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مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و اثربخشی و رضایت شغلی  ،ارتباط بین خالقیت 

 ارائه مدل مفهومی معادالت ساختاریخوزستان و جوانان استان 

 *خادم علی تهذیبی

 تهرانکارشناس ارشد مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسالمی 

kh_ali_tahzibi@yahoo.com 

 چکیده:

باشد که به شکل میدانی صورت ها، توصیفی همبستگی میروش این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و به لحاظ گردآوری داده 

و روش نمونه گیری  043می باشد خوزستانشامل کلیه کارکنان  اداره کل ورزش و جوانان استان جامعه آماری گرفته است. 

خالقیت رندسیپ  پرسشنامه این تحقیق تمام شمار بود. پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه استاندارد 

-( بود .. مقدار پایایی  بر اساس داده9199سلوکسی ودیوریس)، رضایت شغلی (9091حمیدی و همکاران) (، اثربخشی9191)

و پایایی  %98اثربخشی و پایایی پرسشنامه ی  %91 های حاصل از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رضایت شغلی

جهت تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها و بود که نشان دهنده پایایی باالی پرسشنامه می باشد.  %99پرسشنامه خالقیت

 spssای با استفاده از نرم افزار های آماری کولموگروف اسمیرنف، آزمون اسپیرمن و آزمون دو جملهاز مدلیه ها، آزمون فرض

( به عمل آمد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که ارتباط مستقیم و معنادار بین تحصیالت و خالقیت lisrelو لیزرل) 13نسخه 

(340/3p= ،131/3r= ؛ سابقه کار و اثر)( 390/3بخشیp= ،141/3r=و ارتباط معکوس و معنادار  .)  بین سن و خالقیت

(304/3p= ،110/3r=-؛ وجود دارد. در انتها  نتایج آزمون نشان )های ی عدم ارتباط مستقیم و معنادار بین ویژگیدهنده

 یشغل تیو رضاین خالقیت باشدبر اساس آزمون اسپیرمن ارتباط معکوس و معنادار بمی رضایت شغلیو  جمعیت شناختی

( و ارتباط مستقیم و معنادار p  ،091/3- =r=339/3وجود دارد) خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان 

 p  ،401/3=339/3وجود دارد) خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  یشغل تیو رضابین اثربخشی 

=rوجود  خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  اثربخشیو  ادار بین عامل خالقیت(. اما ارتباط معن

ی ها نشان دهنده(. بر مبنای یافته های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مقادیر تمامی شاخصp  ،998/3- =r=394/3)ندارد

متغیر خالقیت در مقایسه با متغیر (. ˃GFI˃ ،1/3 AGFI 1/3باشد)برازش مناسب و قابل قبول مدل مفهومی تحقیق می

برخوردار است  خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان از تاثیرگذاری بیشتری بر اثر بخشی رضایت شغلی 

ییرات اساسی، بکارگیری مدیران خالق و نوآور موجبات ایجاد تغدرنتیجه . باشد.که حاکی از اهمیت بسیار زیاد این متغیر می

 .گرددفراهم می خوزستانسازمان وزارت ورزش و جوانان استان بنیادی و مطلوب در 

 

 واژگان کلیدی: 

 خوزستان، برازش پذیریخالقیت، اثربخشی، رضایت شغلی، اداره کل ورزش و جوانان استان 
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 مقدمه:

 می آید در فکری کار صورت به و داده شکل تغییر سازمانهای انسانی در  فعالیت نوع کارها، شدن ماشینی و فناوری توسعه با

 سازد. می نمایان پیش از بیش را سازمانی افراد در میان ارتقاء سطح خالقیت و خالق تفکر به نیاز امر این که

خالقیت از مباحث جذابی است که نظرهای گوناگونی در مورد آن مطرح گردیده است و یک حوزه چالش برانگیز است. 

توان خالقیت را در افراد پرورش داد و به تحقیقات اخیر ثابت کرده است که خالقیت صرفاً امری ذاتی و درونی نیست؛ بلکه می

شویم، های جدید مواجه میرویم و با پیشرفتپذیرد. هر چه بیشتر به سمت آینده پیش میصورت فردی و گروهی تحقق می

شویم. شاید در این شرایط است که نیاز به افراد خالق بیش از رو میتری نیز روبههبه همراه آن با مشکالت جدیدتر و پیچید

اند و به رسد بعضی از آنها نهادینه شدهرو هستیم که به نظر میشود وقتی با مشکالت متعددی در جامعه روبهپیش محرز می

 (. 9090توانیم مشکالت را حل کنیم)عظیمی،شوند، نیازمند افرادی مبدع، خالق و فرهیخته هستیم تا بسهولت رفع نمی

همچنین تالش و کوشش همه سازمانها دست یافتن به مدیران و کارکنانی است که از صالحیت، شایستگی و رضایت مندی 

شغلی برخوردار باشند. بنابراین همه آنها تالش دارند تا سطح رضایت مندی کارکنان خود را افزایش دهند. رضایت احساسات 

رضایت  (.9099یا لذت بخشی است که هر فرد از ارزیابی شغل خود یا تجربیات شغل خود بدان دست می یابد)ساعتچی،مثبت 

می  رضایت فردی احساس نیز و کارایی افزایش باعث که است عاملی و شغلی موفقیت در مهم بسیار عوامل از یکی 0شغلی

شغلی  اجتماع، رضایت طرف از افراد های خواسته برآوردن چگونگی در اساسی پارامترهای از یکی عنوان به واقع، گردد. در

شغلهای  از خواسته شده نتایج و اجتماعی روابط در عمیق تاثیر نهایت در و افراد روانی -روحی خاطر آرامش در بسزایی سهم

اثربخشی یک مفهوم نسبی است به این معنی که هر  ،نظران ه نظرصاحب(. از سوی دیگر ب9013دارد)صداقتی، گوناگون

سازمانهایی هستند که توانسته اند به بیشتر  سازمانهای اثربخش، است. سازمانی از درجه یا میزانی از اثربخشی برخوردار

تر خواهد  نها اثربخشآ یتهدفهای خود دست یابند بنابراین هر چه سازمانها به هدفهای خود نزدیکتر شوند مدیر

 (.9099ی،ود)نیکنامب

 بیان مسآله:

یکی از وظایف اصلی مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان است به گونه ای که عملکرد آنها به باالترین سطح ممکن برسد. بدین 

معنی که سخت تر تالش نمایند، بطور منظم در محل کار حاضر شوند و برای عملی شدن هدفها و تصمیمات سازمان کوشش 

هر سازمان تا حدود زیادی وابسته به تالش و کوشش کارکنان آن سازمان می باشد و این تالش و  و اثربخشی موفقیت نمایند.

باعث می شود اثربخشی افزایش  ، کوشش زمانی به حد کمال خواهد رسید که کارکنان از شغل خود خشنود و راضی باشند

فزایش می یابد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند. یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، روحیه فرد ا

و با توجه به اینکه خالقیت شیوه ای از تفکر است که ایده های جدید  (9099کارمند راضی مولدتر و اثربخش تر است)رابینز،

یط سازمانی است که تشویق توسعه و نهادینه سازی خالقیت و نوآوری در سازمان مستلزم وجود مح  از اینرو بوجود می آورد

کننده و ترغیب کننده نوآوری در سازمان باشد. برای ایجاد چنین محیط سازمانی می باید عوامل موثر بر خالقیت و نوآوری و 

سازمانهای ورزشی نیز به عنوان یک سازمان ها را مورد بررسی قرار داد. رضایت شغلی و میزان اثربخشی مدیران در سازمان

رکان اساسی هر جامعه می باشند، که بقا، دوام و پیشرفت هر جامعه به کیفیت و خالقیت و میزان رضایت شغلی و دولتی از ا

اثربخشی کارکنان آن بستگی دارد. تربیت بدنی و ورزش به واسطه داشتن رسالت فردی و جمعی هدایتگر توسعه و پیشرفت 
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مروزی نقش بسزایی در باال بردن سطح کیفی زندگی انسانها و است. از این رو با دنبال کردن اهداف متعدد در جامعه ا

 کند. بنابراین کمک گرفتن از اصول و مبانی مدیریت ورزشی ضروریست. عملکردشان در میادین ورزشی ایفا می

، 9همکارانطور منفی با فشار زمان تجربه شده نیز ارتباط دارد)زمپتکیس و خالقیت یک کارکرد در زمان موجود است و به

 نتایج به ستیابید ایبر جدید یهادر راه هارتمها و نشدا یگیرربهکااز  ستا رتعبا خالقیت دارد،می نبیا 1بنتلی (.1331

استفاده از تفکر جانبی   -9: باشد یمتفکران نوآور م یاجزء مشخصات افراد خالق  یتعادت خالق (. هفت1331بنتلی،شمند)ارز

گام های  -8 تعلیق داوری  -4 گوش فرادادن به ندای درون -0 استقبال از شانس و اقبال ناخوانده -1 برای یافتن فرضیات

. توسعه خالقیت در سازمان مستلزم شناخت ابعاد و عوامل (9099میرمیران،) هابانکداری ایده -9 تحمل ابهام  -0 مقایسه

باشد. در همین راستا، در مدیریت خالقیت صرف این عوامل می تاثیرگذار بر خالقیت کارکنان و تعیین سهم و میزان هر کدام از

، مالی و همچنین کافی نیست، بلکه یک مدیر خالق باید بتواند با توجه به منابع در دسترس خود از جمله نیروی انسانی، مادی

ا و اهداف از پیش برنامه ریزی با مد نظر قرار دادن تغییرات و شرایط داخلی و خارجی سازمان بتواند سازمان خود را به افق ه

کند. اثربخشی که طبق نظر هرسی و بالنچارد یک مفهوم شده برساند که این خود شاید مدیران را وارد حیطه اثربخشی می

 .(9091های انسانی و شرایط روانشناختی نیز هست)شفیعی،ای است که نه تنها شامل عملکرد عینی است، بلکه هزینهپیچیده

می شود که نیروهای با استعداد در سازمان به پردازش اندیشه های خود بپردازند، این اندیشه های پردازش  خالقیت موجب

شده به نوآوری تبدیل می شود و نتیجه نوآوری ایجاد روش های کارآمد، اصالح ساختارهای ناکارآمد، افزایش بهره وری و 

 (.9011اثربخشی و رضایت خاطر گردد)نوروزی و چمرلو،

 دادند نشان مدیران سازمانی تعهد و شغلی رضایت و خالقیت بین ارتباط بر مبنی خود تحقیق در( 1391)همکاران  و قانیطال

 رضایت افزایش سبب دیگر عبارتی به. دارد وجود مدیران فردی خالقیت و شغلی رضایت بین معنادار و مثبت رابطه یک که

 به درتحقیقی( 1393) 0نیکوالبالسزکا. ندارد وجود ای رابطه تعهد و خالقیت بین گردد، اما می خالقیت بهبود به منجر شغلی

 درمدیریت ناپذیر تفکیک دومقوله وکارایی بخشی اثر که یافت دست نتیجه این به ورزش مدیریت در وکارایی بخشی اثر عنوان

-یمعن مثبت و یرابطه و خالقیت اثربخشی نیبکه د دننشان دا( 9099( و سیدعامری )9013صحرایی ). و یا باشند می ورزش

( نیز در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط خالقیت با اثربخشی مدیران تربیت بدنی نشان 9094شریف زاده ) وجود دارد. یدار

داد که بین میزان خالقیت مدیران با اثربخشی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما ارتباط بین خالقیت با رضایت 

 مورد بررسی قرار نگرفته است.شغلی 

همراه تضاد و ههای ورزشی بآل جهانی در ورزش با وجود جو رقابتی شدید در رشتهامروزه رسیدن به جایگاه ایدههمچنین 

کند که توانایی حل خالقانه مشکالت و مسائل را داشته باشد. چرا که های ورزشی، مدیریت را طلب مینتعارض در سازما

بطوریکه دارا بودن خالقیت یکی از ویژگیهای   رساندها را متحول کرده و آنها را به اوج میعنوان کیمیایی، سازمانخالقیت به 

از این رو انتخاب مدیرانی خالق که انسانها می باشد، که می تواند یک مدیر را در زمان مواجهه با مسائل روزمره یاری دهد، 

های بزرگ سازمان تربیت بدنی و مدیریت ورزش کشور داشته باشد یکی از چالش ورزشی را سازمانپتانسیل پیشبرد موفق 

و رضایت شغلی  لذا  نقشی که خالقیت مدیران می تواند در اثر بخشی است که در سالهای اخیر به وضوح مشاهده شده است.

تعارف و با توجه به افکار دیگران های ممدیران اثربخش از راه اقدام سازمان ایفا کند برکسی پوشیده نیست. از سوی دیگر

                                                           
Zampetakis et al-1 

bentli- 5 
3 -Nicolae Balcescu 
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فرصت هایی فراهم می آورند که با آزمودن افکار و نتایج، فکر موفق به حساب صاحب آن گذاشته شده و بدین گونه تمام توان و 

و به  ظرفیت افرادش را بکار می گیرد آنان با این گونه اقدام ها فضایی مناسب از اعتماد، موفقیت و اطمینان را فراهم می آورد

را شناخت تا  یشغل تیرضا جادیمؤثر در ا عوامل دیبا یهر سازمان در. همچنین کندمی تحکیم ارتباطات و حمایت متقابل کمک

توان و تالش و  تیاز نها یادار طیو آرامش در مح تیضمن احساس امن مدیراننموده و  جادیا یالزم در منابع انسان زهیانگ

سازمان هایی که اثربخشی سطح باالیی دارند،  .ندیسازمان استفاده نما اهدافبه  یابیدست یتخصص خود برا دانش و مهارت و

در واقع انسجام بین کارکنان در سطح باالست و نشان می دهد که کارکنان عالوه بر این که خالقیت باالیی دارند و بر محور 

هستند. با توجه به مباحث ذکر شده پژوهش حاضر دانش عمل می کنند دارای احساس رضایت خاطر و تعهد سازمانی باالیی 

چگونه است ؟ و  خوزستانبه دنبال این سوال است که میزان خالقیت و اثربخشی و رضایت مدیران ادارات تربیت بدنی استان 

 چه ارتباطی بین این متغیرها در بین مدیران وجود دارد؟

 :اهمیت و ضرورت تحقیق

خالقیت هرچه باشد خیلی مهم والزم است چون باعث تمامی  "( حرف جالبی در مورد خالقیت دارد او می گوید 1334)4هیالرد

موفق  هدایت و رسیدن به اهداف تواناییاز این رو انتخاب مدیرانی خالق که (. 9099)همتی، "تمامی پیشرفتهای بشری است

است که و سازمان های ورزشی ورزش  مشکالتیکی از  بوجود بیاورد، و بتواند سازمانی اثربخش را ورزشی را داشته باشد ادارات

ورزشی به طور  سازمان های ورزشیدرسالهای اخیر تغییر در مدیریت  .در سالهای اخیر به وضوح مشاهده شده است

چشمگیری افزایش یافته است. همگان انتظار دارند تا با مدیریتی جدید، یکباره تغییر شگرف در روند ورزشی ایجاد شود و 

خالقیت همواره مفهومی اسرارآمیز،  .کندها از بین برود. این انتظار بی واسطه تصویری از خالقیت در ذهن تداعی میکاستی

ست. خالقیت را شاید بتوان برترین سطح یادگیری بشر، باالترین توانمندی تفکر و محصول نهایی ذهن وسیع و بسیار پیچیده ا

مؤسسات یک امر ضروری است،  ها وقیت و نوآوری و ایجاد تغییر و دگرگونی در سازمانخال بنابراین و اندیشه انسان دانست،

به مراتب حساس و  ادارت تربیت بدنی ت در . این تغییر و تحوالها همه در حال تغییر و تحول هستندچرا که جامعه و سازمان

در  قیت و نوآوری هدایت کند.کارگیری خالیق خود را جهت بهها و عالاهداف، گرایشسازمان اهمیت است و باعث شده که  با

جامعه است و در بین تمام های آموزشی آن های وجودی سازمانای بر پایهکه اساس خودکفایی و استقالل در هر جامعه حال

عامل  نیترمهمنیروهای اثربخش یک سازمان آموزشی، اغلب صاحب نظران و متفکران مسائل تربیتی اعتقاد دارند که مدیران، 

 موثر در این جریان هستند.

هدفهای سازمان همچنین صاحبنظران سازمان و مدیریت بر این باورند که مدیران زمانی اثربخشند که نتایج کارشان تحقق 

سازمان اثربخش  .، کلید موفقیت سازمان به شمار می آید"کارهای درست"اثربخشی، یعنی انجام دادن  باشد از دید دراکر

مدیران اثربخش از راه اقدام های متعارف و با توجه به افکار دیگران  .سازمانی است که به هدف ها یا نتایج بهینه خود نائل آید

فرصت هایی فراهم می آورند که با آزمودن افکار و نتایج، فکر موفق به حساب صاحب آن گذاشته شده و بدین گونه تمام توان و 

فقیت و اطمینان را فراهم می آورد و به ظرفیت افرادش را بکار می گیرد او با این گونه اقدام ها فضایی مناسب از اعتماد، مو

 تحکیم ارتباطات و حمایت متقابل کمک می کند.

                                                           
Hilard   -4  
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دراین راستا رضایت شغلی از جمله موارد مهم در موفقیت افراد و سازمان می باشد و کمتر در ادارات مورد توجه قرار می گیرد. 

باال و مدیران از تاکتیک توانمند سازی کارکنان بهره در سازمان ورزشی ما هر چقدر بتوانیم بازدهی و مشارکت کارکنان را 

ها داشته باشند. رضایت شغلی حالت احساسی مثبت یا بگیرند، می توانند نقش به سزایی در میزان موفقیت این سازمان

فراد می مطبوعی است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت مثبت، کمک زیادی به سالمت فیزیکی و روانی ا

کند. از نظر سازمانی، سطح باالی رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که به جذب و بقای کارکنان 

بنابراین  د.منجر شو یو تعهد سازمان یورهبه بهر تواندیم یشغل تیکه رضا( معتقدند 1338) 8انجامد بطوری که اوه و یونگمی

اظ ایفای نقش مهم در جهت بهسازی و شکوفایی اقتصادی جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار مدیریت مراکز و ادارات به لح

است چرا که این مدیران می توانند با رهبری پویای خویش و ایجاد یک محیط بر پایه خالقیت هدفهای سازمان را با صرف 

 تیجه رضایت شغلی را بهبود بخشند.منابع کمتر و کیفیت بهتر تحقق بخشیده و اثربخشی را افزایش دهند و در ن

 می توان موارد ذیل را بیانگر اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق حاضر دانست: لذا

  با مشخص شدن ارتباط بین خالقیت با میزان اثربخشی مدیران ورزشی گامی در جهت شناسایی فاکتورهای

 ایجادکننده اثربخشی و عوامل اثر گذار بر رضایت شغلی برداشت

 نسانی با انگیزه مهمترین عامل اثربخشی است و انگیزش نیز با افزایش سطح روحیه و تشویق فعاالنه خالقیت نیروی ا

 از طرف مدیران فراهم می آید

  با شناسایی برخی عوامل همبسته با اثربخشی برای مدیران ورزشی و مورد توجه قرار دادن این عوامل منجر به

 افزایش خالقیت و رضایت شغلی می گردد

 .منجر به شناسایی موانع فکری و شکل دهی الگوهای ذهنی مناسب مدیران ورزشی خواهد شد 

 اداری کاهش یافته، روند انجام اموراصالح شده وهمچنین در مورد  -با تقویت تفکر خالقانه هزینه های آموزشی

 موضوع مهم وقت به عنوان مشکل اساسی بشردر آینده صرفه جویی می شود. 

  با ابداع روشهای نو و دست آوردهای جدید، شیوه های سخت انجام کارها کنار گذاشته شده وسطح رفاه وآسایش

 عمومی و رضایت شغلی سازمان افزایش می یابد. 

 :اهداف تحقیق

 اهداف کلی

 و ارائه مدل  ارتباط بین خالقیت ، اثربخشی و رضایت شغلی مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان خوزستان

 مفهومی معادالت ساختاری

 

 اهداف اختصاصی

  مدیران با خالقیت، اثربخشی و رضایت شغلی  کار( سابقهتحصیالت/ )سن/ی شناخت تیجمع یهایژگیو نیارتباط بتعیین

 خوزستانتربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان 

 خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  یشغل تیو رضا خالقیت نیارتباط ب تعیین 

                                                           
Oh and yong-5 
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 خوزستان مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استاناثربخشی و  خالقیت نیارتباط ب تعیین 

 خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان اثربخشی و رضایت شغلی  نیارتباط ب تعیین 

  مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و  یشغل تیرضا با اثربخشی و خالقیترابطه بین  مفهومیتعیین برازش پذیری مدل

 خوزستانجوانان استان 

 

 

  : فرضیه ها

شغلی مدیران خالقیت، اثربخشی و رضایت شغلی  با سابقه کار(تحصیالت/  )سن/ی شناخت تیجمع یهایژگیو نیب .9

 وجود دارد.ارتباط  خوزستانتربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان 

 ارتباط وجود دارد. خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  یشغل تیو رضاخالقیت  نیب .1

 ارتباط وجود دارد. خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  اثربخشیو  خالقیت نیب .0

 ارتباط وجود دارد. خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان اثربخشی و رضایت شغلی  نیب .4

مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان خالقیت با اثربخشی و رضایت شغلی رابطه بین  مدل مفهومی .8

 از برازش پذیری مناسبی برخوردار است. خوزستان

با میانگین بهینه آن اختالف  خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان بین میزان خالقیت  .0

 معناداری وجود دارد.

با میانگین بهینه آن اختالف  خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان بین میزان اثر بخشی  .9

 معناداری وجود دارد.

با میانگین بهینه آن اختالف  خوزستانی سازمان ورزش و جوانان استان مدیران تربیت بدنبین میزان رضایت شغلی  .9

 معناداری وجود دارد.

 

 روش تحقیق:

باشد که به شکل میدانی صورت ها، توصیفی  همبستگی میروش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده

 باشد.از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع علی است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری می گرفته است.

   جامعه آماری

و معاونین و کارکنان سازمان ورزش و )مدیر کل، روسای ستادی اداره کل، روسا  پرسنل ق شامل کلیهجامعه آماری این تحقی

 باشند. نفر می 043حدود  در 9014که در سال است  خوزستانجوانان استان 

 و روش نمونه گیری نمونه آماری

 به دلیل محدودیت جامعه آماری  نمونه آماری برابر با جامعه آماری بصورت تمام شمار می باشددر تحقیق حاضر 

 متغیرهای تحقیق
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در این تحقیق متغیر پیش بین خالقیت و  متغیر مالک اثربخشی و رضایت شغلی مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان 

 می باشند. خوزستان

 

 :روش گردآوری داده ها

  شد.تحلیلی )پیمایش( است و به شیوه میدانی انجام خواهد  –از آنجا که پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

 ابزار اندازه گیری  

 پرسشنامه اطالعات فردی نمونه ها:

 جنسییت، سین،   عینی شامل متغیرهای که شده تهیه محقق توسط ای پرسشنامه شده ، تعیین اهداف به دستیابی راستای در

 .و رشته تحصیلی می باشد سابقهسطح تحصیالت، 

 خالقیت رندسیپ پرسشنامه 

باشد، استفاده شد. در این ابزار سوال می 83که دارای جهت ارزیابی خالقیت در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد رندسیپ 

( و بیشترین 9ارزشی لیکرت جهت پاسخگویی به سواالت استفاده شده است که کمترین امتیاز را کامال مخالف ) 8از طیف 

 %91از طریق آلفای کرونباخ  9013اص داد. پایایی آن در تحقیق اسمایی در سال ( به خود اختص8امتیاز را کامال موافق )

 بدست آمد.

 :  اثربخشیپرسشنامه 

-سوال می 13( استفاده شد. این ابزار دارای9091برای ارزیابی اثربخشی در این پژوهش از پرسشنامه حمیدی و همکارانش )

قاومت منفی در برابر تغییرات، بهبود کیفیت و تعهد سازمانی را می باشد که فاکتورهایی از قبیل انگیزش کاری، میزان م

ارزشی لیکرت برای پاسخ گویی استفاده شده است؛. روایی این پرسشنامه را اثبات نمودند.  8سنجد. در این پرسشنامه از طیف 

 بدست آمد. %99از طریق آلفای کرونباخ  9013پایایی آن در تحقیق صحرایی در سال 

 ابعاد پرسشنامه اثربخشی 9-9جدول 

 تعداد سوال مولفه

 9 تعهد

 9 بهیود کیفیت

 0 مقاومت منفی

 0 انگیزش

 

 پرسشنامه رضایت شغلی
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  13( طراحی شده است که یک آزمون 9199جهت ارزیابی رضایت شغلی از پرسشنامه ای که توسط سلوکسی ودیوریس)

 سنجدرضایت شغلی شرکت کنندگان را از نمره یک تا نمره پنج  میای لیکرت، سؤالی می باشد و بر مبنای پنج درجه

(روایی وپایایی این پرسشنامه رامورد تایید قرار دادند.پایایی سطوح رضایت شغلی این 9113(و ویتل دیوریس )9110دیشپاند)

یران نیز خانم فرزانه درا به دست آمد. %91( بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1339پرسشنامه در تحقیق تسی هوانگ )

واالمنش در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تخت عنوان مقایسه رضایت شغلی وعملکرد در معلمان تربیت بدنی وغیر تربیت 

  بدنی زن مدارس شهررشت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات ازاین پرسشنامه استفاده نموده است.

 

 

 

 

 

 رضایت شغلیابعاد پرسشنامه  1-9جدول 

 تعداد سوال مولفه

 4 رضایت از سرپرست

 4 رضایت از همکاران

 4 رضایت از حقوق ومزایا

 4 رضایت از ارتقا وترفیع

 4 رضایت از ماهیت کار

 

 ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 0-9 جدول

 

 

 ضریب عنوان پرسشنامه ردیف

 98/0 خالقیت 1

 98/0 اثربخشی 2

 /.98 رضایت شغلی 3
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  شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات  

 و آمار استنباطیآمار توصیفی 

در سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحیراف معییار بیه توصییف داده هیای      

هیای آمیاری   از میدل پژوهش پرداخته شد، و در بخش دوم، جهت تجزیه و تحلیل استنباطی یافتیه هیا و آزمیون فرضییه هیا،      

و مدل سازی معیادالت   13نسخه  SPSSای و آزمون اسپیرمن و با استفاده از نرم افزار کولموگروف اسمیرنف، آزمون دو جمله

 علی متغیرها استفاده گردید.جهت بررسی رابطه 9.0ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 

 

 یافته های تحقیق:

بررسی بر حسب  -0توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب جنس  -1 جمعیت شناختیهای ویژگی -9 : یافته های توصیفی

 وضعیت سن -0سابقه کار  -8سابقه قهرمانی  -4تحصیالت 

 

 پژوهش های فرضیه 

خالقیت، اثربخشی و رضایت  با سابقه کار(تحصیالت/  )سن/ی شناخت تیجمع یهایژگیو نیبفرضیه اول: 

 . وجود دارد.ارتباط  خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  شغلی

مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  این نتایج به ترتیب در سه متغیر خالقیت، اثربخشی و رضایت شغلی

  باشد.بدین شرح میخوزستان 

بین سن و  معنادار بین تحصیالت و خالقیت و ارتباط معکوس و معناداری ارتباط مستقیم و دهندهنتایج این آزمون نیز نشان

و همچنین ارتباط مستقیم و معنادار بین سابقه قهرمانی وخالقیت و ارتباط معکوس و معنادار میان سابقه کار باشد.خالقیت می

ت و اثر بخشی در سازمان به همچنین ارتباط مستقیم و معنادار بین سن و اثر بخشی همچنین تحصیال و خالقیت  میباشد.

چشم میخورد و البته ارتباط معکوس و معنادار بین بین سن و رضایت شغلی و نیز تحصیالت و رضایت شغلی به چشم 

میخورد. در نهایت رابطه مستقیم و معنادار بین سابقه قهرمانی و اثر بخشی در سازمان به چشم میخورد ولی در عین حال 

 رضایت شغلی در سازمان وجود دارد. ر بین سابقه قهرمانی و رضایت شغلی و همچنین سابقه کار ورابطه معکوس و معنا دا

 

 خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  خالقیتو  های جمعیت شناختیویژگی. ضرایب همبستگی بین 4-9جدول 

 متغیر 
متغیرهای جمعیت 

 شناختی
r سطح معناداری تعداد 

ت
قی

ال
خ

 

 340/3 14 131/3 تحصیالت 

 989/3 00 181/3 سابقه قهرمانی

 384/3 14 -911/3 سابقه کار
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 304/3 14 -110/3 سن

 

 

رابطه  باشدی ارتباط مستقیم و معنادار بین سابقه کار و اثر بخشی میدهندههمچنین در ادامه نتایج این آزمون نیز نشان

و اثر بخشی ، رابطه معکوس و معنادار بین سن و اثر بخشی و در نهایت رابطه معکوس و معکوس و معنا دار میان تحصیالت 

  معنادار بین سابقه قهرمانی و اثر بخشی میباشد.

 

 

 

 
 خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان اثر بخشی و  های جمعیت شناختیویژگی. ضرایب همبستگی بین 8-9جدول 

 

 

 

 

 متغیر 
متغیرهای جمعیت 

 شناختی
r سطح معناداری تعداد 

ی
ش

بخ
ر 

اث
 

 091/3 14 -344/3 تحصیالت 

 091/3 00 -311/3 سابقه قهرمانی

 390/3 14 141/3 سابقه کار

 99/3 19 -390/3 سن

 

رضایت و  شناختیهای جمعیت ویژگیی عدم ارتباط مستقیم و معنادار بین دهندهدر انتها  نتایج آزمون اسپیرمن نیز نشان

یعنی بین سن و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنادار ، بین سابقه کار و رضایت شغلی رابطه مستقیم و  باشدمی شغلی

معنادار ولی بین تحصیالت و رضایت شغلی رابطه معکوس و معنادار و میان سابقه قهرمانی و رضایت شغلی نیز رابطه معکوس 

 . و معنا دار به چشم میخورد.
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 خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان رضایت شغلیو  های جمعیت شناختیویژگی. ضرایب همبستگی بین 0-9جدول 

 

 متغیر 
متغیرهای جمعیت 

 شناختی
r سطح معناداری تعداد 

ی
غل

 ش
ت

ضای
ر

 

 880/3 14 -301/3 تحصیالت 

 984/3 00 -389/3 سابقه قهرمانی

 014/3 14 389/3 سابقه کار

 910/3 19 309/3 سن

 

ارتباط  خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  یشغل تیو رضاخالقیت  نیبفرضیه دوم : 

 وجود دارد.

مدیران تربیت بدنی سازمان  یشغل تیو رضای ارتباط معکوس و معنادار بین خالقیت دهندهنشاناسپیرمن . نتایج آزمون 

  .باشد( میp  ،091/3- =r=339/3) خوزستانورزش و جوانان استان 

 خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  یشغل تیو رضا. ضرایب همبستگی بین خالقیت 9-9جدول 

 

 سطح معناداری تعداد r متغیر وابسته متغیر مستقل

 <39/3 14 -091/3** یشغل تیرضا خالقیت

39/3>p      ** :38/3>p  *: 

ارتباط  خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  اثربخشیو  خالقیت : بین  سومفرضیه 

 وجود دارد.

مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و  اثربخشیو  ی عدم ارتباط معنادار بین عامل خالقیتدهندهنشان آزمون اسپیرمن. نتایج 

نشان دهنده ضرایب همبستگی  99-4باشد. این نتایج در جدول ( میp  ،998/3- =r=394/3) خوزستانجوانان استان 

 باشد. می خوزستان مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان اثربخشیو  خالقیت

 خوزستان مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان اثربخشیو . ضرایب همبستگی بین خالقیت 9-9جدول 

 

 سطح معناداری تعداد r متغیر وابسته متغیر مستقل
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 394/3 14 -998/3** اثربخشی خالقیت

39/3>p      ** :38/3>p  *: 

 

 خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان اثربخشی و رضایت شغلی  نبی چهارم:فرضیه 

  ارتباط وجود دارد.

مدیران تربیت بدنی سازمان  یشغل تیو رضای ارتباط مستقیم و معنادار بین اثربخشی دهنده نشان اسپیرمن نتایج آزمون

  باشد( میp  ،401/3 =r=339/3) خوزستانورزش و جوانان استان 

 

 

 

 خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  یشغل تیو رضا. ضرایب همبستگی بین اثربخشی 1-9جدول 

 سطح معناداری تعداد r متغیر وابسته متغیر مستقل

 <339/3 14 -091/3** یشغل تیرضا اثربخشی

39/3>p      ** :38/3>p  *: 

 

مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و شغلی با اثربخشی و خالقیت و رضایترابطه بین  مدل مفهومی پنجم :فرضیه 

    از برازش پذیری مناسبی برخوردار است. خوزستانجوانان استان 

باشد. در این روش متغیره می ترکیبی از تحلیل تاییدی و رگرسیون چند Lisrelیابی معادالت ساختاری در نرم افزار مدل

باشد. در همین راستا محقق در این پژوهش پس از ساختاری میگیری و آزمون مدل آزمون کلی مدل شامل آزمون مدل اندازه

گیری تحقیق و آزمون مدل و بررسی ارتباط بین متغیرها در پی آزمون مدل اندازه Spssدر نرم افزار  انجام تحلیل یافته

  باشد.ساختاری می

 

با میانگین بهینه  خوزستان فرضیه ششم: بین میزان خالقیت مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان

 آن اختالف معناداری وجود دارد.
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های این پژوهش، میانگین بهینه را ارزشی پرسشنامه 8با توجه به طیف  ایآزمون دو جمله ونتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف 

 در نظر گرفت. 0

ای برای بررسی این فرضیه استفاده کرده دوجملهاز آزمون این پژوهش با توجه به غیرطبیعی بودن توزیع درمتغیر خالقیت  در

کنند. این آزمون دهد همه نمونه های تحقیق شرایط خالقیت را در خود مناسب ارزیابی میمیدر این راستا نتایج نشاناست. 

 . قابل مشاهده است 9-4این نتایج در جدول معنادار بود که  p<39/3در سطح معناداری  فرضیه

 خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان تحلیل خالقیت . نتایج 9-4جدول 

 تعداد طبقه معیار
نسبت 

 مشاهده شده

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 خالقیت
3m≤ 

3m> 

3 

14 

33/3 

9/3 
339/3 

شرایط 

 مناسب

 

با میانگین  خوزستان مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استانبین میزان اثر بخشی فرضیه هفتم : 

 اختالف معناداری وجود دارد. بهینه آن

از با توجه به غیرطبیعی بودن توزیع درمتغیر اثر بخشی  و می شود ای استفاده جهت بررسی این فرضیه نیز از آزمون دو جمله

درصد از نمونه های تحقیق  09دهد میدر این راستا نتایج نشانای برای بررسی این فرضیه استفاده کرده است. آزمون دوجمله

 درصد از آنان شرایط اثر بخشی را مناسب ارزیابی نمی کنند. این آزمون فرضیه 01شرایط اثر بخشی را مناسب ارزیابی کرده و 

 قابل مشاهده است.  9-4این نتایج در جدول معنادار بود که  p<39/3در سطح معناداری 
 خوزستانران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان مدی. نتایج تحلیل اثر بخشی 9-4جدول 

 تعداد طبقه معیار
نسبت 

 مشاهده شده

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 اثر بخشی
3m≤ 

3m> 

08 

11 

01/3 

09/3 
339/3 

شرایط 

 نامناسب

 

با  خوزستان مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان بین میزان رضایت شغلی   هشتم :فرضیه 

 اختالف معناداری وجود دارد. میانگین بهینه آن

رضایت با توجه به غیرطبیعی بودن توزیع درمتغیر  و شده استای استفاده جهت بررسی این فرضیه نیز از آزمون دو جمله

از نمونه  درصد 91دهد میدر این راستا نتایج نشانای برای بررسی این فرضیه استفاده کرده است. از آزمون دوجمله شغلی

را مناسب ارزیابی نمی  درصد از آنان شرایط رضایت شغلی 19را مناسب ارزیابی کرده و  های تحقیق شرایط رضایت شغلی

 قابل مشاهده است.  1-4این نتایج در جدول معنادار بود که  p<39/3در سطح معناداری  کنند. این آزمون فرضیه
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 خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  . نتایج تحلیل رضایت شغلی1-4جدول 

 تعداد طبقه معیار
نسبت 

 مشاهده شده

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 رضایت شغلی
3m≤ 

3m> 

10 

09 

19/3 

91/3 
39/3 

شرایط 

 مناسب

 

 بحث و نتیجه گیری

مدیران  شغلیخالقیت، اثربخشی و رضایت  با سابقه کار(تحصیالت/  )سن/ی شناخت تیجمع یهایژگیو نیب

 وجود دارد.ارتباط  خوزستانتربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان 

سن و بین  ارتباط معکوس و معنادارتحصیالت و خالقیت و ارتباط مستقیم و معنادار بین   اسپیرمن همبستگینتایج آزمون 

ی عدم ارتباط مستقیم و دهندهانتها  نشانباشد و در میو اثر بخشی  ارتباط مستقیم و معنادار بین سابقه کارو خالقیت 

 . باشدرضایت شغلی میو  های جمعیت شناختیمعنادار بین ویژگی

 شغلی دررضایت تدریس مقطع و تحصیلی و رشته است کار نقش کار و اجتماعی، محیط عواملی شغلی رضایت اصلی عامل سه

، رابطه هسته کنترل با رضایت شغلی  نیستند موثر شغلی دررضایت میزان تحصیالت خدمت، سابقه تاهل، اما وضعیت موثر،

 -0سن  -1جنس  -9بین المللی مورد بررسی قرار داد. شش متغییر عبارت  از : وشش متغیر دموکراتیک در میان موسسات

 سنوات خدمت.  -0سطح اشتغال  -8سطح تحصیالت  -4ملیت 

پیچیده بوده است. در قلمرو علم روانشناسی و رفتارشناسی جدید نیز به خالقیت همواره مفهومی اسرار آمیز، وسیع و بسیار 

دلیل ابهام وپیچیدگی ماهیت خالقیت، میان روانشناسان و پژوهشگران ذهن و روان در تعریف و تبیین آن اختالف نظرهای 

ان خود را درباره پدیده های خالقیت زمانی پا به عرصه وجود می گذارد که فرد یا افرادی، سطح دانش زم زیادی وجود دارد.

طبیعی و یاخود انسان کافی ندانسته و خود را ناچار به بهره گیری از طیف وسیع توانایی ها ببینند، تا فرا رسیدن آن برهه 

اززمان که دیگرجستجوگری در جستجوی راه های تکمیل فنون باقی نماند، ویا آن لحظه که تحقیق برای ازدیاد سطح 

ه توقف درآمده و ضرورت جهاد ملی در راه دستیابی به خودکفایی و خودیابی در جامعه بین المللی، بی تولیدهای صنفی ب

اهمیت تلقی شود، پیکار خستگی ناپذیر که در نهایت به نوآوری و تحول می انجامد، ادامه خواهد داشت و پایانی بر آن متصور 

 نیست. 

سازمان می باشد و یا  برای کسب منابع ارزشمند جهت استمرار عملکردقابلیت بهره وری از محیط از سوی دیگر اثربخشی 

اثربخشی واقعی یک سازمان را نیل به اهداف سازمانی می دانند. برای اثربخشی و حفظ ادامه موفقیت، مدیران بایستی ویژگی 

ارتباطی داشته باشند و برای  –های خاص، توانایی ها و شایستگی های بالقوه و دانش و تجربه طوالنی و مهارت های اجتماعی 

اینکه مدیریت اثربخش ایجاد گردد، باید از هدف ها آغاز کرد. شناخت اهداف و باور داشتن آنها، تعهد نسبت به کسب آنها، 

همسویی و همانندی با آنها و تحرک و انگیختگی در جهت آنها گام نخستین در جهت اثربخشی مدیران است. در اجرای برنامه 
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ان در درجه اول باید به منابع و به ویژه به نیروی انسانی خود متکی باشند. الزمه اثربخشی، پذیرش اهداف سازمان ها مدیر

است و تحقق اهداف بر استفاده از همه منابع در دسترس مدیران بستگی دارد. لذا با توجه به ارتباط بین سابقه و میزان 

نان با سابقه به سبب داشتن تجربه و سابقه کاری خود در ادارات تربیت بدنی اثربخشی می توان بیان نمود که مدیران و کارک

می توانند هدف های تولیدی سازمان را شناسایی نموده و مشخص کنند و آنگاه میزان اهداف تامین را اندازه  خوزستاناستان 

طح معینی از سود و رضایت مشتری و ارباب گیری نمایند. چرا که مدیران و یا ادارات تربیت بدنی همواره در پی آنند که به س

 رجوع دست یابند که خود اثربخشی را به دنبال دارد.

لذا احتماال عدم همخوانی در برخی متغیرهای جمعیت شناختی با متغیرهای تحقیقی را می توان تفاوت در جامعه آماری و 

ق نیاز به تالش و پشتکار اجتناب ناپذیر دارند. ابزار اندازه گیری و شرایط و محیط کاری دانست. همچنین متغیرهای فو

و کشور، لزوم استفاده از نیروهای با جنسیت گوناگون  استان خوزستان توسعه ورزش در سطح درنتیجه با توجه به نتایج حاضر 

ار و کمیته های تخصصی، خبره احساس می شود. استفاده از افراد با تجربه و پیش کسوت در سمت های گوناگون در کن

نیروهای جوان در بخش ها و سطوح مختلف می تواند به توسعه فعالیت های ادارات تربیت بدنی کمک نماید. با توجه به 

پیشرفت علوم ورزشی و تربیت بدنی و نیازهای مختلف نیروی انسانی شاغل در بخش های مختلف تربیت بدنی لزوم استفاده از 

 افراد با تحصیالت نیز ضروری است

 ارتباط وجود دارد. خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  یشغل تیو رضاخالقیت  نیب

مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان  یشغل تیو رضای ارتباط معکوس و معنادار بین خالقیت دهندهنتایج آزمون اسپیرمن نشان

 می منفی که دارند داری معنی رابطه متغیر دو این که گرفت نتیجه توان میس باشد. پ( میp  ،091/3- =r=339/3) خوزستاناستان 

مدیران کاهش می یابد. و با کاهش خالقیت میزان رضایت شغلی  شغلی رضایت خالقیت، افزایش با که معنی این به باشد

 .افزایش می یابد

 توانایی ارتقای جهت در آنها گذاری سرمایه بیشتر، خالقیت و نوآوری راستای در ها سازمان برای موجود موفق راههای از یکی

 کار ثابت و معین رفتارهای های نقشه و طرحها بر تکیه با صرفاً که سازمانی. باشد می شدن تر خالق راستای در کارکنانشان

میزان دهد که خود سبب کاهش  می افزایش نیز را شغلی استرس و است پذیر آسیب بسیار اجتماعی نظام کند، یک می

 در است بدیهی .باشد نمی خوشایند پیشرفت کند خواهد می که سازمانی برای موضوع این و رضایت شغلی کارکنان می گردد

 به بیشتری نسبت امنیت احساس و آمده پایین افراد آن شغلی استرس میزان باالست خود شغل از افراد رضایت که سازمانی

 .کرد خواهد کمک شغلی عملکرد بهبود و خالقیت به امر این و شده بیشتر کار بر تمرکز و داشته خود کار محیط

اکثر نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار بین خالقیت و رضایت شغلی می باشد. بدین معنا که با افزایش خالقیت میزان 

تاکید زیادی برآنها میگردد و شغل و  رضایت شغلی افراد در سازمان افزایش می یابد، خالقیت ونوآوری متغیرهایست که امروزه

سازمان بدون آنها به حالت رکود درمی آید و امروزه الزمه حفظ وپیشرفت وجلوگیری از نابودی مشاغل، وجود نوآوری در 

 آنهاست. بنابراین بدیهی بنظرمی آید که بین خالقیت و خصوصا نوآوری با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد و با باالرفتن

 نوآوری رضایت شغلی نیزافزایش می یابد. 
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مدیران در روشهای و افزایش رضایت شغلی،  در انتها می توان گفت که برای گذر از مدیریت سنتی و حفظ بقاء سازمان

 تغییر در نگرش به نیروی انسانی می تواند نتیجه خوبی برای مدیران. مدیریتی خود باید تغییرات عمیق و اساسی ایجاد نمایند

حاصل نماید. به این معنا عوامل سازمانی ) حقوق و دستمزد. ترفیعات. خط مشی های سازمانی( عوامل محیطی و عوامل فردی 

نوع نگرش. سطح نیازهای فردی و غیره( در نظر گرفته شود که تمامی مسائل مورد بحث در هر سازمان به منابع  ،) سطح بلوغ

انی بعنوان سرمایه انسانی از موفقیت های سازمان است. که بر اساس آمار سالهای انسانی بر می گردد. نگاه به نیروی انس

ناسزاگویی در محیط کار. درخواست نتیجه کار  زکارکنان برگرفته از حجم بیش از حد کار. ا خدمت ترک و رضایت عدم  اخیر

ت می توان اشاره کرد دو مورد قابل توجه در نهای. در مدت زمان بسیار محدود و خارج از توان. اضافه کاری اجباری میباشد

است اول اینکه بیشترین نشانه ها به سمت مدیران می باشد و دوم اینکه محور اصلی منابع انسانی و مدیریت بر این سرمایه 

 .کار انسانی است. بعبارتی مدیران وقتی می توانند به موفقیت دست یابند که ابتدا به نیروی انسانی خود توجه کنند بعد به

 ارتباط وجود دارد. خوزستانمدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  اثربخشیو خالقیت  نیب

مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان  اثربخشیو  بر اساس نتایج آزمون اسپیرمن ارتباط معنادار بین عامل خالقیت

 ( وجود ندارد.p  ،998/3- =r=394/3)خوزستان 

مدیریت خالقیت صرف کافی نیست، بلکه یک مدیر خالق باید بتواند با توجه به منابع در دسترس خود از جمله نیروی  در

، مالی و همچنین با مدنظر قرار دادن تغییرات و شرایط داخلی و خارجی سازمان بتواند سازمان خود را به افق ها انسانی، مادی

خالقیت موجب می شود  کند.د که این خود شاید مدیران را وارد حیطه اثربخشی میریزی شده برسان و اهداف از پیش برنامه

که نیروهای با استعداد در سازمان به پردازش اندیشه های خود بپردازند، این اندیشه های پردازش شده به نوآوری تبدیل می 

 یش بهره وری و اثربخشی و رضایت خاطر گردد.شود و نتیجه نوآوری ایجاد روش های کارآمد، اصالح ساختارهای ناکارآمد، افزا

اما در نیل به اهداف عالوه بر وجود منابع الزم، جو سازمانی و خالقیت مدیران سازمان نقش بسزایی دارند تحقیقات صورت 

محسوب به عبارتی تحقیقات مذکور، نوعی اعتبار تجربی برای تحقیق حاضر . باشندگرفته در این زمینه مبیین ادعای فوق می

دهد که با افزایش میزان خالقیت مدیران ادارات ورزشی میزان اثر بخشی، های تحقیق نشان میبه طور کلی یافتهشوند. می

های نو، اعمال صحیح مدیریت در سازمان و مشارکت مدیران، کسب موفقیت، دستیابی به اهداف و پرورش کارکنان، خلق ایده

 یابد. مت منفی تغییری نمیانگیزش، تعهد، بهبود کیفیت و مقاو

 

  ارتباط وجود دارد. خوزستان مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان رضایت شغلی و اثربخشی   نبی

مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و  یشغل تیو رضابر اساس نتایج آزمون اسپیرمن ارتباط مستقیم و معنادار بین اثربخشی 

 ( وجود دارد. p  ،401/3 r=339/3) خوزستانجوانان استان 

موفقیت هر سازمان تا حدود زیادی وابسته به تالش و کوشش کارکنان آن سازمان می باشد و این تالش و کوشش امروزه 

زمانی به حد کمال خواهد رسید که کارکنان از شغل خود خشنود و راضی باشند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز 

انه برآورنده حداقل نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمییید و ارتقای سطح دانش و بایستی همچون خ

رضایت شغلی باعث می شود اثربخشی فرد افزایش یابد، فرد نسبت  مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند.
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مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.کارمند راضی به سازمان متعهد می شود، روحیه فرد افزایش می یابد و 

مولدتر و اثربخش تر است رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد 

فراهم رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است .است.

میکند. رضایت افراد از شغلشان باعث می شود که فرد در اصالح سازمان، جامعه و خودش فعاالنه تالش کند و اثربخش جلوه 

نماید. اثرات عدم رضایت شغلی می تواند غیبت، تاخیر در کار، ترک خدمت، بازنشستگی زودرس و فعالیت اتحادیه باشد که 

 .د مجموع این عوامل از اثربخشی می کاه

 مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استانشغلی با اثربخشی و خالقیت و رضایترابطه بین  مدل مفهومی

    از برازش پذیری مناسبی برخوردار است. خوزستان

مدل ی برازش مناسب و قابل قبول ها نشان دهندهبر مبنای یافته های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مقادیر تمامی شاخص

( بنابراین و براساس برازش مناسب الگوی مفهومی پژوهش، همخوانی ˃GFI˃ ،1/3 AGFI 1/3باشد )مفهومی تحقیق می

بیانگر این نکته از که متغیر خالقیت در مقایسه با متغیر شود. های گردآوری شده مورد تایید واقع میالگوی مفهومی با داده

برخوردار  خوزستان مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان ثر بخشی از تاثیرگذاری بیشتری بر ارضایت شغلی 

( که در مقایسه با 90/3باشد. خالقیت ضمن تاثیر مستقیم روی اثر بخشی )است که حاکی از اهمیت بسیار زیاد این متغیر می

نیز بر  44/3به میزان رضایت شغلی طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی ( باالتر است، به81/3)رضایت شغلی میزان تاثیر 

  .روی اثر بخشی موثر است

نتایج نشان داد که خالقیت مدیران در مقایسه با رضایت شغلی از میزان اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری بر میزان اثربخشی 

و  پرداختن مدیران ورزشی استان به خالقیت و نوآوری چه رد. داخوزستان  تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استانمدیران 

به صورت مستقیم یعنی پیاده گردن ایده های نو در زمینه های اداری فنی و تخصصی توسط خود آنان و چه به صورت 

های یکنواخت غیرمستقیم یعنی استقبال و حمایت از نوآوری در سازمان فضای را به وجود می آورد که در آن روحیه انجام کار

 و تکراری رفته رفته به رفتارهای نوآورانه در سطح سازمان تبدیل می شود که خود سبب افزایش اثربخشی می گردد. 

لذا نقش خالقیت در تحول سازمانی، اثر بخشی و کارایی نقشی غیر قابل انکار است، امروزه موضوع توسعه دانایی محور، بحث 

ازمان را به ضرورتی غیر قابل اجتناب تبدیل نموده است. به عبارت دیگر میزان اثربخشی مدیریت دانش محور و خالقیت در س

و کارایی سازمانی به صورت انحصاری در گرو داشتن منابع زیاد و  ورودی های سازمان نیست. در این میان خالقیت مدیران 

یزان بهره وری و اثر بخشی در سازمان ها تلقی می سازمانی و استفاده از مدیران خالق در سازمان ها  فرصتی برای  افزایش م

اند افکار و نظرات جدید همچون روحی در های نو و نظرات بدیع و تازههمه سازمانها برای بقاء نیازمند اندیشه. بنابراین شود

 .دهدشود و آن را از نیستی و فنا نجات میکالبد سازمان دمیده می

 مدل مفهومی تحقیق1-1نمودار 

 

 

 رضایت از همکار

 رضایت از مدیر
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اختالف  با میانگین بهینه آنخوزستان  مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان بین میزان خالقیت 

 معناداری وجود دارد.

،  کنندمناسب ارزیابی می p<39/3در سطح دهد همه نمونه های تحقیق شرایط خالقیت را میدر این راستا نتایج نشان

-و ماندگاری و تأثیرگذاری آنها در دنیای رقابتی و پیچیده داخلی و بینخالقیت و نوآوری الزمه حیات سازمانی و استمرار بقاء 

باشد. در این شرایط اگر سازمانی در جهت نوآوری و خالقیت اقدام جدی انجام ندهد قطعاً با شکست روبرو خواهد المللی می

های غیر پویا و بدون خالقیت و زمانشد؛ زیرا توسعه علم و تکنولوژی و ورود کاال و تولیدات جدید به قدری زیاد است که سا

دهند و تبدیل به نوآوری، خیلی سریع از صحنه رقابت خارج شده و امکان تأثیرگذاری و مقابله با مسائل جدید را از دست می

آن های سازمانی آمیز مأموریتشوند که این عامل سبب عقب ماندن سازمان و عدم انجام موفقیتهای بسته و ایزوله میسازمان

 شود. می

خالقیت از مباحث جذابی است که نظرهای گوناگونی در مورد آن مطرح گردیده است و یک حوزه چالش برانگیز است. 

توان خالقیت را در افراد پرورش داد و به تحقیقات اخیر ثابت کرده است که خالقیت صرفاً امری ذاتی و درونی نیست؛ بلکه می

شویم، های جدید مواجه میرویم و با پیشرفتپذیرد. هر چه بیشتر به سمت آینده پیش میصورت فردی و گروهی تحقق می

شویم. شاید در این شرایط است که نیاز به افراد خالق بیش از رو میتری نیز روبهبه همراه آن با مشکالت جدیدتر و پیچیده

اند و به رسد بعضی از آنها نهادینه شدهه به نظر میرو هستیم کشود وقتی با مشکالت متعددی در جامعه روبهپیش محرز می

لذا با توجه به اینکه .  شوند، نیازمند افرادی مبدع، خالق و فرهیخته هستیم تا بتوانیم مشکالت را حل کنیمسهولت رفع نمی

آل جهانی در ه ایدهرسیدن به جایگادر سطح باالیی قرار دارد و  خوزستانمیزان خالقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان 

کند های ورزشی، مدیریت را طلب مینهمراه تضاد و تعارض در سازماههای ورزشی بورزش با وجود جو رقابتی شدید در رشته

تربیت بدنی  سازمانمی تواند که توانایی حل خالقانه مشکالت و مسائل را داشته باشد. چرا که خالقیت به عنوان کیمیایی، 

، بطوریکه دارا بودن خالقیت یکی از ویژگیهای انسانها می باشد، که می تواند رساندل کرده و آنها را به اوج میرا متحو استان

  یک مدیر را در زمان مواجهه با مسائل روزمره یاری دهد. 

رضایت از ماهیت 

 کار

 خالقیت

 تعهد بهبود کیفیت مقاومت منفی انگیزش

رضایت از ارتقا و 

 ترفیع

 حقوق و مزایا
 خالقیت رضایت شغلی 

 اثر بخشی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

19                            
    

اختالف  با میانگین بهینه آن خوزستان مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان بین میزان اثر بخشی 

 معناداری وجود دارد.

نتایج نشان می دهد که میزان اثربخشی مدیران در شرایط مطلوبی نمی  دهد.مینشان p<39/3در سطح در این راستا نتایج 

 باشد. 

صاحبنظران اثربخشی یک مفهوم نسبی است به این معنی که هر سازمانی از درجه یا میزانی از اثربخشی از دیدگاه 

اند به بیشتر هدفهای خود دست یابند بنابراین هر چه سازمانهایی هستند که توانسته های اثربخش،سازمان برخورداراست.

درک هدفهای سازمان از نخستین گام هایی لذا . تر خواهند بود نها اثربخشان آهای خود نزدیکتر شوند مدیرسازمانها به هدف

ای سازمانی باید نشانگر علت وجودی آن و آنچه که در پی دستیابی به است که باید در راه اثربخشی سازمان برداشت. هدف ه

تعریف می کنند. اثربخشی سازمان عبارتست از درجه یا « وضع مطلوب سازمان درآینده» آن است باشد. هدف ها را به صورت 

ثربخشی سازمان عبارتست از ا»از دیدگاه سیستمی)تامین منابع(، . میزانی که سازمان به اهداف مورد نظر خود نائل می آید

شاخص هایی که با آنها «توانایی سازمان در بهره برداری از محیط خود در راه تحصیل و تامین منابع ارزشمند و کمیاب

توان سازمان در بهره برداری از محیط و  -9اثربخشی سیستم تأمینی منابع سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند عبارتند از : 

حفظ  -0توان سیستم تصمیم گیری سازمان در درک و تفسیر درست از ویژگی های محیط خارج  -1کمیاب  تأمین منابع

 .توان سازمان در ارائه واکنش مساعد در برابر تغییراتی که در محیط رخ می دهد -4فعالیت های روزانه در داخل سازمان

ه نه تنها شامل عملکرد عینی است بلکه هزینه های اثربخشی نیز طبق نظر هرسی وبالنچارد یک مفهوم پیچیده ای است ک

انسانی و شرایط روانشناختی نیز هست. بنابراین اگر این اصطالح به طور وسیع تعریف شود و دربرگیرنده ارزشیابی نحوه 

 . استها  موفقیت گروه در انجام وظیفه خود و نیز حالت روانشناختی افراد و گروه

 موانع  اساسی. از سوی دیگر میشود تعیین سازمان اهداف به دستیابی و تحقق میزان با ورزشی سازمانهای بنابراین اثربخشی

 را اندازه گیری آن نیز ورزش پیچیدگی و در ادارات تربیت بدنی وجود دارد و چندبعدی بودن اثربخشی اندازه گیری برای

. بنا به نظر اتزیونی اثر بخشی یعنی نیل به اهداف سازمانی که این وضعیت علیرغم وجود احتمال اغراق در است کرده دشوار

 .بسیار پایین است خوزستان وضعیت اثربخش سازمان در بین ادارات تربیت بدنی استان 

 با میانگین بهینه آن خوزستان  مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان بین میزان رضایت شغلی 

 اختالف معناداری وجود دارد.

 موفقیت در مهم بسیار عوامل از یکی 0رضایت شغلی. ای استفاده کردمحقق جهت بررسی این فرضیه نیز از آزمون دو جمله

 پارامترهای از یکی عنوان به واقع، می گردد. در رضایت فردی احساس نیز و کارایی افزایش باعث که است عاملی و شغلی

 روانی -روحی خاطر آرامش در بسزایی شغلی سهم اجتماع، رضایت طرف از افراد های خواسته برآوردن چگونگی در اساسی

رضایت شغلی به مجموعه  دارد شغلهای گوناگون از خواسته شده نتایج و اجتماعی روابط در عمیق تاثیر نهایت در و افراد

گوییم یک فرد رضایت شغلی شود. زمانی که میافراد نسبت به شغل خود دارند اطالق میتمایالت مثبت یا احساسات مثبت که 

باالیی دارد در حقیقت منظورمان این است که وی به طور کلی به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته و از طریق آن 

نتایج به دست آمده از این تحقیق را ن دارد. توانسته است نیازهای خود را ارضاء نماید و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آ

براساس این نظریه آنچه موجبات خشنودی و رضایت فرد را فراهم می کند تبیین نمود. نظریه گروه مرجع می توان بر اساس 

خواستها و شرایط گروه  ،برآورده شدن خواستها و دیدگاههای گروهی است که فرد در آن اشتغال دارد. بنابراین اگر شغلی عالئق

 .شخص از آن شغل احساس رضایت کرده به آن عالقه مند می گردد ،را برآورده سازد
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از  خوزستان  لذا نتایج نشان می دهد که از نظر شرایط محیط کاری اکثریت مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان 

در شرایط مناسب و  و سطح کاری و حیطه ارتباطی با یکدیگرلحاظ حقوق و مزایا و تجهیزات و امکانات موجود و ماهیت 

 مطلوبی به سر می برد که توانسته است رضایت شغلی مدیران را به دست آورد.
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