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 چکیده

مدیران ورزشی و فرهنگ سازمانی وزارت ورزش و جوانان با خالقیت  نیآفر تحولی رهبرهدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک 

نفر از مدیران و کارکنان وزارت  950آماری تحقیق شامل  کارکنان آن وزارتخانه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ

نفر  274ی متناسب با حجم و تصادفی، ا طبقهی ریگ نمونهورزش و جوانان بود که از بین آنها با استناد به جدول کرجسی و مورگان و روش 

( 2000(، فرهنگ سازمانی دنیسون )1959تورنس )سه پرسشنامۀ خالقیت ها، از  آوری داده منظور جمع بهعنوان نمونه در نظر گرفته شد.  به

نوع سبک رهبری ، از رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد ها داده(، و برای تحلیل 2000رهبری باس و آولیو ) سبکو 

( و این ≥05/0Pمعنادار دارد ) ارتباط مثبت وها  با خالقیت کارکنان این سازمانهای ورزشی  مدیران در ورزش و فرهنگ سازمانی سازمان

  ی خالقیت کارکنان را دارند.نیب شیپدو متغیر قابلیت 
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 مقدمه

 عمدۀ و اساسی عامل ( هفت2000گیلبرتسون )

 خالقیت، اهداف، مالی، امکانات افراد، انگیزش رهبري،

 هاي سازمان موفقیت در حیاتی عوامل مهارت را و ساختار

 سبک (. این در حالی است که نوع10داند ) می ورزشی

 به نسبت رهبر توسط افراد در انگیزش ایجاد و رهبري

 هاي اي دارد. در ضمن در سال ویژه اهمیت موارد سایر

 عنوان یک نهضت عظیم ملی در وري سازمانی به اخیر بهره

 هاي ورزشی قرار گرفته است. سازمانهاي کشور  اولویت

 منظور کسب جایگاه مناسب در صحنۀ ملی و نیز به

 دنبال ایجاد الگوي مناسب براي کسب المللی به بین

 اند و در این بین، هاي مربوطه وري باال در فعالیت بهره

 عنوان یک عامل حیاتی نیروي کار توانمند و خالق به

 ها قرار ران این سازمانوري مدنظر مدی بسیار مهم در بهره

 رسد استفاده از خالقیت نظر می رو به گرفته است. ازاین

 تواند موجبات بهبود عملکرد و نیروي کار موجود، می

 وري سازمان را فراهم کند.  بهره

؛ از خالقیت تعابیر متعدد و متنوعی ارائه شده است

 ( خالقیت را توانایی2004) 1براي مثال، سانتروک

 هاي تازه و غیرمعمول و ربارۀ امور به راهاندیشیدن د

 (.2فرد معرفی کرده است ) هاي منحصربه حل رسیدن به راه

 ( خالقیت مرکب از چهار بعد1989) 2به اعتقاد تورنس

 )توانایی برقراري رابطۀ معنادار بین فکر و اندیشه3سیالیت

 ها در یک زمان حل و بیان، که براساس تعداد افکار یا راه

 )توانایی تفکر به 4شود(، ابتکار گیري می دازهمشخص ان

 شیوۀ غیرمتداول و خالف عادت رایج که همراه با

 هاي غیرمعمول، عجیب و زیرکانه است(، جواب

 )توانایی تفکر به طرق مختلف براي حل 5پذیري انعطاف

                                                                 

1. Santrock 

2.Torrance 

3.Fluency  

4.Originality  

5.Flexibility  

 )توانایی توجه به جزییات در 6بسطیک مسئلۀ جدید( و 

 (. 1حین انجام یک فعالیت( است )

 با این همه در کنار ضرورت برخورداري سازمان از

 جایگاه مهمی در ،کارکنان خالق، نقش رهبري مدیران

 سبک رهبريمدیریت سازمان دارد. در همین زمینه، 

 هاي مهارت، صفات و ها نگرشاز  اي عنوان مجموعه به

 ،ها ارزشنظام یعنی  ،چهار عامل را که مبتنی بر مدیران

 ، تمایالت رهبري و احساس امنیت دراعتماد به کارمندان

 جو، فرهنگ و است، در تعیین مبهم هاي موقعیت

 (. در زمینۀ17دانند ) می مؤثر راهبردهاي حاکم بر سازمان

شده که یکی از  هاي مختلفی ارائه سبک رهبري مدل

( است. در این 2000) 7ترین آنها مدل باس و اولیو معروف

آفرین، تبادلی  تحولمدل ابعاد سبک رهبري به سه بخش 

( که بخش اول آن 4شود ) گر تقسیم می مداخله و عدم

آفرین( مدنظر این پژوهش است. رهبري  )رهبري تحول

درصدد است از طریق نفوذ آرمانی )کاریزما(،  آفرین تحول

فردي،  ذهنی و مالحظات  بخش، ترغیب  انگیزش الهام

حرکت پیروان را در مداري فراتر از منافع زودگذر، به 

 آفرین، بر رهبري تحول (. از سوي دیگر، عالوه5وادارد )

جریان  و توسعۀبراي پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود 

، توجه به فرهنگ سازمانی، نوجویی و نوآوري در سازمان

( فرهنگ سازمانی را 2005) 8رابینز (.8الزامی است )

عنوان سیستمی از مفاهیم و عقاید مشترک بین اعضاي  به

کنندۀ رفتار آنها نسبت به یکدیگر و  ن که تعیینسازما

(. تاکنون 16کند ) افراد خارج از سازمان است، تعریف می

هاي مرتبط با فرهنگ  هاي مختلفی براي پژوهش مدل

هاي آن ارائه شده است. در این پژوهش  سازمانی و ویژگی

براي شناخت فرهنگ سازمان از مدل فرهنگ سازمانی 

هاي دیگر  ( که نسبت به مدل2006دنیسون و همکاران )

                                                                 

6.Elaboration  

7.Bass and Avolio  
8.Robbins 
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تر است، استفاده شده  فرهنگ سازمانی جدیدتر و کامل

هاي فرهنگ سازمانی  است. براساس این مدل، ویژگی

شامل مشارکت )توانمندسازي کارکنان از طرف سازمان 

و  درونی هاي کاري(، سازگاري )یکپارچگی مبتنی بر گروه

ازمان(، مأموریت یا س مزیت عنوان به بیرونی پذیري انطباق

جهت( و پایداري  و اهداف از روشن رسالت )داشتن درک

دهندۀ یک فرهنگ قوي در  هاي شکل ها و نظام )ارزش

 (.7سازمان( است )

 تفکرات، سازمانی فرهنگ (2010) 1قیرمایی به عقیدۀ

 تمامی بر و کند می تعیین را سازمان اعمال و احساسات

تأثیر  ت کارکنانسازمان از جمله خالقی هاي جنبه

 را ( خالقیت2009)2 شانکس و (. نگوین9گذارد ) می

 عقاید و مفاهیم تولید شامل که روانی عنوان یک فرایند به

بررسی (. 15کنند ) می تعریف جدید است، و بدیع

در زمینۀ خالقیت کارکنان سازمان،  گرفته مطالعات انجام

هاي ۀ وجود ارتباط بین این متغیر با متغیردهند نشان

بر  رگذاریتأثعنوان عوامل  مختلف است که گاهی از آنها به

مختلف  هاي سازمانبهبود وضعیت خالقیت کارکنان در 

 3قاماسوغلو و آیلسوطور نمونه،  به نام برده شده است.

ین، آفر تحولرهبري »با عنوان پژوهشی ( در 2009)

که بین دریافتند « یسازمانیت فردي و نوآوري خالق

آفرین و خالقیت کارکنان رابطۀ مثبت و  لرهبري تحو

آفرین از طریق  معناداري وجود دارد و رهبري تحول

توانمندسازي روانی، خالقیت کارکنان را تحت تأثیر قرار 

(. 11دهد و رابطۀ مثبتی با نوآوري سازمانی دارد ) می

 5( و نیز هاک2010) 4رود و وانگ پژوهش همچنین نتایج

 با آفرین تحول رهبري که داد ( نشان2010و همکاران )

 رابطه این شدت و دارد مثبت اي خالقیت کارکنان رابطه

                                                                 

1. Ghirmai 

2. Nguyen and Shanks 

3. Gumusluoglu and Ilsey 

4. Wang and Rode 

5. Haq  

نوآورانه در سازمان  جوي وجود و رهبر به هماهنگی

 رهبري میزان که دیگر، زمانی عبارت بستگی دارد. به

باشد،  باال رهبر با و هماهنگی نوآورانه، جو آفرین، تحول

 و گیرد می قرار خود باالترین سطح در کارکنان خالقیت

از طرف دیگر، (. 12، 23دارد ) وجود نیز امر این عکس

( 2011) 6هاي پژوهشی نگوین و محمد براساس یافته

سبک رهبري اثربخش به نوع فرهنگ سازمانی بستگی 

آفرین و تبادلی بیشترین سهم  دارد و سبک رهبري تحول

 توانند اعمال را در فرهنگ سازمانی دارد و رهبران می

مدیریت دانش و توسعۀ نوآوري سازمانی را مستقیم یا 

طور غیرمستقیم از طریق فرهنگ سازمانی تحت تأثیر  به

( و نیز 2010) 7لی و سانگ اسکروالواج، (.14قرار دهند )

هاي خود نشان  ( در پژوهش2011) 8سون میلیسا و چی

ترتیب با نوآوري سازمانی و  دادند که فرهنگ سازمانی به

آفرین و عملکرد و خالقیت کارکنان  ي تحولنیز رهبر

 رهبران که شود می تر قوي زمانی رابطه این و داردارتباط 

 کار و وظایف از باشند و داشته حمایتی روابطی با کارکنان

( 2012) 9شوقی و مرتضوي(. 13، 21کنند ) آنها حمایت

نیز در پژوهش خود دریافتند که ارتباط معناداري بین 

الزواره (. 20خالقیت کارکنان وجود دارد ) سبک رهبري با

 و قوي اي رابطه که داد نشان خود پژوهش در نیز (2012)

 به دارد، وجود خالقیت و آفرین رهبري تحول بین مثبت

 باشد، بیشتر آفرین تحول رهبري هرچه رفتار که معنا این

 (.3بود ) خواهد بیشتر علمی هیأت اعضاي میزان خالقیت

گرفته در این زمینه در حوزۀ  ت انجامدر مورد تحقیقا

( بر روي 2014ورزش، نتایج تحقیقات تجلی و همکاران )

( روي 2014نادریان و رهبري )مدیران ورزشی و نیز 

ترتیب ارتباط قوي  مربیان ورزشی نشان داد که به

معناداري بین سبک رهبري با خالقیت سازمانی مدیران و 
                                                                 

6. Nguyen and Mohamed 

7. Skerlavaj and Lee 

8. Millissa  and Chi-Sum 

9.Shoghi and Mortezavi 
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و سبک رهبري رد نیز خالقیت مربیان ورزشی وجود دا

کنندۀ قوي براي خالقیت کارکنان و  بینی تواند پیش می

مطالعات پژوهشگر نشان  نتایج(. 22مربیان ورزشی باشد )

هاي اخیر توجه به عوامل مؤثر بر  دهد با اینکه در سال می

توجه بوده، قابل  ورزشی هاي سازمان توفیق سازمانی در

ویژه  ورزشی به هاي هنوز هم مطالعات مرتبط با سازمان

حوزۀ ستادي وزارت ورزش و جوانان و در متغیرهاي 

 مدنظر این پژوهش اندک است. 

هاي ورزشی  سازمان ورزش، دنیاي امروز هاي پیچیدگی

 رو روبه اي عدیدهمشکالت  تعالی با رشد و ۀدر زمین را

با  سازمانی و رهبران ریزان برنامهعنوان  و مدیران را به هکرد

است. در این بین نقش ساخته  مواجه دديمتع هاي چالش

 خالقیت )نوآوري(،و  رهبري، فرهنگ سازمانی  سبک

 ها، سازمان وري بهرهثرگذار بر اعامل مهم  سهعنوان  به

 ارتقاي عملکرد، حائز اهمیت بوده و بالندگی سازمان،

 رضایت ،افزایش انگیزش کارکنان برنامه،موفقیت در 

و  دنبال داشته را به ف منابعو اتالها  هزینهکاهش شغلی و 

رسد بیش از  نظر می رو به . ازایناست گرایی عملمشوق 

 به با توجه(. 1گذشته این موضوع نیاز به مطالعه دارد )

هاي  امروزي از جمله سازمان هاي سازمان اینکه موفقیت

 و مدیران نوآوري و خالقیت به حدود زیادي تا ورزشی

 است الزم متکی است، مهم مقولۀ این با آنها آشنایی

سازمان  در خالقیت مدیریت از فرایند مدیران ورزشی

 آن طریق فرایندهایی از و باشند تحت مدیریت خود آگاه

 اثربخش و کارامد بتوانند کارکنانی تا کنند تشویق را

 هر فرهنگ اینکه به داشته باشند. از سوي دیگر، با توجه

 خالقیت انمیز در عاملی عنوان به است ممکن سازمان

 هاي چالش از یکی باشد، مشارکت داشته سازمان در افراد

 هاي ورزشی، امروزي سازمان مدیریت روي پیش  اصلی

 و تغییر نوآوري، بر در آن که است سازمانی فرهنگ توسعۀ

 کنونی حساس شرایط در بنابراین شود. می تأکید خالقیت

 نیاز و دنیا تحوالت سریع و تغییرات به با توجه و

 هدف علوم، تغییرات و پیشرفت با تطابق به ناپذیر اجتناب

ارتباط بین سبک رهبري مدیران  بررسی پژوهش، این

 ورزشی حوزۀ ستادي وزارت ورزش و جوانان و فرهنگ

بر این خالقیت کارکنانش بود.  با سازمانی آن وزارتخانه

این پرسش است  دنبال پاسخ به  اساس پژوهش حاضر به

حوزۀ  آفرین مدیران ورزشی ري تحولکه آیا سبک رهب

با توجه به فرهنگ سازمانی ستادي وزارت ورزش و جوانان 

حاکم بر آن وزارتخانه با خالقیت و نوآوري کارکنانش 

بین این  ارتباط دارد یا خیر و اینکه متغیرهاي پیش

بینی خالقیت کارکنان وزارتخانۀ  پژوهش قابلیت پیش

 مذکور را دارند یا خیر.

 

 حقیقروش ت

این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردي و از نظر 

گیرد که  روش در دستۀ تحقیقات همبستگی قرار می

 صورت میدانی اجرا شد. به

  یريگ نمونهجامعۀ آماري، نمونه و روش 

نفر از مدیران و  950جامعۀ آماري تحقیق شامل

کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود که با استناد به جدول 

ي متناسب با ا طبقهي ریگ نمونهو مورگان و روش کرجسی 

عنوان نمونه در نظر گرفته  نفر به 274حجم و تصادفی، 

پرسشنامه توزیع و در  300براي اطمینان بیشتر، شد. 

 آوري شد.    پرسشنامه تکمیل و جمع 270نهایت 

 20هاي  پرسشنامه از ها داده آوري منظور جمع به

(، 2000باس و اولیو ) ینآفر تحولسؤالی سبک رهبري 

( 1959) 1سؤالی استاندارد خالقیت تورنس 60پرسشنامۀ 

 2سؤالی فرهنگ سازمانی دنیسون 60و پرسشنامۀ 

ها قبالً در  (. این پرسشنامه4، 6، 20( استفاده شد )2000)

                                                                 

1.Torrance 

2.Denison 
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تحقیقات فراوان استفاده شده و روایی و پایایی آنها بارها 

ها، محقق با  ادهآوري د منظور جمع تأیید شده است. به

حضور در محل وزارت ورزش و جوانان و هماهنگی با ادارۀ 

کل منابع انسانی، به توضیح مختصر هدف پژوهش و 

 آوري آنها پرداخت.  ها و سپس جمع توزیع پرسشنامه

هاي آمار توصیفی و  هاي حاصل با استفاده از شیوه داده

فی وتحلیل شد. در بخش آمار توصی آمار استنباطی تجزیه

از فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار، و در بخش آمار 

منظور  اسمیرنوف به -استنباطی از آزمون کولموگروف

هاي آماري رگرسیون  ها و نیز روش تعیین نرمال بودن داده

عالوه، در این تحقیق  ساده و چندگانه استفاده شد. به

فرض اساسی رگرسیون  سعی شده است که سه پیش

ها و آمارۀ  بودن مشاهدات، نرمال بودن داده)تصادفی 

دوربین واتسون براي سنجش فرض استقالل خطاها 

شده توسط  بینی )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش

 معادله در رگرسیون( رعایت شده و ذکر شود. 

 

 ی تحقیقها افتهنتایج و ی

، در این دهد یمنشان  1نتایج جدول  که گونه همان

درصد  7/58را مردان و  ها یآزمودندرصد  3/41پژوهش 

. همچنین، بیشترین گروه دهند یمآنان را زنان تشکیل 

که داراي تحصیالت  دهند یمنمونه را کارکنانی تشکیل 

درصد  9که تنها  درصد(، درحالی 8/39لیسانس هستند )

در تحقیق حاضر تحصیالت  کننده شرکتاز کارکنان 

 زیردیپلم داشتند. 

 

 ی پژوهششناخت تیجمعهای  ویژگی. 1جدول 
 درصد یشناخت تیجمعی ها یژگیو

 جنسیت
 3/41 مرد

 7/58 زن

 مدرک تحصیلی

 9/14 و دکتري سانسیل فوق

 8/39 لیسانس

 3/36 پلمید فوق

 9 زیردیپلم

 سن

 3/12 سال 25زیر 

 5/23 سال 30-26

 7/22 سال 35-31

 7/18 سال 40-36

 8/22 سال 40باالي 

 سابقۀ کار

 6/50 سال 10زیر 

 2/37 سال 20تا  10

 2/12 سال 20باالي 

 

، میانگین نمرۀ خالقیت 2براساس نتایج جدول 

کارکنان وزارتخانه هم در آقایان و هم در بانوان کمتر از 

 ( است.3متوسط )نمرۀ 

اسمیرنوف براي  –با توجه به نتایج آزمون کولموگروف 

ي تمام معنادار، چون سطح اه دادهتعیین نرمال بودن 

ها نرمال،  است، توزیع کلیۀ داده α=05/0بیشتر از  ها مؤلفه

هاي آماري مربوط به آنها از  و براي بررسی فرضیه

 .هاي پارامتریک استفاده شد آزمون
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 . وضعیت میانگین نمرة خالقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان2جدول 

 انحراف معیار میانگین 

89/2 مردان  45/0  

95/2 زنان  36/0  

 

 بینی خالقیت از طریق سبک رهبری یشپ. نتایج رگرسیون ساده برای 3جدول 

F R بین یشپمتغیر 
2

 ß t sig آمارة دوربین واتسون 

 97/1 001/0 24/4 31/0 32/0 02/18 ینآفر تحولرهبري 

 

، با توجه به اینکه آمارۀ دوربین 3براساس نتایج جدول 

کنندۀ  یقتصدنزدیک است،  2یباً به تقر( 97/1واتسون )

فرض استقالل خطاها و استفادۀ درست از رگرسیون در 

و  نیآفر تحولبین سبک رهبري  این مورد است. همچنین،

، ≥05/0P} خالقیت کارکنان رابطۀ معناداري وجود دارد

02/18=F  32/0و= {R2سبک رهبري عبارت دیگر،  . به

، توان 31/0بتاي ین با ضریب استاندارد آفر تحول

 بینی معنادار براي خالقیت کارکنان را دارد. یشپ

 

 بینی خالقیت از طریق فرهنگ سازمانی یشپ. نتایج رگرسیون ساده برای 4جدول 

بین یشپمتغیر   F R
2
 ß t sig آمارة دوربین واتسون 

 93/1 001/0 58/5 33/0 39/0 29/21 فرهنگ سازمانی

 

بین دهد،  یمنشان  4که نتایج جدول  گونه همان

فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان رابطۀ معناداري وجود 

عبارت دیگر،  . بهR2}=39/0و  05/0P≤ ،29/21=F}دارد 

 تواند یم 33/0با ضریب استاندارد بتاي فرهنگ سازمانی 

 ۀ خالقیت کارکنان در سازمان باشد.کنند ینیب شیپ

 

 

 خالقیت کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی بینی یشپ. نتایج رگرسیون چندگانۀ 5جدول 

F R بین یشپمتغیرهای 
2 ß t sig 

 رسالت سازمانی

22/21 39/0 

14/0 19/2 041/0 

 029/0 39/17 31/0 سازمانی  انعطاف

 036/0 84/12 36/0 سازگاري سازمانی

 012/0 22/19 37/0 مشارکت سازمانی

 

رگرسیون  و بر مبناي ضرایب 5براساس نتایج جدول 

، ≥05/0Pبا روش ورود همزمان} آمده دست بهچندگانۀ 

22/21=F  39/0و ={R2  بین ابعاد فرهنگ سازمانی و

(. ≥05/0Pخالقیت کارکنان رابطۀ معناداري وجود دارد )

، در مجموع فرهنگ 5همچنین با توجه به نتایج جدول 

درصد از واریانس خالقیت  39سازمانی قادر به تبیین 

در  آمده دست بهست و براساس ضرایب بتاي کارکنان ا

ي مشارکت سازمانی با ها مؤلفهمعادلۀ رگرسیون چندگانه، 

(، 36/0، سازگاري سازمانی )37/0ضریب بتاي

( 14/0( و رسالت سازمانی )31/0یري سازمانی )پذ انعطاف

بینی معنادار براي خالقیت  یشپترتیب بیشترین توان  به

 کارکنان را داشتند. 
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 ی خالقیت کارکنان از طریق سبک رهبری و فرهنگ سازمانینیب شیپ. نتایج رگرسیون همزمان 6ول جد

بین یشپمتغیرهای   B SE β t معناداری R R
2 SE F معناداری 

25/10 متغیر ثابت  89/3  ---  76/2  019/0       

ینآفر تحولرهبري   731/0  171/0  31/0  38/4  012/0  651/0  42/0  22/9  12/86  015/0  

721/0 فرهنگ سازمانی  083/0  33/0  35/7  012/0       

 

 نیآفر تحول، سبک رهبري 6ي جدول ها دادهبراساس 

(31/0β=( و فرهنگ سازمانی )33/0β= توان )نیب شیپ 

(. براساس ≥05/0Pمعنادار خالقیت کارکنان را داشتند )

 =05/0P ≤ ،12/86F) گرفته نتایج تحلیل رگرسیون انجام

درصد از واریانس خالقیت  42دشده، ( دو متغیر یا

. بنابراین اند کردهصورت معناداري تبیین  کارکنان را به

، ترکیب متغیرهاي سبک آمده دست بهبراساس نتایج 

مدیران و فرهنگ سازمانی قادر به  نیآفر تحولرهبري 

ی خالقیت در کارکنان وزارت ورزش و جوانان نیب شیپ

 است.

 

 یریگ جهینتبحث و 

 ، نیازمندامروز در محیط رقابتی ها مانساز يبقا

و  منعطف برخورداري از رهبران توانمند، ساختار سازمانی

، باورها و ها ارزشاز طرف دیگر ست. ها سازمانچابکی 

که در مفهوم فرهنگ سازمانی  هنجارهاي جاري سازمان

، در توسعه و توفیق سازمان بسیار حائز کند یمجلوه 

کارکنان خالق و نوآور  ودضمن اینکه وج. اهمیت است

توانند سازمان را با  که می اند گنجینۀ باارزشی

امروز به پیش ببرند. این مهم از  اي لحظههاي  دگرگونی

که داراي سبک رهبري  ونددیپ یموقوع  طریق مدیرانی به

مناسبی باشند که به رشد خالقیت کارکنان کمک کند. 

اط بین سبک رو هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارتب ازاین

مدیران و فرهنگ سازمانی با خالقیت  نیآفر تحولي رهبر

کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. نتایج این تحقیق 

ي مدیران وزارت ورزش و رهبرنشان داد که بین سبک 

جوانان با خالقیت کارکنان آن وزارتخانه ارتباط معنادار 

لۀ در معاد آمده دست بهي ها افتهوجود دارد. براساس ی

درصد از تغییرات خالقیت کارکنان وزارت  31رگرسیون 

مدیران  آفرین تحولي رهبرورزش و جوانان توسط سبک 

تناسب  رسد مینظر  به بنابراین ی است.نیب شیپآنها قابل 

 ظرفیت ي مدیران با سازمان ورزش بتواندرهبرسبک 

سازمان  جدید و نوآوري و خالقیت افراد يها دهیا شکوفایی

(، 2012ي الزواره )ها افتها کند. این نتیجه با یرا شکوف

(، 2011(، نگوین و محمد )2011) سون یچمیلیسا و 

( 2012( و شوقی و مرتضوي )2010وانگ و رود )

(. در واقع، 3، 13، 14، 20، 23همخوانی دارد )

و  بخشی الهام هاي مؤلفهبا  آفرین تحولي رهبر سبک

به اهداف سازمانی ، براي کارکنان مسیر نیل دهی انگیزش

. اتخاذ کند میي همۀ کارکنان ایجاد ها تالشرا در جهت 

سبک رهبري مناسب، حلقۀ اتصال موجود در میان اهداف 

به موقعیت  تواند یمفردي و سازمانی است. این موضوع 

مطلوبی منجر شود که در آن، کار انفرادي در جهت 

ل دستیابی به اهداف سازمانی صورت گیرد و در عین حا

کل سازمان، کارایی و کفایت مضاعفی پیدا کند. در همین 

 55توصیفی پژوهش حاضر نیز نشان داد  هاي یافتهزمینه، 

درصد از کارکنان وزارتخانه داراي مدرک لیسانس و 

به اتخاذ رویکرد تحولی مدیران  تواند یمباالترند. این امر 

از برخورداري  رسد مینظر  وزارتخانه کمک شایانی کند. به

کارکنان داراي سطح تحصیالت دانشگاهی بتواند مبانی 
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در امور را تسهیل کند و اتخاذ سبک  گرایی تحولدانشی 

از جانب مدیران وزارتخانه موجب  آفرین تحولرهبري 

 ي نوین در بین کارکنان شود. ها ایدهکارگیري  بهبود به

 نییب پیشبه قابلیت  توان میاز دیگر نتایج این تحقیق 

ت کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق فرهنگ خالقی

سازمانی حاکم بر آن وزارتخانه اشاره کرد. براساس نتایج 

ی حاکم بر وزارت ورزش و سازمانپژوهش حاضر، فرهنگ 

 39جوانان با خالقیت کارکنان آن وزارتخانه ارتباط دارد و 

ی سازماندرصد از تغییرات خالقیت، توسط فرهنگ 

پژوهشی متعددي بر ارتباط  هاي یافته. دشو یمی نیب شیپ

و حتی گاهی اثرگذاري فرهنگ سازمانی بر خالقیت 

که عنوان شده است  طوري . بهاند داشتهکارکنان اشاره 

توانمندسازي  از طریق تواند یمسازمانی  یادگیريفرهنگ 

 آفرینی نقشکارکنان، موجب احساس مسئولیت کارکنان و 

زمانی و در نهایت احساس سا هاي يریگ میتصمآنها در 

آزادي عمل براي حل خالقانۀ مسائل شود. مدیران وزارت 

ي کاري و ها میتبا تشکیل  توانند یمورزش و جوانان 

و  ها ایدهي مستمر کارکنان جو حمایت از ها آموزش

نوآوري و خالقیت در اجراي امور در جهت نیل به اهداف 

پرورش  يها وهیشسازمانی ایجاد کنند. استفاده از 

شیوۀ  تواند میۀ کاري نیزمخالقیت، مانند بارش مغزي در 

مناسبی براي بهبود فرهنگ سازمانی موجود و دستیابی به 

محیطی مناسب براي توسعۀ خالقیت در کارکنان باشد. 

سازمانی را  فرهنگ(، 2006براساس مدل دنیسون )

یا  ثباتخارجی و  ادر دو پیوستار تمرکز داخلی ی توان یم

یی که ها سازماني مورد سنجش قرار داد. ریپذ طافانع

، انداز چشمبیشتر بر محیط خارجی تمرکز دارند، یعنی بر 

ی سازماني راهبردي و یادگیري ریگ جهتاهداف و مقاصد، 

تأکید داشته و انعطاف بیشتري داشته باشند، یعنی بر 

ي، توانمندسازي، ایجاد تغییر و ساز میت، ها تیقابلتوسعۀ 

یی تمرکز داشته باشند، داراي فرهنگی هستند گرا يمشتر

ي قیرمایی ها افتهکه مشوق خالقیت است. این نتایج با ی

لی  و اسکروالواج، سانگ( و 2010(، وانگ و رود )2010)

ي ها پژوهشآنها در (. 9، 21، 23همخوانی دارد ) (2010)

براي ترویج  توان یمخود دریافتند که از فرهنگ سازمانی 

 نی از خالقیت و نوآوري استفاده کرد. و پشتیبا

درصد از تغییرات  42نتایج دیگر این تحقیق نشان داد 

ي مدیران رهبر  سبکخالقیت کارکنان وزارتخانه از طریق 

ی است. از نیب شیپو فرهنگ سازمانی آن وزارتخانه قابل 

 50ي پژوهشی حاضر بیش از ها افتهآنجا که براساس ی

سال  10انه داراي سابقۀ کمتر از درصد از کارکنان وزارتخ

ی و ده شکلاین موضوع بتواند به  رسد یمنظر  هستند، به

بهسازي فرهنگ سازمانی مناسب و نیز اتخاذ سبک 

کمک کند. در ضمن از آنجا که  نیآفر تحولرهبري 

سال دارند،  30درصد از این افراد کمتر از  40نزدیک به 

خالقیت و نوآوري  آمادگی وزارتخانه را براي توسعۀ توان

اگر  گفت توان می بنابراین،دهد.  در بین آنها افزایش می

مدیران وزارت ورزش و جوانان از سبک رهبري 

با تمرکز بر فرهنگ  توانند یمبهره ببرند،  نیآفر تحول

سازمانی بهبودیافته و مناسب فضاي اجرایی ورزش، به 

ته این یاف .توسعۀ سازمان و خالقیت کارکنان کمک کنند

(، شوقی و مرتضوي 2012ي پژوهشی الزواره )ها افتهبا ی

(، هاک و همکاران 2011) سون یچ(، میلیسا و 2012)

، 20( همخوانی دارد )2011( و نگوین و محمد )2011)

(. در مورد نتایج این بخش از تحقیق 3، 12، 13، 14

اولین مرحلۀل ایجاد فرهنگ در سازمان، گفت،  توان یم

و باورها از سوي  ها ارزش، آرزوهاي بلند، ها آرمانتعیین 

رهبران سازمان است. پس از اینکه فرهنگ در سازمان 

مشابه براي کارکنان، از  هاي تجربه، با ایجاد آمدوجود  به

. در گیرد میدرون سازمان، اقداماتی براي حفظ آن صورت 

از طریق گفتار و کردارشان  حقیقت رهبران سازمان

که این معیارها دربارۀ این  کنند یممعیارهایی را مشخص 
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است؟ تا چه حد  ریپذ سکیراست که سازمان تا چه حد 

و ... . موارد ذکرشده  دنده یمبه کارکنان آزادي عمل 

 تواند یمی شکل گیرد که سازمانتا فرهنگ  شود یمسبب 

ۀ خالقیت و کارآفرینی یا مانعی در مسیر آن کنند بیترغ

ادرند فرهنگ سازمان خود را با ق نیآفر تحولرهبران  باشد.

و  ها ارزشجدید و بازنگري در مفروضات،  انداز چشمۀ ارائ

 (،2003شاین ) نظر ازهنجارهاي مشترک، تغییر دهند. 

 فرهنگ به توجه نوآوري، و ایجاد خالقیت عامل ترین مهم

 بازشناسی و بازشکافی دیگر، عبارت به است. سازمانی

 بهبود رمز آن، هاي وتق از و استفاده سازمان فرهنگ

 که هایی سازمان در (. امروزه19است ) سازمانی خالقیت

 نقش بقاست، اصل عامل و ضروریات از خالقیت آنها در

 ترغیب از آفرین تحول رهبران .است مهم بسیار رهبران

 خالقیت و تصورات و افکار کشیدن چالش به براي ذهنی

 که است نآ مستلزم امر این .کنند می استفاده پیروان

 و جدید رویکردهاي به پیروان تشویق عین در رهبران

 مجدد بررسی سمت را به آنها کارها، انجام براي خالق

دهند. مطالعات نشان  سوق مسائل حل سنتی هاي روش

 در پیروان ادراکات بر تأثیر از طریق تواند رهبر می اند داده

 یرتأث کارکنان خالقانۀ رفتار بر نوآورانه، حمایتی جو

 وجودآورندۀ به تواند می رهبر حالتی در چنین بگذارد.

 جو ایجادکنندۀ خالقیت و تشویق براي کاري محیط

 دیدگاه از باشد. خالقانه فرایندهاي بیشتر حمایتی براي

 باید امروزي مدیریت و رهبري (،1995بروس ) و اسکات

 بگیرد یاد دهد اجازه فردي هر به که وجود آورد به محیطی

پیشی گیرد  و شود سهیم کارها در یابد، توسعه د،کن رشد

ي پژوهش حاضر پیشنهاد ها افتهبا توجه به ی(. 18)

مدیران وزارت ورزش و جوانان ضمن شناخت  شود یم

ورزشی، سبک  هاي سازمانفرهنگ سازمانی حاکم بر 

مدیریتی مناسبی را جهت رهبري و هدایت کارکنان اتخاذ 

الزم براي شکوفاسازي کنند و از این طریق بسترهاي 

ها و  شناخت ارزش کارکنان را ایجاد کنند. هاي ایده

تواند موجب ارائه و  باورهاي کارکنان و سازمان می

 و ها نوآوري هاي موفق یا ناموفق، ها، تجربه ایده کارگیري به

تفویض اختیار به کارکنان  .شود د کارکنانیجد راهبردهاي

مل در کارها را به شایسته، احساس استقالل و آزادي ع

مادي و معنوي کارکنان و  هاي تشویق. دهد میآنها انتقال 

 هاي گیري تصمیممشارکت بیشتر در فضاي اجرایی و 

به تسهیل خالقیت و ایجاد روحیۀ  تواند میسازمانی 

 انگیزشی کارکنان کمک کند. 
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ان وزارت ورزش و جوانان که اینجانب را در اجراي کارکن

 داشته باشم. این پژوهش یاري دادند، کمال سپاسگزاري را
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