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 چکیده

میانجی  ی با نقشسازمانالگوی ساختاری رهبری تحولی با خالقیت کارکنان و نوآوری  بررسی با هدف پژوهش حاضر

جامعۀ  .در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت نوع همبستگی  روش توصیفی از. صورت گرفت  خالق خودکارآمدی

. با استفاده از فرمول باشدی م نفر 271 به تعداد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز علمیهیأتاعضای  متشکل از آماری

از  گراتحولرهبری  گیریاندازه. جهت شدندتصادفی ساده انتخاب  ۀشیو نمونه بهعنوان نفر به 160تعداد کوکران 

نوآوری  گیریاندازهجهت  و (2011کاروسکی و همکاران، )خالق  خودکارآمدی و (2005) لو یآوو  بأس ۀپرسشنام

آلفای کرونباخ و پایایی  ب یضر ۀلیوسبهاستفاده گردید. پایایی پرسشنامه  (2014) الریوکامیژن و  ۀز پرسشنامی اسازمان

با استفاده از تحقیق  یهاهیفرض. ندقرار گرفت دییتأمرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و 

بیانگر آن بود  پژوهش حاضر. نتایج ندقرار گرفت لیوتحله یتجزمورد  SmartPLS یساختاری معادالت سازمدلتکنیک 

 خودکارآمدی. همچنین باشدمیخالق  خودکارآمدی مثبت و معناداری با خالقیت و ۀرابطدارای  گراتحولرهبری که 

 .باشندمیی سازمانمثبت و معناداری با نوآوری  ۀرابطدارای و خالقیت  مثبت و معناداری با خالقیت  ۀرابطدارای خالق 

 است. برخودار برازش مناسبی ۀ پژوهش حاضر ازکه مدل مورد استفاد دندهیمنشان  آمدهدست بهنتایج  درمجموع
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 مقدمه

با  یسازمانو تحول  رییتغ نیا ؛است  یاتیح یخود امرپیرامون  ریو متغ دهیچیپ طیبا مح هاسازمان یو سازگار یهماهنگ

تالش  یطورجدبه دیبا (ندهیدر حال و آ ت یموفق یعنی) خود داریپا ت یموفق یبرا هاسازمان. دیآیمدست  به ت یخالق

 کار خود قرار دهند  سرلوحه  را  دیآیمبه دست    ت یخالق  قیرا که از طر  یمستمر و تحول دگرگون  ۀنیبه عملکرد  تا   نموده

جامعه  ؛ زیراضروری است  یامر هاسازمانخالقیت و ایجاد تغییر و دگرگونی در  هامروز(. 1390،)شیخ علیزاده هریس

 ترو بااهمیت   ترحساس  مراتببهآموزشی    یهاسازماناین تغییر و تحوالت در    .در حال تغییر و تحول هستند  هاسازمانو  

خالقیت و نوآوری هدایت   یریکارگ به  جهت   در  و عالیق خود را  هاشیگرا  ،اهداف  هاآن  اند که  هباعث شد  باشد؛ زیرامی

 ژهیوبه یمنابع انسان یهامهارتو  هاییتوانامتنوع،  یهاتخصصو  به دانش یآموزش یهانظامو کارآمدی  بقاء. ندنک 

 ،و توانمندی بیشتر برخوردار باشند یستگی، شایاز آمادگ  اساتیدهرچه درواقع دارد؛  یبستگ نوآوری اساتید در دانشگاه

 (. 1395)دیبایی و همکاران،  خواهندداشت  دانشگاه ییکاراسطح  ارتقاءسهم بیشتری در 

که باعث بهبود  ندنک ی مجدید و مفید تعریف  یهادهیامعرفی  عنوانبهرا  «خالقیت » مفهوم (2009و همکاران ) 1گونگ

جدید  یهادهیااز  یبرداربهرهرا ایجاد و  «نوآوریمفهوم » (2000) 2کانتر. شودیم سازماناثربخشی کلی فرایندهای 

ها  اند؛ آناز خالقیت و فرایند نوآوری ارائه نموده یترمفصل ( تعریف 2014همکاران ) و 3اندرسون البته. کندمیتعریف 

جدید و  یهاراهنتایج و محصوالت تالش برای توسعه و معرفی  صورتبه خالقیت و نوآوری در فرایندهامعتقدند که 

 هادهیانوآوری به اجرای  مرحلۀ به تولید ایده ومذکور خالقیت فرایند  ۀمرحل .شوندنمایان می هافعالیت  ۀافتیبهبود

 های نوآور  تمامه  ک   اندکرده( خاطرنشان  1996و همکاران ) 4یا محصوالت بهتر اشاره دارد. امابیل  هاروش،  هاهیروسمت  به

مورد  نکهیامگر  ؛هستند یمعنیب ،هادهیا( اظهار داشت که 1963) 5لویت در این راستا . شوندیمخالقانه آغاز  یهادهیابا 

تأکید کردند که با توانایی یک شرکت در تولید محصوالت و خدمات   (2010همکاران ) و 6آرتز استفاده قرار گیرند.

، 7)چائوبی و همکاران افت یدست به پیشرفت و مزیت رقابتی  توانیمبا افزایش رقابت  وکارکسب نوآورانه در محیط 

2019 .) 

 ،ییوفاکخودش( 1) یسو به هاآن افتنیسوق و استعدادها ییوفاکش و موجب رشد هاسازماناهمیت ایجاد نوآوری در 

 تنوع و ت یفکی ،ت یدر کم شیافزا( 4) ،سازمان در ک تحر شیدایپ( 3) ،یاجتماع و یشغل ،یفرد یهات یموفق به لین( 2)

 ارتقاء  (7، )سازمان نانکارک  یارک  زشیانگ شیافزا  (6، )منابع اتالف و عاتیضا ،هانهیهز اهشک(  5)  ،خدمات و داتیتول

 و ت یریمد ۀمجموع ت یموفق (9، )سازمان یوربهره ارتقاء (8، )سازماننان ک ارک  یشغل ت یرضا و یروان بهداشت  سطح

 یادار یراسک بورو کاهش( 12)و رقابت  حس قیتشو  و یکتحر( 11، )سازمان یبالندگ  و رشد (10، )سازمان نانک ارک 

در شرایط محیطی پیچیده و  نوآور و موفق یهاسازمان یهایژگ یو نیترمهم(. از طرف دیگر 1384)محمدی،  شودیم

نوآوری    که فرآیند  تو تحوال  اتتغییر  بهتغییر و تحول و واکنش سریع و مناسب    ینیبشیپدرک و    عبارت است از  متغیر
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برای  هاسازمانهمچنین ابزار حیاتی (. 1386)سعیدی کیا،  مستمر و فراگیر جریان دارد طوربهنهادینه شده و  هاآن در 

را از سکون و فنا نجات  سازمانموتوری محرک،  مانندبدیع  یهادهیابدیع است؛ زیرا  یهادهیا، تفکرهای نو و بقاء

 .  دهدیم

 سازمان  بقاء  کلید  عنوانبه   «خالقیت و نوآوری»بتوان در دنیای متالطم و متغیر امروز به حیات ادامه داد، باید از    آنکهبرای  

 ییهافرصت ،  سازمانکه بتوانند در جهت نیل به اهداف   شوندمیموفق   ییهاسازمان  ه،در وضعیت پیچید  در این  .نام برد

نقش اساسی (. 1391)پیران و همکاران،  پدید بیاورند خود در محیط هاکاربرد آنمناسب برای بروز افکار نو، خالق و 

که  گرددرا بر آن داشت تا بررسی  پژوهشگر، کندیمایفا  هاسازمانکه خالقیت و نوآوری در یک محیط رقابتی در 

با این فرض که خالقیت برای  .خالقیت و نوآوری خود را تقویت کنند توانندیم هادانشگاه ازجمله هاسازمانچگونه 

. اندپرداختهبه شناسایی عوامل اثرگذار بر خالقیت    پژوهشگران متفاوتسودمند و ضروری است،    امری  سازمانپیامدهای  

 نیترمهم عنوانبه باشد کهمی سازماناست. رهبری یک عامل کلیدی در تحول  عوامل مذکوریکی از مفهوم »رهبری« 

  ی خالق، نقش رهبر از کارکنان سازمان یدر کنار ضرورت برخوردارالبته . شودیمدر نظر گرفته  سازمانعنصر در 

 گراتحول از رهبری  حاضر در پژوهش (. 2009، 1روولولد) باشدمی سازمانمدیریت  در یجایگاه مهمنیز دارای  مدیران

  است.خالقیت و نوآوری استفاده شده ۀکنندینیبشیپ عنوانبه

که رهبران و پیروان به یکدیگر  کندمیتوصیف  هیک فرایند مبادل عنوانبهرا  «گراتحولرهبری مفهوم »( 1978) 2برنز

ساعات  تا کنندیمنان را ترغیب ک ارک، گراتحول رهبران تا به سطح باالتر روحیه و انگیزه پیشرفت کنند.  کنندیمکمک 

   .انجام دهند یی را از طریق خودتحققسازماناهداف . همچنین انجام دهند ،رودیمانتظار  از آنچهار را فراتر ک اضافی 

( در پژوهش 2007و همکاران )  3برای مثال مایر  .رابطه دارند  بایکدیگر  رهبری و خالقیت   ۀشیو که    دندهیممطالعات نشان  

 عنوانبه  گراتحولرهبری    لذا  ؛مثبت وجود دارد  یارابطهرهبری تحولی و خالقیت کارکنان    ۀبین شیو   که  خود نشان دادند

؛ 2015، 6و دار 5جیسوال؛ 2014همکاران، و 4)ونگ شودیمخالقیت کارکنان برشمرده  ۀکنندت یتقوکننده و ینیبشیپ

خالقانه در افراد  یهاییتوانادر مورد تأثیر رهبری در تحریک مطالعات بسیاری دیگر  طرفاز  .(2015 و دار، 7میتال

 گراتحولبین رهبری  ۀمحققان بر درک رابط که اکثر( 3120و همکاران،  9؛ جانگ2003و ژو، 8)شاین اندانجام شده

( دریافتند که 2009) و و ایلس 12گوموسلوغلو (.2010و بارتول،  11)ژانگ اندداشتهو خالقیت تمرکز  (1999، 10)آوولیو

کسی است که  ،رهبر تحولیمعتقدند  ها. آنکنندیمعمل  ،نیروهای تقویت خالقیت  عنوانبه گراتحولرفتارهای رهبری 

و انتظار عملکرد  دهدیمسطوح نیازها سوق را به باالترین  هاآن، کندیمگرگون کارکنان را د نفساعتمادبهو  هاارزش
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حمایت سرپرستان قرار بگیرند، ( معتقدند کارکنان زمانی که تحت 1996)  1. اولدهام و کامینگزدهدیمپیروانش را افزایش  

 (. 1393)به نقل از افشاری و ارشدی،  کنندیمخالقانه  یهات یفعالبیشتر خود را درگیر 

اصطالح   .شد مطرح( 1997) 2خالقیت برای اولین بار توسط بندورا ۀحوز عنوانبه «خالق خودکارآمدی» مفهوم

این تئوری ؛ (2001و همکاران،  3اساسی تئوری شناخت اجتماعی بندورا است )لوین ۀیک مؤلف ،خالق خودکارآمدی

( 1997بندورا )ۀ  گفتبه .(2010،  4است )ردموند  خودکارآمدیاصلی در تحقق هدف،    یهامؤلفهیکی از  که    کندیمفرض  

خودکارآمدی مفهوم    هنگامی که اعتقاد فرد در مورد توانایی خود در انجام یک کار خاص.  عبارت است از  خودکارآمدی

براساس تئوری شناختی   (.2004،  5)چوی  کندیم  ینیبشیپو کارآمدتر    ترقیدقخاص مرتبط است، رفتار را    ۀبه یک حوز

شرایط ۀ کلیدر  و کنندیمننده و خودبازتاب ک میخودتنظدهنده، فعال،  سازمان، افراد خود را (2005) 6اجتماعی بندورا

در اعمال خود  ییگو شیپو  نفساعتمادبهمکانیزم اساسی است که افراد را به  ،خودکارآمدینقش دارند.  ،خودزندگی 

 .دهدیمسوق 

 گرا تحوله رهبری ک ، اظهار داشت خودکارآمدیمفهوم  ژهیوبهشناخت اجتماعی  ۀنظری ینینشعقب ( با 2014) 7اسلوتن 

در پژوهشی با عنوان ( 2009) 9و آیلسو 8قاماسوغلوخالق در پیروان است.  خودکارآمدی ۀکنندنییتععامل مهم  کی

 ۀرابط  ،و خالقیت کارکنان  نیآفرتحول   یدریافتند که بین رهبر  «یسازمان  یو نوآور  ی، خالقیت فردنیآفرتحول   یرهبر»

قرار گرفتن تأثیر تحت  باعث  روانی یاز طریق توانمندساز نیآفرتحول  یرهبر . همچنینوجود دارد یمثبت و معنادار

 11رود و 10وانگ هایپژوهش نتایج در این راستا .ی داردسازمان یمثبتی با نوآور ۀرابطو  شودمیخالقیت کارکنان 

 ؛ درواقعدارد مثبت  یارابطهخالقیت کارکنان  با نیآفرتحول یرهبر کهند داد نشان (2010)همکاران  12و هاکو (2010)

 یرهبر  میزان  که  دیگر زمانی  عبارت  به  .بستگی دارد  سازماننوآورانه در    جو   وجود  و  رهبر  به هماهنگی رابطه  این  شدت

 بالعکس.و  ؛  گیرد  قرارمی  خود  سطح  نیدر باالتر  کارکنان  باشد، خالقیت  باال  رهبر  با  و هماهنگی  نوآورانه  جو   ،آفرینتحول

تا  دهندقادرند به زیردستان الهام  هاآن ؛ زیراآوردیم دست  بیشترین عملکرد را از زیردستان به ،گراتحول انرهبر

 بخشندنوآوری و خالقیت زیردستان را تکامل   و مهارت حل مشکالت،  دباال ببرن  ،موفقیت   درجهت خود را    یهات یقابل

، بیان خودکارآمدیمفهوم  ژهیوبهشناخت اجتماعی  ۀبا استرداد نظری (2014)14اسالتن (.2010همکاران،  و 13)احمد

  .خالق در پیروان است  خودکارآمدی ۀکنندنییتععامل مهم  کی گراتحوله رهبری ک داشت 
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 طوربهکارکنان  خودکارآمدیو  گراتحولمعناداری بین رهبری  ۀرابطدر پژوهش خود  (1993) و همکاران 1ردموند

ه رفتار رهبری ک گزارش دادند  دمیدانی خو ۀ ( در مطالع2002) 3و فارمر 2خاص با نتایج خالق مشاهده کردند. تیرنی

 (2000)  دسی  و  4ریاندر این راستا  .  شوندار  ک مشغول به    ترخالقانهدر آن  کارمندان    تا  کندیم، محیطی را ایجاد  گراتحول

 بهبود  به  تواندیم  هاآن  یرگذاریتأث  میزان  شناسایی  که  ردیپذیم  ثیرأت  گوناگونی  یمتغیرها از  خالق  خودکارآمدی  معتقدند

 . کند شایانی کمکنوآوری و خالقیت  پیشرفت  و

 در نظر گرفتنو رهبری معتبر بر نوآوری با  آفرینتحولرهبری  ریتأث»بررسی  ( در پژوهشی به1399) زارعی و حیدری

 ،یسازمانو رهبری معتبر با نوآوری    آفرینتحولبین رهبری    ند کهنتایج نشان داد  پرداختند.  «گر تسهیم دانشنقش تعدیل

گرا و عامل سبک رهبری تحول 2 ریتأث »بررسیبه  پژوهشیدر ( 1398) عالی و زاهدی. ارتباط معناداری وجود دارد

 2که  هستندها حاکی از آن افتهی .پرداختند گروهی«بر خالقیت  گروهگذاری دانش بین اعضای شده و اشتراک تسهیم

خوش و  زادهعیشفدارند.  یمثبت ریتأث گروهیگذاری دانش و خالقیت شده بر اشتراک گرا و تسهیمسبک رهبری تحول

و خالقیت با یادگیری خودتنظیمی کارکنان  آفرینتحولرهبری  ۀرابطبررسی »( در پژوهش خود به 1397) اخالقی

 آفرینتحولبا استفاده از سبک رهبری    ند کهنتایج نشان دادپرداختند.    «دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 .خالقیت کارکنان دانشگاه داشت  ارتقاءنقش چشمگیری در  توانیمآموزشی در دانشگاه  یهابرنامهاز  یریگ بهرهو با 

نوآوری ، در تحریک خالقیت کارکنان گراتحولتأثیر رهبری بررسی »خود به  پژوهش( در 2020) و همکاران 5شافی

 دادندنشان    هاافتهیپرداختند.    «و خالقیت کارکنان  گراتحول بین رهبری   ذاتی  ۀانگیز  ۀکنندل یتعدو ارزیابی نقش   یسازمان

 پژوهش( در  2020)  و همکاران  6ما  ی و خالقیت کارکنان دارند.سازمانتأثیر زیادی بر نوآوری    گراتحولکه ابعاد رهبری  

معنادار بین رهبری  ۀرابط ۀدهندنشانپرداختند. نتایج  «و خالقیت کارکنان گراتحول بین رهبری  ۀرابطبررسی »خود به 

فضا و شرایطی برای نوآوری و بررسی »( در پژوهشی به 2020) همکاران و 7لئو  .ندبا خالقیت کارکنان بود گراتحول

خود  ۀنوببهکه  شودیمیجاد فضای باز برای تغییر جو برای نوآوری باعث ا ند کهنتایج نشان داد پرداختند. «خالقیت 

 پژوهش( در 2020) 8چان ی بر خالقیت کارکنان اثرگذار است.سازماننوآوری  لذا ؛کندیمخالقیت کارکنان را تشویق 

 «غیررسمی ۀو عملکرد داوطلبان در آموزش خدمات داوطلبان خودکارآمدی، آفرینتحولبررسی رهبری »خود به 

. همچنین ارتباط مثبت دارد خودکارآمدیبا عملکرد داوطلبان و  گراتحولرهبری  ند کهنتایج نشان داد پرداخت.

( 2019)  و همکاران  9تارگان  .کندیمو عملکرد داوطلبان ایفا   گراتحولبین رهبری    ۀنقش میانجی در رابط  ،خودکارآمدی

که رهبری   ند پرداختند. نتایج نشان داد «بر خالقیت فردی کارمندان گراتحول تأثیر رهبری بررسی »خود به  پژوهشدر 

 باشد.میتأثیر مثبت و معناداری بر خالقیت فردی کارکنان دارای 

 

 
1 Redmond 
2 Tierney 
3 Farmer 
4 Ryan 
5 Shafi 
6 Ma 
7 Liu 
8 Chan 
9 Tarigan 
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ی هانای در کارکنان بیمارستسازمانبین خالقیت و نوآوری    ۀرابطبررسی  »به  در پژوهش خود  (  2018)  اسدی و همکاران 

 .ابدییمبا افزایش خالقیت، نوآوری نیز افزایش  ند کهتایج نشان دادپرداختند. ن «پزشکی تهرانعمومی دانشگاه علوم

 «یسازمانبا خالقیت کارکنان و نوآوری  گراتحولرهبری  ۀبررسی رابط»به در پژوهشی ( 2018) و همکاران 1چوبی

  مثبت و معناداری بر خالقیت و نوآوری دارد. ریتأث گراتحولکه رهبری  ندپرداختند. نتایج نشان داد

 ۀاستفاد باشد.میهای رهبری کارآمد یکی از سبک گراتحولسبک رهبری  در حال حاضربا توجه به مطالعات مذکور، 

روابط عاطفی  براساسکه  گراتحولرهبری  .شودتلقی می هادانشگاهمدیران از این سبک، آغاز ایجاد تحوالت مثبت در 

 در برابر عملکرد و توجه فردی به احتیاجاتکارکنان  استوار است، به هدایت و انگیزش   کارکنانو شخصی میان رهبر و  

الهامی   ،رهبری  آفرینتحولعملی یا الهامی توجه دارد. رهبری    یهازهیانگاز طریق    ییکارابهبود    منظوربه  هاآنو کارهای  

 .ابندیدست  العادهفوقی و در مقیاس وسیع به عملکرد سازمانتغییرات  ۀتا در عرص گذاردیماست که بر دیگران اثر 

. دنزیانگبر کارکنانو تعهد را در  یخواهآرمان، شور و اشتیاق، اعتماد، ینیبروشنفضایی از  توانندمی رهبران تحولی

توانایی ایجاد تغییر در   این سبک از رهبریکند. میموجود عمل  گروهیفراتر از عملکردهای فردی و  گراتحول رهبری 

 لذا ؛کند تا به عملکرد مطلوب خود بازگردددر وضعیت آشفته کمک می سازمانبه  دارد. همچنینرا  سازماناعضای 

عمل نمایند، باعث تحقق اهداف بلندمدت آموزشی شده و نظام   گراتحول رهبران  عنوانبهدانشگاه  مدیرانچنانچه 

 د.دهپیشرفت و ترقی سوق می یسو بهآموزشی را 

اهداف آموزشی  نیترمهماز  ینوآور ه خالقیت وک  مطرح کرد توانیم گذشته مطالعاتو  شدهعنوانمطالب با توجه به 

در توسعه و تقویت  عامل رهبری خالق و نوآور .دنباشیمآموزشی  یهاسازمان یهارسالت  نیترمهمجزو و  دانشگاه

روابط بین بررسی جهت به حاضر پژوهش  هستند؛ لذار اثرگذادیگر عوامل بیش از  ،آموزشی یهاسازمانخالقیت در 

 انسانی متخصص  یکه به پرورش نیرو  یافراد  عنوانبه  علمیهیأت  یدر بین اعضا  یو نوآور  خالقیت، رهبری  یرهایمتغ

ید محل تول  عنوانبه  دانشگاه  همچنین  .گرفت ، صورت  پردازندیمی  ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیاقتصاد  ۀمورد نیاز توسع

ذکر قابل باشند.میدر این پژوهش مطرح ، ن دمیده شودر آد یتا روح نوآور هستند یضرورکه و توزیع اندیشه و علم 

با تمرکز بر  ترپیشخالق،  خودکارآمدیاز  یاواسطهو خالقیت کارکنان با تأثیر  گراتحولبین رهبری  ۀرابطاست که 

اما مطالعات کمی به  ؛(2015؛ میتال و داره،2015جیسوال و داره، قرار گرفته ) وتحلیلتجزیهی مورد سازماننوآوری 

با هدف  حاضر پژوهش .اندهدانشگاه پرداخت علمیهیأتاعضای در رابطه با  خالق خودکارآمدی یاواسطهبررسی اثر 

خالق   خودکارآمدیبا نقش میانجی  ی  سازمانالگوی ساختاری رهبری تحولی با خالقیت کارکنان و نوآوری  بررسی  »  یکل

  انجام گردید.های ذیل و با بررسی فرضیه «دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز علمیهیأتدر میان اعضای 

 مثبت و معناداری وجود دارد. ۀگرا و خالقیت رابطبین رهبری تحول (1

 مثبت و معناداری وجود دارد. ۀگرا و خودکارآمدی خالق رابطبین رهبری تحول (2

 مثبت و معناداری وجود دارد. ۀبین خودکارآمدی خالق و خالقیت رابط (3

 کند.یمگرا با خالقیت ایفا خودکارآمدی خالق نقش میانجی بین رهبری تحول (4

 مثبت و معناداری وجود دارد. ۀسازمانی رابطبین خالقیت و نوآوری  (5

 
1 Chaubey 

http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6406-fa.pdf
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6406-fa.pdf
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6406-fa.pdf
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6406-fa.pdf
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 :باشدمشاهده می( قابل1در شکل شماره ) حاضر پژوهش مدل مفهومی

 

 

 

 

 

 

 پژوهش  مدل مفهومی: 1شکل 

 

 پژوهش یشناسروش

زیرا روابط  ؛باشدیم همبستگی نوع از توصیفی صورتبه آن روش و کاربردیصورت به هدف نظر از حاضر پژوهش

 علمیهیأت اعضای  ۀکلیشامل آماری این پژوهش  ۀجامع. ردیگ یممورد بررسی قرار  علّیمتغیرها در قالب مدل میان 

 علمیهیأت بودن لیست کامل اعضای سدستربا توجه به درباشد. مینفر  271 تعداددانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز به

؛ استفاده گردید ی تصادفی سادهریگ نمونهروش و  برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران ،هاآن و محدودبودن تعداد 

 مشخص شد. نفر  160تعداد بهحجم نمونه ترتیب بدین

مورد   سؤال  9  بااین متغیر  .  استفاده شد  (2014)  1لوپز_کامیژن و ویالر  ۀاز پرسشنام  «یسازماننوآوری  »  یریگاندازهجهت  

میزان همسانی   (2014)  لوپز_گردید. کامیژن و ویالر  یگذارنمره  2یادرجه  5طیف لیکرت    براساس  و  گرفتسنجش قرار  

در پژوهش حاضر   آمدهدست به. ضریب آلفای کرونباخ  آوردند  به دست   0/ 83روش آلفای کرونباخ  درونی این متغیر را به

 این پرسشنامه دارد. باالیکه نشان از پایایی باشد یم 0/ 81 یسازمانبرای نوآوری 

 سؤال 12این متغیر در قالب  .( استفاده شد2019) 3خالقیت چادوری و آخوری ۀاز پرسشنام «خالقیت »جهت سنجش 

میزان همسانی   ،خود  پژوهش( در  2019. چادوری و آخوری )گرفت مورد سنجش قرار    یادرجه  5طیف لیکرت    براساس

در پژوهش   آمدهدست بهضریب آلفای کرونباخ  آوردند. به دست  0/ 97روش آلفای کرونباخ درونی این پرسشنامه را به

 نشان از پایایی باالی این پرسشنامه دارد. باشد کهیم 0/ 80حاضر برای خالقیت 

 11در قالب این متغیر . استفاده شد( 2011و همکاران ) 4کاروسکی ۀاز پرسشنام «خالق خودکارآمدی»جهت سنجش 

( در پژوهش خود میزان 2011کاروسکی و همکاران ).  گرفتمورد سنجش قرار    ایدرجه  5طیف لیکرت    براساس  سؤال

در  آمدهدست به. ضریب آلفای کرونباخ نددآور به دست  0/ 82روش آلفای کرونباخ پرسشنامه را بههمسانی درونی این 

 نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. باشد کهمی  0/ 79خالق  خودکارآمدیپژوهش حاضر برای 

 
1 Camisón 

 = کامالً موافقم 5= کامالً مخالفم تا  1از  2
3 Chaudhary, Anuja & Akhouri 
4 Karwowski 

گرارهبری تحول  نوآوری سازمانی خالقیت کارمندان 

 خودکارآمدی خالق
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  ۀمالحظعد  بُ  4  طبق  سؤال  20در قالب    . این متغیر( استفاده شد0200)  1بس  ۀاز پرسشنام  «رهبری تحولی»جهت سنجش  

طیف لیکرت   براساس  (سؤال  7)  ینفوذ آرمانو    (سؤال  4)  بخشالهام، انگیزش  (سؤال  5) یذهن، ترغیب  (سؤال  4)  یفرد

( در پژوهش خود میزان همسانی درونی این پرسشنامه 1397)  رجبی فرجاد و همکارانمورد سنجش قرار داد.    ایدرجه  5

رهبری در پژوهش حاضر برای  آمدهدست به. ضریب آلفای کرونباخ ددندست آوره ب 0/ 79آلفای کرونباخ روش را به

  نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. که باشدیم 0/ 75تحولی 

 یبرا باشد.میتربیتی اساتید و متخصصان علومتأیید  مورد هاپرسشنامه تمامی روایی محتواییذکر است که قابل

 شد. استفاده PLS Smart افزارنرمز از یمحاسبات ن یو برا یو استنباط یفیاز آمار توص یآمار وتحلیلتجزیه

 

 هاافتهی

 باشد:مشاهده میقابلمورد بررسی  ۀآمار توصیفی متغیرها برای نمون یهاشاخص (1شماره )در جدول 

 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش   :1جدول  

 انحراف معیار میانگین متغیر

 71/0 74/3 خالقیت

 66/0 87/3 خالق  خودکارآمدی

 66/0 77/3 گراتحول رهبری 

 70/0 79/3 یسازماننوآوری 

 

 نیترنییپاو  3/ 87با رقم  «خالق خودکارآمدی»باالترین شاخص مرتبط به  ،از منظر میانگین (1شماره )جدول  براساس

 باشد.می 3/ 74با رقم  «خالقیت »شاخص مربوط به 

 و (کرونباخ آلفا ترکیبی، شاخص پایایی 3 با )پایایی ،عاملی بارهای یارهایاز مع یریگ اندازه یهامدل ارزیابی منظوربه

 روایی شاخص بررسی جهت  الکر_فورنل شاخص و شدهخاستخرا واریانس میانگین شاخص با (AVE) همگرا روایی

 (2اند. طبق اطالعات جدول شماره )ارائه شده( 3( و )2)شماره در جداول  نتایج که گردیده استفاده واگرا یا تشخیصی

لذا بارهای عاملی حاصل از ؛ ست ا هاسازهباشد، نشانگر باالبودن روایی همگرای  0/ 7بار عاملی باالتر از  کهیدرصورت

نتایج ها هستند. از طرفی دهندۀ بار عاملی مناسب سنجهنشان مشاهده هستند،( قابل2شماره )اجرای مدل که در جدول 

است و مطابق   0/ 7  مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  نکهیبا توجه به ا  دندهیمنشان (  3شماره )جدول  

بودن مناسب توانیم  ؛انداین معیارها در مورد میانگین متغیرها مقدار مناسبی را اتخاذ نموده مذکور جدول یهاافتهیبا 

 هاسازه ۀیکلبرای  شدهاستخراجی میانگین واریانس هاشاخصمقدار همچنین  ید نمود.ئوضعیت پایایی پژوهش را تا

 .باشندیملذا متغیرها دارای اعتبار درونی  ؛است  0/ 5بیشتر از 

 
1 Bass 
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 استانداردشده مقادیر بارهای عاملی   :2جدول  

 

 

 

 

 متغیرها گویه  بارهای عاملی

652/0 EC01  

 

 

 
 

 

 خالقیت

736/0 EC02 

753/0 EC03 

577/0 EC04 

785/0 EC05 

714/0 EC06 

788/0 EC07 

886/0 EC08 

847/0 EC09 

733/0 EC10 

709/0 EC11 

747/0 EC12 

768/0 CSE01  

 

 

 

 

 خالق  خودکارآمدی

607/0 CSE02 

768/0 CSE03 

701/0 CSE04 

842/0 CSE05 

844/0 CSE06 

883/0 CSE07 

307/0 CSE08 

707/0 CSE09 

815/0 CSE10 

775/0 CSE11 

  فردی  ۀمالحظ  919/0

 

 گرارهبری تحول 

 نفوذ آرمانی 908/0

 بخشانگیزش الهام  853/0

 ترغیب ذهنی 919/0

 نوآوری سازمانی 923/0
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 انعکاسی آزمون بار عرضی متغیرهای پژوهش  یهاسازهپایایی و روایی همگرای  :3جدول  

 شدهاستخراجمیانگین واریانس  ضریب پایایی ترکیبی ضریب آلفای کرونباخ هامتغیر

 555/0 929/0 913/0 خالق  خودکارآمدی

 56/0 938/0 927/0 خالقیت

 84/0 940/0 905/0 یسازماننوآوری 

 810/0 945/0 922/0 گراتحول رهبری 

 

 اشکالدر  زادرونو ضریب تعیین متغیر  ضریب مسیرمعناداری ، بررسی مدل، ضریب مسیر منظوربهالزم  هایارزیابی

 باشند:مشاهده می( قابل3( و )2شماره )
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تخمین ضرایب استاندارد  در حالت مدل ساختاری  : 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 t مدل ساختاری در حالت تخمین مقادیر : 3شکل 

 

906/0  068/0  

000/0  000/0  

کارمندان خالقیت   

 نوآوری  سازمانی

 خودکارآمدی  خالق

گرارهبری  تحول  

148/0  

187/0  

  

  

کارمندان خالقیت   

 نوآوری  سازمانی

 خودکارآمدی  خالق

گرارهبری  تحول  

712/2  

379/3  
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 باشد:( می4شرح جدول شماره )های پژوهش حاضر بهبا توجه به اطالعات آماری مذکور، نتایج بررسی فرضیه

 

 هاه یفرضآزمون نتایج  :4جدول  

 نتیجه سطح معناداری تی ۀآمار ضریب مسیر مسیر فرضیه

 فرضیه دییتأ 000/0 746/4 320/0 خالقیت کارکنان ← گراتحول رهبری  1

 فرضیه دییتأ 000/0 198/61 898/0 خالق   خودکارآمدی ← گراتحول رهبری  2

 فرضیه دییتأ 005/0 712/2 148/0 خالقیت کارکنان ←خالق  خودکارآمدی 3

 فرضیه دییتأ 007/0 709/2 415/0 کارکنان خالقیت ←خوکارآمدی خالق ←رهبری تحولی 4

 فرضیه دییتأ 000/0 638/7 779/0 یسازماننوآوری  ←خالقیت کارکنان  6

 

در  مسیرهای بین متغیرها در tشود که مقدار مشاهده می (2( و )3) اشکالو ( 3)شده در جدول با بررسی نتایج ارائه

 شوند.می دییتأحاضر  پژوهش یهاهیفرض تمام لذا ؛باشدیم 1/ 96از  شیب هاهیفرضتمام 

 

 یریگجهینتبحث و 

 خودکارآمدیی با نقش میانجی سازمانبا خالقیت و نوآوری  گراتحولپژوهش حاضر با هدف تعیین روابط بین رهبری 

ضریب مسیر مستقیم   ند کهدانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز انجام شد. نتایج نشان داد  علمیهیأتخالق در بین اعضای  

 لذا ؛باشدیم( 1/ 96)بیشتر از  4/ 746 برابر با tآمارۀ  مقدارهمچنین  است. 0/ 320برابر با رهبری تحولی با خالقیت 

رهبری که    استنباط نمود  توانیم  مطالب مذکورباشد. با توجه به  میدرصد معنادار    95ضریب مسیر فوق در سطح اطمینان  

حاصل از نتایج این فرضیه با  یهاافتهیگیرد. اول پژوهش مورد تائید قرار می ۀفرضی ؛ لذااست  مؤثر خالقیت  تحولی بر

 یشاف ،(1397) یو خوش اخالق زادهعیشف ،(1398عالی و زاهدی ) ،(1399)ی دریو ح یزارع مطالعاتبخشی از نتایج 

مطالعات بسیاری باشد.  می  همسو و سازگار  (2018)  و همکاران  یچوب  و  (2019)  و همکارانارگان  ت  ،(2020)  و همکاران

و همکاران،  2؛ جانگ2003و ژو، 1اند )شاینی خالقانه در افراد انجام شدههاییتوانادر مورد تأثیر رهبری در تحریک 

و  4اند )ژانگو خالقیت تمرکز داشته (1999، 3گرا )آوولیو( که اکثر محققان بر درک رابطۀ بین رهبری تحول 2013

عنوان نیروهای تقویت خالقیت، گرا به( دریافتند که رفتارهای رهبری تحول2009و ایلسو )  5گوموسلوغلو (.2010بارتول،  

که  ندنک یمی جدید و مفید تعریف هاده یامعرفی  عنوانبه( مفهوم خالقیت را 2009و همکاران )  6گونگ .کنندیمعمل 

اند عبارت کنونی عصر هایویژگی نیترمهم کهباشد ذکر میقابل. شودیمباعث بهبود اثربخشی کلی فرایندهای سازمان 

 در تغییر مستلزم شرایطی چنین در موفقیت . تکنولوژیکی فزاینده تغییرات و یسازیجهان پیچیدگی، اطمینان،معد از
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 که نیازمندند رهبرانی به موفق یهاسازمان لذا ؛ست ا هاسازمان یرهبر و اداره چگونگی و یسازمان وظایف و هات یفعال

 را تحول ایجادۀ انگیز و کنند هدایت  مسیر آن به را افراد سازند، مشخص را سازمان ۀ آیند مسیر توانندمی ینگرژرف با

 و رشد از یاتازه مسیر  توانندد میجدی یاندازهاچشم و هادهیا خلق با آفرینتحول  رهبران .آورند وجود به کارکنان در

همراه را به رقابتی مزیت  کسب  و هاسازمان عملکرد بهبودنوید    دهند. مسئلۀ مذکور قرار هاسازمان رویپیش را شکوفایی

 (.1387 جمشیدیان، و شناسیزدان)دارد 

)بیشتر  61/ 198مقدار به tآمارۀ که متغیر رهبری تحولی با  ند دوم نشان داد ۀدر خصوص فرضی حاضر پژوهش یهاافتهی

مورد تائید قرار   لذا این فرضیه  باشد؛میخالق    خودکارآمدیمثبت و معناداری با  ۀ  رابطدارای   0/ 898( و ضریب  1/ 96از  

همسو و سازگار   (2020همکاران )و    یشافنتایج پژوهش  با    ۀ دوم پژوهش حاضرحاصل از نتایج فرضی  یهاافتهیگیرد.  می

 یهاسبک از یکی عنوانبه توانیم را آفرینتحول  یرهبر استنباط نمود که توانیمبا توجه به مطالب مذکور باشد. می

 هاآن  در اعتماد ایجاد با . همچنینکنندیم نفوذاعمال زیردستان در اهداف و ترفیع گسترش طریق از که دانست  یرهبر

 به فرد اعتقاد به اشاره نیز خودکارآمدی ازآنجاکه .کنند عمل ،شدهتوافق انتظارات از بیشتر زیردستانتا  شودیم باعث 

 همراههب فرد را در باال خودکارآمدی ،آفرینتحول یرهبر سبک که نمود بیان توانیم ؛دارد خود یهامهارت و هاییتوانا

در رابطه با مشکالت   ییهاپرسشخود را با    اساتیدکه ذهن    ندیامکان را فراهم نما  نیا  توانندیم  آفرینتحولرهبران  .  دارد

رهبری تحولی  همچنین. کنندیمخالقانه استفاده  یهاحلراهو مشکالت از  مسائلحل  یبرا شکلبدین کنند؛ ریدرگ 

که خودتنظیمی یکی از  کندیمو از این دیدگاه استنباط  ردیپذیمشناختی اجتماعی  ۀرویکردهایی را مطابق با نظری

تفکر  یهاییتواناممکن است که رهبری تحولی  جهیدرنت ؛رفتارهای خاص کارکنان است  ارتقاءاصلی برای  یهازهیانگ

و همکاران،   1به نقل از وانگ  1397خالق افزایش دهد )حیدری آقاگلی و نصراصفهانی،    خودکارآمدیکارکنان را از طریق  

2014.) 

)بیشتر  2/ 712مقدار هب tآمارۀ خالق با  خودکارآمدینشان دادند که  سومضیۀ ی پژوهش حاضر در خصوص فرهاافتهی

مورد تائید قرار   باشد؛ لذا این فرضیهخالق می القیت دارای رابطۀ مثبت و معناداری با خ 0/ 148( و ضریب 1/ 96از 

 یشاف  و  (1397امین و ربیعی )محبی    هایپژوهش حاضر با نتایج پژوهشسوم  ی حاصل از نتایج فرضیۀ  هاافتهیگیرد.  می

ق عبارت است خال خودکارآمدیکه  بیان کرد توانیمباشد. در تبیین این یافته می همسو و سازگار (2020) و همکاران

. (2006،  2به نقل از بیجاتو  1397وند و علوی،  عملکرد خالقیت خویش )یوسف  ۀفرد دربار  ۀشدساخته قضاوت تیظرف از

 مستلزم آن ییوفاکش و ظهور ،اماباشد؛نهاینه می انسان در بالقوه صورتبه هک است  یموهبت ،خالق رکتف ییتوانادرواقع 

 یبانیپشت معلمان تیفعال و یالسک  جو  ۀلیوسبه خالق خودکارآمدی هک  داد ( نشان2006آن است. بیجاتو ) پرورش

 ت یخالق بر درس السک  طیمح. دارد وجود مدرسه و السک  جو  ،خالق خودکارآمدین یب یمثبت ارتباط ؛ لذاشودیم

وند و وسف)ی بگذارد ریتأث آموزاندانش خالق خودکارآمدی احساس بر تواندیم لذا ؛باشدگذار میریتأث آموزاندانش

برای  خود ییتوانا ۀدربار شانیهاقضاوت ۀلیوسبهشناختی اجتماعی، افراد  ۀ(. همچنین طبق ادعاهای نظری1397 ،یعلو 

و  هاقضاوتاین ذکر است که قابل. شوندیمبرانگیخته  ،انجام تکالیف یا رفتارهای خاص و انتظارات از پیامدهای عمل

و  بودهبیشتری  نفساعتمادبه دارایباالتری  خودکارآمدی با د. افرادنقرار دار هاآن خودکارآمدی ریتأثتحت انتظارات 
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، زمان بیشتری بر فرایندهای شناختی هاحلراهو    هادهیادر زمان خلق    همچنین  .نندیبیمیک چالش    عنوانبهمشکالت را  

تکلیف خاصی را  توانندیم لذا دارند؛ هادهیاجوی حمایت مالی از وو تالش بیشتری برای جست کنندیمخالق صرف 

به  1396دست یابند )کاظمی و همکاران  سازمان ۀو در رویارویی با موانع به اهداف نوآوران رساندهاتمام با موفقیت به

 لذا  ؛باشد مؤثربر تالش اساتید در تدریس  تواندیمخالق  خودکارآمدیکلی  طوربه(. 2011، 1نقل از هسو، هو و فان

که خالقیت را گسترش و  ییهات یفعال، رفتارها و هاشیگرابر  خود یاحرفه یهات یصالحقضاوت اساتید در ارتباط با 

شرح به  رفتارهای خالقانه  ۀدهندتوسعهی یادگیری خالق و  هاطیمح  ۀکنندت یحماموارد    است.  رگذاریتأث  بردیمیا از بین  

پذیراتر هستند و روش جدیدتری در آموزش خود  ،جدید یهادهیاباال نسبت به  خودکارآمدیاساتید با  باشند:ذیل می

، سطوح باالتری از خودکارآمدیاساتید با سطح باالی درنهایت  .بیشتری دارند دیتأک بر دانشجومحوری  همچنین دارند.

 .دهندیمرفتارهای مبتکرانه را در محل کار خود انجام 

)بیشتر از  2/ 709به مقدار  tآمارۀ با  یتحول یرهبر نشان دادند که چهارمی پژوهش حاضر در خصوص فرضیۀ هاافتهی

خالق  خودکارآمدیمثبت و معناداری با خالقیت با توجه به نقش متغیر میانجی  ۀرابطدارای  0/ 415 ( و ضریب 1/ 96

 پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  چهارمی حاصل از نتایج فرضیۀ  هاافتهی  گیرد.مورد تائید قرار می  باشد؛ لذا این فرضیهمی

بدیع است که  یهادهیاتولید  ،( خالقیت 2004باشد. طبق گفته چوی )می همسو و سازگار (2020) و همکاران یشاف

و عملکرد خالق  خودکارآمدیبین  ۀخالق است. رابط نمود رفتاری ،عملکرد خالقانه . همچنینمفید یا مرتبط هستند

یک عنصر اساسی از یک  عنوانبه خودکارآمدیکه خاطرنشان کرد وی و  ه( تأیید شد2005باندورا ) توسطتر پیش

خالقیت است.  ۀریش ،خالقانه خودکارآمدیاظهار داشتند که ( 2004. ترنی و فارمر )باشدیمخروجی موفق خالق 

به  ییگو پاسخخالقانه و پافشاری در تالش برای  یهاچالشخالقیت در کار منوط به تمایل افراد به تعامل پیشگیرانه با 

 یهاحلراه ۀاصلی برای توسع ۀنیزمش یپیک  ،خالق خودکارآمدیدر برابر موانعی حاکی از آن است که  هاچالشاین 

 یهاتالشخاص  ۀخاص مربوط به حوز طوربهخالق  خودکارآمدیاست.  کارجدید و مفید برای مشکالت در محل 

 توجهقابل یشناختروان آورامیپ یکخالق  خودکارآمدیه ک ردند ک ( استدالل 2010چونگ و ما ). باشدمیخالقانه فرد 

نشان داد که کارکنان در مورد خدمات مالی  (2007) 2کارملی و شوبرک البته پژوهشرد خالق است. کتداوم عمل یبرا

  ۀ بازد  نییخالق در تع خودکارآمدیکه توسط  یاتینقش ح. خالقانه درگیر خالقیت بیشتری هستند خودکارآمدیدلیل به

و همکاران،   3)سیمونز  کندمی  ب یترغ  یتوجهقابل  طوربه  یتجرب  ۀرابط  یرا به بررس  پژوهشگران  ،شودیم  فایخالق افراد ا

2014 .) 

( 1/ 96از )بیشتر  638/7به مقدار  tآمارۀ با  ت یخالقنشان دادند که  پنجمی پژوهش حاضر در خصوص فرضیۀ هاافتهی

 گیرد.مورد تائید قرار می باشد؛ لذا این فرضیهمی نوآوری سازمانیۀ مثبت و معناداری با رابطدارای  0/ 779و ضریب 

و  یشاف ،(1391) همکاران و ضرغامی هایپژوهش حاضر با نتایج پژوهش پنجمی حاصل از نتایج فرضیۀ هاافتهی

در تبیین این باشد. همسو و سازگاری می (2018) و همکاران یچوب و (2018) و همکاران یاسد ،(2020همکاران )

باشد. می آن یو اجرا دهیا دیشامل تول ینوآور . همچنینمتمرکز است  دهیا دیبر تول تیخالق بیان کرد که توانیمیافته 

)ژو و  باشدمیآن متفاوت  یو اجرا یپردازدهیاما ا ؛است  ینوآور یمهم و اساس ۀمرحل نیاول ،ت یخالقترتیب بدین
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، 1لسونی)گ  شودیمدرک  یاجتماع ۀ، رشد و توسعیمحرک نوآور عنوانبه یاگسترده طوربه ت ی(. خالق2014هوور، 

 ارتقاءقابلیت  . همچنیناست  اکتسابی یامر خالقیت  مطالهات پیشین، نتایج براساس (.2013؛ گونگ و همکاران، 2008

بهبود  یبرا درنتیجهدارد.  وجودخالقیت  یهاکیتکن و ابزارها با آشنایی و آموزش طریق از افراد خالقیت  یتوانمند

)ضرغامی و همکاران  باشدمی افراد در خالق نگرش یتوانمند بهبود به نیاز ،سازماندر محصوالت و خدمات  ینوآور

 که دادند نشان خود پژوهش در( 1391) همکاران و ضرغامی(. 56: 2010، 3؛ و والنسیا2009، 2به نقل از یوسف 1391

توانمندی    چهره . درواقعدارد وجود افراد در نوآوری  یریکارگ به ۀزیانگ و خالقیت  میزان بین مثبتی و قوی ارتباط معنادار

 در نوآوری فردی کارکنان .است  نیز بیشتر مربوط مشاغل در نوآوری برای هاآن ۀ زیانگ بیشتر باشد، در خالقیت  افراد

 ینوآور و خالقیت  یتوانمند بودنو ضمنی پنهان به توجه با. است  یسازمان هر عملکرد ارتقاء اصلی ۀپای کار، محیط

 هاآن درونی تمایل و رغبت  وجود به نیاز شغلی یفرایندها در خود یو نوآور خالقیت  توان از کارکنان ۀاستفاد افراد،

 ینوآور یریکارگ به  یبرا هاآن  انگیزشۀ  مقول بر مطالعه افراد، در خالقیت  یتوانمند اهمیت  با زمانهم  صورت؛ بدیندارد

 است. برخوردار یاژهیو اهمیت  از تحقیقاتی مراکز در

رهبری تحولی پیشنهادات زیر به  ریتأثتحت خالق  خودکارآمدی، خالقیت کارکنان و یسازمانافزایش نوآوری  منظوربه

 :شودیمو مراکز علمی ارائه  هادانشگاهمدیران 

 ذیل یهابرنامه گرفتن نظر در با هادانشگاه درگردد که اول پیشنهاد می ۀحاصل از نتایج فرضی یهاافتهی براساس (1

 ایجاد و علمیهیأتاعضای  تمامی ینیازها به توجه شود: فراهم سازمانی نوآوریخالقیت و  برای مناسبی ۀزمین

 جهت  دوستانه و حمایتی جو  ایجاد شخصیتی، ۀتوسع باالتر سطح به هاآن ارتقاء و شکوفایی یبرا ییهافرصت 

  و... اثربخشی افزایش درنتیجه و علمیهیأتاعضای  رضایت  افزایش

از  یریگ م یتصمدر سطوح باالی  هادانشگاهدر گردد که پیشنهاد می دومی حاصل از نتایج فرضیۀ هاافتهبراساس ی (2

آموزشی در خصوص رهبری تحولی اطالعات اساتید و مدیران را   یهاکارگاهو  هابرنامه، هادورهطریق برگزاری 

سنتی  یهاوهی ش . همچنینرا در مدیریت و رهبری تحولی فراهم نمایند هاآن  یهامهارت ارتقاء ۀنموده و زمین روزبه

جدید  یهاهیفرضمتفاوت،  یهادگاهیداز  هاآن برده و در هنگام وقوع مشکالت برای حل  سؤالانجام کارها را زیر 

 شود.استقبال  زیبرانگچالشو راهبردهای 

الزم جهت پرورش و  داتتمهی هادانشگاهگردد که پیشنهاد می سومی حاصل از نتایج فرضیۀ هاافتهبراساس ی (3

 یها برا. دانشگاهندیتر فراهم نماخالق  سیتدر برایبرخوردارند  خودکارآمدیکه از مهارت  اتیدیاس یریکارگبه

 یتیخصش  یهایژگ یوو استخدام بر    نشیدر هنگام گز  توانندی م  سیدر تدر  اتیداس  تیو خالق  سیتدر  ت یفیک   افزایش

 یهادوره ،علمیهیأت یدر اعضاخالق  خودکارآمدیاحساس  افزایش یبرا توانندیم همچنینکنند.  دیتأک  هاآن 

 .ندیبرگزار نما یآموزش

 
1 Gilson 
2 Yusuf 
3 Valencia 
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شکوفایی نوآوری و ترغیب افراد به نوآوری   برای  گردد کهپیشنهاد می  پنجمی حاصل از نتایج فرضیۀ  هاافتهبراساس ی (4

توانند ها میمسئولین دانشگاه خود بپردازند. علمیهیأتبه افزایش خالقیت در اعضای  هادانشگاهدر محیط کاری، 

 فضای محرک خالقیت و نوآوری را ایجاد نمایند. ،ی جدید اساتیدهادهیابا شنیدن 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علمیهیأتتنها به اعضای  توانیمرا  حاضر نتایج پژوهش نکهیابا توجه به  درنهایت  (5

های متفاوت، بررسی استاندر    هاسازمانمتغیرهای پژوهش از دیدگاه سایر    ریتأث  گردد کهیمشیراز تعمیم داد، پیشنهاد  

  و مقایسه شود.
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