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 در است. شده پذیرفته سازمان بقاي در مهم و اساسی اصل عنوان به خالقیت
 تیخالق راه سر بر يمتعدد موانع یورزش يها سازمان جمله از و ها سازمان تمام
 کارکنان بین در تیخالق موانع یبررس دنبال به حاضر پژوهش دارد. وجود افراد
 -یفیتوص نوع از ،پژوهش .است پرورش و آموزش وزارت یبدن تیترب کل اداره

 هیکل شامل آماري جامعه شد. انجام میدانی شکل به که است یشیمایپ
 همه که بود پرورش و آموزش وزارت یبدن تیترب کل اداره )N=41کارکنان(

 قیطر از اطالعات يگردآور ).يشدند(سرشمار انتخاب نمونه عنوان به ها آن
 متخصصان پنل دأییت به آن ییروا شد. انجام )1999(فریف استاندارد پرسشنامه

 شد. )محاسبه89/0کرونباخ( يآلفا از استفاده با آن پایایی و دیرس یورزش تیریمد
 آزمون از ،اه داده بودن نرمال تأیید از پس و ها داده فیتوص يبرا یفیتوص آمار از

 جینتا شد. استفاده 05/0 يدار یمعن سطح در طرفه کی يآنوا و مستقل تی
 وجود زنان و مردان خالقیت موانع بین داري معنی فاختال که داد نشان پژوهش
 نیهمچن بود. داري معنی اختالف ها آن انتزاعی امور و مجردات بین اما ؛نداشت

 آنان تحصیلی مدرك به توجه با افراد خالقیت موانع بین داري معنی اختالف
 کار طیمح و يکار تیموفق ،یانتزاع امور و مجردات که يطور به شد مشاهده

 تیخالق گانه شش موانع نیب ارتباط یبررس در بود. مطرح شتریب پلمید افراد يابر
 سن با یانتزاع امور و مجردات و نفس به اعتماد نیب فقط کارکنان سابقه و سن و
 امور و مجردات مانع که ییآنجا از داشت. وجود یمنف و يدار یمعن ارتباط سابقه و

 باال التیتحص يدارا افراد و بود رداربرخو يکمتر تیاهم از زنان يبرا یانتزاع
 يکمتر موانع با زین ها جوانتر و دندید یم خود تیخالق يرو شیپ را يکمتر موانع
 و آموزش وزارت یبدن تیترب کل رهااد کارکنان که شود یم شنهادیپ بودند، مواجه

 .باشند باال التیتحص با جوانان و زنان انیم از شتریب پرورش
 

 هاي کلیدي واژه
 .بدنی تربیت کل اداره موانع، خالقیت،

Creativity as a fundamental and survival principle of 
organization has been accepted. However, in All of the 
organizations including sports organizations, there are 
several obstacles on the way of creativity. The purpose 
of this study was to survey the creativity barriers among 
the employees of physical education in ministry of 
education. This research is a descriptive research and 
was conducted as a field study. The population and 
sample included the whole employees of physical 
education administration in ministry of 
education(54percent male, 46 percent female , age 
average 39 ). The data collection was performed with 
Fifer (1990) Questionnaire. Descriptive statistics and 
inferential methods such as T test , Aniva and coefficient 
correlation were used for hypothesis testing. 

The results showed there was no significant 
differences between men’s and women’s, creativity 
barriers. There were significant difference between the 
abstract and the subjective affairs.There were also 
significant differences between individuals’ barriers to 
creativity with regard to academic degree. negative 
significant correlation was found between confidence 
and abstract abstraction with employees age and 
experience.  

As the result shows, females , younger people and 
employees with high educational level have more ability , 
with more self confidence and do not encounter with some 
creativity barriers. so we strongly recommended these 
employees usage in administration of physical education. 
 
Keywords 
creativity, barriers, Administration of Physical 
Education. 
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 همقدم
هرگاه با تأمل به مجموعـه دسـتاوردهاي فرهنگـی بشـر و اشـیا و      

دهنـد نظـري بیانـدازیم،     وسایلی که لوازم زندگی وي را تشکیل می
تـرین لـوازم مـورد اسـتفاده، محصـول       حتـی سـاده  یابیم کـه   درمی

 ).  Sousa,C.M.P.,Coelho,F, 2011خالقیت بوده است. (
آوري است؛ بنـابراین   عصر حاضر، عصر سرعت و تحول فن

براي بقا و پیشرفت و حتی براي حفظ وضع موجود باید جریانی 
نو و جدید در سازمان به وجود آورد و به آن تداوم داد تا از رکود 

بــا توســعه ). Dovey, 2009تبــاهی آن جلــوگیري شــود (و 
هـا بـه    انسان در سازمان  فناوري و ماشینی شدن کارها، فعالیت

 خـالق و  این امـر نیـاز بـه تفکـر     تبدیل شده است. کار فکري
 ).Valencia,2010( سازد می نمایان را خالقیت سطحي رتقاا

وجـود  در این عصر براي بقا و پیشرفت و حتی براي حفظ وضـع م 
باید جریانی نو و جدید در سازمان بوجود بیاید. این امر ضـرورت توجـه   

 ).Redmond, 2004کند( جدي به خالقیت را گوشزد می
و  اهمیــت خالقیــت بــه قــدري اســت کــه مــارتینز       

متکی بـر   ،به نسبت زیاد هاي امروزي را موفقیت سازمان1چنبال
 .Martins, E Blanche, F( داننـد  وري مـی آنـو و  خالقیت
گیـري دانـش و    بـه کـار  «) خالقیـت را  2002( 2). بنتلی2003

» هاي جدید براي دستیابی بـه نتـایج ارزشـمند    مهارت به روش
داند. به بیان دیگر خالقیت به معنی توانـایی و قـدرت ارائـه     می

باشد و پیش نیاز نـوآوري اسـت؛ در    نظرها و فکرهاي جدید می
منبـع جوشـش و    نتیجه کارکنان و مـدیران خـالق در سـازمان   

هـاي   ). بدون تردید سـازمان Bentley, 2002پویایی هستند (
اند و  عصر حاضر با تحوالت و تهدیدات گسترده بین المللی مواجه

براي اینکه بتوانند در دنیاي متالطم امروز به حیـات خـود ادامـه    
ها  دهند باید به خالقیت روي آورده، ضمن شناخت تغییرات بر آن

). با Fu-ren Lin, 2008ه شکل دلخواه درآورند (تأثیر نهاده و ب
توجه به تغییرات سریع، خالقیت به عنوان اصل اساسی در بقـاي  

ها مطرح  سازمان پذیرفته شده و به عنوان امر ضروري در سازمان
است؛ زیرا هر که از این قانون پیروي نکند محکـوم بـه فناسـت    

)GiuliaFaggio Jozef Konings,2003.(    بر ایـن اسـاس
کشورهاي پیشرفته بر آموزش خالقیت تأکید زیادي دارند؛ زیـرا  

ها معتقدند کـه افـراد خـالق و نـوآور بـا پیشـنهاد تغییـرات         آن
بسیاري موجب رشد و آرا و افکار جدید شده و بـه حصـول اثـر    

نگرند و احتماال چهارچوب سـنتی و   تري می بخشی با دید وسیع
کننـد (عـامري و    دیـد و حـذف مـی   پذیرفته شده مقـررات را ته 

 ). 1381همکاران، 

1. Martins &  Blanche 
2. Bently  

با توجه به اهمیت تفکرات نو در سازمان ضروري اسـت تـا   
گذارند شناسـایی   موانعی که بر خالقیت مدیران ورزش تأثیر می

گردند تا تالش الزم براي حذف یا کاهش آن و افـزایش تـوان   
رویارویی با تحـوالت متغیـر محیطـی صـورت گیـرد. بنـابراین       

گیـري و   بیت بدنی آموزش و پرورش به ویـژه مرکـز تصـمیم   تر
ریزي آن در اداره کل تربیت بـدنی وزارتخانـه کـه بـراي      برنامه

آموز در مقـاطع تحصـیلی مختلـف     بیش از دوازده میلیون دانش
ترین سازمان ورزشی تربیتـی   کند به عنوان مهم ریزي می برنامه

 از این قاعده مستثنی نیست. 
دهد که عوامل مختلفی در خالقیـت   ان مینتایج پژوهش نش

ها به محیط کار و برخی دیگـر   باشد که برخی از آن افراد مؤثر می
ها و نگرش خود افراد بستگی دارند. بـه طـور مثـال     نیز به ویژگی

مطالعات اهایو نشان داد که تحصیالت باالي مدیران و کارکنـان  
الی کـه نتـایج   شود؛ در ح منجر به خالقیت و ابتکار عمل آنان می

تحقیقات میشیگان نشان داد که توان ذاتی مدیران عامـل اصـلی   
دار بـین   باشد. برخی از تحقیقات به ارتباط معنی خالقیت افراد می

) 2004جنسیت وخالقیـت اشـاره دارنـد؛ در حـالی کـه پـاریش (      
). Parrish, 2004اي را بین ایـن دو متغیـر نشـان نـداد (     رابطه

ه گرفت که جو سازمان نیـز در میـزان   نیز نتیج همچنین نشاط
خالقیت و نوآوري کارکنان تأثیر دارد. از طریق خالقیـت اسـت   

هـاي تـازه و بـدیع همچـون روحـی در کالبـد        که افکار و دیدگاه
دهـد   سازمان دمیده شده و آن را از نیستی و نـابودي نجـات مـی   

بر این باور است که داشتن مـدیران   3). ارنست دیل1391(نشاط، 
ق و نوآور شاید بهترین عامل در تضمین بقاي سازمان بـراي  خال

ارائه اندیشه جدید و بکر باشد. خالقیت به عنوان ابزار بسیار مـؤثر  
هاي مناسب براي تصمیمات گوناگون  براي مدیران در شناخت راه

  ).Timothy Frye,2006باشد ( سازمانی مطرح می
ق بـه  مـدیریت خـال  "در تحقیقی بـا عنـوان   4تی-کی-لی 

اي بـراي مـدیریت    بـه نکـات عمـده    "عنوان استراتژي نوآورانه
هـاي اسـتراتژیک شـفاف،     خالق اشاره نموده اسـت. راهنمـایی  

ــط   همکــاري، همــاهنگی ــر رواب هــاي سیســتماتیک، تمرکــز ب
استراتژیک، توازن بین کنترل و یکنواختی و نیـاز بـه پیشـرفت    

 ).Lee. K.T, 1997مــداوم از عمــده ایــن نکــات هســتند (
هـاي مـؤثر بـر     شناخت موانع خالقیت به عنوان یکی از مقولـه 

ریزي و سازماندهی مطرح است، در نتیجه آگاهی از موانع  برنامه
و میزان دخالت آن، امکان کنترل و اتخاذ تصمیمات مناسـب را  
 فراهم آورده و زمینه ایجاد بازخورد در مسیر روبه رشد را فـراهم 

در تحقیقــی بــا عنــوان  ). حســینیValerie,2006کنــد (  مــی

3. Ernest Dill  
4. Lee, K-T 
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هـاي پـرورش آن در منـاطق     تحلیل ماهیت خالقیـت و شـیوه  
آموزش و پرورش تهران نشان داد که نگرش معلمان نسبت بـه  
خالقیت پایین است؛ همچنین مشـخص شـد معلمـانی کـه بـا      

کار در نگـرش بـه خالقیـت     سابقه هستند نسبت به معلمان تازه
نیـز نقشـی در ایجـاد    تفاوت ندارند، میـزان تحصـیالت بـاالتر    
 ).1376نگرش مناسب به خالقت ندارد (حسینی، 

منافی، تحقیقی را در زمینه بررسی و مقایسه موانع خالقیت 
هاي وابسته بـه وزارت علـوم و    در مدیران تربیت بدنی دانشگاه

هاي وابسته به وزارت بهداشت انجام داد. نتایج به دست  دانشگاه
خالقیت مـدیران تربیـت بـدنی     آمده از تحقیق نشان داد که در

هـاي وابسـته بـه     هاي وابسته به وزارت علوم و دانشگاه دانشگاه
ــه و    ــام یافت ــل نظ ــه و تحلی ــتفاده از تجزی وزارت بهداشــت اس
مجردات ذهنی و نیاز به تطبیق، دچار نقصان و کمبود است که 
این عوامل از دید مـدیران بـه عنـوان عوامـل مـؤثر در موانـع       

 ).1381شود (منافی،  حسوب میها م خالقیت آن
در تحقیق خود بر روي معلمان عنوان کرد که  5فیورن لین 

باشد که از  هاي خاص خود می بروز خالقیت نیازمند وجود زمینه
هاي فـردي، محیطـی،    توان به زمینه ها می ترین این زمینه مهم

). با بررسی پیشـینه  Fu-ren Lin, 2008سازمانی اشاره کرد (
شـد کـه اکثـر تحقیقـات انجـام شـده دربـاره         تحقیق مشخص

خالقیت به شناسایی میزان خالقیت افراد، عوامل مـؤثر بـر آن،   
هاي تقویت آن، تعیین ارتبـاط بـین خالقیـت کارکنـان و      روش

متغیرهایی همچون ساختار سازمانی، فرهنگ سـازمانی، سـبک   
رهبري و اندازه سازمان پرداخته شده و بررسی و اولویت بنـدي  

ع خالقیت در تحقیقات داخلی به ویژه در حوزه تربیت بدنی موان
اي براي  بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این امر انگیزه

 پژوهش در این زمینه شد. 
گـذاران   کارکنان ادره کل تربیت بدنی بـه عنـوان سیاسـت   

باشـند؛ از ایـن رو تقویـت     تربیت بدنی آمـوزش و پـرورش مـی   
شـرفت تربیـت بـدنی مـدارس و موانـع      خالقیت آنان باعـث پی 

هـا داشـته و در نتیجـه     تواند اثر منفی بر فعالیـت آن  موجود می
ورزش و تربیت بدنی آموزش و پرورش نیز متـأثر خواهـد شـد.    
بنابراین شناخت و آگاهی از موانع بروز خالقیت مدیران تربیـت  
بدنی آموزش و پرورش امکان ایجاد سیستم بازخوردي را بـراي  

کند. بـه همـین خـاطر     ریزان ارشد این وزارتخانه مهیا می برنامه
پـژوهش حاضـر در پـی یـافتن موانـع موجـود و ارتبـاط آن بـا         

هاي فردي کارکنان است؛ تا پـس از شناسـایی و تعیـین     ویژگی

5. Fu Ren Lin  

هـاي الزم   هـاي فـردي رهنمـود    ارتباط بین این موانع و ویژگی
 براي برطرف نمودن آن ارائه گردد. 

 
 پژوهششناسی  روش

پیمایشـی بـوده کـه بـه شـکل      –پژوهش حاضر از نوع توصیفی
شامل کلیـه   پژوهشمیدانی انجام شده است. جامعه آماري این 

باشد  کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش می
نفر) به عنوان نمونه پژوهش انتخـاب   41که کلیه افراد جامعه (

عه مورد بررسـی از  شدند. براي گردآوري اطالعات شخصی جام
گیري موانـع خالقیـت    هاي عینی و براي اندازه پرسشنامه متغییر

) استفاده شد کـه روایـی آن   1990از پرسشنامه استاندارد فیفر (
مورد تأیید متخصصین مـدیریت و تربیـت بـدنی قـرار گرفتـه؛      
همچنین پایایی پرسشـنامه از طریـق ضـریب آلفـاي کرونبـاخ      

گیري شده شامل اعتمـاد   هاي اندازه یر) به دست آمد. متغی89/0(
پذیري، نیاز بـه تطبیـق، اسـتفاده از مجـردات و      به نفس و خطر

امور انتزاعی، استفاده از تجزیه و تحلیل نظـام یافتـه، موفقیـت    
کاري و محیط فیزیکی بودنـد کـه بـا اسـتفاده از مقیـاس پـنج       

 اي لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند.  درجه
هــا بــا اســتفاده از آمــار توصــیفی و  تجزیــه و تحلیــل داده

استنباطی انجام شد که در بخش توصیفی از جداول، نمودارها و 
هــا) از  در بخــش اســتنباطی (پــس از تأییــد نرمــال بــودن داده

مسـتقل، آنـوا و ضـریب همبسـتگی در ســطح      Tهـاي   آزمـون 
 استفاده شد. Spssبا استفاده از نرم افزار  0/0 5داري  معنی
 
 وهش هاي پژ یافته

درصـد افـراد جامعـه مـورد      54حدود  1با توجه به نتایج جدول 
دهنـد   درصد باقیمانده را زنان تشکیل می 46بررسی را مردان و 

سال به دست آمد. مدرك تحصـیلی   39که میانگین سنی آنان 
درصـد لیسـانس و    58درصد فوق دیپلم، 7درصد افراد دیپلم،  7

 د داشتند.درصد باقیمانده کارشناسی ارش 27حدود 
هــا از آزمــون کولمــوگروف  نرمــال بــودن داده یجهــت بررســ

 قرار گرفت. ها مورد تأیید استفاده شد که نرمال بودن داده رنفیاسم
داري بـین موانـع    نشان داد که اختالف معنی پژوهشنتایج 

(مجموع شش عامل) خالقیـت مـردان و زنـان وجـود نـدارد و      
 )3(جدول  .قرار گرفت دأییفرض صفر مورد ت

(بـه   هر یک از موانع نیدر بررسی اختالف ب پژوهش جینتا
 کـه  صورت جداگانه) در بین دو گروه (مردان و زنان) نشـان داد 

فقط بـین مجـردات و امـور انتزاعـی مـردان و زنـان اخـتالف        
داري  بین دیگر موانع آنان اختالف معنـی  ؛داري وجود دارد معنی

 )4(جدول . مشاهده نشد
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 یشناخت تیجمع تیوضع یبررس .1جدول

 متغیر
 شاخص آماري

 مدرك تحصیلی جنس
 جمع

 فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زن مرد
 41 11 24 3 3 19 22 فراوانی
 100 26,8 58,5 7,3 7,3 46,3 53,7 درصد

 

 ها  آزمون کولموگروف اسمیرنف براي بررسی نرمال بودن داده .2جدول

 41 تعداد
 7/7 ها دادهمیانگین 

 23/11 ها انحراف معیار داده
 Z 896/0آماره 

 398/0 داري دوسویه سطح معنی
 

 بررسی موانع خالقیت (مجموع عوامل)  .3جدول

 نام متغییر
 انحراف استاندارد میانگین

 داري معنی
 زنان مردان زنان مردان

 *. 804 10,8 7,6 103,00 102,86 موانع خالقیت
 دار * معنی

 
 بررسی اختالف بین هر یک از موانع (به صورت جداگانه) با توجه به جنسیت. 4جدول

 نام متغییر
 انحراف استاندارد میانگین

Sig 
 زنان مردان زنان مردان

 ns /.303 2,10 2,17 17,89 17,59 اعتماد به نفس
 Ns /.779 2,33 1,79 18,10 18,22 نیاز به تطبیق

 */.016 2,44 1,42 16 17,31 مجردات و امور انتزاعی
 Ns /.826 2,32 2,01 16,73 16,40 تجزیه و تحلیل نظام یافته

 Ns /.366 2,26 1,45 16,31 15,72 موفقیت کاري
 Ns /.528 2,26 1,64 17,42 17,63 محیط فیزیکی

 دار * معنی
 

 بررسی موانع خالقیت با توجه به مدرك تحصیلی.. 5جدول

 نام متغییر
 مدرك تحصیلی

Sig 
 فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم

 /.*032 103 102 95 111 میانگین موانع
 دار * معنی

 
بـین موانـع   را داري  اختالف معنـی  پژوهش جینتا نیهمچن

(مجموع شش عامل) خالقیت افراد با مدرك تحصیلی مختلـف  
ارشـد) نشـان داد و    یکارشناسـ ی و ، کارشناسـ ی، کـاردان پلمی(د

موانع افراد  نیکه ب يقرار نگرفت به طور دأییفرض صفر مورد ت
ــدرك د يدارا ــم ــراد دارا پلمی ــتال  يو اف ــاالتر اخ ــدارك ب  فم
 )5(جدول  .وجود داشت يدار یمعن
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 لیبررسی اختالف بین هر یک از موانع خالقیت با توجه به مدارك تحصی. 6جدول

 نام متغییر
 مدرك تحصیلی

 داري معنی
 فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم

 * 17 17 16 19 اعتماد به نفس
 Ns 19 17 17 19 نیاز به تطبیق

 *لیسانس با دیپلم 17 16 17 19 مجردات و امور انتزاعی
 Ns 17 16 14 15 تجزیه و تحلیل نظام یافته

 با بقیه *دیپلم 15 16 14 18 موفقیت کاري
 *دیپلم با بقیه 17 17 16 19 محیط فیزیکی

 دار * معنی
 

 بررسی ارتباط بین مشخصات فردي با موانع خالقیت. 7جدول

 مشخصات فردي
 موانع خالقیت

 سابقه سن

 *)-350(. *)-261(. اعتماد به نفس
 Ns Ns نیاز به تطبیق

 )-580( *)-258(. استفاده از مجردات و امور انتزاعی
 Ns Ns استفاده از تجزیه و تحلیل نظام یافته

 Ns Ns موفقیت کاري
 Ns Ns محیط فیزیکی

 *معنی دار
 

از موانع شش گانه (به طور  کیهر  نیاختالف ب یدر بررس
کـه  مختلف مشخص شد  یلیافراد با مدارك تحص نیب جداگانه)

هـا و   پلمـه ید یمجردات و امـور انتزاعـ   نیب يدار یاختالف معن
در کـار و   تیـ عوامـل موفق  نیب نیها وجود دارد. همچن سانسهیل

ـ ن ترمـدارك بـاال   يو افـراد دارا  پلمـه یافـراد د  يکـار  طیمح  زی
 )6(جدول . دار است یاختالف معن

شـود فقـط دو    یمشاهده مـ  7همچنان که در جدول شماره 
تفاده از مجردات و امـور  و اس يریپذ مانع اعتماد به نفس و خطر

البتـه   ؛داشت يدار یبا سن و سابقه کارکنان ارتباط معن یانتزاع
 ایـ سـن   شیتوان گفت با افزا یم نیبنابرا ؛بود یارتباط منف نیا

ها کاسته شـده و در   آن نفساعتماد به  زانیسابقه کارکنان از م
 .ضعف هستند يدارا شتریب یاستفاده از مجردات و امور انتزاع

 
 بحث و نتیجه گیري

نتایج پژوهش نشان داد که بین موانع خالقیـت مـردان و زنـان    
داري وجود نـدارد. ایـن یافتـه بـا نتـایج تحقیـق        اختالف معنی

) و 1380) همسو و بـا نتـایج تحقیقـات منـافی (    1369رضایی (
 ).1383؛ خسروي، 1380) مغایرت دارد (منافی، 1383خسروي (

از موانع به صورت جداگانه در بررسی اختالف بین هر یک 
بین دو گروه مردان و زنان مشخص شد که در بین موانع شش 
گانه، فقط بین مجردات و امور انتزاعی مردان و زنـان اخـتالف   

داري وجود دارد؛ به طـوري کـه میـانگین نمـرات مـردان       معنی
بیشتر از زنان بوده و آن را به عنوان مـانع خالقیـت خـود ذکـر     

) کـه  2001( 6ه پژوهش با نتایج تحقیقات ویلیامکردند. این یافت
تفکرات انتزاعی و نوآوري در کارهاي آینده را عامل بروز و نبود 
آن را مانع بروز خالقیت ذکر کرد و همچنین با نتایج تحقیقـات  

) که عدم تفکر خالق و انتزاعی را به عنوان یکی 2007( 7راون
 ,RavenEبود ( همسو ترین موانع خالقیت مطرح نمود، از مهم
). منافی نیز نتیجه گرفـت کـه مجـردات ذهنـی و امـور      2007

هاي وابسته بـه وزارت علـوم و    انتزاعی در بین کارکنان دانشگاه
هاي وابسته به وزارت بهداشت به عنوان یکی  همچنین دانشگاه

 ).1380باشد (منافی،  ترین موانع خالقیت مطرح می از مهم
ت کـه زنـان جامعـه مـورد     شاید علت این اختالف این اسـ 

6. William 
7. Raven  
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بررسی در درك مجردات و امور انتزاعی موفقیت بیشتري دارند 
) نشـان داد کـه   1998( 8همچنان که نتایج تحقیق یوجی جنـدا 

هاي  میزان خالقیت افراد یکسان نبوده و عواملی همچون گروه
توانند بـر روي آن   کاري، مشاغل و محیط و شرایط مختلف می

 ).(Yuji Genda. 1998تاثیر بگذارند 
با این حال بین موانع اعتماد به نفس، نیاز به تطبیق، تجزیه 
و تحلیل نظام یافته، موفقیت کاري و محیط فیزیکـی دو گـروه   

نشد. با توجه به عدم تأثیر جنیسـت   داري مشاهده اختالف معنی
در میزان اهمیت عوامل یاد شده، تصور شخصی و فردي بـودن  

نیست؛ ایـن امـر بـه نـوعی بـا نتـایج        این عوامل دور از انتظار
) مبنی بر اهمیـت کمتـر   1395تحقیق موسوي راد و همکاران (

هاي مدیریتی در  موانع فردي در حضور و دستیابی زنان به پست
عرصه ورزش کشور همسویی دارد. در تحقیق وي اشاره شد که 

تـرین مـانع احــراز    کــم اهمیـت  052/0موانـع فـردي بـا نمـره     
ی ورزش کشور در بین زنـان اسـت (موسـوي    هاي مدیریت پست
). این یافته پژوهش بـا نتـایج تحقیـق فیـو رن لـین      1395راد، 

) که نتیجه گرفت اعتماد به نفس و دستیابی به اهداف و 2008(
توانـد زمینـه بسـیار خـوبی را بـراي بـروز        موفقیت در کـار مـی  

خالقیت افراد فراهم کند و پایین بودن میزان اعتماد به نفس و 
توانـد بـه عنـوان     دستیابی به اهداف و عدم موفقیت در کار مـی 

 موانعی بـر سـر راه خالقیـت افـراد عمـل کننـد، مغـایرت دارد       
)Fu-ren Lin, 2008.( 

همچنین نتایج به دسـت آمـده از پـژوهش نشـان داد کـه      
داري بین موانع خالقیت افراد با توجه بـه مـدرك    اختالف معنی

) 1376هاي حسینی ( یافته با یافتهتحصیلی آنان وجود دارد. این 
هـاي   همسو بود. با ایـن حـال بـا یافتـه     )، غیر1383و خسروي (

)، 1386)، امیدي(1380)، منافی(1369)، رضایی (1383جعفري (
باشد  ) همسو می2001) و ویلیام (1996)، لیوسکیو (1998جندا (

)William, 2001 .( 
مـدرك   در بررسی اختالف هر یک از موانـع بـا توجـه بـه    

تحصیلی مشخص شد که بین مجردات و امـور انتزاعـی افـراد    
داري  داراي مدارك تحصیلی دیـپلم و لیسـانس اخـتالف معنـی    

وجود دارد؛ به طوري که مانع مجـردات و امـور انتزاعـی بـراي     
رود افراد با مدارك باالتر  ها بیشتر مطرح بود. احتمال می دیپلمه

اي بیشتر در درك مجردات ه به خاطر داشتن اطالعات و توانایی
و امور انتزاعی بهتر عمل کنند. ایـن یافتـه پـژوهش بـا نتـایج      

) همسو بـود. وي در بررسـی عوامـل مـؤثر بـر      1996لیوسکیو (
ر سـطح    خالقیت مدیران اجرایی ارشد عنوان کرد که بین متغیـ

8. Yuji Genda 

دار مثبتـی وجـود دارد بـه     تحصیالت و خالقیـت ارتبـاط معنـی   
ارشـدي کـه از تحصـیالت بـاالتري      طوري که مدیران اجرایی

هـاي   برخوردارند به علـت ایـن کـه از لحـاظ دامنـه و مهـارت      
تخصصی در حیطه شغلی خود در شـرایط بهتـري قـرار دارنـد،     

هـاي مربـوط    موجب تسهیل فرایند خالقیت و نوآوري در واحـد 
 ).Levesque, 1996شوند ( خود می

ار و همچنین بین میانگین نمره موفقیـت و پیشـرفت در کـ   
دار وجـود   ها و سایر مدارك اخـتالف معنـی   محیط کاري دیپلمه

داشت به طوري که این مانع براي افـراد بـا تحصـیالت بـاالتر     
ها مطرح بود. شاید علت این امر ایـن باشـد کـه     کمتر از دیپلمه

تر عمل کرده و  افراد با مدارك تحصیلی باالتر در کار خود موفق
آیند؛ همچنین محیط کار  ائل میدر نتیجه به پیشرفت بیشتري ن

ها  ها دشواري چندانی ندارد؛ زیرا این افراد داراي قابلیت براي آن
هاي باالتري نسبت به افراد دیگـر هسـتند. امـا افـراد      و توانایی

دیپلمه به علت توانایی کمتر موفقیت کمتري در کار خود دارنـد  
ش بـه  باشد. این یافته پـژوه  ها سخت می و محیط کار براي آن

) که احساس نیاز بـه  1997نوعی با نتایج تحقیقات لی کی تی (
پیشرفت مداوم را از عوامل مهم در بروز خالقیت قلمداد نمود و 
و اعتقاد داشت که هر چقدر نیاز به پیشرفت مداوم در فرد بیشتر 
باشد خالقیت بیشتري از او سر خواهد زد و همچنین بـا نتـایج   

که عنوان کـرد هـر چقـدر میـزان     ) 2008تحقیق فیو رن لین (
موفقیت افراد در انجام امور محوله و پیشرفت در کار و دستیابی 
به اهداف کاري خود بیشتر باشد، خالقیت افـراد بیشـتر خواهـد    

 ).  Fu-ren Lin,2008؛Lee. K.T, 1997شد، همسو بود (
رود فـرد بـه علـت     به بیان دیگر هر چقدر مدرك باالتر می

هاي مختلـف رشـته و کـار و بـاال رفـتن       جنبه آشنایی بیشتر با
توانایی و قابلیت درك بهتـر از مجـردات و امـور انتزاعـی و در     
نتیجه موفقیت بیشتر در انجام امور محوله، محیط کاري خود را 

بینند؛ در حالی که افراد داراي مدارك پایین بـه علـت    راحت می
مجردات و هاي یاد شده بیشتر تحت تأثیر موانع  نداشتن ویژگی

 گیرند.  امور انتزاعی و موفقیت در کار و محیط کار قرار می
) کـه  2001هاي اخیر پژوهش با نتایج تحقیق ویلیام ( یافته

ایجاد زمینه ترقی و ایجاد فضاي نوآوري را از عوامـل مهـم در   
بروز خالقیت برشمرد و ارتباط مثبتی بـین خالقیـت و آمـوزش    

کـه اسـتخدام و بـه کـارگیري     کارکنان نشان داد و عنوان کرد 
ها و ارتقا تخصـص و   افراد با سطح تحصیالت باال و آموزش آن

ها از عواملی هستند که موجب تداوم روند خالقیت و  مهارت آن
 ,Williamباشـد(  آوري در سازمان خواهند شد، همسـو مـی   نو

توان چنین گفت  هاي پژوهش می ). با توجه به این یافته2001
پیشرفت براي افراد دیپلمه کمتـر از افـراد بـا     که زمینه ترقی و                                                                       
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باشد؛ لذا این امر به عنوان یـک مـانع    تحصیالت باال فراهم می
 باشد. ها مطرح می براي آن

هاي پژوهش نشـان داد کـه در بـین موانـع      همچنین یافته
شش گانه مورد بررسی، فقط دو مورد اعتماد به نفس و استفاده 

سـابقه و سـن کارکنـان ارتبـاط      از مجردات و امور انتزاعـی بـا  
دار داشت؛ البته این ارتباط منفی بـود؛ بـه طـوري کـه بـا       معنی

هـا کاسـته    افزایش سن و سابقه از میزان اعتمـاد بـه نفـس آن   
 شود و ضعف  می

بیشتري در استفاده از امـور انتزاعـی و مجـردات احسـاس     
)کـه  1391کنند. این یافته پژوهش با نتایج تحقیـق منـافی (   می

هاي کشور با افزایش  یجه گرفت مدیران تربیت بدنی دانشگاهنت
شوند، همسـو اسـت    هاي یاد شده دچار نقصان می سن در زمینه

). شاید دلیل این یافته پژوهش و همسویی آن در 1391(منافی، 
پـذیري   این باشد که با افزایش سن و سابقه افراد قابلیـت خطـر  

به خطر کردن داشته  شود. به بیان دیگر تمایل کمتري کمتر می
و ریسک پذیري کمتري دارند. همچنین درك امـور انتزاعـی و   

گـردد. بـر    غیر ملموس براي افراد مسن و با سابقه دشوارتر مـی 
تـوان گفـت آمـوزش و فعـال نمـودن ایـن دو        این اسـاس مـی  

تواند منجـر بـه خالقیـت     خصیصه در بین کارکنان با سابقه می
 ها شود.  بیشتر آن

هـاي پـژوهش مبنـی بـر ایـن کـه موانـع         یافته با توجه به
خالقیت براي هر دو گروه مردان و زنان مطرح بوده شاید ایـن  

هاي فردي و  هاي قبلی مبنی بر تأثیر ویژگی امر تأییدي بر یافته
نگرش افراد در مقوله خالقیت و نتایج تحقیقات میشیگان مبنی 

بنـابراین   بر اهمیت توان ذاتی مدیران در خالقیت افـراد باشـد؛  
کند. با این حال  لزوم توجه به این امر ضرورت بیشتري پیدا می

مانع مجردات و امور انتزاعی براي زنان کمتر مطرح بود؛ بر این 
ریـزي بلنـد مـدت بـراي      توان چنین گفت که برنامـه  اساس می

هاي تجزیه و تحلیل بحران و فعال سازي تفکرات  آموزش شیوه

واند کمک مؤثري به کـاهش موانـع   ت انتزاعی در حل مسائل می
 خالقیت کند. 

نشان داد که موانع خالقیـت بـراي    پژوهشهمچنین نتایج 
باشد. همچنان  تر بیشتر مطرح می افراد با مدرك تحصیلی پایین

که مطالعات اوهایو نیز نشان داد، تحصیالت بـاالي مـدیران و   
راین شو؛ بنـاب  ها می کارکنان منجر به خالقیت و ابتکار عمل آن

توان چنین نتیجه گرفت که افـراد داراي مـدارك تحصـیلی     می
باالتر به دالیلی همچون توانایی و شایستگی باالتر، آشنایی بـا  

هاي مختلف رشته و در نتیجه اعتماد به نفس باالتر، زمینه  جنبه
ترقّی و پیشرفت بیشتري داشته و بـه علـت ایـن کـه از لحـاظ      

یطه شـغلی خـود در شـرایط    هاي تخصصی در ح دامنه و مهارت
بهتري قرار دارنـد، موانـع کمتـري پـیش روي خالقیـت خـود       
احساس کرده و موجب تسـهیل فراینـد خالقیـت و نـوآوري در     

هاي مربوط به خود خواهند شد. از سوي دیگر با توجه بـه   واحد
داري بین موانع اعتماد به نفس و مجـردات   این که ارتباط معنی

با سابقه و سن یافت شد، بـه کـارگیري    و امور انتزاعی کارکنان
تواند مفید واقع شود؛ زیرا این افراد با  تر می نیروي انسانی جوان

خطرپــذیري بیشــتر و درك بیشــتر امــور انتزاعــی بــا خالقیــت 
 توانند امور مربوطه را پیگیري کنند.  باالتري می

ه   در نهایت با توجه به یافته هاي پژوهش ضمن تأیید نظریـ
مبنی بر این که خالقیت اکتسابی و قابل تقویـت بـوده و   علمی 

هاي افراد در آن دخیل است و با رد ذاتی  شرایط کاري و ویژگی
ریـزان تربیـت    توان چنین پیشنهاد کرد کـه برنامـه   بودن آن می

بدنی وزارت آموزش و پرورش بـه فـراهم سـازي محـیط الزم     
نی و رفـع  براي رشد و ارتقاء خالقیت حوزه سـتادي تربیـت بـد   
هـاي یـاد    موانع از طریق به کارگیري نیروهاي انسانی با ویژگی

وري کارکنـان   شده اقدام کنند؛ تا از این طریق به افزایش بهـره 
کمک کرده و زمینه الزم را بـراي رشـد و شـکوفایی هـر چـه      

 بیشتر درس تربیت بدنی فراهم آورند.
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