مطالعات مبانی مدیریت در ورزش
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بررسی ویژگیهای فردی مؤثر بر ایجاد و توسعه خالقیت کارکنان اداره کل تربیتبدنی استان فارس
(ارائه الگوی تحلیل مسیر)
محمد حسن صیف ،0محمد ایمانی فراهانی ،*2عباس ثابت

9

(تاریخ دریافت مقاله 2930/20/02 :تاریخ پذیرش مقاله)2939/20/20 :

چکیده
امروزه سازمانهای موفق هستند و میتوانند در دنیای پررقابت ادامه حیات بدهند که دائم افکار و اندیشههای جدید را در سازمان
کاربردی سازند .در این مطالعه تالش شده است که عوامل مؤثر بر خالقیت کارکنان اداره کل تربیتبدنی استان فارس مورد بررسی
قرارگرفته و تأثیر آن از طریق خلق مثبت ،خودکار آمدی و انگیزش درونی بر فرایند ایجاد و بروز خالقیت مورد برسی قرار دهیم.
دادههای الزم از طریق پرسشنامهای ترکیبی که توسط یک نمونه  922نفری تکمیل شده است ،جمعآوری گردید .افراد نمونه از طریق
یک روش چندمرحلهای نمونهگیری (خوشهای ،طبقهای و تصادفی) انتخاب شدند .دادهها به کمک روش آماری تحلیل مسیر (بهوسیله
نرمافزار لیزرل )8002و شاخصهای نیکویی بر ارزش تحلیل شدند .نتایج مطالعه نشان میدهد که سه عامل ویژگیهای فردی اثر
غیرمستقیم و معناداری بر خالقیت کارکنان دارند؛ و بهوسیله تأثیر بر خلق مثبت ،انگیزش درونی و خودکارآمدی بر خالقیت اثر
میگذارند .همچنین تأثیر مستقیم ویژگیهای فردی بر خالقیت کارکنان مورد تائید قرار گرفت .نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد از میان
متغیرهای (خلق مثبت ،خودکارآمدی ،انگیزش درونی و ویژگیهای فردی) نیز بیشترین اثر مستقیم بر خالقیت کارکنان مربوط به متغیر
انگیزش درونی و برابر با  2/09میباشد.
واژگان کلیدی :ویژگیهای فردی ،خلق مثبت ،خودکارآمدی ،انگیزش درونی.

 .2استادیار دانشگاه پیام نور
 .0کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (نویسنده مسئول) imany@pnu.ac.ir
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
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(ارائه الگوی تحلیل مسیر)

مقدمه

بداننرررد (وانرررگ و چنرررگ .)222 ،0223 ،0تفکرررر خرررالق از

عصررر حا ررر ،عصررر تحرروالت و تغییرررات شررگرف در

پیچیدهترین و عالیترین جلوههای اندیشه انسان است .خالقیت

فناوریهاست .عصری که سراختار فکرری آن آکنرده از عمرق

را توانایی آفرینش اندیشههای نو در سطح عرالی مریدانرد کره

بخشیدن به اطالعرات و توجره بره مشرارکت نیرروی انسررررانی

آمیزهای از توان ،نوآوری ،انعطافپذیری و حساسیت در برابر

خالق و دانش گرا برهجرای نیرروی انسرانی عملکرردی اسرت.

باورهای موجود است و به فرد این توانایی را میدهد که همراه

ازاینرو ،مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و بهتر در

با اندیشه منطقی و خردمندانه ،به یافترههرای دیگرر بیندیشرد ترا

جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با

دستاوردهای سودمند برای او و دیگرران داشرته باشرد .هرچنرد

عوامررل عرردم اطمینرران ،حفرر موقعیررت و ایجرراد خالقیررت و

انسان با توانایی نوآوری زاده میشود اما شرکوفای آن نیازمنرد

نوآوری جهت گسترش عرصره رقرابتی خرود برآیرد ،ایرن امرر

پرورش آن است (قلی پور و پیران نژاد.)290 ،0222 ،9

مستلزم این است که سازمان با ارج نهادن به مردیریت دانرش و

نظرررامهرررای مررردیریتی سرررنتی بررررای اداره امرررور روزمرررره

متقابالً مدیریت خالقیت و نوآوری ،آن را بهعنروان یرک نیراز

طراحرریشررده بودنررد ،نرره برررای ایجرراد نرروآوری .درنتیجرره،

اسررررتراتژیک و ررررروری جهررررت پیشررررگامی در عرصرررره

سازمانهای بزرگ حتی زمانی که از سوی مشتریان و یا رقیبان

رقابتپذیری ،در زمره برنامههای اولویرتدار خرود قررار دهرد

خود تحتفشار قرار میگیرند بهگونرهای اتفراقی و برا آهنگری

(جرررورج و و .)500 ،0220 ،2روزگررراری سرررخن گفرررتن از

آهسته اقدام به نوآوری مینمایند .درصورتیکه امروز برای بقا

نوآوری امری غیرالزام آور و دور از دسترس به نظر میرسرید،

و رقابت درصحنه تجارت نروآوری یرک ررورت محسروب

اما سیر تحوالت دنیا ،ما و سازمان های ما را به نقطهای کشرانده

میشود و سازمانهایی که با نوآوری آشرنا هسرتند برهگونرهای

است که بیتردید بدون نوآوری نهتنها نمیتوانیم به هدفهای

متفاوت عمل میکنند (محمدی.)22 ،2981 ،

خود برسیم ،بلکه ماهیرت حیرات و بقایمران را نیرز زیرر سرؤال

در دنیای پیشرفته امروزی ،توسرعه اقتصرادی و اجتمراعی و

خواهد برد .مرا اکنرون در عصرری قررار داریرم کره مهرم تررین

فرهنگی با نیروی انسانی سرالم و کارآمرد پیونردی ناگسسرتنی

ویژگی آن عدم اطمینان ،پیچیدگی ،جهرانیسرازی و تغییررات

دارد؛ در ایررن راسررتا تربیررتبرردنی و ورزش جایگرراه مررؤثری

فزاینده تکنولو یکی است .موفقیت سازمانی تحت این شرایط،

درکشورهای توسعهیافته و درحرالتوسرعه بره خرود اختصرا

تغییررر در فعالیررتهررای سررازمانی و بررهویررژه رهبررری و اداره

میدهد ،در نگاه بسیاری از صاحبنظرران در عرصره ورزش و

سازمان های هزاره سوم را روری می سازد .ابتکار ،خالقیت و

تربیت بدنی ،مشکالت ساختاری و انسانی و مدیریتی عدیدهای

توانایی حل مسئله از مهارت های کلیدی عصر دانایی بره شرمار

وجود دارد که توسعه و ترقی آن را تقریبراً عقریم و غیررممکن

می روند .خالقیت و نوآوری برای ماندگاری هر سازمانی الزم

میسازد .شاخصهای کالن ورزش و تربیرتبردنی در بخرش-

است و در طی زمران ،سرازمانهرای غیررخالق از صرحنه محرو

های کمی و کیفی با ناهنجاریهای جردی و عمردهای مواجره

می شوند و اگرچه چنین سازمانی ممکن است در عملیراتی کره

اسررت .عرردم برنامررهریررزی مناسررب و نداشررتن طررر جررامع و

در یک مقطع از عمر خود درگیر آن است ،موفرق باشرد ولری

قابلاجرا ،عدم امکران نظرارت و کنتررل و اصرال مردیریت و

سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیسرتم خواهرد شرد .برر ایرن

عملکرد آنان ،جریان مدیریتی غیر کارآمد و غیر متعهد ،عردم

اساس بسیار روری است که در دنیایی با شرایط متغیر و پویرا

توجه به استفاده از پژوهشها و علوم ورزشی بهصورت مستمر

و در شرایطی که تولید دیگر هنر نیسرت و بلکره درسرت ارائره

و اصولی ،عدم توجه به شایستهساالری و بهکارگیری نیروهای

کردن و فروختن؛ هنر است سازمان ها یا از خالقیت و نوآوری

ازجملرره

الیررق و متعهررد ورزشرری در بخررشهررای مختلرر

بهره گیرند و یا از قبرل خرود را از صرحنه رقابرت حرذف شرده
. George J M, Zhou

1

. Wang A,cheng
. Gholipour A, pirannejad
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ناهنجاریهایی هستند که همواره پیکر جامعه ورزش کشرورها

گیررد؛ و برررای اولررین برار ایررن مجموعرره عوامرل بررا رویکرررد

را با آفات متعددی مواجه ساخته است (آقاپور.)00 ،2988 ،

روانشناختی مورد بررسی قرار میگیرد.

خالقیت 2در یک سازمان ،عاملِ تولیدات و خدمات ،عامل
افزایش کیفیت خدمات ،عامرل کراهش هزینرههرا ،رایعات و
اتالف منرابع مرادی و انسرانی ،عامرل افرزایش انگیرزش کراری
کارکنران سرازمان ،عامرل ر رایت شرغلی کارکنران و کرراهش
پشتمیزنشینی خواهد بود .در تغییرات سریع جهران امرروزی و
گسررترش رقابررت جهررانی ،شررناخت فزاینررده و مررداوم ،روی
خالقیررت 0و مرردیریت زمرران وجررود دارد .افررراد برررای انجررام
کارهررای خررالق بایررد زمرران کررافی داشررته باشررند (زم ررتک

و

روش شناسی تحقیق
در این پژوهش جهت بررسی اثررات مسرتقیم و غیرمسرتقیم
متغیرهای ویژگیهای فردی که شامل (خود راهبردی ،ریسک
پررذیری ،پرریش کنشرری) ،خلررق مثبررت ،انگیررزش درونرری و
خودکارآمرردی بررر خالقیررت کارکنرران اداره کررل تربیررتبرردنی
استان فارس یک مدل براساس مطالعات پیشرین و نظریره هرای
علمی طراحی شد.

همکاران .)09 ،0222 ،9بر اساس نظر مدنیک )2350( 1عقاید و
افکار تازه ،دور از دسرترس هسرتند و جردا از مسرائل و عقایرد
ابتدایی ایجاد میشوند .این فرآیندهای دور از دسترس نیراز بره
زمان دارند؛ حرکت از یک فکر به فکر دیگر زمران مریبررد و
پیدا کردن تداعیها و پیوندهای دور از دسترس ،زمانبر است.
بسیاری از پژوهشهای پیشین انجامشده در سازمانهای کارا و
موفق مؤید آن است که توجه به ایده و نظرات مفید و سرازنده

نمودار  :2مدل مفهومی تحقیق

کارکنان و استقبال و تشویق ایرن ایردههرا از یرکسرو و ایجراد

از آنجا که تحقیق پیش رو بر خالقیت و نوآوری کارکنران

فضای خالقانه در سازمانها از سوی دیگرر ،یکری از کلیردی-

که دارای ماهیت عینری و عملری مری باشرند ،متمرکرز اسرت و

ترین راهکارهرایی اسرت کره در چنرد سرال اخیرر ،برهصرورت

نتایج آن ملموس و مشخص می باشرد ،پر

برر مبنرای هردف،

چشمگیری در این سازمانها برای نیل به هدفها ،مورداستفاده

تحقیق پیش رو را می توان ازجمله تحقیقات کاربردی دانسرت

قرارگرفته است .همچنرین نترایج تحقیقرات گذشرته نشران داده

کررره نهایترررا بررره تصرررمیمگیرررریهرررا ،سیاسرررتگرررذاریهرررا و

است که زمان و نحوه مدیریت آن میتواند برهعنروان یکری از

برنامه ریزیهای آینده مدیران و سازمان کمک خواهرد نمرود.

عوامل اصلی در بروز خالقیت کارکنان باشد (دارینری،0222 ،

پرررژوهش حا رررر از منظرررر گرررردآوری دادههرررا توصررریفی –

.)022

همبسررتگی محسرروب مرریشررود .در ایررن تحقیررق رابطرره میرران

هرردف از نگررارش ایررن پررژوهش بررسرری عوامررل فررردی یررا

متغیرهرررایی همچرررون خلرررق مثبرررت ،انگیرررزش درونررری و

ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر بروز خالقیت کارکنان دانشرگاه

خودکارآمرردی بررر خالقیررت کارکنرران مررورد بررسرری قرررار

علوم پزشکی شیراز را میباشد تا گامی هرچند ناچیز برهسروی

می گیرد .همچنین رابطه این متغیرهای واسطه ای با ویژگی های

ایجاد خالقیت برداریم .در این پژوهش سرعی شرده اسرت ایرن

فردی شامل ریسک پذیری ،خودراهبری و پیش کنشری مرورد

موانررع در جایگرراه ویژگرریهررای فررردی کارکنرران دیرردهشررده و

مطالعرره قرررار خواهنررد گرفررت .ایررن مطالعرره در محرریط اداره

عوامل واسطهای موثر بر خالقیت مورد بررسی و ارزیابی قررار

تربیت بدنی شیراز به اجررا در آمرده و از حیر

زمرانی از نرو

تحقیقات مقطعی اسرت .در ایرن تحقیرق نمونره از طریرق یرک
1. Innovation
2. Creativity
3. Zampetakis
4. Mednick

روش چندمرحلرررهای نمونرررهگیرررری (خوشرررهای ،طبقرررهای و
تصادفی) انتخاب شدند .جامعه آماری به تعداد  912نفر نمونره
آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان بره تعرداد  922نفرر
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(ارائه الگوی تحلیل مسیر)

تعیین گردید .ابزار جمع آوری اطالعرات پرسشرنامه ای تلفیقری

جدول شماره یک ،تعداد و مأخذ سنجه های به کار گرفتره

است بررای تعیرین روایری ابرزار انردازهگیرری و ایرن کره ابرزار

شده جهت اندازه گیرری هرر یرک از متغیرر هرای پرژوهش بره

مورداستفاده تا چره حرد خصیصره هرای مرورد نظرر در تحقیرق

همراه ریب آلفای کرونبرا کره نمایرانگر پایرایی پرسشرنامه

حا ر (متغیرهای موجود در مدل) را می سنجد ،بره دو نرو از

میباشد را نشان میدهد .طی

پنج گزینره ای مقیراس لیکررت

روایی محتوایی ،روایی سازه استناد می نماییم.

جهت پاسخ گویی به سنجه های پرسشرنامه مورداسرتفاده قررار

از آنجا که هر یک از پرسشنامه های مورداستفاده در ایرن
تحقیق توسرط محققران مختلر

گرفت .جهت تجزیه و تحلیرل دادههرا و آزمرون فر ریه هرا از
معادالت ساختاری و تحلیل مسیر (برهوسریله نررمافرزار لیرزرل

بره طرور مکررر مورداسرتفاده

قرارگرفته است و همچنین سواالت تشکیل دهنرده ابرزار دقیقرا

نسخه  )8/0و برای تعیین ریب آلفرای کرونبرا از نررمافرزار

متغیرهای مورد نظر در تحقیق را اندازهگیرری مریکننرد ،پر

 SPSSاستفاده شد.

می توان با اطمینان خراطر نسربتا براالیی روایری محتروایی ابرزار

یافتههای تحقیق

انرردازهگیررری را مررورد تائیررد قرررار داد .همچنررین بررا توجرره برره

برای تحلیل داده های این پژوهش ابتدا شراخصهرای آمرار

استاندارد بودن پرسشنامرههرا بررا ی اطمینران از روایری سرازه

توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش گزارش و س

می توان گفت از آنجا که بین متغیرهای مورداستفاده در تحقیق

مسرریر ،مشخصررههررای نکررویی برررازش ارائرره شررده اسررت.

حا ر همبستگی نسبتا خوبی وجود دارد ،ابزار اندازهگیرری از
روایی سازه ای خوبی برخوردار است.

جدول  .0تعداد ،مأخذ و ریب آلفای کرونبا سنجه ها جهت اندازه گیری متغیرها
ردیف

متغیر

تهیه کنندگان

1

ویژگیهای
فردی
خلق مثبت
خودکارآمدی
انگیزش درونی
خالقیت
کارکنان

دلیلو ،نایت ،بائومن

سنجه
ها
11

0/87

آمو
رایت
وانگ ،خو و سو
ژانگ و بارتل

4
6
8
11

0/12
0/61
0/83
0/00

2
3
4
1

رایب

آلفای کرونباخ

جدول  .2شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
کجی

کشیدگی

متغیر

میانگین

ویژگیهای
فردی
خلق مثبت
خودکارآمدی
انگیزش درونی
خالقیت
کارکنان

10/44

انحراف
استاندارد
3/43

0/063

0/210

-0/123
-0/616
1/007
0/111

14/74
16/42
10/87
26/83

3/31
1/03
3/04
2/10

-0/072
0/317
-0/144
-0/200
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شاخص های آمار توصیفی برای نمونر مرورد شرامل میرانگین،

شده شامل رایب اثر مستقیم و غیر مستقیم( ،بر اساس فر ریه

انحراف استاندارد ،کجی و کشیدگی برای متغیرهای مورد نظر

های مدل) که برای هر کدام از این پارامترها ررایب بررآورد

آورده شده است( .جردول شرماره  )0برا توجره بره جردول ،0

استاندارد شده ،خطای استاندارد برآورد و ارزش  tمربروط بره

مشاهده می شود تمامی مقادیر بدست آمده کجی و کشریدگی

آزمون معنی داری این پارامترها ارائه شده است (جدول شماره

برای متغیرهرای پرژوهش کره برین  -0و  +0قررار دارد ،توزیرع

 .)9الزم به ذکر است که قضاوت در مورد معنری دار برودن یرا

تمامی متغیرها نرمال است ،بنابراین می تروانیم جهرت تجزیره و

عرردم معنرری داری اثرررات مسررتقیم و غیررر مسررتقیم متغیرهررا بررر

تحلیل یافتههای پژوهش از مردل تحلیرل مسریر اسرتفاده کنریم.

یکدیگر بر اساس مقادیر  tگزارش شده در جدول  ،9صرورت

برای ارزیابی مدل فر ی این پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش

گرفته است.

بیشین احتمال به برآورد پارامترها پرداختیم .پارامترهای برآورد
جدول  .9نتایج بررسی فر یه های دارای اثر مستقیم و غیر مستقیم مدل
پارامتر
استاندارد
شده

خطای
استانداردبرآورد

ارزش t

نتیجه
آزمون

اثرخلق مثبت بر:
خالقیت کارکنان

**0/17

0/03

4/44

تأیید

اثر خودکارآمدی بر:
خالقیت کارکنان
اثر انگیزش درونی بر:
خالقیت کارکنان

فرضیه ها

اثر ویژگیهای فردی بر:
خلق مثبت
خودکارآمدی
انگیزش درونی
خالقیت کارکنان
اثر غیرمستقیم ویژگیهای فردی

**0/21

0/02

4/81

تأیید

**0/23

0/03

1/43

تأیید

**0/13

0/01
0008
0/04
0/03
0/02

**0/33
**0/27
**0/22
**0/16

3/02
6/08
1/82
4/37
6/01

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

بر:

خالقیت کارکنان
P < 0/01 ** P < 0/01

*

با توجه بره جردول  ،9اثرر مسرتقیم متغیرهرای خلرق مثبرت،

انگیزش درونی صورت میگیرد ،می تروان گفرت کره ایرن

خودکارآمرردی ،انگیررزش درونرری و ویژگرریهررای فررردی بررر

متغیرهررا نقررش واسررطهای را در میرران ویژگرریهررای فررردی و

خالقیت کارکنان به ترتیب برابر برا  2/09 ،2/02 ،2/28و 2/00

خالقیت کارکنان ایفا میکنند .منا متغیر ویژگیهرای فرردی

میباشد که هر چهار اثر در سطح  2/22معنی دار است .از میان

در مدل حا ر عالوه بر اثر غیرمستقیم همان طور که اشاره شد

متغیرهررای (خلررق مثبررت ،خودکارآمرردی ،انگیررزش درونرری و

بر خالقیت کارکنان دارای اثر مستقیم معنی دار نیرز مریباشرد.

ویژگیهای فردی) نیز بیشترین اثر مستقیم بر خالقیت کارکنان

الزم برره ذکررر اسررت کرره هیچکرردام از متغیرهررای خلررق مثبررت،

مربوط به متغیر انگیزش درونی و برابر با  2/09میباشد.

خودکارآمدی و انگیرزش درونری برر اسراس مردل مرورد نظرر

اثر غیرمستقیم ویژگیهای فردی بر خالقیت کارکنان برابرر
با  2/25و با توجه به ( )t = 5/22در سطح  2/22معنیدار است.

پررژوهش حا ررر بررر خالقیررت کارکنرران دارای اثررر غیرمسررتقیم
نیستند.

با توجه به این که این اثر از طریق خلق مثبت ،خودکارآمدی و
جدول  .4مشخصات نیکویی برازش مدل
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بررسی ویژگی های فردی موثر بر ایجاد و توسعه خالقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس
مشخصه
نسبت مجذور کای به درجه آزادی

(ارائه الگوی تحلیل مسیر)

برآورد
()x2/df

نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()df2x/

1/61

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

1/00

شاخص نکویی برازش ()GFI

1/00

شاخص تعدیل شده نکویی برازش ()AGFI

0/08

جذر برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

0/037

P-value

0/110

جهت بررسی برازنردگی مردل از شراخصهرای برازنردگی

اسررت .بنررابرای افررراد بررا ویژگرریهررای خررودراهبری از طریررق

استفاده شده است .بطور کلی از میان مشخصههرای برازنردگی

خودگفتاری می توانند افکار و باورهرای خودشران را در زمران

متنوعی که وجود دارد ،در این پژوهش شراخصهرای بررازش

رویارویی با مشکالت از افکار منفی و بازدارنده به افکار مثبت

 AGFI ،GFI ،CFI2،RMSEA ،x2/dfو  P-valueگررزارش

و پیش برنده تبدیل کنند؛ که این موجب بروز خلرق مثبرت در

می شود .با توجه به مشخصه های نکویی برازش که در (جدول

افراد میشود .همچنین با وجود پاداش طبیعی به تجربیات مثبت

 )1گزارش شده برازش مدل پریشبینری خالقیرت کارکنران در

افراد برانگیخته شده و بررای رسریدن بره اهرداف ترالش بیشرتر

سطح نسبتاً خوبی میباشد و این مشخصه ها حاکی از همسویی

مرریکننرردو حترری سررعی در بهبررود و ررعیت و روشررهای انجررام
وظای

مدل برازش شده با جامعه نظری تحقیق است.

خودراهبری با بهکارگیری استراتژی رفتاری ،از طریق افرزایش

بحث و نتیجه گیری

هدف از مطالعه حا ر توسعه و تست مدلی پژوهشی جهت
بررسی ارتباط ویژگی های فردی کره شرامل (خرود راهبرردی،
ریسک پذیری ،پیش کنشی) ،خلق مثبرت ،انگیرزش درونری و
خودکارآمرردی بررر خالقیررت کارکنرران اداره کررل تربیررتبرردنی
استان فارس میباشد .عامل ویژگیهای فردی در این پرژوهش
با مولفه های خودراهبری ،ریسک پذیری و پیش کنشری مرورد
بررسی قرارگرفته است .در پژوهش های مختلر

و فع الیتهرای فعلری شران دارنرد .افرراد برا ویژگریهرای

ترأثیر عامرل

ویژگی شخصیتی بر خالقیت مورد بررسری و تائیرد قرارگرفتره
است و نتیجه بدست آمده از این تحقیق با تحقیقات

النبررگ2

( ،)0222ایساکسن ،)0222( 0ل نرین ،)0222( 9هنرری )0223( 1
همسو میباشد .مولفههای خرودراهبری بره رفتارهرای مرؤثر برر
خود برمیگردد که در آن تاکید بر خودراهیابی ،کنترل برخود
و مدیریت درونی خود میباشد .این مولفه با شاخصهای خود
هدفگذاری ،خودپاداش دهی ،خودمشاهدات ،خودراهنمرایی،
تفکر متمرکز به پاداش طبیعی ،تجسم عملکر موفق ،خودبیرانی
و ارزیرابی باورهرا و فر ریات مرورد سرنجش قرارگرفتره شرده
1. Isakson
2. Isakson
3. lepnin
4. henrich

خودآگاهی ،مدیریت رفتار اصلی ،خودانگیزش ،پاسخ خواهی
از خود ،پاداش دهی به خود ،آموزش به خودکارآمدی دسرت
پیدا میکنن د که هر کدام از شررایط بره وجرود آمرده ناشری از
بهکارگیری هر کردام از ایرن سره اسرتراتژی خرودراهبری کره
موجب بروز خلق مثبت ،خودکارآمدی و یرا انگیرزش درونری
در افراد شود به بروز و پیشبرد خالقیت کارکنان کمک کررده
و آنهررا را در بررهکررارگیری روشررها و فعالیتهررای خالقانرره و
بهکارگیری رویکرد حل مسئله تشویق میکند.
مفهوم ریسک در این پژوهش به مفهوم نامعلوم بودن نتایج
حاصل از کنش (فعل و عمرل) مشرخص در آینرده و همچنرین
مفهوم خطر بکار می رود .پژوهش ها نشان میدهد افرادی که
قدرت تحمل ریسک را دارند و بره نترایج کرار و فعالیتهایشران
کمتر از انجام آن فعا لیت و تجربه آن اهمیرت دهنرد توانرایی و
تمایل بیشتری به بهکارگیری خالقیت دارند .این افراد به دلیرل
تمایل بیشتر به تغییرات و میل به تجربه موفقیت هرا و روشرهای
جدی عالقه بیشتری به خالقیت در کار و شغلشان دارند؛ و این
تمایل و عالقه خود موجب ایجاد انگیزه درونری در ایرن افرراد
می شود همچنین این افراد بره دلیرل نداشرتن تررس و واهمره از
نتایج کار و روحیه کنجکاو وکاوشکری در حین انجام کار از
خلررق مثبرررت و احسررراس ر رررایت و شرررادی قابرررل تررروجهی
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برخوردارند افراد دیسک پذیر به دلیرل میرل بره کسرب تجربره

اهمیت این عامل در پرورش وبروز خالقیت به بررسری عوامرل

های جدید و نو و بهکرارگیری روش متفراوت انجرام وظرای

ایجاد کننده این احساس در کارکنان ب ردازنرد و ترالش کننرد

شغلی شان میل به بهکارگیری و انتخاب اهداف چالش برانگیز

باایجاد جو و محیط مناسب جهت ابقاء این نو حالرت روانری

دارند که این امرر ترالش و اسرتقامت و پشرتکار الزم را جهرت

در افراد به تقویت خالقیت ونتایج مثبرت حاصرل ازآن کمرک

اجرررای اهررداف مرری طلبررد و تمررام ایررن عوامررل موجررب بررروز

کنند .همچنین در این تحقیق انتظار می رفت که رابطه ای میان

خودکارآمدی بیشتر و میل بیشرتر برر انتخراب اهرداف چرالش

خودکارآمدی وخالقیت کارکنان وجود داشته باشدکه همرین

برانگیز می شود .خالقیت با میزان ریسک پذیری رابطه مستقیم

نتیجه از تحقیق حا رر نیرز بره دسرت آمرده اسرت و رابطره ی

دارد؛ یعنی افرادی که ریسک پذیر هستند از قوه خالقیت براال

مستقیم مثبت ومعنی دار میان خودکارآمردی وخالقیرت مرورد

برخوردارند آنان مدام پیگیر شناخت مسریرهای ترازه ،سرریع و

تائید قرار گرفت .این نتیجه همسو باتحقیقات چاین )0222( 9و

گوناگون در راه پیش روی هستند و در این زمینه ابتکار فراوان

شیپ من )0222( 1همسو میباشد.

به خرج می دهند .آنان صرفاً دنباله رو فرد پیش روی نیسرتند و

انگیررزش درونررری درایرررن پررژوهش تحریرررک کننرررده ای

در واقع میتوان آنها را در زمره رهبران آینده دانست ،کسرانی

درنظرگرفته شده است که انسران را وادار بره حرکرت وترالش

که نمی هراسند ،فکر میکنند و ابتکار به خرج میدهند.

جهت ر سیدن به اهدافش میکند مهترین عراملی کره در افرراد

خلق مثبرت در ایرن پرژوهش حالرت روحری مناسرب افرراد

ایجاد قدرت افزوده میکنرد انگیرزه مریباشرد .افررادی کره برا

جهت انجام کار مثل شادی ،ر ایت ،امید و  ...را مردنظر دارد

انگیزه باال در حرکت هستند مدام به مقصد و نتیجره کرار فکرر

(مررک بیرررد 2و همکرراران .)003 ،0222 ،خلررق مثبررت بوسرریله

میکنند هرگز در برابر مشکالت کمرر خرم نمریکننرد و هری

اطالعاتی که بهصورت پیش فرض در مرورد شررایط بره افرراد

عاملی آنان را از کسب پیروزی دور نمریسرازد .در ایرن مسریر

میدهند که می تواند در اثر درک آموزش های پیشین باشرد و

افراد با انگیزه بصورت خسرتگی ناپرذیر از ابتردا ترا انتهرای راه

میشرود

حضوری پر شور دارند و اگر در آینده سازمان در یک شرایط

که در انجام کارهای خود از هیجان بیشتری برخوردار باشند و

بحرانی قرار بگیرد و مدیریت حقرایق را بررای پرسرنل تشرریح

عالقه بیشتری به تکمیل فعالیتهای شغلی شران نشران دهنرد و

نمایررد ،ایررن افررراد (انگیررزه منررد) بصررورت ترروده ای عظرریم برره

انتظار می رود کره بررای تررویج دسرتاورهای خرالق خرود در

حرکت در می آیند و تمام افرراد را بره تغییرر و رع موجرود و

محل کار انگیزه بیشتری داشته باشرند بنرابراین همرانطرور کره

حرکت به سمت و ع مطلوب ترغیرب مری نماینرد .ایرن افرراد

نتایج ایرن پرژوهش نشران مریدهرد (جرو و همکراران،0220 ،0

گنج های پنهانی هستند که در سختی ها بره مردد سرازمان مری

.)009

آیند .در یک نگاه ،انگیزه میتواند خاکستری را به آتش مبدل

این امر زمانی که افراد دارای خلق مثبت هستند باع

افررراد برراخلق مثبررت تمایررل بیشررتری برره ارائرره ی خالقیررت

میکند .انگیزش درونی میتواند بهعنوان یرک عامرل محررک

وبکارگیری رویکرد حل مسرئله دا رنرد .همچنرین نترایج نشران

دربروز دستاوردهای خالق توسط کارکنان عمل کند .بنابراین

میدهد که افراد باخلق مثبت واحساسرات مثبرت مثرل شرادی،

باتوجه به اثبات این رابطه دراین پژوهش وپژوهش های پیشین

عالقه ،پیش بینی ،لذت و ...ترالش بیشرتری درتوسرعه ی منرابع

 ،مرردیران مرریتواننررد باایجرراد یررک جررو محرررک وسررازنده

بلند مد ت وانعطافپذیری وشکوفایی روانری دارنرد .وازآنجرا

درپرورش وایجاد این انگیرزه در کارکنران مرؤثر واقرع شروند.

که احساسات مثبت موجب تقویت فعالیرتهرای فکرری افرراد
می شود به مرورزمان موجرب ر رایت منردی شرغل واحسراس
مفید بودن درفرد میشود؛ بنابراین مدیران می توانند باتوجه بره
1. Mcbride
2. joo

3. Chen
4. Shipman

)(ارائه الگوی تحلیل مسیر

بررسی ویژگی های فردی موثر بر ایجاد و توسعه خالقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس
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