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  بسمه تعالي

  

  پايان  نامه ارشدتعهد نامه اصالت 

  

 911072845يبه شماره دانشـجوئ  كارشناسي ارشد دانش آموخته مقطع  ناصر عزيزي دميرچلواينجانب 

سـطح   "اثر از پايان نامه خود تحت عنـوان  03/05/95كه در تاريخ  رايش عموميگدر رشته تربيت بدني 

سـيار  بو درجـه  65/17با كسب نمـره   "لياستان اردب يبدن تيترب رانيدب تيبر خالق يسلسله مراتب يازهاين

  دفاع  نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:خوب 

حاصل تحقيق و پـژوهش انجـام شـده توسـط اينجانـب بـوده و در مـواردي كـه از          ين پايان نامها -1

استفاده نموده ام، مطـابق    اعم از پايان نامه،كتاب،مقاله و .... مي و پژوهشي ديگراندستاوردهاي عل

ضوابط و رويه موجود نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرسـت مربوطـه ذكـر و    

  درج كرده ام.

تر،باالتر) در ساير دانشگاه ها قبالً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح،پايين اين پايان نامه  -2

 و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.

چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هرگونـه بهـره بـرداري اعـم از چـاپ كتاب،ثبـت        -3

اختراع و ... از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحـد مجوزهـاي مربوطـه را    

 اخذ نمايم.

ر هر مقطع زماني خالف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشي از آن را مي پـذيرم و واحـد   چنانچه د -4

دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مـدارك  

 تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
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 تقديم به: 

 پدرم

 كوهي استوار و حامي من در طول تمام زندگي

 مادرم

 سنگ صبوري كه الفباي زندگي به من آموخت

 همسرم

 كه در سايه همياري و همدلي او به اين منظور نائل شدم

 پسر دلبندم اميررضا

 كه كودكي گمشده ام را در چهره معصومش پيدا كردم

 روح پاك مادرزنم

درياي بي كران فداكاري و عشق كه وجودم برايش همه رنج بود و 

 وجودش برايم همه مهر

 و

  اموزممرا آموختند تا بي اساتيد محترمي كه
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 :  سپاسگزارير و تشك

سپاس به ساحت ملكوتي حضرت حق ، او كه با اراده اليتنـاهي خـود ، انسـان را از علـق آفريـد و در پنـاه       

خواند. او كه شوق فراگيري علم و دانش را در فطرت و سرشت بنـدگان   شالطاف بيكرانش اشرف مخلوقات

خود قرار داد تابيش از پيش به او و كالم او تأسي جويند و راه حق و حقيقت و درست زيستن را دريابنـد و  

  به سوي او هدايت شوند.

تمـام رسـيده   حال كه به لطف و عنايت خداوند متعال كار پژوهش، تدوين و نگارش مجموعـه حاضـر بـه ا   

پژوهشگر بر خـود وظيفـه مـي دانـد از     » من لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق«است، به مصداق آيه شريفه 

اساتيد بزرگواري كه در تدوين اين پژوهش وي را ياري نموده اند تشـكر و قـدرداني نمـوده و از خداونـد     

نه ترين مراتب تقدير و تشـكر خـود   لذا خالصامتعال سالمت و موفقيت روز افزون براي آنان مسئلت نمايد. 

كه با بردباري و درايـت خـاص و پيشـنهادات ارزنـده ،      عباس نقي زاده باقيرا به حضور جناب آقاي دكتر 

راهنمايي تحقيق حاضر را بعهده داشته ، تقديم مي دارد . نگارنده اين توفيـق را بدسـت آورد كـه در ضـمن     

 زاده شيرمحمد محسن دكتر ينظرات ارزنده اساتيد عاليقدر آقااجراي تحقيق از فضل ، دانش و راهنمايي و 

بهره مند باشد، از اينرو مراتب تقدير و سپاس خود را به حضور ايشان اعالم نمـوده   و خانم دكتر نجف زاده

  . و اميد قبول دارد

كه اردبيل  همچنين از همكاري مسئولين محترم اداره كل آموزش و پرورش و كليه دبيران تربيت بدني استان

  در طي اين پژوهش مساعدت هاي الزم را مبذول داشته اند كمال تشكر و قدرداني را مي نمايد .  
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  : تحقيق چكيده

 و آموزش بدني تربيت دبيران خالقيت ميزان با مراتبي سلسله هاي نياز رابطه بررسي هدف با حاضر پژوهش

 استان پرورش و آموزش بدني تربيت معلمان كليه آنرا آماري جامعهو پذيرفت اردبيل انجام استان پرورش

 با استفاده از فرمول نمونه حجم. باشد مي نفر 668 آنها تعداد كه دهند مي تشكيل 1394 سال در اردبيل

 داده افزايش نفر 250 به نمونه حجم گيري نمونه اعتبار افزايش منظور به كه آمد بدست نفر 244 كوكران

 آوري مرحله اي آزمودني هاي تحقيق انتخاب شدند. ابزارجمعشد . با استفاده از روش نمونه گيري چند 

 خالقيت پرسشنامه و فيزيولوژيكي نيازهاي ، پرسشنامه دموگرافيك شامل سه بخش اطالعات داده ها

 اجراي از پس.  شد اعتباريابي نفر 20 روي روز 15 محدودة در آزمايشي انجام از پس كه .باشد مي سازماني

 براي بعد مرحله در و بررسي توصيفي آمار روشهاي با اول مرحله در شده آوري جمع هاي داده ، پرسشنامه

 از مورد برحسب (SPSS21) آماري افزار نرم از استفاده با گروهها بين نيز تفاوت و متغيرها بين روابط تعيين

 گيري بهره  ( ANOVA)طرفه يك واريانس آناليز و ، مستقل  T Test پيرسون، همبستگي ضريب آزمونهاي

هر يك از  باشد و بين مي مراتبي سلسله استان اردبيل بدني تربيت معلمان نيازهاي كه داد نشان نتايج . شد

بدني رابطه  تربيت معلمان خالقيت وخودشكوفايي بااحترام فيزيولوژيكي، ايمني ، اجتماعي ،  نيازهاي

بيشتر از  مرد بدني تربيت دبيران خالقيت ميانگينهمچنين  ). p =001/0(معكوس و معناي داري وجود دارد

متاهل و مجرد و نيز دبيران  بدني تربيت دبيران خالقيت ميانگينو بين  ) p= 004/0دبيران زن مي باشد (

  ). p ≤ 05/0(شاغل در شهر و روستا تفاوت معني داري مشاهده نشد

  بدني، اردبيل تربيت مازلو، خالقيت، معلمان نيازهاي مراتب سلسله:  كليدي واژگان
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  : مقدمه           1- 1

 ويژه به و آموزشي نهاي سازما دارند، انسان زندگي در زيادي نقش و اهميت كه هايي سازمان جمله از

 آموزشي، علمي مراكز ديگر و پرورش و آموزش در نوآور و خالق افراد به نياز. است پرورش و آموزش

 و متعهد انساني نيروي تربيت و تعليم لحاظ از را مهمي بسيار نقش مراكز اين كه چرا دارد دوچندان اهميتي

 و است نوآوري و پژوهش محل پرورش و آموزش. دارند عهده به ادارات و ها سازمان كلية براي متخصص

 توليد آن كار پاية و آموزشي مكاني خالق، پرورش و آموزش. دانست نوآوري و خالقيت نهاد توان مي آنرا

 و آموزش آينده، هاي دهه در كه كرد بيني پيش توان مي جديد، رويكرد اين با. است دانش كيفيت ارتقاي و

). 1388 غفوري،(داشت خواهد نوآوري و خالقيت پژوهش، براي را سازمان و جايگاه برترين پرورش

  مون و اسميت خالق باشد.دبيران داراي  بايد پرورشي و آموزش چنين كنيم تصور كه است طبيعي بنابراين

 نيز) 2002(  شاپيرو. شود انجام كار تا بود خواهد الزم كه است چيزي آن خالقيت كه هستند معتقد) 2000(

 يك در"نوآوري و خالقيت" اساس بر كردن پيشرفت حال در امروز كار و كسب دنياي كه است معتقد

 بازار در اهميت واسطه به ها سازمان بيشتر كه هنگامي. باشد مي مداوم تغيير و ثبات بي مطمئن، نا شرايط

 رقابتي مزيت يك حفظ و ايجاد در عوامل ترين مهم از نوآوري و خالقيت دارند، رقابت يكديگر با جهاني

 چيزي نوآوري عدم و ايستايي است، تحول و تغيير حال در سرعت به كه جهاني در). 1378 الهي،( شود مي

ها خالقيت براي بقاي هر سازماني الزم است و سازمان .آورد نخواهد همراه به سازمان براي را شكست جز

در اين زمينه بايد بسترهاي الزم را به وجود آورند و از مهمترين عواملي كه در اين ميان نقش چشمگيري 

كشف و شناسايي نگردد و به  كاركناناگر نيازهاي واقعي  البته ).1383دارد، انگيزش است (نادري نسب، 

 خواهند اندكي مشاركت سازمان عمليات رآنان كاهش و د انگيزهموقع به آن نيازها پاسخ صحيح داده نشود 

هاي بالقوه نيروي كار در يك توان از طريق ارضاي نيازهاي سلسله مراتبي و پتانسيلخالقيت را مي. داشت

بايد در نيروي كار ايجاد انگيزه كرد. قطع نظر از آنكه چه اندازه داد. براي اين منظور ميسازمان افزايش 

توان به كارگرفت مگر اينكه آالت و تجهيزات در سازماني وجود  داشته باشد، اين امكانات را نميماشين

كار گمارده شوند. انگيزه ب امكاناتاين  گيري ازانگيزه وجود داشته باشند و براي هدايت و بهره كاركناني با

كاركنان براي رساندن سازمان به اهداف، بسيار مهم است اطالع و آگاهي از مسئله نيازها از جمله نيازهاي 

كاركنان كه در واقع شناخت علل، اسباب و چراهاي رفتار افراد در سازمان است براي هر مديري ضرورت 

چراهاي رفتارآدمي باشد. چرا انسان در سازمان كار مي كند؟ تواند پاسخ دارد، كنكاش در مسئله نيازها مي

عالقگي به كار چيست؟ اين چرا بعضي از افراد بسيار فعال و برخي كم كارند؟ علت عالقه به شغل و بي

توان در انگيزش و ميزان سواالت و بسياري ديگر همه با موضوع انگيزش در ارتباطند و پاسخ به  آنها را مي

ها و نيازهاي انسان هميشگي و البته بايد توجه داشت كه انگيزه .نيازهاي كاركنان جستجو كرد ها وانگيزه
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باشد و اين دقيقاً حساس بودن كار مدير را از اين جهت به ما ناپذير است و همواره در تغيير ميپايان

نيازهاي انگيزشي هاي مختلف تحقيقاتي براي شناسايي نمايد. به همين منظور در سازمانيادآوري مي

تربيت بدني آموزش و پرورش  كاركنان صورت گرفته است و با توجه به اينكه تحقيقات انجام شده در

   گونه تحقيقات احساس مشخص است نياز به اينبدني نابوده و نيازهاي انگيزشي معلمان تربيت محدود

معلمان و ميزان خالقيت اي انگيزشي نيازهشود. بنابراين در اين پژوهش، محقق كوشش نموده است تا مي

  را شناسايي و رابطه بين اين دو متغير را بررسي نمايد. بدني آموزش و پرورش استان اردبيلتربيت

 له ئ: بيان مس 2- 1

 به توجه با .است اختراع و كشف نوآوري، خالقيت، بر متكي زياد نسبت به امروزي هاي سازمان موفقيت

 سازمان در مدآكار تغييرات همچنين و افراد رفتار در تغيير به حيات، ادامة براي ها سازمان موجود، نيازهاي

 سرعت به مفيد و نو افكار پيدايش شكل به تغييرات اين انجام رسد مي نظر به كه شوند مي تشويق ها

 به از است عبارت خالقيت دارد، مي بيان )2002(بنتلي). 2003بالنچ، و مارتينز( است افزايش درحال

علمان از تأثيرگذارترين . م ارزشمند نتايج به دستيابي براي جديد هاي راه در ها مهارت و دانش كارگيري

 شان، بر عملكرد و خالقيت كاري آنان بسيار مؤثر است.آنها به شغل  اي هستند كه نوع نگاهاقشار هر جامعه

بيشتر و تنظيم كار  مطالعه تا شود و تالش خواهد كرد  به كارش مي بيشتر عالقهمعلم باعث  نيازهايتامين 

شود و نيازهاي مردم اقتصادي و سياسي دگرگون مي با گذشت زمان اوضاع اجتماعي،ي داشته باشد. بهتر

 معلمانهاي آموزشي هم با توجه به مقتضيات اجتماعي بايد جوابگوي نيازهاي نظامبنابراين  ،كندتغيير مي

در جامعه را برعهده دارند چنانچه به علل گوناگوني از جمله احساس عدم  نقش آموزشيگروهي كه  باشد.

شود و آينده  ناپذيري بر جامعه وارد ميتامين نيازهاي سلسله مراتبي ناراضي باشند نه تنها ضربه جبران

خبري نخواهد بود. از اينرو اندازد، بلكه از پرورش نيروي خالق و بروز خالقيت نيز  جامعه را به خطر مي

موضوع انگيزش و نيازهاي انسان، از مدتها قبل توسط دانشمندان مختلف مورد بحث بوده و اين امر منجر به 

اي خاص، ها از زاويهطوري كه هركدام از اين تئوريهاي متعددي از طرف آنان شده است، بهارائه تئوري

انگيزش به معني  هايي نيز با هم دارند.پوشانيدر برخي موارد هم دهند وها را توضيح ميچرايي رفتار انسان

يند هدايت و پشتيباني از رفتار هدفمند اشاره دارد. انگيزش عبارت است از نتيجه آانداختن و به فر به حركت

نظران صاحب ).1379گيرد (نيشابوري، رابطه متقابل فرد يا تعامل فرد با موقعيت يا وضعيتي كه درآن قرار مي

هاي ساده و غريزي به انگيزه بستگي دارد و همچنين  هاي انسان به استثناي بازتابراين باورند كه رفتابر

شود. يعني بروز رفتار تابع علت خاصي است و از آنجا  معتقدند كه انگيزه، زمينه پيدايش رفتارها را سبب مي

 كند (هوي شده براي توجيه رفتار كفايت مييففداراست، لذا نيل به هدف مشخص و تعر كه رفتار انسان هد

ها معموالً داراي نيازهايي هستند كه تمايل به ارضاي آنها دارند و به همين منظور  ). انسان1370و همكاران، 
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شوند تا بخشي از اين نيازها را ارضاء نمايند و اين طبيعي است كه با برقراري يك رابطه  وارد سازمان مي

دهد و  فرد نيرو و وقت خود را در تبادل با ارضاء نيازهاي خاص در اختيار سازمان قرار مي عقالئي و متقابل،

نياز ارضاي نيازهاست. لذا امروزه در مديريت يكي از موضوعات مورد توجه،  شناسايي اين نيازها، پيش

گيري هر چه بيشتر از بردن كيفيت كار آنان و بهرهكنان در جهت ايجاد انگيزه براي باالتأمين نيازهاي كار

باشد. در واقع ايجاد انگيزه در كاركنان براي رسيدن سازمان به اهداف خود  نيروي انساني در سازمان مي

توان شك در عمليات سازمان مشاركت اندكي خواهند داشت. ميبسيار مهم است و افراد فاقد انگيزه، بي

 1رابينز تواند پاسخ چراهاي رفتار آدمي باشد. يگفت اطالع و آگاهي از مسئله انگيزش و كنكاش در آن م

. ها مي داندها در يك روش منحصر به فرد يا ايجاد پيوستگي بين اين ايدهتوانايي تركيب ايدهخالقيت را 

ها در يك روش هاي افراد ويا گروهها و رهيافتلوتانز نيز خالقيت را به وجود آوردن تلفيقي از انديشه

يند خالقيت در آبه همين دليل الزم است كه مديران از فر ).1384(شجاعي وهمكاران، كند جديد تعريف مي

   هاي بخش شده و قادر باشند راهگيري خالقيت، بتوانند اثرها با به كارها آگاه باشند تا سازمانسازمان

سازماني باعث مي شود كه تر انجام وظايف را، بيابند. همچنين افزايش سطح خالقيت تر، بهتر و خالقجديد

منطقي با مسائل و تنگناها برخورد كنند و در  بطورپذيرتر و ها انعطافها در رويارويي با بحرانسازمان

صورت نياز به تغيير و تحول در سازمان، پس از بررسي دقيق و عالمانه، آن را اعمال كنند. از آنجايي كه 

با ها توانند ظهور خالقيت را در سازمانگيرد، مديران ميانجام ميها ها در سازمانعمده كار و فعاليت انسان

هاي مختلف، تحقيقاتي براي شناسايي نيازهاي . در سازمان)1375(اميري، ايجاد زمينه مناسب سرعت بخشند

ها به اين گونه تحقيقات، سازمان آموزش و انگيزشي كاركنان صورت گرفته است و با توجه به نياز سازمان

كمك به شود. يافتن عواملي كه ش نيز به عنوان يك سازمان نيازمند به اينگونه تحقيقات احساس ميپرور

عنوان موضوع تحقيق حاضر انتخاب گذار باشد به و در خالقيت آنها تأثير نمودهبدني معلمان تربيتانگيزش 

رابطه آن با ميزان خالقيت، بدني و با نشان دادن وضع موجود نيازهاي انگيزشي كارشناسان تربيت شده تا

بتوان جهت بهبود آن پيشنهادهايي ارائه داد. بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده مسئله پژوهش در اين 

بدني آموزش و پرورش استان هاي سلسله مراتبي با ميزان خالقيت دبيران تربيتتحقيق بررسي رابطه نياز

  باشد.اردبيل مي

   :  اهميت وضرورت تحقيق 3- 1

هاي ساده و غريزي به انگيزه بستگي دارد و هاي انسان به استثناي بازتابنظران براين باورند كه رفتارصاحب

شود يعني ضرورتاً بروز  رفتار تابع علت همچنين معتقدند كه انگيزه زمينه پيدايش رفتارها را سبب مي

شده براي توجيه هدف مشخص و تعريفمدار است لذا نيل به خاصي است و از آنجا كه رفتار انسان هدف

                                                           

1 .Rabbins 
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ها را دارند، بدين منظور ها معموالً داراي نيازهايي هستند كه تمايل به ارضاي آنكند. انسانرفتار كفايت مي

شوند با اين اميد كه بخشي از اين نيازها را ارضاء نمايند، اين يك رابطه عقالني و متقابل وارد سازمان مي

و وقت خود را در تبادل با ارضاي نيازهاي خاصي كه دارد به سازمان تخصيص  است كه در آن فرد نيرو

باشد و عدم آشنايي ). با توجه به اينكه عوامل انگيزشي اكثر كاركنان ناشناخته مي1383دهد(نادري نسب، مي

حداقل روحيه نشده بيابند و به همين دليل با  گردد كه كاركنان نيازهاي خود را ارضابا اين عوامل  سبب مي

باشند، كه در نتيجه طلبي و گريز از كار ميباشند و همواره درصدد فرصتو توان خويش به كار مشغول مي

ها، عدم تفاوتيها، بيكاريها، كمعالقگيكاهش كيفيت و بازدهي آنان و سازمان را در پي خواهد داشت. بي

ت از طرف كاركنان از اجبار كار و نداشتن اي كسل و ناراحجويي، عدم مشاركت و داشتن روحيهصرفه

يكي از  شود لذا امروزه در مديريتبخشي فردي و سازماني مييابي به اثردست هاي الزم و كافي، مانعانگيزه

گيري موضوعات مورد توجه، تأمين نيازهاي كاركنان در جهت ايجاد انگيزه براي باالبردن كيفيت آنان و بهره

باشد. برخورد صحيح با نيازهاي كاركنان و تشخيص درست ي انساني در سازمان ميهر چه بيشتر از نيرو

مند ها و تعيين الويت مورد نظرشان بخصوص در مورد افرادي كه از تخصص و دانش كاري باال بهرهآن

حاصله، خورداري از رضايت هستند انگيزه فعاليت موثر را افزايش خواهد داد زيرا هر يك از آنان در سايه بر

وظايف محوله را به نحوي خاص انجام خواهند داد، لذا بايد اهداف مناسبي را مشخص و طراحي كنيم تا 

دهد كه توجه به شناخت بهتري از نيازهاي انگيزشي به دست آوريم. شعار عقل سالم در بدن سالم نشان مي

ه ببخشد و در اين بين، وجود تواند شادابي خاصي به جامععلم در كنار توجه به رشد جسمي و بدني مي

باشد بدني آموزش و پرورش عامل موثري در رسيدن به اهداف اين سازمان ميبا انگيزه در تربيت دبيران

كه فقدان اين  دبيرانبدني آموزش و پرورش و از جمله انگيزش بنابراين انجام  تحقيقاتي در زمينه تربيت

سازمان را در رسيدن به هدف نهايي ياري كند(كريمي، تواند اين ها نمود چشمگيري دارد ميپژوهش

1375.(  

ها هم از نظر خالقيت و جامه گونه كه افراد از نظر خالقيت و نظرات جديد، با هم متفاوتند، سازمانهمان

هاي جديد، عمل پوشانيدن به نظرات اعضاي خود در جهت توليد و عرضه محصوالت، خدمات يا روش

ها بدني از فرايند مديريت خالق در سازماندليل الزم است كه مديران و معلمان تربيتمتفاوتند و به همين 

بخش گيري خالقيت بتوانند اثرها با به كارهايي آن را تشويق نمايند، تا سازمانآگاه باشند و توسط فرايند

ين افزايش سطح خالقيت تر انجام وظايف را بيابند. همچنتر، بهتر و خالقهاي جديدشده و قادر باشند راه

تر و به طور پذيرها انعطافشود كه ادارات آموزش و پرورش در رويارويي با بحرانسازماني باعث مي

تحول در سازمان، پس از بررسي دقيق و  منطقي با مسائل و تنگناها برخورد كنند و در صورت نياز به تغيير و

  ).1389حسيني و همكاران، عالمانه، آن را اعمال كنند (
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توانند ظهور خالقيت را در گيرد، مديران ميها انجام ميها در سازماناز آنجاييكه عمده كار و فعاليت انسان

هاي مناسب سرعت بخشند و اين تحقق نخواهد يافت مگر اين كه خود مديران و ها با ايجاد زمينهسازمان

هاي مختلف علوم ورزشي به شرايط حوزه توجه هاي فكري خالقانه باشند و بابدني داراي افقمعلمان تربيت

رو كه همانا عدم وجود خالقيت در ابعاد مختلف نسبت به ارائه الگوهاي مناسب اقدام كنند و چالش پيش

- سزايي در شكلهاي انگيزشي كه تاثير بهباشد را شناسايي نموده و با تاكيد برتوجه به نيازعلوم ورزشي مي

بدني و ). اهداف نوين تربيت1388رد، اين امور را سامان بخشند (جوالزاده، هاي مطلوب داگيري رفتار

ها، از جمله مواردي است كه   گويي به آنچگونگي حصول آن، نيازهاي حال و آينده و چگونگي پاسخ

بدني و هاي فراواني را در مجامع علمي مختلف آموزش و پرورش سبب شده است. اهميت تربيتچالش

جوانان) و نقش آن در شكوفايي ويژه جوانان و نوين و حفظ سالمت جسمي و رواني انسان (بهورزش در تأم

اي را در بين ساير علوم به خود اختصاص دهد. تحوالت تا اين علم جايگاه ويژهاستعدادها سبب شده است 

كارهاي تدابير و راهريزي و اتخاذ هزاره سوم، تامل در برنامه انبه ناشي از تحوالت علمي درجشگرف و همه

هاي ورزش قهرماني و اهميت آن در جوامع امروزي به علمي براي ترسيم آينده اجتناب ناپذير است. جاذبه

كسب مقام قهرماني،  اني،حدي است كه در بسياري از رويدادهاي ورزشي مانند المپيك و مسابقات جه

ار سازماني قوي و مستقل و نيروهاي توانمند و گردد. در اين ميان برخورداري از ساختپيروزي ملي تلقي مي

شده ضروري است. به همين دليل در برخي از كشورهاي توسعه يافته، وزارت خالق براي تحقق اهداف ياد

). در بررسي اثرات 1380بدني و ورزش رسالت ايفاي اين وظيفه خطير را به عهده دارد (صمد آقايي، تربيت

هاي انگيزشي در هاي انگيزشي بر روي خالقيت قابل انكار نيست و شناخت نياززاين دو متغير، ذكر تاثير نيا

بخصوص معلمان ورزش به منظور بهره ساختن مديران وآمدي در خالقتواند به عنوان ابزار كارسازمان مي

ساختن مدارس آموزش و پرورش، كمك شاياني بنمايد. ضرورت دارد كه ادارات متوجه شوند كه  ور

هاي نو هستند و به چه ميزان براي پيشرفت و ارتقاي سطح كيفي ها چقدر داراي خالقيت و ايدهنان آنكارك

زنند؟ وضعيت سلسله مراتب نيازهاي انگيزشي در مدارس آموزش و سازمان، دست به ابتكار و نوآوري مي

نوآورانه در هاي خالق و پرورش به چه صورت است؟ آيا اين سلسله مراتب موجب شكوفايي انديشه

بدني در معلمان تربيت و بخصوص نقش مهم و كليديشوند؟ با توجه به موارد اشاره شده فوق معلمان مي

آموزان و كمك به ارتقاي ورزش كشور، زمينه ايجاد انگيزه جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه دانش

ا بر آن داشت كه نسبت به بررسي رابطه بدني بيش از پيش مبرهن گرديد و محقق رو خالقيت معلمان تربيت

رات آموزش و پرورش استان اردبيل مبادرت ابدني ادهاي سلسه مراتبي و خالقيت در ميان معلمان تربيتنياز

  ورزد.
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  : اهداف تحقيق  1-4

  : هدف كلي  1-4-1

  پرورش استان اردبيلبدني آموزش و هاي سلسله مراتبي با ميزان خالقيت دبيران تربيتبررسي رابطه نياز

  : اهداف اختصاصي  4-2- 1

  بدنيتعيين رابطه بين نيازهاي فيزيولوژيكي و خالقيت معلمان تربيت -1

  بدنيهاي ايمني و خالقيت معلمان تربيتتعيين رابطه بين نياز -2

  بدنيتعيين رابطه بين نيازهاي اجتماعي و خالقيت معلمان تربيت -3

 بدنيالقيت معلمان تربيتتعيين رابطه بين نيازهاي احترام و خ -4

 بدنيتعيين رابطه بين نيازهاي خودشكوفايي و خالقيت معلمان تربيت -5

 مقايسه ميانگين خالقيت در دبيران تربيت بدني زن و مرد -6

 مقايسه ميانگين خالقيت در دبيران تربيت بدني با توجه به نوع تاهل آنها -7

 محل خدمت آنها به توجه با بدني تربيت دبيران در خالقيت ميانگين مقايسه -8

 آنها تدريس مقطع به توجه با بدني تربيت دبيران در خالقيت ميانگين مقايسه -9

 آنها سني رده به توجه با بدني تربيت دبيران در خالقيت ميانگين مقايسه -10

 مقايسه ميانگين نيازهاي دبيران تربيت بدني زن و مرد -11

 آنها تاهل نوع به توجه مقايسه ميانگين نيازهاي دبيران تربيت بدني با -12

 آنها خدمت محل به توجه مقايسه ميانگين نيازهاي دبيران تربيت بدني با -13

  سواالت تحقيق : 1-5

  وجود دارد؟ بدني، رابطه معناداريآيا بين نيازهاي فيزيولوژيكي و خالقيت معلمان تربيت -1

  وجود دارد؟ معناداريبدني، رابطه بين نيازهاي ايمني و خالقيت معلمان  تربيت آيا -2

  وجود دارد؟ معناداريبدني، رابطه بين نيازهاي اجتمايي و خالقيت معلمان تربيتآيا  -3

 وجود دارد؟ معناداريبدني، رابطه و خالقيت معلمان تربيت احترامبين نيازهاي آيا  -4

 وجود دارد؟ معناداريبدني، رابطه و خالقيت معلمان تربيت خودشكوفاييبين نيازهاي آيا  -5

 دارد؟ وجود ميانگين خالقيت دبيران تربيت بدني زن و مرد تفاوت معناداري آيا بين -6

 دارد. وجود ميانگين خالقيت دبيران تربيت بدني با توجه به نوع تاهل تفاوت معناداري آيا بين -7

 وجود ميانگين خالقيت دبيران تربيت بدني با توجه به محل خدمت آنها تفاوت معناداري بينآيا  -8

 دارد.

 وجود ميانگين خالقيت دبيران تربيت بدني با توجه به مقطع تدريس آنها تفاوت معناداري بينآيا  -9
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 دارد.

 دارد؟ وجود ميانگين خالقيت دبيران تربيت بدني با توجه به رده سني آنها تفاوت معناداري بينآيا   -10

 د؟دار وجود ميانگين نيازهاي  دبيران تربيت بدني زن و مرد تفاوت معناداري بينآيا  -11

 دارد؟ وجود ميانگين نيازهاي دبيران تربيت بدني با توجه به نوع تاهل تفاوت معناداري بينآيا  -12

 وجود معناداري تفاوت آنها خدمت محل به توجه با بدني تربيت دبيران نيازهاي ميانگين بينآيا  -13

  ؟دارد

  : فرضيه هاي تحقيق 1-6

 وجود دارد. معناداريبدني، رابطه بين نيازهاي فيزيولوژيكي و خالقيت معلمان تربيت -1

 وجود دارد. معناداريبدني، رابطه بين نيازهاي ايمني و خالقيت معلمان  تربيت -2

 وجود دارد. معناداريبدني، رابطه بين نيازهاي اجتمايي و خالقيت معلمان تربيت -3

 وجود دارد. معناداريبدني، رابطه و خالقيت معلمان تربيت احترامبين نيازهاي  -4

 وجود دارد. معناداريبدني، رابطه و خالقيت معلمان تربيت خودشكوفاييبين نيازهاي  -5

 دارد. وجود ميانگين خالقيت دبيران تربيت بدني زن و مرد تفاوت معناداري بين -6

 دارد. وجود ميانگين خالقيت دبيران تربيت بدني با توجه به نوع تاهل تفاوت معناداري بين -7

 دارد. وجود دبيران تربيت بدني با توجه به محل خدمت آنها تفاوت معناداريميانگين خالقيت  بين -8

 دارد. وجود ميانگين خالقيت دبيران تربيت بدني با توجه به مقطع تدريس آنها تفاوت معناداري بين -9

 دارد. وجود ميانگين خالقيت دبيران تربيت بدني با توجه به رده سني آنها تفاوت معناداري بين -10

 دارد. وجود ن نيازهاي  دبيران تربيت بدني زن و مرد تفاوت معناداريميانگي بين -11

 دارد. وجود ميانگين نيازهاي دبيران تربيت بدني با توجه به نوع تاهل تفاوت معناداري بين -12

  دارد. وجود معناداري تفاوت آنها خدمت محل به توجه با بدني تربيت دبيران نيازهاي ميانگين بين -13

  : پيش فرض هاي تحقيق     7 -1

  اين پژوهش براساس پيش فرض هاي زير انجام شده است :

اين موضوع از طريق انجـام مطالعـة    پرسشنامة تهيه شده براي پاسخگويان روشن وقابل فهم است . .1

 محرزگرديد.دبيران آزمايشي روي تعدادي از 

 پاسخ دهندگان به سواالت صادقانه جواب داده اند. .2

 تعدادآنها بر كيفيت پاسخ تأثير نداشته است. اينكه تعداد سواالت نسبتاً زياد بودند،با توجه به  .3
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  تحقيق: متغيرهاي  1-8

متغير پيش بين   بدنيخالقيت معلمان تربيت متغير مالك و نيازهاي فيزيولوژيكي در فرضيه اول  -

 مي باشد.

 .باشد مي بين پيش متغير بدني تربيت معلمان خالقيت  و مالك متغير ايمني نيازهاي دوم فرضيه در -

     بين پيش بدني متغير تربيت معلمان خالقيت  و مالك متغير اجتماعي نيازهاي سوم فرضيه در -

 .باشد مي

      بين پيش بدني متغير تربيت معلمان خالقيت  و مالك متغير احترام نيازهاي چهارم فرضيه در -

 .باشد مي

 بين پيش بدني متغير تربيت معلمان خالقيت  و مالك متغير خودشكوفايي نيازهاي پنجم فرضيه در -

 .باشد مي

 متغير مستقل و خالقيت متغير وابسته مي باشد. جنسيت دبيرانششم نوع  فرضيه در -

 هفتم نوع تاهل دبيران متغير مستقل و خالقيت متغير وابسته مي باشد. فرضيه در -

 متغير مستقل و خالقيت متغير وابسته مي باشد. محل خدمت هشتم فرضيه در -

 نهم مقطع تدريس دبيران متغير مستقل و خالقيت متغير وابسته مي باشد. فرضيه در -

 دهم رده سني متغير مستقل و خالقيت متغير وابسته مي باشد. فرضيه در -

فيزيولوژيكي، ايمني، يازدهم نوع جنسيت متغير مستقل و نيازهاي دبيران (نيازهاي  فرضيه در -

 اجتماعي، احترام و خودشكوفايي) متغير متغير وابسته مي باشد.

دوازدهم نوع تاهل متغير مستقل و نيازهاي دبيران (نيازهاي فيزيولوژيكي، ايمني،  فرضيه در -

 اجتماعي، احترام و خودشكوفايي) متغير متغير وابسته مي باشد.

ر مستقل و نيازهاي دبيران (نيازهاي فيزيولوژيكي، سيزدهم محل خدمت دبيران متغي فرضيه در - 

  : قلمرو تحقيق  8- 1 ايمني، اجتماعي، احترام و خودشكوفايي) متغير متغير وابسته مي باشد.

   : قلمرو تحقيق 1-9

  موضوعي: قلمرو  1-9-1

مربوط به موضوعات مـديريت  و  نيازهاي انگيزشي و خالقيت مي باشداين تحقيق  دربارة موضوعي قلمرو  

  رفتار سازماني است.

  : قلمرومكاني  1-9-2

  مي باشد.اردبيل  استان پرورش و آموزش مدارسقلمرو مكاني اين تحقيق 
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  : قلمروزماني   1-9-3

مي باشد.طي اين مـدت مبـاني نظـري    1394ماه سال  بهمنتا اواخر 1393زمان پژوهش ازاوايل مهر ماه سال 

سپس بين نمونه ها توزيع وپس از جمع آوري  پرسشنامه طراحي ومناسب تشخيص داده شد، ررسي گرديد،ب

  تحليل گرديد.

  : محدوديت هاي تحقيق  10 -1

كمبود پژوهش انجام گرفته در رابطة با موضوع ، محدوديت امكانـات   ازجمله محدوديت هاي اين پژوهش،

محـدوديت هـاي ناشـي از بروكراسـي نظـام اداري،      توجه به وسعت جغرافيايي واحدهاي مورد تحقيق ،  با

  محدوديت هاي مربوط به استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي جمع آوري اطالعات مي باشد .

   تعريف عملياتي  واژه ها:  1-11

 اي است كه حالت زيستيكند و واژهصرفاً چيزي است كه در درون فرد او را وادار به انجام عمل مي :١نياز

 ).2001كند(رابينز، ارگانيزم را توصيف مي

طبق نظريه معروف مازلو انگيزه تابعي است از پنج نياز كه به صورت  سلسله مراتب نيازهاي مازلو:

ن، نياز به داشتنياز به تعلق، نياز به امنيت،  شامل نيازهاي فيزيولوژيكي مراتب، قابل بيان هستند و سلسله

در اين تحقيق ميزان هر يك از نيازهاي ياد شده عبارت مي باشد.  شكوفاييخودز به نياو در آخر احترام 

 است از نمره اي كه فرد از پاسخ به سئواالت مد نظر در پرسشنامه براي هر يك از سطوح بدست مي آورد.

- ئه راهبراي ابداع و نوآوري و ارا استان بدني ادارات آموزش و پرورشتربيتمعلمان ميزان توانايي  خالقيت:

عبارت است از نمره اي كه در اين تحقيق باشد.هاي سازمان ميهاي نوين در جهت بهبود و ارتقاء فعاليتكار

 پاسخگويان در رابطه با پرسشنامه خالقيت رند سيب بدست مي آورند.

پرورش تربيت بدني درمدارس آموزش و  ه بعنوان معلم يا دبيرعبارتند از افرادي ك تربيت بدني:معلمان 

 باشند.استان اردبيل مشغول فعاليت مي
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  مقدمه  : 1 -2

هاي مربوطه ارائه خواهد شد و در اين فصل ابتدا توضيحاتي در رابطه با نياز، انگيزش، خالقيت و تئوري

  خواهيم پرداخت.شده مرتبط با موضوع در منابع داخلي و خارجي هاي تحقيقات انجامسپس به تشريح يافته

  نياز : 2-2

كند. هر فردي صدها نياز دارد، همه اين نيازها در نياز صرفاً چيزي است در درون فرد كه او را وادار مي

كنند، نيازهايي كه بيشترين قدرت را دارد در لحظه خاصي از زمان موجب شكل دادن به رفتار او رقابت مي

درباره نيازهايي كه عموماً بيشترين اهميت را براي افراد و مردم گردد لذا كسب آگاهي و اطالع فعاليت مي

 ).2001دارند براي مديران حائز اهميت است (رابينز، 

هاي آشكار و نظريه به نام نظريه 1هايي كه درباره نياز مطرح گرديده است نظريه هاي هنري مارياز نظريه 

نظران معتقدند كه بين نياز و قابل اشاره است برخي از صاحب 2مراتب نيازها هلمازلو به نام نظريه سلس

كند و باعث اند كه نياز فرد را تحريك ميگونه توصيف كردهانگيزش رابطه وجود دارد. آنها اين رابطه را اين

شود فرد به سمت هدفي براي ارضاي نياز خود حركت كند و انگيزش اتفاق بيفتد در واقع انگيزش مبتني مي

   اي است كه حالت زيستي خاصي از ارگانيزم را توصيف توان گفت كه نياز واژهياز است بنابراين ميبر ن

شود (گزافه، هاي اجتماعي ميو در اثر كمبود، مانند بافت محروم از غذا يا آب، منجر به آسيب كندمي

1377.(  

  3انگيزش:  3- 2

بسياري از  ت؟بگوييم چه چيزي موجب انگيزش نيسشايد راه درست براي بحث در اين زمينه اين باشد كه 

پندارند كه برخي آن را دارند دانند يعني چنين ميهاي شخصيتي ميمردم به اشتباه انگيزش را يكي از ويژگي

رسد انگيزه نداشته باشند و برخي آن را ندارند. هنگام عمل، برخي از مديران بر افرادي كه به نظر مي

شود هميشه تنبل است يا كسي كه چنين برچسبي بر او خورده است، تصور مي زنند.برچسب تنبلي مي

دانيم كه انگيزش عبارت است از نتيجه رابطه متقابل (تعامل) فرد با ). ما مي1392انگيزه ندارد (رابينز، 

وتند. گيرد. بديهي است كه افراد از نظر پويايي انگيزشي با هم متفاموقعيت يا وضعيتي كه در آن قرار مي

كند، كارگري كه در اثر كار با يك دستگاه تراش در يك منطقه از كشور به سرعت احساس خستگي مي

  هاي مشابه كار كند.ها با دستگاهتواند در شهر ديگري بدون احساس هيچ گونه خستگي ساعتمي احتماالً

چند صفحه مطلب علمي احساس خواند ولي از خواندن فردي با شور و عالقه يك كتاب داستان بلند را مي

بلكه به محيط، موقعيت كند. شايد علت امر، به شخص يا كننده كار بستگي نداشته باشد، عجز و ناتواني مي
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و يا وضعيت كار بستگي داشته باشد. بنابراين به هنگام تجزيه و تحليل مفهوم انگيزه نبايد فراموش كرد كه 

ما انگيـزه را ميل به  كند.هاي متفاوت فرق مير يك نفر) در زمانسطح يا ميزان انگيزش بين دو نفر (حتي د

اي كه اين تالش در جهت ارضاي بعضي از هاي سازمان به گونهكوشش فراوان در جهت تامين هدف

با وجود آنكه انگيــزه كلي به انجام  اقداماتي براي تامين  تعريف مي كنيم.  نيازهاي فردي ســوق داده شود

كنيم تا بتوانيم چيزي را كه مورد هاي سازماني محدود ميشود ولي ما آن را به هدفوط مييك هدف مرب

نظرمان است، يعني رفتار فرد در سازمان (به هنگام كار) بررسي نماييم اين تعريف از سه جزء تشكيل شده 

   .)1392هاي سازماني و نيازها (رابينز، است: تالش، هدف

  انگيزش چارچوب : 4- 2

اي كه عملكرد آنها به باالترين سطح از وظايف اوليه مديران، ايجاد انگيزه در كاركنان است به گونهيكي 

شدن تر تالش كنند، به طور منظم در محل كار حاضر شوند و براي عمليممكن برسد بدين معني كه سخت

توانايي فرد و آمادگي  هاي سازمان كوشش كنند. البته عملكرد شغلي عالوه بر انگيزش بهها و تصميمهدف

گيري يا تواند به روش تجربي، مشاهده،  اندازهانگيزش نيرويي دروني است كه نمي محيط نيز بستگي دارد.

تحليل شود و عوامل آن نيز در بين افراد متفاوت است. بنابراين عمل يا تصميم خاصي، ممكن است حاصل 

اي شوند كه افراد به گونهموجب مي اي مختلف، احتماالًيكي از نيازهاي گوناگون باشد. همان طور كه نيازه

  ).1381برومند، مشابه عمل كنند (

  = عملكرد  Fانگيزش) × توانايي × (محيط 

براي اينكه فردي به سطح بااليي از انگيزش برسد، بايد تصميم بگيرد كه كار را انجام دهد (توانايي) و مواد و 

ها به عملكرد لطمه     اختيار داشته باشد (محيط). نبود هر يك از اين زمينهوسايل مناسب انجام كار را در 

  ).1987باشد(استريت، گانه فوق فراهم ميزند. بنابراين، مدير بايد اطمينان حاصل كند كه شرايط سهمي

دهند. هاي معطوف به هدف، مورد مطالعه قرار ميامروزه انگيزش را در قالب مفاهيم كمبود نيازها ورفتار

    شود. وجود نياز موجب باشد. نياز كمبودي است كه توسط فرد احساس مينقطه شروع، فرآيند نياز مي

  شود فرد درصدد پيدا كردن راهي جهت رفع آن برآيد.مي

در قدم سوم، انتخاب رفتار معطوف به هدف است. هرچند در عمل، اشخاص بيش از يك هدف را دنبال      

  شوند.ها به طرف يك هدف هدايت ميتر تالشكنند ولي بيشمي

كند و در نهايت اينكه درجه ارضاي در مرحله چهارم، شخص اقدام به رفتار انتخابي جهت ارضاي نياز مي

  كند.نياز را ارزيابي مي
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  فرآيند انگيزش  : 5- 2

-زمينه از قبيل نظريه سلسلهشده در اين هاي ارائهانگيزش بيشترين تمركز را بر نيازهاي فرد دارد و نظريه

شوند فراهم هاي مازلو كمك قابل توجهي به شناخت نيازهايي كه موجب پيدا شدن انگيزش ميمراتب نياز

  ).1379نمايد (فخيمي، مي

شود. به طور كلي طور كه در چارچوب انگيزش گفته شد از نياز تامين نشده، آغاز ميفرآيند انگيزش همان

آورد نمايد كه آن نيز به سهم خود در فرد، پويايي به وجود ميمين نشود ايجاد تنش ميزماني كه يك نياز تا

شود كه اگر آن هدف تامين دهد. اين پويش موجب جستجو براي هدف خاصي ميو او را به جهتي سوق مي

ضع يا تواند نياز را تامين كند و باعث كاهش تنش شود. كاركنان كه تحريك شده باشند در يك وگردد مي

زنند. هرقدر تنش بيشتر گيرند. براي رهايي از اين تنش دست به نوعي كار يا فعاليت ميحالت تنش قرار مي

كند كنند تا از آن رهايي يابند. بنابراين، هنگامي كه كارگر يا كارمند تالش زيادي ميباشد فعاليت بيشتري مي

يابي به هدفي كه براي آن را در جهت دست توان نتيجه گرفت كه وجود نوعي تمايل يا خواست، ويمي

ارزش قائل است، سوق داده است. از آنجا كه رفتار فرد در سازمان مورد نظر ماست، فعاليتي كه در جهت 

هاي سازماني باشد. بنابراين در تعريفي كه ما از انگيزش گيرد بايد در راستاي هدفكاهش تنش صورت مي

هيچ مغايرتي با آنها هاي سازمان سازگار است و كه نيازهاي فرد با هدف داريم اين معنا هم گنجانيده شده

نمايد كه در واقع در چنين وضعي وجود نداشته باشد، فرد يا كارگر تالش و كوشش زيادي ميندارد. اگر

يزهاي غير ها چها و تالشجاست كه اين كوششجهت مخالف منافع سازمان صورت  گيرد. نكته جالب اين

ها به هنگام كار مقدار زيادي از وقت خود را بسياري از اعضاء و كاركنان سازمان ستند براي مثال،عادي ني

كنند تا بدين وسيله نيازهاي اجتماعي خود را ارضاء نمايند. در صرف صحبت با دوستان و همكاران خود مي

ازمان نبوده است چنين حالتي تالش و كوشش زيادي انجام شده ولي اين در جهت توليد و بازدهي س

شود. گذاري بر رفتار آنها آغاز ميهاي تاثير). مهارت ايجاد انگيزه در افراد با فراگيري روش1385(رابينز، 

  توانيد به نتايج مورد انتظار سازمان و اعضاي آن دست پيدا كنيد.ها آشنا شويد، بهتر ميوقتي با اين روش

  هاي انگيزشتحول نظريه : 6- 2

هميشه مشتاق بودندكه به علت رفتار خود و ديگران پي ببرند و به همين جهت مطالعات زيادي در ها انسان

گرفت تا اينكه در اين زمينه صورت گرفته است و ليكن اين مطالعات به صورت جدي مورد توجه قرار نمي

عواملي مثل  نظريات خود را در كتاب عملي مديريت منتشر ساخت و با توصيف  1فرديك تيلور 1911سال 

  ).2002ايجاد انگيزش و هدايت روشن و صريح، تحول عميقي در مديريت ايجاد نمود (وايت سي، 
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