
 فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی

 ) (63-74) 1396 زمستان ،سال چهارم، شمارة چهارم

Quarterly Journal of Knowledge and Information 

Management 
Vol 4, No 4, Winter 2018 (63-74). 

 

 

E-mail: ro.arjomand@gmail.com 

 

 

 

 یدهچک

 ایجاد در مدیران اثربخشی هایسبک بررسیبه حاضر پژوهش  :هدف
  .پردازدمی یشناختروان توانمندسازی با آن سنجیارتباط و خالقیت

آموزان دختر ناحیه دانشکلیه آماری تحقیق حاضر  ةجامع شناسی:روش

فرمول  براساسآماری  ةحجم نمون است. نفر 2750به تعداد  یک استان البرز
ای انتخاب گیری تصادفی طبقهنفر برآورد و به روش نمونه 336کران کو

اثربخشی مدیران  یهاسبک آوری اطالعات پرسشنامهشد. ابزار جمع
کرستوفر، پرسشنامه خالقیت عابدی و پرسشنامه توانمندسازی  و هاوتون

وتن و کمرون است که پس از سنجش روایی و پایایی و  یشناختروان
بین  ةرابط برای بررسی آماری قرار گرفت. ةتیار نموناطمینان در اخ

همچنین برای  .شدمتغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 
  .شده است آزمون مدل کلی تحقیق از مدل معادالت ساختاری استفاده

اثربخشی مدیران  یهاسبک یهامؤلفه دهد کهنتایج نشان می ها:یافته

با خالقیت و توانمندسازی  نمند ساز و خودرهبرییعنی سبک دستوری، توا
 وجود دارد.  یداریمعن ةدانش آموزان رابط یشناختروان

معادالت ساختاری  یسازمدلنتایج حاصل از  گیری:نتیجهبحث و 
 یسبک اثربخش نیب ةآموزان در رابطدانش تیخالقنشان داد که 

آموزان دانش یشناختنروا یبا توانمندساز رانیمد یخودرهبرتوانمندساز و 
 .کندیم فایا یگرنقش واسطه
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the 
effectiveness of management styles in making 
creativity and its connection with psychological 

empowerment. 
Methodology: The number of population of this study 
includes all 2750 female students in Alborz Province, 
district one. Sample size, based on Cochran's C Test is 
336 respondents selected through stratified random 
sampling. Data questionnaire are collected by 
Houghton & Christopher's effectiveness of managers 
style's, Abedi's creativity questionnaire and Whetten 

and Cameron's psychological empowerment 
questionnaire that is used after assessment of their 
validity and reliability and insurance. To study the 
relationship between the variables of the study, Pearson 
correlation coefficient is used. Also, to test the general 
model, structural equation modeling is used.  
Findings: The results showed that the components of 
the effectiveness of the manager's styles- prescriptive, 

empowering and self-leadership styles have significant 
relations with the creativity and empowerment of the 
students. 
Conclusion: In addition, the results of structural 
equation modeling showed that the students' creativity 
play a mediatory role in the relationship between the 
empowering effectiveness style and managers' self-
direction with students' psychological empowerment. 
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Effectiveness of Management Style, Creativity, 
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 مقدمه
 هایشاخص ینترمهم از یکی نوین سازمانی دنیای در

 مطلوب شکل که است مدیریت عنصر جوامع بر تأثیرگذار
 اداره و نظم بیان زیرا است اثربخشی با همراه مدیریت آن
 بدون. است شده بنا آن مبنای بر سازمان و جامعه هر

 به رسیدن و اجتماعی اهداف بردن پیش مدیریت اثربخش
بود  خواهد دشوار بسیار یا و نبوده ممکن یا مطلوب نتیجه

 زیربنای عنوانبه پرورش و آموزش (.1393رضاییان، )
 توسعه و بقا ضامن و جامعه اصلی امور و هافعالیت تمامی

 سازمان این رهبری و مدیریت جهتینبد. باشدمی آن
 ،کنندههماهنگ و کنندهیتهدا برنده، پیش عامل عنوانبه
 و آموزش سازمان و است برخوردار خاصی اهمیت از

 همه شکیب و است خاص رهبری یک نیازمند پرورش
 موجود انسانی نیروی به آنان موفقیت که دانندمی مدیران

 شده موجب آنان در اندیشه این و دارد بستگی هاسازمان در
 هاسازمان امور اداره در مناسب سبک دنبالبه تا است
 این در را مدیریت سبک یا یوهش «1دسلر گری». باشند

 چگونه رفتارش و کندمی کارچه مدیر»که  داندیم مفهوم
 (.1394 دسلر،) «است
 محل پرورش و آموزش ،(1992) 2شاتوك نظر به

 و آموزش نیز( 1995) 3کینگل .است نوآوری و پژوهش
 او اعتقاد به. داندمی نوآوری و خالقیت نهاد را پرورش
 آن کار پایة و آموزشی مکانی خالق، پرورش و آموزش

بنابراین خالقیت و . است دانش کیفیت ارتقای و تولید
اهداف آموزش و پرورش و جزء  ینترمهمنوآوری از 

باشد های آموزشی میهای سازمانرسالت ینترمهم
 5( و مایکلینسر1995) 4ورنون(. 1388)غفوری و همکاران، 

 برای فرد ناییتوا عنوانبه را ( خالقیت2005) 6و شاور
 کاربرد که اثربخش و جدید اعمال و هابینش تفکرات، تولید

 تعریف باشد، داشته باالیی علمی و اقتصادی اجتماعی،
 را خالقیت( 2008) 8(. دبونو2008، 7کنند )کاستیگلیونمی

 یابد توسعه، شود یاد گرفته تواندمی که داندمی یک مهارت
 را خالقیت . میرکمالی نیز(1390 ،دبونو) شود برده کار به و

 تصویر به با تواندکه می داندمی ذهنی مهارت و توان نوعی
 و هاایده آنها، تحلیل و تجزیه و هاپدیده و مسائل کشیدن

                                                
1. gary Dessler 
2. Shattuck 
3. Kingel 
4. Vernon 
5. Mikulincer 
6. Shaver 

7. Castiglione 
8. Debono 

 .(1387بیافریند )میرکمالی،  یرمعمولغ جدید و هایحلراه
 جدید شما برای که است ایایده آوردن وجود به خالقیت

 این به شما با که ذاتی است یک استعداد خلّاق تفکّر. باشد
 توانمی که هاستمهارت از ایمجموعه و است آمده دنیا
 به روزمره مسائل حل در و داد توسعه، را آموخت آنها

 10به نظر وایزبرگ (.1389، 9کینزی گامن) کاربست
ای برای حل تازهگیرد که فرد راهخالقیت زمانی شکل می

رود. این تعریف و شده به کار میای که با آن روبرمسئله
حل مسئله و دوم تازه و نو شامل دو عنصر است: اول راه

کننده مسئله )احمدی و درویش، حل برای حلبودن راه
 برای ،(2007) 11روزنبرگ هایپژوهش نتایج طبق (.1391

 و نمود خالق را محـیط ابتـدا بایـد افراد خالقیت افزایش
 .باشد مناسب باید خالقیت ادایج را برای شرایط و فضا

از طرف دیگر خالقیت با متغیرهای زیادی مرتبط بوده 
باشد. می یشناختروانکه یکی از این متغیرها توانمندسازی 

 امروزه از مفاهیم مهم در توسعه یشناختروان توانمندسازی
معنای عام از  رود. واژه توانمندسازی درجوامع به شمار می

اما برای نخستین بار  جود داشته استابتدای خلقت بشر و
شد و در  کار گرفتهاجتماعی به  در متون علوم سیاسی و

 آموزشیخود را در مباحث مدیریتی و  مدت کوتاهی جای
منظور از توانمندسازی  (.1393)صلحی و همکاران،  باز کرد

است به نحوی که بتوانند به  کمک به افراد یشناختروان
ایج حاصل از توانمندسازی شامل نت. دتوان تغییر برسن

 مثبت، توانایی رسیدن به هدف و داشتن نفساعتمادبه
احساس  نیز یندهای تغییر وااحساس کنترل بر زندگی و فر

توانمندسازی  امیدواری به آینده است. روش کار در
ها بیشتر روی ظرفیت افراد باید مثبت بوده و یشناختروان

، جکسون و )اسپیر شته باشدکید داأکمبودها ت از مشکالت و
 (. 2001 ،12پیترسون

 توانمندسازی( 1990) 13هاسولت و توماس
 که دانندمی انگیزش درونی افزایش فرایند را شناختیروان

 احساس شایستگی، احساس شناختی، حوزه چهار شامل
 .شودیم داریمعنی احساس و بودن احساس مؤثر استقالل،

 قدرتمند» آکسفورد ردهفش در فرهنگ توانمندسازی واژه
 معنی «شدن توانا»، «قدرت ارائه» ،«دادن مجوز» ،«شدن
 (. توانمندسازی1389است )خانعلیزاده و همکاران،  شده

 ترغیب اهداف، به تعهد ترغیب رشد، موانع برداشتن شامل

                                                
9. Kinsey Goman 
10. Weisberg 
11. Rosenberg 

12. Speer & Jackson and Peterson 
13. Thomas & Velthouse 
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 حل به افراد ساختن قادر و نوآوری و خطرپذیری، خالقیت
 طوربه. ترس است نبرد بین از و مسئولیت افزایش مشکل،
 که است چیزی هر به دادن خاتمه توانمندسازی، خالصه
 و مشارکت ،نفساعتمادبه عمل، آزادی رشد، توقف موجب

(. به عقیده 1384 اکبری، و عقلمند) شودمی افراد همکاری
 دان یاد از است عبارت ( توانمندسازی2004) 1وایت

 شما به تا دهند انجام توانندمی دیگران که به چیزهایی
 افراد ارزش شناختن یعنی توانمندسازی. باشند متکی کمتر

 مشرف)باشند  داشته امور انجام در توانندمی که سهمی و
 برنامه است معتقد 2آدولفسون (.1390 همکاران، و جوادی

جستجوی  جهت افراد توانایی افزایش توانمندسازی موجب
د )آدولفسون شومی آنها برای حلراه یافتن نیز و مشکالت

 این 3فانل اعتقاد به طور همین. (2004و همکاران، 
حل  فرآیندهای در افراد فعال شرکت به منجر هابرنامه
 .(2004 شود )فانل و اندرسون،می منجر مسئله

(، در تحقیقی با هدف بررسی سرمایه 2016) 4لی و چو
بر خالقیت کارورزان برای ایفای نقش به این  یشناختروان

بر خالقیت این  یشناختروانرسیدند که سرمایه  نتیجه
و  در پژوهش دیگر که توسط زوبیرافراد اثرگذار است. 

(، با هدف بررسی نقش رهبری اصیل بر 2015) 5کمل
 یشناختروانسرمایه  یگریانجیمخالقیت با توجه به نقش 

انجام شد این یافته به دست آمد که رهبری اصیل، سرمایه 
 طوربهمربوط به کار  یهاانیرجو  یشناختروان
با خالقیت کارکنان در ارتباط است. یکی از  یتوجهقابل

(، مبنی بر این 2012) 6مارکس و چانهاتحقیق رگو، سوزا، 
و خالقیت ارتباط مثبت  یشناختروانبود که بین سرمایه 

 7وجود دارد. همچنین سویتمن، لوتانز و لوتانز داریمعن
روانشناسی  ةهدف بررسی رابطدر تحقیقی با (، 2011)

و عملکرد خالق به این نتیجه رسیدند که بین این  گرامثبت
سو، باکر و وجود دارد.  یداریمعندو مقوله ارتباط مثبت و 

(، در پژوهش خود نشان دادند که بین 2014) 8جیانگ
و اثر  داریمعن ةدرونی رابط ةو انگیز یشناختروانسرمایه 

 سال در 9هانتر توسط که دیگر شیپژوهمثبت وجود دارد. 
 بین که داد نشان خود مطالعه در شده انجام 2009

                                                
1. White 
2. Adolfsson 
3. Funnell 
4. Lee & Chu 
5. Zubair & Kamal 
6. Rego, Sousa, Marques & Cunha 
7. Sweetman, Luthans, F & Luthans 

8. Siu, Bakker & Jiang 
9. Hunter 

 دارییمعن ةرابط خالقیت و گراتحول رهبری هایسبک
 ساختار که هاییسازمان دیگر، بیانی به یا دارد وجود

 و کنندمی استفاده گروهی مشارکت از و دارند ارگانیک
 هایایده خلق رد دارند بیشتری افقی و عمودی روابط
 بر بیشتری توان از سازمانی عملکرد افزایش و خالق

 اقتضایی رهبری سبک دیگر تحقیقات برخی اما خوردارند،
 انصاری (.1393 همکاران، و خانیقره) دانستند ترمناسب را
 و گراتحول رهبری سبک بین ةرابط( 1386) تیموری و

 و دندنمو بررسی را مدارس مدیران در خالق تفکر سبک
 تفکر ابعاد با گراتحول رهبری سبک که کرده اند مشاهده

 دارای پذیریانعطاف جز( سیالی و ابداع پویایی،) خالق
 .(1386)انصاری و تیموری،  است داریمعن و مثبت ةرابط

 ةرابط ( در پژوهشی به بررسی1389مقدسی و همکاران )
 مدیران اثربخشی سطح با مغزی ربع خالقانه تفکر سبک

 تسلط آمده، دست به نتایج آموزشی پرداختند. براساس
 با را دارییمعن و مثبت ةرابط مغزی ربع خالق تفکر سبک

 قابلیت: مؤلفه چهار در آموزشی مدیران عملکرد اثربخشی
داد )مقدسی و  نشان تداوم و انسجام اهداف، تحقق انطباق،

 رهبری تأثیر ( در بررسی2001) جانگ .(1389همکاران، 
 در گروه در خالقیت بر آنها تأثیر و عملکرد و گرالتحو

 تحت افراد خالقیت دانشگاهی دریافتند که پژوهش قالب
 افراد خالقیت از بیش داریمعنی طوربه گراتحول مدیریت

 (.1388 همکاران، و غفوری) گراستعمل مدیریت تحت
 ةرابط ( در پژوهشی به بررسی1392داریوش و همکاران )

 مدارس معلمان در خالقیت با مدیران بریره هایسبک
 حاکی پژوهش پرداختند. نتایج دخترپل شهر ابتدایی پسرانه

 رهبری سبک از بیش تحولی، رهبری سبک که است آن از
)داریوش و . است ارتباط در معلمان خالقیت با تبادلی

 (1392همکاران، 
با توجه به مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته، 

پژوهش  یهاهیفرضبیین روابط بین متغیرها و ت منظوربه
 مدل مفهومی زیر ارائه شده است.



 1396شناسی، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش                                                                         66

 اثربخشی یهاسبک
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
 

در آموزان سبک دستوری مدیران و خالقیت دانش بین. 1
 وجود داریمعنی ةرابطاستان البرز  کی هیمدارس دخترانه ناح

 دارد.
آموزان در دانش تیو خالق رانیمد توانمندسازسبک  بین. 2

 وجود داریمعنی ةاستان البرز رابط کی هیمدارس دخترانه ناح
 دارد.

آموزان در دانش تیو خالق رانیمد خودرهبریسبک  بین. 3
 وجود داریمعنی ةاستان البرز رابط کی هیمدارس دخترانه ناح

 دارد.
 یشناختروانسبک دستوری مدیران و توانمندسازی  بین. 4

 ةرابطاستان البرز  کی هیدر مدارس دخترانه ناحآموزان دانش
 دارد. وجود داریمعنی

 یشناختروان یو توانمندساز رانیمد توانمندسازسبک  بین. 5
 ةاستان البرز رابط کی هیآموزان در مدارس دخترانه ناحدانش
 دارد. وجود داریمعنی

 یشناختروان یدسازو توانمن رانیمد خودرهبریسبک  بین. 6
 ةاستان البرز رابط کی هیآموزان در مدارس دخترانه ناحدانش
 دارد. وجود داریمعنی

 در آموزاندانش یشناختروان توانمندسازی و خالقیت بین. 7
 وجود داریمعنی ةرابط البرز استان یک ناحیه دخترانه مدارس

 دارد.

 
 
 
 

 پژوهش شناسیروش
، روش حیث از و کاربردی، هدف ظرن از حاضر تحقیقیشناسروش

 کاربردی تحقیق این. ای و همبستگی استمقایسه -توصیفی 
 خاص زمینه یک در کاربردی دانش توسعه پی در چون است
 تحقیق در نظر مورد سؤاالت به پاسخگویی عبارتی به. است

 توصیفی تحقیق. است توصیفی، حاضر تحقیق. است مدنظر
 یا شرایط توصیف آنها هدف که است هاییروش مجموعه شامل
 آنچه حاضر تحقیق در عبارتی به. است بررسی مورد هایپدیده
 دهش ارائه محقق توسط تصرفی و دخل گونههیچ بدون هست
تحقیق  در که چرا. است همبستگی تحقیق این همچنین. است

 و خالقیت ایجاد در مدیران اثربخشی هایسبک، حاضر
 دختر آموزاندانش یشناختروان سازیتوانمند با آن سنجیارتباط
 .گیردمورد مطالعه و بررسی قرار می البرز استان یک ناحیه

اطالعات دریافت شده تعداد  براساسآماری پژوهش  ةجامع
آماری از  ةآماری از جامع ةبرای انتخاب نموننفر است.  2750آنها 

ای استفاده شده است. بدین گیری تصادفی طبقهروش نمونه
تحصیلی، آموزش و پرورش ناحیه  ةدور براساسب که ابتدا ترتی

بندی گردیده و طبقه 1طبق جدول طبقه،  4یک استان البرز به 
از فرمول  سپس برای انتخاب نمونه آماری از هریک از طبقات،

به نفر  336آماری  ةکوکران استفاده شده است که حجم نمون
از ضریب  هادادهبرای تجزیه و تحلیل  آمده است. دست

همچنین برای آزمون  همبستگی پیرسون استفاده شده است.
 .دش مدل کلی تحقیق از مدل معادالت ساختاری استفاده

 
 

 آموزانخالقیت دانش

 سبک دستوری

 سبک توانمندساز

توانمندسازی   سبک خودرهبری
 آموزاندانش یشناختروان

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 



 67 ...                                                                                                  تیخالق جادیدر ا رانیمد یخشاثرب یهاسبک یبررس: یارجمند کرمان

 

 آماری به تفکیک سهم هر طبقه در نمونه آماری ةنمون .1جدول 

 سهم هر طبقه در نمونه آماری تعداد طبقات
 121 988 ابتدایی اول دوره دختر آموزاندانش

 101 827 ابتدایی دوم دوره دختر وزانآمدانش

 56 459 متوسطه اول دوره دختر آموزاندانش

 58 476 متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش

 336 2750 جمع

 
 عبارت است از: یریگاندازهابزار 

 و هاوتون نظریه بر های اثربخشی مدیران مبتنیسبکالف(  
گویه و  15 دارای سشنامهاز پر بخش استفاده گردید. این کرستوفر

 پنج مقیاس قالب در که (بعد )دستوری، توامندساز و خودرهبری 3
 .است گرفته قرار استفاده مورد لیکرت ایگزینه

از  آموزانخالقیت دانش به مربوط سؤاالت شامل دوم ب( بخش
از  بخش استفاده شد. این (1372) خالقیت عابدی پرسشنامه
بعد )سیالی، بسط، ابتکار و  4گویه و  20 دارای پرسشنامه

 مورد لیکرت ایگزینه پنج مقیاس قالب در که (یریپذانعطاف
 .است گرفته قرار استفاده

 یشناختروانی توانمندساز سؤاالت شامل سوم ج( بخش
از  بخش است این کمرون و نظریه وتن براساسآموزان دانش

بعد )احساس شایستگی،  5گویه و  15 دارای پرسشنامه
 مقیاس قالب در که (و اعتماد دارییمعنثربودن؛ ؤمختاری، مخود
 .است گرفته قرار استفاده مورد لیکرت ایگزینه پنج

های اثربخشی های سبکدر تحقیق حاضر میزان روایی پرسشنامه
مدیران هاوتون و کریستوفر، خالقیت عابدی و توانمندسازی 

های وی نمونهوتن و کمرون در مطالعات مختلف بر ر یشناختروان
ده که حاکی از روایی باالی آن در ابعاد مختلف شمتفاوت تعیین 

از  هاپرسشنامهبرای تعیین روایی حاضر تحقیق  باشد. لیکن درمی
 استفاده گردید.صوری یا نمادی روایی 

از آزمون آلفای کرونباخ  هابرای آزمون پایایی پرسشنامه
های بودن پرسشنامه با توجه به استاندارداستفاده شده است. 

آموزان و توانمندسازی های اثربخشی مدیران، خالقیت دانشسبک
 پایایی ازجملهها دارای پایایی باالیی است. این آزمون یشناختروان

 مجدد آزمون طریق از (،1372توسط عابدی ) خالقیت آزمون
 این به آزمون بخش چهار در تهران راهنمایی مدارس آموزاندانش
، ابتکار 85/0 سیالی بخش پایایی ضریب: آمد دست هب ترتیب

 . در پژوهش حاضر نیز با80/0و بسط  84/0پذیری ، انعطاف82/0
 با و بررسی مورد جامعه آموزدانش 40 روی مقدماتی مطالعه یک

میزان پایایی پرسشنامه خالقیت  SPSS آماری افزارنرم از استفاده
اثربخشی  یهاسبکپرسشنامه ، پایایی 926/0آموزان برابر با دانش

و پایایی پرسشنامه توانمندسازی  904/0مدیران برابر با 
مقدار این آمار نشان به دست آمد.  893/0برابر با  یشناختروان
سؤاالت پرسشنامه همبستگی باالیی با یکدیگر  الا دهد که اومی

تحقیق، از پایایی باالیی برخوردار های پرسشنامه دارند و ثانیاا
 .دنباشمی

 

 هاسؤاالت پرسشنامهآزمون پایایی  .2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت متغیرها
 904/0 17 مدیران اثربخشی یهاسبک

 926/0 20 آموزاندانش خالقیت

 893/0   15 یشناختروان توانمندسازی

 

 ی پژوهشهایافته
 تجزیه برای مناسب آماری هایروش نکردمشخص منظوربه
 اول ةمرحل در، تحقیق هایفرضیه آزمون و هاداده لیلتح و

بررسی،  مورد نمونه در تحقیق متغیرهای و هاعامل توزیع دبای
 سطح که متغیرها از یک هر 2 جدول در شد  مشخص

 05/0 داریمعنی سطح از تربزرگ آمده دستبه( p) داریمعنی
 برای نتوامی و پذیرفته را هاداده بودن نرمال فرض باشدمی

 پارامتریک هایروش از متغیرها این هایفرضیه بررسی
 از متغیرها همه است مشخص که طورهمان. کرد استفاده

 .کنندمی پیروی نرمال توزیع
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 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها – آزمون کولموگروف .3 جدول 

 وضعیت نرمال بودن داریمعنی سطح Zکولموگروف  متغیر

 نرمال 140/0 398/1 ستوریسبک د

 نرمال 070/0 295/1 سبک توانمندساز

 نرمال 106/0 211/1 سبک خودرهبری

 نرمال 056/0 372/1 یشناختروانتوانمندسازی 

 نرمال 294/0 978/0 خالقیت

 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی 

 بین متغیرهای تحقیق ةرابط
 ها بهتوزیع داده با توجه به نرمال بودن بخش این در

بین  ةبه بررسی رابط پیرسون همبستگی ضریب کمک

نتایج آزمون  3شود. جدول متغیرهای تحقیق پرداخته می
ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق را نشان 

 .دهدمی

 
 تحقیق متغیرهای پیرسون بین همبستگی ضریب آزمون نتایج .4جدول 

 متغیرهای تحقیق
همبستگی  ضریب

 یرسونپ

 داریسطح معنی

 دوطرفه
 تعداد

 336 000/0 175/0 آموزاندانش تیو خالق رانیمد یسبک دستور

 336 000/0 305/0 آموزاندانش تیو خالق رانیمد توانمندسازسبک 

 336 000/0 434/0 آموزاندانش تیو خالق رانیمد خودرهبریسبک 

 336 000/0 112/0 آموزاندانش یشناختروان یو توانمندساز رانیمد یسبک دستور

 336 000/0 235/0 آموزاندانش یشناختروان یو توانمندساز رانیمد توانمندسازسبک 

 336 000/0 311/0 آموزاندانش یشناختروان یو توانمندساز رانیمد خودرهبریسبک 

 336 000/0 740/0 آموزاندانش یشناختروان یو توانمندساز تیخالق

 

آزمون  یداریسطح معن شود.یمالحظه م( 3)چنانچه در جدول 
r نیبوده و ا 000/0 بین متغیرهای تحقیق ةرابط یبرا رسونیپ 

با  زیبوده و ن ترکوچک 05/0 یداریسطح از حداقل سطح معن
از مقدار  کهمحاسبه شده  رسونیپ r یهمبستگ بیاتوجه به ضر

است،  195/0که  335 یآزاد ةبا درج رسونیپ r یبحران
 متغیرهای تحقیق نیب یداریمعن ةرابط ،لذا است. تربزرگ

 .گیردتحقیق مورد تأیید قرار می ةفرضی 7و  وجود دارد
 

 یمدل معادالت ساختار
 یشاخص مهم برازش استفاده شد؛ یک 6، از هامدلآزمون  یبرا

( بود که P) یمجذور کا دارییمعنها، شاخص از این شاخص

این دسته  .شودیمحسوب م لقبرازش مط یهاشاخص ازجمله
 یهاانسیکووارو  هاانسیوارتفاوت  یها بر مبنااز شاخص

 شدهبینیپیش یهاانسیکووارو  سوکیمشاهده شده از 
دیگر، محاسبه  یمدل تدوین شده از سو یپارامترها براساس

مؤید  یمجذور کا دارییمعن 05/0از  تربزرگمقدار  شوند؛یم
( CMIN/DF) بهنجار شده یکامدل است. شاخص مجذور 

 برآورد یو ریشة دوم مربعات خطا آن 5تا  1که مقدار بین 
(RMSEA که مقدار )آن مدل را تأیید  08/0از  ترکوچک
دو شاخص دیگر مورد استفاده بودند؛ این دو شاخص  کنند،یم

 شوند؛یمحسوب م برازش مقتصد یهاشاخص ازجمله
 یهاشاخص ضعفنقطه نیترمهممزبور برآنند تا  یهاشاخص

برازش با افزایش  یهابرازش مطلق )بهبود مقدار شاخص
آیا از دست  کنندیم یبررس ،لذا .پارامتر به مدل( جبران شود

 یآزاد گذاردن یک پارامتر برا یبه ازا ییک درجة آزاد دادن
 ایبرازش مطلق شده است  یهابرآورد، سبب بهبود شاخص

 ر؟یخ
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 رانیمد یاثربخش یهاسبک ةمبیّن رابط یمدل معادلة ساختار. 2شکل 
 تیخالق یانقش واسطه نییآموزان: تبدانش یشناختروان یبا توانمندساز

 
استفاده شد،  هامدلسه شاخص دیگر که از آنها برای برازش 

 -(، شاخص توکرIFI) عبارت بودند از شاخص برازش افزایشی
( که مقادیر CFIطبیقی )( و شاخص برازش تTLIلوئیس )

بودن مدل  قبولقابلدهندة آنها نشان 9/0مساوی  تربزرگ
های برازش شاخص ینترمهم ازجملهاست؛ این سه شاخص 

های برازش تطبیقی، در شوند؛ شاخصتطبیقی شمرده می
های برازش مطلق، با مبنا قرار دادن راستای تکمیل شاخص

مورد آزمون را با آن  یک یا چند مدل، مدل نظری تدوین شدة
، ترقبولقابلکنند که آیا به لحاظ آماری مقایسه و بررسی می

 یا بدون تفاوت با آن است. تریفضع

 هایسبک ةرابط مبیّن ساختاری معادلة مدل

 یشناختروانتوانمندسازی  مدیران با اثربخشی

 ای خالقیتآموزان: تبیین نقش واسطهدانش

جز  برازش هایهمه شاخص قیق،اصلی تح مدل با ارتباط در
 سطح شاخص مجذر کای و ریشه دوم مربعات خطای برآورد در

 سبب به ترتیب، این به هستند. مدل مؤید درصد 95 اطمینان
 رگرسیونی، ضرایب دارییمعن نیز و ساختاری معادلة مدل تأیید
 با مدیران توانمندساز و خودرهبری اثربخشی سبک ةرابط

 ایواسطه نقش تبیین: آموزاندانش یناختشروان توانمندسازی
 در یعنی شود؛می تأیید درصد 95 دارییمعن سطح خالقیت در

 بین سبک ةآموزان در رابطخالقیت دانش اطمینان از سطح این
 توانمندسازی با مدیران توانمندساز و خودرهبری اثربخشی

 .کندآموزان میانجیگری میدانش یشناختروان

 
 پژوهش مبیّن ساختاری معادلة مدل تحلیل مسیر نتایج .5جدول 

 میرمستقیغاثر  اثر مستقیم مدل معادله ساختاری دیمؤ یرهایمتغ
 - 04/0 بر خالقیت یدستور یسبک اثربخش

 - 01/0 یشناختروان یتوانمندسازبر  یدستور یسبک اثربخش

 028/0 - سط خالقیتبا نقش متغیر وا یشناختروان یتوانمندسازبر  ی دستوریسبک اثربخش

  21/0 بر خالقیت توانمندساز یسبک اثربخش

 - 06/0 یشناختروان یتوانمندسازبر  توانمندساز یسبک اثربخش

 147/0  با نقش متغیر واسط خالقیت یشناختروان یتوانمندسازبر  توانمندساز یسبک اثربخش

 - 44/0 بر خالقیت خودرهبری یسبک اثربخش

  24/0 یشناختروان یتوانمندسازبر  بریخودره یسبک اثربخش
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 308/0 - با نقش متغیر واسط خالقیت یشناختروان یتوانمندسازبر  خودرهبری یسبک اثربخش

 - 70/0 یشناختروانخالقیت بر توانمندسازی 

   
 مدیران اثربخشی هایسبک ةرابط مبیّن ساختاری معادلة های برازش مدل. شاخص6جدول 

 خالقیت ایواسطه نقش تبیین: آموزاندانش یشناختروان ازیتوانمندس با 

RMSEA CFI TLI IFI CMIN/DF P هاشاخص 

 توانمندسازی با مدیران اثربخشی هایسبک 000/0 928/3 928/0 904/0 927/0 093/0
 نقش تبیین: آموزاندانش یشناختروان

 خالقیت ایواسطه

 
دهد ژوهش نشان مینتایج حاصل از تحلیل مسیر مدل کلی پ

درصد( بر  04/0که سبک اثربخشی دستوری اثر مستقیم )
دارد در  یشناختروانتوانمندسازی درصد( در  01/0خالقیت و )

 028/0خالقیت( با ضریب ) باوجودحالی که اثر غیرمستقیم )
باشد. به عبارتی می یشناختروان یتوانمندساز درصد( بر

تأثیر مستقیم و  یوردست یسبک اثربخشتوان گفت که می
 یشناختروان یتوانمندسازخالقیت( بر  باوجودغیرمستقیم )

اثر مستقیم  توانمندساز یسبک اثربخشندارد. آموزان دانش
 یتوانمندسازدرصد( بر  06/0خالقیت و )درصد( بر  21/0)

 باوجوددارد در حالی که اثر غیرمستقیم ) یشناختروان
 یتوانمندساز ردرصد( ب 147/0( با ضریب )تیخالق
 باوجودتوان گفت میباشد. به عبارتی می یشناختروان
نسبت به  توانمندساز یسبک اثربخشدر بین دو متغیر،  تیخالق

را آموزان دانش یشناختروان یتوانمندسازمسیر مستقیم 
خودرهبری نیز اثر مستقیم  یسبک اثربخشدهد. افزایش می

 یتوانمندسازدر  درصد( 24/0) خالقیت و درصد( بر 44/0)
 باوجوددارد در حالی که اثر غیرمستقیم ) یشناختروان
 یتوانمندساز درصد( بر 308/0( با ضریب )تیخالق
در بین دو  تیخالق باوجود ،به عبارتی است. یشناختروان

ی نسبت به مسیر مستقیم خودرهبر یسبک اثربخشمتغیر، 
فزایش را بیشتر اآموزان دانش یشناختروان یتوانمندساز

 70/0همچنین متغیر واسط خالقیت اثر مستقیم ) دهد.می
 توانیم ،نیبنابرا دارد. یشناخترواندرصد( بر توانمندسازی 

 یسبک اثربخش نیب ةآموزان در رابطدانش تیگفت که خالق
 یشناختروان یبا توانمندساز رانیمد یخودرهبرتوانمندساز و 

 .دکنیم فایا یگرآموزان نقش واسطهدانش
 

 یریگجهینتبحث و 
های پژوهشـی نشـان داد کـه بنابراین نتایج حاصل از فرضـیه

خالقیــت و توانمندســازی  بــااثربخشــی مــدیران  هایســبک

لذا مدل کلی  دارد. دارییمعن ةبطآموزان رادانش یشناختروان
تحقیق ترسیم و با استفاده از مدل معـادالت سـاختاری مـورد 

أیید مدل معادلة سـاختاری و نیـز به سبب ت آزمون قرار گرفت.
ــ ــ دارییمعن ــیونی، رابط ــرایب رگرس ــی  ةض ــبک اثربخش س

 یشـناختروانخودرهبری مدیران با توانمندسازی توانمندساز و 
ــش واســطهدانش ــین نق ــوزان: تبی ــطح آم ــت در س ای خالقی

 درصد تأیید شد. 95 دارییمعن

 ةمتغیر خالقیـت در رابطـ باوجودهمچنین نتایج نشان داد 
خـودرهبری مـدیران بـا توانمندسـاز و ین سـبک اثربخشـی ب

آمـوزان، اثـر مسـتقیم سـبک دانش یشناختروانتوانمندسازی 
 یشـناختروانمـدیران بـر توانمندسـازی  توانمندسازاثربخشی 

 بـاوجودامـا دهـد. داری خود را از دست میآموزان معنیدانش
در بــین دو متغیــر ســبک اثربخشــی خــودرهبری و  تیــخالق

ی نسبت خودرهبر یسبک اثربخشآموزان، نمندسازی دانشتوا
را بیشـتر افـزایش آموزان دانش یتوانمندسازبه مسیر مستقیم 

آمـوزان در توان گفت کـه خالقیـت دانشبنابراین می دهد.می
خودرهبری مدیران بـا توانمندساز و بین سبک اثربخشی  ةرابط

گری ایفـا آموزان نقش واسطهدانش یشناختروانتوانمندسازی 
 کند.می

 ةحوز در بسیاری تحقیقات وجود بیانگر تحقیق ادبیات
 مختلف متغیرهای با آن روابط و مدیران بخشیراث سبک

 طوربه که هاییپژوهش از تعدادی به ادامه در. باشدمی
 دانست حاضر پژوهش با همسو تواندمی غیرمستقیم یا مستقیم

 داد نشان سنگاپور هدانشگا در پژوهشی نتایج: شودمی اشاره
 تحصیلی عملکرد بر تبادلی رهبری از بیش تحولی رهبری که

 جانگ توسط شده انجام تحقیق دارد. نتایج تأثیر آموزاندانش
 و گراتحول رهبری ریتأث بررسی عنوان با 2001 سال در

 خالقیت که داد نشان گروه در خالقیت بر آنها تأثیر و عملکرد
 از بیش داریمعنی طوربه گراتحول مدیریت تحت افراد

 تیموری و انصاری. گراستعمل مدیریت تحت افراد خالقیت
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 تفکر سبک و گراتحول رهبری سبک بین ةرابط( 1386)
 نمودند مشاهده و نمودند بررسی را مدارس مدیران در خالق

 و ابداع پویایی،) خالق تفکر ابعاد با گراتحول رهبری سبک که
است.   داریمعن و مثبت ةرابط دارای یریپذانعطاف جز( سیالی

 بین که داد نشان 2009 سال در هانتر نتایج پژوهش
 وجود دارییمعن ةرابط خالقیت و گراتحول رهبری هایسبک

 داد نشان 1391و تیرگر حاصل از پژوهش تابلی  دارد. نتایج
 ةرابط کارکنان خالقیت و آفرینتحول رهبری بین که
داریوش و همکاران  پژوهش نتایج د.دار وجود دارییمعن

 از بیش تحولی، رهبری سبک که است آن از حاکی 1392
 نتایج است. ارتباط در معلمان خالقیت با تبادلی رهبری سبک

 که داد نشان (1392) حاصل از پژوهش مهری و همکاران
 خالقیت با تبادلی رهبری سبک از بیش تحولی، رهبری سبک

 است. ارتباط در معلمان
و  که خالقیت دهدمی نشان تحقیق نتایج اینکه به توجه اب

 اثربخشی هایسبک با آموزاندانش یشناختروانتوانمندسازی 
داری معنی ةرابط البرز استان یک ناحیه دخترانه مدارس در مدیران

 توانمندسازی و خالقیت بین داریمعنی ةرابطهمچنین و  دارد
 استان یک ناحیه دخترانه مدارس در آموزاندانش یشناختروان
 مدیران خودرهبری اثربخشی سبک از طرفی .دارد وجود البرز

 توانمندسازی و خالقیت اثربخشی، هایسبک دیگربه نسبت

 و کند لذا برای ارتقاء سطح خالقیتمی تبیین بهتر را آموزاندانش
های اثربخشی آموزان و با توجه به نوع سبکدانش توانمندسازی
 :شودارهای زیر پیشنهاد میمدیران راهک

 افکار، آوردن در چالش به جهت ترغیب ذهنی طریق . از1
 و هاارزش شناخت آموزان دردانش خالقیت و تصورات

که مدیران  است آن مستلزم امر این. کنند استفاده باورهایشان
های آموزان را به سمت تفکر خالق در کالسدانش آموزشی،

 درس سوق دهند.
های مدارس معلمان را ترغیب کنند تا در کالس. مدیران 2

آموزان حمایت درس از تفکرات جدید و نو و خالقانه دانش
 این کنند و اشتباهات آنان را مورد انتقاد شدید قرار ندهند زیرا

و  گرددمی آموزاندانش در خالقیت سرکوب موجب امر
 کند.آنان را با مشکل مواجه می یشناختروانتوانمندسازی 

 توجه آموزان نیزدانش فردی یهاتفاوتبه  باید همچنین
 .باشند داشته

 و پیشنهادها نظام ایجاد طریق توانند از. مدیران مدارس می3
 های جدیدنوآوری و کارهاراه ها،ایده فکر، هایاتاق

 و مورد آوریجمع آموزان را در مورد موضوعات مرتبطدانش
ق به رشد قدرت خالقیت و تا از این طری .دهند قرار بررسی

 توانمندسازی آنها کمک نمایند.
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