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چکیده

آموزش و پرورش نهادی است که میباید حداقل یک گام ازنظر دانش ،علم ،فنون و الگوهای رفتاری از بقیه

نهادها و موسسات جلوتر باشد ،بنابراین نیازمند مدارسی است که نه تنها ازطریق ترویج و غنی سازی یادگیری،

تواناییهای سازگاری انسان با محیط را افزایش دهد ،بلکه فرصتهایی برای توسعه خالقیت و نوآوری انسان فراهم

کند .پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطۀ بین خالقيت مديران با میزان کاربست مؤلفههای سازمان يادگيرنده

درمدارس انجام شده است .جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر اراک در سال تحصیلی

 09-19بود.که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي  44 1مدیر انتخاب شدند .ابزار جمع آوری

اطالعات شامل پرسشنامۀ خالقیت با  92سئوال و پرسشنامۀ کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده با  73سئوال بود.

ضریب پایایی پرسشنامهها با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0/ 77و  0/ 93محاسبه و قابل قبول بوده
است .دادههای پژوهش در دو سطح آمار توصیفی(فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و استنباطی ( ضریب

همبستگی ،آزمون  ،tتحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون ساده) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد
که وضعيت خالقيت مدیران مدارس باالتر از حد متوسط قرار دارد و همچنین میزان کاربست مؤلفههاي سازمان

يادگيرنده در مدارس مورد مطالعه باالتر از حد متوسط مي باشد .بین میزان خالقیت مدیران و کاربست مؤلفههای

سازمان یادگیرنده همبستگی مثبت و معنادار (  ) r =0/ 224در سطح  a = 0/ 01وجود دارد .میزان گرایش مدیران به
یباشد .اما بین خالقیت
آرمان مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی از طریق خالقیت آنها ،قابل پیش بینی م 
مدیران با دو مؤلفۀ دیگر سازمان یادگیرنده (قابلیت شخصی و الگوهای ذهنی ) رابطه معنادار مشاهده نشد.

کلید واژهها :خالقیت ،مؤلفههای سازمان یادگیرنده ،مدارس ،مدیران

دریافت مقاله1392 /1/92 :

پذیرش مقاله1392 /4/ 27 :

 - 1استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدانSiroosghanbari@yahoo.com .
 - 2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدانardalanmr@yahoo.com .

 - 3کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول)i.karimi66@yahoo.com .
 - 4کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،مرکز توسعه آموزش داننشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج).

Amir.miri86@yahoo.com
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مقدمه

تغییر به عنوان تنها عنصر ثابت زمان ،از ویژگیهای جهان با تحوالت پرشتاب امر هب .تسا زو    

یبرند
همان نسبت که نیاز به تغییر در جوامع بیشتر ظاهر میشود ،افراد وسازمانها به این نکته پی م 

که حرکت در ورای وضعیت فعلی یا قبلی مس ریگدای مزلت ی ای .تسا  دددد دددددگیری ب ،نتشابنا یانعم ه    
اندیشیدن واستفاده از دانش ومهارتها ونگرشهای پیچیده است ،ب هورگ ای درف هک یا هنوگ ه      

طهای درحال تغییر  دوخ  د ث(دشاب هتشا رو نننن ننننن .)3 : 2002 ،1س امزا نننها ا
بتواند سازگاری فعالی با محی 
برای افزایش قابلیت سازمانی شان باید یادبگیرند که در محیط پر از ادغامهای دائمی ،پیشرفتهای

سریع فناوری ،تغییرات اجتماعی گسترده ورقابت فزاینده ،به طور موفق عمل کنند .برای سازگاری

با تغییرات جدید ،باید سازمانی متناسب با شرایط جدید ،پدید آید وزمینه رشد و تعالی سازمانی را

فراهم سازد که از جمله موفقترین این سازمانها از دهه  09به بعد «سازمانهای یادگیرنده» بودهانددد
(عطافر وبهرامی سامانی .)36 : 388 1 ،سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که به ط لاحرد رمتسم رو    
افزایش ظرفیت خالقیت خود برای ساختن آینده ای بهتر است .این س و دشر لاحرد مئاد نامزا   

توسعه است .ازآنجا که آموزش وپرورش و مراکز آموزشی نهادهایی هستند که میییبای لقادح د   

یک گام ازنظر دانش،علم،فنون و الگوهای رفتاری از بقیه نهادها و موسسات جلوتر باشند ،و نظر به

نقش آموزش و پرورش در پاسخگویی به نیازها و انتظارات اجتماعی و جه م باجیا ،ینا ییی ییییکند،،

تهای خود را بهب یارب.دشخب دو   
که نهاد آموزش و پرورش به طور مداوم کیفیت فرایندها و فعالی 
دستیابی به این روند ،نهاد آموزش و پرورش نیازمند مدارسی است ،که ن هنت ه اا ااا ازطری و جیورت ق

غنی سازی یادگیری ،تواناییهای سازگاری انسان با محیط را افزایش دهد ،بلکه فرصتهایی برای
توسعه خالقیت و نوآوری انسان فراهم کند (قهرمانی .)18 : 1380 ،خالقیت به خودی خود در این

مدارس بروز نمیکند بلکه نیاز به برنامه ریزی ،انگیزش وبه طور کلی مدیریت دارد .مدیران بر یا
ایجاد ورشد خالقیت در مدارس باید عالوه بر شناخت خالقیت ،نسبت ب رد هک یلماوع ه و دشر   

شکوفایی خالقیت مؤثرند توجه داشته وآگاهی الزم را کسب نمایند زیرا نگر یدم داقتعاو ش ر نا    

مدارس به خالقیت ونوجویی در خود وسازمان ،میتوان  یشزومآ طیحم د را هب تارییغت نوناک       

ونوآوری مبدل سازد (سام خانیان.) 15 1 : 384 1 ،مدیران مدارس با برخورداری از این توانمندیییها ا
- Theron

1
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یتوانند زمینه الزم به منظور انجام اثربخش وظایف نیروی انسانی ب رد ناملعم هژیو ه
م 

ار سرادم

فراهم سازند .لذا با عنایت به نقش محوری آموزش و پرورش در توسعه وپیشرفت جوامع امر یزو

  

یهای مختلف م سرادم نارید   
وتأثیر مدیران مدارس در چگونگی کیفیت انجام آن ،مطالعه ویژگ 

بسیار با اهمیت وضروری میباشد دراین راستا پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین خالقیت م نارید
با میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی ومتوسطه خواهد پرداخت.

خالقیت فرآیند تکامل بخشیدن به دیدگاههای بدیع و تخیلی درباره ی موقعیتهای گون نوگا

نیز تعریف شده است (مورهد به نقل از محبوبی و توره .) 13 87 ،مدنیک ،1میگوید:خالقیت عبارت

است از شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه است که یا با الزامات خاصی مطایق،

یا باشکلی مفید م 
یباشد.ورنون ،2معتقد است خالقیت توانایی شخص در ایجاد ایده هها ا ،نظریهههها ا،
بینشها ،اشیای جدید ،و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینهها است که از نظر محققان ،ابتکاری

و از لحاظ علمی ،زیباشناسی ،فن آوری و اجتماعی ،باا ادملق شزر د ف ییاقآ(ددرگ  ی یناش :7731،،،،، ،،،،

ی از قوۀۀۀ خالقۀۀۀ
 .) 17با توجه به اهمیت و نقش مدیریت در سازمانها ،مدیران بایستی با ا بهرهه گیری ی

خویش به ایجاد سازمانهایی اقدام نمایند که در آن شرایط یادگیری و عملکرد بهتر برای کارکناننن

و حتییی خودد د س امزا نن ن فرها مم م باشددد .س یاهنامزا ییی کههه علممم م رید یت  ، ،،امرهزو  ، ،،آنهااا را س اهنامزا یی ی
ینامد ،و کارآمد ی شان نیازمند خالقیت در روشها و نظامهای مدیریتی است.از جملههه
یادگیرنده م 

مباحث به روز و علمی در زمینه مدیریت ،امروزه بحث از سازمانهای یادگیرنده است .علت پدیدار

شدن چنین سازمانهایی شرایط ،نظریهها و تغییر و تحوالت در محیطهای سازمانی قبل از دهۀ اخیر

ی
بوده است،و الزمۀ غلبه بر این موارد را نگرش جدید بههه نقش اه ییی رهبراننن و فعالیتتتها ای س نامزا ی ی

یطلبد(سیکزنتمی هالی و ولف.) 25 : 2002 ،3
میدانندکه تحقق شان خالقیت مدیران را م 

سازمان یادگیرنده ،پدیده ای است که با شروع دههی  09میالدی مطرح شد .علت پدیدار شدن

طهای سازمانی پیش از این دهه بوده
چنین سازمانهایی ،شرایط ،نظریهها و تغییر و تحول در محی 
است؛ به گونه ای که تمام سازمانها تالشی گسترده را برای بقای خود آغاز کرده بودند و برای

یبایست از چارچوبهای
آن که بتوانند خود را در محیط پرتالطم اطراف خویش حفظ کنند ،م 
1

- Mednick
- Vernon
3
- Csikzentmihalyi & Wolf
2
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ناپویا ،خارج و به سمت سازمان یادگیرنده متحول شوند ،یعنی در ساختار و اساس خود

یهایی ژرف ایجاد کنند (شفی و شفی .) 32 : 385 1 ،تعاریف متعددی از سازمان یادگیرنده
دگرگون 
توسط نظریه پردازان مختلف بیان شده است  :پیترسنگه 1سازمان یادگیرنده را به عنوان سازمانی

یها خود را ارتقاء میبخشند تا به نتایجی که
یکند که در آن ،افراد به طور مستمر توانای 
تعریف م 

مد نظر است ،دست یابند و بدین ترتیب الگوهای جدید تفکر ،رشد یافته و اندیشههای جمعی و

گروهی گسترش یابند (سنگه .) 434 : 1990 ،سازمان یادگیرنده سازمانی است که نه تنها از

انگیزههای اعضای سازمان برای یادگیری وخالقیت حمایت میکند،بلکه راهها و روشهایی را نیز
یدهد
برای تقویت،متناسب سازی وانتقال یادگیری وخالقیت میان اعضای سازمان ترویج م 

(الندولیک وگایسپ .) 324 : 2007 ،2سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که به طور مستمر در حال
افزایش ظرفیت خالقیت خود برای ساختن آینده ای بهتر است .این سازمان دائم در حال رشد و

توسعه است :افزایش در اندازه ( به معنی رشد) ،و افزایش ظرفیت و توانایی در دانش ،خرد و

انگیزش (به معنی توسعه ) .باتوجه به اینکه یادگیری نیز نیازمند تحول و حرکتی اساسی در ذهن و

فکر است ،در سازمان یادگیرنده کارکنان و مدیران به کمک فرایند یادگیری قادر به انجام

کارهایی میشوند که پیش از آن هیچ گاه برای شان عملی نبوده است .روشن است نقش رهبران و
مدیران در سازمانهای یادگیرنده مانند نقش مدیران سنت گرا و سلسله مراتبی نیست .در این

سازمانها مدیران در وهله ی نخست طراحان سازمانی ،آموزگاران ،پیشکاران ،و هماهنگ

تهای نو ،دانش ،تجربه،
شها مستلزم مهار 
کنندگان گروههای حرفه ای هستند .ایفای این نق 

توانایی و قدرت سازندگی با دیدگاه مشترک در سازمان است .مدیران در سازمانهای یادگیرنده
باید بتوانند نقش معماری و مهندسی دانایی را به بهترین گونه ایفا کنند (آبکنار .) 22 : 1386 ،سنگه

ضابطههاي اصلي زير را براي سازمانهاي يادگيرنده درنظر گرفته است:

 -1قابلیت شخصي :3تصويري منطقي است از نتايجي كه افراد انتظار دارند به عنوان فرد كسب

كنند .قابليتهاي فردي چيزي فراتر از مهارتهاي اكتسابي و قدرت رقابت است گرچه اين توان ييا

1

- P.M.Senge
- LandoliC & Guisepp
3
- Personal competence
2

19

رابطۀ خالقيت مديران با مؤلفههای سازمان /...قنبری و همکاران

را مي توان بر اين دو بنا نهاد .معناي توانا بودن ٬داشتن نگرش خ قال

زيستن و نه منفعل بودن است (سنگه وهمکاران.) 48 : 385 1،

لاعف و قالخ و يگدنز هب      

 -2الگوهاي ذهني :1شامل انعکاس مستمر و روشن تص ینهذ ریوا    م اهج زا ا نن ننن و ت یارب شال   

درک و بهبود این برداشتهای ذهنی که تص امیم تتت و اق اماد تتت ما ا را تح ارق ریثات ت ررررررر میییدهددد
یگذارد(عالقه
یتفکر را کنار م 
(پروگسماتز .) 246 : 2010 ،وبه عبارتی هر عضو سازمان شیوۀ قدیم 

بند.) 75 1 : 385 1 ،

ب از آیندهه با ا
 -3آرمان مشترك : 2یعنی بنا شدن حس تعهد در گروههه و ایجاددد تص یو ررر مطلوب ب

ویژگی پاسخگویی فردی ،که منجر به احساس تعّهّهد و مسئولیت در تمامی اعضای گروه میش ،دو

همخوانی دارد .به این معنا که تکتک اعضا نسبت به یادگیری خود و دیگران مس وئ للل و متعهدنددد
(کرامتی.) 23 : 385 1،

3

 -4يادگيري تيمي  :به موضوع یادگیری جمعی پرداخته و موجب متحول کردن تیمها گش و هت

یآموزاند که انرژی و توان خود را برای کسب اهداف مشترک بسیج کنند و به توانایی و
به آنها م 
بصیرتی بیش از استعداد اعضا دس یهاش کلم و یس ینب(دنبای ت  .) 54 1 :9 38 1،،،،،، ،،،،،ايننن تيمها ا نيززز

پرسشگري و يادگيري را ترغيب نموده و از كي

كنند (گاه.)3 : ٢٠٠٣ ،4

ل مس لا ههه حمايتتت م ييي
رو كي رد سيستمي برا ييي حل ل

 -5تفكر سيستمي :5توانایی دیدن سازمان به عنوان یک کل و به ما مي آموزدكه چيزي در

بيرون سيستم كه سبب بروز مشكالت باشد وجود ندارد .بايد دانست كه تمامي اسباب و علل

مسائل در درون سيستم نهفته است و جزئي از آن است (تونگس کال و همکاران.) 84 : 2010 ،6

یتوان گفت که سازمانهای یادگیرنده ،سازمانهای مناسب عصر
باتوجه به مطالب گفته شده م 

یها ای افر و دوخ دا سارب اس    
شها ا و توان یا ی ی
حاضرند .زیرا با بهر زا یریگ ه    فض زرا ،اهرنه  ،لیا شش شش

یبخشند.
یآموزند ،به طور مستمر تغییر میکنند و عملکرد خود را بهبود م 
درسهایی که با تجربه م 

شها ای
بنابراین سازمانهای یادگیرنده از آن جایی که به طور مداوم به دنبال یادگیری و توسعه رو 
1

- Mental models
- Shared vision
3
- Team learning
4
-Goh
5- Systems Thinking
2
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نوین کار وکسب اطالعات هستند  ،مروج خالقیت و نو آوری هس نت ددد.عوام لیدبت یارب هدمع ل     

شدن یک سازمان به سازمان یاد گیرنده اینها هستند  -1:رهبری توانمند و بصیر ؛  -2طرح روشن و

معیارهای قابل اندازه گیری اثر بخش فرایندها ؛  -3جریان آزاد اطالعات ؛  -4خالقی اکتبا و ت ر ؛ 

 -5توان اجرایی سرپرستان؛  -6مدیریت خالق و نو آور خالقیت ونو آوری اغلب به اشتباه به جای
یشوند ،در حالی که هر یک از آنها معنی مشخص دارند.خالقیت ::عب ترا
یکدیگر به کار برده م 

است از توانایی تلفیق ایدهها و مشاهده پدیدهها به شیوه ای منحص به فرد به طوری که برای افر دا

عادی آن ایدهها و پدیدهها غیر معمول باشد.نوآوری :عبارت است از توانایی به کار گیری و تبدیل

کردن ایدههای خالق به محصول یا خدمات جدید(حاتمی.) 76 : 385 1،

دراین زمینه ،پژوهشی باعنوان " بررسی نقش سازمان یادگیرنده بر مدیریت دانش مدیران

مدارس متوسطه پسرانه شهرستان آمل " توسط بنی سی و ملک شاهی( ) 388 1انجام گرفت.نتایج

نشان داد تمامی مؤلفههای سازمان یادگیرنده که شامل مهارت شخصی ،الگوهای ذهنی ،چشم
یباشند؛ در وضع موجود سازمان یادگیرنده در
انداز مشترک ،یادگیری سیستمی ،تفکر سیستمی م 

شهای
یباشد و در سطح  0/0 01معنادار است .نتایج پژوه 
حد متوسط یا کمی باالتر از متوسط م 

آوارسين و قلنجي تبريزي ( ،)9 38 1شریعتمداری و توانگر(  ،) 1390محمودزاده(،) 384 1

رنجبر(  ، ) 1387ساها راتنا ) 2006 (1و چي واروان قروج ) 2008 ( 2نشان داد که در وضع موجود

یباشد.
سازمانهای مورد مطالعه توجه به مؤلفههای سازمان یادگیرنده در حد متوسط یا باال م 

یهای سازمان
قدمگاهی وآهنچیان (  ) 1383در "بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد براساس ویژگ 

یادگیرنده دیدگاه پیترسنگه" نشان دادند که میان وضعیت موجود مدارس از نظر یادگیرنده بودن با
شهای سلگي( ،) 1387
وضعیت آرمانی در پنج اصل تئوری سنگه فاصله وجود دارد .نتایج پژوه 

زيبا يي (  ،) 1386هویدا و همکاران ( ،) 385 1فالح رضوی و همکاران (  ،) 1387مهتری آرانی و
شهسواری ( ) 385 1بیانگر این است دروضع موجود سازمانهای مورد مطالعه توجه به مؤلفههای

یباشد .یارمحمدزاده ( ) 385 1در "بررسی رابطه بین
سازمان یادگیرنده در حد کمتر از متوسط م 

خالقیت مدیران ومعاونان ومیزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطه شهر

1

- Sudharatna
- Cheewaruengroj

2
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ارومیه" نشان داد ،بین خالقیت مدیران ومعاونان با میزان کاربست همه ی مؤلفههای سازمان

یادگیرنده رابطه ی مثبتی وجود دارد.

مصطفوي ( ) 388 1تحقيقي باعنوان " بررسي مؤلفههاي سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه

و رابطه آن با ميزان خالقيت دبيران ناحيه كي

شهر اروميه" انجام داده استتت يافتهههها اي تحقيققق

ن قر راد را ددد و
نشان داد كه وضعيت مولفههاي سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه درحد پ ييا ن ن

وضعيت خالقيت دبيران در مدارس متوسطه در حد متوسط مي باشد .در بين مولفههاي س امزا ننن

يادگيرنده مؤلفه قابليت شخصي بيشترين رابطه را با خالقيت دبيران نشان ميدهد عالوه براين بين

مولفههاي قابليت شخصي ،مدلهاي ذهني و تفكر سيستمي با خالقيت رابطه مثبتتت و معن ييي دار
وجود دارد ولي بين مولفههاي آرمان مشترك و ريگداي ييي تيم ييي ب ببا خالق اريبد تي نن ننن رابط ا ه ييي

لها ای م ضعا لیامت رب رثؤ ای     
مشاهده نشده است .بهروزی وهمکاران ( ) 388 1در "بررس ماع ی لل لل

سازمانهای فرهنگی  -آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده" نشان دادندکه عاملها ایی
چون :داشتن رهبران آگاه در سازمان ،ساختار پویا ،تشویق به خالقیت ونوووآوری ،بی تشم شن ر ،ک

کارگروهی وتعاون ،واگذاری اختیار ،ارتباط مستمر با محیط پیرامون ومیزان تمایل کارکنان بر یا

  

تبدیل سازمان خود به سازمانی یادگیرنده ،رابطۀ معنادار وجود دارد .ن كي ن اكمه و يما را  ن (( ((() 388 1

در "طراحي و ارزيابي مدل علي خالقيت و ن رهش شزومآ ناريدم يروآو      تهراننن"نش ؛دنداد نا   
وضعيت خالقيت و نوآوري در مديران مدارس شهر تهران در حد متوسط است .تحقيقي با عن ناو

" ارزيابي پروفايل سازمان يادگيرنده در جهت توسعه دانشگاه اوهايو با استفاده از مدل سازماني
مها " توسط آنجل بريو ) 2006 (1انجام گرفته است .نتايج تحقيق نشاننن داد برا ييي
مرتبط با سيست 

ش يابددد.
تبديل شدن به سازمان يادگيرنده بايد سطح پروفايل يادگيري كارمندان س امزا ننن اف ياز ش ش

ش
تغ يي راتي كه براي تبديل شدن سازمان به سازمان يادگيرنده بايد صورت گيرددد ش ما للل گس رت ش ش
بينش مشترك ،فرهنگ يادگيري سازماني ،خلق كي

ن س امزا ننن
راه اك ررر قدرتمنددد برا ييي س تخا ن ن

يادگيرنده و ساختار قادر به اجراي آن راهكار و سرانجام گسترش كي

روش رهبري قابل تغ يي ر

در موارد تصميم گيري براي رسيدن به سطوح باالتر رفتاري ،انگيزه دهي و عملكرد مي باشددد.
ریس ) 2004 ( 2تحقیقی با عنوان "دانشگاهها به عنوان سازمان یادگیرنده" انجام داد .یافتهههها ا نشاننن
- Angel Berrio
Reece

1
2
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داد ایجاد  10بعد اساسی برای تبدیل دانشگاهها استرالیا به سازمان یادگیرنده ضرورت دارد ،این 10
بعد عبارت از :رهبری ،بینش ،نوآوری ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،فرهنگ س ریدم ،ینامزا یت   

نیروی انسانی ،نقش دانشگاه در جامعه و دسترس یناهج ی  ... ..در تحق وفارك قي ر دد ددد ) 2004 ( 1مد ييي ران

دبيرستانها به پنج اصل :الگوهاي ذهن ،آرمان مشترك ،يادگيري تيمي ،قابليتهاي فردي و تفكر
سيستمي براي توسعه و نگهداري مدارس معتقد بودند و براي حركت به سمت سازمان يادگيرن ،هد
تش يك ل تيم رهبري و بر تشم شنيب نتشاد و تيقالخ ،تارييغت هب يبايتسد يا ر يرورض ار ك          

ميدانستند .باتوجه به تحقیقات انجام شده پژوهش حاضر م یسررب نمض  ی ناریدم تیقالخ ناز       

هطسوتم    

همچنین میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده در بین مدیران م و ییامنهار سراد

شهر اراک درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر میباشد:

سوالهای پژوهش

 -1وضعیت خالقیت مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهراراک چگونه است؟

 -2وضعیت مؤلفههای سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی و متوسطه شهراراک چگونه

است؟

 -3آیا بین میزان خالقیت مدیران و مؤلفههای سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی و

متوسطه رابطه وجود دارد؟

 -4آیا خالقیت میتواند مؤلفههای سازمان یادگیرنده را پیش بینی کند؟
 -5سهم تبیینی خالقیت مدیران در پیش بینی هریک از مؤلفههای سازمان یادگیرنده در

مدارس راهنمایی و متوسطه شهر اراک به چه میزان است؟

رو ش

باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی استفاده

شده است .جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهراراک

میباشد ،كه بر اساس آمارنامه سال 09-19سازمان آموزش وپرورش استان مرکزی تعداد آنها
یباشند.
عبارت است از  227مدیر ،که از این تعداد  14 1نفر مدیر زن و  113نفر مدیر مرد م 

براساس جدول برآورد حجم نمونه از جامعه كرجسي ومورگان (نادري وسيف نراقي)9 38 1،حجم

Crawford

1
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59

یباشدکه بااستفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي
نمونه اين پژوهش عبارت از  44 1مدیر م 

نسبي ،سهم ناحیه یک  88مدیر(  46مدیر زن  42 +مدیر مرد ) و ناحیه دو  56مدیر(  27مدیر زن +

 92مدیر مرد ) تعیین شد .جهت گردآوری دادههای مورد نیاز این پژوهش از  2پرسشنامه استفاده

ی(  ) 1382ساخته شده است شامل
شده است-1 :پرسشنامه خالقیت مدیران که توسط سیف هاشم 

 92سئوال است که سیف هاشمی این پرسشنامه را ازتلفیق پرسشنامههای راودسپ )9 99 1( 1و

انجمن خالق امریکا تهیه کرده است .این پرسشنامه به صورت  5درجه ای مقیاس لیکرت ساخته

شده و ارزش گذاری آن به صورت  1تا  5است-2 .پرسشنامه سازمان یادگیرنده که از روی مدل
پرسشنامه سازمان یادگیرنده 2بنچمارک 3جهت سنجش پنج اصل این سازمانها توسط

یارمحمدزاده در سال  385 1تهیه و تنظیم گردیده است .به طور کلی این پرسشنامه شامل  73سئوال

در برگیرنده اصول پنج گانه سازمان یادگیرنده یعنی قابلیت شخصی ،الگوهای ذهنی ،آرمان

مشترک ،یادگیری تیمی و تفکرسیستمی است .که به اندازه گیری میزان به کارگیری این اصول در

یپردازد .پرسشنامه به صورت  5درجه ای مقیاس لیکرت ساخته شده و ارزش گذاری آن
مدارس م 

به صورت  1تا  5است.روایی پرسشنامهها از طریق روش روایی محتوا با استفاده از دیدگاه صاحب

نظران مورد بررسی قرار گرفت ،و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ تعیین شد که میزان

ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه خالقیت  0/ 77و پرسشنامه کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده

 0/ 93به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی

همچون جدول ،فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و در روشهای آمار استنباطی از آزمون t

تک گروهی و آزمون  tبرای گروههای مستقل ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون

خطی استفاده گردید.

یافتهها

از  44 1پرسشنامه توزی هدش ع     )% 97 (931پرسش ارق لیلحت و هیزجت دروم هدش لیمکت همان ر      

گرفت ،که  67نفر ( )% 48 /2آنها زن و  72نفر ( )% 15/8مرد هستند .از لحاظ سن 80 ،نفر( ()% 57 /6

از مدیران بین  14تا  50سال 7 ،نفر ( )%5بین  20تا  30سال 63 ،نفر ( )% 25 /9بین  31تا  40و  16نفر
1

-Raudsep
- Learning Organization Questionnaire
3
-Benchmark
2
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( 50 )% 11 /5سال و باالتر سن دارند.به لحاظ مدرک تحصیلی  97نفر ( )% 69 /8از مدیران م کرد

تحص لی ی ،سناسیل        9نفر (( ()%6/5دارای مدر و ملپید قوف ک   

 33نفر (( ( )% 23 /7دارای مدرک   

ی  58نفر (( )%14/7م رد نارید
تحصیلی فوق لیسانس و باالتر هستند .به لحاظ دوره تحصیلی خ تمد ی ی

دورۀ راهنمایی تحصیلی مش و دنتسه تمدخ هب لوغ   

تحصیلی خدمت میکنند .به لحاظ سنوات خ تمد

 18نفر (( )% 58 /3م هطسوتم ۀرود رد نارید   

 18نفر (( )% 58 /3ب نی

 21تا  30س ،لا

( )%7/9بین  1تا  10سال و  47نفر ( )% 33 /8بین  11تا  20سال سابقه خدمت دارند.

 11نفر

سئوال  )1وضعیت خالقیت مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر اراک چگونه است؟
جدول .1وضعیت مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه در مقیاس خالقیت

آزمون

 tتک گروهی

پارامتر

تعداد

مشاهده شده

میانگین

آماری

خالقیت

931

3/ 93

3

میانگین مشاهده شده خالقی ناریدم ت   

میانگین

1

انحراف
معیار
0/ 38

درجۀ

t

آزادی

28 / 79

38 1

سطح معناداری
0 / 000

 3/ 93و انحر ایعم فا ر هدمآ تسدب        0/ 38میییباشد..

براساس دادههای جدول چون مقدار  tمحاسبه ش هد

 28 / 79از مق راد  tبحران حطس رد ی   

a=0/ 01

بزرگتر است(  ،)t=2/ 57بنابراین بین میانگین مشاهده شده و میانگین آماری خالقیت مدیران تفاوت

معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه می دهاشم نیگنا ه زا هدش  رتشیب یرامآ نیگنایم        میییباشد

یتوان نتیجه گرفت که میزان خالقیت مدیران باالتر از حد متوسط است.
م 

سئوال  )2وضعیت مؤلفههای سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی و متوسطه

شهر اراک چگونه است؟

جدول  .2وضعیت مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه در میزان کاربست مؤلفههای سازمان یاد گیرنده
پارامترها
سازمان یادگیرنده

میانگین

مشاهده شده
3/ 70

انحراف معیار

تغ یی رات

دامنه

حداقل
نمره

حداکثرنمره

0/15

3/81

1/ 82

5

3/ 43

1/ 57

5

3/ 70

1/ 30

5

2/ 80

قابلیت شخصی

3/73

3/ 58

0/ 70

آرمان مشترک

3/09

0/ 61

تفکرسیستمی

3/19

0/36

الگوهای ذهنی
یادگیری تیمی

3/ 75

0/ 68

0/ 65

3/ 60

3/ 60

1/ 40

1/ 40

2/ 20

5

5

5

باتوجه به اطالعات جدول( )2میانگین مشاهده شده سازمان یادگیرنده م ارید ننن  3/ 70و انحر فا

معیار 0/15میباشد .میانگین و انحراف معیار مؤلفههای سازمان یادگیرنده ب  بیترت ه ب تیلباق یار     
 -1میانگین آماری هر گویه در مقیاس خالقیت  3است زیرا 1+ 2+ 3+ 4+ 5 ÷ 5 = 3
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شخصی  3/73و ،0/ 68برای الگوهای ذهنی  3/ 58و ،0/ 70برای آرم تشم نا رک   

 3/09و ،0/ 61بر یا

یادگیری تیمی  3/ 75و 0/ 65است و میانگین و انحراف معیار تفکرسیستمی  3/19و  0/36است.

جهت مقایسۀ میانگین مشاهدۀ میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده با میانگین آماری با

میانگین آماری از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد.

جدول  .3مقایسه میانگین مشاهده شده میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده مدیران با میانگین آماری
پارامتر

تعداد

مشاهده شده

میانگین

میانگین
آماری

انحراف

سازمان یادگیرنده

931

3/ 70

3

0/15

t

درجۀ

16 / 22

38 1

آزادی

معیار

سطح معناداری
0 / 000

براساس دادههای جدول( )3چون مق راد  tمحاس هدش هب     16 / 22از مق راد  tبحران حطس رد ی   

 a=0/ 01بزرگتر است(( =2/ 57ب ،)tبن یگنایم نیب نیاربا ن ش هدهاشم  ده یرامآ نیگنایم و

زیم ان

      

کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده تف دانعم توا ا جو یر و راد د د اب  .کنیا هب هجوت ه می نیگنا         

یتوان نتیجه گرفت که میزان کاربس فلؤم ت هه هههها ای
مشاهده شده از میانگین آماری بیشتر میباشد م 
سازمان یادگیرنده باالتر از حد متوسط است.

سئوال )3آیابین میزان خالقیت مد و ناری مؤلفههههاای س رد هدنریگدای نامزا   

مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه وجود دارد؟

جدول  .4ضریب همبستگی بین میزان خالقیت مدیران و مؤلفههای سازمان یادگیرنده
متغیر

تعداد

رابطه خالقیت مدیران و مؤلفههای سازمان یادگیرنده

931

0/ 224

0/ 061

0/ 476

931

0/ 113

0/ 186

رابطه خالقیت مدیران و قابلیت شخصی آنها
رابطه خالقیت مدیران و الگوهای ذهنی آنها

931

رابطه خالقیت مدیران و آرمان مشترک آنها

931

رابطه خالقیت مدیران و یادگیری تیمی آنها

931

رابطه خالقیت مدیران و تفکر سیستمی آنها

931

ضریب همبستگی

0/9 22
0/ 17

0/ 318

سطح معناداری
0/ 008

0/ 007

0/ 045

0/ 000

به منظور سنجش این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید .براساس دادههای

جدول ( )4بین میزان خالقیت مدیران و کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده همبستگی مثبت و
معنادار (  ) r =0/ 224در سطح  a = 0/1وجود دارد .بدین معنی که با افزایش میزان خالقیت

یکند.نتایج همبستگی بین میزان
مدیران ،میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده افزایش پیدا م 

خالقیت مدیران و میزان کاربست هریک از مؤلفههای سازمان یادگیرنده بدین شرح است :بین
میزان خالقیت مدیران و قابلیت شخصی آنها رابطه معنادار وجود ندارد؛ زیرا (  p< 0/ 05و 0/ 061

=  .) rبین میزان خالقیت مدیران و الگوهای ذهنی آنها رابطه معنادار وجود ندارد؛ زیرا ( p< 0/ 05
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و .) r = 0/ 186اما بین میزان خالقیت مدیران و آرمان مشترک آنها همبستگی مثبت و معنادار
(  ) r =0/9 22در سطح  a =0/1وجود دارد،بین میزان خالقیت مدیران و یادگیری تیمی آنها
همبستگی مثبت و معنادار (  ) r =0/ 17در سطح  a = 0/ 05وجود دارد و همچنین بین میزان خالقیت

مدیران و تفکر سیستمی آنها همبستگی مثبت و معنادار (  ) r =0/ 318در سطح  a = 0/ 01وجود

دارد .به عبارتی مدیرانی که خالقیت باالتری دارند ،میزان گرایش شان به آرمان مشترک،

یادگیری تیمی و تفکر سیستمی بیشتر است.

یتواند مؤلفههای سازمان یادگیرنده را پ ینیب شی   
سئوال)4آیا خالقیت مدیران م 

کند؟

جدول .5خالصه مدل و ضریب رگرسیون برای پیش بینی میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده
براساس خالقیت مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه

مدل

همبستگی

ضریب

ضریب همبستگی
مجذور شده

مجذور همبستگی

خطای معیار

1

0/ 224

0/ 050

0/ 043

0/ 50277

برآورد

سازگار شده

جهت بررسی رابطه ی متغیر پیش بین خالقیت با متغیر مالک سازمان یادگیرنده از آزمون

تحلیل رگرسیون با روش  Enterاستفاده شد.

یدهد که خالقیت مدیران  0/ 043میزان کاربست مؤلفههای سازمان
نتایج جدول فوق نشان م 

یکند.
یادگیرنده را تبیین م 

جدول  .6خالصه تجزیه و تحلیل واریانس خالقیت مدیران یرای پیش بینی مؤلفههای سازمان یادگیرنده
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

1/ 827

1

1/ 827

7/ 227

0/ 008

کل

63/ 458

38 1

باقیمانده

34 / 631

0/ 253

137

یدهد که خالقیت مدیران به طور معناداری توانایی پیش بینی میزان
نتایج جدول فوق نشان م 

کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده را دارد(  P > 0/ 01و  137 (= 7/ 227و.)F)1

جدول  .7ضرایب رگرسیون برای متغیر پیش بینی کننده مؤلفههای سازمان یادگیرنده در تحلیل رگرسیون
مدل

B

خطای معیار

بتا

T

ضریب ثابت

2/ 520

0/ 444

-----

5/3 68

0/ 000

0/ 302

0/ 112

0/ 224

2/ 688

0/ 008

خالقیت

سطح معناداری

یدهد که یک انحراف معیار تغییر در
نتایج جدول فوق با مالحظه وزن استاندارد شده بتا نشان م 

خالقیت مدیران ،باعث تغییر  0/ 224انحراف معیار در نمره میزان کاربست مؤلفههای سازمان
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یتوان معادله پیش بینی کننده میزان
یادگیرنده مدارس راهنمایی و متوسطه میشود .بنابراین م 

کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده را با توجه به خالقیت مدیران به صورت زیر نوشت:

(نمره خالقیت مدیران ×  = 0/ 520 + ) 0/ 302میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده

نتیجه میگیریم که میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده از طریق خالقیت مدیران ،قابل

پیش بینی است.

سئوال  )5سهم تب یی نی خالقیت مد فلؤم زا کیره ینیب شیپ رد ناری ههههه هههههههاای

سازمان یادگیرنده به چه میزان است؟

همانطور که در جداول همبستگی پیرسون مالحظه شد ،نتایج به دست آمده از تجزی لیلحت و ه   

یکند،ک ب ناریدم تیقالخ نیب ه ا فلؤم هس  ه نامزاس
دادهها بیان م 

ک،
ریگدای ن امرآ(هد ن رتشم  کککککککککک کککککککککک

یادگیری تیمی ،تفکر سیستمی) همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .اما بین خالقیت مدیران با دو

مؤلفۀ دیگر سازمان یادگیرنده (قابلیت شخصی و الگوهای ذهنی ) رابطه معنادار نیست.

جدول .8خالصه مدل و ضریب رگرسیون برای پیش بینی میزان گرایش مدیران به آرمان مشترک ،یادگیری
تیمی و تفکر سیستمی براساس خالقیت آنها

مدل

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی

مجذور همبستگی

خطای معیار برآورد

1

0/9 22

0/ 052

0/ 045

0/ 59787

3

0/ 318

0/ 101

0/ 095

0/ 60567

2

0/ 170

مجذور شده
0/9 02

سازگار شده

0/ 64648

0/ 022

یدهد که خالقیت مدیران به ترتیب  0/ 022 ،0/ 045و  0/ 095تغییر تا
نتایج جدول فوق نشان م 

یکند.
آرمان مشترک ،یادگیری تیمی و تفکرسیستمی را تبیین م 

جدول  .9خالصه تجزیه و تحلیل واریانس خالقیت مدیران برای پیش بینی میزان گرایش آنها به آرمان
مشترک ،یادگیری تیمی و تفکرسیستمی

مدل
1

2

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

2/ 707

1

2/ 707

کل

رگرسیون

15/ 67 8
1/ 706

38 1

باقیمانده

57 / 258

137

رگرسیون

5/ 662

1

باقیمانده

50 / 256

137

باقیمانده

کل

3

کل

48 / 70 9

58 / 963

55 / 918

137

1

38 1

38 1

0/753
1/ 706

F
7/ 574

4/ 082

سطح معناداری
0/ 007

0/ 045

0/ 418
5/ 662
0/763

51/ 436

0/ 000
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یدهد که خالقیت مدیران به طور معناداری توان یا ی پ نازیم ینیب شی    
نتایج جدول فوق نشان م 

گر نامرآ هب اهنآ شیا تشم ر کککککککککک ک (  P > 0/ 01و  137 (=7/ 574و ،)F)1ی ریگدا ی میت  ی (((( (  P > 0/ 05و
 137 (=4/ 082و )F)1و تفکرسیستمی(  P > 0/ 01و  137 (=51/ 436و )F)1را دارد.

جدول  . 10ضرایب رگرسیون برای متغیر پیش بینی کننده میزان گرایش مدیران به آرمان مشترک ،یادگیری
تیمی و تفکرسیستمی در تحلیل رگرسیون
B

خطای معیار

بتا

T

سطح معناداری

1

ضریب ثابت

2/ 465

0/ 527

-----

4/3 67

0/ 000

مدل
خالقیت

0/ 368

0/ 34 1

0/9 22

2/ 752

0/ 007

2

ضریب ثابت

2/ 609

0/ 170

4/ 574

3

0/ 292

0/ 44 1

-----

2/ 020

0/ 045

ضریب ثابت

1/ 826

0/ 534

-----

3/ 417

0/ 001

خالقیت

خالقیت

0/ 532

0/ 570

0/ 35 1

0/ 318

3/ 929

0/ 000

0/ 000

یدهد که یک انحراف معیار تغییر در
نتایج جدول فوق با مالحظه وزن استاندارد شده بتا نشان م 

خالقیت مدیران ،باعث تغییر  0/9 22انحراف معیار در نمره آرمان مشترک مدیران 0/ 170 ،انحراف
یتوان معادله
یشود.بنابراین م 
معیار در یادگیری تیمی و  0/381انحراف معیار در تفکرسیستمی م 

پیش بینی میزان گرایش مدیران به آرمان مشترک ،یادگیری تیمی و تفکرسیستمی را بطور

جداگانه با توجه به سهم خالقیت اینگونه نوشت:

(نمره خالقیت مدیران ×  = 2/ 465 + ) 0/ 368میزان گرایش مدیران به آرمان مشترک

(نمره خالقیت مدیران×  = 2/ 609 + ) 0/ 292میزان گرایش مدیران به یادگیری تیمی
(نمره خالقیت مدیران ×  = 1/ 826 + ) 0/ 532میزان گرایش مدیران به تفکرسیستمی

یگیریم که میزان گرایش مدیران به آرمان مشترک ،یادگیری تیمیو تفکرسیستمی از
نتیجه م 

طریق خالقیت آنها ،قابل پیش بینی است.
بحث و نتیجهگیری

در مقاله حاضر،رابطۀ بین خالقیت مدیران با میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده در

مدارس راهنمایی و متوسطه شهر اراک بررسی شد و سهم خالقیت مدیران بر میزان کاربست هر

یک از مؤلفههای سازمان یادگیرنده مطالعه و تعیین شد .در رابطه با سئوال  ،1نتایج حاصل براساس

اطالعات بدست آمده حاکی از این است که در این تحقیق میانگین مشاهده شده خالقیت مدیران
یباشد،و با توجه به نتایج آزمون  tتک گروهی بین
 3/ 93و انحراف معیار بدست آمده  0/ 38م 

میانگین مشاهده شده و میانگین آماری خالقیت مدیران تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به
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یباشد میتوان نتیجه گرفت که میزان
اینکه میانگین مشاهده شده از میانگین آماری بیشتر م 

یو
خالقیت مدیران باالتر از حد متوسط است .نتایج این پژوهش با نتایج مصطفوی(،) 388 1نیکنام 

همکاران ( ) 388 1ازنظر باال بودن میزان خالقیت مدیران همخوانی دارد.اما با یافتههای شریعتمداری

تهای سنتی ،دیگر جوابگوی
و توانگر(  ) 1390ازنظر میزان خالقیت مدیران مغایرت دارد .مدیری 

سازمانها با توجه به تحوالت شرایط محیطی نیستند،بلکه سازمانها باید روی نوآوری و خالقیت

تأکید داشته باشند .خالقیت و نو آوری از مهم ترین اهداف آموزش وپرورش و جزو مهم ترین

یباشد.در توسعه و تقویت خالقیت در سازمانهای آموزشی ،بیش
رسالتهای سازمان آموزشی م 

از همه عامل مدیریت خالق و نو آور ،موثر و اثر گذار است .زیرا نگرش و اعتقاد مدیران مدارس
یتواند محیط آموزشی را به کانون تغییرات و نو آوری
به خالقیت و نوجویی در خود و سازمان م 

مبدل سازد.

در رابطه با سئوال  ،2نتایج حاصل براساس اطالعات بدست آمده حاکی از این است که در این

یباشد ،و با
تحقیق میانگین مشاهده شده سازمان یادگیرنده مدیران  3/ 70و انحراف معیار 0/15م 

توجه به نتایج آزمون  tتک گروهی بین میانگین مشاهده شده و میانگین آماری میزان کاربست

مؤلفههای سازمان یادگیرنده مدیران تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه میانگین مشاهده
شده از میانگین آماری بیشتر میباشد میتوان نتیجه گرفت که میزان کاربست مؤلفههای سازمان

یادگیرنده مدیران باالتر از حد متوسط است .نتایج این پژوهش با نتایج محمودزاده ( ،) 384 1بنی

سی و ملک شاهی ( ،) 388 1ملکی آورسین و قلنجی تبریزی( ،)9 38 1کرافور(  ) 2004و چی واروان
قرج(  ) 2008همخوانی دارد .اما یافتههای قدمگاهی و آهنچیان( ،) 1383هویداو همکاران (،) 385 1

مهتری آرانی و شهسواری ( ،) 385 1زیبایی(  ،) 1386سلگی(  ،) 1387مصطفوی ( ) 388 1و ترساو
همکاران) 2010 (1مغایرت دارد .با عنایت به تعاریف و توضیحاتی که صاحب نظران علم سازمان و

یتوان گفت «مدرسه یادگیرنده» ،مدرسه ای
مدیریت درباره «سازمان یادگیرنده » ارائه داده اند ،م 

است که یادگیری همه اعضایش را ،اعم از کادر مدیریتی ،آموزشی ،اداری و پشتیبانی ،شاگردان

یسازد.
یکند وخود را به طور مستمر دگرگون م 
و والدین تسهیل م 

- Teresa & te

1
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در رابطه با سئوال  ،3نتایج حاصل براساس اطالعات بدست آمده حاکی از این است که در این

تحقیق بین میزان خالقیت مدیران و کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده همبستگی مثبت و

معنادار (  ) r =0/ 224در سطح  a = 0/1وجود دارد .با توجه به این که (  ،) p > / 01لذا با اطمینان
 % 99از ضریب همبستگی به دست آمده چنین استنباط میشود که بین میزان خالقیت مدیران و

یباشد بدین معنی
کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده رابطه وجود دارد و جهت رابطه مثبت م 

که با افزایش میزان خالقیت مدیران ،میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده افزایش پیدا
یکند .نتایج این پژوهش با نتایج شریعتمداری و توانگر(  ،) 1390مصطفوی( ،) 388 1ن كي نامي و
م 

همكاران ( ،) 388 1فالح رضوی و همکاران ( ،) 1387یارمحمدزاده ( ،) 385 1كرافورد ( ) 2004

همخوانی دارد .مدرسه یادگیرنده،مدرسهای است که در زمینه خالقیت ،دست یابی به دگرگون

شهای نو مهارت یافته است .باتوجه به مطالب
سازی دانش و تغییر رفتاربرای انعکاس دانش و بین 
تهای
گفته شده ،میتوان گفت مدرسه یاد گیرنده مدرسه ای است که با تاکید بر توسعه ظرفی 

ینماید(ترک
یادگیری به گونه ای مستمر ،خالقیت و نو آوری را در مدرسه ترویج و تقویت م 

زاده .)8731 ،در رابطه با همبستگی خالقیت مدیران با هریک از مؤلفههای سازمان یادگیرنده نتایج

پژوهش حاکی از آن است که ،بین میزان خالقیت مدیران و قابلیت شخصی آنها رابطه معنادار

وجود ندارد .نتایج این پژوهش با یافتههای شریعتمداری و توانگر(  ،) 1390مصطفوی (،) 388 1

یارمحمدزاده ( ) 385 1وساها راتنا ( ) 2006مغایرت دارد .در باب قابلیت شخصی با توجه به این که

افراد تشکیل دهنده گروههای کاری سازمانند،الزم است با بهره گیری از خالقیت خویش در یک

زمینه و یا زمینههای گوناگون مهارت داشته باشند .بین میزان خالقیت مدیران و الگوهای ذهنی آنها

رابطه معنادار وجود ندارد.نتایج این پژوهش با نتایج یارمحمدزاده () 385 1همخوانی دارد .اما با
ًالدر جهت
یافتههای مصطفوی( ) 388 1مغایرت دارد .در مورد الگوهای ذهنی ،افراد معمو ًال

برداشتشان از اهداف سازمان حرکت مینمایند بنابراین آگاهی شان از داشتن الگوهای ذهنی مثبت
ینماید .بین میزان خالقیت مدیران و آرمان
تالش آنها را در جهت تعالی سازمان متمرکز م 

مشترک آنها همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.نتایج این پژوهش با نتایج شریعتمداری و
توانگر (  ،) 1390بهروزی وهمکاران ( ،) 388 1رنجبر(  ،) 1387یارمحمدزاده ( ،) 385 1ریس ( ) 2004
و كرافورد (  ) 2004همخوانی دارد.امابا یافتههای مصطفوي ( ) 388 1مغایرت دارد.یافتههای پژهش

حاضر حاکی از آن است داشتن بینش مشترک در حد زیادی ،زمینه ساز خالقیت است چرا که
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یباشد که سازمان میخواهد به کجا
آرمان مشترک در ساده ترین سطح ،پاسخ به این سئوال م 

برسد وما چه چیزهایی را میخواهیم خلق کنیم؟ آرمان مشترک نیز تصویری است که در یک

سازمان و نزد گروهی از انسانها وجود دارد و برای آنکه ایده جدیدی خلق شده و توسعه یابد،

باید نیروهای پیش برنده بر نیروهای بازدارنده غلبه کنند و شرایط به گونه ای باشد که نیروهای

پیش برنده ما را به سوی نظر و شیوه جدید رهنمون گردد.

بین میزان خالقیت مدیران و یادگیری تیمی آنها همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج

این پژوهش با نتایج یارمحمدزاده ( ،) 385 1بهروزی وهمکاران ( ،) 388 1آنجل و بريو ( ) 2006

همخوانی دارد .اما با یافتههای مصطفوي ( ) 388 1مغایرت دارد .در سازمانهای پیشرفته امروزی هم

تصمیم گیری به صورت تیمی است و هم اینکه تیم تصمیم گیرنده بایستی آن را به اجرا بگذارند

یافراد را بهبود بخشد .يادگيري
یتواند عملکرد تیم 
بنابراین خالقیت در قالب یادگیری تیمی ،م 

تيمي به اين معنا است كه تيمها قادر باشند به عنوان كي

هويت واحد فكر كرده ،خلق كنند و

بياموزند .بین میزان خالقیت مدیران و تفکر سیستمی آنها همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.
نتایج این پژوهش با نتایج مصطفوي ( ،) 388 1یارمحمدزاده ( ) 385 1و كرافورد (  ) 2004همخوانی

دارد .اصل تفکر سیستمی است که منظور از آن دیدن روابط بین اجزا به جای دیدن چیزها و
فرآیندها به صورت جداگانه است کل دیدن ارایه راه حلهای اساسی را،که به نفع کل مجموعة

ینماید .تفکر سیستمی چارچوب مفهومی برای ایجاد الگوهای روشن تر
سازمانیباشد راحت تر م 
یکنند .در رابطه با سئوالهای
ارایه نموده و تعیین میکند که چگونه آنها به طور اثر بخش تغییر م 

4و  ،5نتایج حاصل براساس اطالعات بدست آمده حاکی از این است که در این تحقیق ،خالقیت
یکند.به عبارتی خالقیت
مدیران  0/ 043میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده را تبیین م 

مدیران به طور معناداری توانایی پیش بینی میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده را
دارد(  P > 0/ 01و  137 (= 7/ 227و.)F)1و سهم تبیینی خالقیت مدیران در پیش بینی مؤلفههای آرمان

یباشد .به عبارتی
مشترک ،یادگیری تیمی ،و تفکرسیستمی به ترتیب  0/ 02 2 ،0/ 045و  0/ 095م 

خالقیت مدیران به طور معناداری به ترتیب توانایی پیش بینی تفکرسیستمی ،آرمان مشترک و

یادگیری تیمی را دارد.
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