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بین حمایت مدیران و خودکارآمدی با خالقیت کارکنان اداره تربیت بدنی شهر  رابطه یبررس

 شیراز

 دکتر یونس محمدزاده ،زهرا عرب پور

  .نویسنده مسئول. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان -1

Arabpour.z1383@yahoo.com 

 .همکار: عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه نویسنده -2

mohammadzadeh@yahoo.com  Y11 
 چکیده:

 رازیش شهر یبدن تیبتر اداره کارکنان تیخالق با یخودکارآمد و رانیمد تیحماهدف کلی پژوهش حاضر بررسی و تعیین رابطه بین 

د افراد جامعه آماری تعدا. به اجرا درآمده است 1395می باشد که در سال  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی .می باشد

فی ساده، نمونه گیری تصاد روشبه  با استفاده از جدول گرجسی و مورگان جامعه مذکور کارمندانر از نف 154عداد تنفر بودند که  265

 استنباطی و (ی پیرسونهمبستگ) توصیفی آمار روش های از استفاده باداده های حاصل از پرسشنامه های این پژوهش و  انتخاب شدند

 که نتایج زیر یدگرد تحلیل و تجزیه SPSS افزار نرم در قالب (چندمتغیره به شیوه همزمانخطی و رگرسیون رگرسیون تحلیل )

و  ثبترابطه م 02/0اری ددر سطح معنی  رازیش شهر یبدن تیترب اداره (r=53/0)کارکنان تیخالق و ریمد تیحما نیب -1: بدست آمد

رابطه  01/0معنی داری  در سطح رازیش شهر یبدن تیترب اداره (r=59/0)کارکنان تیخالق و یخودکارآمد نیب-2 .معناداری وجود دارد

را پیش بینی  (2R=26/0)درصد از واریانس خالقیت 26ی قادرند خودکارآمد و رانیمد تیحما-3و  .و معناداری وجود دارد ثبتم

 .نماید

 .حمایت مدیران، خودکارآمدی، خالقیت کارکنان :های کلیدیواژه

 

 :هدف و مقدمه

تئوری ها و نظریه های جدید به طور عام و به طور خاص در مورد علم مدیریت با چنان سرعت فزاینده ای متحول می شوند که سازمانها 

)صادقی مال میری، می نامند و نوآوری 1خالقیترا در تطابق با ایده های نو دچار مشکل می سازند، عصر حاضر را به تعبیری عصر 

 قادر باشند، خالق کارهایشان در کارکنان وقتی که کند می کمک سازمان بقای به صورت این به سازمان کارکنان خالقیت (.1388

که در  گیرند بکار و داده ارائه سازمان های رویه یا خدمات عملکرد، محصوالت، مورد در مفیدی و تازه های ایده بود خواهند

                                                             
1 - Creativity 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

2 
 

جامعه امروزی خواهند  پذیر تغییر و پویا تجاری محیط در شدن رقابتی جهت ای وسیله خالق سازمان یک به شدن تبدیل مجموع با

 تیحما بخشد بهبود را آن را و دقرار ده ریتأث را تحت کارکنان خالقیت تواند می امروزه که عواملی از (.1394 ،یامیرحسین)شد

و  همکاری برای حد چه تا مدیر که نیا از کارکنان باور به نمدیرا سوی از شده ادراك تیحما. است مدیران سوی از شده ادراك

 می تاثیر خالقیت بر که متغیری دیگر (.1389 ،صالح نیا)کند یم اشاره دهد، یم تیاهم آنها رفاه به و شود یم قائل ارزش شانعملکرد

 انجام در خود یهایتوانائ به فرد یقضاوتها ای باورها به که باشد یم 2خودکارآمدی بخشد بهبود را فرد خالقیت که است ممکن و گذارد

 انجام در را بیشتری استقامت تالش و تمایل، دارند، بیشتری خودکارآمدی که افرادی (.1389 پروین،)دارد اشاره تهایمسئول و فیوظا

و از طرفی با خلق ایده های نو دست به ابتکار، نوآوری  دارند اطمینان خود توانایی به و گیرند می بکار و مسئولیت های خود وظایف

و  هدفمند های فعالیت تداوم برای مهمی منبع خودکارآمدیکه  ستنشان داده انیز ( 6120)2والکر. (1120، 1بنگ)و خالقیت می زنند

یکی از  کارکنان خالقیتاز جمله ضروریات انجام پژوهش حاضر نیز  ذکر این نکته است که احتماال . در کل؛ شود می محسوبخالق 

می تواند به شناسایی خالقیت پس شناسایی عوامل مرتبط و موثر بر  است، سازمان ورزشو  آنهاعوامل اثر گذار بر عملکرد شغلی 

 . کمک نماید کارکنانخالقیت راههای افزایش 

حمایت اجتماعی  بررسی رابطه حمایت مدیران با خالقیت کارکنان به این نتایج دست یافت کهدر پژوهش خود به ( 1389)صالح نیا

 در پژوهشی نشان دادند که بین( 2016) 3برن و ساولکول .ادراك شده در محیط کار ارتباط معنادار و مثبتی با خالقیت کارکنان دارد

نشان نیز ( 2015) 4کندلر و مایرز .دارد وجود و معناداری مثبت رابطه کارکنان خالقیت و بهزیستی ذهنی احساس ،مدیران حمایت

در مجموع با  باشد.مؤثر می  کارکنان بسیارحمایت مدیریتی، امنیت شغلی و بطور کلی محیط حمایت کننده در خالقیت دادند که 

 تیخالق با یخودکارآمد و رانیمد تیحمارابطه بین بررسی پیشینه های پژوهش، با توجه به هدف کلی تحقیق مبنی بر بررسی 

 شهر یبدن تیترب اداره کارکنان تیخالق و ریمد تیحما نیب -1 :، فرضیه های زیر مطرح می شودرازیش شهر یبدن تیترب اداره کارکنان

 و رانیمد تیحما -3و رابطه وجود دارد رازیش شهر یبدن تیترب اداره کارکنان تیخالق و یخودکارآمد نیب-2. رابطه وجود دارد رازیش

 .دنرا پیش بینی نمای کارکنان ی قادرند خالقیتخودکارآمد

 

 

 

                                                             
 2- Self-efficacy 

1 - Bong 

2 -Walker 

3 – Savelkoul  & Borne 

4 - Kendler and Myers 
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 :و ابزار روش

 با یخودکارآمد و نرایمد تیحمابررسی و تعیین رابطه بین  کلی هدف با که باشد یم یهمبستگ ـ یفیتوص مطالعه کی حاضر قیتحق

 با ربراب تربیت بدنی ارهکارکنان ادکلیه  شامل حاضر پژوهش یآمار جامعه .شد یطراح رازیش شهر یبدن تیترب اداره کارکنان تیخالق

با استفاده از جدول  ادهستصادفی  روش نمونه گیری بهمذکور  جامعهکارکنان نفر از  145به تعداد نمونه پژوهش  د کهدنبو نفر  265

سشنامه الف: پر ه شده است:گردآوری داده ها از ابزار زیر استفادبه منظور  .نتخاب شدندا (1970تعیین حجم نمونه گرجسی و مورگان)

 و سابقه کاری پاسخگویان بود. جمعیت شناختی شامل  سواالت مربوط به جنسیت، میزان تحصیالت

(، 2010های وانگ) : به منظور سنجش این متغیرها از پرسشنامهسوالی( 5)خودکارآمدیو  سوالی( 6)حمایت مدیران پرسشنامهب: 

رت می باشد که گزینه ها درجه ای لیک 5( استفاده شده است. مبنای نمره گذاری این پرسشنامه ها طیف 2005( و رایت)2002اندرسون)

 گزارش شده است.  78/0بر با ( برا1392رز)می باشند. پایایی این پرسشنامه ها در تحقیق کشاو 1تا کامال مخالفم=  5از کامال موافقم=

استفاده شده الذ می باشدسو 10که شامل  ( 2010برای سنجش خالقیت کارکنان از پرسشنامه های ژانگ و بارتل) خالقیت:پرسشنامه  ج:

ای لیکرت می باشد که  درجه 5( اقتباس شده است.  مبنای نمره گذاری این پرسشنامه نیز طیف 2002است که این ابزار نیز از ژو و برج)

گزارش  88/0( برابر با 2002برج) تنظیم شده اند. پایایی این پرسشنامه در پژوهش ژو و 1تا کامال مخالفم=  5گزینه ها از کامال موافقم=

 از فادهاست با  ها نیزآن ییایپا وبسیار مطلوب  ییمحتوا ییروا از ها پرسشنامه نیا ییروا یبررس به منظور حاضر پژوهش در شده است.

  .آمد دست به 86/0و  برای خالقیت  81/0، برای خودکارآمدی 92/0برای حمایت مدیران  کرونباخ یآلفا بیضر

 

 الف: یافته های جمعیت شناختی:

 :نمونه: وضعیت مشخصات دموگرافیک و جمعیت شناختی گروه 1 جدول

 نمونه گروه  متغیر

 فروانی / درصد    

 1/46 71 مرد جنسیت

 9/53 83 زن 

 64/0 1 دیپلم 

 64/13 21 کاردانی 

 32/75 116 کارشناسی تحصیالت

 4/10 16 ارشد و باالتر 
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 67/37 58 سال 1-10 

 55/41 64 سال 20-11 سابقه خدمت

 78/20 32 سال 21-30 

 59/65 101 متاهل وضعیت 

 41/34 53 مجرد تاهل

 می باشد. نمونه گروه کیدموگراف مشخصات تیوضع هدننشان ده( 1)جدول 

 ب: یافته های توصیفی:

 :بین متغیرهای مورد مطالعهپیرسون جهت بررسی رابطه ماتریس همبستگی : 2جدول 

 تیخالق یخودکارآمد رانیمد تیحما متغیرها

   1 رانیمد تیحما

  1 0/45 ** یخودکارآمد

 1 59/0 ** 53/0 ** تیخالق

 .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه. /05 داری معنی سطح در پژوهش متغیرهای جدول فوق نشان می دهد که بین

 ج: یافته های استنباطی:

 .اردرابطه وجود د رازیش شهر یبدن تیترب اداره کارکنان تیخالق و ریمد تیحما نیب فرضیه اول:-

 .اردرابطه وجود د رازیش شهر یبدن تیترب اداره کارکنان تیخالق و یخودکارآمد نیب فرضیه دوم:-

 قابل مشاهده است: 3استفاده شده که نتایج در جدول  رگرسیون خطی سادهبرای آزمون این فرضیه ها از 

 :بین در تبیین واریانس متغیر مالکمنظور تعیین نقش متغیر پیشنتایج رگرسیون خطی ساده ب: 3جدول

 Beta T R 2R F sig متغیر مالک متغیر پیش بین

 02/0 28/6 29/0 53/0 68/2 56/0 خالقیت حمایت مدیر

 01/0 21/9 35/0 59/0 56/3 6/0 خودکارآمدی

 ری کمتر ازعنی دامبا توجه به سطح  و خودکارآمدی هر یک نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیر حمایت مدیر

 .شهر شیراز داردرابطه مثبت و معناداری با خالقیت کارکنان اداره تربیت بدنی  05/0

 می باشند. ینبد تیترب اداره خالقیت کارکنانپیش بینی  به ی قادرخودکارآمد و رانیمد تیحما فرضیه سوم:-
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 :وابستهدر تبیین واریانس متغیر  های مستقلبه منظور تعیین نقش متغیر چندگانهنتایج رگرسیون : 4دولج

 Beta T sig R 2R F sig متغیر مالک متغیر پیش بین

 01/0 41/8 260/0 51/0 03/0 11/4 59/0 خالقیت حمایت مدیر

 02/0 21/5 63/0 خودکارآمدی

 .دنمی باش انکارکن تیخالقپیش بینی کننده ی مثبت و معنادار  یخودکارآمد و رانیمد تیحمابر اساس نتایج به دست آمده، 

 

 بحث و نتیجه گیری:

 ارد.رابطه وجود د رازیش شهر یبدن تیترب اداره کارکنان تیخالق و ریمد تیحما نیب فرضیه اول:-

 تیترب اداره کارکنان تیخالق و ریمد تیحما، یافته اول این پژوهش حاکی از آن بود که بین 3بر اساس نتایج بدست آمده از جدول 

 صالح انجام گرفته شده ای از جملهپژوهش با نتایج تحقیقات  دارد که این یافته( 53/0)رابطه مستقیم و معناداری رازیش شهر یبدن

یت یه می توان بیان کرد که حمادر ارتباط با تبیین این فرض .همخوانی دارد (2015) رزیما و کندلر و (2016)برن و ساولکول، (1389)این

عالی تا  تمدیری مدیریت از خالقیت کارکنان در سازمان می تواند توسط کلیه مدیران در سطوح مختلف مدیریتی اعمال شوداز

 بر عملکرد ی واسطهاما آنچه در این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است مسئول مستقیم است که ب. مدیریت عملیاتی و سرپرست

کنان ق کردن کاررای خالمهم ترین چیزی را که یک مدیر می تواند ب. کارکنان نظارت و مرتبا امور را مورد ارزیابی قرار می دهد

 .نندکه به آنان کمک کند تا تسلط شخصی خود را در مورد برخی مسایل یا مشکالت تجربه کانجام دهد، این است 

 ارد.رابطه وجود د رازیش شهر یبدن تیترب اداره کارکنان تیخالق و یخودکارآمد نیب فرضیه دوم:-

 تیبتر اداره ت کارکنانیخالق و یخودکارآمد، یافته دوم این پژوهش حاکی از آن بود که بین  3بر اساس نتایج بدست آمده از جدول 

مله پژوهش با نتایج تحقیقات انجام گرفته شده بیشماری از ج این یافته. وجود دارد(  59/0)رابطه مستقیم و معناداری  رازیش شهر یبدن

. شود یم گفته یدکارآمدخو ها تیمسئول و فیوظا انجام در خود یهایتوانائ به فرد یقضاوتها و ها باور .همخوانی دارد (2011بنگ)

 ای جینتا کسب اهداف انتخاب جمله از کند یم فایا را یاساس نقش انسان رفتار بر متعدد یها کننده نییتع قیطر از یخودکارآمد

 یستگیشا سازنده نظام رد مهم یعامل یآمد کار باور. تالش زانیم پشتکار، و استقامت زانیم اهداف، یاجرا انتظار، مورد یامدهایپ

 ای و یقو ای و وسطمت ف،یضع صورت به متفاوت یتهایموقع در مشابه یها مهارت با مختلف افراد توسط فیوظا انجام. است انسان

 . است وابسته آنان یکارآمد یباورها راتییتغ به متفاوت طیشرا در فرد کی توسط

 می باشند. ینبد تیترب اداره خالقیت کارکنانپیش بینی ی قادر به خودکارآمد و رانیمد تیحما فرضیه سوم:-
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ی پیش بینی خودکارآمد و رانیمد تیحما، یافته سوم این پژوهش نشان دهنده ی آن است که 4بر اساس نتایج بدست آمده از جدول 

 با پژوهش یافته این. تبیین کندرا  خالقیتاز واریانس ( 2R=26/0)درصد  26ند د و قادرنمی باش کارکنان تیخالقکننده ی مثبت و معنادار 

 .همخوانی دارد (2011بنگ)و  (2015) رزیما و کندلر، (2016)برن و ساولکول، (1389)این صالح جمله از شده گرفته انجام تحقیقات نتایج

 حق در یکس یوقت ،یاجتماع تبادل هینظر طبق گر،ید یسو از. کارکنان یها تالش یبرا یکل تیحما از است عبارت ،یتیحما یرفتارها

 لیتما شتریب فرد باشد، بزرگتر کمک و لطف نیا چه هر. کند جبران را او لطف که داند یم موظف را خود فرد کند یم یلطف گریید

 است یمنبع سازمان رایز است انیجر در ای یاجتماع تبادل نیچن زین انیکارفرما و کارکنان نیب معتقدند محققان. کند جبران را آن دارد

 تیحما یۀنظر. است معمول یامر انیکارفرما و کارکنان نیب روابط مورد در بستان - بده ۀرابط و کند یم برآورده را کارکنان ازهایین که

 اهداف به تیحما نیا ازای در و دهند یم شکل خود به نسبت سازمان تیحما زانیم از یکل یدگاهید کارکنان کند یم انیب یسازمان

 یسازمان تیحما شیافزا باعث سرپرستان سودمند رفتار دهد یم حیتوض زین یسازمان تیحما هینظر. کنند یم توجه آنها تحقق و سازمان

پیشرفت و خلق راه کارهای  احساس و کند یم اهدافش به دنیرس جهت سازمان به کمک به ملزم را کارکنان که شود یم شده ادراك

 (. 1220 ،1بهشتی فر)ابتکاری و جدید را ارتقاء می بخشد

 وج-.دیافزایب پژوهش نیا اعتبار بر توانست یم که یروشها از استفاده عدم و پرسشنامه از استفاده به شدن محدود - محدودیت ها:

 تانشهرس و مناطق دیگر به یجنتا یکل تعمیم امکان-.سؤاالت یبرخ به کارکنان از یتعداد ندادن پاسخ و سازمان بر حاکم یکار محافظه

 اب مدیران روابطی شود پیشنهاد مهمچنین  .مطالعه مورد سازمان یواحدها از یبعض نکردن یهمکار-و  .باشد ینم سریم یراحت به ها

 قاءارت بر عوامل نیا که ددگر می خالقیت و نوآوری و مناسب جو به منجر زیرا باشد، دستوری غیر و تر حمایتی تر، صمیمانه کارکنان،

و   جینتا میتعم شدن ریپذ انامک یبرا گرید یها سازمان در مشابه یها پژوهش انجامهمچنین  -.باشد یم گذار ریتاث یشغل عملکرد

 .گردد افزوده پژوهش اعتبار بر جهینت در تا... و مشاهده و مصاحبه رینظ پرسشنامه، از ریغ گرید یابزارها از استفاده
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