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 مقدمه
و  هاارزش یطورکلبهو  تیریمد ،، صنعتیدر علم، فناور یجهان  یتحوالت سر

موفق در سراسر جهان را بر آن داشته تا اهداف،  یهاشرکتو  هاسازماناز  یاریاستانداردها، بس

برای محیطی  هاسازمان گونهینا سوق دهند. 1تیخود را به سمت خالق قیو عال هایریگجهت

 یفراوانبلور کند اهمیت مت سویناافراد را در  یاستعدادهاکه خالقیت و نوآوری را ترغیب و 

 هاسازمانآموزشی نیز ازجمله این  یهاسازمان( که .2011et al.,  Ahmadi, E) اندشدهقائل 

 Zhu, Y. Q, et) است یسازماندر علوم  یاصلاز مسائل  یکی عنوانبهکارکنان  خالقیت است.

2018al., وقبلی  یالیوهاپذیرش  حا یندرعو  چارچوب استانداردها گذر ازتوانایی به  ( و 

 وپرورشآموزش(.  ,.2018Yarmohammadian, M. H) شودیم اطالقجدید  یالیوهاابداع 

نردبان ترقی است که  یهاپله منزلهبه محل اصلی پرورش خالقیت است و این ایده برای معلمان

(.  .2016Norouzi, A., & Amirianzadeh, Mرشد و موفقیت سازمان را نیز در پی دارد )

 هاییتفعال تیییک اکمیت ی و افزای  بهبود برای نوین طرح و فکر ارائه 2شغلی خالقیت

کننده  بینیی پ تواندیم(. ازجمله متغیرهایی که  ,2015Timothy, D. J) سازمان است

بین ادراک لیاقت با  رسدیمو به نظر (  ,.2020Eyni, A)است  ساالرییستهشاخالقیت باشد 

مهارت  یا یوگیورا محرک،  یستییشا روان شناسان،خالقیت رابطه وجود داشته باشد. 

 یدبا هاترینیستهشادر انتخاب . شودیمبهتر  یشغل اند که منجر به عملکردکرده یفتعربرجسته 

افراد  یهامهارتو  هانیرش ،یتیشخص هاییوگیو، باورها، یرفتار یهاشاخص، هاییتوانابه 

 ییشناسادر  ینکهابه لحاظ  اقتیادراک ل(.  ,.2012Sabri Nazarzadeh, R., et al) توجه شود

 یاساس یعامل کارکنانارتقاء و توسعه  ینهمچنو  یابیارز یبرا یریتیمد هاییستییشاابعاد 

 داشته باشد یفردو  یسازماندر سطح  یمهمسهم  تواندیم آیدیم حساببه

(2012Bahadormotlagh, E.et al., در .) از یکی 1یاقتل ادراک( 1998) 3نظر هارتر 

                                                 
1. creativity 

2. job creativity 

3. Harter 
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و  آیدیم حساببهفرد و ایجاد خالقیت و بهبود عملکرد  یزشانی یبرا یاساس و مهم یهاسازه

سازمان و  یازهایدرک ن ٔ  ینهدرزمسازمان  کیکارکنان  یستییو شا هایتصالحبه مجموعه 

 ادراک یلقب از ییهاسازه یو به اعتقاد .(.1998Harter, Sشود )یمارائه خدمات بهتر به گیته 

محسوب  یزشیانی یریسوگدر  یمهم هاییانجیم ،یامدهاپ ،کنتر  ادراک و نی عزت، یاقتل

 یایدنارتباط با  در افراد یهاول یاتتجرباز  یاقتل ادراکرشد  کهاست  معتقد یو. شوندیم

یکی از  (. ,.2019Shojaie Baghini, F., bahrami, M) شودیمآغاز  سازمانیو  یاجتماع

. فردی استاحساس انسجام  گرددیمشخصیتی که باعث ایجاد خالقیت در افراد  هاییوگیو

و در مورد  نمایدیم بینیی پدرونی و بیرونی را  یهامحرککه چنین احساسی را داشته باشد 

را هسته اصلی  2( احساس انسجام1993هر اتیاق یک نیرش جدید خواهد داشت. آنتونووسکی )

که تعارضات را حل کرده و استرس را  داندیمپردازش اطالعات پیچیده توسط انسان 

 کی صورتبهح  انسجام را (. او همچنین .1993Antonovsky, Aکند )یم تحملقابل

ح  انسجام  قیاست که از طر رباو نیبر ا و کندیم فیتعر یبه زندگ یشخص یریگجهت

 از استرس را از سر بیذراند و سالم بماند ییحد باال تواندیم یکرد که چرا فرد هیتوج توانیم

(2019 S. Narimani, N., & Eyni,.)  پویا و نافذ است اعتمادقابلاحساس انسجام، احساسی ،

عمیم یافته است که اثرات استرس را بر سالمت انسان کاه  داده و و شامل یک منب  مقاومت ت

 ,.Ehteshamzadeh, P, et al) دهدیمبدیل سوق  یهاراهتیکر و ارائه  یوسوسمتفرد را به 

احساس انسجام معتقد بود که احساس انسجام یک  یامدهایپ در موردسکی وآنتونو(. 2013

. این تعدیل از کندیماست که اثرات استرس را بر سالمتی تعدیل  اییافتهیمتعم منب  متیاوت و

مییدی از برخورد با عوامل  سودمند و یهاروشکه احساس انسجام  گیردیماین طریق انجام 

تا در برابر  سازدیمفرد را قادر  این احساس، روینازا. دهدیمرا در اختیار فرد قرار  زااسترس

 ,Barni, D., & Danioni, F) اومت بیشتری از خود نشان دهدزندگی مق یهااسترساثرات 

                                                                                                                        
1. percieved competence 

2. sense of coherence 
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باشد.  پذیرییتمسئولکننده خالقیت،  بینیی پیکی دییر از متغیرهای  رسدیم(. به نظر 2016

 پذیرییتمسئولها دارای چهار دسته ( سازمان1991کارو  ) 1پذیرییتمسئولمد   بر اساس

 او ، مورد (. در.1991Carroll, A. Bباشند )کلی اقتصادی، حقوقی، اخالقی و بشردوستانه می

 را آن یازموردن خدمات و کاالهابرآورند،  را جامعه یاقتصاد یازهاین اندموظفها سازمان

 هاآن دوم، مورد در سازند. مندبهره کار یندفرااز  را مردم یهاگروه انواع و کنند ینتأم

 زیستیطمح ،کنند توجه خود کنندگانمصرف و کارکنان یمنیاو  بهداشت به دارند ییهوظ

 ،یقوم یضتبع مرتکبو  نرفته انحصار ، دنبا یزندبپره یسازماندرون معامالت از ،یاالیندنرا 

 در است. یاحرفه اخالق ها،سازمان یتمسئولمؤلیه  ینسوم نشوند. یرهغ و یتیجنس یضتبع

 هاییتمسئول مؤلیه، ینچهارمدارد.  جا احترام و انصاف چون صداقت، یاصول قلمرو ینا

 .Ilkhanizadeh, S., & Karatepe, Oو به تعبیر کارو  شهروند خوب بودن است ) بشردوستانه

2017M., .)  مسئولیت شغلی نسبت به سازمان هم برای خود واحد تجاری و هم برای فرد

برای  گذارییهسرمازیاد  یهابازدهمنجر به  تواندیمو درک بهتر مناف  بالقوه آن  استسودمند 

 نهاد اجتماعی، نهادهای از (. یکی ,.2016Akdogan, A. A., et alشود ) هاسازمان

 عهده بر و جوانان کودکان، نوجوانان یتترب در مهمی یتمسئول که است وپرورشآموزش

 تحققی برا یبزرگ یتمسئولمتعدد،  یبا کارکردها یامروزآموزش پرورش در جوام   دارد.

 ییشکوفا یفرصت برا نیبهتر عنوانبهاست و  گرفتهبرعهده یو اجتماع یاهداف فرد

پیرامون متغیرهای  ذکرشدهبا توجه به اهمیت  .است موردتوجهمطرح و  انسان یاستعدادها

 ادراککه آیا میان  پاسخ داده شود سؤا  نیتا به ا شده استتالش  قیتحق نیدر اتحقیق، 

دخترانه  یدولت هاییرستاندب یراندب یشغل یتخالقبا  پذیرییتمسئول، احساس انسجام و یاقتل

 وجود دارد؟ دارییمعنتنکابن رابطه 

  

 

                                                 
1. responsibility  
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 ساخته( مد  میهومی پووه  )محقق .1نمودار 

 پیشینه پژوهش

های شخصیتی با بررسی رابطه بین ویوگی» ( در تحقیقی با عنوان2018طوطیان و همکاران )

نشان « استان تهران 5منطقه  وپرورشآموزشسازمانی مناب  انسانی مدیران  خالقیت و عملکرد

رابطه  5منطقه  وپرورشآموزشپذیری با خالقیت و عملکرد مناب  انسانی در بین مسئولیتدادند 

 (..2018Tootian, S.., et alدارد )داری وجود معنی

ا تعهد آزمون ارتباط میان خالقیت شغلی ب»در تحقیقی با عنوان  (2017کیم و همکاران )

و  یازمانسبا تعهد  یشغل تیخالق انیم نددادنشان « کارکنان پذیرییتمسئولسازمانی و 

 .( 2017l.aKim, H. L. etدارد )وجود  یکارکنان رابطه مثبت و معنادار پذیرییتمسئول

بطه تعدی نق  انسجام اجتماعی در تبیین را»در تحقیقی با عنوان  (2016مرزوقی و حیدری )

 یتعددند نشان دا« نظارتی و بروز رفتار نوآورانه در کارکنان دانشیاه علوم پزشکی شیراز

 مثبت و یرتأثمنیی بر انسجام اجتماعی کارکنان داشته است و انسجام اجتماعی  یرتأثی نظارت

 (.,2016E. Marzooghi, R., Heidari) داردمعناداری بر رفتار نوآورانه 

یت در بررسی ارتباط خالق» با عنوان یامطالعه( در 2014زارع اسدآبادی و همکاران )

 نشان دادند« مرکز فارس یمایصداوسابعاد شایستیی مدیران و کارکنان سازمان  و یسازبرنامه

 انمندسازیتوو ین شایستیی کارکنان و مدیران و خالقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ب

گذارد یم یرتأثبر خالقیت کارکنان  آناناز ارتقای شایستیی  یرپذیریتأثکارکنان با 

(2014Zareasadabadi, H. et al..) 

شغلی خالقیت  

پذیریمسئولیت  

 احساس انسجام

لیاقت ادراک  
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فنی  سساتمؤمان در سنج  جو نوآورانه ساز»با عنوان  یامطالعه( در 2014چو و همکاران )

شود یمدر سازمان  هاینوآورانسجام گروهی باعث افزای  نشان دادند « و اساتید دانشیاه

(2014Chou, C. M.. et al..) 

از  پذیریتیمسئولتعیین خالقیت و »با عنوان  یامطالعه( در 2009پورطهماسبی و همکاران )

 پذیرتیمسئولافراد نشان دادند  «دیدگاه دبیران و دان  آموزان دوره متوسط شهر اردبیل

 (..2009Pourtahmasebi, S.. et alدهند )یمخالقیت بیشتری در کارها از خودشان نشان 

 پژوهشروش 
 رانیدب، شامل جامعه آماری این تحقیقبود.  توصییی و از نوع همبستییحاضر  پووه 

جدو  نیر بودند. حجم نمونه تحقیق بر اساس  344به تعداد دخترانه تنکابن  هاییرستاندب

 هاییرستاندبنیر انتخاب شدند؛ بدین گونه که ابتدا تمامی  182(، 1970) و مورگان یکرجس

هر دبیرستان انتخاب شدند.  تناسببهتنکابن شناسایی شده و سپ  تعداد دبیران انتخابی نمونه 

، ابتدا نمونه آماری به شودیمنامیده  یاطبقهتصادفی  یریگنمونهوشی که روش در چنین ر

و سپ  به نسبت تعداد دبیر هر مدرسه، حجم دبیران هر مدرسه  شدهیمتقسمختلف  یهاطبقه

پرسشنامه ، چهار پرسشنامه استاندارد بود: هاداده یآورجم )حجم نمونه( انتخاب شدند. ابزار 

کارو   پذیرییتمسئولپرسشنامه (، .1993Antonovsky, Aی )وسکح  انسجام آنتونو

(1991Carroll, A. B.،) جزنی یشغل تیپرسشنامه خالق (Kamkari, K., & Saatchi, M. 

 .(.1985Harter, S) هارتر اقتیپرسشنامه ادراک ل( و 2016

در  یاست که توسط آنتونووسک گویه 13این پرسشنامه شامل : پرسشنامه حس انسجام

 است 5تا  1و از  یادرجه 5 کرتیل صورتبهپرسشنامه  یگذارنمرهشده است.  هیته 1993سا  

 موافقم یتا حدود (،2) مخالیم (،1) مخالیم کامالً بیبه ترت یادرجهچند  وستاریپ کیو اساس 

این پرسشنامه شامل  گانهسه. ابعاد شده است می( تنظ5) موافقم کامالً و (4) موافقم (،3)
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بودن )جمالت  داریمعن( و 5-8(، قابل مدیریت بودن )جمالت 1-4بودن )جمالت  درکابلق

 .است( 13-9

کارکنان بر اساس مد   یاجتماع پذیرییتمسئول رسشنامةپ: پذیرییتمسئولپرسشنامه 

 5 کرتیل صورتبهپرسشنامه  یگذارنمرهاست.  گویه 25 شامل و است( 1991) کارو 

 ،(1) مخالیم کامالً بیبه ترت یادرجهچند  وستاریپ کیاساس  بر و است 5تا  1و از  یادرجه

. ابعاد شده است میتنظ (5) موافقم کامالً، (4) موافقم ،(3) موافقم یتا حدود ،(2) مخالیم

ی بعد اخالق (،7-13جمالت )ی بعد قانون ،(1-6جمالت ) یاقتصادچهارگانه آن شامل بعد 

چند  وستاریپ کیاساس  که بر است( 22-25جمالت ) بعد بشردوستانه و (14-21جمالت )

شده  میموافقم تنظ کامالً و موافقم، موافقم یحدود مخالیم، تا مخالیم، کامالً  بیبه ترت یادرجه

 است.

بر  ( و2003ی توسط جزنی و همکاران )شغل تیخالق پرسشنامةی: شغل تیپرسشنامه خالق

 30شامل و  ( ,2016Kamkari & Saatchiساخته شد )( 1997) همکاران و 1تیاساس مد  ه

 کیو اساس  است 5تا  1و از  یادرجه 5 کرتیل صورتبهپرسشنامه  یگذارنمره. است هیگو

 موافقم (،3) موافقم یتا حدود (،2) مخالیم (،1) مخالیم کامالً بیبه ترت یادرجهچند  وستاریپ

 (،1-3جمالت ) استعدادشامل پرسشنامه  نیشده است. ابعاد ا مینظ( ت5) موافقم کامالً(، 4)

جمالت ) وقت (،12-15جمالت ) یطمح (،8-11جمالت ) یزشانی (،4-7جمالت ) استقال 

 یاجتماع یفشارهاو  هاارزش( و 24-27جمالت ) شان  (،20-23جمالت ) یفتکال (،19-16

 .است( 28-30جمالت )

و  است( 1982) بر اساس مد  هارتر اقتیادراک ل پرسشنامة: اقتیپرسشنامه ادراک ل

و  است 5تا  1و از  یادرجه 5 کرتیل صورتبهپرسشنامه  یگذارنمرهاست.  هیگو 8 شامل

 موافقم یتا حدود (،2) مخالیم (،1) مخالیم کامالً  بیبه ترت یادرجهچند  وستاریپ کیاساس 

                                                 
1. Hitt, M. A. 
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 در اقتیادراک ل یابیارز یبرا اسیمقاین . ستشده ا می( تنظ5) موافقم کامالً  و (4) موافقم (،3)

 است.شده ( ساخته 5-8جمالت ) یاحرفه یستیی( و شا1-4جمالت )ی فرد نیب یستییشا

و  یصور ییابزار پووه  از روا ییروا نییجهت تعو پایایی ابزار پژوهش: روایی 

برای تعیین روایی محتوا  استاد راهنما قرار گرفت. ییدتأکه مورد  شده استاستیاده  ییمحتوا

پرسشنامه مذکور در اختیار تعدادی از اساتید قرار داده شد تا اطمینان حاصل شود که پرسشنامه 

در تحقیق از روایی محتوایی کافی برخوردار است.  موردنظرمذکور برای سنج  متغیرهای 

یی اولیه تالش با سنج  پایا زمانهمهمچنین به جهت بررسی روایی صوری پرسشنامه مذکور، 

نیر  30بودن و شیوا بودن گویه ها برای سنج  متغیرها از سوی  فهمقابلگردید تا از 

نیر  30 انیم هاپرسشنامه، پرسشنامه ییایپا دییتأ یبرااولیه اطمینان حاصل گردد.  دهندگانپاسخ

به  هاآنکرونباخ  ی، آلیاهاپرسشنامه لیتحلو  یآورجم و پ  از  دیگرد  یتوز از دبیران

و  77/0 پذیرییتمسئول، 79/0، احساس انسجام 74/0که برای مقیاس ادراک لیاقت  آمد دست

 و استو منطقی  قبو قابلپایایی  دهندیمبه دست آمد. نتایج پایایی نشان  78/0خالقیت شغلی 

شی از نا شدهداده یهاپاسخبدین معنی که  ؛از اعتبار درونی کافی برخوردار بوده هاپرسشنامه

 .شان  و تصادف نبوده، بلکه به خاطر اثر متغیرهایی بوده که مورد آزمون قرار گرفت

 ونیآزمون رگرس و رسونیپ یهمبستی بیاز آزمون ضر هاداده وتحلیلیهتجز منظوربه

 شد.استیاده  (گامبهگام) چندگانه

 تحقیق هاییافته

 1اسمیرنف –پارامتریک ابتدا با استیاده از آزمون کولموگروف  یهاآزمونبرای استیاده از 

 یشغل یتخالق و پذیرییتمسئول ،، احساس انسجامیاقتل ادراکنرما  بودن توزی  متغیرهای 

 بررسی شد.

 

                                                 
1. Kolmogorov–Smirnov (KS) test 
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 تحقیقبرای متغیرهای  KSنتایج آزمون  .1 جدول 

 تعداد تیوضع یسطح معنادار KS مقدار ریمتغ

 182 نرما  331/0 117/1 ادراک لیاقت

 182 نرما  348/0 106/1 احساس انسجام

 182 نرما  303/0 271/1 یریپذتیمسئول

 182 نرما  323/0 143/1 خالقیت شغلی

 اسمیرنف برای –، سطح معناداری آزمون کولموگروف 1مطابق اطالعات جدو  شماره 

از متغیرها  یکیچهاست؛ بنابراین نتیجه آزمون برای  05/0همه متغیرها مورد مطالعه بیشتر از 

پارامتریک  یهاآزموناز  توانیمو  استنیست و درنتیجه توزی  همه متغیرها نرما   داریمعن

قرار  هدتوجموربرای بررسی فرضیه پووه  استیاده کرد. بدین منظور، نتایج ضریب همبستیی 

 داده شد.

 شغلی خالقیت و پذیریمسئولیت ،، احساس انسجاملیاقت های ادراکماتری  همبستیی متغیر .2جدول 

 یشغل تیخالق یریپذتیمسئول احساس انسجام اقتیادراک ل متغیر

 اقتیادراک ل

 احساس انسجام

 یریپذتیمسئول

 یشغل تیخالق

1 

- 

- 

- 

**480/0 

1 

- 

- 

049/0 

085/0 

1 

- 

**218/0 

**274/0 

*220/0 

1 
** 01/0 p< 

** 05/0 p< 

 دراکانتایج آزمون رابطه خطی همبستیی پیرسون بین متغیر  2جدو  شماره  یهاداده

به سطح  با توجه. دهدیمرا نشان  یشغل یتخالق با پذیرییتمسئول و ، احساس انسجامیاقتل

 ،حساس انسجاما، یاقتل ادراکرابطه خطی بین متغیرهای  آمدهدستبه دارییمعن

 مثبت و معنادار است. 01/0در سطح  یشغل یتخالق با پذیرییتمسئول

 یشغل یتخالقبا  پذیرییتمسئول، احساس انسجام و یاقتل ادراک انیم فرضیه تحقیق:

 وجود دارد. یدخترانه تنکابن رابطه معنادار یدولت هاییرستاندب یراندب
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 ادراککننده  بینیی پاز بین متغیرهای  یشغل یتخالقکننده  بینیی پجهت تعیین بهترین 

استیاده شده  گامبهگاماز مد  رگرسیون با روش  پذیرییتمسئول، احساس انسجام و یاقتل

. نتایج اندشدهدله وارد معا یاقتل ادراکو  پذیرییتمسئولاست که متغیرهای  ذکرقابلاست. 

 ارائه شده است. 3حاصل در جدو  شماره 

 لیاقت پذیری و ادراکگام متغیرهای مسئولیتبهخالصه تحلیل رگرسیون گام .3جدول 

 R 2R ی کنندهنیب یپمتغیرهای  مد 
2R 

 خطای استاندارد

 او 

 دوم

 یریپذتیمسئول

 اقتیادراک لی، ریپذتیمسئول

274/0 

338/0 

075/0 

114/0 

070/0 

104/0 

81/27 

29/27 

درصد  7 قادر به توجیه پذیرییتمسئولنمایانیر این است که متغیر  3جدو  شماره 

به متغیر  یاقتل ادراک( شده است و با اضافه شدن متغیر 2R=070/0واریان  خالقیت شغلی )

 درصد واریان  خالقیت شغلی شده است 3در مد  دوم باعث اضافه شدن  پذیرییتمسئول

(104/0=2R و متغیرهای )درصد 4/10حدود  اندتوانسته یاقتل ادراکو  پذیرییتمسئول 

است  یامیروضهاتسون و-واریان  متغیر خالقیت شغلی را توجیه کنند. مقدار آماره دوربین 

بییرد به  قرار 5/2 تا 5/1و هرگاه این آماره بین مقادیر  پردازدیمکه به بررسی استقال  خطاها 

خطاها از  است لذا 461/1معنی مستقل بودن خطاها از یکدییر است. با توجه به اینکه مقدار 

 و اجرای آزمون رگرسیون بالمان  است. اندمستقلیکدییر 

 لیاقت پذیری و ادراکدار بودن رگرسیون مسئولیتآزمون تحلیل واریان  برای بررسی معنی .4جدول 

شاخص آماری منب  

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 زادیآدرجه 

میانیین 

 جذوراتم
 Fآزمون 

سطح 

 عناداریم

 رگرسیون متغیر

 یریپذتیمسئول
984/11315 1 984/11315 

634/14 000/0 
 272/773 180 010/139189 ماندهیباق

  181 995/150504 جم  کل
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های تغیرمرگرسیون 

ادراک و  یریپذتیمسئول

 اقتیل

989/17193 2 995/8596 

543/11 000/0 

 754/74 179 005/133311 باقیمانده

  181 995/150504 جم  کل

با خالقیت  یاقتل ادراکو  پذیرییتمسئولبین متغیر که  دهدیمنشان  4نتایج جدو  شماره 

متغیر  بینیی پقدرت  یاقتل ادراکو  پذیرییتمسئولهای بطه وجود دارد و متغیرارشغلی 

 .دنرا دارخالقیت شغلی مالک 

 گامبهگامتحلیل رگرسیون  .5 جدول

 استانداردشده βمقدار  شودیم، در مد  او  مشخص 5شماره  با توجه به نتایج جدو 

 پذیرییتمسئول که متغیر دهدیماست. این عدد نشان  274/0 پذیرییتمسئولمربوط به متغیر 

تغییرات متغیر مالک خالقیت شغلی را  274/0مستقیم بر خالقیت شغلی اثر دارد و  طوربه

مشاهده شود متغیر  پذیرییتمسئول بینی پ. اگر یک واحد تغییر در متغیر کندیم بینیی پ

، متغیر پذیرییتمسئول؛ بدین معنا که با افزای  متغیر کندیمتغییر  274/0مالک خالقیت شغلی 

 مد 
منب  ی هاشاخص

 تغییرات

ضریب تیکیکی 

 رگرسیون
 عیارمخطای 

ضریب استاندارد 

 تیکیک رگرسیون

 یبرا Tآزمون 

معناداری 

 خطبیش

 رگرسیون

سطح 

 معناداری

 او 
     -185/23 مقدار ثابت

 000/0 825/3 274/0 440/0 682/1 یریپذتیمسئول

 دوم

    -885/49 مقدار ثابت

 000/0 642/3 257/0 433/0 579/1 یریپذتیمسئول

 009/0 809/2 198/0 325/0 914/0 اقتیادراک ل
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مربوط به متغیر  Tمقدار  شودیم. چنانچه دیده کندیمخالقیت شغلی افزای  پیدا 

 معنادار است. 01/0در سطح  825/3 پذیرییتمسئول

راک لیاقت مربوط به متغیر اد استانداردشده βمقدار  شودیمدوم مشخص  مد همچنین در 

متغیر خالقیت  مستقیم بر طوربهکه متغیر ادراک لیاقت  دهدیمنشان  ست. این عددا 198/0

. کندیم بینیی پاز تغییرات متغیر مالک خالقیت شغلی را  198/0دارد و  یرتأثشغلی 

ود متغیر مالک شادراک لیاقت مشاهده  بینی پاگر یک واحد تغییر در متغیر  کهیطوربه

مربوط به  Tمقدار  شودیم. چنانچه دیده یابدیمو افزای   کندیمتغییر  198/0ی شغل تیخالق

 معنادار است. 01/0در سطح  809/2متغیر ادراک لیاقت 

که فرضیه  شودیماحتما  نتیجه گرفته  99/0با  شدهمحاسبهبه معنادار شدن رابطه  توجهبا 

 یشغل یتخالقبا  پذیرییتمسئولم و ، احساس انسجایاقتل ادراک انیم پووه  مبنی بر اینکه

و متغیر  شودیم دییتأ، وجود دارد یدخترانه تنکابن رابطه معنادار یدولت هاییرستاندب یراندب

 .باشندیم یشغل یتخالقکننده برای  بینیی پ بهترین یاقتل ادراکو  پذیرییتمسئول

 یریگجهینتبحث و 
با  پذیرییتمسئول، احساس انسجام و یاقتل ادراکمطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین 

های پووهشی مربوط یافتهانجام شد.  دخترانه تنکابن یدولت هاییرستاندب یراندب یشغل یتخالق

با  پذیرییتمسئول، احساس انسجام و یاقتل ادراکبه آزمون فرضیه پووه  بیانیر رابطه میان 

 .Kim, Hمطالعه ). این یافته با نتیجه دخترانه تنکابن یدولت هاییرستاندب یراندب یشغل یتخالق

2009; Pourtahmasebi, S. et al.2018; Tootian, S.et al.2017L.et al. مبنی بر رابطه بین )

 ,.Marzooghi, Rبا خالقیت کارکنان همسو بود. این یافته با نتیجه مطالعه ) پذیرییتمسئول

.2016E. Heidari,( و )2014al. Chou, C. M..etانسجام  ( همخوان بود که نشان دادند

مثبت و معناداری بر رفتار نوآورانه دارد. این یافته همچنین در راستای مطالعه  یرتأثاجتماعی 
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(2014Zareasadabadi, H. بود مبنی بر رابطه بین ) شایستیی کارکنان و مدیران و خالقیت

 .هاآن

یکی از  پذیرییتمسئولگیت  توانیمت و خالقی پذیرییتمسئولپیرامون رابطه بین 

مناسبی را اتخاذ  هاییمتصمتا  کندیماست که به شخص کمک  نی اعتمادبهرشد و  یهانشانه

در فرد، ذهن او را برای حل مسئله و جستجوی  نی اعتمادبهبا ایجاد  پذیرییتمسئولکند. 

متعدد فکر  یهاحلراهبه  تواندیم. درنتیجه فرد گذاردیممتعدد در حل مسئله باز  یهاحلراه

، وپرورشآموزشآموزشی همچون  یهاسازمانکند و در این زمینه خالق باشد. از سویی دییر 

تا  کنندیمتشویق هایی به فعالیت را هاآندر معلمان، اجتماعی خالقانه  پذیرییتمسئولایجاد با 

متعددی را  یهاحلراه نوآورانه طوربهانییزه پیدا کرده و  یاحرفه یهاچال به نسبت به حل 

تا در قالب  کندیمبه فرد اختیاراتی اعطا  پذیرییتمسئولبرای حل مسائل جستجو کنند. این 

گیت  توانیمدست به اقدام و عمل بزند. پیرامون رابطه بین احساس انسجام با خالقیت  هاآن

به ااعضا مش یهانیرشو  یقعالت، اس ییباالسطح در  هاآنانسجام در  یزانمکه  ییهاسازمان

حالت  ینا، دوستانه است. در گیردیمکه در آن تعامالت صورت  یتیموقعبوده و 

به حداقل کاه   هاآن ینباست و تعارضات  ییباالواحدها در سطح  ینبدر  یریپذانعطاف

و وجود  معلمان یدجد یکارهاو  هاطرحاز  وپرورشآموزشسازمان  یرانمد یتحما. یابدیم

خالقانه  یکارهاانجام  یبرادادن پاداش  درواق و  یقدردان یزنو  یرانمدو  معلمان ینبانسجام 

 معلمان ینبروزافزون در  یتخالق درواق خالقانه و  یکارهاانجام  یبرا یشترب یزهانی یجاداباعث 

. بنابراین شودیمآموزشی  یهاسازمانهر چه روزافزون  یترقو  یشرفتپامر باعث  یناکه  شده

ناظران و مدیران، تسهیل  ازجملههمه همکاران  هاییتحماانسجام سازمانی با فراهم نمودن 

بروز  سازینهزم تواندیمانتقا  دان  و آگاهی از طریق ایجاد ارتباطات گسترده بین افراد، 

ون رابطه بین . پیرامرا از نتایج آن منتی  سازد هاسازماننوآوری در کارکنان شده، افراد و 

 شودیمافراد با ادراک لیاقت پایین موجب  یریکارگبهگیت  توانیمادراک لیاقت و خالقیت 

، ح  نی اعتمادبهخودکارآمدی سازمان کاه  یابد، زیرا افراد با ادراک شایستیی پایین از 
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ند. برخوردار نیست هانق و انییزه کافی برای خالقیت و اییای نوآورانه  پذیرییتمسئول

انسانی  یرویناز برنامه تربیت یری گبهرهبا آموزشی،  یهاسازماندر  شودیمپیشنهاد  روینازا

 .را شناسایی و رف  نمود ینوآورناکامی در بروز خالقیت و  هایینهزم
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