مناسبی مدل تحقیق، متغیرهای گیری اندازه مدل ،دهنداست که نشان میبیشتر  9/0نیز از 

 شاخص های برازش. 6جدول 

 مقدار به دست آمده مقادیر قابل قبول  هاشاخص

χ2/df 033/1 <3  نسبی اسکوئر کای 

RMSEA 065/0 <1/0 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

GFI 94/0 >9/0 شاخص برازندگی تعدیل یافته 

RMR 062/0 <1/0 ریشه میانگین مجذور باقیمانده 

NFI 93/0 >9/0 شاخص برازش نرم 

CFI  91/0 >9/0 مقایسه ایشاخص برازش 

 گیریبحث و نتیجه

آزاد  دانشگاه واحدهای های رهبری در ادارات تربیت بدنیاط علی توانمندی و خالقیت بر سبکارتببررسی پژوهش با هدف این 

 انجام گرفت.  اسالمی ایران

شگاه واحدهای بدنی تربیت ادارات کارکنان توانمندسازی تاثیر خالقیت برکه  تحقیق موضوع در رابطه با ستکشور  آزاد دان با  ا

ستتوجه به نتایه،  سبکسبک رهبری توجیهی و د ضی  هایوری به مراتب باالتر از دیگر  شارکتی و تفوی سترهبری م . به نظر ا

سد که این امر به دلیل  شگاه آزاد می ر سازمان و ادارات تربیت بدنی واحدهای دان عدم وجود خالقیت و توانمندی مورد نیاز در 

ست سازمان .ا ستوری و توجیهی میهایی که دارچرا که در  سبک رهبری د شند، خیلی کمتر از نظرات، ایدهای  ها و خالقیت با

ستفاده می صمیم کنندکارکنان ا شتر ت صورت دستوری به کارکو بی سازمان باید  ؛گرددنان ابالغ میهای مدیران به  بنابراین این 
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های مختلف ارتقا دهد. در مورد های مختلف به وسیییله آموزش و دورهان خود را در زمینهخالقیت کارکن بکوشیید تا توانمندی و

ضریب  دو متغیر خالقیت و توانمندی ست، بنابراین بین این دو متغیر رابطه مثبت و  86/0 اثر خالقیت بر توانمندیاز آنجا که  ا

سطح اطمینان  ست. در  صد95قوی برقرار ا سات نتایه جدول  در ست،  96/1بزرگتر از  t، با توجه به اینکه مقدار آماره 6بر ا ا

اگر کارکنان از  دهد کهنشیییان می نتایه این پژوهشبکارگیری خالقیت، رابطه مثبت با توانمندسیییازی دارد.  ،توان گفتمی

. نتایه این پژوهش با تحقیق آزما وجود دارد ،باشد باالترآنها بیشتر و  توانمندیاحتمال اینکه  ،بیشتری برخوردار باشند خالقیت

فردی کارکنان  بررسییی رابطه ابعاد توانمندسییازی با خالقیتبه ، محققین در پژوهش خود ( هم راسییتا بود.1394و همکاران )

القیت با خپرداختند که نتایه نشیییان از رابطه مثبت و معنی داری بین خالقیت و توانمندی داشیییت. در رابطه  دانشیییگاه ایالم

سبک سیرکارکنان و رابطه آن بر  ضریب م ضعیف ولی مثبت بین این دو متغیر دارد و آماره  ،های رهبری  شان از رابطه  نیز  tن

افزایش خالقیت در کارکنان باعث تغییر در سیییبک رهبری  ،به عبارت دیگر اسیییت؛نشیییان از ارتباط معنی داری بین دومتغیر 

آنان در پژوهش خود به بررسییی رابطه  اسییت.( هم راسییتا 1391. این تحقیق با پژوهش صییحت و خالقی )مدیران خواهد شیید

ند. نتایه نشییان داد که بین ای پرداختهای فنی و حرفهبا بهره وری آموزشییی در آموزشییکده خالقیت و سییبک رهبری مدیران

فه بامول فه های سیییبک رهبری مدیران  طه  ،وریبهره هایمول تایه نشیییان داد؛ بینچهم ؛اسیییت ی برقراراردمعنیراب  نین ن

ضعیف ،های رهبریسبک سازی کارکنان باتوانمند سبتا  ست و آماره  ،رابطه ن شان از راب ،نیز tولی مثبت برقرار ا طه معنی دار ن

 روی تغییر سییبک رهبری تاثیر بیشییتری ،کارکنان بیشییتر باشییدهرچه توانمندی  ،به عبارت دیگردهد. بین این دو متغیر می

آنان در تحقیق خود به  .( هم راسییتا بود1395خواهد گردید. نتایه این پژوهش با تحقیقات حسیینی و همکاران ) ایجاد مدیران

شییناختی در تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین و درگیری شییغلی کارکنان پرداختند. رسییی نقش میانجی توانمندسییازی روانبر

های رهبری تحول زایش ارتباط بین مولفهتواند نقش میانجی را در ایجاد یا افنمندسییازی روانشییناختی می، توانتایه نشییان داد

 آفرین و درگیری شغلی کارکنان ایفا کند. 

ها و اختیارات در سازمان، غنی سازی مشاغل مسئولیت وسیله مشخص کردن اهداف،توانمند کردن کارکنان ب ،رسدبه نظر می 

همچنین تشخیص و قدردانی از  و کارکنان، توجه به روحیات و تعلق سازمانی و ایجاد اعتماد، صمیمت و صداقت و ارتقای شغلی

که این عوامل نتیجه تاثیر  آیدبه وجود میو بوجود آوردن محیط کاری مناسیییب  کارکنان، حمایت از مشیییارکت و کار گروهی

این نتیجه از پژوهش با نتایه آسی کانین و . استاحدهای دانشگاه آزاد در ادارات تربیت بدنی و کارکنانخالقیت روی توانمندی 

ایجاد محیط مناسب  ،کارکنان با توجه به راهکارهای مناسب از قبیل ایجاد خالقیت در ه نظر با. باست( هم راستا 1997) 1روتاما

توان راهی برای از سیستم مدیریت دانش میگیری ر میان کارکنان سازمان و با بهرهکاری و توسعه آموزش و فناوری اطالعات د

کند راد ایجاد میکارکنان شیییرایطی را برای اف خالقیتهمچنین نان برای مراحل بعدی ایجاد کرد؛ کارک ایجاد توانمندیبروز و 

ستعداد کارکنان و که باع سازمان میث ایجاد بروز ا شرایط جدید برای آنان و  خالقیت ، همچنین کارکنانی که دارای شودخلق 

به توانمندی های بسیاری  ،اندها و تجربیات خود به دست آوردهتوجه به بلوغی که به وسیله آموزشبا  ،فردی و سازمانی هستند

ند اتو، میخالقیت و توانمندی است که آنان را توانمند کرده است. در این میان کارکنانکه در واقع این خالقیت  آورنددست می

خالقیت بر توانمندی کارکنان تاثیرگذار است، این  د. این تحقیق نشان داد کهنتاثیر به سزایی داشته باش سبک رهبری بر نوع و

شد. به عبارت دیگرمقوله می شگاه آزاد تاثیرگذار با سبک رهبری رهبران و مدیران در ادارات تربیت بدنی واحدهای دان  ،تواند بر 

کند، لذا مدیران باید به این امر واقف بوده بک و شیوه رهبری خود را تعیین میرهبر و مدیر بر اسات توانمندی کارکنان خود س

و جهت اسییتفاده شیییوه مناسییب رهبری و مدیریت، خالقیت و توانمندی کارکنان سییازمان خود را سیینجیده و بر اسییات مقدار 

 توانمندی و خالقیت کارکنان آنان را هدایت و راهبری نمایند 

                                                           
1. C-kanin and Rotama 
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های رهبری بر سیییبکخالقیت بر توانمندی و تاثیر این دو متغیر تایه حاصیییله از پژوهش، مبنی بر تاثیر با توجه به نبنابراین 

شیوه رهبری  که سازمان با تعیین و اندازه گیری سطح خالقیت و توانمندی کارکنان نسبت به تعیین سبک وشود پیشنهاد می

به کار بدون در نظر گرفتن سییطح خالقیت و توانمندی کارکنان های متفاوت رهبری را ت اقدام نماید و اسییتفاده از شیییوهدرسیی

سازمان سطح باالی توانمندی و خالقیت در یک  شتن اهداف  ،نبرد، چرا که  سب، دا سازمان، محیط منا شان از فرهنگ باالی  ن

؛ زیرا بری مناسب داردو هدایت چنین کارکنان با انگیزه و با روحیه در سازمان نیاز به سبک ره استیکسان کارکنان با سازمان 

 تواند کارکنان خالق و توانمند را به کارکنانی بی انگیزه و بی هدف تبدیل نماید.که رهبری نامناسب می
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the causal relationship between the 

empowerment and the creativity of staff with leadership styles in physical education departments of 

Islamic Azad Universities in Iran. 

Methodology: This research work was causal in terms of the applied purpose, and in terms of the nature 

of the work, it was conducted in a survey. The statistical population in this study was 800 people 

including all the staffs of the physical education departments in Islamic Azad Universities. The sample 

size was 260 by the Cochran formula. The questionnaires used in this research work were the Spritzer's 

Empowerment ones (1998), the Abedi Creativity Questionnaire (1984), and the Hersey-Blanchard 

Leadership Style Questionnaire (1986). In this work, for data analysis in the descriptive statistics section, 

statistical indicators such as frequency, percentage, mean, and standard deviation were used. In the 

inferential statistics section, structural equations were used to study the multivariate relationships and 

hypothesis testing. 

Results: In the study of the relationship between the staff empowerment and the staff creativity in 

physical education departments, based on the results of structural equations, the path coefficient between 

the staff empowerment and the staff creativity was 0.86, which showed a significant relationship 

between these two variables. In the relationship between the creativity and leadership styles, there was 

a positive and significant relationship between the variables. Also the results obtained showed that there 

was a positive and significant relationship between the staff capability variable and the leadership styles 

in the physical education departments of the Azad University units. 

Conclusion: Based on the findings of this research work, it is recommended that the officials, managers, 

and policy-makers of the physical education departments of the Islamic Azad Universities pay special 

attentions to the empowerment of staffs as increasing capability, the self-esteem of staff also increases, 

and this promotes the creativity among them. In the meantime, with the appropriate leadership style, 

these factors can be used to increase the performance and efficiency of the organization. 
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