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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of ethical 
leadership on the organizational effectiveness of schools with the 
mediating role of creativity and psychological empowerment of 
teachers. The research method was descriptive-correlational. The 
study population consisted of 2209 teachers in Shiraz District 1 in 
the academic year 2020-2021. Which was selected using a simple 
random sampling method and based on Cochran's formula, a sample 
of 327 teachers from this community. To collect data from four 
ethical leadership questionnaires (Kalshoven, Den Hartog & De 
Hoogh, 2011); Psychological empowerment (Spreitzer, 1995); Staff 
Creativity (Torrance, 1963) and the School Organizational 
Effectiveness Questionnaire (Serjivani, Strata & Robert, 1992) were 
used. Data analysis was performed using structural equation 
modeling. Findings showed that: Ethical leadership, psychological 
empowerment and creativity have a direct, positive and significant 
effect at the level of 0.05 on organizational effectiveness; Ethical 
leadership also has an indirect, positive and significant effect on 
organizational effectiveness through the mediation of psychological 
empowerment and creativity. From the findings, it can be concluded 
that ethical leaders, along with the mediating role of psychological 
empowerment and creativity of teachers, have an effective role in the 
organizational effectiveness of schools. Therefore, if school 
principals and leaders have positive qualities of ethical leadership 
and in this process use strategies such as psychological 
empowerment and creativity of teachers, they can create favorable 
conditions for cooperation and participation of teachers in various 
school affairs and ultimately. Provide school effectiveness. 
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 نقش با مدارس سازمانی اثربخشی در اخالقی رهبری ثیرتأ
 معلّمان  خالقیّت و شناختیروان توانمندسازی میانجی

 

 

 سیروس قنبری
 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه تربیتی، علوم گروه ،دانشیار

 حسین معجونی
 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه آموزشی، مدیریت یدکتر دانشجوی

 

 چکیده

 جیمیان نقش با مدارس سازمانی اثربخشی در اخالقی رهبری تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف

. ودب همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش. بود معلَّمان شناختیروان توانمندسازی و خالقیّت

 نفر 2209 تعداد به 1399-1400 تحصیلی سال در شیراز 1 ناحیه معلَّمان شامل پژوهش جامعه

 حجم به اینمونه کوکران فرمول مبنای بر و ساده تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با که بودند،

اخالقی  رهبری پرسشنامه چهار از هاداده آوریجمع برای. شد انتخاب جامعه این از معلَّم 327

(Kalshoven et al., 2011؛) شناختیروان توانمندسازی (Spreitzer, 1995؛) کارکنان  خالقیّت

(Torrance, 1963و ) سازمانی اثربخشی پرسشنامه ( مدارسSerjivani et al., 1992) گردید استفاده .

 شانن پژوهش هاییافته. شد انجام ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با هاداده وتحلیلتجزیه

 در یارمعناد و مثبت مستقیم، اثر خالقیّت، و شناختیروان توانمندسازی اخالقی، رهبری: که داد

 توانمندسازی گریمیانجی با اخالقی رهبری همچنین دارد؛ سازمانی اثربخشی بر 05/0 سطح

 توانمی هاافتهی از. دارد سازمانی اثربخشی بر معنادار و مثبت غیرمستقیم، اثر خالقیّت و شناختیروان

 معلَّمان، خالقیّت و شناختیروان توانمندسازی میانجی نقش همراه به اخالقی رهبران که گرفت نتیجه

 دارسم رهبران و مدیران چنانچه بنابراین؛ باشندمی مدارس سازمانی اثربخشی در مؤثَّری نقش دارای

 دسازیتوانمن مانند راهبردهایی از فرایند این در و باشند برخوردار اخالقی رهبری مثبت خصایص از

 مشارکت و همکاری جهت مساعدی شرایط توانندمی گیرند، بهره معلَّمان خالقیّت و شناختیروان

 .کنند فراهم مدرسه اثربخشی یتدرنها و مدرسه مختلف امور در معلَّمان بیشتر چه هر

 :کلیدی هایواژه
 معلّمان اخالقی، رهبری خالقیّت، ،شناختیروان توانمندسازی سازمانی، اثربخشی

 
 است شده انجام مستقل پژوهشی صورتبه حاضر مقاله.
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 مقدمه

و  نیرترمؤثَّ ،ترینبرجسته عنوانبه یآموزش هایسازمان
افراد  یرسم یتتربو  یمدار تعلهدهع هایسازمان نیترگسترده

 اهسازمان گرید یانسان عمناب کنندهتأمین نیچنمجامعه و ه
 یداریپادر  یاالعادهفوقمهم و  تأثیر(، 1395یان، حیمر)

 ,Gonzálezی دارند )هر کشور یو فرهنگ ی، اقتصادیاجتماع

ی اس، دغدغهحسّ یتمأمور نیه به ابا توجّ(. 2020
 یارسمد ییهمواره، شناسا ،یتتربو  میتعل یحوزه شمندانیاند

مهم  نیممکن از انجام ا نحو نیبوده است که بتوانند به بهتر
های مالک ترینمهمیکی از  .(53: 1395)رحیمیان،  ندیبرآ

میزان اثربخشی  ،مدارس ازجملهآموزشی  هایسازمان موفقیت
 رفتشیهستند که باعث پ یمدارس اثربخش، مدارس. آنان است

 ,Ferguson) دنمختلف شو هایزمینه در خود آموزاندانش

دستیابی به اهداف سازمان  میزان معنای به 1(. اثربخشى2017
 ( که برایDouglas et al., 2021) استبا استفاده مؤثر از منابع 

 ,.Arnett et alبوده ) اهمیتئز بسیار حا سازمان مدیریت

 Akhtar et( و معانی متفاوتی برای افراد گوناگون دارد )2018

al., 2018اینکه اثربخشی  مورد در اجماعی هیچ (. اگرچه
 وجودبااینشود وجود ندارد، گیری میچیست و چگونه اندازه

 رضایت اهداف، بر با تمرکز را اثربخشی مطالعات، از برخی
رند گیدر نظر می خارجی ذینفعان با ارتباط و خلیذینفعان دا

(Shet et al., 2019.) 

افزون بر  ،یبه اثربخش دنیجهت رس یهر سازمان آموزش
وانا به رهبری ت یاساس ازیدارد، ن ییهاسازوبرگبه  ازین نکهیا

 .(1395و همکاران،  جمعهامام) و فکور در سازمان دارد
انطباق و سازش با محیط رهبرانی که در مواقع بحرانی ضمن 

 میزیآیتموفق طوربهمتغیّر، با نیروهای تهدیدکننده خارجی 
ها را در جهت اصلی سازمان هدایت برخورد کرده و نیروی آن

 رهبر نقش (.1398دهقان،  کنند )کوهی، هاشمی، مینائی ومی
در  مدرسه یو اثربخش یتموفقعامل مهم در  کی عنوانبه

 ,Pashiardis & Kafaشود )می های مختلف دیدهپژوهش

2021; Benoliel & Berkovich, 2020 .)و رهبران رانیمد 
را با  مدارسهای هدف دارند که آن را ییو آگاه، توانا ستهیشا
ند و ق بخشبرتر تحقَّ ایگونهبه منابع نیکمتر کارگیریبه

                                                           
1. effectiveness 

2. ethical leadership 

، انو همکار )طوطیان را باال ببرند مدارس ییو کارا یاثربخش
، سبک مدیریتهای رهبری و از میان سبک .(507 ، ص1397

و پتانسیل باالیی در افزایش  یتظرفدارای  2رهبری اخالقی
رهبران اخالقی  درواقع. استوری و اثربخشی مدارس بهره

تعامل نزدیک و انسانی که با معلَّمان مدرسه خود  واسطهبه
دارند و همچنین با ارائه بازخوردهای ترغیبی برای رفتارهای 

ثبت و اخالقی و بازخوردهای بازدارنده برای رفتارهای منفی، م
در دسترس خود را  هایظرفیتقادر خواهند بود تا  خوبیبه
اد و نژاثربخشی باالتر سازمان هدایت کنند )رحیمی سویبه

 گوناگون هایییرسوا پی در اخالقی (. رهبری1398پرور، گل
 خود به را دیزیا توجّه جهان سراسر در بزرگ هایسازمان

 (. کارکنان خلَّاق،Ahmad et al., 2019است ) کرده جلب
 و هاچالش از طیفی با جدید هایایده اجرای و ایجاد با اغلب

ا ر اخالقی رهبران نقش که شوند،می روبرو اخالقی معضالت
 پذیرییتمسئول و خودمختاری اخالقی، هنجارهای ارتقاء در

(. Shafique et al., 2019د )کنمی را برجسته کار کارکنان در
محور بین کارکنان یک سازمان، ایجاد محیطی اخالق درواقع

 Mubarak etپذیر است )تنها زیر چتر رهبران اخالقی امکان

al, 2021است  ها در زمینه رهبری اخالقی نشان داده(. پژوهش
یک عامل مهم در محل کار،  عنوانبهکه وجود چنین رهبرانی 

( 1396؛ بنیسی، 1398دیِ بیشتر )زندکریمی، باعث توانمن
خود خالقیّت آنان و بهبود  نوبهبهمعلَّمان شده که این امر 

( و اثربخشی سازمانی Shafique et al., 2019عملکرد )
 ( مدارس را به دنبال دارد.1398پرور، نژاد و گل)رحیمی

یکی از عوامل اساسی در  عنوانبهمعلَّمان،  3توانمندسازی
 سهیم روش ترینسالم اثربخشی و کارایی مدارس، بهبود

 اعتماد، حسِ روش این با. است قدرت در معلَّمان نمودن
 ایجاد آنان در خوداتکایی و تعهّد غرور، انرژی مضاعف،

سازمان،  امور در جوییبا افزایش احساس مشارکت و شودمی
مانی ساز اثربخشی یتدرنهاعملکرد فردی و سازمانی و  بهبود
(. Mahmoud et al., 2021شد ) خواهد س فراهممدار

به  مدیر آن طی که شودمی اطالق فرآیندی به توانمندسازی
 مستقل گیریتصمیم برای الزم توانایی تا کندمی کمک کارکنان

(. برای توانمندسازی 6 ، ص1396آورند )عمارلو،  دست به را

3. empowerment 
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کارکنان دو رویکرد اساسی مطرح است. اوّلی رویکرد 
و  1ارتباطی توانمندسازی که مندسازی از منظر ساختاریتوان

شود و دوّمی رویکرد توانمندسازی از می نامیده نیز 2مکانیکی
نیز نامیده  3ارگانیک که توانمندسازی شناختیروانمنظر 

(. توانمندسازی Jena et al., 2019, P 300شود )می
 به معنای ایجاد یک حس درونی در افراد که شناختیروان

کنند  یریگتصمیممستقل، در فرایند کاری خود  طوربهبتوانند 
توانمندسازی  (.35 ، ص1398و همکاران،  )مُرسل

 هاازمانس رقابتی مزیّت و کارکنان بالقوّه توانایی ،شناختیروان
مثبتی بر  ( و تأثیراتAldaihani, 2019دهد )می افزایش را

( و بهبود 1400زاده و همکاران، خالقیّت کارکنان )عرب
( و اثربخشی سازمان Dabo & Ndan, 2018عملکرد کلَّی )

(Ambad et al, 2021; Mahmoud et al., 2021می ) .گذارد
 هبودب برای اساسی و مهم زیربنایی، اقدامی معلَّمان تواناسازی

 یدارا( معلَّمان Sablo Sutton et al., 2021است ) مدارس
کرده و  ینیبشیشکالت را پتوانند میمباال  شناختیروانتوان 

 یبرا یاتیعمل یهاوهیبه اهداف و ش یابیدست یاز نفوذ خود برا
 Ambad) استفاده کنند ،باال کیفیتبا  یِکار جهینت کی جادیا

et al, 2021).  توانمندسازی معلَّمان با افزایش انگیزش و
د. شوتر شدن محیط کار، به اثربخشی مدرسه منجر میسالم

نیز یکی دیگر از  4نمندسازی، خالقیّت معلَّمانعالوه بر توا
، ارانو همک یقنبر) استعوامل تأثیرگذار بر اثربخشی مدارس 

1393.) 
ممتازی دارد و  یتموقعهای آموزشی ت در سازمانخالقیّ

، وپرورشآموزشاس دشوار و حسّ هاییتمأموروظایف و 
 قاق تسهیل گردیده و امکان تحقَّمانی خلَّدر پرتو داشتن معلَّ

 دی، تولتیّخالق .(189 ، ص1392)مهری و همکاران،  یابندمی
 Ullahشده )منجر  یثرؤو م عیبد جیاست که به نتا ییهادهیا

et al., 2021 یالیسبه میزان توانایی افراد در ( و همچنین ،

، 1393و همکاران،  یقنبر) پذیری و ابتکار عملبسط، انعطاف
 دیجد فیو وظا هایتموقعحل مشکالت در  برای (137 ص
(. Parhamnia et al., 2021) شودیاطالق م دهیچیو پ

ده توانند زنیمکارکنان خالق داشته باشند،  کهیمادامها سازمان
 Ali) بپردازندرقابت ها به با دیگر سازمانبمانند، رشد کنند و 

et al, 2019 .)و خالق دیمف یاهدهیاکارکنان با خلق  درواقع ،
د ندار یانوآورانه یهاوهیش وخدمات ارائه ر د یانقش عمده

شود میسازمان  پذیریرقابتمنجر به افزایش قدرت که 
(Thuan & Thanh, 2020 خالقیّت و .)آن بر اثربخشی  تأثیر

مختلفی بوده است  محققان موردعالقهسازمانی، موضوع 
(Sicotte, 2019 در همین رابطه قنبری، اردالن و محمدی .)
 یجانیهوش ه یتتقوبا پژوهشی نشان دادند که ( در 1393)

واهد خ ءمدارس ارتقا یسازمان یاثربخش ران،یدر دب تیّو خالق
 .افتی

است  یمهم اجتماع هایسازماناز  یکی وپرورشآموزش
 ندهیمناسب در اجتماع آ نقشی فایا یرا برا آموزاندانشکه 

د هر جامعه، همانن یآموزش هایسازماناگر . کندیآماده م
خود را  هایسازمانق اهداف در تحقَّ یسع گرید هایسازمان

 یالعهطم و یبررس ینهیموضوع زم نیقرار دهند، ا یتاولودر 
 .کندیم ممدرسه را فراه یاثربخش

 به مدوّنی در داخل و خارج از کشور پژوهش تاکنون
ها با یکدیگر آن رابطه و چهار متغیّر این زمانهم بررسی

 خأل به توجه با پژوهش حاضر بنابراین است؛ نپرداخته
است که  درصدد پاسخ به این سؤال شده، اشاره پژوهشی

 یتوانمندسازنقش میانجی  واسطهبهچگونه رهبران اخالقی 
 یسازمان یاثربخشمعلَّمان، منجر به  تیّو خالق شناختیروان

 شوند؟می مدارس
با توجّه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی 

 ژوهش به شکل زیر ترسیم شده است.پ

  

                                                           
1. communication empowerment 

2. mechanical empowerment 

3. organic empowerment 

4. creativity of teachers 
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 .1شکل 

 مدل مفهومی پژوهش

 
 

 روش

روش  ازنظرپژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و 
 1همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیّه معلَّمان ناحیه  -توصیفی

نفر  2209به تعداد  1399-1400شیراز در سال تحصیلی 
اده فی سگیری تصادبودند، حجم نمونه بر اساس روش نمونه

معلَّم تعیین گردید. برای  327و بر مبنای فرمول کوکران 
استان  تیو ترب میپژوهشکده تعلانتخاب اعضای نمونه ابتدا به 

و با دریافت لیست اعضای جامعه و  فارس مراجعه
سیستماتیک( دار )گذاری آن، به کمک روش نظامشماره

رت وتصادفی انتخاب شدند. به این ص صورتبهاعضای نمونه 
که ابتدا با تقسیم حجم جامعه به حجم نمونه فاصله )نظم( 

تا  1بود محاسبه گردید، در ادامه اعداد  6گیری که عدد نمونه
را روی تکه کاغذی نوشته و در ظرفی قرار دادیم و  6
 مدهآدستبهکشی یک عدد بیرون آوردیم، عدد قرعه صورتبه

 م و به همین ترتیبگیری( کردی)فاصله نمونه 6را بعالوه عدد 

گیری بعدی را بعالوه فاصله نمونه آمدهدستبهعددهای 
 معلَّم ادامه دادیم. 327کردیم. این عمل را تا انتخاب 

 های زیر استفاده گردید.از پرسشنامه هادادهجهت گردآوری 
پرسشنامه رهبری اخالقی توسط  پرسشنامه رهبری اخالقی:

Kalshoven  گیری میزان اندازه نظورمبه( 2011)و همکاران
و خصوصیّات سبک  هاویژگیاستفاده مدیران سازمان از 

رهبری اخالقی طرَّاحی و ساخته شده است. این پرسشنامه 
گویه(، رهنمودهای  5انصاف )بُعد:  5گویه و  24 دارای

گویه(، اشتراک قدرت  5گیری فردی )گویه(، جهت 4اخالقی )
که بر اساس طیف  استگویه(  5نقش ) یتشفافگویه( و  5)
، 3، متوسط=2، کم=1=کم یلیخای لیکرت در دامنه درجه 5

گذاری شده است. حداقل و نمره 5=یادز یلیخو  4زیاد=
. است 120و  24حداکثر نمره در این پرسشنامه به ترتیب 

Kalshoven  ضمن نشان دادن روایی ( 2011)و همکاران
 لفایآاستفاده از روش مطلوب پرسشنامه، پایایی این ابزار را با 

 داخلی اردالن هایپژوهشگزارش کردند. در  84/0 کرونباخ
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 لفایآپایایی این ابزار را با استفاده از روش ( 1398) و همکاران
در این پژوهش پایایی و روایی گزارش کردند.  93/0 کرونباخ

و  باخکرون آلفای پرسشنامه رهبری اخالقی با استفاده از روش
 94/0گیری شد. پایایی پرسشنامه تأییدی اندازه تحلیل عاملی

وایی ر. استآمد که بیانگر اعتبار مطلوب این ابزار  به دست
رازندگی ب هایشاخصپرسشنامه نیز با توجّه به نتایج حاصل از 

، 29، درجه آزادی= 63/56گیری )خی دو= اندازه هایدر مدل
 ،RMSEA=045/0، 88/1نسبت خی دو به درجه آزادی= 

94/0=CFI ،92/0=GFI)  قبولقابلدارای برازش مناسب و 
 .است

ازی پرسشنامه توانمندس :شناختیروانپرسشنامه توانمندسازی 
گیری اندازه منظوربهSpreitzer (1995 )توسط  شناختیروان

های روانی کارکنان طرَّاحی و ساخته شده است. این توانمندی
گویه(،  3یستگی )شابُعد:  5گویه و  15 پرسشنامه دارای

دار بودن گویه(، معنی 3گویه(، تأثیرگذاری ) 3خودمختاری )
 5که بر اساس طیف  استگویه(  3گویه( و اعتماد ) 3)

، 3، متوسط=2، کم=1=کم یلیخای لیکرت در دامنه درجه
گذاری شده است. حداقل و نمره 5=یادز یلیخو  4زیاد=

. است 75و  15حداکثر نمره در این پرسشنامه به ترتیب 
Spreitzer ییایمطلوب پرسشنامه، پا ییضمن نشان دادن روا 

گزارش  87/0 کرونباخ آلفایابزار را با استفاده از روش  نیا
( 1398داخلی تاجدار و صفر محمدلو ) هایپژوهشدر  کرد.

 97/0 کرونباخ آلفایپایایی این ابزار را با استفاده از روش 
یایی و روایی پرسشنامه در این پژوهش پا گزارش کردند.
 نباخکرو آلفای با استفاده از روش شناختیروانتوانمندسازی 

 92/0گیری شد. پایایی پرسشنامه و تحلیل عاملی تأییدی اندازه
وایی ر. استآمد که بیانگر اعتبار مطلوب این ابزار  به دست

رازندگی ب هایشاخصپرسشنامه نیز با توجّه به نتایج حاصل از 
، 20، درجه آزادی= 12/38گیری )خی دو= اندازه هایدر مدل

، RMSEA=047/0، 90/1نسبت خی دو به درجه آزادی= 
96/0=CFI ،93/0=GFI)  قبولقابلدارای برازش مناسب و 

 .است
ط پرسشنامه خالقیّت کارکنان توس پرسشنامه خالقیّت کارکنان:

Torrance (1963 )گیری میزان خالقیّت اندازه منظوربه

 گیری شده است. این پرسشنامه دارایارکنان طرَّاحی و اندازهک
 7گویه(، ابتکار ) 5گویه(، بسط ) 8) یالیسبُعد:  4گویه و  26

 5که بر اساس طیف  استگویه(  6پذیری )گویه( و انعطاف
، 3، متوسط=2، کم=1=کم یلیخای لیکرت در دامنه درجه
داقل و گذاری شده است. حنمره 5=یادز یلیخو  4زیاد=

. است 130و  26حداکثر نمره در این پرسشنامه به ترتیب 
Torrance ییایمطلوب پرسشنامه، پا ییضمن نشان دادن روا 

گزارش  82/0 کرونباخ آلفایابزار را با استفاده از روش  نیا
 و همکاران یورکان یمطلبداخلی  هایپژوهشدر  کرد.

 نباخکرو آلفایش پایایی این ابزار را با استفاده از رو( 1398)
در این پژوهش پایایی و روایی پرسشنامه  گزارش کردند. 86/0

حلیل و ت کرونباخ آلفای خالقیّت کارکنان با استفاده از روش
 به دست 95/0گیری شد. پایایی پرسشنامه عاملی تأییدی اندازه

نامه روایی پرسش. استآمد که بیانگر اعتبار مطلوب این ابزار 
برازندگی در  هایشاخصه نتایج حاصل از نیز با توجّه ب

، 30، درجه آزادی= 14/51گیری )خی دو= اندازه هایمدل
، RMSEA=038/0، 80/1نسبت خی دو به درجه آزادی= 

97/0=CFI ،94/0=GFI)  قبولقابلدارای برازش مناسب و 
 .است

پرسشنامه اثربخشی  پرسشنامه اثربخشی سازمانی مدارس:
( 1992)و همکاران  Serjivani سازمانی مدارس توسط

گیری میزان اثربخشی مدارس طرَّاحی و ساخته اندازه منظوربه
کسب هدف بُعد:  4گویه و  25 شده است. این پرسشنامه دارای

گویه(، انطباق با محیط بیرونی  6گویه(، یکپارچگی درونی ) 7)
که بر  استگویه(  6گویه( و حفظ الگوهای فرهنگی ) 6)

، 2، کم=1=خیلی کمای لیکرت در دامنه رجهد 5اساس طیف 
گذاری شده است. نمره 5=خیلی زیادو  4، زیاد=3متوسط=

 125و  25حداقل و حداکثر نمره در این پرسشنامه به ترتیب 
 یینشان دادن روا ( ضمن1992و همکاران ) Serjivani. است

 لفایآابزار را با استفاده از روش  نیا ییایمطلوب پرسشنامه، پا
ثابت داخلی  هایپژوهشدر  گزارش کرد. 79/0 رونباخک

 یآلفاپایایی این ابزار را با استفاده از روش ( 1390) اقلیدی
در این پژوهش پایایی و روایی  گزارش کرد. 94/0 کرونباخ

 آلفای پرسشنامه اثربخشی سازمانی مدارس با استفاده از روش
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 . پایاییگیری شدو تحلیل عاملی تأییدی اندازه کرونباخ
آمد که بیانگر اعتبار مطلوب این ابزار  به دست 96/0پرسشنامه 

روایی پرسشنامه نیز با توجّه به نتایج حاصل از . است
گیری )خی دو= اندازه هایبرازندگی در مدل هایشاخص

، نسبت خی دو به درجه آزادی= 29، درجه آزادی= 63/51
78/1 ،047/0=RMSEA ،94/0=CFI ،92/0=GFI) ارای د

 .است قبولقابلبرازش مناسب و 

 هایافته

توصیفی شامل فراوانی، میانگین،  هایشاخص 1 در جدول
انحراف استاندارد، کجی )چولگی( و کشیدگی متغیّرهای 

و  یچولگ زانیم نکهیه به ابا توجّاند. پژوهش ارائه شده
 نیبنابرا ،است( 2-و  2) پژوهش در دامنه یرهایّمتغ یدگیکش

رار برق رهایّنرمال بودن متغ یعنی یعلَّ یابیمدل فرضیشپ
 .است

 .1جدول 

 پژوهش متغیّرهای وضعیت توصیفی بررسی

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین فراوانی متغیر

 543/0 651/0 318/1 88/4 327 رهبری اخالقی

 581/0 -296/0 785/0 16/3 327 شناختیروانتوانمندسازی 

 436/0 734/0 824/0 62/3 327 انخالقیّت کارکن

 -448/0 817/0 737/0 42/2 327 اثربخشی سازمانی

 .2جدول 

 پژوهش متغیّرهای همبستگی ماتریس
   1 2 3 4 
    - همبستگی رهبری اخالقی 1

     سطح معناداری
   - *524/0 همبستگی شناختیروانتوانمندسازی  2

    000/0 سطح معناداری
  - *370/0 *512/0 همبستگی کارکنان خالقیّت 3

   000/0 000/0 سطح معناداری
 - *375/0 *338/0 *202/0 همبستگی اثربخشی سازمانی 4

  000/0 000/0 000/0 سطح معناداری

 
همه  نیمشخص است، ب 2که از جدول  طورهمان

وجود دارد. شدت  رابطه مستقیم و معنادارپژوهش  یرهایّمتغ
وجود عالمت *  است. مشاهدهقابل فوق از جدول زیرابطه ن

را نشان  05/0پژوهش در سطح  یرهایّمتغ نیبی همبستگ
 .دهدیم
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 .2شکل 

 استاندارد حالت در پژوهش شده آزمون الگوی

 
 .3شکل 

 داریمعنی حالت در پژوهش شده آزمون الگوی
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 .3جدول 

 ساختاری معادالت مدل در شده آزمون مستقیم مسیرهای
 داریمعنیسطح  T مسیر استاندارد سیرهای مستقیمم

 05/0 23/4 34/0 اثربخشی سازمانی  رهبری اخالقی

 05/0 34/10 60/0 شناختیروانتوانمندسازی   رهبری اخالقی

 05/0 21/9 57/0 خالقیّت معلّمان  رهبری اخالقی

 05/0 11/5 37/0 اثربخشی سازمانی  شناختیروانتوانمندسازی 

 05/0 42/5 40/0 اثربخشی سازمانی  قیّت معلّمانخال

 با ضریب مسیر رهبری اخالقی 3مطابق نتایج جدول 

اثربخشی سازمانی؛ با  بر( 23/4) آماره تیو ( 34/0مستقیم )
 بر (34/10) آماره تیو ( 60/0مستقیم ) ضریب مسیر

( 57/0مستقیم ) با ضریب مسیر؛ و شناختیروانتوانمندسازی 
اثر  05/0در سطح خالقیّت معلَّمان  بر (21/9)تی  آمارهو 

توانمندسازی  مستقیم اثرداری دارد. مستقیم، مثبت و معنی
( 11/5)( با آماره تی 37/0اثربخشی سازمانی ) بر شناختیروان

 مستقیم اثر. همچنین استدار مثبت و معنی 05/0در سطح 

ره تی ( با آما40/0اثربخشی سازمانی ) بر خالقیّت معلَّمان
 .استدار مثبت و معنی 05/0( در سطح 42/5)

 .4جدول 

 ساختاری معادالت مدل در شده آزمون غیرمستقیم مسیرهای
 داریمعنیسطح  T اثر غیرمستقیم مسیرهای غیرمستقیم

 05/0 59/4 220/0 اثربخشی سازمانیشناختیروانتوانمندسازی  رهبری اخالقی

 05/0 69/4 228/0 اثربخشی سازمانی خالقیّت معلّمان رهبری اخالقی

 با اخالقی رهبری دهد،می نشان 4 جدول که طورهمان
 توانمندسازی واسطهبه( 220/0) غیرمستقیم مسیر ضریب

 مثبت غیرمستقیم، اثر دارای( 59/4) تی آماره با شناختیروان
 همچنین. است 05/0 سطح در سازمانی اثربخشی بر معنادار و

 واسطهبه( 228/0) غیرمستقیم مسیر ضریب اب اخالقی رهبری
 غیرمستقیم، اثر دارای( 69/4) تی آماره با کارکنان خالقیّت

 .است 05/0 سطح در سازمانی اثربخشی بر معنادار و مثبت

 .5جدول 

 تأییدی مسیر تحلیل برازندگی هایشاخص
 برآورد مالک شاخص

 62/231 000/0 خی دو

 130 - درجه آزادی

 78/1 کمترو  2 نسبت

RMSEA 05/0 047/0 تریینپا و 

CFI  96/0 9/0حداقل 

GFI  94/0 9/0حداقل 

AGFI  92/0 9/0حداقل 
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، مقادیر 5 برآورد شده در جدول هایشاخصبر اساس 
دو بر درجه دو، نسبت خیخی هایشاخصگیری شده اندازه

های نسبت به مالک RMSEA ،CFI ،GFI،AGFIآزادی، 
شده، جهت برازش مناسب الگو و مدل آزمون یرشپذقابل

برازش  یدهندهنشانگردد که ارزیابی می قبولقابلمطلوب و 
 .استمناسب مدل ساختاری این پژوهش 

 گیریبحث و نتیجه

 یشدر اثربخ یاخالق یرهبر تأثیر یهدف پژوهش حاضر بررس
و  شناختیروان یتوانمندساز یانجینقش م بامدارس  یسازمان
بود. نتایج فرضیّه اوّل پژوهش نشان داد که  مانمعلَّ تیّخالق
 یبخشبر اثر یو معنادار ، مثبتمیمستق تأثیر یاخالق یرهبر

نژاد و این یافته با نتایج مطالعات رحیمی دارد. یسازمان
 & Boonlaو ( 1396) و همکاران (، امینی1398پرور )گل

Treputtharat (2014همخوانی دارد. رهبران اخالقی )  از
طرف در روابط خود با کارکنان، صادقانه، عادالنه، یک
کنند و از اصولی رفتار می گیریتصمیمو بر مبنای  اعتمادقابل

و رهبری خود، فرصت  مدیریتطرف دیگر در فرایند 
الگوبرداری رفتاری و عملکردی اخالقی و انسانی از رفتارها 

(. 1398پرور، گلنژاد و کنند )رحیمیرا برای کارکنان فراهم می
 ای که با معلَّمانتعامل نزدیک و دوستانه واسطهبهاین رهبران 

ای در مدرسه ایجاد کرده و با دادن دارند، جو صمیمانه
بازخوردهای ترغیبی برای رفتارهای مثبت و اخالقی و 

بازدارنده برای رفتارهای منفی، قادر خواهند بود  یبازخوردها
استفاده و از این  معلَّمانشانس در دستر هایظرفیتاز تمام 

ن مدرسه آ ا برای اثربخشی بهتر معلَّمان و بالطبعطریق زمینه ر
ادارات  مدیریتفراهم کنند. لذا وجود رهبران اخالقی در رأس 

وری و و مدارس منجر به افزایش بهره وپرورشآموزش
 شود.اثربخشی معلَّمان و مدارس می

 تأثیر یاخالق یرهبرکه نتایج فرضیّه دوّم پژوهش نشان داد 
. دارد شناختیروان یبر توانمندساز یو معنادار ، مثبتمیمستق

 (1396)ی سیبن(، 1398این یافته با نتایج مطالعات زندکریمی )
. استجهت ( هم2021و همکاران ) Muniandiو 

، اهداف د بهتعهّ بیتوانمندسازی، برداشتن موانع رشد، ترغ

ه ب افراد وآوری و قادر ساختنن ت،یّخالق ری،یخطرپذ بیترغ
 ترس بردن نی، حذف و از بیتمسئول شیحل مشکل، افزا

 موجب است که زیی. توانمندسازی، خاتمه دادن به هر چاست
 همکاری ، مشارکت ونفساعتمادبهف رشد، آزادی عمل، توقَّ

به  توجهبا (. 1395، و همکاران )فاضل گرددیافراد م
 خصوصبهو  وپرورشزشآمونظام دی که های متعدّچالش

 شیو افزا یه به بالندگ، توجّهستندها مواجه با آن مدارس
 رهبراناز طرفی  .رسدضروری به نظر می معلَّمان هایییتوانا

بر  یتوجهقابلاثرات  ،یاخالق و اصول هاارزشبر  یکمتَّ
 درواقع. گذارندیم بر جای معلَّمانانرژی و توانمندی  احساسِ

 ا برایر نهیزم ،خود انسانیو  منصفانه نگرش با یاخالق انرهبر
 یشنق ومختلف، فراهم کرده  کردهاییرو توانمندسازی افراد با

ایفا  یبه اهداف سازمان لیفرد برای ن تیدر هدا یاساس
 کنند.می

 یاخالق یرهبرنتایج فرضیّه سوّم پژوهش نشان داد که 
. این اردد معلَّمان تیّبر خالق یو معنادار ، مثبتمیمستق تأثیر

و  Ullah(؛ 2021و همکاران ) Nazirیافته با نتایج مطالعات 
 مهاجران( و 1400) و همکاران دری (؛ رجب2021)همکاران 

 کی عامل در ترینمهمرهبری مطابقت دارد. ( 1396) وبندیو د
 سرمـشق ،عنـوان الگـو و نمـادسازمان است؛ که رفتار او به

 رهبـران بـه نظـام توجهیبی. ـردیگیکارکنان قـرار مـ ریسا
عدم  همچون ینـامطلوب امدهاییپ تواندیم یاخالق هایارزش
هرچه  ردیگعبارتبه؛ را به دنبال داشته باشد کارکنان تیّخالق

اندازه کارکنان  همان مدار باشد، بـهسازمان اخالق کیرهبر در 
 ریشتیب اعتماد احـساس گریکـدیدر تعامل با رهبـر و بـا 

در ارتباط  ی جدید و خالقانههادهیاو  نظرات انیو از ب کرده
 مـشکالت سـازمان امتنـاع نخواهنـد کـرد و با مسائل

 و همکاران دری رجب(. به اعتقاد 1396)مهاجران و دیوبند، 
 ،یبر صداقت، فروتن تأکیدبا  رهبران اخالقی( 1400)

 و ردستانیدر قبال ز پذیرییتمسئول و ینقش یالگوساز
 اعتماد و یتقابل یریگشکلموجب  ،یکار طیحمدر  رانگید

و  یتیماح جو نی. ادنشومی یقیو تشو یتیماحجو 
 نیا موجبو  ختهیخود، کارکنان را برانگ نوبهبهکننده دلگرم
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ذارند بگ کتراشر را به ابشابه با رهم هایارزشکه  شودمی باور
 عمل کنند. ترخالقانه و

 یتوانمندساز نشان داد کهنتایج فرضیّه چهارم پژوهش 
 یخشبر اثرب یو معنادار ، مثبتمیمستق تأثیر شناختیروان

معلَّمان توانمند منجر به افزایش کارایی  درواقع دارد. یسازمان
شوند. این یافته با نتایج مطالعات و اثربخشی مدارس می

Ambad ( ؛ 2021و همکاران)Mahmoud  و همکاران
و  حسینی سید (؛ نوروزی1397) و همکاران (؛ زند2021)

نقش نیروی انسانی . استجهت ( همسو و هم1396همکاران )
سازمانی امری  و اثربخشی ق اهدافتحقَّ کارآمد، توانا و دانا در

ترین ، گرانترینمهم عنوانبهمنبع انسانی  .است انکاریرقابلغ
 شود. نیرویترین سرمایه یک سازمان محسوب میارزشو با

سازمان  آورد.مند، سازمان توانمند را به وجود میانسانی توان
مختلف، در  هایتوانمند محیطی است که کارکنان در گروه

و  )آزادی کنندمی با یکدیگر همکاری هایتفعالانجام 
آموزشی و  هایسازمانکار  یتماهبه دلیل  .(1398، همکاران

، استنیروی انسانی کارآمد  یتتربو  تأمینمدارس که همان 
 درواقعدوچندانی دارد.  اهمیتوجّه به توانمندسازی معلَّمان ت

 که هستند مدارسدر  شدهشناختهعامل  نیرترمؤثَّ معلَّمان
و  ، اثربخشیموفقیت یاساس یهااز شاخص هایشتوانایی

آید. در به حساب می یآموزش یهاتداوم اهداف سازمان
 یتاهم معلَّمانشان شناختیروانمدارسی که به توانمندی 

 و هایتفعالو مشتاقانه در  خاطر یترضادهند، معلَّمان با می
وظایف فرانقش، مشارکت خواهند کرد. مشارکت و همکاری 

داشت معلَّمان در پیشبرد اهداف مدرسه، منجر به بدون چشم
 درنهایتاستفاده حداکثری از منابع انسانی در دسترس و 

 شود.اثربخشی مدارس می
 أثیرت تیّخالقنشان داد که  نتایج فرضیّه پنجم پژوهش

 رواقعد دارد. یسازمان یبر اثربخش یو معنادار ، مثبتمیمستق
و  وپرورشآموزشاهداف  ترینمهماز  ینوآورخالقیّت و 

 باألخصی و آموزش هایسازمان یهارسالت ترینمهمجزو 
این . دشوکه منجر به اثربخشی بیشتر مدارس می است مدارس

(، قنبری، اردالن و 1395ات خلعتبری )یافته با نتایج مطالع
( مطابقت دارد. 2019و همکاران ) Sicotte(، و 1393محمدی )

 منزلهبه یانسان یروین خالقیّت بدیلبیو نقش  اهمیتامروزه 
 آموزشی و مدارس، هایسازمان کیاستراتژ منبع ترینمهم
یدا پ وپرورشآموزشاز گذشته در  باالتر مراتببه یگاهیجا

از  نوین وپرورشآموزشاندیشه که در  ییاست تا جا کرده
ود. شیم ادمدارس ی ییدارا ترینمهممان به مثابة معلَّ خالقیّت
د، مان هستنمعلَّ ،در مدرسهی منبع سازمان ترینمهم کهازآنجایی

ه ها بو همچنین تشویق آنابتکار و نوآوری  یهپرورش روحیّ
 دتوانتا حد بسیاری می ،های متفاوت و بدیعابراز نظرات و ایده

 .دناثربخشی سازمانی مدارس کمک ک قبه تحقَّ
 یاخالق یرهبر نتایج فرضیّه ششم پژوهش نشان داد که

و  بت، مثمیمستقریاثر غ شناختیروان یتوانمندساز واسطهبه
 توانیمدر تبیین این یافته  دارد. یسازمان یبر اثربخش یمعنادار
 روانیو توانمندسازی، پ قیوتش قیاز طر یرهبران اخالقگفت 
 یرا بر منافع شخص یتا منافع گروه انگیزانندیبرم را خود
و از راهبردهای توانمندسازی برای خودکارآمدی  داده حیترج
 رندیگیبه اشکال مختلف بهره م یمنابع انسان نفساعتمادبهو 
 ازلحاظ(. زمانی که کارکنان 1392، و همکاران نسبیعامر)

گاه هایشان آتوانمند شوند و نسبت به توانایی روحی و روانی
زایش کنند که این امر افمی یتفعالشوند، با اشتیاق بیشتری 

ادارات  مسئوالناثربخشی سازمان را به همراه دارد. 
 ریرهبو مدیران مدارس با ایفای نقش  وپرورشآموزش

معلَّمان را  یتوانمند هایزمینه ،مناسب و مطلوب یاخالق
ه و از این طریق باعث بهبود عملکرد و اثربخشی فراهم کرد

 شوند.مثبت مدارس می
 یاخالق یرهبر نتایج فرضیّه هفتم پژوهش نشان داد که

ر ب یو معنادار ، مثبتیرمستقیمغاثر  تیّخالق واسطهبه
و  Nazirاین یافته با نتایج مطالعات  دارد. یسازمان یاثربخش

( همسویی 1398ور )پرنژاد و گل( و رحیمی2021همکاران )
 یسازمان طیدر مح ینقش مهمّ یرهبردارد. در حال حاضر، 

ا و بر رفتاره میرمستقیغ ای میمستق طوربهتواند یدارد و م
 Semedo et al, 2018, p) بگذارد تأثیرکارکنان  هاینگرش

، نیاز به یبردارکاله و فساد مانند اخالقی، های(. رسوایی58
 هایسازمانهدایت رفتار کارکنان  ایاخالقی بر وجود رهبران

 توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهای خصوصی، در و دولتی
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 اهمیت هارسوایی را الزم و ضروری ساخته است. این
 بر چگونه رهبران که دهدمی نشان را سؤال این به پرداختن
 ,Shareef & Atanگذارند )می تأثیر خود زیردستان رفتارهای

2019, P 583 .)هایارزش دارای رهبرِ که معتقدند محققان 
م کارکنان، رفتار عادالنه، سهی با در نظر گرفتن نیازهای اخالقی،

د ، فرصت به کارکنان برای بیان عقایگیریتصمیمکردن آنان در 
 Cheng etباعث افزایش اعتماد ) های تازه و متنوّع،و دیدگاه

al, 2014اجرای رکنان درکا ،درنتیجه ( و خالقیّت آنان شده و 
کنند کار می بیشتری انرژی و فداکاری با یفشانوظا

(Babcock-Roberson & Strickland, 2010 که این امر ،)
 افزایش اثربخشی سازمان را به همراه دارد.

 تعارض منافع

 ارضتع در سازمانی و ارگان هیچ منافع با حاضر پژوهش نتایج
 .است شده انجام مالی حمایت بدون و نیست

 منابع

 تأثیر بررسی(. 1398) م. س. هاشمی، م.، و ن.، معظمی، آزادی،
 انیسازم اثربخشی بر کارکنان شناختیروان توانمندسازی

 مطالعات(. خوارزمی دانشگاه کارکنان: موردی مطالعه)
 .33-21 ،(19)10 ،مدیریت در رفتاری

 رهبری (. نقش1398). ح معجونی، ؛ وم م. ر.، تعجبی، اردالن،
 عدالت گریمیانجی با سازمانی شهروندی رفتار در قیاخال

 آموزش بر مدیریت نشریه. سازمانی تعهد و سازمانی
 .11-46، (2)8 ،هاسازمان

 رهبری بین رابطه(. 1395. )ر ساکی، ؛ وع کرامت، م. ر.، ،جمعهامام
 اساس بر قدس شهر ابتدایی مدارس اثربخشی با فکورانه
 در ون رهیافتی پژوهشی - لمیع فصلنامه. پارسونز الگوی

 .168-149 ،(28)7 ،آموزشی مدیریت

 رهبری رابطه(. 1396. )ع افشار، ؛ وح ج.، رضارفیعی، امینی،
 فرماندهی در سازمانی اثربخشی با فرماندهان اخالقی
 ،انتظامی مدیریت هایپژوهش. کردستان استان انتظامی

12(3)، 361-378. 
 با اخالقی رهبری و یادگیرنده نسازما رابطه(. 1396. )پ بنیسی،

 شهر متوسطه مدارس مدیران شناختیروان توانمندسازی

 و رهبری فصلنامه. معنوی هوش میانجیگری با تهران
 .49-31 ،(3)11 ،آموزشی مدیریت

 رهبری رابطه بررسی(. 1398. )ش محمدلو، صفر ؛ وس تاجدار،
 نقش به توجه با شناختیروان توانمندسازی و اخالقی

 دستاوردهای مجله. سازمانی یرفتار شهروند عدیلگریت
 .76-61 ،(17)2 ،انسانی علوم مطالعات در نوین

 جو مدیران، رهبری سبک بین یرابطه(. 1390)ح. ر.  اقلیدی، ثابت
 هنامپایان. اقلید شهر متوسطه مدارس اثربخشی و مدرسه

 .مرودشت واحد. اسالمی آزاد دانشگاه. ارشد کارشناسی
. ب شوقی، ؛ وف فر، حمیدی م.، شریعتمداری، خ.، ج. چراغی،

 منظوربه گرافضیلت رهبری ساختاری مدل ارائه(. 1399)
 نوآورانه رفتارهای و شغلی رضایت شغلی، اشتیاق بینیپیش

 مدیریتی راهبردهای و جوسازمانی ،یتعهد سازمان اساس بر
 (.تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای: موردمطالعه)

 .97-81 ،(51)14 ،آموزشی هاینظام در پژوهش نشریه
 زانیآموزش ابراز وجود بر م یاثربخش نیی(. تع1395ج. ) ی،خلعتبر

 تیابتکار و خالق. ییپسر دوره ابتدا آموزاندانش تیخالق
 .211-197 ،(3)5 ،یدر علوم انسان

 رهبری (. رابطه1400). م خرمین، ؛ وم مالمیر، ح.، دری، رجب
 و رمدی ارتباط گرتعدیل نقش: کارکنان خالقیت و اخالقی
 .114-108، (2) 16. آوریفن و علوم در اخالق. کارکنان

 تهران، عالمه مدارس اثربخشی در کاوشی(. 1395. )ح رحیمیان،
 هایپژوهش. اثربخش مدارس پژوهش در چارچوب

 .69-51 ،(8)2 ،آموزشی مدیریت و رهبری
 رهبری (. کارکردهای1398). م پرور،گل ؛ وپ س. نژاد،رحیمی

 و شناختیروان سرمایه برای حمایتی رهبری و اخالقی
، (1) 14 ،آوریفن و علوم در اخالق. سازمانی اثربخشی

26-34. 
 مدیریت راهبردهای رابطه(. 1397. )ا احمدی، ؛ وق احقر، غ.، زند،

 با کارکنان توانمندسازی و کارآفرینی هایمهارت دانش،
 و ریرهب فصلنامه. مناسب الگوی ارائه و انیسازم اثربخشی
 .160-141 ،(3)12 ،آموزشی مدیریت

 متسهی و اخالقی رهبری بین رابطه بررسی(. 1398. )م زندکریمی،
. معلمان شناختیروان توانمندسازی میانجی نقش با دانش
 .107-87 ،(1)8 ،مدرسه شناسیروان

 بین رابطه بررسی (.1397. )بیگدلی، م ؛ وا ص.، مهرآرا، طوطیان،
 نابعم عملکرد سازمانی و خالقیت با شخصیتی هایویژگی
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. تهران استان 5 منطقه وپرورشآموزش مدیران انسانی
-749 ،(نامهویژه)12 ،آموزشی هاینظام در پژوهش نشریه
766. 

 ی(. رابطه1392) ا. غضنفری، ؛ وع س.، نصراصفهانی، نسب،عامری
 هایپژوهش کارکنان. سازیو توانمند اخالقی رهبری بین

 .128 - 107(،5)1 ،انسانی منابع مدیریت
. ح هنری، ؛ وم ع.، پورکیانی، ع.، خدایاری، م.، زارعی، زاده،عرب

 خالقیت و شناختیروان توانمندسازی (. همبستگی1400)
 ارتقای مدیریت فصلنامه. خیرین جذب در ورزشی مدیران
 .132-121، (5) 10، سالمت

 نقش با ساختاری توانمندسازی تأثیر بررسی(. 1396)عمارلو، ح. 

 سازمانی تعالی بر شناختیروان میانجی توانمندسازی
 نامهپایان، (یاران ارمغان پایش شرکت :موردمطالعه)

 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد رشت.

 رهبری رابطة(. 1395. )ع. س روشن، ؛ ور. ا کمالیان، ،.ا فاضل،
 و علوم در اخالق. دانشجویان وانمندسازیت با اخالقی

 .68-59 ،(3) 11 ،آوریفن
 رابطه بررسی(. 1393. )ب محمدی، ؛ وم. ر س.، اردالن، قنبری،

 رهدو مدارس سازمانی اثربخشی با خالقیت و هیجانی هوش
 علوم در خالقیت و ابتکار. سنندج شهرستان متوسطه
 .151-135 ،(2)4 ،انسانی

 بین (. رابطه1398دهقان، ا. ) ؛ و، ا.، مینائی، عکوهی، ا. ح.، هاشمی
 و معلمان شغلی خشنودی با مدارس توانمندساز ساختار

 لنامهفصقرچک.  شهرستان ابتدایی مقطع مدارس اثربخشی
 .114-99(، 40)11، سازمانی و شغلی مشاوره

(. 1398ح. ) ،عامریان ؛ وم ،سیاوشی.، ع ،نژادفهیمی .،ب ،مرسل
سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از  بینی تعالیپیش

. کارکنان شناختیروانطریق توانمندسازی ساختاری و 
 .44-32(، 1)2، علوم حرکتی و رفتاری

. علیرضا پور،عالی ساناز و مظاهری، ابوطالب؛ ورکانی، مطلبی
 رمایةس تأثیر تبیین برای ساختاری مدل ترسیم(. 1397)

 تمدیری نقش بر یدتأک با کارکنان خالقیت بر اجتماعی
-411 ،(3)5 ،اجتماعی سرمایه مدیریت علمی مجله. دانش
432. 

 رهبری سبک رابطة (. تحلیل1396). ا دیوبند ؛ وب مهاجران،
 در اخالق. کارکنان خالقیت با سازمانی سکوت و اخالقی

 .148-137، (2) 12. آوریفن و علوم

 مهدوی ؛ وح آبادی، عشرت م.، محجوب د.، ابوالقاسمی، مهری،
 اب مدیران رهبری هایسبک رابطه بررسی(. 1392. )م نیک،

. دخترپُل شهر ابتدایی پسرانه مدارس معلمان در خالقیت
 .209-187 ،(3)3 ،انسانی علوم در خالقیت و ابتکار

؛ ک کبودی، چشمه ر.، موسوی ر.، سپهوند، حسینی، سید نوروزی
 ساختاری مدل طراحی(. 1396. )ف مسرور، فتاحی و

 ربخشیاث و کارکنان توانمندسازی با استعداد مدیریت ارتباط
 مدیریت. تهران استان جوانان و ورزش ادارات سازمانی

 .65-49 ،(1)5، ورزش در انسانی منابع
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