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  رابطه بین سبک رهبري مدیران مجتمع هاي آموزشی با خالقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش 

  بویراحمد و استان کهکیلویه

  3نسرین فوالدي حیدرلو، 2حمداله الیاسی ،1خانی دکترحسن قره

  :چکیده

تبدیل  به کار فکريبه طوري که بیشتر داده  تغییر را ها انسانی سازمان نیروي  توسعه فناوري و ماشینی شدن کارها، نوع فعالیت :مقدمه و هدف

هدف از ، که سبک رهبري مدیران در میزان خالقیت افراد زیر مجموعه تاثیر خواهد داشت ییاز آنجا. بیشتري دارد این امر نیاز به خالقیت که، شده

پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سبک رهبري مدیران مجتمع هاي آموزشی با خالقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کهکیلویه 

  .استوبویراحمد 

و ) نفر 134(جامعه آماري شامل کلیه معلمان تربیت بدنی . گردیده به شکل میدانی انجام ک استاز نوع همبستگی  روش پژوهش، :روش شناسی

نفر و به  102نمونه آماري پژوهش بر اساس جدول مورگان به تعداد . استاستان کهکیلویه وبویراحمد ) مجتمع 8( مدیران مجتمع هاي آموزشی 

و پرسشنامه ) 1996( بوسیله دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبري مارشال ساشکین، گردآوري اطالعات. روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شد

ید قرار گرفته و پایایی آنها نیز با استفاده از روش ین مورد تاامتخصص به وسیلهروایی پرسشنامه ها . انجام شد) 1979(استاندارد خالقیت رندسیپ 

ها با استفاده از روش هاي آمار توصیفی و  تجزیه تحلیل داده .به دست آمد) 73/0(القیت ، و خ)89/0(سبک رهبري   آلفاي کرونباخ  براي پرسشنامه

  .روش هاي آماري تی استیودنت و آنالیز واریانس انجام شد

 بین سبک رهبري تحول گرا و خالقیت رابطه. که بین سبک رهبري و خالقیت رابطه معنادار وجود داردمی دهد نتایج پژوهش نشان  :ها یافته

همچنین بین سبک رهبري براساس مدرك تحصیلی رابطه  . ولی بین سبک رهبري عمل گرا و خالقیت رابطه معنادار وجود ندارد،معنادار وجود دارد 

و مدرك تحصیلی  رشته تحصیلی، همچنین بین خالقیت و جنسیت .بین جنسیت و رشته تحصیلی رابطه معناداري وجود ندارد ،امامعنادار وجود دارد 

  .ه استختالف معناداري مشاهده نشدا

داري و مثبت بین سبک رهبري و خالقیت معلمان تربیت بدنی اهتمام هر چه بیشتر مسئوالن  با توجه به وجود رابطه معنی :گیري بحث و نتیجه

براي خالقیت ونوآوري معلمان آموزش وپرورش در مد نظر قرار دادن این امر درانتخاب مدیران مجتمع هاي آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب 

 .تربیت بدنی ضروري به نظر می رسد

  

  .سبک رهبري، خالقیت، معلمان تربیت بدنی، مدیران مدارس: هاي کلیدي واژه
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 دانشجوي دکتري تربیت بدنی دانشگاه پیام نور.  2

  کارشناسی ارشد تربیت بدنی.  3



56   93 ز و زمستانپایی/ بیستمشماره / سال دهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش  

  :مقدمه

بري، ممکن است بدون وجود ره). 1(اهداف سازمان فراهم آورداجراي هاي همه کارکنان براي  باید مسیري را جهت هدایت تالش موثر، يرهبر

تواند به موقعیتی نامطلوب منجر شود که در آن، کار انفرادي  این موضوع می. حلقه اتصال میان اهداف فردي و سازمانی، ضعیف یا گسیخته شود

  )2.(ش باز ماندیابی به اهداف خوی و از دست بدهدصرفاً در جهت دستیابی به اهداف فردي انجام شود و سازمان کارایی و کفایت خود  را از دست 

 )1379(به عقیده نهاوندي ) 3(.اند رهبري را تأثیر گذاري بر افراد در انجام وظایف، همراه با میل و عالقه تعریف کرده) 1930( 1هرسی و بالنچارد     

به بیان . دستیابی به اهداف استهاي درون سازمانی، کمک به آنها در  ایجاد اهداف و راهنمایی آنها در جهت  رهبري تاثیرگذاري بر افراد و گروه

شود که فرد بتواند با نفوذ در دیگران موجب شود تا افراد به جاي انجام کار از روي تکلیف یا ترس از عواقب عدم انجام آن،  دیگر، رهبري باعث می

  ).4(آن را با میل و خواسته خود انجام دهند 

این امر  .تبدیل شده است و به کار فکري یافتهشکل  ها تغییر هاي انسانی در سازمان ع فعالیتبا توسعه فناوري و ماشینی شدن کارها، نوامروزه      

به معناي ) 1998( 2خالقیت از دیدگاه تورنس) 5(.سازد می نمایان پیش از یشب را سازمان افراد میان در خالقیت سطحي رتقاا خالق و نیاز به تفکر

به «خالقیت را ) 2002( 3و بنتلی» .استها و جستجو براي یافتن راه حل  اتصال گمشده، ناهماهنگی هاي حساس شدن به مشکالت، کمبودها، حلقه«

  )6.(داند می« هاي جدید براي دستیابی به نتایج ارزشمند کار گیري دانش و مهارت به روش

 تحقیقات) 7.(اختراع می دانند کشف و وري،آنو  به نسبت زیاد متکی بر خالقیت، هاي امروزي را موفقیت سازمان )2003( 4چنو بال مارتینز     

میزان کارآیی سازمان عالوه بر برنامه و هدف، به متغیرهاي محیطی دیگر از جمله سبک رهبري نیز به این موضوع اشاره دارد که  نیز بسیاري

 بلکه به محیط کاري که هاي شخصی آنان، نها به ویژگینه ت، در طول کار روزانه افراد مفید افکار نو و میزان است معتقد )1996(5آمابیل. بستگی دارد

یکی از  هاي متفاوت سازمانی، توجه به چگونگی اتخاذ سبک رهبري در برخورد با موقعیت )8(.بستگی دارد نیز ،در اطراف خود حس می کنند

موجود سازگار باشد و این امر در نتیجه شناسایی و موقعیت  ید باسبک انتخابی مدیر با ترین مباحث اساسی علوم رفتاري در حوزه مدیریت است، مهم

هاي  هاي فکري مخاطبان سازمان نسبت به نسل انتظارات و ارزش زندگی، نظیر توجه به تغییر رویه سازمان تشخیص صحیح کلیه عوامل موجود در

  .)9( هاي نو و خالق باشد همراه اندیشهتمایالت در حال تغییر اجتماعی به  گر مانند فناوري، گذشته و نیز شناسایی نیروهاي مداخله

مجتمع  و آموزش و پرورش این نیازها به ویژه در .هاي فعالیت اجتماعی امري محسوس و حیاتی است نیاز به مدیریت و رهبري در همه زمینه     

 متخصص و انسانی متعهد نیروي تربیت و یمتعلدر اصلی ترین نقش را  وزارتخانهچرا که این  اهمیت بسیاري دارد، آموزشی و مدارس تابعه آن هاي

با  .استانتقال و اشاعه دانش  سه مقوله تولید، دربرگیرندهنوین و پرورش ساختار نظام آموزش  ).10( دنعهده دار رادارات ب ها و سازمان براي کلیه

 خالقیت( یعنی تولید دانش ؛دو مقوله دیگر ه شد وتوج) آموزش(یعنی انتقال دانش  ؛بیشتر به مقوله دوم شکل گیري نظام آموزش عالی در ایران،

دختر و پسر با  دانش آموزان  از تعداد کثیري با آموزش از یک سو معلمان تربیت بدنی. است شده سپرده فراموشی به )فناوري( دانش اشاعه و )علمی

 تغییرات و ید همپايبا ،و از سوي دیگر روبرو هستند ي آنهاها از استعدادها و توانائی جهت دار استفاده صحیح و روانی و نیازهاي متفاوت جسمی و

هماهنگی با این تغییرات نیازمند خلق اندیشه هاي نو و ایجاد محیطی بر پایه خالقیت  .حرکت کنندسریع در حوزه علوم ورزشی  هاي پیشرفت

زان خالقیت و نوع آوري افراد زیر مجموعه تاثیر به از سوي دیگر نتایج تحقیقات نشان می دهد که سبک رهبري مدیران مدارس در می)11.(است

، تحقیق حاضر در استسزایی دارد و از آنجا که با توجه به ماهیت عملی بودن درس تربیت بدنی دبیران این درس  بیش از سایرین نیازمند خالقیت 

  .استهاي آموزشی استان کهکیلویه و بویر احمد پی یافتن ارتباط بین میزان خالقیت و سبک رهبري دبیران تربیت بدنی و مدیران مجتمع 

برخی تحقیقات بر . ها تحقیقات مختلفی انجام شده که نتایج آنها یکسان نیست هاي رهبري و خالقیت در سازمان در خصوص ارتباط بین سبک     

، )1379(قاسمپور ).  2004( 8، دیان)2001( 7س، آندریوپولو)1999( 6دار بین سبک رهبري و خالقیت داللت دارند ازجمله ترنی وجود رابطه معنی

هاي خود به این نتیجه رسیدند که سبک هاي رهبري، تحول گرا، مشارکتی و رابطه مدار،  در پژوهش) 1996( 10، اولدهام و کامینگز)2000( 9جانگ

در ) 2003( 11از طرفی کیمبرلی(15.14.13.12).ارتباطی مثبت و سبک هاي رهبري استبدادي همراه با کنترل زیاد، ارتباط منفی با خالقیت دارند

در ) 1379(همچنین سام ) 16.(استتحقیق خود به این نتیجه رسید که رهبري تحول گرا، داراي ارتباط معنی دار و منفی با عملکرد خالق گروهی 

، به عدم )2004( 12فی نتایج تحقیق پاریشاز طر) 17.(دار بین سبک رهبري وظیفه مدار و خالقیت دست یافت تحقیق خود به ارتباط مثبت و معنی

نشان دادند ) 2009( 13و هانتر) 1387(، زردشتیان )1387(، حمیدي )1384(مانند مظفري  ؛برخی از تحقیقات) 18.(ارتباط بین این دو متغیر اشاره دارد
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  57... معلمان تربیت بدنی آموزش رابطه بین سبک رهبري مدیران مجتمع هاي آموزشی با خالقیت

و از مشارکت  دارندهایی که ساختار ارگانیک  مانساز بیانی دیگر،هاي رهبري تحول گرا و خالقیت رابطه معناداري وجود دارد یا به  که بین سبک

اما ،دگروهی استفاده می کنند و روابط عمودي و افقی بیشتري دارند در خلق ایده هاي خالق و افزایش عملکرد سازمانی از توان بیشتري برخوردارن

  )22.21.20.19.(برخی از تحقیقات دیگر سبک رهبري اقتضایی را مناسب تر دانستند 

و پاریش ) 1381(هاي نوري  دار بین جنسیت و خالقیت وجود دارد درحالی که پژوهش در پژوهش خود دریافت ارتباطی معنی) 1379(ام س     

نتایج به دست آمده در ارتباط با پاداش بیرونی و خالقیت افراد نشان دهنده این موضوع است که در . رابطه اي را بین این دو متغیر نشان نداد) 2004(

و در صورت پیچیده بودن وظایف، این ارتباط بسیار ضعیف و در  استدار  ت اختصاص پاداش براي وظایف ساده، این ارتباط مثبت و معنیصور

در مورد ارتباط بین خالقیت و موفقیت آموزشی نیز برخی تحقیقات به وجود رابطه بین این دو متغیر اشاره داشته ) 23.(مواردي از بین خواهد رفت

چون  ؛تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط خالقیت با عواملی). 25(برخی دیگر  وجود ارتباط بین خالقیت و موفقیت آموزشی را رد کرده اند  و) 24(

در ، با توجه به تحقیقات صورت گرفته).  29.28.27.26(سن، هوش و مقطع تحصیلی به عدم وجود رابطه بین خالقیت و این متغیرها اشاره دارد 

است ر موارد هیچ رابطه دقیق و کاملی یافت نشده است که این مسئله می تواند تابع شرایط زمانی، مکانی و عوامل متعدد دیگر ي باشد که الزم اکث

طالعه به م گرفتندن تصمیمامحقق، با توجه به وجود تناقض در نتایج تحقیقات پیشین) 31,30.(در هر سازمانی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد

سبک رهبري مدیران مجتمع هاي آموزشی و مدارس زیر مجموعه آنها و ارتباط آنها با خالقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان 

شایان ذکر است منظور از مجتمع هاي آموزشی و مدارس زیر مجموعه آنها سیستم جدید اداره و مدیریت مدارس بر .بپردازندکهکیلویه وبویراحمد 

بر طبق این سند مدارس به صورت مجتمع اداره می شوند به طوري که . است 91سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش مصوب سال  طبق

  .چندین مدرسه به صورت یک مجتمع اداره شده و همگی آنها زیر نظر مدیران مجتمع فعالیت می کنند 

   

  :پژوهش روش

شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان کهکیلویه جامعه آماري این پژوهش . میدانی انجام شدکه به شکل  استهمبستگی  از نوع این پژوهش

منظور از مدیران  مجتمع هاي آموزشی مراکزي هستند که هر یک از آنها شامل .  است 91مجتمع آموزشی در سال  8و مدیران ) نفر 134(وبویراحمد

براساس جدول مورگان، انجام شده با اداره کل آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویر احمد  نمونه مورد نظر با هماهنگی هاي. اند چندین مدرسه

مجتمع و گچساران  2کهکیلویه ، مجتمع 4یاسوج ( از سه شهرستان این استان مجتمع آموزشی 8نفر از معلمان تربیت بدنی  و مدیران  102به تعداد 

  .به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند) مجتمع 2

پرسشنامه .استفاده شده است 2خالقیت رند سیپ، 1مارشال ساشکینهاي رهبري  دو پرسشنامه سبکبه منظور اندازه گیري متغیرهاي مورد نظر از      

بر طبق .است) خیلی زیاد تا خیلی کم(اي لیکرت درجه 5سؤال بسته و بر اساس  50مشتمل بر ) 1996(سبک رهبري ساشکین پرسشنامه .است

  .امتیاز را به خود اختصاص می دهد  200و حداکثر  40الت پرسشنامه سبک رهبري حداقل اامتیازات هر یک از سو

ضمناٌ روایی صوري این . ، استα=89/0ضریب پایایی پرسشنامه . استفاده شده است از روش آلفاي کرونباخه براي تعیین پایایی پرسشنام     

  . پرسشنامه به تائید متخصصان رشته تربیت بدنی رسیده است

این پرسشنامه نیز با استفاده . استفاده شده است) 1979(براي اندازه گیري میزان خالقیت معلمان تربیت بدنی نیزاز پرسشنامه خالقیت رندسیپ      

 75/9تا  -25/0طبق دستورالعمل این پرسشنامه اگر امتیاز فرد بین . گرفته شدلیکرت به کار )کامال موافقم تا کامال مخالفم(درجه اي  5از مقیاس 

 براي تعیین پایایی پرسشنامه. ، داراي خالقیت باال است25تا  15، داراي خالقیت متوسط و بین 75/14تا  10باشد، داراي خالقیت پایین  بین

ئید متخصصان ضمناٌ روایی صوري  پرسشنامه خالقیت نیز به تا. است 73/0خالقیت از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار پایایی آن برابر 

  .روانشناسی رسید 

میانگین و انحراف ، توزیع فراوانی( تجزیه وتحلیل یافته هاي تحقیق با استفاده از آمار توصیفی شامل شاخص هاي مرکزي و پراکندگی      

تی استیودنت و ، آنواي یکطرفه آنبراي بررسی نرمال بودن داده ها و پس از تائید  3اسمیرنوف -و آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف) استاندارد

   .ضریب همبستگی پیرسون براي آزمون فرضیه هاي تحقیق استفاده شد

  

 

1. Marshal  Sashkin 
2. Rendcip 

3  . Kolmogrov- Smirnov 
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  :هاي پژوهش یافته

  :نتایج توصیفی 

کارشناسی % 8/8کاردانی،  % 6/18از افراد مدرك کارشناسی، % 6/86. هستندمرد % 5/76نمونه تحقیق زن و %  5/23دهد  نتایج تحقیق نشان می

شرکت کنندگان نیز در رشته تربیت بدنی  تحصیل % 74. استسال  15تا11بین %) 3/37(سابقه اکثریت افراد .مدرك دیپلم داشتند% 9/3 ارشد و

  . دهد هاي توصیفی مربوط به این متغیرها را نشان می آماره )1( شماره جدول. اندکرده 

  

  دمت و رشتهتوزیع فراوانی جنسیت، میزان تحصیالت، سابقه خ )1(شمارهجدول 

  درصد  فراوانی  متغیر

  جنسیت
  5/23  24  زن

  5/76  78  مرد

  میزان تحصیالت

  9/3  4  دیپلم

  6/18  19  کاردانی

  6/86  70  کارشناسی

  8/8  9  کارشناسی ارشد

  سابقه خدمت

  7/12  13  سال 5ـ  1

  6/19  20  سال 10ـ  6

  3/37  38  سال 15ـ  11

  6/2  22  سال 16-20

  8/8  9  سال 20باالي 

  رشته تحصیلی
  5/72  74  تربیت بدنی

  5/27  28  غیر تربیت بدنی

  

 : نتایج استنباطی 

) r= 0/593, p<0/01(بین سبک رهبري مدیران و خالقیت معلمان تربیت بدنی رابطه معناداري  کهدهد  نشان می) 2جدول (همبستگی   نتایج آزمون

رابطه معنادار وجود دارد ،اما بین رهبري عملگراي ) (r= 0/2, p<0/05خالقیت مدیران گراي مدیران و  همچنین بین رهبري تحول. وجود دارد

 .وجود ندارد) r=0/28, p>0/05(مدیران و خالقیت معلمان رابطه معناداري 

   

  رابطه بین خالقیت معلمان تربیت بدنی و سبک رهبري مدیران )2(شماره جدول

  شاخص آماري                                                        

  متغیرها
  سطح معناداري (r)ضریب همبستگی 

  001/0  593/0  رهبري خالقیت و سبک

  11/0  280/0  رهبري عمل گرا و خالقیت

  040/0  20/0  رهبري تحول گرا و خالقیت

 t (94)=1/32 , p(معناداري رس اختالفهاي رهبري و جنسیت مدیران مدا بین سبککه دهد  نشان می) 3جدول (هاي پژوهش  همچنین یافته     

 . وجود ندارد) 0/05 <
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 هاي رهبري براساس جنسیت اختالف بین سبک )3(شمارهجدول

  سطح معناداري  درجه آزادي T  انحراف استاندارد  میانگین  جنسیت

  34  53/202  مرد
85/1  94  067/0  

  7/29  91/187  زن

  .وجود ندارد) t (99)=1/32 , p > 0/05(معناداري   معلمان تربیت بدنی با توجه به جنسیت آنها اختالفبراساس نتایج تحقیق بین خالقیت  همچنین

  

  تفاوت بین خالقیت براساس جنسیت )4(شماره جدول

  سطح معناداري  درجه آزادي T  انحراف استاندارد  میانگین  جنسیت

  28  63/198  مرد
32/1  99  18/0  

  22  37/190  زن

نیز اختالف معنی داري ) t (95)=-1/09, P>0/05( هاي رهبري و رشته تحصیلی بین سبک کهدهد نشان می 5شماره د در جدولهاي موجو یافته

  .وجود ندارد

 
  صیلیحهاي رهبري براساس رشته ت تفاوت بین سبک )5(شمارهجدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي T  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  رشته تحصیلی

  38  7/195  72  یتربیت بدن
09/1 -  95  27/0  

  23  56/204  25  غیر تربیت بدنی

  .آنها نیز اختالف معناداري وجود ندارد) t (100)=-0/42, P>0/05(  بین خالقیت معلمان و رشته تحصیلی

 
  اختالف بین خالقیت براساس رشته تحصیلی )6( شماره جدول

 T  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  رشته تحصیلی
درجه 

  آزادي
  سطح معناداري

  3/27  12/196  74  تربیت بدنی
42/0 -  100  67/0  

  2/25  64/198  28  غیر تربیت بدنی

  . وجود دارد) F(3, 93) = , p < 0/05(رهبري مدیران با مدارك تحصیلی متفاوت اختالف  معناداري   دهد بین سبک ها نشان می با این حال یافته

  

  ک رهبري مدیران با توجه به مدرك تحصیلیتفاوت سب ) 7( شماره جدول

  شاخص آماري              

  

  متغیرها

  
مجموع  

  مجذورات
درجه آزادي 

df  

میانگین 

  مجذورات
F  سطح معناداري  

سبک رهبري و مدارك 

  تحصیلی
  3291  3  9874  بین گروهی

87/2  04/0  
  1145  93  1065  گروهی درون

 می دهدکهرهبري مدیران با مدارك تحصیلی متفاوت آزمون تعقیبی شفه به عمل آمد که نتایج نشان  با توجه به معنی دار بودن اختالف  سبک

 . هاي دیپلم و فوق لیسانس و باالتر بوده است و بین سایر مدارك تحصیلی اختالفی وجود ندارد بین آزمودنی، تفاوت

 , F(3,98) = 0/703(معناداري  اساس مدارك تحصیلی آنها اختالفشود، بین خالقیت معلمان بر مشاهده می )8(شماره همانطور که در جدول

p>0/05( وجود ندارد .  

  اختالف بین خالقیت معلمان تربیت بدنی براساس مدارك تحصیلی )8( شماره جدول                                      

  شاخص آماري               

  

  متغیرها

  
مجموع  

  مجذورات
  درجه آزادي

df  

نگین میا

  مجذورات
F  سطح معناداري  

  552/0  703/0  506  3  1519  بین گروهی  خالقیت و مدرك تحصیلی



60   93 ز و زمستانپایی/ بیستمشماره / سال دهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش  

  720  98  70595  گروهی درون

  بحث و نتیجه گیري

داري و مثبت بین دو مقوله سبک  معلمان تربیت بدنی نشانگر رابطه معنی دیران مجتمع هاي آموزشی و خالقیت رهبري م بررسی ارتباط بین سبک

، )2004(، شالی و گیلسون )2003(اولدهام و کامینگر  ،)1384(، ،مظفري )1379(سام  ) 1378(الهی  هاي با یافته یافتهاین . استهبري و خالقیت  ر

 همخوانی دارد) 1381(و فخریان ) 1381(، سید عامري )2001(آندریوپولوس، )1999(ترنی، )1374(اسالمی پور ، )2009(هانتر 

 مهم و یکی از عوامل بیرونیشاید دلیل این یافته و هم سویی آن با نتایج تحقیقات ذکر شده در این باشد که  .)9.13.12.29.22.27.15.19.17.28(

  .استاز سوي مدیران ، مستعد مناسبفضاي  بوجود آوردنافراد زیر مجموعه موثر در شکوفایی خالقیت و نوآوري 

القیت نتایج از وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین سبک رهبري تحول گرا مدیران مجتمع هاي در بررسی ارتباط بین سبک هاي رهبري و خ     

و دیان ) 2001(، جانگ )1996(این یافته ها با نتایج اولدهام و کامینگز آموزشی و خالقیت معلمان تربیت بدنی حکایت داشت که این یافته با 

از دالیل . )16.14.15(بر روي دانشجویان دوره لیسانس در آمریکا را تایید نمی کند) 2003(یولی نتایج تحقیقات کیمبرل رد،همخوانی دا) 2004(

نتایج به . ها اشاره کرد نفر در گروههاي آزمودنی و همچنین تفاوت در دامنه سنی آزمودنی 4احتمالی این امر می توان به محدود بودن تعداد افراد به 

بنی بر توانایی رهبران تحول گرا در ایجاد انگیزه، برقراري ارتباط با دیگران، ایجاد فرصت براي بروز دست آمده موید زیر بناي نظري تحقیق م

تواند به تنهایی زمینه ساز بروز و  که این عوامل هر کدام می استایجاد تغییر، تفویض اختیار و حمایت از ارزشهاي مشترك ، توانایی زیردستان

  .افزایش خالقیت باشد

دار مشاهده  مجتمع هاي آموزشی و خالقیت معلمان تربیت بدنی رابطه معنی مدیران سبک رهبري تحول گرا  بین سبک رهبري عملگرابرخالف     

   ).23(همخوانی دارد) 1384(نشد که این یافته با یافته باقري

می رشته و مدرك تحصیلی نتایج نشان ، نسیتدر بررسی اختالف بین سبک هاي رهبري مدیران مجتمع هاي آموزشی با توجه به متغیر هاي ج     

، تفاوت می دهد کهنشان  ،نتایج آزمون تعقیبی شفه. وجود داردرهبري مدیران براساس مدرك تحصیلی اختالف  معناداري   فقط بین سبک  دهد که

ي تحول گرا داشتند در حالیکه افراد دیپلم هاي دیپلم و فوق لیسانس و باالتر است به نحوي که افراد فوق لیسانس بیشتر سبک رهبر بین آزمودنی

چراي تحصیالت باالتر در نگرش ها و اعتقاد افراد به استفاده  و تاثیر بی چون ،شاید دلیل این امر. بیشتر از سبک رهبري عمل گرا استفاده می کردند

  . سایر مدارك تحصیلی اختالفی وجود نداردبین  می دهدنتایج نشان .از نظرات دیگران و مشارکت هرچه بیشتر سایرین در مدیریت باشد

در بین گروه هاي مقایسه خالقیت ، عالوه بر ارتباط بین سبک رهبري و خالقیت از دیگر مواردي که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت     

مرد در میزان خالقیت تفاوت معنی داري در بین معلمان تربیت بدنی زن و که  می دهدنتایج نشان ) مدرك تحصیلی ، با توجه به جنسیت(مختلف 

می توان چنین ) 1383( و اصانلو) 2004(، پاریش)1381(یافته هاي نوري از جمله تحقیقات در توجیه این یافته و همسو با نتایج سایر  .وجود ندارد

، مبنی بر این که بین )1381(جاودانیو ) 1379(با یافته هاي کریمی  با این حال این یافته. افراد نیست خالقیت در  مهمی که جنسیت عامل گفت

مغایرت  ،دهند تحول آفرینی بیشتري را از خود نشان مین مدیران ز که میزان تحول آفرینی مدیران زن و مرد تفاوت معناداري وجود دارد، بطوري

   .جامعه آماري باشد ویژگی هاي وشرایط زمانی، مکانی، نوع مدیریت، شرایط حاکم  دلیل این مغایرت شاید. )33.35.32.18.24(دارد

داري وجود  معنی اختالف  در گروه هاي مختلف با توجه به مدرك تحصیلی آنهابین میزان خالقیت معلمان  می دهد،یافته هاي تحقیق نشان      

با  نتیجهاین . نیستبیشتر از کاردانی  میانگین خالقیت در افراد با مدرك تحصیلی فوق لیسانس بیشتر از کارشناسی و کارشناسی بیان دیگربه  .ندارد

در مورد کارکنان فرماندهی لجستیکی ) 2004(ولی با یافته پاریش  رد،دانهمخوانی ) 1379(و کریمی) 1377(، فرهنگ )1384(زاده  هاي شریف یافته

دن درس تربیت بدنی و اهمیت بیشتر توانایی دلیل این یافته در این نکته باشد که با توجه به عملی بوشاید . )18.35.26.34(دارد همخوانیارتش 

  . هاي عملی و مهارتی معلمان تربیت بدنی و فقدان امکانات و شرایط الزم تحصیالت دانشگاهی باالتر تاثیر چندانی در خالقیت آنها ندارد

ت و آرزوهاي زیر دستان خود اثر گذاشته و با توجه به این که رهبران می توانند بر افکار، احساسا که براي نتیجه گیري کلی می توان گفت     

تواند به عنوان یک عامل تسهیل کننده و یا باز دارنده، به طور مستقیم یا  موجب انگیزش و هدایت رفتار آنها شوند، بنابراین سبک رهبري آنان می

پرورش در انتخاب افراد براي تصدي پست مدیریت  بنابراین پیشنهاد می شود تا مسئوالن آموزش و.غیر مستقیم بر خالقیت زیر دستان اثر بگذارد

زمینه خالقیت هرچه  ري آنها بویژه انتخاب افرادي که  سبک رهبري تحول گرادارند مجتمع هاي آموزشی با بررسی سوابق و لحاظ کردن سبک رهب

یت معلمان تربیت بدنی اصلی ترین عامل در افزایش زیرا با توجه به ماهیت عملی درس تربیت بدنی خالق ؛بیشتر معلمان تربیت بدنی را فراهم آورند

  .که این امر امکان دستیابی اهداف عالیه درس تربیت بدنی را بیشتر فراهم می سازد استبهره وري آنها 
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