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فرهنگ سازمانی و خالقیت دبیران تربیت  ی بینرابطهبررسی رابطه  بررسی به حاضر پژوهش :چکیده

 نیا آماری جامعه .باشدمی همبستگی نوع ازتوصیفی و  پژوهش، طرح .است پرداختهبدنی شهرستان اهواز 

 1394-95كه در سال تحصیلی  بوده اهوازشهرستان رشته تربیت بدنی دبیران مرد  كلیهشامل  پژوهش

 ساده تصادفی گیرینمونه روش به كه دبیر تربیت بدنی 153آماری شامل  نمونه وبودند  تدریسشغول م

و  (2001) پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستید ازگیری متغیرهای پژوهش برای اندازه .ندشد انتخاب

همبستگی پیرسون و  ازها دادهجهت تجزیه و تحلیل . استفاده شد( 1979پرسشنامه خالقیت رندسیپ )

و فرهنگ سازمانی  بین كه داد نشان پژوهش اینحاصل از  نتایج استفاده شد.رگرسیون به روش ورود 

بینی كننده  پیش ابهام گریزی فاصله قدرتدو مقیاس  داری وجود دارد ورابطه مثبت و معنی خالقیت دبیران

حاكم  نوآورانه افکار و هاایده از حمایت فرهنگی آنها در كه سازمانهایی گرفت نتیجه توانمی هستند. خالقیت

 باشند. بهبود داشته نظر در باید تربیت بدنی كشوردبیران  آورند.می فراهم در سازمان را ارتقای زمینه است،

 شود. می سازمانی خالقیت در به منتج فرهنگی هایشاخص

 دبیران فرهنگ سازمانی، خالقیت،  :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه

مستلزم  ی سنین به طور بالقوه وجود دارد اما ظهور آنخالقیت همان تمایل و ذوق به ایجاد است كه در همه افراد و در همه

پرورش است. به عبارت دیگر خالقیت، ظرفیت دیدن روابط جدید و پدید آوردن اندیشه های غیر معمول و فاصله گرفتن از 

(. باید توجه داشت برخالف تصور عامه مبنی بر این كه فقط افراد 1387الگوهای سنتی تفکر است )رشیدی و شهرآرای، 

گذارند و این اموزش و تجربه است كه است همه با این استعداد پا به این دنیا می آیند واقعیت اینمعدودی خالق به دنیا می

 موجب خالقیت (.1384فر، های شکوفایی و غنا بخشیدن هر چه بیشتر به این استعداد را فراهم آورد )نیک خواهتواند زمینهمی

 نوآوری به شده پردازش هایاندیشه این ردازند؛بپ خود هایاندیشه پردازش به سازمان در استعداد با نیروهای كه شودمی

 ناكارآمد، ساختارهای اصالح كهنه، و منسوخ هایروش بهبود و اصالح كارآمد، هایروش ایجاد نوآوری، نتیجه و شودمی تبدیل

 سازمان نوآوری، نتیجه در نهایت در بود. ... خواهد و كاركنان سازمانی تعلق و خاطر رضایت افزایش سازمانی، وریبهره افزایش
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 فیلسوف بی، توین آرنولد .(2002)زارعی،  بخشد تداوم خود را حیات و كرده مقابله خارجی و داخلی تهدیدهای با تواندمی

 موهبت از جامعه  نتواند اگر كه داشت اعتقاد و دانستمی جامعه یک حیات و مرگ منزله را به خالقیت پیش هاسال معروف،

 اشرف یعنی خود، ذاتی حق از دیگر انسان كند، سركوب را توانایی این اگر این از بدتر و ببرد را استفاده حداكثر خالقیت

و  خدمات محصول، به آن تبدیل و خالق ایده گرفتن فرآیند نوآوری (.2008شود )حسینی، می محروم بودن، مخلوقات

 در و آیدمی به دست خالقیت، اطالعات در. خالقیت از ناشی نو افکار ساختن كاربردی یعنی است؛ عملیات جدید روشهای

 اعتقاد به (.1385طالب بیدختی،  از نقل ؛ به1991، 1شود )رابینزمی عرضه گوناگون شکلهای به اطالعات آن نوآوری،

 حلهایراه به رسیدن و غیرمعمول و تازه هایراه به امور درباره توانایی اندیشیدن از عبارتست ( خالقیت2004) 2سانتروك

 یا فرد آن بوسیله كه محیط است و فرایند استعداد، میان تعامل خالقیت حقیقت در (.1388)صمدآقایی،  برای مسائل منحصر

 و كنند )میکلمی تولید شده تعریف اجتماعی زمینه عنوان است به مفید هم و جدید هم كه را دركی قابل محصول گروه،

 (.2008پالكر، 

دارد.  سازمانی فرهنگ نام به شخصیتی سازمان هر رابطه داشته باشد فرهنگ سازمانی است. خالقیت تواند با كه می یمتغیر

 و اعتقادات تعهدات، مجموعه از تركیبی حقیقت در كه كندمی را توصیف سازمان داخلی محیط از قسمتی سازمان فرهنگ

 (.1996)گردون،  شودمی استفاده وظایفشان انجام در كاركنان راهنمایی برای و باشدسازمان می اعضاء بین مشترك هایارزش

 شخصیتى و اند شده تركیب هم با كه داند مى رفتارى هاى شیوه و اصول باورها، هنجارها، شامل را سازمان فرهنگ آرنولد،

 و ارزشها مفروضات، از فرد به منحصر الگوی از است عبارت سازمانی فرهنگ (.2005)آرنولد،  دهندمى سازمان به مجزا

 شین(. 1388)مقیمی،  دهدمی شکل را سازمانها عملیات و هاسمبل زبان، جامعه پذیری، فعالیتهای كه هنجارهای مشترك

 گروه یک توسط هامفروضه شود. اینمی تلقی با ارزش بسیار كه داندمی اساسی هایمفروضه از الگویی را سازمانی فرهنگ

 كشف ابداع، بیایند كنار سازمان در درونی وحدت و بیرونی انطباق از ناشی با مشکالت چگونه گیرندمی یاد كه هنگامی خاص

 در را افراد باورهای و هاارزش هویت، كه است عوامل اصلی از یکی سازمانی فرهنگ (.1381كند )هومن، می توسعه پیدا و

بنیادی  و مهم جزء یک عنوان به سازمانی فرهنگ .(1995 )هارینگتون، دهدمی قرار مورد مطالعه سازمانی محیط یک درون

 سازمان اعضای همتایبی مبنای تعامالت بر كه است اجتماعی واقعیتی مثابۀ به و شودمی محسوب سازمان یک پیکرة در

است )اسمریچ،  سازمان اعضای پویایی روان فرایندهای وگسترش بلکه توسعه نیست ساده متغیر یک تنها و گیرد می شکل

1983 .) 

 از تا كندمی كمک اعضای سازمان به كه دانست مشترك عقاید و هاارزش از الگویی عنوان به توانمی را فرهنگ سازمانی

كند )دایر، می فراهم سازمان در كاركنان رفتارهای برای را و هنجارهایی آورند دست به فهمی و درك سازمانی عملکردهای

 و نگرش دادن به شکل امر در تواندمى قدرتش میزان به توجه با سازمان هر فرهنگ و دارد فرهنگ یک سازمان هر(. 2003

 درباره سازمان كه اعضاى شودمى اطالق اىشیوه به سازمانى فرهنگ باشد. داشته سزایى به اثرات سازمان اعضاى رفتار

 موضوع این است. توصیفى واژه یک ندارند( یعنى دوست یا دارند دوست را هاآن آیا كه این نه و) اندیشندمى آن هاىویژگى

 را سازمان از واقع شناختی در سازمانی فرهنگ؛ ترجمه، پارساییان و اعرابی(. 1381پیریا، استیفن دارد )رابینز، زیادى اهمیت

 احساس سازمانی، فرهنگ توسعۀواقع،  دارد. در كاركنان عملکرد در مثبتی تأثیر سازمانی سودمند فرهنگ و دهدمی ارائه

                                                            
1 .Robbins 
2 . Santrock. 
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 را خود هدف ترینسازمانها اصلی (.2010)چانگ و همکاران،  بردمی باال را سازمان ثبات نیز و كندمی را تسهیل تعهد و هویت

 ظهور به تواندمی رضایتمند انسانی نیروی خالقانه و هایشیوه از استفاده بنابراین داند،می جامعه در مفید سطح مطالعه ارتقای

 كمک اطالعات موقع به اشاعه نیز و مخاطب جذب به خالقانه هایروش اینکه ضمن بکند. كمک شایانی امر این پیدایش و

 (.2004رازی، كند )اشرفیمی

 سازمان كالبد در روحی همچون جدید نظرات و افکار اند.هتاز بدیع و نظرات و نو هایاندیشه نیازمند بقا برای سازمانها همه

 خالقیت كه هستند هاییسازمان موفق، سازمانهای بنابراین (.2008، 3دهد )بوالنوسکیمی نجات از فنا، را آن و شودمی دمیده

 و بوده پویا حیات، بایستی ادامه برای امروزی هایسازمان عبارتی به  دهد.می تشکیل را آنان حركت نوك پیکان نوآوری، و

 نیازهای جوابگوی و ساخته منطبق تحوالت این با را بتوانند سازمان تا باشند نوآور و خالق افرادی آنها، كاركنان و مدیران

 موفقیت كلید بقا و حکم در نوآوری و خالقیت موجود، روزافزون رقابت و جهانی اقتصاد سیستم در توان گفتمی باشند. جامعه

 نداشته نوآوری و خالقیت كه سازمانی اند.دانسته نابودی سازمان با برابر را نوآوری و خالقیت نبود كه طوری به است، سازمان

  (.2008، 4شود )رندالمی محو صحنه از زمان در طول و یابد بقا تواندنمی باشد،

 به پاسخگویی در را خود هایتوانایی تا وادار كرده را سازمانها امروز، تجارت محیط پیچیدگی كه داشت توجه باید همچنین

در  جدید هایرسالت تکوین و زاچالش و پرشتاب هایفناوری اجتماعی، هایطرفی دگرگونی از. دهند افزایش محیطی تغیرات

 عصر در بنابراین است. ساخته ناپذیر امری اجتناب را جدید شرایط با رویارویی برای آمادگی و پذیریانعطاف ضرورت سازمانها،

 نابودی و ركود از تا بخشید تداوم سازمان در را نوآوری و نوجویی جریان باید موجود،وضع  حفظ حتی و پیشرفت و بقا برای ما

 به توجه ضرورت (.2011، 5و  دنگتائو ژانگفن دنگ؛) است مناسب فرهنگی نیازمند مهم این به رسیدن كه شود، آن جلوگیری

 وجود به پایدار و مؤثر تغییرات سازمان یک در است قرار باورند، اگر این بر نظران صاحب كه است جایی تا سازمانی فرهنگ

 آن جستجو فرهنگ در باید را سازمانها شکست و موفقیت دیگر عبارت به. شود تغییر باید دستخوش سازمان آن فرهنگ آید

 ساخته رها گذشته هایحلراه بند از خود را توانندمی آن از گرفتن بهره و فرهنگ به یازیدن دست با اندركاراندست لذا نمود.

 بقای عامل بتواند باید فرهنگ سازمانی(. 2004، 6انجیئو و )الئو آورند فراهم پیشرفت آن و سازمان برای جدیدی هایراه حل و

 توان انتظارنمی بخش اثر فرهنگ سازمانی داشتن بدون نماید. فراهم شدن جهانی جهت در سازمانی را رشد زمینه و سازمان

 است متغیر محیط بستر در خالقیت و فکری، یادگیری هایسرمایه انطباق و تغییر واقع، در نوآوری داشت. خالقانه هایفعالیت

تغییرات  به واكنش پویایی، خطرپذیری، باالی سطوح از كه سازدمی فراهم را فرهنگ خالقانه رشد برای مناسب زمینه و

 (.2010، 7و جیمنز سانز والنسیا؛) باشدمی برخوردار سازمان در آزادی و پذیریانعطاف تغییر، ایجاد محیطی،

 و اطالعات فناوری مانند هاییمقوله با ظهور كه است سازمان محیط فرهنگی كالن فرایندهای از مینیاتوری فرهنگ سازمان، 

بحرانهای  دانش، انفجار مداوم، آموزش شناختی، جمعیت دگرگونیهای آن، با چگونگی برخورد و شدن جهانی پدیده ارتباطات،

 در مناسب بسترسازی ضرورت در سازمانها، اثربخشی و كیفیت به توجه دانش، فزاینده رشد و یادگیرنده سازمان اخالقی،

 آبادی نجم دهقان و شوقی عزیزی، عربیون،(.2011، 8جولیا) نمایدمی ایجاد سازمانی سطوح همه در را خالق سازمانی فرهنگ

                                                            
3 . Bolanowski 
4 . Randall. 
5 . Dong;Zhongfeng and Dongtao 
6 . Lau and Ngo 
7 . Valencia; Sanz and Jimennez 
8 . Julia 
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 معناداری بین ارتباط كه دریافتند كاركنان، خالقیت و سازمانی فرهنگ میان ارتباط عنوان تبیین تحت پژوهشی در (.1391)

فرهنگ  رابطه عنوان تحت پژوهشی در( 1388) طبس مالکی و دارد. موغلی وجود كاركنان خالقیت با فرهنگ سازمانی

 معنادار و مثبت رابطه خالقیت سازمانی و سازمانیفرهنگ  بین كه دریافتند دولتی، سازمانهای در سازمانی خالقیت سازمانی و

 مدیران دیدگاه از سازمانی و خالقیت سازمانی فرهنگ میان رابطه بررسی عنوان تحت پژوهشی در (1386) جلیلی دارد وجود

 و است نیاز مورد سازمانی هر برای سازمانی خالقیت كه دریافت شهر شیراز، چهارگانه نواحی متوسطه مدارس دبیران و

 دارد چشمگیری میان نقش این در كه عواملی مهمترین از و آورند وجود به را الزم بسترهای باید زمینه در این سازمانها

 در نوآوری و خالقیت فرهنگ وجود مستلزم سازمان در تشویق خالقیت و ایجاد كه دریافتند همچنین. است سازمانی فرهنگ

 فرهنگ كه آیا است سؤال این به پاسخ دنبال به حاضر پژوهش شد گفته كه آنچه به با توجه بنابراین .است سازمان مدیریت

 دارد؟ دبیران ورزش شهر اهواز رابطه خالقیت با سازمانی

 های پژوهشضیهفر

 رابطه وجود دارد.  تربیت بدنیبین فرهنگ سازمانی و خالقیت دبیران 

 و خالقیت دبیران تربیت بدنی رابطه وجود دارد. فاصله قدرتبین  (1)

 .و خالقیت دبیران تربیت بدنی رابطه وجود دارد  بین ابهام گریزی (2)

 و خالقیت دبیران تربیت بدنی رابطه وجود دارد. فردگرایی (3)

 و خالقیت دبیران تربیت بدنی رابطه وجود دارد.مرد ساالری  (4)

 

 روش پژوهش

دبیران مرد رشته تربیت بدنی  كلیهشامل  پژوهش نیا آماری جامعهباشد. همبستگی میروش پژوهش توصیفی و از نوع 

 به كهدبیر تربیت بدنی  153آماری شامل  نمونه ومشغول تدریس بودند  1394-95كه در سال تحصیلی  بوده شهرستان اهواز

 ش دو پرسشنامه استاندارد شامل:ند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهشد انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش

 9پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستید-الف

است. با هدف تعیین   تنظیم یافته 10گارث و كوئین فرهنگ سازمانی مدل براساس و (2001) هافستد توسط پرسشنامه این

( ابهام گریزی سواالت 5 تا1فاصله قدرت )گویه است و چهار مولفه:  22دارای  ها طراحی شده وفرهنگ سازمانی در سازمان

 استفاده ای لیکرتدرجه پنج مقیاس از آیتم هردارد.  ( 22تا 15مرد ساالری )سوال   و (14-11)سواالت ، فردگرایی ( 6-10)

و  22حداقل نمره در این آزمون  گیردمی تعلق آنها به پنج تا یک امتیاز به ترتیب كه كامال موافم( تا كند )كامال مخالفممی

( مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن به روش آلفای 2002می باشد. این پرسشنامه توسط نظر پور ) 110حداكثر نمره 

( از این 2008همچنین محبتی و همکاران ) .باشدمی 76/0برابر  كرونباخ محاسبه گردیده است مقدار ضریب به دست آمد

 كرونباخ آلفای روش به پرسشنامه حاضر پایایی پژوهش در اند.گزارش كرده88/0ده كرده و اعتبار آزمون را پرسشنامه استفا

 است. آمده بدست 79/0

 

                                                            
9 .Hofsted Organizational 

10 .Quinn & Gareth   

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 90-98، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

94 
 

 پرسشنامه خالقیت رندسیپ-ب

سازمان طراحی شده  در فرد خالقیت گیری اندازه منظور به ماده و 50، داری ( 1979 )رندسیپ  خالقیت استاندارد پرسشنامه

سوالی آن  30اند كه در این پژوهش از فرم سئوال كاهش داده 30و  به جهت زیاد بودن سئواالت این پرسشنامه آن را به  است

به ترتیب كامالً موافق تا كامالً مخالفم می  هر سوال به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است.و  استفاده شده

( 1384عکس. قهرمان تبریزی و همکاران ) بر  باشد وشتر فرد پاسخ دهنده در سازمان مییت بینمرات باالتر نشان دهنده خالق. باشد

به دست آمده است. و برای ضریب  92/0طی یک مطالعه مقدماتی برای آزمون روایی آن از ضریب بازآزمایی استفاده كرده اند كه 

اند و همچنین پایایی این پرسشنامه درپژوهش حاضر از ست آوردهبد 72/0اده كرده اند كه پایایی آن از ضریب آلفای كرونباخ استف

 باشد.كه از اعتبار باالیی برخوردار میبدست آمد  81/0طریق آلفای كرونباخ 

میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداكثر نمره متغیرهای پژوهش( و آمار ها آمار توصیفی )دادهجهت تجزیه و تحلیل 

 استفاده شد.)ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش ورود( استنباطی 

 

 هایافته

 دهد.های پژوهش را نشان میمعیار، حداقل و حداكثر نمره متغیر( میانگین، انحراف 1جدول )

 تعداد حداکثر نمره حداقل نمره واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

 99 30 254/232 240/15 40/63 فرهنگ سازمانی

 

 

153 

 23 6 815/63 717/3 97/13 فاصله قدرت -

 24 6 98/13 740/3 48/14 ابهام گریزی -

 18 4 224/9 037/3 54/11 فردگرایی -

 39 8 310/34 857/5 41/23 مرد ساالری -

 135 44 325/415 380/20 58/87 خالقیت

 

فرد  فاصله قدرت، ابهام گریزی،)های آن و خرده مقیاس فرهنگ سازمانیكل مقیاس انحراف معیار، واریانس، حداقل و حداكثر نمره  ( میانگین،1جدول)

 دهد.را نشان می خالقیت و (گرایی و  مرد ساالری

 

 (های آنو خرده مقیاس فرهنگ سازمانیبین )( و متغیرهای پیشخالقیت( نتایج همبستگی پیرسون برای متغیرهای مالك )2جدول )

 تعداد سطح معنی داری ضریب همبستگی مستقلمتغیر  متغیر وابسته

 

 

 خالقیت

 000/0 418/0** فرهنگ سازمانی

 

 

153 

 000/0 453/0** فاصله قدرت -

 000/0 344/0** ابهام گریزی -

 000/0 373/0** فردگرایی -

 000/0 386/0** مرد ساالری -
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 و (مرد ساالری فاصله قدرت، ابهام گریزی،  فرد گرایی و)و ابعاد آن بین متغیر فرهنگ سازمانی  دهد كه( نشان می 2جدول) 

 رابطه  مثبت و معناداری وجود دارد.خالقیت 

 

 با خالقیت دبیران تربیت بدنی فرهنگ سازمانی هایمؤلفه بین خطی ( ارتباط3) جدول

 مدل
R 
 

2R 

 

2R تعدیل شده 

 
 خطای معیار براورد

2 485/0 235/0 215/0  

 

( فرد گرایی و مرد ساالریفاصله قدرت، ابهام گریزی، ) بینمتغیر مالك )خالقیت( و متغر پیش دهد كهمی( نشان 3در جدول )

ضریب همبستگی تعدیل  مجذورباشد. (، میr =485/0اند كه این میزان برابر )به چه میزان در تغییرات خالقیت موثر بوده

فاصله قدرت، ابهام گریزی،  فرد )بین پیش توسط متغیر درصد از واریانس متغیر مالك خالقیت 215/0دهد شده نشان می

 ( قابل تبیین است.مرد ساالری گرایی و

 خالقیت دبیران تربیت بدنی های فرهنگ سازمانیمؤلفه بین خطی ارتباط به مربوط ( ضرایب4) جدول

 مدل
 استانداردشده ضرایب نشده استاندارد ضرایب

t Sig 
B Std. Error Beta 

 000/0 107/8  285/6 950/50 مقدار ثابت

 000/0 968/3 554/0 766/0 039/3 فاصله قدرت -

 031/0 - 184/2 -385/0 961/0 -100/2 ابهام گریزی -

 764/0 301/0 050/0 111/1 334/0 فردگرایی -

 136/0 500/1 254/0 590/0 884/0 مرد ساالری -

 

و بتای استاندارد شده نشان  باشدمی خالقیت( قادر به پیش بینی t= 968/3) فاصله قدرتدهد كه مقیاس ( نشان می4جدول)

شود. همچنین ایجاد می خالقیتتغییر در  554/0، فاصله قدرتدهد در معادله رگرسیون به ازای یک واحد تغییر در متغیر می

باشد و بتای استاندارد شده می خالقیت(  قادر به پیش بینی t=-184/2) ابهام گریزیدهد كه مقیاس جدول نشان میاین 

 شود.ایجاد می خالقیتتغییر در  -385/0 ابهام گریزی،دهد در معادله رگرسیون به ازای یک واحد تغییر در متغیر نشان می

و بتای استاندارد شده نشان  باشدنمی خالقیت(  قادر به پیش بینی t= 301/0) فردگرایی دهد كه مقیاس( نشان می4جدول )

از سوی  شود.ایجاد می خالقیتتغییر در  050/0، فردگراییدهد در معادله رگرسیون به ازای یک واحد تغییر در متغیر می

و بتای  باشدنمی خالقیت(  قادر به پیش بینی t= 500/1) مرد ساالریدهد كه مقیاس نشان می دیگر نتایج این جدول

 خالقیتتغییر در 254/0،  مرد ساالری دهد در معادله رگرسیون به ازای یک واحد تغییر در متغیران میاستاندارد شده نش

 شود.ایجاد می
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 گیری نتیجه

شهرستان اهواز بود كه نتایج حاصل از خالقیت دبیران تربیت بدنی  فرهنگ سازمانیهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین 

 فاصله قدرت و ابهام گریزی و دو مقیاسرابطه وجود دارد  خالقیت و فرهنگ سازمانی بین همبستگی پیرسون نشان داد كه

 و شوقی عزیزی، عربیون،، (1386) جلیلی تحقیقات تایج حاصل از این پژوهش با نتایجهستند كه ن خالقیتپیش بینی كنند 

 :توان گفتمیهای این پژوهش یافتهدر تبیین  .باشد( همسو می1388) طبس مالکی و موغلی، (1391) آبادی نجم دهقان

 اداره برای توانایی و ابتکار اختیار، دادن با یعنی توانمندسازی دبیران تربیت بدنی مدارس طریق از تواندمی فرهنگ سازمانی

مربوط  امور در كاركنان تا شودمی سبب موضوع این و كنند مسؤولیت احساس دبیران تربیت بدنی تا شود باعث كارشان كردن

 ابزارهای از یکی كه آنجایی از همچنین .باشند برخوردار مسائل خالقانه حل برای عمل آزادی از و كنند تصمیم گیری خود به

 كاركنان هایقابلیت توسعه با توانندمی هاسازمان است به مسائل سازمان نسبت دانش داشتن كاركنان در خالقیت بروز

 موجود در باورهای و ارزشها سر بر توافق با توانندمی سازمانها كلی طور به كار خود موفق شوند.در در  طریق این از تا بپردازند

 كاركنان خالقیت افزایش به سازمانی و اهداف فردی كردن همسو و كار در هماهنگی تغییر، با تطابق (،فرهنگسازمانی) سازمان

ریزی پایه سازمانی فرهنگ به توجه بدون را، افراد خالقیت افزایش معیار و توانند اساسنمی نیز برنامه ریزان و نمایند كمک

 نمایدمی پیدا نمود باشد آن پذیرای فرهنگ سازمان صورتیکه در فردی، خالقیت بالقوه ظرفیت شکوفایی زمینه چراكه نمایند،

عاملی  عنوان به سازمانی فرهنگ .است نوآوری و خالقیت از جلوگیری یا افزایش كلیدی در عنصری فرهنگ سازمانی واقع در و

 گذارد.می كاركنان تأثیر پرورش و هدایت چگونگی و مدیریت وظایف و سازمان جوانب تمام بر كه است

 ارتقای زمینه حاكم است، نوآورانه افکار و هاایده از حمایت فرهنگی آنها در كه سازمانهایی گرفت نتیجه توانمی كلی، طور به

 به منتج فرهنگی هایشاخص بهبود. باشند داشته نظر در باید تربیت بدنی كشور دبیران  .آورندمی فراهم در سازمان را

 آن در كه ورزند اهتمام حمایتی سازمانی فرهنگ ایجاد به های آموزشیسازمان شودمی شود. توصیهمی سازمانی خالقیت در

 توانمند افراد ،مربیان باالی شدن كار درگیر با وضعی چنین در دهند. بروز آزادانه را خود نوآورانه دبیران تربیت بدنی افکار

 محیطی تغییرات و نو نیازهای مربیان مطلوب، سازگاری ایجاد با .برند به كار انجام امور در بیشتری خالقیت قادرند و شوندمی

 با همسو مناسب ورزشی محیط هایافتهاین  بر تکیه با باید كشور ورزش دبیران .برندمی پیش سنتی روشهای نه با خالقت و را

 بردارند. اساسی گامی كشور مشکالت ورزش رفع جهت در تا كنند ایجاد نوآوری خالقیت،

 

 منابع و ماخذ

 ( كتابخانه1387اشرفی، حجت .)برای توسعه خالقیت در جامعه، در مجموعه مقاالت خالقیت و  ایهای عمومی زمینه

های های عمومی. تهران نهاد كتابخانهصصی خالقیت و نوآوری در كتابخانهنشست تخهای عمومی. ابخانهنوآوری در كت

 .169-294عمومی كشور. ص: 

 ،مدارس دبیران و دیدگاه مدیران از سازمانی خالقیت و سازمانی فرهنگ میان رابطه بررسی .(1386) فاطمه جلیلی 

 شیراز. ارشد، دانشگاه كارشناسی نامه پایان. شیراز شهر چهارگانه نواحی متوسطه

 ،جلدی، دوره سه (،1381) اعرابی سیدمحمد و پارساییان ترجمه علی سازمانی، رفتار مدیریت (.1991) پیاستیفن رابینز 

 فرهنگی. هایپژوهش دفتر تهران:

 دولتی. مدیریت مركز آموزش انتشارات تهران: گروهی. و فردی خالقیت هایتکنیک (.1388)جلیل آقایی، صمد 
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 ،فرهنگ میان ارتباط تبیین تبیین(. 1391) عامر آبادی، نجم دهقان، بهزاد شوقی، غالمرضا؛ عزیزی، ابولقاسم؛ عربیون 

 تولید و نوآوری مدیریت، المللی بین كنفرانس اولین الستیک پارس. شركت  مطالعه: مورد كاركنان خالقیت و سازمانی

 .1391 شهریور، 24 و 23 قم، ملی،

 ،دولتی: تهران. آموزش مدیریت مركز شغلی. رضایت سنجش مقیاس ساختن استاندارد و تهیه. (1381حیدرعلی) هومن 

 ،دولتی. های سازمان سازمانی در خالقیت و سازمانی فرهنگ رابطه (.1388)فاطمه  طبس، مالکی و علیرضا موغلی 

 .70-65( صص: 6)2مدیریت،  های پژوهش

 ،ترمه: تهران. پژوهشی. رویکردی مدیریت و سازمان .(1388سیدمحمد ) مقیمی 

 ( بررسی رابطه خالقیت با منبع كنترل. فصلنامه1387رشیدی، اسماعیل و شهر آرای، مهرناز )های تازه در علوم ی اندیشه

 .   83-99(: 3)3تربیتی، 

 21-25.،صص:151تدبیر، مجله. سازمانها و افراد در نوآوری و خالقیت ( 1385). علیرضا انوری، عباس؛ بیدختی، طالب.  

 (. ضرورت توجه به خالقیت در كودكان و نوجوانان. بازیابی شده از  1384فر، زیبا )نیک خواه
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