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در اداره هاي تربيت بدني  و معاونان  و خالقيت مديران رابطه بين مولفه هاي سازمان يادگيرنده
  استان اصفهان

  
  

  : چكيده 
در اداره هاي تربيت بدني استان و خالقيت مديران و معاونان  مولفه هاي سازمان يادگيرنده هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين

طبق آمار اداره كل تربيت بدني استان شامل  جامعه آماري. همبستگي و روش تحقيق پيمايشي بود -في نوع تحقيق توصي .اصفهان بود
بود و با توجه به حجم جامعه آماري نمونه با جامعه  ۱۳۸۹نفر از مديران و معاونان اداره هاي تربيت بدني استان اصفهان در سال  ۶۰

 و پرسشنامه استاندارد گويه ۴۳پرسشنامه استاندارد ابعاد سازمان يادگيرنده با ابزار جمع آوري اطالعات شامل . برابر بوده است 
 ۹۵/۰ براي پرسشنامه ابعاد سازمان يادگيرنده و ۸۴/۰ گويه بود كه ضريب پايايي با استفاده از فرمول كرونباخ ۵۰خالقيت رندسيپ با 

و در سطح ) درصد و عددي، ميانگين: فراواني(ح آمار توصيفي تجزيه و تحليل داده ها در دو سط. براي پرسشنامه خالقيت بدست آمد
) ، تحليل رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير ) مانكوا(واريانس چند متغيره ك تحليل ستگي پيرسون ،بضريب هم( آمار استنباطي 

، تحقيق و جستجو =۷۹۶/۰R)**(ميادگيري مداو( يافته هاي پژوهش نشان داد بين پنج مولفه سازمان يادگيرنده . صورت گرفته است
با  )=۷۱۱/۰R)*(، توانمندسازي=۶۰۸/۰R)*(، سيستمهاي ادغام شده=۶۹۱/۰R)*(، يادگيري تيمي=۵۴۲/۰R)**(و گفت و شنود 

 رابطه معني دار وجود دارد و دو مولفه پيوند با سيستم و رهبري راهبردي رابطه معني داري با متغير وابسته خالقيت مديران و معاونان
با خالقيت مديران و  ر سه سطح فردي ، گروهي و سازماني ابعاد سازمان يادگيرندهههمچنين بين . خالقيت مديران و معاونان نداشتند

  .و سطح فردي بيشترين رابطه را با خالقيت داشته است مشاهده گرديدارتباط معني دار  معاونان
  

 ان و معاونان، اداره هاي تربيت بدني                                           خالقيت ، سازمان يادگيرنده ، مدير: واژه هاي كليدي 
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  :مقدمه
مي  اعمال ورزشي نشات مي گيردبرنامه هاي ا توجه به هدف  مشتركي كه غالبا از نيروها بهاي ورزشي فعاليت گروهي  در سازمان

ص،ساختار عمودي و عدم خالقيت،مسائلي است كه در سازمانهاي ورزشي كشور عدم برنامه هاي مدون،وجود افراد غير متخص .گردد
افراد غير ورزشي به دليل مطرح نمودن خود و استفاده هاي سياسي تالش زيادي براي احراز پستهاي مديريتي  .مشاهده مي شود

مديران ، . يري در ميادين ورزشي مي شودسازمان هاي ورزشي مي كنند و عدم استقالل اين سازمان ها در تصميم گيري مانع نتيجه گ
فقط مديران هزينه هستند و سازمان هاي ورزشي به صورت سنتي اداره مي شوند و روابط جاي قوانين را مي گيرد در نتيجه 

تر و سريعتر يري بهگحفظ ارتباط و پيشرفت ،  ياد . استعدادهاي بالقوه نيروها به عمل نمي آيد و خالقيت افراد به كار گرفته نمي شود
اقدامهاي هر چند كه در اين سالها ).۱۷(اغلب تالشهابراي ايجاد تغييرات سازماني بيهوده است.ها مهمترين بحران  است براي سازمان

از طرف مسئولين جهت اصالح ساختار سازمانهاي ورزشي ايران صورت گرفته است ولي درعمل تغييرات كلي و سازنده اي  جزئي
با پيشرفت روز افزون دانش  و فناوري و جريان گسترده اطالعات و كاربرد علوم مختلف در ورزش اين پديده  .صورت نگرفته است

بصورت يك علم پيچيده در آمده است و اين حضور افراد متخصص را در اداره سازمانهاي ورزشي كشور را ايجاب مي كند تا با 
مشترك ، ظرفيت نيروها و سازمان را افزايش داده تا اهداف تربيت بدني در  استفاده از قابليت هاي شخصي و الگوهاي خالق و آرماني

سازمان حاصل شود و اين همان حضور نقش هاي سازمان يادگيرنده در نهادها و سازمان هاي ورزشي است كه با تاثير بر يادگيري 
ان ها دليل نوآوري است؛ مديران و رهبران به عنوان وجود افراد خالق در سازم. فردي و سازماني ميزان خالقيت افراد را تغيير مي دهد

خالقي را انتخاب  لذا سازمانهاي ورزشي بايد مديران و رهبران شايسته و. اصلي ترين منابع تغيير بنيادي در سازمان به شمار مي آيند
  .مواقع حساس بحران ها را مديريت كنندكنند كه توانايي اداره سازمان و باشگاه را داشته باشند و بتوانند با تغييرات هماهنگ و در 

ت كه افراد بطور يادگيرنده جايي اس سازمان به نظر سنگه. بيان شده است )۱۹۹۰(١سنگه  نظريه سازمان يادگيرنده اولين بار توسط
ده پرورش داده مستمر توانايي هاي خود را براي خلق نتايجي كه طالب آنها هستند افزايش مي دهند محلي كه الگوهاي جديد و گستر

واتكينز و  .)۱۶(.مي آموزند مي شود، انديشه هاي جمعي ترويج داده مي شوند و افراد بطور پيوسته چگونگي آموختن را به اتفاق
. معرفي مي كنند سازمان يادگيرنده را به عنوان سازماني كه به طور مداوم ياد مي گيرد و خودش را تغيير مي دهد) ۱۹۹۶(٢مارسيك

بعد متمايز ، اما مرتبط به هم را در سطوح فردي ، تيمي و سازماني ، سازمان يادگيرنده شناسايي كردند كه عبارت اند  ۷ا همچنين آنه
  :از 

  يادگيري مداوم ، تحقيق و جستجو و گفت و شنود: سطح فردي
  )تيمي(سطح گروهي
  . )۲۱(ري راهبرديتوانمند سازي ، پيوند با سيستم ، رهبسيستم هاي ادغام شده ، : سطح سازماني

  .)۹(دنتوانايي تجسم كردن، توليد و پياده سازي ايده هاي  جديد توصيف مي كن خالقيت را) ۲۰۰۲(٣هلريگال و همكاران
انجام داد در اين تحقيق منابع نوآوري و خالقيت هم در سطح فردي و هم در  »منابع خالقيت «پژوهشي تحت عنوان) ۲۰۰۵( ٤آدامز

: جو خالقيت و فرهنگ يادگيرنده«از كشور مالزي پژوهشي تحت عنوان ) ۲۰۰۶(اسماعيل  .)۶(ده استسطح سازماني ارائه ش
انجام داد كه اين تخقيق اثر حضور فرهنگ يادگيرنده و خالقيت را بر » ها مشاركت به سوي نوآوري در توسعه مناسب سازمان

ورهاي مطرح شده در تحقيق، پيشگوي بهتري براي نوآوري نوآوري سازماني بررسي مي كند و نشان مي دهد كه كداميك از فاكت
از دانشگاه تهران در پژوهشي به مقايسه ابعاد سازمان يادگيرنده در سازمان ) ۱۳۸۶(صفاري . )۱۰(سازماني و تكنولوژي مي باشد

نشان داد بين ابعاد سازمان يافته ها و نتايج اين تحقيق . كميته ملي المپيك و تربيت بدني آموزش و پرورش پرداخت تربيت بدني،

                                                
1-Senge  
2- Watkins and Marsick 
1- Hellriegal etal 
2- Adams  
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در . در سه سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك و تربيت بدني آموزش و پرورش تفاوت معني داري وجود ندارد) بعد ۷(يادگيرنده 
ر به طوري كه د: عين حال از نظر مشخصه هاي سازمان يادگيرنده و وضعيت يادگيري در هر سه سازمان در سطح ضعيفي قرار دارند 

چرا ما بايد ائيده هاي « تحقيقي تحت عنوان ) ۲۰۰۸( ١گريوز. )۳(تمام ابعاد سازمان ها نمراتي كمتر از ميانگين دريافت كرده اند
ائيده هاي . انجام داد هدف از اين تحقيق بررسي داليل ترك ائيده هاي سازمان يادگيرنده است» سازمان يادگيرنده را به كار بگيريم

در پژوهشي رابطه سازمان ) ۱۳۸۷(نادران . )۸(مقاله به بررسي ريشه هاي موضوع مي پردازد. در جريان است متصوري كه حاال 
با استناد به يافته هاي اين پژوهش  .يادگيرنده و عملكرد در كارشناسان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران را مورد بررسي قرار داد

تالش جهت بهبود دانش و اطالعات كاري كارشناسان  در نتيجه، ن يادگيرنده در كارشناسان ،مبني بر ارتباط مثبت و معني دار بين سازما
به عنوان يكي از مهمترين پيش شرط هاي ارتقاء و عملكرد در آنها خواهد بود و الزمه رسيدن به اين مهم، توجه بيشتر مسئولين و 

تحقيقي تحت ) ۲۰۰۹( ٢جويسيويشن و كسيوشوت .)۴(ان استسياست گذاران سازمان تربيت بدني به عامل يادگيري در كارشناس
ارتباط بين مفهوم سازمان يادگيرنده، يادگيري و  .عنوان خالقيت سازماني به عنوان يك فاكتور ضروري سازمان يادگيرنده انجام داد

  . )۱۱(بيان مي كند رندهظهور طبيعي سازمان يادگيباعث  راو خالقيت سازماني  .كردبررسي را سازماني و خالقيت سازماني 
 

  روش شناسي تحقيق
  :روش تحقيقنوع و 

  .مي باشد و روش تحقيق پيمايشي همبستگي -تحقيق توصيفي نوع
 

  : جامعه آماري و نمونه
ر نف ۶۰جامعه آماري شامل كليه مديران و معاونان اداره هاي تربيت بدني استان اصفهان كه تعداد آنها طبق آمار اداره كل تربيت بدني 

  .و به دليل محدود بودن جامعه آماري نمونه با جامعه برابر است. مي باشد
 

  :  و روش هاي آماري ابزار اندازه گيري
پايايي اين . بودگويه  ۵۰ابزار اندازه گيري تحقيق جهت اندازه گيري خالقيت مديران و معاونان،پرسشنامه خالقيت رندسيپ با 

كه توسط  (DLOQ٣)پرسشنامه ابعاد سازمان يادگيرنده  .درصد تعيين شده است ۹۵كرونباخ  پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفاي
تهيه شده  ۱۹۹۶دكتر كارن واتكينز و دكتر مارسيك اساتيد دانشگاه جورجيا بر اساس يك مدل يكپارچه از سازمان يادگيرنده در سال 

 ۷سطح كلي و  ۳ف هرگز تا هميشه و ابعاد سازمان يادگيرنده را در گزينه اي مي باشد كه از طي ۶سوال  ۴۶اين پرسشنامه شامل . است
نحوه امتياز دهي به هر سوال بر اساس شماره گزينه انتخاب شده مي باشد بدين صورت كه امتياز هر سوال . بعد تقسيم بندي مي كند

تجزيه و  .درصد مشخص گرديد ۸۴اي كرونباخ پايايي اين پرسشنامه با استفاده از فرمول آلف .مي باشد برابر شماره گزينه انتخابي
ضريب همبستگي پيرسون ، ( و در سطح آمار استنباطي) درصد و عددي، ميانگين: فراواني(تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي 

   .صورت گرفته است) ، تحليل رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير ) مانكوا(واريانس چند متغيره تحليل ك
  

  :يافته هاي تحقيق نتايج و 
  يافته هاي توصيفي: الف

 

                                                
1-Grieves     
2- Juceviciene and Ceseviciute 
1-Dimensions of the learning organization questionnaie  
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  نگين نمرات ابعاد سازمان يادگيرنده امي

  
  ابعاد سازمان يادگيرنده ميانگين نمرات -١نمودار 

،  ٤/٣= ، يادگيري تيمي ٤=،تحقيق و جستجو و گفت و شنود  ٦/٣= مطابق با نمودار ميانگين نمرات به ترتيب يادگيري مداوم  
  .ه استمشخص شد  ٨/٣= ، رهبري راهبردي ٧/٣=، پيوند با سيستم ٢/٣=، توانمند سازي ٤/٣=سيستم هاي ادغام شده

  يافته هاي استنباطي: ب 
  ضريب همبستگي مولفه هاي سازمان يادگيرنده با خالقيت مديران -١جدول 

رهبري 
 راهبردي

با  پیوند
 سيستم

سيستم هاي ادغام  توانمند سازي
 شده

تحقيق و  يادگيري تيمي
جستجو و 
 گفت و شنود

  يادگيري مداوم

١٠٧/٠ ٢١٩/٠  ٧١١/٠ (*) ٦٠٨/٠ (*) ٦٩١/٠ (*) ٥٤٢/٠ (**) ٧٩٦/٠ ضريب همبستگي  (**)
 پيرسون

يت
الق

خ
  

 سطح معني داري ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٣٤/٠ ٠٠٢١/٠ ٠٣٨/٠ ٥٤١/٠ ٦٧١/٠
 كل ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠

 
انسته اند رابطه معناداری با تو رهبری راهبردی پيوند با سيستم و  متغیر رها بجز دوآمده است تمامی متغي) ١(همانگونه که در جدول 

                                                                                   :دمی آي ليک در ذبه تفکيند که نحوه ارتباط آنها ر وابسته خالقيت مديران برقرار نمايمتغي
رصد رابطه د ٩٩احتمال و با  ٠١/٠در سطح معنی داری  ٧٩٦/٠(**)ب همبستگی به مقدار متغير يادگيری مداوم توانسته با ضري- ١

  . ديران برقرار نمايت مدآماری معناداری با متغير وابسته يعنی خالقي
و با احتمال  ٠١/٠در سطح معنی داری  ٥٤٢/٠(**) ب همبستگی به مقدارگفت و شنود توانسته با ضرير تحقيق و جستجو و متغي- ٢

  . دديران برقرار نمايرصد رابطه آماری معناداری با متغير وابسته يعنی خالقيت مد ٩٩

 ابعاد سازمان يادگيرنده                                                    ميانگين نمرات

  و جستجو     يادگيريرهبري           پيوند با                            سيستمهاي        يادگيري      تحقيق 
 راهبردي          سيستم        توانمند سازي     ادغام شده        تيمي         گفت و شنود         مداوم

٦        

٥/٥        

٥        

٥/٤        

٤  *      

٥/٣ *     * * 

٣   * *   
  * 

  

٥/٢        

٢        

٥/١        

١        
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رصد رابطه د ٩٥و با احتمال  ٠٥/٠در سطح معنی داری  ٦٩١/٠(*) ب همبستگی به مقدارمتغير يادگيری تيمی توانسته با ضري- ٣
   .ديعنی خالقيت مديران برقرار نماير وابسته آماری معناداری با متغي

رصد د ٩٥و با احتمال  ٠٥/٠در سطح معنی داری ٦٠٨/٠(*) رب همبستگی به مقدامتغير سيستم های ادغام شده توانسته با ضري- ٤
  . درابطه آماری معناداری با متغير وابسته يعنی خالقيت مديران برقرار نماي

رصد رابطه د ٩٥و با احتمال  ٠٥/٠ر سطح معنی داری د ٧١١/٠ (*)ب همبستگی به مقدار متغير توانمند سازي توانسته با ضري- ٥
  .ران همراه استتوانمندسازی بيشتر با خالقيت باالتر مدي عنیي. القيت مديران برقرار نمايدعنی خير وابسته يآماری معناداری با متغ

آماری معناداری بر متغير وابسته خالقيت مديران وارد کنند بنابراين ر رهبری راهبردی نتوانسته اند تاثي ستم ومتغيرهای پيوند با سي- ٦
  .ر وابسته رد می شودغير با متغيفرضيه وجود رابطه بين اين دو مت

فردي، گروهي (همچنين در اين تحقيق با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مشخص گرديد كه هر سه سطح ابعاد سازمان يادگيرنده
 از درصد ۵/۷۶مشخص شد كه  روش تحليل رگرسيون چند متغيرهارتباط معني دار داشته است و با استفاده از  با خالقيت )و سازماني

يادگيري فردي، تحقيق و جستجو و گفت و شنود، يادگيري تيمي، (تغييرات متغير وابسته خالقيت توسط مولفه هاي سازمان يادگيرنده
  .مي شود و مابقي به عوامل ديگر مثل سابقه كار و جنسيت برمي گردد تبيين) سيستم هاي ادغام شده، توانمند سازي

  رتحليل مسي
از طريق اين تجزيه، اثرات مستقيم و . ه همبستگی بين متغيرها می پردازدتحليل مسير برای تبيين دقيق تر روابط علی متغيرها به تجزي

همبستگی نشان می دهند اثرات مستقيم و غير مستقيم يک ب آنچه که ضراي. مشخص مي شودگر غيرمستقيم يک متغير، بر متغير دي
  .خص می گرددگر مشمتغير، بر متغير دي

  گفت و شنودتحقيق و جستجو و 
  

                                                                                                                                                                                    
                                              ٢٤٧/٠               ١٩٢/٠                 ١٣٣/٠             ٥١/١  

                                                   ٥٦٨/٠               
  میيادگيری تي                                                                                                         

  
                                                     ٤٤٨/٠      ٢١١/٠                                                                      ٥٤٢/٠  

ری مداوم                                                                                                                     دگييا                                      ٦٩/١              ران             مدي تخالقي           
  

                                             ٤٧٤/٠  
                                                                                                                     ٣٨٣/٠      

  توانمند سازي                                        ٥٣٣/٠ 

  
                                                                 ٥٠٨/٠                                   ٢٤٩/٠  

  
  های ادغام شده ستمسي           

 ب بتار، همراه با ضراينمودار نهايی تحليل مسي -٢نمودار 
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خالصه شده ) ۲(ن اثرات در جدول غيرمستقيم اي متغيرها، مجموع اثرات مستقيم وه پس از محاسبه اثرات مستقيم و غير مستقيم کلي 
  : است

  
  رهااثرات مستقيم و غير مستقيم کليه متغي -۲جدول 

  مجموع اثرات  ماثرات غيرمستقي  ماثرات مستقي  ممتغير مستقي
  ۹۰۱/۲  ۲۱۱/۱  ۶۹/۱  ری مداوميادگي
و جستجو                  تحقيق

  و گفت و شنود
۵۱/۱  ۴۱/۱  ۹۲/۲  

  ۸۴۹/۱  ۳۰۷/۱  ۵۴۲/۰  میيادگيری تي
  ۳۵۵/۱  ۸۸۱/۰  ۴۷۴/۰  توانمندسازی

  ۵۰۵/۰  ۲۵۶/۰  ۲۴۹/۰  ستمهای ادغام شدهسي
  

، يادگيری تيمی،  ری مداوم، تحقيق و جستجو و گفت و شنودمالحظه می شود به ترتيب متغيرهای يادگي) ٢(همانگونه که در جدول 
ابسته داشته باشند و بتوانند واريانس های بيشتری ر وميزان تاثير را بر متغي ادغام شده توانسته اند بيشترينستمهای توانمند سازی و سي

    .ران داشته باشنداز آن را تبيين کرده و پيش بينی بيشتری در مورد متغير وابسته يعنی خالقيت مدي
 

  بحث و نتيجه گيري
  :با توجه به فرضيه هاي تحقيق يافته هاي پژوهش نشان داد 
 .یادگیری مداوم بیشتر با خالقیت باالتر مدیران همراه است بعد يادگيري مداوم بيانگر اين است كه ب شده درنمرات كس -۱

؛ )۲۰۰۵(؛ آدامز)۹۶(؛ واتكينز و مارسيك)۸۷(؛ نادران)۸۶(؛ بديعي)۸۵(نتايج پژوهشي يارمحمد زاده  نتيجه اين فرضيه با
؛ )۲۰۰۸(٣؛ سيلبرستنگ و هزي)۲۰۰۸(٢؛ سيور)۲۰۰۸(يوزرگ؛ )۲۰۰۷(١؛ وميك)۲۰۰۶(؛ اسماعيل)۲۰۰۶(محمد؛ )۲۰۰۵(مصطفي

كه هر كدام از اين پژوهشگران به طريقي يادگيري را عامل افزايش عملكرد و خالقيت مديران و نيروهاي سازماني مي ) ۲۰۰۹(٤شين
حيط پيراموني، توان به نظر مي رسد در جهان متحول و پوياي امروز خالقيت مديران بستگي به شناخت م .دانند؛ همسو مي باشد

  .مشتريان و شناخت رقبا و تحوالت جهاني داشته و اين موضوع منوط به يادگيري مداوم و مستمر مديران دارد
نمرات كسب شده در بعد تحقيق و جستجو و گفت و شنود بيانگر اين است كه تحقيق و جستجو و گفت و شنود بیشتر با   - ٢

كه افزايش ) ۹۶(واتكينز و مارسيك ،)۱۳۸۶(بديعي، ) ۸۵(يارمحمد زاده نتايج با فرضيهاين  هجينت. ران همراه استیت باالتر مديخالق
امروزه سازمان ها براي . اين متغير مستقل را در نيروهاي سازمان عامل افزايش خالقيت و نوآوري در سازمان مي داند؛ برابر مي باشد

از آنجا كه مديران به عنوان عامالن . مقدمه ايجاد هر دانشي تحقيق مي باشد لذا. بقاء نيازمند خلق دانش جديد و نوآوري مي باشند
يك سازمان يادگيرنده نياز به افراد . اصلي تغيير در سازمان مي باشند براي خلق دانش و نوآوري مستلزم كاوش و تحقيق مي باشند

مي گذارند و از  اوم تجربياتشان را در اختيار يكديگركنجكاوي دارد كه هوشمندانه در مورد كارشان تصميم مي گيرند و به صورت مد
گفتگو و تعامل عامل افزايش دانش مديران و عامل تغيير و خالقيت مي باشد از اين رو مديران براي . يكديگر بازخورد مي گيرند

 .افزايش خالقيت نيازمند گفتگو با نيروهاي داخل سازمان و سازمان هاي ديگر مي باشند

                                                
1- Vemic  
2- Sawyer   
3- Silberstang  and Hazy 
4- Shin  
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نتيجه اين . ران همراه استی بيشتر با خالقيت باالتر مديمری تييادگييادگيري تيمي بيانگر اين است كه شده در بعد  نمرات كسب - ٣
. كه مبني بر وجود رابطه يادگيري تيمي با خالقيت مديران مي باشد همسو مي باشد) ۸۵(فرضيه با نتيجه پژوهشي يارمحمدزاده 
در تحقيق خود تحت عنوان افزايش تفكر خالق در ) ۱۹۹۸(١؛ ام سي فادزين) ۹۶(رسيكهمچنين با نتايج تحقيقات واتكينز و ما

كار گروهي يك جزء حياتي از سازمان يادگيرنده است خصوصيت تيم ها در سازمان يادگيرنده اين است . ها همسو مي باشد سازمان
لذا كار . ير خالق وموفقي افراد انديشمندي وجود دارددر پس هر مد. كه به عنوان جامعه يادگيري عمل كرده ودر تعامل با يكديگرند

 .  گروهي الزمه خالقيت مديران مي باشد

باالتر  متغير سيستم هاي ادغام شده با خالقيت افزايش در سيستم هاي ادغام شده بيانگر اين است كهنمرات كسب شده در بعد  - ٤
كه در تحقيقي تحت عنوان بررسي ارتباط بين ساختار ) ۸۵(؛ اميدي ) ۸۵(نتيجه اين فرضيه با نتايج يارمحمدزاده همراه است  مديران

سازماني و خالقيت مديران ستادي سازمان تربيت بدني دريافت ساختار و سيستم مناسب كه يادگيري را در سازمان تقويت كند باعث 
 محمد؛ ) ۹۶(تحقيقات واتكينز و مارسيكهمچنين نتيجه اين فرضيه با نتايج . افزايش خالقيت مديران مي شود ؛ همسو مي باشد

از دانشگاه شاه فهد عربستان كه به بررسي موانع خالقيت در دانشگاههاي عربستان پرداخته بود عدم وجود سيستمهاي مناسب ) ۲۰۰۶(
دون توجه به توجه به سازمان يادگيرنده ب.كه يادگيري را جريان دهد را يكي از موانع بروز خالقيت بيان مي كند همسو مي باشد

كارشناسان سازمان را به عنوان يك سيستم يادگيري در نظر . سيستم هايي كه يادگيري را در سازمان جريان دهد غيرممكن مي باشد
از اين لحاظ مي توان بيان كرد كه .سيستم هاي منتخب در سازمان مي تواند عامل پيشرفت يا مانع حركت سازمان شود . گرفته اند

  .   ناسب در سازمان عاملي در افزايش خالقيت مديران ونيروها مي باشدانتخاب سيستم م
نادران  .بيشتر مديران همراه است نمرات كسب شده در بعد توانمند سازي بيانگر اين است كه توانمند سازي بيشتر با خالقيت - ۵
دني جمهوري اسالمي ايران پرداخت كه از طي پژوهشي به بررسي رابطه سازمان يادگيرنده و عملكرد در كارشناسان تربيت ب) ۸۷(

از آنجا كه خالقيت نيز . استفاده نموده است و نتيجه گرفت كه بين اين دو متغير رابطه معني دار وجود دارد (DLOQ)پرسشنامه 
همچنين نتيجه اين . يكي از عملكردهاي مديران مي باشد مي توان بيان كرد كه نتيجه اين فرضيه با نتيجه تحقيق نادران همسو مي باشد

كه مبني بر ارتباط معني دار بين متغير مستقل يادگيري توانمند سازي و خالقيت و ) ۹۶(فرضيه با نتايج تحقيقات واتكينز و مارسيك 
منابع و مهارت ها، سبك رهبري ، پتانسيل قوي و نوآور و تجربه عواملي است كه . نوآوري نيروهاي سازمان مي باشد همسو مي باشد

آنها مي . مديران فاصله ايجاد مي كند امروزه سازمان ها در پي جذب مديراني هستند كه از نظر توانايي در سطح بااليي باشند بين
نوآوري اغلب در تغييرات ناگهاني محيط . توانندباعث ايجاد محصول نو، فرايندهاي نو، نوآوري سازماني يا سرويس هاي نو شوند

مدير خالقي كه بتواند بحران ها را مديريت كند و . به موقع مدير نيازمند توانايي الزم مي باشد تشخيص. هاي پويا حاصل مي شود
  .   تصميمات حساس بگيرد و سازمان را هدايت كند بايد توانايي بااليي داشته باشد

ه خالقيت مديران وارد کنند بنابراين آماری معناداری بر متغير وابست رابطهرهبری راهبردی نتوانسته اند  ستم ومتغيرهای پيوند با سي- ٦
 ر وابسته رد می شودفرضيه وجود رابطه بين اين دو متغير با متغي

با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق براي افزايش خالقيت مديران و معاونان، پياده سازي اصول سازمان يادگيرنده مانند افزايش 
، ايجاد فرصت هاي يادگيري فردي و تحقيق و پژوهش و تعامل و گفت و گو بين ومعاوناندانش و يادگيري نيروها بويژه مديران 

نيروها و مديران، ترويج و تشويق به انجام كارهاي گروهي، راه اندازي سيستم هايي كه يادگيري را در سازمان جريان دهد، افزايش 
     . ردددر اداره هاي مذكور پيشنهاد مي گتوانايي هاي نيروها و مديران و معاونان 

 
 
 

                                                
1-McFadzean E 
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