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  چکيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و خالقيت مديران ستادي سازمان تربيت بدني به انجام 

 نفر در اين تحقيق مورد ۴۲به اين منظور . يران ستادي سازمان تربيت بدني بودند تحقيق مورد نظر مدةجامع. رسيد
برگرفته از رابينز و ) ۱۳۸۳( ساختار سازماني حميدي ةبراي جمع آوري داده هاي تحقيق از پرسشنام. بررسي قرار گرفتند

يافته . صان اين رشته استفاده شد، با تجديد نظر دوباره توسط متخص)۱۹۸۶( خالقيت رندسيپ ة استاندارد شدةپرسشنام
. هاي تحقيق با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، همبستگي پيرسون و همبستگي رتبه اي اسپيرمن تجزيه و تحليل شد

نتايج اين تحقيق نشان داد که بين ساختار سازماني و خالقيت مديران ستادي ارتباط معني داري وجود دارد ولي بين 
 بين رسميت و تمرکز با خالقيت ةهمچنين رابط.  معني داري مشاهده نشد رابطةمديران ستاديپيچيدگي و خالقيت 
براساس يافته هاي تحقيق، مهم .  بين سطح تحصيالت و خالقيت مديران ستادي معني دار بودةمديران ستادي و رابط

تصميم گيري شخصي به جاي ترين عوامل مرتبط بر کاهش خالقيت مديران ستادي سازمان تربيت بدني، تمرکز بر 
 تحصيلي و سطح تحصيالت است که باتوجه به نتايج اين ةمشارکت در تصميم گيري و عدم تناسب بين شغل با رشت

  .تحقيق، پيشنهادهاي کاربردي به مسئوالن سازمان تربيت بدني ارائه شد

  
  واژه هاي کليدي

  .نيساختار، خالقيت، پيچيدگي، تمرکز، رسميت و سازمان تربيت بد
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  مقدمه

امروزه مفاهيم ذهني بشر مملو از طرح هاي تکامل يافته اي است که مدت ها پيش در قالـب            
هاي خام و ابتدايي، در ذهن بسياري از افراد انديشمند و خـالق جوانـه زده و بتـدريج توسـط                     

ـ     . انسان هاي متوالي تکامل يافته است       بـشري در تمـام زنـدگي او         ةخالقيت به عنوان نياز عالي
 انسان، به طوري کـه      ةمطرح بوده و عبارت است از تحوالت دامنه دار و جهشي در فکر و انديش              

 خالقيت و نوآوري    ةپديد). ۱۴(حايز يک توانايي در ترکيب عوامل قبلي در طرح جديد مي شود             
مثل انسان از خصيصه هاي انساني، در آحاد نوع بشر يافت مي شود و اين انگيزش ها و شـرايط                    

خالقيت به عنوان يک حالت روانـي و  .  فردي است که عامل خالقيت را آشکار مي کند         محيطي و 
 کـار و فعاليـت      ، آشکار مي شود و از آن جا که عمدة         ذهني که در قلمرو علم روان شناسي است       

 علـم و هنـر      ةانسان در سازمان ها انجام مي شود، عامل ايجاد و پـرورش خالقيـت در محـدود                
 مديران مي توانند پيدايش خالقيت را در سازمان ها با ايجاد زمينه ها و               مديريت قرار مي گيرد و    

بستر مناسب همچون ساختار سازماني مناسب، تسريع يا با ايجاد فضاي نامناسب آن را خنثـي                 
عوامل متعددي در درون يک سازمان بر توان خالقيت و نـوآوري افـراد تـأثير مـي                  ). ۱۴(کنند  
امل، تسهيل و تقويت توان خالقيت ونوآوري در سـازمان، سـاختار   يکي از مهم ترين عو  . گذارند

  ).۱۲(مناسب و تشکيالت مناسب با اهداف مورد نظر است 
 اقتصادي عصر حاضر ريشه در پيشرفت و تغييرات         –تحوالت و دگرگوني نظام هاي اجتماعي       

بـدون ترديـد    . تبه وجود آمده در علم و فناوري دارد که منجر به تغيير عاليق و ذائقه شده اس                
 بين المللي مواجه انـد، در ايـن زمينـه           ةسازمان هاي عصر حاضر با تحوالت و تهديدات گسترد        

براي اين که بتوان در دنياي متالطم امروز به حيات خود ادامه داد، بايد بـه خالقيـت و نـوآوري                     
. خـواه داد  روي آورد و ضمن شناخت تغييرات و تحوالت بر آنها تأثير نهاد و بـه آنهـا شـکل دل                   

باتوجه به اين تغييرات و تحوالت سريع، خالقيت و نوآوري به عنوان اصل اساسي و مهـم بقـاي                   
براين اساس کشورهاي پيشرفته بر آموزش خالقيت تأکيد زيادي         . سازمن ها پذيرفته شده است    

هي دارند و در اين زمينه پيشرفت انسان، سازمان و جامعه در گرو خالقيت و نوآوري است و آگا                 
). ۲(از فنون و روش ها، براي ايجاد فضاي الزم براي رشد و باروري اين روحيه ، ضـروري اسـت                     

خالقيت در درون يک سازمان در خالء به وجود نمي آيد، بلکه ساختار سازماني به عنـوان يـک                   
ساختار سازمان نمايانگر روابـط واحـدهاي       . بستر، زمينه را براي پيدايش خالقيت آماده مي کند        
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سازمان هايي که داراي ساختار غيرمنعطف باشـند،        .  انعطاف پذيري آن است    ة و  نشان دهند    آن

در حـالي کـه سـازمان       . براي ايجاد همکاري و وحدت در دوران بحران دچار آشفتگي مي شوند           
 غيررسمي و انعطاف پـذير را در سـاختار خـود            ةهايي که امکان برقرار کردن رابطه، بويژه رابط       

نند، عوامل مثبت و مؤثري را براي ترغيب و رشد خالقيت و نوآوري در سازمان               پيش بيني مي ک   
اظهار داشت که متغيرهاي شخصي و سازماني ماننـد         ) ۱۹۹۵ (١١ولف). ۱۲(خود به وجود مي آورند      

فناوري، ساختار، راهبرد، فرهنگ و همچنين متغيرهاي پي در پي محيطي بر نوآوري و خالقيـت                
د که از اين سه دسته، متغيرهاي سازماني بيشترين نقـش را دارنـد و در                سازمان تأثير مي گذارن   

نهايت ساختار سازماني را به عنوان اصلي ترين عامل تأثيرگذار بر خالقيت و نوآوري سازمان ها                
طي تحقيقي نشان داد کـه سـاختار سـازماني و اجـزاي آن ماننـد                ) ۱۳۷۸(صلواتي  . برشمردند

 ٢٢کاندو. ر معني داري با خالقيت و نوآوري سازماني ارتباط دارند         پيچيدگي رسميت و تمرکز به طو     
طي تحقيقي اظهار داشت هرچه استاندارد سازي امور بيشتر باشد، به همـان نـسبت از                ) ۱۹۹۶(

به طوري که براي ايجاد تعـادل و تناسـب بـين اسـتاندارد              . توان خالقيت افراد کاسته مي شود     
ا بايد از انعطاف بيشتري در اجراي امور مربوط به دوايـر            سازي وتوان خالقيت مديران سازمان ه     

در تحقيقي با عنوان بررسي نـوآوري در ورزش بـه           ) ۲۰۰۴(کاتز  . خالق سازماني برخوردار باشند   
عنوان مفهومي کاربردي براي آينده، به اين نتيجـه رسـيد کـه اسـتفاده از ابـزار و تجهيـزات                     

ـ         پيشرفته و به کارگيري تخصص هاي متنوع و           ةباال در رويدادها و مسابقات ورزشي موجـب اراي
  .نوآوري هاي مطلوبي در برگزاري آنها خواهد شد

 سازمان هاي کوچـک و بـزرگ و نقـش آنهـا در خالقيـت و                 ةطي مقايس ) ۱۹۶۹ (٣٣اندرسون
نوآوري سازماني به اين نتيجه رسيد که سازمان هاي کوچک با وجـود دوايـر سـازماني کمتـر،                   

 و آزادي عمل بيشتر نسبت به سازمان هـاي بـزرگ تـر بـا وجـود دوايـر                    واحدهاي خودگردان 
سازماني متعدد و عناوين شغلي گوناگون به طور معني داري موجب افزايش خالقيـت سـازماني                

 مـديريت   ةطي تحقيقات خود نشان دادند که در زمين       ) ۱۹۹۴ (٤٤گلدفين، برنارد و والکر   . شده اند 
يابي ورزشي بين استفاده از قوانين و مقررات و ميزان روش           تاسيسات و تجهيزات ورزشي و بازار     
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از طرف ديگر به کارگيري روش هـاي        . ها و فرايندهاي جديد، ارتباط معني دار منفي وجود دارد         

 ديدگاه ها و نظارت موجـب  ةشبيه توفان مغزي و دوره هاي کاربردي با حضور فضاي باز براي ارائ     
  .اين زمينه ها خواهد شدافزايش بازدهي و بهره وري کار در 

با تحقيق در مورد افزايش خالقيت مشترک کارکنان و مـديران سـازمان هـا               ) ۲۰۰۱(ويليامز  
بيان داشت که در بيشتر سازمان ها، به کارگيري و آموزش مديران ارشد بـراي ايجـاد محيطـي                   

ـا  خالق براي کارکنان ناديده گرفته شده است به طوري که بيشتر             و پـرورش    بـر حفـظ      سازمان ه
 جريان خالقيـت و نـوآوري در راسـتاي          ةدر حالي که بخش عمد    . خالقيت کارکنان تمرکز دارند   

معتقد بود سازمان   ) ۱۹۹۶ (١١ليوسکيو.  عملکرد مديران بخش ها و واحدهاي سازمان هاست        ةنحو
هايي که توان برخورداري از نيروهاي با سطح تحصيالت باال را ندارند ممکـن اسـت نـسبت بـه                    

ات محيطي به دليل کمبود تحصيالت آکادميک مقاومت نشان داده يا بـه صـورت جريـان                 تغيير
در اين زمينه استخدام و به کـارگيري افـراد بـا            . عادي و رايج نسبت به آن واکنش نشان دهند        

سطح تحصيالت باال با آموزش مديران و ارتقاي تخصص و مهارت هاي آنهـا مـي توانـد موجـب                
. وري در سازمان شود و افراد سازمان را نيز در اين مـسير هـدايت کنـد                تداوم روند تغيير و نوآ    

 بـه نيـاز ورزش      ه بسيار مهمي است و باتوج     ةموضوع خالقيت در سازمان هاي ورزشي ما، مسئل       
کشوربه اين مقوله، اعم از ورزش قهرمـاني، همگـاني، تفريحـي، پرورشـي و حرفـه اي ، لـزوم                     

راي دستيابي به ايده هاي نو و طـرح هـاي جديـد در              مشارکت تمامي ارگان هاي ورزش کشور ب      
تربيت بـدني و ورزش بـا طراحـي         ). ۱۵( ورزش کشور را مي طلبد       ةجهت ارتقا و رشد همه جانب     

 مناسبي را براي فعاليت هاي اقشار مختلـف فـراهم           ةطرح ها و برنامه هاي جديد مي تواند زمين        
بنابراين باتوجه به مطالب گفته شـده،   . کند و جامعه را به سمت سالم زيستي و ورزش سوق دهد           
  :محقق در اين تحقيق در پي پاسخ به سؤاالت زير است

  آيا بين ساختار سازماني و خالقيت مديران ستادي سازمان تربيت بدني رابطه اي وجود دارد؟. ۱
بـا خالقيـت مـديران سـتادي        ) پيچيدگي، تمرکز و رسـميت    (آيا بين سه جزء اصلي ساختار       . ۲

  تربيت بدني رابطه اي وجود دارد؟سازمان 
 خدمت با خالقيت مديران ستادي سازمان تربيت بدني رابطه          ةآيا بين سطح تحصيالت و سابق     . ۳

  اي وجود دارد؟

                                                 
1 - Levesque 
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  روش تحقيق

براي سنجش نگـرش  . روش تحقيق از نوع زمينه يابي بوده و به شکل ميداني اجرا شده است   
 ساختار سازماني و خالقيت استفاده شده       ةپرسشناممديران ستادي سازمان تربيت بدني از ابزار        

  .است
   آماريةجامعه و نمون

 مورد مطالعه در اين پژوهش را مديران ستادي سازمان تربيت بدني کشور تشکيل مي ةجامع
منظور از مديران ستادي سازمان تربيت بدني، مديراني هستند که در ساختمان مرکزي . دهند

در اين .  آماري تحقيق بودندة نفر جزو جامع۴۲ اند که در نهايت اين سازمان مشغول به فعاليت
 پرسشنامه تهيه و بين مديران ستادي سازمان تربيت بدني توزيع شد که در نهايت ۴۲تحقيق 

 ة نفر به عنوان نمون۳۸اين .  تکميلي مورد بررسي و ارزيابي نهايي قرار گرفتة پرسشنام۳۸
  .آماري تحقيق در نظر گرفته شدند

  بزار تحقيق و روش هاي آماريا

به طوري  .  ساختار سازماني و خالقيت استفاده شد      ةبراي جمع آوري اطالعات از دو پرسشنام      
 رابينز براي بخش ساختار سازماني و در        ة، برگرفته از پرسشنام   )۱۳۸۳( حميدي   ةکه از پرسشنام  

. استفاده شـد  ) ۱۹۸۶( رندسيپ   ة استاندارد شد  ةتدوين سؤاالت مربوط به خالقيت از پرسشنام      
.  سؤال تشکيل شـده اسـت   ۵۰ سوال و پرسشنامه خالقيت از       ۲۴پرسشنامه ساختار سازماني از     

 ة مورد بررسي ماننـد سـن، وضـعيت اسـتخدامي، سـابق           ةدر ضمن برخي مشخصات فردي نمون     
پرسشنامه هاي ساختار سازماني و خالقيت      . خدمت و سطح تحصيالت نيز جمع آوري شده است        

براي روايي محتوايي، پرسشنامه هاي تحقيق بين       .  ابتدايي و مقدماتي اعتباريابي شد     در بررسي 
 نفر از استادان دانشگاه ها و صاحب نظران متخصص اين رشـته توزيـع شـد و پيـشنهادهاي           ۱۰

همچنـين بـراي    . رسيده با همفکري استادان مشاور در ويرايش نهايي پرسشنامه ها لحاظ شـد            
ضـرايب  . ه گيري، محقق اقدام به تعيين پايايي ابزار اين تحقيق کرده است           اطمينان از ابزارانداز  

 آلفاي کرونباخ نشان داد که ابزار تحقيق از پايايي الزم برخوردار است که ضـريب                ةبه دست آمد  
 بـه دسـت   ۷۵/۰ خالقيت ة و ضريب آلفاي پرسشنام   ۷۶/۰ ساختار سازماني    ةمربوط به پرسشنام  

است که پرسشنامه هاي ساختار سازماني و خالقيت، پرسشنامه هاي          ذکر اين نکته ضروري     . آمد
استانداردي هستند که قبال در داخل کشور توسط محققان اعتباريابي شده و مورد استفاده قرار               

  .گرفته اند
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به منظور خالصه کردن، طبقه بندي نمره هاي خام و توصيف نمونه ها از آمار توصيفي شامل                 

براي برآورد پارامترها و پيش بينـي آن از      . مودارها و جداول استفاده شد    فراواني، درصد و رسم ن    
 کلمگـروف،   _از روش هاي آماري آلفاي کرونباخ، آزمون اسميرنف         . آمار استنباطي استفاده شد   

  .آزمون همبستگي پيرسون و همبستگي اسپيرمن نيز بهره گرفته شد، )Leven(آزمون 
 

  نتايج و يافته های تحقيق 
  ايج توصيفی نت) الف

  ).۱جدول (نخست مشخصات فردی جامعة مورد بررسی ارائه می شود , در اين قسمت
  مشخصات فردی مديران ستادی سازمان تربيت بدنی_ ۱جدول 

  سطح تحصيالت  سابقة خدمت  وضعيت استخدامی  سن  
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  :با توجه به جدول باال نتايج زير به دست آمد

 ۳: تربيت بدنی به اين صورت است  نفر از مديران ستادی سازمان ۳۸دامنة سنی : سن _ 
 سال و ۴۵‐۵۴%) ۲/۳۴( نفر ۱۳,  سال۳۵‐۴۴%) ۷/۵۲( نفر ۲۰,  سال۲۵‐۳۴بين %) ۹۸/۷(نفر 
  . سال به باالتر هستند۵۵از %) ۲/۵( نفر ۲

 نفر ۳۳قراردادی و %) ۲/۱۳( نفر ۵,  نفر نمونة مورد بررسی۳۸از : وضعيت استخدامی _ 
دو وضعيت استخدامی پيمانی و رسمی آزمايشی هيچ درصدی را رسمی قطعی بودند و %) ۸/۸۶(

  . بنابراين بيشترين فراوانی مربوط به وضعيت رسمی قطعی است. در بر نگرفتند
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 ۱۰پايين تر از کارشناسی و %) ۷/۲( نفر ۱,  نفر نمونة مورد بررسی ۳۸از : سطح تحصيالت _ 

  . رشناسی هستندباالتر از کا%) ۷۱( نفر ۲۷کارشناسی و %) ۳/۲۶(نفر 
 نفر ۱۳, در طبقة تربيت بدنی%) ۲۹( نفر ۱۱,  نفر نمونة مورد بررسی۳۸از : رشتة تحصيلی _ 

بنابراين با . در طبقة ساير رشته ها قرار داشتند%) ۸/۳۶( نفر ۱۴در طبقة مديريت و %) ۲/۳۴(
وضعيت به نظر می رسد سازمان تربيت بدنی در اين خصوص , توجه به نتايج به دست آمده

  . مطلوبی ندارد
در دامنة %) ۷/۲( نفر ۱: سابقة خدمت افراد مورد بررسی به شرح زير است: سابقة خدمت _ 

 ۱۲ سال و ۲۴ تا ۱۷در دامنة %) ۷/۴۴( نفر ۱۷,  سال۱۶ تا ۹در دامنة %) ۲۱( نفر ۸,  سال۸ تا ۱
  . سال۳۲ تا ۲۵در دامنة %) ۵/۱۳(نفر 

  ي تحقيقنتايج حاصل از بررسي فرضيه ها) ب

  .در نظر گرفته شده است >۰۵/۰Pتمامي نتايج به دست آمده در حد معني داري 
  

  ارتباط ساختار سازمانی و خالقيت _ ۲جدول 
  نتيجه گيری Pارزش   مقدار همبستگی  متغير

  ساختار سازمانی 
  خالقيت

  رد فرضية صفر  ۰۰۱/۰  ۴۸/۰

  
، ضـريب همبـستگي بـين سـاختار     ۲باتوجه به تجزيه و تحليل اطالعات مندرج در جـدول   

 است، از اين    ۰۰۱/۰برابر   P و ارزش    ۴۸/۰سازماني و خالقيت مديران ستادي سازمان تربيت بدني         
به عبارت ديگر، بين ساختار سـازمان و خالقيـت مـديران سـتادي     .  صفر رد مي شود ةرو فرضي 

  . معني داري وجود داردةسازمان تربيت بدني رابط
  

  ارتباط اجزاي اصلي ساختار سازماني و خالقيت_ ۳جدول 
  

  نتيجه گيري Pارزش مقدار همبستگي متغير
  پيچيدگي 
  خالقيت

  تاييد فرضية صفر  ۳۲/۰  ۱۴۴/۰

  رسميت 
  خالقيت

  رد فرضية صفر  ۰۱۸/۰  ۳۲۰/۰

  تمرکز 
  خالقيت

  رد رضية صفر  ۰۰۸/۰  ۴۳۰/۰
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قيت  يرسون نشان داد که بين پيچيدگي و خال       ، نتايج آزمون همبستگي پ    ۳باتوجه به جدول    

و بين رسـميت و     ) P  =۳۲/۰( معني داري وجود ندارد      ةمديران ستادي سازمان تربيت بدني رابط     
). P  =۱۸/۰( منفي معنـي داري وجـود دارد         ةخالقيت مديران ستادي سازمان تربيت بدني رابط      

  ).P  =۰۰۸/۰(دني نيز معني دار است بين تمرکز و خالقيت مديران ستادي سازمان تربيت بة رابط
  

   خدمت با خالقيتة ارتباط بين سطح تحصيالت و سابق_ ۴جدول 

  
تگي اسپيرمن نشان داد که بين سـطح تحـصيالت و           ، نتايج آزمون همبس   ۴باتوجه به جدول    

خالقيت مديران ستادي سازمان تربيـت بـدني همبـستگي مثبـت و معنـي داري وجـود دارد                   
)۱۲/۰=P .(        خالقيت مـديران     خدمت و  ةنتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که بين سابق

  .)P = ۲۵/۰(  معني داري وجود نداردةستادي سازمان تربيت بدني رابط
  

  بحث و نتيجه گيري
 بين ساختار سازماني و خالقيت مديران ستادي سـازمان          ةهدف از اين پژوهش، بررسي رابط     

بررسي کلي نشان داد بين ساختار سازماني و خالقيت مديران ستادي سـازمان             . تربيت بدني بود  
، )۱۳۷۸(اتي  اين تحقيق با نتايج تحقيقات صلو ةنتيج.  معني داري وجود دارد    ةتربيت بدني، رابط  

و ) ۲۰۰۵( و همکـاران     ٢٢، کارليـسله  )۲۰۰۰ (١١، الو )۱۹۹۵(، ولـف    )۱۳۸۱(، فخريان   )۱۳۸۲(رضازاده  
  .همخواني دارد) ۲۰۰۲ (٣٣هانتر

طي تحقيقي به اين نتيجه رسيد که عوامل زيادي مانند سبک رهبري، فرهنـگ              ) ۱۳۸۱(فخريان  
 و نوآوري کارشناسان ستادي ارتباط       تخصيص منابع با خالقيت    ۀسازماني، ساختار سازماني، نحو   

دارند و در ادامه نشان داد که بين ساختار سازماني و خالقيـت و نـوآوري کارشناسـان سـتادي               

                                                 
1 - Low 
2 - Karlisle and et al 
3 - Hunter 

  نتيجه گيري Pارزش   مقدار همبستگي  متغير

   فرضية صفررد  ۰۱۲/۰  ۳۱/۰  سطح تحصيالت خالقيت 

   فرضية صفرتاييد  ۲۵/۰  ‐۱۴/۰  سابقة خدمت خالقيت 
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نيـز طـي تحقيقـي نـشان داد کـه عـالوه بـر               ) ۱۹۹۵(ولف  .  معني دار مثبتي وجود دارد     ةرابط

ير مـي گذارنـد،     متغيرهاي شخصي و متغيرهاي پي در پي محيطي که بر خالقيت سـازمان تـاث              
متغيرهاي سازماني مانند فناوري، ساختار، راهبرد و فرهنـگ سـازماني بـا خالقيـت کارکنـان                 
سازمان ارتباط معني داري دارد که در تجزيه و تحليل ارتباط تک تک اين عوامـل بـا خالقيـت                    
کارکنان سازمان، مقدار همبستگي بين ساختار سازماني و خالقيت سازماني نـسبت بـه عوامـل      

بنابراين نتايج تحقيقات مختلف مؤيد آن است که شکل دهي        . ديگر در سطح باالتري قرار داشت     
يا تجديد ساختار بدون در نظر گرفتن عامل خالقيت کارکنـان و بـويژه مـديران، امکـان پـذير                
نيست و در صورت توجه به اين عامل است که مي توان محيطي پويا و خالق را در راستاي تحقق                 

  .ماني مهيا ساختاهداف ساز
 بين رسميت و تمرکز با خالقيت مديران ستادي سازمان نشان داده            ةدر ادامه در بررسي رابط    

به اين صورت که هرچـه رسـميت و تمرکـز مـديران             . شد که اين رابطه، رابطه اي معني دار بود        
بلـي  نتايج به دست آمده با نتايج تحقيقـات ق        . بيشتر شود، خالقيت کاسته مي شود و به عکس        

طي تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند کـه         ) ۱۳۸۱(و فخريان   ) ۱۳۷۸(صلواتي  . همخواني دارد 
بين رسميت و خالقيت ارتباط قوي منفي وجود دارد به طوري که با افزايش قـوانين و مقـررات،                   
دستورالعمل ها و آيين نامه هاي موجود در سازمان، خالقيت فردي و سازماني کاهش مي يابـد و                  

طي تحقيقات خـود بـه ايـن نتيجـه          ) ۲۰۰۳ (١١و ليندرز، انگلن و کراتزر    ) ۱۹۹۶(کاندو  . عکسبه  
رسيدند که بين سطوح تمرکز و خالقيت مديران سازمان ارتباط معني داري وجود دارد به طوري                
که سطوح باالي تمرکز موجب بروز ديدگاه هاي معترضانه و اخاللگر شده و مانع توسعه و ساخت                 

  .ديد مي شودايده هاي ج
باتوجه به تحقيقات قبلي به علت وجود قوانين، مقررات و دسـتورالعمل هـاي بـيش از حـد در                    
سازمان تربيت بدني و همچنين توجه مديران به استاندارد سازي بيشتر امور اداري و سازماني و                

امر در نهايت اتخاذ تصميمات به صورت فردي و برمبناي همان يافته هاي شخصي به عنوان يک                 
پذيرفته شده از سوي رؤساي مافوق و همچنين کارکنان زيردست، عامل خالقيت کاهش يافته و               

در اين صورت عدم وجود اتاق فکـر در سـازمان           . در مقاطعي هم به فراموشي سپرده شده است       
تربيت بدني براي برخورداري از نظرهاي عموم افراد به طور آزاد و اعمـال ديـدگاه هـاي فـردي         

                                                 
1 - Leenders and et al 
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 پيچيدگي با خالقيت نشان داده شده که        ةدر بررسي رابط  .  از هدف خود دور مي سازد      سازمان را 

در تحقيقي با   ) ۲۰۰۴(کاتز  . اين رابطه معني دار نيست که اين يافته مطابق با تحقيقات قبلي نبود            
عنوان بررسي نوآوري در ورزش به عنوان مفهومي کاربردي براي آينده به اين نتيجه رسيد کـه                 

از ابزار و تجهيزات پيشرفته و به کارگيري تخصص هـاي متنـوع و بـاال در رويـدادها و           استفاده  
ليوسـکيو  .  نوآوري هاي مطلوبي در برگـزاري آنهـا خواهـد شـد            ةمسابقات ورزشي موجب ارائ   

و خالقيـت سـازماني     ) ساختار تخت و بلنـد    (گزارش کرد که بين انواع ساختار سازمان        ) ۱۹۹۶(
نين بين تعداد سطوح سازمان و خالقيت سـازماني ارتبـاط معنـي دار              ارتباط معني داري و همچ    

  :درخصوص اين تناقض توضيحات احتمالي زير را مي توان داد. منفي وجود دارد
در تحقيقات به عمل آمده که در باال ذکر شد، اغلـب خالقيـت و نـوآوري سـازماني را مـورد                      . ۱

  .ت مديران ستادي بررسي شدبررسي قرار دادند در حالي که در اين تحقيق خالقي
و ) ۱۳۷۵(باتوجه به تحقيقات انجام شده در مورد پيچيدگي سازمان تربيت بدني، همتي نژاد              . ۲

، معدل پيچيدگي ساختار سازماني سازمان تربيت بدني در سطح متوسط قـرار             )۱۳۸۳(حميدي  
القيت مديران ستادي   دارد که اين مسئله مي تواند يکي از داليل عدم تاثير اين متغير بر روي خ               

 ٢٢، جـاالن و کلينـر     )۲۰۰۵ (١١از طرف ديگر، نتايج اين تحقيق با تحقيقات مـاژار         . آن سازمان باشد  
  .همخواني دارد) ۱۳۷۵(، شهر آراي )۱۹۹۵(

در بخش ديگري از تحقيق نشان داده شد که بين سطح تحصيالت و خالقيت مـديران سـتادي                  
 مثبت ضعيف اسـت     ة بين اين دو متغير، رابط     ةن که رابط  با وجود اي  .  معني داري وجود دارد    ةرابط

و ضعف آن احتماال به آن دليل است که بين تحـصيالت و مـسئوليت پذيرفتـه شـده از سـوي                      
مديران ستادي سازمان تناسب زيادي وجود ندارد، از طرف ديگر با توجـه بـه تحقيقـات آورده                  

ه آموزش بـراي ارتقـاي سـطح دانـش و            استخدام و به کارگيري مديران و نياز آنها ب         ةشده نحو 
تخصص خود با توجه به معيارهاي درستي توسط بخش هاي مربوط در سازمان تربيت بدني مورد                
بررسي دقيق قرار نمي گيرد در نتيجه نمي توان تناسب مطلوبي بين سطح تحصيالت و خالقيت                

 به اين نتيجـه رسـيد   طي تحقيقي ) ۲۰۰۱(در همين زمينه ويليامز     . مديران سازمان مشاهده کرد   
در ايـن راسـتا     . که بين خالقيت کارکنان و آموزش مديران ارتباط معني دار مثبتي وجـود دارد             

درخصوص استخدام و به کارگيري افراد با سطح تحـصيالت بـاال و آمـوزش مـديران و ارتقـاي                    

                                                 
1 - Madjar 
2 - Jalan, and Kleiner 
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 نـوآوري  تخصص و مهارت هاي آنها را به عنوان عواملي برشمردند که موجب تداوم روند تغيير و       

در بررسي عوامل مؤثر بر خالقيت مديران اجرايي ارشـد          ) ۱۹۹۶(ليوسکيو  . در سازمان مي شود   
. به اين نتيجه رسيد که بين متغير سطح تحصيالت و خالقيت ارتباط معني دار مثبتي وجود دارد                

ـ                  شـغلي   ةبه طوري که مديران اجرايي ارشدي که از لحاظ دامنه و مهارت هاي تخصصي در حيط
د در شرايط بهتري قرار دارند، موجب تسهيل فرايند خالقيت و نوآوري در واحدهاي مربـوط                خو

  .مي شوند
ـ               آمـوزش هـاي متنـوع و        ةبه طور کلي باتوجه به نتايج تحقيق مي توان گفت سازمان با ارائ

مداوم با استفاده از روش هاي مختلف به منظور افزايش سطح دانش و مهـارت شـغلي مـديران                   
 به   خدمت طوالني داشته و احتماالً     ةبيت بدني، بخصوص آن دسته از مديراني که سابق        سازمان تر 

اطالعات و نوآوري هاي جديد نياز دارند و همچنين اصالح دستورالعمل هاي اجرايي و مقـررات                
موجود و حذف قوانين و مقررات اضافي و زايد و جلـوگيري از ايجـاد تمرکـز در سـطوح بـاالي          

 مسئوليت و اختيارات از طريق معاونت ها به بخش هاي کوچک تر بـا تـوان                 مديريت با واگذاري  
انعطاف پذيري بيشتر و در اختيار گذاشتن منابع الزم براي آنها موجب مـي شـود تـا کارکنـان،       

 ايده هاي خالق و نو داشته باشند و از طرف ديگر با تـالش هـاي انجـام                   ئةفضاي الزم را براي ارا    
  .ز حمايت الزم را در اين خصوص به عمل آورندشده، مديران سازمان ني
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