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با خالقيت معلمان تربيت  تربيت بدني ارتباط بين فرهنگ سازماني مديران
  بدني

  ***، فريده اشرف گنجويي**، فرزاد غفوري*آيت اله دهقان
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيدانشجوي كارشناسي ارشد   *
 استاديار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي  **

  واحد تهران مركزياستاديار دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي ***
 

  
  

  
  چكيده

نمونه آماري شامل . هدف از اين پژوهش، تعيين ارتباط بين فرهنگ سازماني  مديران با خالقيت معلمان تربيت بدني بود
و  OCAQ(1(ابزار اندازه گيري اين تحقيق شامل پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازماني. معلم تربيت بدني بودنفر  160

و ) 100از حداكثر نمره ممكن ( 62نتايج نشان داد كه ميانگين نمره فرهنگ سازماني  .بود 2پرسشنامه خالقيت رندسيپ
كار گروهي 16/13يي اهداف فردي و گروهي ، همسو63/12ميانگين نمرات زير مجموعه هاي هماهنگي با تغيير 

دهد  نمرات فوق نشان مي. بود 20از حداكثر نمره  8/12و قدرت فرهنگ سازماني  28/9مشتري گرايي  5/11هماهنگ 
از ( 118ميزان خالقيت معلمان تربيت بدني نيز با ميانگين . كه فرهنگ سازماني مديران در سطحي متوسط  قرار دارد

نتايج آزمون فرضيات تحقيق  نشان داد كه همبستگي  بين فرهنگ . در حد متوسط  و پايين بود) 250نحداكثر نمره ممك
همچنين نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد  كه .معني دار بود) P=0/01(بود كه در سطح 37/0سازماني و خالقيت 

و ) t= 6/34, p<0/007(هماهنگي با تغيير ،(t=1/309 , p=<0/026)زير مجموعه هاي قدرت فرهنگ سازماني
، داراي رابطه خطي با متغير معيار بوده و واجد شرايط پيش بيني (t=-3/7, p= 0/002(همسويي اهداف فردي و گروهي

نتايج ضريب معياري بتا نشان مي دهد كه مهمترين عوامل پيش بيني كننده خالقيت به ترتيب هماهنگي .. خالقيت هستند
نتايج به دست آمده در  .هستند -170/0و همسويي اهداف فردي و گروه 26/0و قدرت فرهنگ سازماني 41/0با تغيير 

ارائه تسهيالت تحقيقاتي آموزش و پرورش براي مديران و معلمان و پذيرش مانند  يياين تحقيق ضرورت ارايه راهكارها
با كاركنان، سعي در ايجاد محيط كاري كه همراه  هزينه هاي تحقيقات به عنوان سرمايه گذاري، برقراري ارتباط مناسب

استفاده از الگوهاي متفاوت تعامل با ديگران در مواقع مورد نياز، برقراري با افزايش حمايت از ايده هاي خالق باشد، 
 روش هاي آموزش مهارت هاي حل خالقانه مسائل و افزايش هرچه بيشتر جو تفاهم و همكاري متقابل با مديريت را

  . مي كند باايج
  فرهنگ سازماني، خالقيت، تربيت بدني:  واژه هاي كليدي

  مقدمه

                                                 
١ Organizational culture assessment questionnaire 
٢ Randsepp 

  7/87  :تاريخ پذيرش مقاله  3/87  :تاريخ دريافت مقاله
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آموزش و پرورش  خالق،مكاني  آموزشي و . همه جوامع، آموزش و پرورش  را نهاد  خالقيت و نوآوري مي دانند
با اين رويكرد  جديد  مي توان پيش بيني  ). 2004مكين تاير، (توليد و ارتقاي كيفيت دانش  است آن پايه كار

كردكه دردهه هاي آينده  آموزش و پرورش، برترين جايگاه و سازمان را براي پژوهش،خالقيت و نو آوري  خواهد 
هاي روزافزون سازمان ها و عدم  وضعيت كنوني در جامعه بيانگر عدم توازن پيچيدگي). 1383 پير خائقي،(داشت

مسائل امروز سازمان ها با راه حل هاي ديروز  .توانايي اين سازمان ها و مقابله با اين تحوالت و پيچيدگي هاست
. حل شدني نيست و پيش بيني آينده، مشكالت آتي را حل نمي كند بلكه بايد براي پيش سازي آينده اقدام كرد

يچيده،پويا و نامطمئن گرديده كه سازمان ها ديگر نمي توانند با تغييرات سطحي و پ يامروز شرايط محيطي به حد
از طرفي با ). 1379 ،عالي(ظاهري در ساختارها،روش ها، سيستم ها و غيره بقا ء بلند مدت خود را تضمين كنند

به صورت كار فكري  وري و ماشيني شدن كار ها، نوع فعاليت هاي انساني در سازمان تغيير شكل داده واتوسعه فن
مي سطح خالقيت در ميان افراد سازماني را بيش از پيش نمايان  قاءدر مي آيد كه اين امر نياز به تفكر خالق و ارت

فرهنگ ) 2003(5و وي هوا )2003(4، مارتينز)1381(، فخريان)2001(3، آند ر يو پو لوس)1373(داوود آبادي. سازد
 7، ساير6، و و د من)1379(، ارغواني)1375(تحقيقات بيات . خالقيت دانسته اند داراي رابطه معني دار بارا  سازمان

نشان مي دهد بين فرهنگ عقاليي، مشاركتي، حمايت كننده و ريسك پذير با خالقيت افراد،  )1993(8گريفين و
در . ي وجود داردبا خالقيت افراد، رابطه معني دار منف رابطه مثبت و بين فرهنگ سلسله مراتبي و بر و كر ا تيك

نشان دهنده وجود رابطه اي مثبث بين فرهنگ بر و كراتيك و خالقيت ) 1987(9مقابل، تحقيق  چاسمير و كبرگ
افراد مي باشد كه اين امر نيز احتماال به دليل وجود فرهنگ هاي گوناگون از بخشي به بخش ديگر و حتي گروه 

با . كه فرهنگ برو كر ا تيك بر آن حاكم است مي باشدتفاوت ساختارهاي موجود  هاي كوچك كاري و همچنين
صورت گرفته، در اكثر موارد هيچ رابطه دقيق و كاملي يافت نشده است كه اين مسئله مي تواند  قيقاتتوجه به تح

تابع شرايط زماني، مكاني و عوامل متعدد ديگري باشد كه الزم است در هر سازماني به طور جداگانه مورد برسي 
با توجه . هاي امروزي به نسبت زياد متكي بر خالقيت، نوآوري،كشف و اختراع مي باشد موفقيت سازمان .يردقرار گ

 ها جهت ادامه حيات،به سوي تغيير در رفتار افراد و همچنين تغييرات كارآمد در سازمان به نيازهاي موجود، سازمان
كل پيدايش افكار نو و مفيد به سرعت در حال رسد انجام اين تغييرات به ش ها تشويق مي شوندكه به نظر مي

 خالقيت عبارتست از بكارگيري دانش و مهارت« :بنتلي چنين بيان مي دارد ). 2003 ،مارتينز و بالنچ(افزايش است
ايجاد «مارتينز در مطالعه خود تحت عنوان  .)2002 بنتلي،(»ها در راههاي جديد براي دستيابي به نتايج ارزشمند 

به اين نتيجه رسيد  كه فرهنگ سازماني مي تواند بر ميزان خالقيت در »اني محرك خالقيت و نوآوري فرهنگ سازم
از نظر گيل مارتين يكي از چالشهاي اصلي پيش روي مديريت ). 2003 مارتينز،(سازمان تاًثير گذار باشد

 گيل مارتين،.(ارزش قايل شودباشد كه در آن براي نوآوري،تغيير و خالقيت  امروزي،توسعه فرهنگ سازماني مي
آمابيل و گريسكويئز  بر اين عقيده اند كه مديران به عنوان عنصر مهمي از عوامل زمينه اي در محيط كار مي ). 1999

                                                 
٣ - Andripoulis 
٤ - Martins 
٥ - Weihua 
٦ - Woodman 
٧ - Sawyer 
٨ - Griffin 
٩ - Koberg & Chusmir 
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يس  سازمان،  كه بايد نقش  رهبري  را بر عهده  ئاز طرفي  رفتار  مدير  يا ر.گذارندبا شند كه بر خالقيت تاثير مي 
د بر افكار، احساسات و آرزوهاي  كاركنان تحت نظارت خودكه موجب انگيزش وهدايت رفتار مي گيرد  مي توان

 به عنوان يك عامل تسهيل كننده و بر انگيزنده  كاركنان،به طور مستقيم و فرهنگ سازماني بنابراين،.گردد اثر بگذ ارد
اگبانا و همكاران پيرامون ارتباط و ). 1996، آمابيل و گريسكويئز(گذارد غير مستقيم بر بازده كاري  سازمان اثر مي

در انگلستان تحقيقي انجام دادند و به اين  و اجرا وجود شواهد ضمني در مورد ارتباط بين نوع فرهنگ سازماني 
بررسي ها نشان مي دهد در  ).2000اگبانا،(مرتبط است عملكرد اعضاي سازماننتيجه رسيدند كه فرهنگ سازماني با 

به عبارتي آموزش و  .و سياست جذب افراد خالق و حمايت از تحقيقات، كمترين توجه شده استكشور مابه د
تربيت بدني  كارشناسان). 1383 پير خائقي،(است پرورش  ما  محلي  براي جذب افراد خالق يا  پرورش آنها نبوده

ني متخصص در حيطه تربيت به تربيت نيروي انسا آموزش و پرورشعنوان بخشي از سيستم آموزشي  در نيز كه به
از يك آموزش و پرورش  در معلمان تربيت بدني .ني نمي باشندثازاين مقوله مست بدني و علوم ورزشي مي پردازند،

 دختر و پسر با نيازهاي متفاوت جسمي ورواني واستفاده صحيح و دانش آموزان با  آموزش تعداد كثيري از سو
آنها و از سوي  ديگر با تغييرات وپيشرفت  سريع در  حوزه علوم ورزشي  هاي  و توانائي استعدادها جهت دار از

. هماهنگي با اين تغييرات نيازمند خلق انديشه هاي نو و ايجاد محيطي برپايه خالقيت مي باشد .روبرو  هستند
موثر بسياري از صاحب نظران براين باورند كه اگر قرار است در يك سازمان محيطي در جهت ايجاد تغييرات 

 ،)1989(11، مارتل)1998(10چون احمد نييمحقق. وپايداربه وجود آيد، فرهنگ آن سازمان بايد دستخوش تغيير شود
براهميت فرهنگ سازماني در ايجاد چارچوب آموزشي كه در آن نوآوري به  ) 1996(13رابينز و  )1993(12يفيز

 ،)1997(15پينار ،)1996(14جانسون، )2001( آندريوپولوس. عنوان متغيري اساسي پذيرفته شود، تاكيد دارند
براين باورند كه فرهنگ هر سازمان ممكن است به عنوان عاملي در ميزان ) 1997(17و تاشمن )1997(16تسالك

) 1999(18از نظر گيل مارتين). 2003مار تينز و بال نچ (خالقيت و نوآوري موجود در سازمان  مشاركت داشته باشد
 توسعه فرهنگ سازماني مي باشد كه در آن براي نوآوري، وي مديريت امروزي،هاي اصلي پيش ر يكي از چالش

نا  اجتناب  بنابراين در شرايط حساس كنوني وبا توجه تحوالت سريع دنيا و نياز . تغيير و خالقيت ارزش قايل شود
 فرهنگ سازماني ينشرفت و تغييرات علوم، پژوهش حاضر بر آن است  تا با  تعيين  ارتباط بيپذير به تطابق با پ

همچنين شناسايي ارتباط بين اين متغيرها بتوان راهكاري را در جهت  وتربيت بدني  معلمانو خالقيت  مديران
  .كردارايه  تربيت بدني  معلمانافزايش ميزان خالقيت 

  
  روش شناسي

                                                 
١٠ ahmad 
١١ martell 
١٢ pheysey 
١٣ Robbins 
١٤ Johnson 
١٥ pienaar 
١٦ tesluk 
١٧ tushman 
١٨ gilmartin 
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معلمان تربيت بدني  جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق، تمامي مديران و . روش تحقيق از نوع همبستگي است
بر اساس گزارش مدير كل تربيت بدني . آموزش و پرورش استان فارس با حداقل سه سال سابقه تدريس هستند

نفر از  160نمونه آماري تحقيق حاضر را . نفر مي باشد 2078آموزش و پرورش استان فارس جامعه آماري  شامل 
بر ) 160(تعيين حجم نمونه. خاب شده اند تشكيل داده استمعلمان  تربيت بدني كه به صورت تصادفي  ساده انت

  .انتخاب گرديد) كوكران(اساس فرمول ذيل

   
160
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2

2

2

2
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  اندازه گيري  هاي ابزار
 با توجه به اهداف تحقيق بهترين ابزار جهت جمع آوري اطالعات مورد نياز پرسش نامه بود تا نگرش ها  و عقايد 

بررسي نمايد كه بدين منظور از سه پرسش نامه به  را  ي راجع به فرهنگ سازماني و خالقيتتربيت بدن معلمان
   .شرح زير استفاده شد

شامل مشخصات فردي كه بر  اساس نياز تحقيق به داده هاي مربوط به )فردي(پرسش نامه اطالعات عمومي-1
  .ويژگيهاي فردي آزمودني ها مورد استفاده قرارگرفت

سئوال  4سئوال است كه هر  20اين پرسش نامه مشتمل بر : OCAQ(19(پرسش نامه ارزيابي فرهنگ سازماني-2 
اين پرسش نامه توسط مارشال  ساشكين  . يك شاخص و مجموعا فرهنگ سازماني را اندازه گيري مي كند

  .ساخته و استاندارد شده است) آخرين باز بيني(1996
 در مجله كاركنان 1979ابداع و در سال  "رند سيپ "اين پرسش نامه توسط : پپرسش نامه خالقيت رندسي -3 
)personnel journal( 20ايوان سيويچ وماتسون .به چاپ رسيده است )در كتاب مديريت و رفتار سازماني) 1989 

قيت پرسش نامه خالقيت رند سيب را به عنوان ابزاري كامل براي سنجش خال "تصميم گيري"فصلي به نام  رد
سوال است كه هر سوال به صورت مقياس پنج ارزشي ليكرت درجه بندي  50گزارش كردند اين پرسش نامه شامل 

نفر از استادان  12براي اطمينان از روايي پرسش نامه ها بعد از تدوين آنها از نظرات و راهنمايي هاي . استشده 
. ونظرات آنها در پرسش نامه نهايي لحاظ گرديد صاحب نظر در علم مديريت و مديريت تربيت بدني استفاده شده

براي پرسش نامه  )test-retest( اي اطمينان از پايايي پرسش نامه طي يك مطالعه مقدماتي، ضريب باز آزماييبر
به منظور سازمان دادن، خالصه كردن، طبقه بندي نمرات خام  .به دست آمد 94/0و خالقيت  92/0فرهنگ سازماني 
ه هاي نمونه از روش آمار توصيفي براي محاسبه فراواني ها، ميانگين ها در صدها، انحراف و توصيف انداز

با توجه به اين كه هدف اين تحقيق تعيين همبستگي بين متغير ها و .استانداردها استفاده و نتايج با جداول ارايه شد
تجانس (صله از آزمون لو ينايج حپيش بيني متغير مالك از روي متغير هاي پيش بين بود لذا با توجه به نتا

همبستگي پيرسون ، رگرسيون آماري و (،از آمار پارامتريك)طبيعي بودن توزيع(و  كولموگروف اسيمرنوف)واريانس
  .استفاده شد )مقايسه ميانگين ها

  

                                                 
١٩ Organizational culture assessment questionnaire 
٢٠ Ivancevich & Mattson 
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  نتايج
 .سال بود 40تا  30سال و دامنه سني آن ها بين  65/34معلمان تربيت بدني ميانگين سن  -1

 .بودند فوق ديپلم % 20و  كارشناسي درصد  75 دكتري، فوق ليسانس و  اعضاء داراي مدركدرصد  5 -2

 15  ي آنها باال% 52 سال و 15از آن ها زير  %48بود كه سال  13/ 1معلمان تربيت بدني ميانگين سابقه خدمت  -3
 .سال سابقه خدمت داشتند

. صورت ميانگين و انحراف استاندارد محاسبه شد به فرهنگ سازماني دادند،بهمعلمان تربيت بدني نمراتي كه  -4
از معلمان تربيت بدني نمره ممكن براي فرهنگ سازماني، ميانگين نمره  100از حداكثر ،1براساس نتايج جدول 
معلمان تربيت در اين ميان نمره  .بود  21/7 با انحراف استاندارد 86/62 آموزش و پرورشفرهنگ سازماني در 

و  2/18و انحراف استاندارد   316/63تربيت بدني داراي ميانگين دايره گ سازماني حاكم بر مرد از فرهنبدني 
  .بود 3/7و    5/61 ت به ترتيب برابر با رازن نيز اين نممعلمان تربيت بدني در مورد نمره 

 توصيف آماري داده هاي مربوط به فرهنگ سازماني زير مجموعه هاي آن.   1جدول 

  شاخصهاي آماري 
 حداكثر نمره حداقل نمره استاندارد انحراف ميانگين جنسشاخصهاي فرهنگ سازماني                          

 هماهنگي با تغيير
 14 10 1.16087 12.6167 مرد

 14 11 0.97534 12.65 زن

 دستيابي به اهداف
 18 10 1.99298 13.1667 مرد

 18 10 2.32875 13.25 زن

 هماهنگي گروه كاري
 15 9 2.02754 12.3 مرد

 15 9  1.85085 11.6 زن

 مشتري مداري
 12 7 1.54883 9.5667 مرد

 12 7 1.4841 9.05 زن

 قدرت فرهنگ سازماني
 16 9 1.77091 12.8 مرد

 16 9 2.17444 12.3 زن

 فرهنگ سازماني مديران
 78 53 7.13611 63.3167 مرد

 78 54 7.36241 61.5 زن

در شاخص هماهنگي با تغيير، نمره معلمان  تربيت بدني از ميزان و قدرت سازمان در تطابق و برخورد با تغيير در 
و 61/12اين ميزان در معلمان مرد داراي ميانگين . بود  6/1و انحراف استاندارد    63/12محيط، داراي ميانگين 

در شاخص . بود 97/0و انحراف استاندارد 65/12نگين و همچنين در معلمان زن داراي ميا16/1انحراف استاندارد
همسويي اهداف فردي و گروهي، نمره معلمان تربيت بدني از ميزان همسويي اهداف افراد با اهداف سازمان داراي 

انحراف استاندارد و  17/13اين ميزان در معلمان مرد داراي ميانگين . بود  2انحراف استاندارد و  16/13ميانگين 
در شاخص كار گروهي . بود  33/2و انحراف استاندارد  25/13و همچنين در معلمان زن داراي ميانگين 99/1

و انحراف 5/11هماهنگ، نمره معلمان از ميزان هماهنگي افراد و گروهها در آموزش و پرورش داراي ميانگين
و همچنين در معلمان   03/2و انحراف استاندارد   3/12اين ميزان در معلمان مرد داراي ميانگين. بود  5/1استاندارد 
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در شاخص مشتري گرايي، نمره معلمان  تربيت بدني از ميزان . بود 03/2وانحراف استاندارد 6/11زن داراي ميانگين 
اين ميزان . بود  5/1و انحراف استاندارد   28/9توجه سازمان به خواست استفاده كنندگان از خدمات داراي ميانگين

و  05/9و همچنين در معلمان زن داراي ميانگين  55/1و انحراف استاندارد   57/9علمان مرد داراي ميانگيندر م
از ميزان توافق افراد با معلمان  تربيت بدني در شاخص قدرت فرهنگ سازماني  نمره . بود 48/1انحراف استاندارد 

داراي  معلمان مرد،اين ميزان در . بود 97/1 ستانداردو انحراف ا 12 /55ارزش ها و باورهاي سازمان  داراي ميانگين 
 17/2و انحراف استاندارد 12 /3ن، داراي ميانگيمعلمان زنهمچنين در  و 77/1 و انحراف استاندارد 8/12ميانگين 

 .محاسبه شده است  انحراف استاندارد، حداقل و حداكثر به صورت ميانگين،معلمان تربيت بدني خالقيت  .بود
 سيره تحت برنخالقيت در كل نمو نمره ممكن براي خالقيت، ميانگين250 از حداكثر ،2نتايج جدولبراساس 

وانحراف  24/119 داراي ميانگينتربيت بدني در مردان  خالقيت ميزان. بود 73/15وانحراف استاندارد 7/118
  .بود 62/16 استانداردانحراف  و07/117 داراي ميانگينتربيت بدني  وهمچنين در زنان44/15استاندارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيرشاخص هاي آماري خالقيت در نمونه تحت بر .  2جدول 
  آزمودني ها                              

   شاخص ها
 خالقيت                                                       

  كل افراد زن مرد
  118.6962  117.075  119.2458  ميانگين

  15.72726 16.62002 15.4477  استانداردانحراف 
  89  89  89  حداقل  

  134  134  134  حداكثر
  50  50  50  حداقل نمره ممكن
  250 250  250  حداكثر نمره ممكن

هاي همبستگي  از آزمون معلمان تربيت بدني، و خالقيت  مديران به منظور بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني
  .اين نتايج بدست آمد، 3بر اساس جدول . متغيره استفاده شدرگرسيون چند  و پيرسو ن 

  معلمان تربيت بدنيو ميزان خالقيت  مديران همبستگي بين فرهنگ سازماني.  3 جدول
  شاخص هاي فرهنگ سازماني 

شاخصهاي آماري                                         
  هماهنگي

 تغيير با

همسويي اهداف 
 فردي و گروهي

 هماهنگي

 كاري گروه

 مشتري

 داريم

 فرهنگ قدرت

 سازماني

 خالقيت

 معلمان
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 خالقيت 

 معلمان

 1 0.415 0.449 0.601 0.387 0.524 همبستگيضريب 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سطح معناداري

 160 160 160 160 160 160 تعداد مشاهدات

. بين نمره كلي فرهنگ سازماني و خالقيت وجود داشت)  = p = 0/002  r , 0/372(رابطه مثبت و معني داري-
 .باالتري در فرهنگ سازماني  داشتند، خالقيت بيشتري  داشتندبنابراين معلماني كه مديران آنها نمره 

 .بين هماهنگي با  تغييير و خالقيت وجود داشت  )r=  524/0 و >01/0p(رابطه مثبت و معني داراي-

بين همسويي اهداف فردي و گروهي با خالقيت  ) r= 387/0و >01/0p(و البته پاييني رابطه مثبت و معني داراي-
 .وجود داشت

 .بين كار گروهي هماهنگ و خالقيت وجود داشت )r= 601/0و    >01/0p(رابطه مثبت و معني داراي-

 .و خالقيت وجود داشت بين مشتري گر ا يي )r= 449/0 و  >01/0p(رابطه مثبت و معني داراي-

 .بين قدرت فرهنگ سازماني و خالقيت وجود داشت  )r  =415/0 و  >01/0p(رابطه مثبت و معني داراي-

نتايج ضريب همبستگي چند متغير نشان مي دهد كه بين قدرت فرهنگ سازماني،هماهنگي با تغيير  و همسويي اهداف 
همچنين مقدار حجم  .دارد  وجود )r=372/0و >01/0p( فردي و گروهي با خالقيت رابطه مستقيم و معني داري

درصد به ساير عوامل خارج از  39 درصد به عوامل فوق مربوط بوده و 61هد، كه ميزان خالقيت واريانس نشان مي د
  .مدل مربوط مي شود

  
  نتايج همبستگي چندگانه بين  زير مجموعه فرهنگ سازماني وخالقيت.  4جدول

  
  

01/0=α  
  

قدرت  )=t 6/34و p<0/07(زير مجموعه هماهنگي با تغيير  همچنين نتايج رگرسيون چند متغيره نشان مي دهد كه
داراي رابطه خطي با  )p< 0/002و   t=-3/07(و همسويي اهداف فردي و گروهي  )=t 1/309و p< 0/26(فرهنگ سازماني 

در مورد  )B(نتايج مربوط به شيب خط رگرسيون. متغير معيار بود و واجد شرايط پيش بيني خالقيت هستند
رابطه  1/64و هماهنگي با تغيير  1/20متغيرهاي پيش بين نشان مي دهد كه بين خالقيت با قدرت فرهنگ سازماني

نتايج ضريب معياري بتا نشان مي . رابطه معكوس وجود دارد -53/0مستقيم و  همسويي اهداف فردي و گروهي 
 0/26قدرت فرهنگ سازماني  و41/0 ماهنگي با تغيير دهد كه مهمترين عوامل پيش بيني كننده خالقيت به ترتيب ه

نتايج ضريب همبستگي  سهميه اي نشان مي دهد كه ارتباط . هستند 0/170-  و همسويي اهداف فردي و گروهي
خالقيت با متغير قدرت فرهنگ سازماني مستقل از دو متغير هماهنگي با تغيير و همسويي اهداف  داراي باالترين 

  .ارتباط  بود
  
 معادله رگرسيون متغيرهاي پيش بين فرهنگ سازماني و زير مجموعه هاي آن با متغير خالقيت.   5جدول

 R R2 P 

1  0.372  0.61 0.002 
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 مدل رگرسيون گام به گام
 استاندارد شده ضرايب ضرايب استاندارد نشده

t  سطح معناداري 
B  خطاي معيار Beta 

1 

 0/000 6/381  5/26 33/61- ثابت)عرض از مبدا(

 0/007 6/34 0/41 0/260 1/649 تغيير با هماهنگي

 0/026 1/309 0/26 0/917 1/201 سازماني فرهنگ قدرت

 0/002 3/07- 0/170- 0/174 0/534- اهداف به دستيابي

001/0=α  
معادله رگرسيون خالقيت را از روي متغيرهاي  پيش بين مربوطه به صورت زير بر اساس نتايج حاصله ميتوان 

  .نوشت
 1/20(y) - 0/53(z) -33/61 + (x)1/64 =  خالقيت
X =   هماهنگي با تغيير 
Y =    قدرت فرهنگ سازماني 
Z =  همسويي اهداف فردي و گروهي 

  بحث و نتيجه گيري
داراي در نتيجه سي از نظر سني در دامنه ميان سالي ورتحت بر هيافته هاي توصيف آماري نشان داد كه اكثر جامع

در معلمان تربيت بدني بودند كه لزوم برنامه ريزي هدف دار براي جايگزيني  % )52(سا ل 15سابقه كار باالتر از 
معلمان تربيت سي نشان مي دهد كه روضعيت مدارك تحصيلي نمونه تحت بر. سال هاي آينده احساس مي گردد

با توجه به اين ميزان پايين افراد   .سي را تشكيل مي دهندراز كل نمونه تحت بردرصد  7/6تنها  ابا مدرك دكتربدني 
معلمان تربيت بدني، توجه و اهميت بيشتر به ارتقاء سطح علمي و تحصيلي معلمان تربيت در ميان  ابا مدارك دكتر

وضعيت مربوط به فرهنگ سازماني موجود نشانگر اين مطلب بود كه ميانگين نمره كل  .ضرورت پيدا مي كندبدني 
از ميان زير مجموعه هاي فرهنگ  قرار داشته و) نمره ممكن 100از  86/62( ت متوسطفرهنگ سازماني در وضعي

هم سويي اهداف فردي و گروهي، كار گروهي هماهنگ، مشتري گرايي و قدرت  ،سازماني شامل هماهنگي با تغيير
شاخص هاي نسبت به ديگر ) 35/9(فرهنگ سازمان، شاخص مشتري گرايي داراي پايين تر ين ميانگين امتيازات

 هبا جامع) 1384(و قهرمان تبريزي )1383(معرفتي ،)1380(فرهنگ سازماني مي باشد كه اين نتايج با نتايج دارابي
در شركت هاي آمريكاي منتخب،  )1990(، لينكالين و  كالبر گمديران دانشكده هاي تربيت بدني آماري

نتايج به دست آمده در اين . همخواني دارد )2003( سيسازمان تربيت بدني و ديو يدر كارشناس )1378(بحرالعلوم
تحقيق نشانگر اين مطلب است كه فرهنگ موجود در جهت عدم حمايت از ايده هاي نو عمل كرده وبه نوعي در 

پرورش خالقيت مساعد نمي باشد كه اين امر ضرورت ارايه  و  راستاي ايجاد محيطي است كه براي رشد
راهكارهاي برگرفته از تحقيق . ارتقاء فرهنگ سازماني مناسب ايجاد مي كند ي را در جهت توسعه ويراهكارها

عبارتند از ارائه تسهيالت تحقيقاتي سازمان ها براي مديران و معلمان و پذيرش هزينه هاي تحقيقات به عنوان 
ش حمايت از ايده سرمايه گذاري، برقراري ارتباط مناسب با كاركنان، سعي در ايجاد محيط كاري كه همراه با افزاي

استفاده از الگوهاي متفاوت تعامل با ديگران در مواقع مورد نياز، برقراري روش هاي آموزش هاي خالق باشد، 
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مهارت هاي حل خالقانه مسائل، افزايش هرچه بيشتر جو تفاهم و همكاري متقابل با مديريت مبتني بر روشهاي 
  . اي انساني مي باشدرابطه مداري توأم با رعايت هر چه بيشتر جنبه ه

 پايين متوسط و  در حد  69/118با ميانگين معلمان تربيت بدني مربوط به خالقيت نشان داد كه خالقيت  اطالعات
برروي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي ايران و سيد  )1378(قرار دارد كه اين نتايج با يافته هاي پور سعيدي

طبيعتا توجه به اين عوامل و اتخا ذ راهكاري . هم خواني دارد  دانشگاه هابرروي مديران ورزشي  )1381(عامري
ها ي ايجاد شده مي تواند زمينه را براي بروز و ظهور فرهنگ خالقيت در افراد  هاي مناسب به منظور پر كردن خال

ن دهنده همبستگي نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق نشا. ايجاد نمايد يا آموزش و پرورش  و به تبع آن در سازمان
معلمان  زير مجموعه هاي آن با خالقيت و مديران  بين فرهنگ سازماني)  = p= 0/027) r , 0/373معني دار 

نتايج تحقيق حاضرحاكي از آن است كه بين فرهنگ سازماني مديران با ميزان خالقيت معلمان  .است تربيت بدني
همچنين بين تمامي مولفه هاي فرهنگ سازماني . اردوجود د α= 05/0همبستگي مثبت و معني داري در سطح 

،اولدهام و )1997(مديران با ميزان خالقيت معلمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد كه با نتايج تسالك
و ) 1375(بيات ،)1987(وچاسمير ، كوبرگ)1997(و بايارز ، رو)1990(، راتستاين)1996(امابيل، )1996(كامينگز

يكي . مبني بر اهميت فرهنگ سازماني در تشويق ونهادينه شدن خالقيت همخواني دارد ) 1373( نيداودآبادي فراها
هاي همراه با  از عوامل اصلي اين همخواني ساختار و فرهنگ مشاركتي و فرهنگ سازماني حمايت از فعاليت

رسد هر مقدار فرهنگ يك به نظر مي  .شود ريسك افراد  است كه باعث افزايش عملكرد خالق آنان در سازمان مي
سازمان به فرهنگ مشاركتي نزديك تر باشد خالقيت آن سازمان باالتر و هر چه به فرهنگ سلسله مراتبي نزديكتر 

با توجه به . همخواني دارد) 2000(باشد خالقيت آن سازمان پايين تر خواهد بود كه با نتايج مطالعه آندريوپولوس
ختن خالقيت و نوآوري ضروري است كه مديريت با استفاده از شيوه هاي مباني نظري نيز براي نهاد ينه سا

نتايج . گوناگوني، خالقيت و نوآوري را به صورت يك ارزش واال در فرهنگ سازماني وارد كرده و يا تقويت نمايد
ه بر وجود بر اساس يافته هاي بيات عالو. را نيز تاييد مي كند)1375(و بيات)1997(اين تحقيق يافته هاي تسال ك

رابطه همبستگي بين فرهنگ سازماني و خالقيت وبا توجه به وجود رابطه ي خطي بين اين دو متغير، از طريق تنظيم 
فرهنگ يك سازمان مي توان خالقيت آن سازمان را افزايش و يا كاهش داد، به صورتي كه هر مقدار فرهنگ يك 

ازمان باالتر و هر مقدار فرهنگ يك سازمان به فرهنگ سازمان به فرهنگ مشاركتي نزديكتر باشد خالقيت آن س
از طرفي نتايج اين تحقيق با يافته هاي چاسمير .سلسله مراتبي نزديكتر باشد خالقيت آن سازمان پايين تر خواهد بود

مغايرت دارد كه اين امر نيز احتماال به دليل وجود فرهنگ هاي گوناگون از بخشي به بخش ديگر،  )1987(و كبرگ
هاي كوچك كاري و همچنين تفاوت ساختارهاي موجود كه فرهنگ برآن حاكم است مي  ه خصوص در گروهب

از مباني نظري تحقيق نيز چنين استنباط مي شود كه فرهنگ سازماني و خالقيت مي توانند تحت تاثير عوامل . باشد
همچنين نتايج . ماني قرار گيرندديگري چون سبك رهبري، جو سازماني، ساختار سازماني و ديگر متغير هاي ساز

از فرهنگ سازماني نشان داد كه فرهنگ  تجزيه و تحليل رگرسيو ن براي شناسايي مدل پيش بيني كننده خالقيت
اين نتايج حاكي از اين بود كه قدرت . باشد سازماني مي تواند به عنوان يكي از عوامل پيش بيني كننده خالقيت 

درصد از تغييرات خالقيت را توضيح مي  61گروهي، ، غيير و همسويي اهداف فرديفرهنگ سازماني، هماهنگي با ت
براساس معادالت موجود در بخش يافته ها مي توان از روي فرهنگ موجود در سازمان، خالقيت افراد را . دهند
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يت بدني در سازماني مديران ترب نين استنباط مي شود كه فرهنگچبا توجه به يافته هاي تحقيق . پيش بيني كرد
به نوعي در  كرده ونعمل و خالق  نو و انديشه هاي  حمايت از ايده هاپيشبرد و در جهت  سطحي مناسب نبوده و
بنابراين مديران بايد با مورد توجه . پرورش خالقيت مساعد نمي باشد و كه براي رشد بودهراستاي ايجاد محيطي 

براي عقايد و ارزشها و اداب و رسوم محيطي فراهم آورد كه  قرار دادن فرهنگ سازماني و اهميت ويژه قايل شدن
بدين منظور راهكارهاي برآمده از تحقيق كه عبارتند از ارائه تسهيالت . باعث افزايش خالقيت معلمان شود

تحقيقاتي سازمان آموزش و پرورش براي مديران و معلمان و قبول هزينه هاي پژوهش و تحقيق به عنوان سرمايه 
برقراري ارتباط مناسب مديران با معلمان، سعي در ايجاد محيط كاري مناسب و مساعد كه همراه با افزايش گذاري، 

حمايت از ايده هاي خالق و نو باشد، استفاده از الگوهاي متفاوت تعامل با ديگران در مواقع مورد نياز، برقراري 
تر جو تفاهم و همكاري متقابل با مديريت روش هاي آموزش مهارت هاي حل خالقانه مسائل، افزايش هرچه بيش

  .مبتني بر روشهاي رابطه مداري توأم با رعايت هر چه بيشتر جنبه هاي انساني را سرلوحه كار خود قرار دهند
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