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  ارتباط بين سبك رهبري مديران با خالقيت معلمان تربيت بدنيارتباط بين سبك رهبري مديران با خالقيت معلمان تربيت بدني
  

  سيده مهسا حسينيسيده مهسا حسيني_ _   آيت اهللا دهقانآيت اهللا دهقان_  _    فريده اشرف گنجوييفريده اشرف گنجويي_ _     1فرزاد غفوريفرزاد غفوري
تربيت بدني تربيت بدني ارشد ارشد     كارشناسكارشناس، ، استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزياستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، ، مه طباطباييمه طباطبايياستاديار دانشگاه عالاستاديار دانشگاه عال

  ، دانشجوي دكتري دانشگاه تهران، دانشجوي دكتري دانشگاه تهراندانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيدانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي
 

  چكيده
ونة آماري نم. هدف از اين پژوهش، بررسي ارتباط بين سبك رهبري مديران تربيت بدني با خالقيت معلمان تربيت بدني بود

 و پرسشنامة خالقيت 2گيري تحقيق شامل پرسشنامة ارزيابي سبك رهبري  مدير و معلم تربيت بدني و ابزار اندازه160شامل 
ميانگين . بود) 200از حداكثر نمرة ممكن  (9/127نتايج نشان داد كه ميانگين نمرة سبك رهبري . بود) Randsepp(رندسيپ 

 و در مورد معلمان زن تربيت بدني برابر با 76/129ز سبك رهبري حاكم بر دايرة تربيت بدني نمرة معلمان تربيت بدني مرد ا
گرايي مديران با حداكثر نمرة  هاي سبك رهبري، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از رهبري عمل در مورد شاخص.  بود2/126

گرا كه  در شاخص رهبري تحول.  بود3/25 در مديران زن  و48/25ميانگين اين ادراك در معلمان مرد، .  بود48/25، 40ممكن 
 و 28/104ميانگين اين ادراك در معلمان مرد، .  بود18/102 بود، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني 160حداكثر نمرة ممكن آن 

 بود كه در 56/0 نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان داد كه همبستگي بين سبك رهبري و خالقيت.  بود9/100در معلمان زن 
كننده و  عنوان عامل تسهيل اين نتيجه مؤيد زيربناي نظري تحقيق است كه سبك رهبري به. دار است  معنيP=01/0سطح 

  .طور مستقيم و غيرمستقيم بر خالقيت افراد اثر دارد برانگيزنده به
  

  هاي كليدي واژه
  .سبك رهبري، خالقيت، تربيت بدني، معلمان، مديران

                                                            
   Email: farzadghafouri@yahoo.com                                                 ۰۹۱۲۵۳۹۷۲۹۷ :تلفن :  نويسندة مسئول - 1

2  -  Leadership style assessment questionnaire 
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  مقدمه

ويژه آموزش  هاي آموزشي و به هايي كه اهميت و نقش زيادي در زندگي انسان دارند، سازمان جمله سازماناز 
نياز به افراد خالق و نوآور در آموزش و پرورش و ديگر مراكز علمي آموزشي، اهميتي دوچندان . و پرورش است

روي انساني متعهد و متخصص براي كلية دارد چرا كه اين مراكز نقش بسيار مهمي را از لحاظ تعليم و تربيت ني
. ، آموزش و پرورش محل پژوهش و نوآوري است)1992(ظر شاتوك  نبه. ها و ادارات به عهده دارند سازمان
به اعتقاد او آموزش و پرورش خالق، . داند نيز آموزش و پرورش را نهاد خالقيت و نوآوري مي) 1995(كينگل 

بيني كرد كه  توان پيش با اين رويكرد جديد، مي. د و ارتقاي كيفيت دانش استمكاني آموزشي و پاية كار آن تولي
. هاي آينده، آموزش و پرورش برترين جايگاه و سازمان را براي پژوهش، خالقيت و نوآوري خواهد داشت در دهه

اشته باشد هايي د هاي سنتي تفاوت بنابراين طبيعي است كه تصور كنيم چنين آموزش و پرورشي بايد با آموزش
. هاي امروزي به نسبت زياد متكي بر خالقيت، نوآوري، كشف و اختراع است موفقيت سازمان). 1383پير خانقي، (

 به تغيير در رفتار افراد و همچنين تغييرات كارامد در ،ها براي ادامة حيات باتوجه به نيازهاي موجود، سازمان
سرعت در  ام اين تغييرات به شكل پيدايش افكار نو و مفيد بهرسد انج نظر مي شوند كه به ها تشويق مي سازمان

كارگيري دانش و  دارد، خالقيت عبارت است از به بنتلي بيان مي). 2003مارتينز و بالنچ، (حال افزايش است 
رهبري «جانگ در تحقيقي با عنوان ). 2002بنتلي، (هاي جديد براي دستيابي به نتايج ارزشمند  ها در راه مهارت

، بر اين نكته تأكيد دارد كه خالقيت افراد تحت مديريت »رد و تأثير آنها بر خالقيت در گروهكگرا و عمل حولت
آمابيل و ). 2001جانگ، (گراست  داري بيش از خالقيت افراد تحت مديريت عمل طور معني گرا به تحول

ط كار، بر خالقيت تأثير ياي در مح مينهعنوان عنصر مهمي از عوامل ز اند كه مديران به گريسكويئز بر اين عقيده
احساسات و  از طرفي رفتار مدير يا رييس سازمان كه بايد نقش رهبري را بر عهده گيرد، بر افكار، . گذارند مي

گذارد بنابراين سبك  شود، اثر مي آرزوهاي كاركنان تحت نظارت خود كه موجب انگيزش و هدايت رفتار مي
طور مستقيم و غيرمستقيم بر بازدة كاري سازمان اثر  كننده و برانگيزندة كاركنان به عنوان عامل تسهيل رهبري به

هاي  به عقيدة جانگ، رهبري عبارت است از تأثيرگذاري بر افراد و گروه). 1996آمابيل و گريسكويئز، (گذارد  مي
اگباتا ). 2001جانگ، (اهداف درون سازماني، كمك به آنها در ايجاد اهداف و راهنمايي آنها در جهت دستيابي به 

و همكاران پيرامون وجود شواهد ضمني در مورد ارتباط بين سبك رهبري و اجرا در انگلستان تحقيقي انجام 
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اگبانا، (دادند و به اين نتيجه رسيدند كه فرهنگ سازماني و سبك رهبري با عملكرد اعضاي سازمان مرتبط است 
هاي ارزشيابي بهينة افراد  يير شكل رهبري در افزايش و انتخاب روشبنجامين و همكاران معتقدند تغ). 2000

هاي  در افرادي كه قضاوت و مقايسه(پردازند  همراه با شيوة انتقالي نسبت به افرادي كه تنها به ارزيابي مكرر مي
د كه در كشور ده ها نشان مي بررسي). 2006بنجامين، (، مؤثرتر است )دهند خود را قبل از شروع به كار انجام مي

ما به دو سياست جذب افراد خالق و حمايت از تحقيقات، كمتر توجه شده، به عبارتي آموزش و پرورش ما محلي 
معلمان تربيت بدني در آموزش و پرورش ). 1383پير خانقي، (براي جذب افراد خالق يا پرورش آنها نبوده است 

ر و پسر با نيازهاي متفاوت جسمي و رواني و استفادة آموزان دخت از يك سو با آموزش تعداد كثيري از دانش
دار از استعدادها و توانايي هاي آنها و از سوي ديگر با تغييرات و پيشرفت سريع در حوزة علوم  صحيح و جهت

هاي نو و ايجاد محيطي بر پاية خالقيت  هماهنگي با اين تغييرات نيازمند خلق انديشه. رو هستند ورزشي روبه
ناپذير به تطابق با پيشرفت و تغييرات علوم، پژوهش  راين باتوجه به تحوالت سريع دنيا و نياز اجتناببناب. است

حاضر بر آن است تا با تعيين ارتباط بين سبك رهبري مديران با خالقيت معلمان تربيت بدني، ارتباط بين اين 
  .متغيرها را شناسايي كند

  

  تحقيق  روش

و معلمان ) كارشناس مسئول(جامعة آماري مورد نظر تمامي مديران . روش تحقيق از نوع توصيفي است
براساس گزارش مديركل . تربيت بدني آموزش و پرورش استان فارس با دست كم سه سال سابقة تدريس بودند

 نفر از 160نمونة آماري، .  نفر است2078تربيت بدني آموزش و پرورش استان فارس، جامعة آماري شامل 
تعيين حجم نمونه براساس فرمول زير . صورت تصادفي ساده انتخاب شدند ت بدني بودند كه بهمعلمان تربي
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  گيري متغيرهاي تحقيق ابزار اندازه

ها و عقايد  آوري اطالعات مورد نياز، پرسشنامه بود تا نگرش باتوجه به اهداف تحقيق، بهترين ابزار جمع
معلمان تربيت بدني در مورد سبك رهبري و خالقيت را بررسي كند كه به اين منظور از سه پرسشنامه به شرح 

  :زير استفاده شد

هاي مربوط به  شامل مشخصات فردي كه براساس نياز تحقيق به داده) فردي(پرسشنامة اطالعات عمومي .1
  ها مورد استفاده قرار گرفت؛ هاي فردي آزمودني ويژگي

 سؤال يك شاخص و 4 سؤال است كه هر 40اين پرسشنامه مشتمل بر : پرسشنامة ارزيابي سبك رهبري. 2
) آخرين بازبيني) (1996(اين پرسشنامه توسط مارشال ساشكين . كند گيري مي در مجموع سبك رهبري را اندازه

  ساخته و استاندارد شده است؛

 در مجلة كاركنان 1979دسيپ ابداع و در سال اين پرسشنامه توسط رن: پرسشنامة خالقيت رندسيپ. 3
)personnel journal (1ايوان سيويچ و ماتسون. به چاپ رسيده است) در كتاب مديريت و رفتار ) 1989

عنوان ابزاري كامل براي سنجش  گيري، پرسشنامة خالقيت رندسيپ را به سازماني در فصلي به نام تصميم
ارزشي ليكرت   سؤال است و هر سؤال به صورت مقياس پنج50شامل اين پرسشنامه . خالقيت گزارش كردند

 نفر از 12هاي  ها بعد از تدوين آنها، از نظرها و راهنمايي براي اطمينان از روايي پرسشنامه. بندي شده است درجه
هايي هاي آنها در پرسشنامة ن نظر در علم مديريت و مديريت تربيت بدني استفاده شد و ديدگاه استادان صاحب

براي اطمينان از پايايي پرسشنامه طي مطالعة مقدماتي، ضريب بازآزمايي براي پرسشنامة سبك . لحاظ شد
  .دست آمد  به94/0 و خالقيت 95/0رهبري 

هاي نمونه، از روش آمار  هاي خام و توصيف اندازه بندي نمره منظور سازمان دادن، خالصه كردن، طبقه به
باتوجه به اينكه هدف . ها، درصدها، انحراف استانداردها استفاده شد ها، ميانگين توصيفي براي محاسبة فراواني

بين بود، از آزمون لو ين  بيني متغير مالك از روي متغيرهاي پيش  تعيين همبستگي بين متغيرها و پيش،تحقيق

                                                            
1 - Jvancevich and Mattson 
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تگي پيرسون، همبس( آمار پارامتريك  ، از)طبيعي بودن توزيع(و كولموگروف اسميرنوف ) تجانس واريانس(
  .استفاده شد) ها رگرسيون آماري و مقايسة ميانگين

  

  هاي تحقيق يافتهنتايج و 

  . سال بود40 تا 30 سال و دامنة سني آنها بين 65/34ميانگين سن معلمان تربيت بدني .1

 درصد كارداني 20 درصد كارشناسي و 66/76ارشد و دكتري،   درصد اعضا داراي مدرك كارشناسي7/6. 2
  .ندبود

 درصد 52 سال و 15 درصد آنها زير 48 سال بود كه 1/13ميانگين سابقة خدمت معلمان تربيت بدني . 3
  . سال سابقة خدمت داشتند15آنها بيش از 

صورت ميانگين و انحراف استاندارد محاسبه  هايي كه معلمان تربيت بدني به سبك رهبري دادند به نمره. 4
 نمرة ممكن براي سبك رهبري، ميانگين نمرة معلمان تربيت بدني 200داكثر ، از ح1براساس نتايج جدول . شد

در اين ميان، ميانگين نمرة .  بود76/16 با انحراف استاندارد 87/128از سبك رهبري در آموزش و پرورش 
ر  و د16/16 و انحراف استاندارد 76/129معلمان تربيت بدني مرد از سبك رهبري حاكم بر دايرة تربيت بدني 

  . بود37/18 و 2/126ها به ترتيب برابر با  مورد نمرة معلمان تربيت بدني زن نيز اين نمره
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  هاي آن هاي مربوط به سبك رهبري و زيرمجموعه  توصيف آماري داده– 1جدول 
 آماري

  رهبري
  حداكثر نمره  حداقل نمره  انحراف معيار  ميانگين  جنس

  16  8  36903/2  333/13  مرد
  اليق

  16  8  58745/2  15/13  زن
  16  8  47627/2  45/12  مرد

  پاداش
  16  8  50691/2  15/12  زن
  32  16  52255/4  4833/25  مرد

  عملگرا
  32  16  0236/2  3/25  زن
  16  9  0236/2  35/13  مرد

  ارتباطات
  16  9  17444/2  7/12  زن

  اعتماد  17  9  51711/2  4833/13  مرد
  17  9  50333/2  3/13  زن 
  17  9  20078/2  8833/12  مرد

  احترام
  16  9  17857/2  35/12  زن 
  18  9  43205/2  3667/13  مرد

  خالق
  18  9  37292/2  9/12  زن 
  17  11  68658/1  75/13  مرد

  فرهنگ ساز
  17  11  97094/1  25/13  زن 
  18  11  83309/1  6333/14  مرد

  اطمينان بخش
  18  11  24808/2  35/14  زن 
  15  10  72638/1  3333/12  مرد

  پيرو گرا
  15  10  97419/1  12  زن 
  14  8  56099/1  4833/10  مرد

  آينده نگر
  12  8  25983/1  05/10  زن 
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  هاي آن هاي مربوط به سبك رهبري و زيرمجموعه  توصيف آماري داده– 1جدول ادامة 
 آماري

  رهبري
  حداكثر نمره  حداقل نمره  انحراف معيار  ميانگين  جنس

  129  79  32486/12  2833/104  مرد
  تحول گرا

  129  79  17799/14  9/100  زن 
  161  95  16342/16  7667/129  مرد

  سبك رهبري
  161  95  37389/18  2/126  زن 

  

گرايي مديران با  هاي سبك رهبري، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از رهبري عمل در مورد شاخص
 با 48/25 ادراك در معلمان مرد، ميانگين اين.  بود52/4 و انحراف استاندارد 48/25، 40حداكثر نمرة ممكن 

  . بود65/4 و انحراف استاندارد 3/25 و در مديران زن 52/4انحراف استاندارد 

 بود، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني 160گرا كه حداكثر نمرة ممكن آن  در شاخص رهبري تحول
 و در 32/12 با انحراف استاندارد 28/104اين ميانگين در معلمان مرد، .  بود24/13 و انحراف استاندارد 18/102

  . بود17/14 و انحراف استاندارد 9/100معلمان زن 

 بود، ميانگين و انحراف استاندارد 20در مورد ده شاخص سبك رهبري كه حداكثر نمره در هر يك از آنها 
  :هاي مورد بررسي به شرح زير است روهگبراي 

ان تربيت بدني از نحوة انجام وظايف مديريتي و اجرايي در شاخص مديريت اليق، ميانگين ادراك معلم* 
 با انحراف استاندارد 03/13اين ميانگين در معلمان مرد .  بود50/2 و انحراف استاندارد 9/13روزمرة مديرانشان، 

  . بود58/2 و انحراف استاندارد 15/13 و در معلمان زن 36/2

ربيت بدني از نحوة اختصاص پاداش در مقابل در شاخص مديريت پاداش، ميانگين ادراك معلمان ت* 
 با انحراف استاندارد 45/12اين ميانگين در معلمان مرد .  بود48/2 و انحراف استاندارد 30/12عملكرد خوب، 

  . بود50/2 و انحراف استاندارد 15/12 و در معلمان زن 47/2
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وانايي مديرانشان در برقراري ارتباط در شاخص رهبري ارتباطات، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از ت* 
 و در معلمان 02/2 با انحراف استاندارد 35/13اين ميانگين در معلمان مرد .  بود9/2 و انحراف استاندارد 56/12
  . بود174/2 و انحراف استاندارد 7/12زن 

اعتماد بودن در شاخص رهبري اعتماد، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از استحكام شخصيت و قابل * 
 و 517/2 با انحراف استاندارد 48/13اين ميانگين در معلمان مرد .  بود5/2 و انحراف استاندارد 25/13مديرانشان 

  . بود503/2 و انحراف استاندارد 3/13در معلمان زن 

 در شاخص رهبري احترام، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از ميزان توجه و احترام به افراد توسط* 
 و 20/2 با انحراف استاندارد 88/12اين ميانگين در معلمان مرد .  بود19/2 و انحراف استاندارد 50/12مديرانشان 

  . بود17/2 و انحراف استاندارد 35/12در معلمان زن 

ها توسط  در شاخص رهبري خالق، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از نحوة خطر كردن و ايجاد فرصت* 
 و 43/2 با انحراف استاندارد 36/13اين ميانگين در معلمان مرد .  بود35/2 و انحراف استاندارد 9/25مديرانشان 

  . بود37/2 و انحراف استاندارد 9/12در معلمان زن 

بخش، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از اعتماد به نفس و توانايي درك  در شاخص رهبري اطمينان* 
 83/1 با انحراف استاندارد 63/14در معلمان مرد، .  بود1/2 و انحراف استاندارد 48/14ها توسط مديرانشان  تفاوت

  . بود24/2 و انحراف استاندارد 35/14و در معلمان زن 

در شاخص رهبري پيروگرا، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از ميزان اعطاي اختيار به افراد توسط * 
 و 72/1 با انحراف استاندارد 33/12اين ميانگين در معلمان مرد .  بود35/3  و انحراف استاندارد56/11مديرانشان 

  . بود97/1 و انحراف استاندارد 05/10در معلمان زن 

در شاخص رهبري دورانديش، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از توانايي بيان آينده، برخورد با ابهام و * 
اين ميانگين در .  بود80/1 و انحراف استاندارد 49/10ط مديرانشان ريزي براي آينده توس تعهد نسبت به برنامه

  . بود25/1 و انحراف استاندارد 05/10 و در معلمان زن 56/1 با انحراف استاندارد 48/10معلمان مرد، 



 ط بين سبك رهبري مديران با خالقيت معلمان تربيت بدني ارتبا

 

223

ساز، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از نقش مديرانشان در توسعه و  در شاخص رهبري فرهنگ* 
اين ميانگين .  بود82/1 و انحراف استاندارد 50/13هاي مشترك و باورها در ميان اعضاي گروه  حمايت از ارزش
  . بود97/1 با انحراف استاندارد 25/13 و در معلمان زن 68/1 با انحراف استاندارد 75/13در معلمان مرد 

 كل نمونة مورد  نمرة ممكن براي خالقيت، ميانگين خالقيت در250، از حداكثر 2براساس نتايج جدول 
 با انحراف استاندارد 24/119ميانگين ميزان خالقيت در مردان .  بود72/15 با انحراف استاندارد 69/118بررسي 

  . بود620/16 با انحراف استاندارد 075/117 و در زنان 44/15

  
  هاي آماري خالقيت در نمونة مورد بررسي  شاخص– 2جدول 

  آزمودني ها  خالقيت
  كل افراد  زن  مرد  شاخص ها

  6962/118  075/117  2458/119  ميانگين
  72726/15  62002/16  4477/15  انحراف استاندارد

  89  89  89  حداقل
  134  134  134  حداكثر

  50  50  50  كمترين نمرة ممكن 
  250  250  250  بيشترين نمرة ممكن 

  
   همبستگي بين سبك رهبري و ميزان خالقيت معلمان– 3جدول 

  سبك رهبري  شاخص هاي آماري  خالقيت معلمان
  ضريب همبستگي  1

  سطح معناداري  
  خالقيت معلمان

  ضريب همبستگي  -026/0
  سطح معناداري  749/0

  اليق

  ضريب همبستگي  -03/0
  سطح معناداري  704/0

  پاداش

  ضريب همبستگي  -03/0
  سطح معناداري  105/0

  عمل گرا
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  زان خالقيت معلمان همبستگي بين سبك رهبري و مي– 3جدول ادامة 

  سبك رهبري  شاخص هاي آماري  خالقيت معلمان
  ضريب همبستگي  241/0
  سطح معناداري  015/0

  ارتباطات

  ضريب همبستگي  341/0
  سطح معناداري  002/0

  اعتماد

  ضريب همبستگي  251/0
  سطح معناداري  006/0

  احترام

  ضريب همبستگي  284/0
  سطح معناداري  011/0

  خالق

  ضريب همبستگي  240/0
  سطح معناداري  023/0

  تحول گرا

  ضريب همبستگي  217/0
  سطح معناداري  012/0

  اطمينان بخش

  ضريب همبستگي  385/0
  سطح معناداري  001/0

  پيروگرا

  ضريب همبستگي  250/0
  سطح معناداري  017/0

  آينده نگر

  ضريب همبستگي  294/0
  سطح معناداري  /004

  فرهنگ ساز

  ب همبستگيضري  265/0
  سطح معناداري  007/0

  رهبري

  

   نتايج همبستگي چندگانه بين زيرمجموعة سبك رهبري و خالقيت– 4جدول 

P R  R2    

021/0  168/0  41/0  1  
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هاي همبستگي  منظور بررسي ارتباط بين سبك رهبري مديران و خالقيت معلمان تربيت بدني، از آزمون  به
  :دست آمد ، نتايج زير به3براساس جدول . فاده شدپيرسون و رگرسيون چند متغيره است

داري وجود  هاي آن با ميزان خالقيت معلمان تربيت بدني، رابطة معني بين سبك رهبري و زيرمجموعه. 1
  .دارد

بين سبك رهبري با خالقيت ) 01/0P< ،562/0=r(داري  مثبت و معني هاي تحقيق، رابطة  براساس يافته. 2
در .  كساني كه نمرة باالتري به سبك رهبري مدير خود داده بودند، خالقيت بهتري داشتندبنابراين. وجود دارد

هاي سبك رهبري، تنها متغيرهاي مديريت اليق و مديريت پاداش و  مورد همبستگي بين خالقيت و زيرمجموعه
شود  مالحظه ميطور كه در جدول  دار نبودند، ولي همان گرا با خالقيت معني مجموع آنها يعني رهبري عمل

  a=001/0. داري با خالقيت داشتند  ارتباط مثبت و معنيa=001/0متغيرهاي ديگر در سطح 

گرا با خالقيت رابطة مستقيم و  دهد كه بين رهبري تحول نتايج ضريب همبستگي چندگانه نشان مي. 3
هد كه ميزان خالقيت د همچنين مقدار حجم واريانس نشان مي. وجود دارد) 021/0P< ،168/0=r(داري  معني

  .شود  درصد به ديگر عوامل خارج از مدل مربوط مي59گرا و   درصد به عامل رهبري تحول41/0

  هاي آن با متغير خالقيت ضرايب بين سبك رهبري و زيرمجموعه  معادلة رگرسيون متغيرهاي پيش– 5جدول 

  ضرايب استاندارد نشده  ضرايب استاندارد شده
 t  سطح معناداري

Beta  خطاي معيار  B 

    

  1  ثابت) عرض از مبدا( -779/25  476/8   -04/3  000/0
    تحول گرا  397/0  168/0 49%  36/2  003/0

001/0 =a   

رابطة خطي با متغير ) 003/0P< ،3/2=T(گرا  دهد كه رهبري تحول نتايج رگرسيون چندمتغيره نشان مي
در مورد متغير ) B(ج مربوط به شيب خط رگرسيون نتاي. بيني خالقيت است معيار دارد و واجد شرايط پيش

ضريب معياري .  درصد رابطة مستقيم وجود دارد39گرا  دهد كه بين خالقيت با رهبري تحول بين نشان مي پيش
بيني كنندة خالقيت معرفي  عنوان عامل پيش  درصد نيز اين متغير را به49گرا  بتا در مورد متغير رهبري تحول
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گرا مستقل از  دهد كه ارتباط خالقيت با متغير رهبري تحول اي نشان مي يب همبستگي سهميهنتايج ضر. كند مي
  .گرا بود متغير رهبري عمل

بين مربوط به صورت زير  توان معادلة رگرسيون خالقيت را از روي متغيرهاي پيش براساس نتايج حاصله مي
  :نوشت

779/25-)X(24/0=خالقيت  

  X=گرا رهبري تحول

  

  گيري بحث و نتيجه

هاي توصيف آماري نشان داد كه بيشتر جامعة مورد بررسي از نظر سني در دامنة ميانسالي قرار داشتند  يافته
ريزي هدفدار براي جايگزيني معلمان  بودند كه لزوم برنامه)  درصد52( سال 15و در نتيجه سابقة كار بيشتر از 

دهد كه  وضعيت مدارك تحصيلي نمونة مورد بررسي نشان مي. شود هاي آينده احساس مي تربيت بدني در سال
 درصد از كل نمونة مورد بررسي را تشكيل 6/6ارشد تنها  معلمان تربيت بدني با مدرك دكتري و كارشناسي

همچنين . شايد انتظار تدريس معلمان با مدارك باالتر از كارشناسي در مدارس، هنوز دور از ذهن باشد. دهند مي
ممكن است ما را متقاعد كند كه تعداد قابل توجهي از )  درصد66/76(مان داراي مدرك كارشناسي درصد معل

هاي گذشته، دغدغة اصلي متخصصان فقط افزايش سطح تحصيالت معلمان  در سال. اند معلمان تحصيلكرده
تواند با قاطعيت  س نميك تربيت بدني بود با وجود اين، با رشد فزايندة علوم از جمله در رشتة تربيت بدني، هيچ

بنابراين توجه و . ادعا كند كه در آيندة نه چندان دور، چنين تركيبي منطقي است و با رشد جهاني مطابقت دارد
وضعيت مربوط به سبك . اهميت بيشتر به ارتقاي سطح علمي و تحصيلي معلمان تربيت بدني هنوز ضرورت دارد

 160 از حداكثر 43/103گرايي با ميانگين نمرة  ني در بعد تحولرهبري موجود نشان داد كه مديران تربيت بد
 نمرة ممكن، از نظر معلمان تربيت بدني 40 از حداكثر 43/20گرايي با ميانگين نمرة  نمرة ممكن و در بعد عمل

، )1990(، لينكالين و كالبرگ )1379(، براتي )1378(هاي بحرالعلوم  نتايج مذكور با يافته. در ميانة راه هستند
  . مغايرت دارد) 2004(و لي واسيور ) 1379(هاي سام  همخواني و با يافته) 1383(و معرفتي ) 1381(جاوداني 
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ها  باتوجه به مباني نظري مبني بر ارتباط سبك رهبري با عوامل مختلف، از داليل وجود تفاوت در اين يافته
هاي فردي رهبر  ، ساختار سازماني و ويژگيتوان به ارتباط سبك رهبري با عواملي چون فرهنگ سازماني مي

گرا شامل رهبري ارتباطات، رهبري اعتماد، رهبري احترام، رهبري  هاي رهبري تحول  در ميان شاخص. اشاره كرد
بخش با  ساز، رهبري اطمينان بخش، رهبري پيروگرا، رهبري دورانديش و رهبري فرهنگ خالق، رهبري اطمينان

 نمرة ممكن، ميانگين باالتري دارد كه اين مسئله ممكن است ويژگي مثبتي 20داكثر  از ح56/14ميانگين نمرة 
تري است كه اين  ، داراي ميانگين پايين37/10نگر با ميانگين  اما شاخص رهبري آينده. شمار رود براي مدير به

گيري از بروز ها، به معضلي در جهت جلو مسئله شايد باتوجه به پرهيز مدير از خطرپذيري و ايجاد فرصت
گرا شامل مديريت اليق و مديريت پاداش،  هاي رهبري عمل در ميان شاخص. خالقيت در ميان اعضا منجر شود

رسد باتوجه به محدوديت منابع  نظر مي ري برخوردار است كه بهت  از ميانگين پايين37/12مديريت پاداش با نمرة 
هاي غيرمادي، دادن پاداش يكي از مشكالت تمامي مديران  شمالي و احتمال عدم آشنايي يا توجه مديران به پادا

  .باشد

 در حد نه چندان 69/118وضعيت مربوط به خالقيت نشان داد كه خالقيت معلمان تربيت بدني با ميانگين 
آهن، پورسعيدي  در مورد مديران شركت راه) 1377(هاي قنبري  مطلوب قرار دارد كه اين نتايج را با يافته

در مورد مديران دورة متوسطة استان ) 1379(هاي ايران، سام   مورد اعضاي هيأت علمي دانشگاهدر) 1378(
در ) 1384(و قهرمان تبريزي ) 1383(ها، پيرخائفي  در مورد مديران ورزشي دانشگاه) 1381(كرمان، سيدعامري 

 تحقيق، داليل احتمالي اين براساس زيربناي نظري. هاي ايران، همخواني دارد مورد اعضاي هيأت علمي دانشگاه
طور كلي نبود  هاي غيرمعمول و به مسئله شايد نداشتن انگيزة دروني، فشار براي انجام كار، به تمسخر گرفتن ايده

محيطي منسب براي ايجاد و پرورش خالقيت باشد تا زمينه را براي بروز و پيدايش فرهنگ خالقيت در افراد و به 
  .تبع آن در سازمان مهيا كند

، >00/0P(دار  اي مثبت و معني دهندة وجود رابطه نتايج همبستگي بين سبك رهبري و خالقيت نشان
526/0=r (براساس زيربناي نظري تحقيق، عواملي كه بر سبك رهبري و خالقيت تأثير دارند عبارتند از . است

توانند بر  كه اين عوامل مي... و فرهنگ سازماني، جو سازماني، ساختار سازماني، پيچيدگي كار، قوانين و مقررات 
توانند بر افكار، احساسات و  باتوجه به اينكه رهبران مي. همبستگي بين سبك رهبري و خالقيت اثر داشته باشند
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آرزوهاي زيردستان خود تأثير بگذارند و موجب انگيزش و هدايت رفتار آنها شوند، بنابراين سبك رهبري آنان 
اين . گذارد طور مستقيم يا غيرمستقيم بر خالقيت زيردستان اثر مي  يا بازدارنده، بهكننده عنوان عامل تسهيل به

، )1988(مبني بر الزامي دانستن عامل محيطي در پيشبرد خالقيت، آمابيل ) 1983(هاي كانتر  نتايج با يافته
در ) 1374(پور   اسالميدر كاركنان مراكز دانشگاهي،) 1993(، ردموند و مامفورد )1993(وودمن، ساير و گريفين 

بر روي كاركنان يك شركت ) 1999(و ترني ) 1997(مورد كارگران يك شركت صنعتي، اولدهام و كامينگز 
بر ) 1381(ها و فخريان  بر روي مديران ورزشي دانشگاه) 1381(، سيد عامري )2001(شيميايي، آندريوپولوس 

  .روي كاركنان بانك همخواني دارد

دست آمده، بيانگر ارتباطي  هاي به هاي سبك رهبري و ارتباط آن با خالقيت، همبستگي در مورد زيرمجموعه
هاي  ها با نتايج پژوهش اين يافته. هاي آن با خالقيت است گرا و زيرمجموعه دار بين رهبري تحول مثبت و معني

ولي نتايج . دهمخواني دار) 2004(و ديان ) 2001(، جانگ )1998(، سوسيك )1996(اولدهام و كامينگز 
از داليل احتمالي . كند بر روي دانشجويان دوره كارشناسي در آمريكا را تأييد نمي) 2003(تحقيقات كميبرلي 

دست آمده مؤيد  نتايج به. هاست و تفاوت دامنة سني آزمودني)  نفر4(اين مسئله محدود بودن تعداد افراد 
را در ايجاد انگيزه، برقراري ارتباط با ديگران، ايجاد فرصت گ زيربناي نظري تحقيق مبني بر توانايي رهبران تحول

هاي مشترك است كه اين عوامل  براي بروز توانايي زيردستان، ايجاد تغيير، تفويض اختيار و حمايت از ارزش
  .ساز بروز و افزايش خالقيت باشند هركدام ممكن است به تنهايي زمينه

توان  هاي سبك رهبري مي رسي رهبري ارتباطات از شاخصباتوجه به مباني نظري تحقيق در بحث و بر
طوري كه هرچه  به. گرايي، تمركز سازماني و ساختارهاي ارگانيكي و مكانيكي را مورد توجه قرار داد رسميت

گرايي برخوردار باشد، يعني تأكيد زيادي به تبعيت از مقررات و  سازمان از درجات باالتري از رسميت
باشد يا به اصطالح هرچه سازمان رو به ماشيني شدن باشد، افراد سازمان در اعمال ها شده  دستورالعمل

توانند نظرها و پيشنهادها و  شوند و به راحتي نمي هاي شخصي براي انجام وظايف خود محدودتر مي سليقه
 سطح خود قرار ترين هاي جديد خود را ارائه دهند و در چنين حالتي خالقيت و نوآوري در سازمان در پايين ايده
پذيري، آزادي عمل  كند محدود بودن مسئوليت كه اعالم مي) 1379(اين يافته با نتايج تحقيق ورمزيار . گيرد مي

گرايي در يك  شود، همخواني دارد ولي اگر دو عنصر تمركز و رسميت و عدم استقالل افراد موجب خالقيت كم مي
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سرعت  ع ارگانيكي خواهد بود و سازمان داراي چنين ساختاري بهترين سطح باشد، ساختار از نو سازمان در پايين
آورد و بستر  شود، امكان انعطاف و آزادي عمل را براي اعضا فراهم مي با شرايط محتول محيطي هماهنگ مي

در يك ) 2004(هاي اين بخش با نتايج تحقيقات ديان  يافته. كند مناسبي را براي رشد و خالقيت آماده مي
هاي ارتباطي در سازمان موجب كاهش عملكرد خالق  همچنين محدودسازي جريان اطالعات و كانال. راستاست

مبني بر اينكه سبك ) 1996(و اولدهام و كامينگز ) 1993(شود كه با نتايج وودمن و همكاران  سازماني مي
هاي  نتايج يافتهيكي ديگر از . شود، مطابقت دارد رهبري استبدادي موجب كاهش عملكرد خالق كاركنان مي

ها و  جويي در هزينه تحقيق اين است كه اجراي مديريت مشاركتي موجب افزايش خالقيت نيروي كار، صرفه
بنابر . همراستاست) 1374(پور  شود كه با نتايج تحقيقات اسالمي كاهش ضايعات و افزايش كارايي نيروي كار مي

مدارانه و تفويض اختيار به معلمان، ارزش، احترام و شخصيت  گرايانه و رابطه مباني نظري تحقيق رفتارهاي انسان
تمامي موارد ذكرشده موجبات افزايش . شود قائل شدن به آنها، موجب تداوم و افزايش هويت سازماني آنها مي

، فرهنگ )1995(اين يافته نيز با اظهارات اسكويي ول . سازند خالقيت و نوآوري را در معلمان و مديران فراهم مي
  .همخواني دارد) 1375(و يغمايي ) 1377(

هاي مربوط به ارتباط خطي بين سبك رهبري و خالقيت نشان داد كه سبك رهبري شايد يكي ديگر از  يافته
 درصد از تغييرات 49گرا  اين نتايج حاكي از آن بود كه رهبري تحول.  خالقيت باشد كنندة بيني عوامل پيش

بيني  گرا، خالقيت افراد را پيش توان از نمرة رهبري تحول معادالت موجود ميبراساس . كند خالقيت را توجيه مي
وجوي قدرت از راه مشاركت با زيردستان توسط رهبر و برقراري  براساس زيربناي نظري تحقيق جست. كرد

شود كه خود از عوامل  روابطي مبتني بر تشريك مساعي، منجر به احساس امنيت و آرامش خاطر در افراد مي
مبني بر اينكه برخي از ) 1375(هاي بهروزي  اين نتايج با يافته. بسيار اساسي در پيدايش و رشد خالقيت است

ها با خالقيت  هاي شخصيتي رهبر مانند احساساتي، استوار، خطركننده، جسور و ترسو بيش از ديگر ويژگي ويژگي
  .كنندة خالقيت است، همخواني دارد بيني پيشرابطه دارند و متغير شخصيتي احساساتي و استوار بهترين متغير 

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

توجه به اين عوامل و اتخاذ راهكارهاي . ها همخواني دارد وي مديران ورزشي دانشگاهبر ر) 1381(سيدعامري 
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منظور پر كردن خالءهاي ايجادشده، زمينه را براي بروز و پيدايش فرهنگ خالقيت در افراد و به تبع  مناسب به
عنوان  ي كه از آنها بهباتوجه به مباني نظري تحقيق و عوامل. سازد آن در سازمان يا آموزش و پرورش فراهم مي

دست آمده مبين آن است كه عالوه بر عوامل فردي چون  شود، نتايج به عوامل توسعه و موانع خالقيت ياد مي
پذيري، عوامل محيطي چون  گرداني از ابهامات، عادت، عدم اعتماد به نفس و عدم انعطاف ترس از شكست، روي

  . تماعي و تطابق با افراد نيز در اين زمينه دخيل استقوانين، آداب و رسوم، ترس از عدم استقبال اج

دست آمده، ايجاد تغييراتي در جهت بهبود شرايط محيط آموزش و پرورش از راه اصالح  باتوجه به نتايج به
هاي خالق و برقراري سيستم ارتباطي در جهت  قوانين، برقراري سيستم پاداش بيروني، حمايت از انديشه

در واقع يافتة مذكور ضعفي را در . رسد نظر مي ان به عقايد، نظرها و اطالعات ضروري بهدسترسي سريع و آزاد
رسد كه هنوز فرهنگ خالقيت در دايرة تربيت بدني جايي  نظر مي دهد و به محيط معلمان تربيت بدني نشان مي

بيت بدني مبني بر تناسب يكي ديگر از داليل توجيهي اين مسئله، تمايل معلمان تر. را براي خود باز نكرده است
 تحت تبراساس زيربناي نظري تحقيق، ارتباط پاداش و خالقيت ممكن اس. نوع پاداش با پيچيدگي كار است

تأثير پيچيدگي كار قرار گيرد، به نحوي كه ارتباط بين پاداش بيروني مانند پرداخت بيشتر و خالقيت در مورد 
  .دار و در مورد كارهاي پيچيده ارتباطي ضعيف باشد و معنيكارهاي ساده و بدون پيچيدگي ممكن است مثبت 

رسد يكي از عوامل بيروني مؤثر در شكوفايي خالقيت و نوآوري، به وجود  نظر مي باتوجه به نتايج تحقيق به
اصوالً خالقيت و نوآوري قادر به . طور كلي خالق در آموزش و پرورش است آوردن فضاي محرك، مستعد و به

آموزش و پرورش بايد محيطي را ايجاد و آماده كند كه پيدايش . يط نامناسب و نامطلوب نخواهد بودتبلور در مح
كارگيري مديران خالق و نوآور  هاي جديد و بكر را در مديران و كاركنان پرورش دهد، همچنين با به انديشه

هاي شيخ  اين نتايج با يافته. وردموجبات ايجاد تغييرات اساسي، بنيادي و مطلوب در زيرمجموعة خود را فراهم آ
  .همخواني دارد) 1381(، نژادايراني )1381(، سيد عامري )1385(عليزاده 

هاي  دهد كه سبك رهبري موجود در جهت عدم حمايت از ايده دست آمده در اين تحقيق نشان مي نتايج به
رش خالقيت مساعد نيست كه اين كند و به نوعي در راستاي ايجاد محيطي است كه براي رشد و پرو نو عمل مي

راهكارهاي . كند امر ضرورت ارائة راهكارهايي را در جهت توسعه و ارتقاي فرهنگ سازماني مناسب ايجاب مي
هاي  ها براي مديران و كارمندان و پذيرش هزينه برگرفته از تحقيق عبارتند از ارائة تسهيالت تحقيقاتي سازمان
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 برقراري ارتباط مناسب با كاركنان، سعي در ايجاد محيط كاري همراه با افزايش گذاري، عنوان سرمايه تحقيقات به
هاي آموزش  هاي خالق، استفاده از الگوهاي متفاوت تعامل با ديگران در مواقع نياز، برقراري روش حمايت از ايده

هاي  ت مبتني بر روشهاي حل خالقانة مسائل، افزايش هرچه بيشتر جو تفاهم و همكاري متقابل با مديري مهارت
  .هاي انساني است مداري توأم با رعايت هر چه بيشتر جنبه رابطه
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