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 دهیچک

 یفرهنگ سازمانو  نگرش به سازمان است ۀتحول در نحو، یوزامر تیریمد یاز تحوالت اساس یکی

پژوهش  هدف از. باشد ها سازماندر  یت و نوآوریخالق ۀنندکبیا ترغیتواند مانع  یبستر م عنوان به

آموزش و پرورش  تربیت بدنی معلمانقیت مدیران و خال وحاضر تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی 

میدانی اجرا شده  صورت بهو قیق از نوع توصیفی و همبستگی است روش تح .است استان مازندران

از میان مدیران  ای طبقهتصادفی  صورت به که بود نفر 162با توجه به جدول مورگان  م نمونهجحاست. 

اطالعات از سه  آوری جمع برای .تعیین شد تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران معلمانو 

( 3386) سپیت رندیو خالق (=82/1α)( 4113) نکیساش یفرهنگ سازمان  ،یردف یها یژگیو ۀپرسشنام

(81/1α=)  رنفیاسم-فولموگروک آماری روش با استفاده از ها داده .دشاستفاده ((KS ب یضر و

با  -α=17/1داری امعن در سطحق یتحق یها هیآزمون گذاشتن فرض به یرمن برایاسپ یهمبستگ

، 44/383ت معلمان یزان خالقیمنتایج نشان داد شد.  تجزیه و تحلیل 33SPSS افزار نرماستفاده از 

 میان درن یبوده است. همچن 471ل ک ۀاز نمر 23/383ها  یل آزمودنکت یزان خالقیو م 67/383ران یمد

گروه  در یو هماهنگمیانگین  بیشترین 84/1با  یقدرت فرهنگ سازمان ،یفرهنگ سازمان های مؤلفه

 یبرا 7ل ک ۀاز نمر 15/1 ین فرهنگ سازمانیانگین می. همچنین میانگین را داردکمتر 37/1با  یارک

بین  همچنین. است یدر حد متوسط بودن فرهنگ سازمان ۀدهند نشانه کآمد  دست به ها آزمودنیل ک

 دران رابطۀتربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازن معلمانخالقیت مدیران و  وفرهنگ سازمانی 

 معلمانی با خالقیت مدیران و قدرت فرهنگ سازمان ۀمؤلفتنها بین و  (=114/1α) د داردوجو داری معنا

ن استنباط یق چنیتحق های یافتهبا توجه به . (=113/1α) وجود ندارد داری امعن ۀرابطتربیت بدنی 

ر، ییتغ موجود در سازمان، تطابق با یها و باورها با توافق بر سر ارزش توانند می ها سازمانه ک شود می

 کمکت افراد یش خالقیبه افزا یو سازمان یردن اهداف فردکار و همسو کدر  یتوجه به افراد، هماهنگ

 نند.ک

 ت بدنییترب ت،ی، خالقیفرهنگ سازمان :واژگان کلیدی

  نویسندۀ مسئول                 Email: Smao52@gmail.com  
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 مقدمه
باورها، اعتقادات،  کنند یما بزرگ زندگی کوچک یعی های اجتماهایی که در نظام انسان

ها و هنجارهای مشترکی دارند که در مجموع، فرهنگ آن نظام اجتماعی را  ها، سنت ارزش

ی مزبور ها دهیپددهند. قوت یا ضعف فرهنگ هر نظام به میزان ژرفا و همبستگی با  تشکیل می

مندتر باشد، تغییر و تحول های اجتماعی نیرو، هر قدر فرهنگ نظامدیترد یببستگی دارد. 

هایی اجتماعی بر حسب اهداف و عنوان نظام نیز به ها سازمانها دشوارتر است. فرهنگی در آن

طور  و به شان ییاجراهای  شان، فنّاوری، ساختار سازمانی و روش مأموریتشان، پیشینۀ پیدایی

 (.1ی متفاوتی دارند )ها فرهنگکلی عواملی از این دست 

کند، ادراکی یکسان  انی شیوۀ انجام امور را در سازمان برای کارکنان مشخص میفرهنگ سازم

دهندۀ  و نشان شود یمها در همۀ اعضای سازمان مشاهده  از سازمان است که وجود آن

(. با نگاهی به 2) دکن یممشخصات معمول و ثابتی است که هر سازمان را از دیگری متمایز 

و شاید  ساز نهیزمکه  میبر یمپی  ها آنکلیدی و مشترک بین ل ی موفق به وجود عوامها سازمان

(، ویلیامز و 1992) 1بوده است. محققانی همچون ادگار شاین ها آنعامل اصلی موفقیت 

 ها سازمان(، فرهنگ سازمانی را از عوامل موفقیت 1991) 3پیتر و واترمن و( 1999) 2دابسون

های سازمانی مختلفی  و ادارات، فرهنگ مؤسساتد ده ها و مطالعات نشان می . بررسیدانند یم

ی که فرهنگ سازمانی از بخشی به بخش دیگر در همان سازمان متفاوت ا گونه بهحتی  ،دارند

 (.3-5است )

سطح به معنای ساختن و ایجاد  نیتر سادهخلق کردن یعنی تولید کردن چیزی، خالقیت در 

خلق کردن یعنی داشتن پندار، گفتار یا کردار وجود آوردن چیزی است. کردن، شکل دادن یا به

. کند یمی زندگی و قابلیتی است که افراد را از دیگر موجودات متمایز ازهاینمولد. خالقیت از 

 داردها به میزان متفاوت و گوناگون در همه وجود  ی خالق، همچون سایر انواع هوشها ییتوانا

ی به نوآوری، پدیدآوری و توجه یب، شود یمدیده  ها یی که در فرهنگخألها(. امروزه، یکی از 9)

مانده است. پدیدۀ خالقیت آفرینندگی است و این عامل جداکنندۀ جوامع مترقی از جوامع عقب

و  ها زشیانگشود و این  ی انسانی در تمام نوع بشر یافت میها و نوآوری مثل بسیاری از ویژگی

عنوان حالتی روانی  کند. خالقیت به شکار میشرایط محیطی و فردی است که عامل خالقیت را آ

کند و از آنجا که عمدۀ کار و فعالیت  ظهور می ،شناسی استو ذهنی که در قلمرو علم روان
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شود، عامل ایجاد و پرورش خالقیت در محدودۀ علم و هنر  ها انجام می انسان در سازمان

ها و  با ایجاد زمینه ها سازماندر توانند ظهور خالقیت را  گیرد و مدیران می مدیریت قرار می

بستر مناسب همچون فرهنگ سازمانی مناسب آن را تسریع یا با ایجاد فضای نامناسب آن را 

تواند مانع یا ترغیب کنندۀ خالقیت و  عنوان بستر می خنثی کنند؛ یعنی فرهنگ سازمانی به

 (.7باشد ) ها سازماننوآوری در 

با یکدیگر و دیگر ابعاد  ها آنمانی و خالقیت و رابطۀ مطالعات زیادی در مورد فرهنگ ساز

 :استی آنا به شرح زیر ها افتهانجام شده که به برخی از ی ها سازمانموجود در 

 ستادی کارشناسان نوآوری و خالقیت رابطۀ بررسی» عنوان تحت تحقیقیدر  (1391) فخریان

 ساختار خالقیت، و سازمانی هنگخالقیت، فر و رهبری سبک بیننشان داد « سازمانی عوامل با

نحوۀ  ی بینول ،وجود دارد داری امعن ارتباط خالقیت و کنترل و ارزیابی سیستم سازمانی،

 عوامل میان از عامل ترین مهم. ندارد وجود داری امعن رابطۀ خالقیت و سازمان منابع تخصیص

 تصور چنین و ستا سازمانی رسمیت عامل است تضاد در نوآوری و خالقیت با که ساختاری

از  را نوآوری و خالقیت مقابل در ساختاری موانع از مهمی بخش رسمیت، کاستن که کردند

 .(9دارد ) بر می میان

بین فرهنگ سازمانی و ارتباط بررسی »( تحت عنوان 1391در پژوهش قهرمان تبریزی )

نتایج « های کشور های تربیت بدنی در دانشگاه ها و دانشکده خالقیت اعضای هیئت علمی گروه

و  93/1نی و خالقیت برابر با آزمون فرضیات تحقیق نشان داد همبستگی بین فرهنگ سازما

 (.9دار است ) معنا

رابطۀ فرهنگ سازمانی »اش تحت عنوان  نامه ( در پایان1399) ییرعالیپو  شیخ علیزاده هریس

به این نتیجه رسید که « یشرق بدنی استان آذربایجان با میزان خالقیت مدیران ادارات تربیت

 (.11داری وجود دارد ) القیت مدیران همبستگی مثبت و معنابین فرهنگ سازمانی و میزان خ

( طی تحقیقی در این خصوص نشان داد خالقیت با ساختار سازمانی ارتباط دارد. 1395امیدی )

هرچه سطح ضمن اینکه وی دریافت سطح تحصیالت با خالقیت ارتباط دارد؛ بدین ترتیب که 

سابقۀ  یابد. همچنین بینتحصیالت باالتر باشد، میزان خالقیت و رفتار خالق گونه افزایش می

 (.11داری وجود ندارد ) خدمت و خالقیت ارتباط معنا

ای مثبت  افراد رابطه و خالقیت بوروکراتیک ( دریافتند بین فرهنگ1999) 1کبرگ و چاسمیر

های کوچک  ها و حتی گروههای گوناگون در بخش د فرهنگوجود دارد که احتماالً به دلیل وجو
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کاری و همچنین تفاوت ساختارهای موجود است که فرهنگ بوروکراتیک بر آن حاکم است 

(12). 

های  در سازمان« مدیریت اثر تنوع فرهنگی»( تحقیقی با عنوان 1999) 1دوهرتی و همکاران

عنوان عاملی مدیریتی  وۀ تنوع فرهنگی بهورزشی انجام دادند. هدف تحقیق سود یا زیان بالق

این  آید که نهایتاً انعکاسی از فرهنگ سازمانی است.دست میاست که از آن تنوعی فرهنگی به

 ،تضاد ساختاری کند که فرآیند فرهنگی از قبیل خالقیت، رقابت، گیری می تحقیق چنین نتیجه

 (.13ت خوبی تأکید کند )یابد که فرهنگ سازمانی متنوع بر مدیری زمانی تحقق می

عنوان فرآیند  افزایش خالقیت سازمانی به»(، در تحقیقی تحت عنوان 2111) 2یوپولوسرآند

های خالق و  حل برای به حداکثر رساندن راه ها سازماننشان دادند « برانگیز همیشگی چالش

 همچنین .مایندسازمانی استفاده ن فرآیندهایها و  بخش ۀنوآور باید از مشارکت افراد در کلی

 های موقعیتافزایش عملکرد افراد سازمان  منظوربه ها قابلیتها و  شایستگیکردن آشکار  برای

کرد های خالق مبدل  ایدهبداع نظم را باید به محیطی منظم و امن برای ا سازمانی آشفته و بی

(11). 

و بافت حمایتی در هایی که محیط  ( در پژوهشی دریافتند سازمان1997) 3کامینگز و اولدهام

این  وری از کارمندان ذاتاً خالق تمایل نشان دهند. کنند به بهره مقابل خالقیت ایجاد می

توان انتظار  ها کافی نیست و نمی کارگیری افراد خالق برای سازماندهد بهپژوهش نشان می

ان باید کند که مدیر ها بهبود یابد. این تحقیق بیان می داشت که عملکرد نوآوری سازمان

به عبارت دیگر  عنوان سرمایه بنگرند نه مخارج صرف؛ شده برای خالقیت را بههای صرف هزینه

های قابل شمارش  صورت اندازه هایی را برای خالقیت به احتمال دارد بازده چنین سرمایه

هایی که توسط میزان  همزمان عملکرد نتوان رؤیت کرد. در واقع، آثار اصلی چنین سرمایه

 (.15شود ) اند در بلندمدت منعکس می رد فوری مثل نوآوری محاط شدهعملک

بر خالقیت و  سازمانی فرهنگتأثیر مدل »(، در تحقیقی تحت عنوان 2113) 1چنبالو  مارتین

های باز انجام دادند و به تشریح فرهنگ سازمانی در  نظریه سیستم ۀکار خود را بر پای« نوآوری

 نتایج حاصل شد: بیناین قیت و نوآوری پرداختند که در نهایت محیط باز و تأثیر آن بر خال

 رفتار بیندارد.  وجود منفیدار  معنی ارتباط نوآوری و خالقیت و اعتقادات وها  ارزش میزان
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 خالقیت و گروهی رفتار بینو همچنین  سازمان در موجود اعتقادات وها  ارزش میزان و گروهی

 .(19) اردد وجوددار  معنی ارتباط نوآوری و

دریافت « نقش حیاتی خالقیت در واحدهای آموزشی»( در تحقیقی تحت عنوان 2115) 1جرمی

 ارتباط سازمانی تغییر و فردی خالقیت بین، سازمانی خالقیت و مشارکتی مدیریت بین

ها، وجود  های دوستانه، آزادی در طرح ایده عواملی از قبیل وجود محیط .دارد وجودداری  معنا

 کارمندیابیمدت،  بازخوردهای کوتاه ۀولی کافی، حمایت مدیریت سازمان یا بخش، ارائمنابع پ

ها و  بخش ۀمشاور و مشارکت کلی های گروهکاری خالق استفاده از  های گروهجدید، تشکیل 

سطح خالقیت  یکه موجب ارتقا یعنوان یک مجموعه را از جمله معیارهای واحدهای سازمانی به

 .(17) نظر قرار دادند مد شود میکل سازمان  ینهایت ارتقاواحد آموزشی و در 

« خالقیت کارکنان درمختلف اشخاص  یها مشارکت گروه»( تحقیقی تحت عنوان 2115)2ماژار

 اوالً افراد :خالقیت کارکنان پیشنهاد کردند شیانجام دادند که در نهایت دو روش را برای افزا

برای تشویق خالقیت  را های الزم ها و مساعدت های سازمان باید حمایت در بخش ردیفهم

های مختلف سازمان با فراهم آوردن اطالعات و  ثانیاً بخش؛ کاری سازمان فراهم آورند یها گروه

 .(19) توانند موجب تحریک توان خالقیت افراد شوند دانش جدید برای کارکنان خود می

فرهنگ )دانش( به ده عامل اصلی ( در تحقیق خود برای توسعۀ 2119) 1استون و همکارانش

اند از: رهبری، ساختار در ایجاد و توسعۀ فرهنگ دانش دست یافت که عبارت رگذاریتأث

، ها رساختیزسیستم پاداش، تخصیص زمان، فرآیندهای تجاری، استخدام،  سازمانی، تبلیغ،

نگ مدیریت ی دانش برای توسعۀ فرهها کننده هماهنگو  ها گروهی فیزیکی و ایجاد ها شاخص

 (.19دانش )

 دگاهیاز د یسازمان تیخالق زشیانگ تیریمد»خود تحت عنوان  ۀ( در مطالع2117) 1گرابنر

 تیریمد یها ستمیساین نتیجه رسید که « کارکنان خالق یکنترل برا یها دستگاه تیریمد

 .(21) و رفتار کارکنان است تیکنترل وابسته به خالق

نشان  مشخص کردن تأثیر فرهنگ سازمان روی اثربخشی( برای 2119) 5و همکاران بریان

ی سازمانی دارد و اثربخشکه تأکید سازمان بر محدودۀ فرهنگ گروه اثری مثبت بر دادند 

فرهنگ نامتعادل یی باها سازماندر مقایسه با  ،خوب و متعادل و قوی بافرهنگیی ها سازمان
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 شتفرهنگ و اثربخشی سازمانی دادر رابطۀ  کمینگرش کارکنان نقش ضمناً  .ترندشاثربخ

(21). 

کشور شواهدی را بر وجود سطح پایینی از خالقیت در برخی از و خارج از تحقیقات داخل 

 ژهیو به ،و همچنین اهمیت آموزش و پرورش ادشدهی. با توجه به موارد دنکن یم ارائه ها سازمان

در  پژوه دانشخالق و  ۀ، روحیتربیت بدنی در پویایی و ایجاد انگیزه، نشاط شی آموزها گروه

و این  است ی جسمانی که خود مستلزم خالقیت معلمانها تیفعالآموزان از طریق دانش

ۀ اصلی مسئل، است نکردن زدن و پیشرفت جا در ۀمثاب به ها سازمانحقیقت که نبود خالقیت در 

 ۀقیت و بررسی رابطمورد نظر بود تا پس از تعیین میزان خال ۀدر جامع قیتآگاهی از میزان خال

 ،آن با دیگر عوامل تأثیرگذار چون فرهنگ سازمانی، مشخص شود که در صورت وجود ارتباط

عنوان عاملی در جهت  زش و پرورش بهی تربیت بدنی آموها گروهفرهنگ سازمانی موجود در 

-می چون سدی مانع از بروز و شکوفای خالقیتیا اینکه  کندمیخالقیت عمل  ۀرشد و توسع

 ود.ش

-اندرکاران تربیت بدنی در آموزش و پرورش از یک سو با آموزش تعداد زیادی از دانش دست

دار از استعدادها و  آموزان با نیازهای متفاوت جسمی و روانی و استفادۀ صحیح و جهت

هستند.  رو روبهها و از سوی دیگر با تغییرات و پیشرفت سریع در تربیت بدنی  های آن توانایی

های نو و ایجاد محیطی بر پایۀ خالقیت است؛  با این تغییرات نیازمند خلق اندیشههماهنگی 

به پیشرفت، پژوهش حاضر بر آن است تا  ریناپذ اجتناببنابراین با توجه به تحوالت سریع و نیاز 

با تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خالقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی ارتباط بین این 

 .را شناسایی نماید رهایمتغ

 روش پژوهش

 

 7که به علت گستردگی به سه منطقۀ شرق ) شهرستان است 19 یدارا مازندران استان

طور  شهرستان( تقسیم و از هر منطقه سه شهر به 5شهرستان( و غرب ) 7شهرستان(، مرکزی )

آموزش و  جامعۀ آماری این پژوهش معلمان و مدیران تربیت بدنی اداراتتصادفی انتخاب شد. 

 91مدیر زن و  12معلم مرد،  999معلم زن،  519شامل:  نفر 1593پرورش استان مازندران )

اند. با توجه ارتباط مستقیم شهر این استان مشغول به انجام وظیفه 52که در  استمدیر مرد( 

 عنوان نمونه انتخاب شدند. با پژوهشگر با کلیۀ مدیران تربیت بدنی شاغل تمامی مدیران به

ی از میان سه منطقۀ این ا خوشهی تصادفصورت  نفر از معلمان به 312توجه به جدول مورگان 
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توزیع شد که پس  پرسشنامه 151استان پاسخگوی پرسشنامه بودند. با توجه به جامعۀ آماری 

 پرسشنامه بررسی و ارزشیابی شدند. 391از کامل شدن، 

 ی اطالعات:گردآورابزار 

فردی(: شامل مشخصات فردی که بر اساس نیاز تحقیق به ) یعمومپرسشنامۀ اطالعات  -1

 استفاده شد. ها یآزمودنی فردی ها یژگیوی مربوط به ها داده

OCAQ یسازمانابی فرهنگ یپرسشنامۀ ارز -2
سؤال است که  31ن پرسشنامه مشتمل بر ی: ا1

این پرسشنامه کند.  یمیری گ اندازهک شاخص و مجموعاً فرهنگ سازمانی را یهر شش سؤال 

 توسط مارشال ساشکین

 .( ساخته و استاندارد شده استی)آخرین بازبین 2111 

مجلۀ  در 1979در سال  وپ ابداع یرندستوسط ن پرسشنامه یپ: ایت رندسیپرسشنامۀ خالق -3

ت و رفتار یری( در کتاب مد1999) 2چ و ماتسونیویوانسیده است. ایبه چاپ رسکارکنان 

پ را ابزاری کامل برای یت رندسیپرسشنامۀ خالق ،گیری نام تصمیم هسازمانی در فصلی ب

اس پنج یسؤال است که با مق 51. این پرسشنامه شامل اند کرده ت گزارشیسنجش خالق

 اند.بندی شدههجکرت دریارزشی ل

بررسی شد. ضریب  ها پرسشنامهنفر انجام شد، روایی و پایایی  31در مطالعۀ مقدماتی که روی 

( و برای α=91/1آمده برای پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی برابر با )دستبهرونباخ آلفای ک

 محاسبه شد. (α=93/1)پرسشنامۀ خالقیت 

مار آاز گردد.  های تحقیق تعیین می های آماری با توجه به نوع تحقیق، اهداف و فرضیه روش

برای توصیف  ارداستاندو انحراف  ، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصدتوصیفی نظیر میانگین

 KS یآمار از تکنیکدر سطح آمار استنباطی  .شده استتحقیق استفاده  ۀدر جامع رهایمتغ

داری آزمون  شد. با توجه به سطح معنیاستفاده ها  برای تعیین وضعیت طبیعی بودن داده

های  آزمون گذاشتن فرضیه بهاسمیرنف، از ضریب همبستگی اسپیرمن برای  –کولموگروف 

تحقیق با ی ها هیهر یک از فرض .شود یماستفاده  α= 15/1داری ر سطح معنیتحقیق د

 آزمون شد. 91SPSSافزار  و با استفاده از نرم استنباطی ی آماریها روش
 

                                                 
1.Organizational culture assessment questionnaire 
2.Ivancevich&  Matteson 
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 نتایج

 نتایج توصیفی -الف

 

 ی آماریها شاخص گروه ویژگی

 درصد فراوانی فراوانی  
درصد فراوانی 

 تجمعی

 جنسیت
 %1/72 291 مرد

111% 
 %9/27 113 زن

 وضعیت تأهل
 %9/79 329 مجرد

111% 
 %1/23 111 متأهل

 وضعیت شغلی
 %1/79 299 معلم

111% 
 %9/21 79 مدیر

 سطح تحصیالت

 %1/1 3 دیپلم

111% 

 %1/7 22 کاردانی

 %3/79 227 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
39 3/12% 

 نوع تحصیالت
 %1/79 279 تربیت بدنی

111% 
 %9/23 95 ها رشتهسایر 

 
سال کمترین فراوانی را  51سال بیشترین فراوانی و گروه سنی بیش از  11 -39گروه سنی -1

 اند.های سنی مختلف به خود اختصاص داده بین رده

ها رسمی  درصد از کل آزمودنی 3/79نتایج بررسی توصیفی مربوط به نوع استخدام نشان داد -2
 اند.درصد نیز رسمی آزمایشی 1/1درصد پیمانی و  9/11دی، درصد قراردا 5/2قطعی، 

میزان خالقیت  بررسی میزان خالقیت دیگر هدف توصیفی پژوهش حاضر بوده است که-3
و میزان  95/191، مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران 22/191معلمان 

درصد از معلمان دارای  5/3ست. بوده ا 251از نمرۀ کل  19/191ها  خالقیت در کل آزمودنی
درصد  7/1اند. مدیران نیز درصد خیلی خالق 7/13درصد خالق و  7/92خالقیت متوسط، 

اند. نکتۀ جالب توجه درصد نیز خیلی خالق 3/17درصد خالق و  91دارای خالقیت متوسط، 
زندران معلمان و نه در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان ما نه دراین است که 

 سطوح غیرخالق و خالقیت ضعیف دیده نشده است.
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میزان فرهنگ سازمانی و همچنین توصیف هر یک از ابعاد آن از دیگر اهداف توصیفی -1
ها بعد قدرت فرهنگ سازمانی بیشترین  پژوهش حاضر بوده است. از دیدگاه کل آزمودنی

ین میانگین را در بین هماهنگی گروه کاری( کمترهماهنگ )میانگین و بعد کار گروهی 
برای  5از نمرۀ کل  37/3های فرهنگ سازمانی دارد. همچنین میانگین فرهنگ سازمانی  مؤلفه

دهندۀ در حد متوسط بودن فرهنگ سازمانی است )نمودار  دست آمد که نشانها بهکل آزمودنی
1). 

 
 ی آموزش و پرورش استان مازندرانو معلمان تربیت بدنمدیران . مقایسۀ ابعاد فرهنگ سازمانی در 1نمودار 

 ی تحقیقها هیفرضآزمون  -ب

 

منظور بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خالقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی و  به
( استفاده شد. با توجه به سطح KS) اسمیرنف ف ولموگروک از آزمون ها دادهوضعیت طبیعی 

اشتن آزمون گذ بهب همبستگی اسپیرمن برای اسمیرنف از ضری-داری آزمون کولموگروف  معنی
 دست آمده است.استفاده شد که این نتایج به P= 15/1داری های تحقیق در سطح معنا فرضیه

بین فرهنگ سازمانی و خالقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان -1
 (.P=112/1وجود دارد ) دار معنا مازندران رابطۀ

فرهنگ سازمانی و خالقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی  اهنگی با تغییرهمبین مؤلفۀ -2
 (.P=115/1داری وجود دارد ) استان مازندران رابطۀ مثبت و معناآموزش و پرورش 
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استان  با خالقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورشاهداف  هیابی بدستبین -3
 (.P=131/1د )داری وجود دارمازندران رابطۀ مثبت معنا

پرورش استان  با خالقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش وکارگروهی هماهنگ بین -1
 (.P=113/1دار و مثبتی وجود دارد ) مازندران رابطۀ معنا

استان با خالقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش مداری مشتریبین -5
 .(P=111/1) دارد داری وجود مازندران رابطۀ مثبت و معنا

پرورش  ی با خالقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش وقدرت فرهنگ سازمانبین مؤلفۀ -9
 (.P=311/1داری وجود ندارد ) استان مازندران رابطه معنا

 گیری بحث و نتیجه
نتایج بررسی توصیفی مربوط به رشتۀ تحصیلی مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان 

های  %( در رشته5/91نفر ) 19نفر مدیر تحت بررسی،  79نشان داد از مجموع مازندران 

دهندۀ عدم اند که نشان%( در رشتۀ تربیت بدنی تحصیل کرده5/39نفر ) 31غیرتربیت بدنی و 

یکی از عوامل مهم در  1فل تعادل مناسب بین شغل و رشتۀ تحصیلی است. طبق تحقیقات هی

استخدام افراد بر حسب تناسب کامل شغل است و با توجه به یری و کارگ بهافزایش خالقیت 

های نو و بدیع در  یدهانقش حساس مدیران در میزان خالقیت سازمان، چه از این نظر که مبدع 

عنوان عامالن اصلی در تشویق و پشتیبانی  ی تحت بررسی خود هستند و چه اینکه بهواحدها

ی مربوط به جذب و استخدام نیروهای ها بخشتند، افراد زیر دست خود در ارائه نظریات نو هس

های الزم را انجام  یبررسانسانی باید برای تعادل بیشتر بین شغل و رشتۀ تحصیلی دقت و 

بدهند تا بدین صورت میزان پاسخ به تغییرات محیطی با تکیه بر توان خالقیت مدیران سازمان 

 افزایش یابد.

-ها به برای کل آزمودنی 5از نمرۀ کل  37/3سازمانی  طبق نتایج این تحقیق، میانگین فرهنگ

( با مطالعۀ 1399) یقرباندهد فرهنگ سازمانی در حد متوسط است. می  دست آمد که نشان

های  فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران و مقایسۀ آن با میانگین

فرهنگ سازمانی در محدودۀ متوسط  یها شاخصجهانی نشان داد این سازمان در همۀ ابعاد و 

. (9) ( با نتایج تحقیق حاضر همسو است1391) یزیتبرقهرمان  (. نتایج تحقیقات19قرار دارد )

( فرهنگ سازمانی مثبت و سالم در مدارس 2115همکاران )و  2دروستوزنهمچنین طبق نتایج 

                                                 
1.Hifel 
1.Drostozen 
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هنگی مشاهده نشده دستاوردهای عالی داشته است، در حالی که در مدارس ناموفق چنین فر

 های سازمانی است. کنندۀ نقش مهم فرهنگ سازمانی در بهبود فعالیت که توجیه

، مدیران 22/191بررسی میزان خالقیت هدف دیگر پژوهش حاضر بود. میزان خالقیت معلمان 

ها  و میزان خالقیت در کل آزمودنی 95/191تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران 

 7/92درصد از معلمان دارای خالقیت متوسط،  5/3بوده است.  251مرۀ کل از ن 19/191

درصد دارای خالقیت  7/1اند. همچنین مدیران نیز درصد نیز خیلی خالق 7/13درصد خالق و 

اند. خالقیت به معنای توانایی  درصد نیز خیلی خالق بوده 3/17درصد خالق و  91متوسط، 

کارگیری  ها است. خالقیت به یدهافرد با ایجاد پیوستگی بین  ها در روشی منحصر به یدهاترکیب 

های نوین برای  توانایی ذهنی برای ایجاد تفکر و مفهومی جدید و نیز توانمندی در ترکیب ایده

برای انجام کار است که در نهایت به راهکاری جدید، روشی برای  به فردآفرینش روشی منحصر 

ها و پیشرفت سازمان منجر خواهد شد؛  یمتصمر نتیجه بهبود ارائۀ خدمات یا تولید محصول و د

بنابراین با توجه به وضعیت توصیفی خالقیت در تحقیق حاضر، احتماالً دالیل زیاد بودن 

های نو و وجود محیط کاری  های درونی، حمایت از ایده خالقیت شاید بتوان به داشتن انگیزه

با حاضر مطلوب خالقیت در پژوهش  نسبتاًیت مناسب برای بروز خالقیت است. نهایتاً وضع

 یعامرهای ایران و سید  مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه ( در1379) یدیپورسعنتایج تحقیق 

نیست که نشان دادند خالقیت در سطح پایینی قرار  همسو( در مورد مدیران ورزشی 1391)

ان و مدیران( و محیط سازمانی توان در جامعۀ آماری )معلم این تفاوت را می احتماالًدارد. 

 (.21،21متفاوت این دو تحقیق متفاوت دانست )

بین فرهنگ سازمانی و خالقیت مدیران و معلمان تربیت تجزیه و تحلیل استنباطی نشان داد 

 ,=195/1و مستقیم وجود دارد )دار  بدنی آموزش و پرورش استان مازندران رابطۀ معنی

r112/1=p )و  سیهر زادهیعل خیش(، 1391(، فخریان )1373ی )داودآبادت که با نتایج تحقیقا

 (.25،11،9،1 -27است )( همسو 2113وی هوا )(، 2113) چنبالز و مارتین، (1399) ییرعالیپ

طور اجمال ادبیات خالقیت در حوزۀ سازمان،  خالقیت برای بقای هر سازمانی الزم است. به

بر خالقیت است که از درون و بیرون سازمان بر  رمؤثهای مختلفی از عوامل  بندی بیانگر دسته

دهد  ( نشان می2111گذارند. مطالعات آندریوپولوس ) یر میتأثتوان خالقیت و نوآوری افراد 

بر خالقیت  مؤثرین متغیرهای سازمانی تر مهماز متغیرهای سطح سازمان است.  متأثرخالقیت، 

ی شخصی و متغیرهای سازمانی از متغیرها(. همچنین 11است )« فرهنگ سازمانی»شامل 

نوآوری و  بردرپی محیطی  قبیل فنّاوری، ساختار، استراتژی فرهنگ و همچنین متغیرهای پی

گذارند که از این سه دسته، متغیرهای سازمانی بیشترین نقش را در  خالقیت سازمان تأثیر می
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ین فرهنگ سازمانی و مقدار همبستگی بدر نهایت  .ها دارند توان خالقیت و نوآوری سازمان

( در 2115خالقیت، در مقایسه با عوامل دیگر در سطح باالتری قرار دارد. پراتی با ماالویا )

از این واقعیت جمایت « مدیریت نوآوری در بافت سازمانی: مطالعۀ تجربی»تحقیقی با عنوان 

 (.29یر دارد )تأثکند که درک کارفرمایان از فرهنگ سازمانی بر عملکرد و نوآوری کارمندان می

کننده  عنوان عاملی تسهیل نهایتاً نتایج تحقیق حاضر مؤید این نکته است که فرهنگ سازمانی به

 طور مستقیم و غیرمستقیم بر میزان خالقیت افراد اثر دارد. و برانگیزنده به

سر  توانند با توافق بر یم ها سازمانشود که  یمهای تحقیق چنین استنباط  با توجه به یافته

ها و باورهای موجود در سازمان، تطابق با تغییر، توجه به افراد، هماهنگی در کار و همسو  ارزش

توانند  یزان نیز نمیر برنامهکردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خالقیت افراد کمک کنند و 

د. یکی از ریزی کنن یهپااساس و معیار افزایش خالقیت افراد را بدون توجه به فرهنگ سازمانی 

و  مستعد وجود آوردن فضای محرک،به در شکوفایی خالقیت و نوآوری، مؤثرعوامل بیرونی 

های  یشهاندباید محیطی را ایجاد و آماده کنند که ظهور  ها سازمانطور کلی خالق است.  به

کارگیری مدیران خالق و نوآور جدید را در مدیران و کارکنان پرورش دهد و همچنین با به

های تربیت بدنی فراهم شود. داشتن روحیۀ  نۀ تغییرات اساسی، بنیادی و مطلوب در حوزهزمی

خالقیت و نوآوری را در افراد  روح های قدیمی، یهروو  ها روششده با  مأنوسکارانه و  محافظه

توان روحیۀ نوجویی در افراد ایجاد  برد؛ بنابراین با آموزش و ارشاد می یمتضعیف کرده، از بین 

مندی از  با بهره ها سازمانتوان اذعان نمود که  شده میبندی مطالب ارائه د. در نهایت، با جمعکر

فرهنگ سازمانی مطلوب از طریق افزایش انگیزش در میان کارکنان، دادن آزادی عمل و 

های  منظور ترکیب اندیشههای کاری و حمایت متقابل اعضای گروه به تفویض اختیار، ایجاد گروه

ت و اعطای پاداش و تشویق، ارتقای شغلی، اعتماد کردن و باور داشتن به افراد، ایجاد متفاو

های متقابل و ایجاد  فضای کاری آرام بدون ترس و بیم، حمایت سازمانی، تقویت همکاری

هماهنگی مناسب با کارکنان، ایجاد جذابیت کاری برای کارکنان، عدم اجبار به شغل نامناسب 

یار قرار دادن منابع مهمی چون زمان و تخصیص منابع مالی برای ایجاد انگیزه به افراد، در اخت

های شکوفایی و توسعۀ  توانند زمینهدر افراد، ایجاد هدف مشترک بین کارکنان و مدیران می

یابی به ها و دست خالقیت را در مدیران و کارکنان فراهم کنند و سبب ارتقاء و پیشرفت سازمان

 شوند.اهداف مورد نظر 
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Abstract 

One of the major developments that have shaped the evolution of modern 
management attitudes to organization and Organizational culture as a single 
substrate could inhibit or encourage creativity and innovation in organizations. 
The purpose of this study was to determine the relationship between 
organizational culture and the creative of physical education manager & 
teacher's aspect in Mazandaran province education. Descriptive and 
correlational research methods and fieldwork was conducted. Sample size of 
364 people, according to Morgan, who was randomly determined& measured by 
OCAQ, Sashkin and etal (2001) (α=0/84) and creativity by the Randssepp 
(1989) (α=0/83) questionnaires. Data using statistical methods, KS, Spearman to 
examine the hypothesis at a significance level of (α=0/05) were analyzed using 
SPSS19 software. Results showed the creativity of teachers 181/22 managers, 
181/65 subjects and creativity of 181/49 of the total score was 250. Components 
of the organizational culture, organizational culture has the highest average 
power, and coordination working group has the lowest mean. The average 
organizational culture and 3/37 of the total score for all subjects was 5, which 
indicates the average of the organizational culture. Between organizational 
culture and the creative director and physical education teacher education 
province, there is a significant relationship (α=0/002) & only the component of 
the organizational culture and creativity, there is a significant relationship 
between administrators and teachers of physical education (α=0/301). The 
findings concluded that organizations can agree on the values and beliefs of the 
organization, adapting to change, according to the people, in harmony and work 
to align individual and organizational goals can help to increase their creativity. 
KeyWords: Organizational Culture, Creativity, Physical Education 
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