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وکار های جدید کسب های کارآفرینی و فرصت همایش ملی ایده  

 
 

1-11 

 

 و خالقیت بررسی نقش رهبری سازمانی در فرهنگ کارآفرینی
 1هشتضی ًبی صادُ  

 

 

 

 چکیده

 

دس عصش تکٌَلَطی ٍ فضای سقابت سٍصافضٍى دس جَاهع هختلف، ساصهاًْا بشای بقاء ٍ تذٍام عوش فعالیتی 

خَد ًاچاس بِ ایجاد تغییش ٍ تحَالت اساسی دس ساختاس ٍ پیکشُ هذیشیتی ٍ خطی هطی ّای ساّبشدی 

یطبشد اّذاف ٍ هتغییشّای تاثیش گزاس بش پّستٌذ کِ ایي خَد هستلضم دسک عویق اص ضشایط هحیطی 

اص طشفی بْشُ ٍسی ٍ عولکشد اثشبخص ساصهاًی بِ کاسآیی عَاهل ًیشٍی  ساصهاى ٍ جایگاُ سقابتی آى داسد. ٍ

ٍ دس ایي ساستا ًحَُ بشخَسد با کاسکٌاى ٍ  بسگی داسداًساًی ٍ کاسکٌاى هجوَعِ تحت سّبشی خاصی 

خالقیت ًیشٍی اًسای ٍ تَسعِ ٍ  ًگشش آًْا ًسبت بِ هجوَعِ ساصهاًی تاثیش هستقیوی دس اًگیضش ٍ

تحقق اّذاف ساصهاًی داسد، ٍ اص طشفی چَى ًفَر اعوال قذست سّبشی دس بیي کاسکٌاى بیطتش اص بعذ سٍاًی 

با تَجِ بِ تفاٍت دس ساختاس هذیشیت ٍ سّبشی دس ساصهاًْا ٍ تاثیشی کِ ّش کذام اص  ٍ دسًٍی هطشح است ٍ 

بعاد هختلف هی تَاًذ داضتِ باضذ دس ایي هقالِ بِ بشسسی ًقص ایي هَلفِ ّا دس فشٌّگ ساصهاًی دس ا

غیش هستقین دس ایجاد اًگیضُ دس بیي کاسکٌاى ٍ ًْایتا تاثیشی کِ بش خالقیت ٍ کاسآفشیٌی سّبشی هستقین ٍ 

 آًْا دس ساصهاى هی تَاًذ داضتِ باضذ پشداختِ هی ضَد.

 

 سّبشی، ساصهاى، خالقیت، کاسآفشیٌی، سّبشی ساصهاًی، فشٌّگ کاسآفشیٌی واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (m.nabizadeh@urmia.ac.ir)مدیریت بازرگانی  دانشجوی کارشناسی ارشد - 
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وکار های جدید کسب های کارآفرینی و فرصت همایش ملی ایده  

 
 

 مقذمه

اهشٍصُ واسافشیٌی یىی اص لذستوٌذتشیي سٍؽ ّای تغییش هذیشیت ٍ ػثه هذیشیت اػت دس ٍالـ 

واسآفشیٌی تِ فٌَاى یه ساُ حل هَحش ٍ هَتَس هحشن تَػقِ ٍ پیـشفت التلادی، ایزاد ؿغل ٍ اكالح 

 ساُ اص سا احش خَد هْوتشیي وِ هی آیذ ؿواس تِ تَػقِ هْن اتضاسّای اص . واسآفشیٌیهحؼَب هی ؿَد ارتواؿ

 هیگیشد هایِ واسآفشیٌی سؿذ اص وِ التلادی ی دیگش تَػقِ اتقاد. هیگزاسد را تش راهقِ دس اؿتغال افضایؾ

 پایِ تش سلاتت افضٍدُ، افضایؾ اسصؽ كادسات، ٍ تَلیذات گًَاگًَی هٌاتـ، اص تْیٌِ گیشی تْشُ: اػت اص فثاست

 .هلی ػغح ًؼثی دس ّای هضیت ؿٌاخت ٍ ؿایؼتگی ی

 واًَى دس آًچِ ٍلی ؿذُ، تَضیح دادُ گًَاگَى ّْای ؿیَ تِ ّْا داًـگا تا غاسّا اص اًؼاى پیـشفت

ٍ  آغاص سا پیـشفت وِ ًیشٍیی یقٌی اػت؛ ًمؾ فاهل تغییش دٌّذُ تَدُ داؿتِ لشاس ّْا دیذگا ایي ی ّوِ

 اداهِ واسآفشیٌی چاسچَب دس تؼا چِ ٍ داؿتِ ٍرَد تـش تاسیخ دس تغییش فاهل ایي .وٌذ هی ػاصی پیادُ

  .یافت خَاّذ

 چْاس واسآفشیٌی، فشآیٌذ ًیض ٍ ؿَد،هحیظ هی ایزاد آى دس واسآفشیٌی وِ ػاصهاًی افشاد، ّای ٍیظگی

چاسچَب  ػَم ٍ ًخؼت تقذ دٍ تشسػی تا لیٌذػی ًَئل. دیذگاُ  گاستٌش اػت اص واسآفشیٌی اػاػی ی رٌثِ

 فشٌّگی ّای پیچیذگی ی دٌّذُ تاصتاب افشاد سفتاس :گفت تَاى هی اػت، ًْادُ تٌا سا خَد پظٍّؾ اكلی

 ًگشؿی ّای تفاٍت .ًگشؿی ؿَد ّای تفاٍت ایزاد تافج تَاًذ هی گًَاگَى فشٌّگی اػت؛ فضاّای آًاى

 هی گًَاگَى هحَس تَػقِ ّای واسآفشیٌی ایزاد تِ یگیشد هایِ م گًَاگَى ّای فشٌّگ اص وِ واسآفشیٌاى

 ٍ التلادی ی واسآفشیٌاًِ آهیض ّای هخاعشُ فقالیت فشٌّگی، تٌَؿ تا ّواٌّگ وِ وشد تلَس تَاى هی .اًزاهذ

 .داسد هتفاٍت ٍرَد هذاس تَػقِ سفتاسّای

ٍ واسآفشیٌی سا تیؾ اص پیؾ دگشگًَی ّای رذیذ ٍ پی دس پی دس ػشاػش رْاى اّویت ٍ ًمؾ خاللیت 

ٍ چِ تؼا فشاّن وشدى تؼتشّا ٍ صهیٌِ ّای الصم رْت  دس ػاصهاًْا ٍ فضای سلاتت پشسًگ تش وشدُ اػت

تشغیة ًیشٍی اػاًی ٍ هحیظ واس دس ساػتای ایزاد خاللیت ٍ واسآفشیٌی فالٍُ تش فَاهل هحیغی ٍ 

یگشی تِ ًام سّثشی خالق هی تاؿذ. ٍ ایي ػایؼتْای هذیشیتی، ًیاصهٌذ رذی ٍ حاهیاًِ گضیٌِ اكلی د

تَاًذ دس فیي ووثَد هٌاتـ دس ٍضقیت ّای هختلف ٍ تحشاًی ؿشایغی سا دس رْت سؿذ  سّثشی اػت وِ هی

ٍ تَػقِ ّوِ راًثِ ػاصهاى تا تىیِ تش فشاّن وشدى صهیٌِ ّایی دس ساػتای ایزاد خاللیت فشاّن ًوایذ وِ 

 تش هَحش ٍالـ هی ؿَد.دس ایي ساػتا تقذ هقٌَی سّثشی تیـ
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 تعریف رهبری

 داؿتي تا ّوشاُ ًْایی ّذف یه وشدى دًثال تشای افشاد تـَیك ٍ تشغیة لذست اص ػتا فثاست سّثشی

 سػیذى تشای آًْا اص اػتفادُ تیـتشیي ٍ اًؼاًی پشاوٌذُ ًیشٍّای تخـی ػاصهاى ٍ ًمـْا خاللیت دس لذست

  .ارتوافی هـتشن ّذفْای تِ

 ٍی وِ فشدی ػَی اص اًؼاًی گشٍُ یه سفتاسی ٍ فىشی خلَكیات دس ًفَر ٍ تأحیش اص فثاستؼت سّثشی

 .ًاهٌذ هی سّثش سا

 ٍؽایف دادى اًزام تِ سا آًاى واسوٌاى، تش ًفَر تا تا وَؿذ هی هذیش آى ضوي وِ اػت فشایٌذی سّثشی

 اّذاف تحمك تشای آًاى تا استثاط تشلشاسی عشیك اص دیگشاى دس ًفَر سّثشی دیگش، فثاست تِ. تشاًگیضد خَد

 ارثاس سٍی اص ًِ ٍ دلخَاُ تِ پیشٍاى، وِ هقٌی تذیي داًٌذ، هی دیگشاى دس ًفَر سا سّثشی اكَالً. اػت ػاصهاى

 .وٌٌذ هی اعافت سّثش اص

 حؼاب تِ هذیش ٍؽایف اص تخـی سا سّثشی گشٍّی. اػت تؼیاس ّا ًؾشیِ ٍ آسا تفاٍت سّثشی هفَْم دس

 ًَؿ سّثشی، دس. داًٌذ هی هذیشیت اص ٍػیقتش سا سّثشی هفَْم داهٌِ دیگش گشٍّی حالیىِ دس آٍسًذ، هی

 گشدد، دیگشاى سفتاس دس ًفَر تِ هَفك فشدی وِ ٍضقیتی ّش دس یا ػاصهاى ّش دس یقٌی ًیؼت، هغشح ػاصهاى

 ًاهَفك ػاصهاى اص آى تَػیلِ وِ داسد ای فوذُ هـخلِ هَفك ػاصهاى. اػت وشدُ سّثشی افوال ای گًَِ تِ

 تأحیشگزاسی حَؽ ٍ حَل سّثشی ولی عَس تِ. اػت احشتخؾ ٍ پَیا سّثش هـخلِ، ایي ؿَد، هی دادُ توییض

 .وٌٌذ هی تالؽ هقیٌی ٍضقیت دس ٍ هـخق ّذفی رْت دس وِ اػت گشٍُ یا فشد یه فقالیتْای تش

 مذیریت و رهبری

  چیؼت؟ دس دٍ ایي تفاٍت. ؿًَذ هی گشفتِ اؿتثاُ ّن تا هقوَالً وِ ّؼتٌذ هَضَؿ دٍ هذیشیت ٍ سّثشی

 هذیش. داسد تأویذ ػاصهاى، اّذاف تِ ًیل هٌؾَس تِ پشػٌل، تَػیلِ فقالیتْایی اًزام تش تیـتش هذیشیت

 سا واسوٌاى هذیشیت. تاؿذ داؿتِ ًؾش هذت وَتاُ دس هؼائل حل تِ تیـتش ٍ هخلَف ؿشایظ تِ اػت هوىي

 تأویذ. داسد ًؾش دس ّن سا ػاصهاى اص خاسد سّثش ٍلی داسد ًؾش دس ؿذُ تقییي ٍؽیفِ ؿشح تا ػاصهاى لالة دس

  .اػت ّوشاُ پیشٍاى توایل ٍ سغثت تا ٍ تاؿذ هی گؼتشدُ صهیٌِ یه دس هتماتل سفتاسّای تش سّثشی

 سػوی، ّای تشًاهِ تٌؾین تَػیلِ تَافمات ٍ دػتَسّا ارشای ػثة خَب هذیشیت: گَیذ هی واستش راى

 .ؿَد هی لثلی ّای تشًاهِ تا ًتایذ، هماتلِ ٍ تاحثات، ػاصهاًی ػاختاسّای عشاحی
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 تا سا افشاد ػپغ وٌٌذ هی تقییي آیٌذُ دستاسُ دیذگاّی ایزاد تا سا حشوت رْت سّثشاى هماتل، دس

 .وٌٌذ هی آهادُ هَاًـ تا تشخَسد تشای سا ٍآًْا وٌٌذ هی ّوؼَ دیذگاُ ایي تا آًْا دادى استثاط

 ػاصهاى واسایی افضایؾ ٍ ّذف تحمك دس ًتیزِ دس ٍ  واسهٌذاى سفتاس ٍ ػلَن عشص دس سّثشی چگًَگی

 حل سا دػتگاُ هـىالت اص تؼیاسی تَاًذ هی خَب سّثش ػاصهاًی، فٌَى ٍ اكَل اص ًؾش كشف. تاؿذ هی هَحش

 تزشتِ. اػت گشدیذُ ٍالـ هَحش دػتگاُ فولیات ًتایذ دس ػاصهاى سؤػای تغییش اػت افتادُ اتفاق اغلة. وٌذ

 هَسد دس والػیه هخال یه دٍم رْاًی رٌگ دس آهشیىا ًؾاهی ًیشٍّای ػتاد ول سئیغ تشادلی، طًشال

  .سٍد هی ؿواس تِ سّثشی اّویت

 تِ ًذاؿت سّثشی لذست وِ ؿخلی فشهاًذّی تحت آهشیىا، 90ؿواسُ ًؾام پیادُ لـىش رٌگ، صهاى دس

 پیـٌْاد تشادلی هـاٍساى وِ تَد ًاهغلَب حذی تِ هزتَس ٍاحذ افشاد فولیات ًتایذ. ؿذ فشػتادُ رثِْ

 ایي تا تشادلی. ؿًَذ هلحك دیگش ٍاحذّای تِ آى افشاد ٍ گشدد هٌحل 90 ؿواسُ ًؾام پیادُ لـىش وشدًذ

 ًتایذ اختالف هَرة آًچِ. ّؼتٌذ یىؼاى ًؾاهی لـىشّای ولیِ افشاد ٍی تٌؾش صیشا ًوَد هخالفت پیـٌْاد

 فشهاًذُ تلىِ ًگشدیذ، هٌحل هزتَس لـىش تشتیة تذیي. اػت آًاى سّثشی چگًَگی گشدد، هی آًاى فولیات

 لـىش ًفشی ّضاس ؿاًضدُ ػاصهاى دس هتقذدی تغییشات رذیذ فشهاًذُ. ؿذ اًتخاب آى سّثشی تشای هٌاػثی

 رٌگ رثِْ دس ًؾاهی لـىشّای تْتشی اص یىی ٍاسث ٍی راًـیي پؼت، ایي تشن اص پغ ٍ داد هزتَس

 ًتایذ ٍ سفتاس عشص دس تَرْی لاتل تأحیش سّثشی چگًَگی وِ دّذ هی ًـاى تزشتِ ایي. گشدیذ هتفمیي

 .داسد افشاد فقالیتْای

 رهبری سبک

 دس سّثش وِ سا سٍؿی دیگش فثاستی گَیٌذ تِ هی سّثشی ػة سا ًفَر ٍ لذست اص سّثش اػتفادٓ ًحَُ

 تیاى تالًچاسد ٍ ّشػی ّوچٌیي اػت سّثشی ػثه تیاًگش ؿَد هی هتَػل آى تِ واسوٌاى خَد تا تشخَسد

 هقیي ٍضقیت یه دس ّذف وؼة تشای گشٍّْا، یا افشاد لیتْای فقا حشگزاسی تش ا فشاگشد سّثشی وٌٌذ هی

 سفتاسی لگَی ا آى تِ ٍ هی وٌٌذ ًفَر خَیؾ پیشٍاى دس آى عشیك اص سّثشاى وِ ساّی تِ ػثه. اػت

 هی ًـاى خَد اص ػاصهاى ٍ دیگشاى ّای لیت فقا وشدى ّذایت ٌّگام تِ ٍی وِ ؿَد هی گفتِ هذیش هؼتوش

 دّذ

رْت  دس سا پیشٍاى همتضی الذاهات اًزام تا وٌذ هی ػقی ٍ تیٌذ هی سا ػاصهاى اًذاص چـن سّثش ٍالـ دس

 ػثه واسگیشی تِ ػاصهاى ّش اداسُ اػاػی لضاهات ا اص یىی تشتیة تذیي .ًوایذ تشغیة اًذاص چـن تِ ًیل

 ٍ هْن فَاهل اص یىی وِ حاضش فلش دس. اػت حیاتی گشٍّی هحیظ دس واس تشای ٍ هٌاػة اػت سّثشی

 آًزا اص هذیشیت ًمؾ اّویت اػت؛ سّثشی ٍ ؿیَُ هذیشیت ّا، ػاصهاى ٍ هلل حال سفاُ دس وٌٌذُ تقییي
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 ّواٌّگ تاّن آًْا اًؼاًی ًیشٍی وِ آیٌذ فائك هـىالت تش تَاًٌذ هی صهاًی ّا ػاصهاى وِ گشدد هی هـخق

 صهاًی ّواٌّگی ٍ ّوىاسی چٌیي وِ اػت هؼلن ٍ تشداسًذ گام ػیؼتن ولی افاّذ تأهیي رْت دس ٍ تاؿٌذ

 استثا ِو اآًز اص  یاتذ تَػقِ ٍ تْثَد اػت، سّثشی وِ هذیشیت فٌلش ٍ ٍؽیفِ هْوتشیي وِ َدؿ هی حاكل

 اصهحمماى یاسیتؼ سٍ یيّو اص ًیؼت، پَؿی چـن لاتل ٍ هْن هَضَفی ػاصهاى ٍفولىشد سّثشیه ثػ يتی

 ایٌىِ حؼة تش وِ اػت ایي اػت هؼلن آًچِ اػت واسوٌاى فولىشد ات هشتثظ ی سّثش هػث ذهقتمذً

 وِ داؿت خَاٌّذ هتفاٍتی ػاصهاًی سفتاسّای تشًذ، واس تِ سا ػثىی چِ ػاصهاى سّثشی ٍ ّذایت دس سّثشاى

 ّش اداسٓ هَفمیت سهض ِو آًزا اص یي اتشاتٌ. تَد خَاّذ آًْا هتفاٍت خلَكیات ٍ ّا ٍیظگی اص گشفتِ ًـأت

 اسگیشیو ِت دس ی شسّث ػثىْای تِ تَرِ داسد، تؼتگی آى هذیشیت ٍ سّثشی تِ ػاصهاى یا هَػؼِ ًَؿ

 ا یا ًمـِ هاًٌذ سّثشی ّای هػث فعشه ی اص. وٌذ هی ایفا هْوی ًمؾاّذاف  تِ سػیذى ٍ شاداف اسوتهـ

 دس وِ عَسی تِ. ػاصًذ هی سٍؿي ها تشای سا ّایی حل ساُ ػاصهاًی ی ّا ضشٍست تِ تٌا وِ ّؼتٌذ گَّاییل

 گفت تَاى هی ول دس .تاػ زیشًاپ ابارتٌ شیسّث ی ّا هػث ای ٍ ًِمـ اص اػتفادُ ػاصهاى هی اهَس اداسُ

. ّاػت ػاصهاى ٍسی ْشُت ًْایت دس ٍ یحشتخـ ا واسایی، افضایؾ دس شحهإ فَاهل اص یىی هذیشاى سّثشی هػث

 آًاى اًگیضؽ ٍ واسوٌاى ّای فّذ ٍ تاٍسّا دس ًفَر تا ػاصهاى دس سا ًَآٍسی ٍ خاللیت تَاًٌذ هی هذیشاى

  .دٌّذ سٍاد

 سازماني كارآفریني

 واسآفشیٌی هاًٌذ ّایی ٍاطُ. اػت ػاصهاى دسٍى دس واسآفشیٌاًِ سفتاس ایزاد ًیاصهٌذ ػاصهاًی واسآفشیٌی

 ٍضقیت ، واسآفشیٌاًِ اػتشاتظی ػاخت ًَآٍسی، ػاصهاًی، رؼاست ػاصهاًی واسآفشیٌی دسٍى داخلی،

. اًذ ؿذُ اػتفادُ ػاصهاًی واسآفشیٌی پذیذُ تَكیف تشای ّوگی گیشی، ٍ رْت ػاصهاًی ػغح واسآفشیٌی

 ایزاد عشیك اص ّا فشكت تَػقِ ٍ ػاصهاًی ّای تشدى ؿایؼتگی تاال تافج تَاًذ هی ػاصهاًی واسآفشیٌی

 تحت وِ اػت ّْا گشٍ ٍ افشاد تشاًگیختي رْت  دس الذام ًیاصهٌذ داخلی ًَآٍسی ایزاد. ؿَد داخلی ًَآٍسی

 داسًذ.  لشاس ػاصهاًی ّای ٍیظگی تأحیش

                 وِ، داؿت تَرِ تایذ. ًذاسد ٍرَد ًِ، یا اػت واسآفشیي ػاصهاى یه وٌذ حاتت وِ واهلی هقیاسی

 ٍ تشٍیذ تافج وِ داسًذ ٍرَد فَاهل اص تشخی: ًیؼتٌذ هغلك آى وٌٌذُ ایزاد ٍ فَاهل ػاصهاًی واسآفشیٌی "

 هاًـ وِ فَاهلی اص ػاصهاى وِ اػت الصم "ؿًَذ ػاصهاًی هی واسآفشیٌی تشای فشكت اص رلَگیشی یا

 ٍ دسن ػاصهاى، دسٍى ػاصهاًی دس واسآفشیٌی تشٍیذ ٍ آًْا تش غلثِ هٌؾَس تِ یـًَذ م ػاصهاًی واسآفشیٌی

 ّای ًَآٍساًِ رٌثِ اص تشخی ػاصی پیادُ ًیاصهٌذ هذیشاى تاصداسًذُ، هَاًـ ؿٌاخت اص پغ. تاؿذ داؿتِ تیٌؾ

 اًذاص؛ چـن ٍ رَ: وشدًذ ؿٌاػایی ػاصهاًی ًَآٍسی هَفمیت دس سا صیش فَاهل هحمماى .تاؿٌذ هی ػاصهاًی
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 واسآفشیٌی اص. تقاهلی یادگیشی ٍ گاًِ چٌذ سٍیىشد هؼغح؛ تا ػاختاس ٍ وَچه ػاصهاى تاصاس؛ تِ گیشی رْت

 اختیاس دس لحاػ اص ػاصهاًی حوایت. ؿَد یاد هی ػاصهاًْا تاصػاصی ٍ احیاء تشای فاهلی فٌَاى تِ ػاصهاًی

 تش(  1993)  صّشا. داسد سفتاس ػاصهاى ٍ واسآفشیٌی تْای فقالی تش هخثتی تاحیش ًیض واسوٌاى تشای هٌاتـ ًْادى

 هاًٌذ حوایت ػاصهاًی فٌاكش. اػت ًوَدُ تاویذ ًیض ػاصهاًی واسآفشیٌی تشای ػاصهاًی حوایت اّویت

 تِ ّوِ وِ ػاصهاًی داخل هشصّای تشدى تیي اص ٍ صهاًی دػتشػی پاداؽ، واسی، اختیاس هذیشیت، حوایت

 ؿىلْای تِ ػاصهاًی واسآفشیٌی. اًذ ؿذُ ؿٌاختِ ػاصهاًی واسآفشیٌی تش هَحش ػاصهاًی هْن فٌَاى فٌاكش

 دس فقال سفتاس ٍ پزیشی، سیؼه ًَآٍسی، پشٍسؽ تِ ًْایت دس اها تاؿذ، داؿتِ .ٍرَد  تَاًذ هی هختلفی

 . هیـَد هشتَط ػاصهاى تاػیغ

 ٍ ّا هحذٍدیت وِ داد اًزام هغالقِ دٍلتی تخؾ دس ػاصهاًی واسآفشیٌی سٍی تش(  2000) ػادلش

 ًتایذ. وشد ؿٌاػایی سا خلَكی ٍ دٍلتی تخؾ دٍ ّش دس ػاصهاًی تىشاس واسآفشیٌی لاتل هختلف هحشوْای

 :ّا ػاصهاى دٍلتی تخؾ واسآفشیٌی وِ داد ًـاى اٍ

 .داسًذ واس هحافؾِ ّای ػاصهاى ًؼثت تشی آؿفتِ هحیظ- 1

 یافتي پشٍسؽ تافج وِ لذست ّای پایگاُ ّگی پشاوٌذ ٍ هگیشی تلوی فشآیٌذ دس هـاسوت تِ توایل -2

 .ؿَد ًَآٍسی هی اص ّا حوایت

 .داسًذ واس هحافؾِ ػاصهاًْای تِ ًؼثت ػاصی یىپاسچِ اص ووتش اػتفادُ تِ توایل - 3

 .ّؼتٌذ تش هؼتمل واس هحافؾِ ّای ػاصهاى تِ ًؼثت  -4

 .داسًذ ػتادُ تش توشوض تِ توایل -5

  نوآوری موانع

 وِ ؿذًذ ؿٌاػایی سا دٍلتی تخؾ دس هخلَكاً سایذ، ًَآٍسی ولیذی هَاًـ اص تقذادی ای هغالقِ دس

 ٍ پاداؽ ووثَد هذت؛ وَتاُ سیضی تشًاهِ افمْای ٍ ّا تَدرِ اداسی؛ ٍ فـاسّای تحَیل: اص تَدًذ فثاستٌذ

 تِ هیلی تی تغییش، هذیشیت یا فقال سیؼه دس ووثَد هْاست گشیضی، سیؼه فشٌّگ ًَآٍسی، تشای اًگیضُ

 ٍ آٍسدُ فشاّن تشی ػاصًذُ ( سٍیىشد2001) تاسیٌض .  دػتشع دس ّای فٌأٍسی ٍ ًْا ػاصها یا ٍ سیضی تشًاهِ

 هی ًیاص اػت هَسد وِ آًچِ تشای آغاصی تٌْا ًَآٍساًِ تشًاهِ یه عشاحی ٍ خاللاًِ تفىش وِ وشد هـاّذُ

 هَاسد آهَختي ٍ دػتیاتی الصهِ دٍلتی تخؾ دس ًَآٍسی فشٌّگ یه ٍالقی تَػقِ وِ وشد پیـٌْاد اٍ تاؿذ،

 ػیلذ اص تیؾ سٍی تش دٍلتی تخؾ دس ًَآٍسی ارشای هَاًـ هَسد دس اٍ. اػت ًَآٍسی ٍ پیادُ ػاصی هَفك

: ًوَد تٌذی عثمِ گشٍُ ػِ دس سا ًَآٍسی ارشای هَاًـ ٍ وشد رْاى هغالقِ ػشاػش دس دٍلتی علة اكالح

 ػاصهاى، ّواٌّگی دس هـىل خلواًِ، ًگشؽهاًٌذ  ػاصهاًی،/  اداسی دسٍى اص ًاؿی هَاًقی ؿاهل اٍل گشٍُ
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 اتحادیِ تىٌَلَطی رذیذ، هقشفی دس هـىل واسوٌاى، ؿَق ٍ ؿَس حفؼ دس هـىل تذاسواتی، هـىالت

وؼاًی  اص هَاًـ اص دٍم گشٍُ. واسآفشیٌی الذام تِ دٍلتی ّای تخؾ هخالفاى ٍ هیاًی هذیشاى هماٍهت هخالف،

 هحذٍدی ًاوافی، هٌاتـ یا تَدرِ: اص فثاستٌذ ایٌْا ّؼتٌذ؛ ػیاػی فضای دس فوذتاً وِ گیشد هی ػشچـوِ

 گیشد هی ًـأت ػیاػی ٍ اداسی گشٍُ دٍ ّش اص غالثا وِ هاًقی. ػیاػی ٍ هخالفاى ٍلاًًَی ًؾاستی تْای

 ػیاػی ػغَح یا اداسی گشٍُ دٍ ّش دس ای تَدرِ گیشی ّای تلوین ًتیزِ دس وِ ّؼتٌذ، ًاوافی هٌاتـ

 تشًاهِ احشتخـی هَسد دس تشدیذ فوَهی ٍ ؿه: ّؼتٌذ خاسری هحیظ هَاًـ اص ػَم گشٍُ. اػت ؿذُ ایزاد

 اص رولِ هَحشًذ، خلَكی تخؾ تش وِ وؼاًی تَػظ هخالفت ّا، تشًاهِ ایي ّذف تِ سػیذى دؿَاسی ّا،

 اص. تشدیذ ٍ ؿه یا ٍ فوَهی هخالفت ولی عَس تِ ٍ وشدًذ، تزشتِ سا سلاتت دس افضایؾ وِ تزاسی ّای ٍاحذ

 هٌقىغ. اػت تشخاػتِ اداسی تافت ٍ ّا ػاصهاى دسٍى اص هَاًـ ایي اص صیادی تقذاد هزوَفِ هَاًـ، ػِ ایي

 ٍ لذست ػاختاس فولیاتی، فشآیٌذّای تش تَاًذ هی دٍلتی ّای تخؾ ًَآٍسی وِ ّؼتٌذ ٍالقیت ایي وٌٌذُ

 تگزاسد. تاحیش ؿغلی الگَّای ٍ حشوت

 نوآوری و خالقيت

 فشایٌذ وِ اػت هقتمذ 1 فَوغ ّشتشت. اًذ دادُ اسائِ ًَآٍسی ٍ خاللیت اص هتقذدی تقاسیف كاحثٌؾشاى

 تِ ّوچٌیي. وٌذ حل تذیـ ٍ هفیذ عَس تِ سا ای هؼألِ وِ تفىشی فشایٌذ ًَؿ ّش اػت اص فثاست خاللیت

 صهیٌْای یا حَصُ چِ دس ایٌىِ اص كشفٌؾش هَضَفْا، وشدى ٍكل ٍ دادى ستظ تَاًایی 2 ػیذل رشد افتماد

 دیذى تَاًایی خاللیت وِ اػت هقتمذ ًیض 3 فشٍم اسیه. اػت رّي اص خالق تْشّگیشی هثاًی اص گیشد اًزام

 تَاًاییْای تىاسگیشی اص اػت فثاست خاللیت ولی عَس تِ وِ گفت هیتَاى تشتیة ایي تِ. اػت دادى پاػخ ٍ

 ّش دس خاللیت تشٍص وِ ؿَد هی اػتٌثاط چٌیي فَق تقاسیف اص. رذیذ هفَْم یا فىش یه ایزاد تشای رٌّی

 فشایٌذ دس آًچِ ولی تغَس ٍ ًویـَد فقالیتْا اص خاكی ًَؿ ّیچ تِ هحذٍد ٍ اػت اًتؾاس  لاتل فقالیتی

 .اػت تفىش داسد اّویت خاللیت

 ػاختي فولی ًَآٍسی ٍالـ دس. ؿَد هی هشتَط خاللیت اص ًاؿی ًَیي ّای ایذُ تىاسگیشی تِ ًَآٍسی

 هی اسائِ تاصُ خذهت یا رذیذ هحلَل یه كَست تِ سا آى ٍ ػاصد هی اهىاًپزیش سا خاللیت اص ًاؿی ایذُ

 افىاس آى ػاختي واستشدی هقٌای تِ ًَآٍسی ٍ داسد ًَ ّای اًذیـِ ایزاد لذست تِ اؿاسُ خاللیت پغ. دّذ

 .اػت ًَ ٍ تاصُ

 خالقيت اهميت
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 وشدى ّواٌّگ عشیك اص تاصػاصی ایي داسد؛ تؼتگی آًْا تاصػاصی لذست تِ ػاصهاًْا تما ٍ حیات اداهِ

 تغثیك هؼیش دس ػاصهاى. ؿَد هی اًزام اّذاف ایي تحمك سٍؿْای تْثَد ٍ ٍ اكالح سٍص ٍضقیت تا اّذاف

 خالق غیش ػاصهاًْای صهاى هشٍس تِ صیشا اػت خاللیت ٍ فشآیٌذّای ًَآٍسی تمَیت اص ًاگضیش تغییشات تا خَد

 احش ٍ هحیغی تغییشات تشٍص دسٍالـ،. اكالح وٌٌذ سا خَد ػیؼتن ؿًَذ هی هزثَس یا ٍ ؿًَذ هی خاسد دٍس اص

 تغییشات اخیش ػشفت ّای دِّ دس. ػاصد هی ًاپزیش ارتٌاب سا آًْا دس تغییش ایزاد ضشٍست ػاصهاًْا تش آى

 سفـ ساّْای ٍ ًیاصّا تیٌی پیؾ ضشٍست تِ اهشٍصُ فالٍُ تِ. اػت یافتِ افضایؾ آٍسی ؿگفت ًحَ تِ هحیغی

 یا ػاصًذ آهادُ تغییشاتی چٌیي ایزاد تشای سا خَد یا وِ هزثَسًذ صیشا ػاصهاًْا ؿَد هی تیـتشی آًْا تأویذ

 تپزیشًذ. سا احتوالی تحشاًْای تا هَارِْ خغش

  خالقيت برای شخصيتي های زمينه

 ؿخلیتی ٍیظگیْای. ّؼتٌذ خاللیت تشای افشاد تَاًایی یا ؽشفیت وٌٌذُ تقییي ؿٌاختی ّای تَاًایی

 هی تؼْیل سا هفیذ پیاهذّای دیگش یا فقالیتْا تِ رذیذ ّای ایذُ اًتمال ّوچٌیي خاللیت ٍ فشایٌذ خاكی

 تحمیماتی ّای یافتِ. اًذ داؿتِ توشوض خاللیت تا ؿخلیتی ّوشاُ ٍیظگیْای تش هغالقات اص تقذادی. وٌذ

 واس تاال، اًشطی پـتىاس، :اص وِ فثاستٌذ وٌٌذ هی پیـٌْاد سا خالق ؿخلیت اكلی ٍیظگیْای اص ای هزوَفِ

 تا اًشطی آًْا. دٌّذ هی ًـاى واس تِ هتقلثاًِ تمشیثا تقْذ یه ٍ صیاد ّذف پیگیشی خالق افشاد. ػخت

 ٍ دادُ ًـاى پایذاسی ؿًَذ هَارِ آًْا تا اػت هوىي وِ هَاًقی فلیشغن ٍ ؿًَذ هی ًضدیه واس تِ صیادی

 .ّؼتٌذ تحول ًاواهی تِ لادس

 ای گؼتشدُ داهٌِ ٍ وٌزىاٍی اص تاالیی ػغَح خالق اؿخاف. تَدى خالق احؼاع داؿتي ٍ وٌزىاٍی

 ٍ اتْام تشای تاالیی تحول وِ خاعش ایي تِ ّؼتٌذ، ساحت آى تا ٍ ؿذُ پیچیذگی رزب آًْا .داسًذ فالیك اص

 دس اػتمالل ٍ خَدهختاسی .داسًذ خالق فشد یه فٌَاى تِ اص خَدؿاى سٍؿٌی آگاّی آًْا. داسًذ لغقیت فذم

 تأییذ تِ گیشیـاى دس تلوین ٍ وٌذ تذاخل واسؿاى تا تیشًٍی تأحیشات وِ ًذاسًذ دٍػت خالق افشاد. لضاٍت

ّای  ایذُ اص آػاًی تِ تَاًٌذ هی ٍ داسًذ تاالیی ًفغ تِ افتواد ّوچٌیي آًْا. ًیؼتٌذ ٍاتؼتِ ارتوافی

 وٌٌذ. ًؾش كشف دیگشاى

  دروني انگيسش طریق از خالقيت بر گرا تحول رهبری تاثير

 فاللوٌذ آى تِ واس خَد تخاعش واسوٌاى آى دس وِ ؿَد هی گفتِ اًگیضؿی حالتی تِ دسًٍی اًگیضؽ

 خاللیت هٌاتـ هْوتشیي اص یىی دسًٍی اًگیضؽ. واس تا هشتثظ پاداؿْای یا پیاهذّای تیشًٍی تشای تا ّؼتٌذ
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 هتوشوض واس آى تش وِ داسد تیـتشی احتوال تـَد واسی دسًٍیززب تلَست واسهٌذی یه وِ ٌّگاهی. اػت

 دٌّذ ًـاى خَد اص تشی سفتاس خاللاًِ ًتیزِ دس ٍ دّذ لشاس آصهایؾ ٍ اوتـاف هَسد سا آى ٍ ؿذُ

 ٍ دسًٍی اًگیضؽ ّای وٌٌذُ تقییي هْوتشیي اص یىی حوایتی ًؾاست وِ اًذ دادُ گضاسؽ هحمماى تقضی

 تَرِ واسوٌاًـاى ًیاصّای ٍ احؼاػْا تِ ًؼثت وِ تحَلی سّثشاى ًىتِ ایي تا ّوؼَ.اػت واس دس خاللیت

 هی ًـاى اّذافـاى تِ سػیذى رْت سٍؿْایی آًْا تِ ٍ هیىٌٌذ تؼْیل سا آًْا دس هْاست ایزاد وٌٌذ هی

 اص یىی گفت تَاى هی ٍالـ دس. افضایؾ دٌّذ سا واسؿاى تِ آًْا دسًٍی فاللِ وِ داسد تیـتشی احتوال دٌّذ

 .دسًٍی هیثاؿذ اًگیضؽ عشیك اص اػت احشگزاس واسوٌاى خاللیت تش گشا تحَل سّثشی وِ سٍؿْایی

  روانشناختي توانمنذسازی طریق از خالقيت بر گرا تحول رهبری تاثير

 وِ داسد تیـتشی احتوال ّؼتٌذ تَاًوٌذ وِ افشادی. اػت خاللیت دیگش هٌثـ سٍاًـٌاختی تَاًوٌذػاصی

 افشاد اكلی خلَكیت ؿخلی خَدهختاسی وِ دادًذ ًـاى دیگشاى ٍ راًگ. ًـاى دٌّذ خالق سفتاس

 سّثشی. یاتذ هی افضایؾ ًَآٍسی وٌٌذ هی حوایت خَدهختاسی ػاصهاًْا اص وِ ٌّگاهی اػت ٍ خَدهختاس

 هالحؾات تا گشا تحَل سّثش. دّذ سا افضایؾ واسوٌاى سٍاًـٌاختی تَاًوٌذػاصی اػت هوىي گشا تحَل

. گشدد هی ؿذى واسوٌاى تَاًوٌذ تافج آًْا ؿخلی تحَل استماء ٍ واسوٌاى دس ًفغ تِ افتواد ایزاد فشدی،

افضایؾ  سا آًْا تَاًوٌذػاصی پیشٍاًـاى واس تشای چالؾ ٍ هقٌی آٍسدى فشاّن تا ّوچٌیي گشا تحَل سّثشاى

 .هیذٌّذ

 خالقيت بر تحولگرا رهبری تاثير در دیگر ای واسطه عوامل

 صیش دس وِ گزاسًذ هی تاحیش خاللیت ٍ گشا تحَل سّثشی تیي ساتغِ تش وِ داسًذ ٍرَد ًیض دیگشی فَاهل

 .اػت ؿذُ اؿاسُ آًْا تِ

 هی تشویة سا صیشدػت تشای ؿذُ تقییي واس چالؾ ٍ گشا تحَل سّثشی ػثه وِ هذیشی: کار چالش

 ؿخلی ًؾش اص ٍ رالة وٌٌذُ، دسگیش وِ واسی وشدى فشاّن تا سّثشاى. دّذ افضایؾ سا خاللیت هیتَاًذ وٌذ

 ػاصهاى یه خالق افضای وِ ٌّگاهی. وٌٌذ هی ووه ػاصهاًـاى آهیض هَفمیت پیاهذّای تِ صاػت چالؾ

 خاللتش وِ تاؿٌذ داؿتِ اًتؾاس اػت هوىي ؿًَذ هی هَارِ تشاًگیض چالؾ تىالیفی تا گشا تحَل سّثش داسای

 . تاؿٌذ واسآهذتش ٍ

 وٌذ هی تشویة صیشدػت ّش اص هؼتمین حوایت تا سا تحَلگشا سّثشی ػثه وِ هذیشی :مدير حمايت

 تَاًاییْای گشا تحَل سّثشاى. دّذ افضایؾ ٍ تخـیذُ تْثَد سا ػاصهاى تشای خاللیت پیاهذّای اػت هوىي
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 حوایت ایي. دٌّذ هی افضایؾ گشاًِ حوایت سفتاس عشیك اص سا اعویٌاًـاى ٍ دٌّذ هی استما سا صیشدػتاًـاى

 . گیشد هی كَست ًَآٍساًِ  افىاس ٍ خغشپزیش سفتاس اص وِ داسد چـوگیشتشی ًمؾ ٌّگاهی تخلَف

 واس دادى اًزام خَدهختاسی ٍ آصادی وشدى فشاّن تا سا تحَلی سّثشی ػثه وِ هذیشی :واسی آصادی

 تْثَد سا خَیؾ ػاصهاى خاللیت تَاًذ هی وٌذ هی تشویة واهل آصادی تلَست ًِ اها صیشدػت، ّش تشای

 خَدهختاسی ٍ آصادی تاالی ػغَح اص واسوٌاى وِ ٌّگاهی وِ وشدًذ تیاى(  1990) آٍلیَ ٍ تاع. تخـذ

 وِ افتذ هی اتفاق ٌّگاهی فولىشد تْتشیي. یاتذ هی افضایؾ ػاصهاى هذت عَالًی فولىشد ّؼتٌذ تشخَسداس

 .تاؿٌذ داؿتِ ٍرَد ّوذیگش تا آصادی ٍ ّواٌّگی

 خاللیت تَاًذ هی تْتش تاؿذ هی لذست ٍ احتشام داسای ػاصهاى دس وِ گشایی تحَل هذیش :مدير نفوذ

 اص یىی. اػت ػاصهاى دس ٍی لذست ٍ ًفَر هذیش، تِ احتشام ؿاهل هذیش ًفَر. دّذ افضایؾ سا ػاصهاى افضای

 لاًًَی ٍ دسػتی ػاصهاى، اّویت اًتمال هٌؾَس تِ هغلَب سٍؿی تِ ػاصهاى هقشفی سّثش هْن واسوشدّای

 ؿَد هی ّذایت سّثشی چٌیي تَػظ وِ ػاصهاًی افضای. اػت ػاصهاى اص هٌاتـ هذام وؼة ٍ گشٍُ تَدى

 ٍ اًگیضًذ تشهی احتشام وِ سّثشی سفتاسّای. ؿًَذ هی تشاًگیختِ ػاصهاى هَفمیت تِ ووه ٍ واس اداهِ تشای

 ٍ آًْا، تش تأحیشگزاسی ٍ ػاصهاى هذیشاى دیگش تا هخثت ساتغِ حفؼ: اص فثاستٌذ داسد ساتغِ ػاصهاًی خاللیت تا

 .تاال لذست ػغح یه دس گشٍُ ًگْذاؿتي

 نتيجه گيری

تا تَرِ تِ هغالة فَق تفاٍت ّای ػاختاسی ٍ ارشایی تیي هذیشیت ٍ سّثشی دس اتقاد هختلف الیِ ّای 

احشتخؾ تش اص ػیؼتن ػاصهاًی هثشص هی ؿَد ٍ هـخق هی ؿَد تاحیش لذست ٍ افوال ًفَر سّثشی هَحشتش ٍ 

ّای ػاختاس هذیشیت )وِ تیـتش رٌثِ دػتَسی، یه عشفِ ٍ اص تاال تِ پاییي هی تاؿذ(، اػت. لزا ػاصهاًْا 

دس ساػتای تما ٍ اداهِ حیات خَد دس فشكِ سلاتت رْاًی ًاچاس تِ پزیشؽ تغییش ٍ تحَل دس دسٍى ػاصهاًْا 

هیذ ٍ تَػقِ فشٌّگ واسآفشیٌی دس تیي واسوٌاى ّؼتٌذ وِ ایي خَد هؼتلضم تمَیت سٍحیِ خاللیت، ا

تحمك خَاّذ یافت وِ هذیشیت ٍ هَفمیت آهیض تِ كَست تْیٌِ ػاصهاى داسد ٍ ایي اهش تٌْا دس كَستی 

سّثشی دسٍى ػاصهاًی داؿتِ  ػاصهاًْا فالٍُ تش افوال ػیاػتْای هذیشیتی اًگیضؿی، تَرِ ٍیظُ ای تِ ًمؾ

ٌای ؿشایظ هَرَد ٍ چـن اًذاص آتی تا ثتاؿٌذ ٍ ایي اهش ًیاصهٌذ تىاسگیشی ػثه خاكی اص سّثشی تش ه

شایظ تغییش ٍ تحَل ٍ خاللیت تؼْیل یاتذ. ٍ ّوچٌیي اص عشیك ؿتتَاًذ رَی تش ػاصهاى حاون ًوایذ تا 

گشدًذ ٍ تا تَرِ تِ ایٌىِ هـىل تشیي  آل ػاصهاى هی سّثشی اػت وِ لادس تِ دػتیاتی تِ چـن اًذاص ایذُ

ستْای اًؼاًی اػت، ًمؾ سّثشی هذیشاى دس ػغَح ارٌثِ تالؿْای تغییش هشتَط تِ تغییش سفتاسّا ٍ هْ
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ّا یقٌی  صًذ لزا تَرِ تِ ایي فاهل حیاتی دس ػاصهاى هختلف ػاصهاى حشف اٍل ٍ اػاػی سا دس ایي تغییش هی

 ت ارتٌاب ًاپزیش دس تما ٍ تَػقِ ػاصهاًْاػت.یىی اص ضشٍسیا "سّثشی"
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