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 بررسی تأثیر خالقیت بر تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آباد
 هادی فراست1 ، مریم نهمتی2

 چکیده

بود.  بررسی تاثیر خالقیت بر تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر خرم آبادهدف پژوهش ، 

تشکیل دادند.ونمونه آماری در  423مرد دانشگاه پیام نور خرم آباد به تعداد  جامعه آماری تحقیق شامل ، کلیه کارکنان زن و

زن به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند  ابزار  150نفر مرد و 110نفر، که از این تعداد ، 260پژوهش 

غلی بالو بود ، پایایی آزمون سنجش (و پرسشنامه تعهد ش1979پژوهش شامل دو پرسشنامه، پرسشنامه سنجش خالقیت تورنس)

گزارش شده است . به منظور تجزیه و  75/0برای پرسشنامه تعهد شغلی بالو و 90/0تا 80/0خالقیت به روش آلفای کرونباخ 

با  ومعیار تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری ) توصیفی ( توزیع فراوانی و درصد و نمودار ستونی، میانگین و انحراف

رگرسیون دو متغییری و ضریب همبستگی است که برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار روش استنباطی ،

«SPSS » 05/0با سطح معناداری=p  داری بین سیالی و همبستگی مثبت و معنیمورد استفاده قرار گرفت . یافته ها نشان دادند که

، sig<01/0(، ابتکار و تعهد شغلی)sig ،159/0=r<05/0(، بسط و تعهد شغلی)sig ،173/0=r<001/0تعهد شغلی)

277/0=r(انعطاف و تعهد شغلی ،)001/0>sig ،222/0=r(ضرایب رگرسیونی بتا .)β نشان دادند که میزان خالقیت از قابلیت ،)

ه با با افزایش نمرات خالقیت ( . نتیجه گیری این کsig  ،277/0=β <001/0بینی نمرات تعهد شغلی برخوردار است)پیش

یابد و به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمرات خالقیت، نمرات تعهد شغلی کارکنان کارکنان، نمرات تعهد شغلی نیز افزایش می

های تعهد یابد.در مجموع متغیر خالقیت با ابعاد آن پیش بینی کننده مثبتی برای متغیر انحراف معیار افزایش می 28/0ی به اندازه

 شغلی کارکنان بودند و با افزایش خالقیت می توان زمینه های تعهد شغلی کارکنان را فراهم ساخت. 

 خالقیت ، تعهد شغلی ، کارکنان ، دانشگاه پیام نور ، شهر خرم آباد.:  کلید واژه ها
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 مقدمه

ود را در سازمان می گیرد، در سازمان یکی ازمسائل مهم انگیزشی است که بر اساس آن فرد به شدت هویت خ 1تعهدشغلی  

(. تعهدشغلی یعنی درجه همانند 1389مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد)باقری و توالیی ،

سازی روان شناختی و یا چسبیدگی به سازمانی که ما برای آن کار می کنیم تعهدشغلی دارای اجزاء زیر است :قبول ارزش ها و 

(. تعهد 2009، 2اهداف سازمان ،تمایل تالش برای سازمان و دارا بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان )کواچ و استیرز

یک مفهوم ذهنی ، عقالنی و منطقی است که انسآن ها برای عملی کردن اهدافشان و حفظ تعادل ، حیات و دوام نظام اجتماعی بر 

(.شکوفایی استعداد تعهد موجب گردیده است که 1388پرداخته کرده اند)رضایی و ساعتچی ، پایه نیروی خود دوستی ساخته و 

( . موانع بسیار  1384انسان برای حفظ و پرورش آن هنجار هایی را با توجه به موقعیت های مختلف ابداع نماید ) امامی فرشاد، 

سازند)کرم نیا و کارکنان را با چالش های متعدد مواجه می ها ودستورهای سازمانی قرار دارند کهزیادی برسر راه پذیرش ایده

  :ترین آن ها به این شرح است(. برخی ازمهم1389همکاران )

  .ها و انجام وظایف توجهی نکندفرد ممکن است به دلیل ارضا نشدن نیازهای اساسی خود به ایده ناآگاهی: -الف

 -ج .نی ممکن است با نگرش ها، عالئق و رویکرد ارتباطی فرد سازگار نباشندها، وظایف و دستورهای سازماایده عالقگی:بی -ب

ها را نپذیرد. در این گونه موارد حتی ارتباط گاهی ممکن است فرد به دلیل فقدان شرایط و امکانات الزم، ایده عدم وجود شرایط:

یزی مورد قبول و پذیرش قرار گیرد. اگر اطالعات و پیام ارتباط یعنی هر چ پیام های اشتباه: -د .اثر خواهد بوددوستانه مدیران بی

ارائه شده از سوی مدیران یا سایر منابع نادرست باشد، این خطر وجود دارد که هر آنچه را از آن پس همان مدیر یا منبع ارسال 

ه ای مهم ترین عامل یا اهرمی مطابق با نظریه چند عاملی وابستگی و تعهد حرف (.1392کند مورد پذیرش قرار نگیرد)عباسیان ،می

که می تواند ابزار و وسایل الزم جهت افزایش وابستگی و تعهد حرفه ای منابع انسانی را فراهم آورد ، وجود رهبران و مدیران 

تحول ساز ، موفق و اثر بخش در سازمان ها است که در عمل مهم ترین سهم تالش ها برای افزایش وابستگی و تعهد حرفه ای در 

( . بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مدیران خط اول ، 2013ازمان متعلق به مدیران خط اول است)موسلدیلی و همکاران ، س

زیربنا یا سنگ بنای یک سازمان هستند و برای دست یابی به وابستگی و تعهد حرفه ای در سطح مطلوب باید مستعد ترین افراد برای 

واحد خدماتی در  92( طی تحقیقاتی که در 2012(.خانعلیزاده و همکاران )1382ساعتچی ،  تصدی این مسئولیت انتخاب شوند)

و تعهد حرفه ای در راستای بهره وری فردی قرار دارد و بهره وری فردی به عواملی  کانادا انجام دادند ثابت کردند که وابستگی

احترام و ارزشی که کارکنان برای سازمان قائل هستند و  چون عملکرد،دلبستگی، تعهد و رفتار شهروندی کارکنان بستگی دارد.

میزان همانند سازی ارزش های فردی و سازمانی و تالشی که برای حفظ آن صورت می گیرد از جمله عواملی است که در میزان 

مان می گردد و وابستگی حرفه ای و تعهد شغلی موثر می باشد. پایبندی به ارزش های کاری سبب رعایت اصول اخالقی در ساز
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باعث ایجاد رابطه خوبی بین کارکنان شده و رفتارهای فراتر از نقش را افزایش می دهند و کارکنان خود را جزئی از سازمان دانسته 

و اهداف سازمان را مشترک با اهداف خود می دانند و همین مسأله باعث افزایش عملکرد فرد و در نهایت بهره وری سازمانی می 

پرستار شاغل در یکی از بیمارستان های منطقه سیدنی انجام شد ، نتایج نشان دادکه سبک  258طالعه ای که بر روی گردد .در م

محیط سازمانی از جمله عوامل تاثیرگذار بر (.1388رهبری اخالقی با تعهد شغلی کارکنان رابطه قوی دارد)رضایی ، ساعتچی ، 

به همین علت با افزایش اهمیت اخالق در کسب وکار امروزه توجه به عوامل ایجاد رفتار و نگرش کارکنان در محیط کار می باشد 

مطالعات گذشته نشان می دهند که مدیران نقشی حیاتی را در  .کننده فضای اخالقی در سازمان از اهمیت به سزایی برخورداراست

 اد تعهد شغلی آنان بسیار موثر واقع شوند )ارائه چارچوبی اخالقی برای اعضای سازمان بازی می کنند و می توانند در ایج

اگر سازمان شرایط ارتقاء، مسیر شغلی مناسب، پرداخت منصفانه ، رعایت عدالت  (.1385به نقل از صفری ،  2006، 1آرمسترانگ

را فراهم آورد ،  ، استقالل عمل در کار ، هویت حرفه ای و ارائه تصویر مناسب از شغل و سازمان در سطح جامعهدر توزیع پاداش ها

درجه »عنوان ( تعهد شغلی را به2007ویچر ).مسلماً دستیابی همزمان به سطوح باالی تعهد شغلی و سازمانی امکان پذیر خواهد بود

در این تعریف، تعهد شغلی سه عامل را « . نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت و درگیری او در سازمان تعریف کرده اند

 شود :شامل می 

 اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان -1

 تمایل به تالش قابل مالحظه به خاطر سازمان  -2

 آرزو وخواست قوی وعمیق برای ادامه عضویت با سازمان. -3 

 دیدگاه های ناظر برتعارض تعهد شغلی و سازمانی-4 

شود که بر اساس آن فردی که شدیدا ًمتعهد است، هویت تعهد شغلی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می

کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می خود را با سازمان معین می کند ، در سازمان مشارکت می

احساس  ها وتعاریف تعهد شغلی ،را به سه موضوع کلى وابستگی عاطفی، درک هزینه«  4آلن»و « 3یرمی»(.2007،  2برد)کوئن

گانه تعهدشغلی، که هر یک تا حدودى از یک دیگر مستقل اند، این نتیجه هاى مفهومى اجزاى سهدانند. از تفاوتتکلیف وابسته می

شوند: هاى تعهد عاطفى به چهارگروه دسته بندى میهاى خاصى هستند. پیش فرصتشود که هر کدام پیامد پیش فرصتحاصل می

اى شغلی، ویژگی های ساختارى و تجربیات کاری. تحقیقات زیادى که در ارتباط با تعهد شغلی هویژگی های شخصی، ویژگی

انجام شده بیان گر این مطلب است که ارتباط تعهد شغلی با عملکرد شغلى و رفتارهاى مبتنى بر تابعیت سازمانى مستقیم )مثبت( 

لذا ماهیت ارتباط فرد با سازمان در هر یک از .)منفی( استاست ولى ارتباط آن با ترک خدمت، غیبت و تأخیر کارکنان معکوس 
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مانند براى این گانه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفى متفاوت است. کارکنان با تعهد عاطفى قوی در سازمان میاجزاء سه

آن ها یی که تعهد تکلیفى قوى دارند مانند چون نیاز دارند بمانند و خواهند بمانند. افرادی که تعهد مستمر قوى دارند میکه می

سانتوز تعهد شغلی را احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه خاص می .کنند باید بمانندمانند، زیرا احساس میمی

که به ای تأکید می کند. او از جمله معدود پژوهش گرانی است داند و بر تمایل و عالقه به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفه

 (.2007، 1رابطه میان تعهد شغلی و تعهد شغلی اعتقاد دارند )چانگ ، و همکاران 

در تحقیقی دیگر تعهد شغلی از دیدگاه نظریه هویت اجتماعی تعریف شده است . این نظریه معتقد است که افراد خودشان را درون  

( دسته بندی می کنند و از طریق آن خود را بر حسب طبقات مختلف اجتماعی ) از جمله حرفه ، گروه ، سازمان و نظایر آن

عضویت در یک موجودیت خاص تبیین می کنند. یعنی افراد عالقه دارند تا در گروه یا دسته ای از جامعه قرار گیرند )کواچ ، 

، خالقیت را به عنوان 3تورنس استهای آن در طول زمان تغییراتی کردهخالقیت نیزمفهومی است که تعریف  (.2009،  2استیرز

(. به نظر وی تفکرِ خالقِ مختصر عبارتست از فرایند حس کردن مسائل 1979است)تورنس ، گشایی مد نظر قرار دادهنوعی مسأله

ها، بازنگری و دن فرضیهها، ارزیابی و آزمودرباره حل مسائل و رفع کاستی 4سازیهای موجود در اطالعات، فرضیهیا کاستی

ها و سرانجام انتقال نتایج به دیگران.خالقیت شامل تولید چیزی است که هم اصیل و هم ارزشمند باشد و نشأت گرفته بازآزمایی آن

(. البته برخی هم معتقدند جان مایه خالقیت تولید یک ایده 1385انسان می باشد)ساعتچی ، ناخودآگاه و خودآگاه فرایندهای از

مندی امری افزون شده است که در زمینه هایی دیگر مانند ارزشمند بودن از نظر تجاری سازی، فرهنگ، علم، فن است و ارزش

آوری و سایر زمینه ها مطرح می شود. اما به لحاظ روانشناختی، توانایی )به مثابه یک مهارت تقریبا قوام یافته( نوفهمی و ساخت 

نظر یک دیدگاه علمی محصوالت تفکر خالق گاهی اوقات به .از نقطه (1387سینی ،ایده ی نو و تازه، تمام جوهرخالقیت است)ح

گیلفورد، ها در علم یک دیدگاه یا تعریف یگانه از خالقیت وجود ندارد .تفکر واگرا ارجاع داده می شود. همانند دیگر پدیده

را از چند عامل مختلف تشکیل یافته است )سیف خالقیت را بر حسب تفکر واگرا تعریف کرده است. در نظریه گیلفورد، تفکر واگ

 های تشکیل دهنده تفکر واگرا عبارتند از:(. عوامل یا ویژگی1385،

 )روانی(: تولید تعدادی اندیشه در یک زمان معین 5سیالی -

 های مختلف برای یک مسألهحلهای متنوع و غیر معمول و راه)نرمش(: تولید اندیشه 6پذیریانعطاف -

 های منحصر به فرد و نوحل)اصالت(: استفاده از و راه 7یتازگ -

 )بسط(: تولید جزئیات و تعیین تلویحات و کاربردها1گسترش  -
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 های ناهمخوان: کنار هم قرار دادن اندیشه2ترکیب -

 : شکستن ساختارهای نمادین به عناصر تشکیل دهنده3تحلیل -

 هادها و موارد استفادهها، کارکر: تغییر شکل دادن طرح4سازمان دادن -

 (.1385،به نقل از سیف، 1979)تورنس  : توانایی برخورد کردن با تعدادی اندیشه مختلف و مرتبط به طور همزمان5پیچیدگی -

(. بدین معنی که مدیریت باید 1389یکی از راههای مهم ظهور نوآوری به وجود آوردن فضای محرک خالقیت است)آقا فیشانی ،

در واقع سازمان باید در جستجوی این گونــه فکرها باشد و تنها  نیدن ایده های جدید از هرکس در سازمان باشدهمیشه آماده ش

بخش بزرگی از موانع خالقیت در سازمان ها مربوط (.1392منتظـر ارائه اندیشه جدید نماند)احمدی و عبدالملکی ،

است که روال  معرفت شناسی (. این ایدئولوژی حاکی و ناشی از نوعی1384غیر خالق است)امیر حسینی و خدام ،  ایدئولوژی به

را موجب خشک شدن چشمه خالقیت می داند)نیلی و  تفکر خطی نهادینه شدن6« ادوارد دوبونو »فکری خاصی را پیشنهاد می کند.

باز  منطق ارسطویی ، خود از نوعی معرفت شناسی ناشی می شود و به عقیده برخی کارشناسان به تفکر و7(. تفکر خطی1382آرام ،

آنچه مسلم این است که بین خالقیت و تعهد شغلی رابطه وجود دارد و به نوعی خالقیت بر میزان  (.1389می گردناظم و معین ،

یافتند که ( در بررسی تاثیر تعهد شغلی بر عملکرد سازمان ، به این نتایج دست 1391تعهد شغلی می تواند اثر گذار باشد. مظفریان )

تعهد شغلی کارکنان می تواند احساس رضایت ، تعلق ، وابستگی و دلبستگی آن ها را به سازمان ، عملکرد شغلی مطلوب تر ، 

کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال ، عدم غیبت از کار ، افزایش بهروری و موفقیت های مالی را به همراه داشته 

( انجام گرفت 1389ورد پیش بینی سطح تعهد شغلی بر اساس خالقیت و مولفه های آن ، بوسیله ناظم و معین ) باشد . تحقیقی در م

نتایج حاکی از آن است که به طور کلی بین کار آفرینی و مولفه های تعهد شغلی همبستگی معنادار وجود دارد بنابراین با افزایش 

 نیز باالتر می رود.تعهد کارکنان ، میزان خالقیت نیز در سازمان 

 با توجه به مطالب ذکر شده تحقیق حاضر در نظر دارد به فرضیات ذیر پاسخ دهد:

 تاثیر گذار است. کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آباد.خالقیت بر تعهد شغلی 1

 تاثیر گذار است. کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آبادابعاد خالقیت بر تعهد شغلی  .2

 تاثیر گذار است. کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آباداد خالقیت بر تعهد شغلی ابع .3

 تاثیر گذار است. کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آبادابعاد خالقیت بر تعهد شغلی  .4

 تاثیر گذار است. کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آباد. ابعاد خالقیت بر تعهد شغلی 5

                                                                                                                                                                                     
5expansion 

6 combination 
7 analysis 
8 organize 
9 complexity 
10 Edward de Bono 
11 linear thinking 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 روش 

 ح پژوهش : نوع و طر

تحقیق از نظر هدف شکل کاربردی دارد ، و روش تحقیق توصیفی و همبستگی می باشد. در این پژوهش هدف آن است که، 

 مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آبادهمبستگی بین متغیر های خالقیت با تعهد شغلی 

 ی آماری: جامعه

 تشکیل دادند.  423شامل ، کلیه کارکنان زن و مرد دانشگاه پیام نور خرم آباد به تعداد  جامعه آماری تحقیق

 جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری :

زن 150مرد و 110نفر تعیین گردید که از این تعداد 260( 1970نمونه آماری این تحقیق با توجه به جدول کرجسی و مورگان ) 

 روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.  به عنوان نمونه آماری به

 

 شناختی گروه جامعه. اطالعات جمعیت1جدول 

 کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد جنسیت

 زن

 مرد

 جمع

248 
175 
423 

 نفر می باشد. 423کارکنان زن و مرد دانشگاه پیام نور خرم آباد به تعداد در این تحقیق،حجم جامعه ، 

 شناختی گروه نمونهت جمعیت. اطالعا2جدول 

 مجموع مرد زن 

 260 110 150 نمونه

 نفر می باشد . 260نمونه گیری با توجه به جدول کرجسی مورگان  2با توجه به جدوا 

 

 ابزار پژوهش

 پرسشنامه ی سنجش خالقیت تورنس:

ای را کـه در پـیش داند و پرسشنامهسیالی( می -بسط –انعطاف پذیری –عنصری اصلی)ابتکار 4( خالقیت را شامل 1979تورنس )

سؤال است که به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته در این  60رو دارید حاوی 

 باشد. پرسشنامه هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می

بسط و سیالی ( را  –انعطاف پذیری  –های تفکر خالق ) ابتکار سوال است که انواع تمامیت  60روش آزمون: این آزمون شامل 

های فراوان(، مورد سنجش قرار داده است. تورنس خالقیت را ترکیبی از عناصر همچون سیالی )استعداد تولید ایده ها و جواب
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ییر جهت فکری یا توانایی تولید ایده ابتکار )استعداد تولید ایده های بدیع غیر عادی و تازه(، انعطاف پذیر )استعداد الزم برای تغ

 داند.های گوناگون و متنوع(، بسط )استعداد توجه به جزئیات( می

و منظـری ، شـکر کـن)  82/0(، 1387رضـایی )؛  75/0( ،1387منـوچهری)در ایران ضریب پایانی آزمون خالقیـت تـورنس را 

 اعالم کرده است.  90/0تا 80/0( 1375

  و :پرسشنامه ی تعهد شغلی بال

فرضیه است و بر اسـاس طیـف پـنج درجـه ای لیکـرت طـرح  24پرسشنامه حاضر به سنجش تعهد شغلی معلمان می پردازد،دارای  

ریزی گردیده و متغیرهای، وابستگی حرفه ای و وابستگی سازمانی ، پایبندی به ارزش های کاری را مـورد سـنجش قـرار مـی دهـد 

( اعتبار یابی شده و میزان پایایی آن با توجه 1378سیله واحدی ، سید عباس زاده و سلیمی ) ،پرسشنامه تعهد شغلی معلمان بالو به و

 گزارش شد.  78/0به آلفای کرونباخ 

 :ی اجراء شیوه

 استفاده شده است : spssبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش های آماری زیر با استفاده از نرم افزار 

 معیار . توصیفی : توزیع فراوانی و درصد و نمودار ستونی، میانگین و انحرافآمار ـ روشهای1

استفاده شده است. ضمناً بـرای « SPSS»آمار استنباطی : برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتری -2

توزیـع متغیرهـای  1اسمیرنف -تفاده از آزمون کلموگروفبا اس در نظر گرفته شده است. P=05/0کلیه فرضیه ها سطح معنی داری 

به  3و تحلیل رگرسیون چندگانه 2مورد مطالعه مشخص گردید و برای تجزیه و تحلیل فرضیهات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون

 بهره گرفته شد.  4روش گام به گام

  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 های توصیفییافته

 حسب میزان تحصیالت توصیف پاسخگویان بر

 . توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت 3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصیالت

8/0 2 دیپلم  8/0  

0/10 26 فوق دیپلم  8/10  

2/84 219 لیسانس  0/95  

                                                           
1 Kolmogorov-Smirnov 

2 Pearson 

3 multiple regression 

4 stepwise 
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0/5 13 فوق لیسانس  0/100  

0/100 260 کل   

 

تحصيالت

ديپلمفوق ديپلمليسانسفوق ليسانس
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0.0 5.0

84.2
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 بر حسب میزان تحصیالتدرصد توزیع فراوانی پاسخگویان  1نمودار

درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصـیلی دیـپلم و فـوق  11دهد، حدود نشان می 1و نمودار  3همان طوری که اطالعات جدول 

 باشند.درصد دارای دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می 5درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و  2/84دیپلم،
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 توصیف پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 

 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سابقه خدمت

سال 5کمتر از   16 2/6  2/6  

سال 10تا  6  82 5/31  7/37  

سال 15تا  11  84 3/32  0/70  

سال 20تا  16  59 7/22  7/92  

سال 20باالی   19 3/7  0/100  

0/100 260 کل   

 

سابقه خدمت

>2016-2011-156-10<5

صد
در

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

7.3

22.7

32.3
31.5

6.2

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت درصد 2نمودار

 10تـا  6درصد بین  5/31سال،  5درصد پاسخ گویان کمتر از  2/6دهد، نشان می 2و نمودار  4همان طوری که اطالعات جدول 

 سال سابقه خدمت دارند. 20درصد باالی  3/7سال و  20تا  16درصد بین  7/22سال،  15تا  11درصد بین  3/32سال، 

 های استنباطی : فتهیا

 تعیین توزیع متغیرهای مورد بررسی

 های آماری:فرض
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0H: .متغیرهای مورد مطالعه دارای توزیع نرمال هستند 

1H: .متغیرهای مورد مطالعه دارای توزیع نرمال نیستند 

ودن، آزمـون شـدند تـا مشـخص از نظر طبیعی ب 1ها توسط آزمون کالموگروف ـ اسمیرنوفها ابتدا دادهجهت تحلیل استنباطی داده

 نشان داده شده است. 5ها استفاده شود. نتایج این آزمون در جدول شود که از کدام دست آمار برای تحلیل آن

 ها )آزمون کالموگروف اسمیرنوف( . آزمون تقریب نرمال پرسشنامه5جدول  

 (sigداری)سطح معنی Zآماره  متغیرهای مورد مطالعه

 066/0 734/1 خالقیت

 058/0 682/1 سیالی

 076/0 468/1 بسط

 053/0 808/1 ابتکار

 068/0 534/1 انعطاف

 082/0 390/1 وابستگی حرفه ای

 074/0 321/1 وابستگی سازمانی

 094/0 237/1 پایبندی به ارزش های کاری

 084/0 261/1 تعهد شغلی

محاسبه شده مربوط به متغیرهای مورد مطالعه  zهایآمده برای آماره دهد، مقادیر به دستنشان می 5همان طوری که نتایج جدول 

گردد، بنابراین دال بر نرمال بودن توزیع این متغیرها رد نمی 0H(، لذا فرض sig>05/0دار نیستند)، معنیα=05/0درسطح آلفای 

ای بودن مقیاس این اساس و با توجه به فاصلهتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مورد مطالعه از توزیع نرمال برخوردار هستند، بر می

 متغیرهای مورد مطالعه، برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.

 ابعاد خالقیت بر تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر گذار است. : 1فرضیه 

ستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای میزان پیش بینی متغیر ) پیش بینی کننده خالقیـت برای بررسی فرضیه اول تحقیق ضریب هم

 ( در تبیین متغیر مالک ) تعهد شغلی ( محاسبه شد که نتایج در جداول زیر نشان داده می شود:

 

 

 

                                                           
1 Kolmogorov-Smirnov test 
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 . همبستگی ابعاد خالقیت با تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور 6جدول 

 تعهد شغلی اآماره ه ابعاد خالقیت 

 173/0** ضریب همبستگی پیرسون سیالی

 005/0 داریسطح معنی

 260 تعداد

 159/0* ضریب همبستگی پیرسون بسط

 010/0 داریسطح معنی

 260 تعداد

  277/0**   ضریب همبستگی پیرسون ابتکار

 000/0 داریسطح معنی

 260 تعداد

 222/0** ضریب همبستگی پیرسون انعطاف

 000/0 داریسطح معنی

 260 تعداد

(، sig ،173/0=r<01/0داری بین سیالی و تعهد شغلی)دهد، همبستگی مثبت و معنینشان می 6همان طوری که اطالعات جدول 

(، انعطــــاف و تعهــــد sig ،277/0=r<001/0(، ابتکــــار و تعهــــد شــــغلی)sig ،159/0=r<05/0بســــط و تعهــــد شــــغلی)

( وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات ابعاد خالقیت، نمرات تعهد شغلی کارکنان دانشـگاه پیـام نـور sig ،222/0=r<001/0شغلی)

 یابد.نیز افزایش می

 تحلیل رگرسیون تعهد شغلی و ابعاد خالقیت کارکنان دانشگاه پیام نور  -

که نتایج  روش گام به گام استفاده شده از تحلیل رگرسیون به تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور از روی خالقیتبینی برای پیش

 نشان داده شده است. 8و  7آن در قالب جداول 

 (Fداری مربوطه)های معنی( و آزمون2R(، ضرایب تعیین)Rضرایب همبستگی چندگانه) 7جدول

متغیر 

 مالک

ضریب همبستگی چند  مانده در تحلیلمتغیر باقی

 (Rگانه)

 داریسطح معنی F (2Rتعیین)

 000/0 403/21 077/0 277/0 بسط یتعهد شغل
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است که در این گـام از بـین دهند، تحلیل رگرسیون اجرا شده در یک گام صورت گرفتهنشان می 7همان طوری که نتایج جدول   

 077/0متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل بر اساس بیشترین سطح معناداری تنها بعد بسط در تحلیل باقی مانده است که حدود 

 (. sig ،403/21=F ،077/0=2R<001/0کند )درصد از واریانس نمرات تعهد شغلی را تبیین می

 (tداری مربوطه)های معنی( و آزمونβضرایب رگرسیونی استاندارد شده) 8جدول

 داریسطح معنی tآماره (βضریب بتا) بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

277/0 بسط متغیر باقیمانده در تحلیل   626/4  000/0  

036/0 سیالی مغیرهای خارج شده از تحلیل   427/0  669/0  

000/0 ابتکار  006/0  995/0  

040/0 انعطاف  451/0  652/0  

بینـی نمـرات تعهـد شـغلی کارکنـان دهد تنها بعد بسط از قابلیت پیش( نشان میBضرایب استاندارد بتا) 8براساس اطالعات جدول 

ــ ــگاه پیــام نــور برخــوردار اس ــیشsig  ،277/0 <001/0ت)دانش بــین از ایــن قابلیــت برخــوردار =( و ســایر متغیرهــای پ

= تعهد شغلی؛ یعنی به ازای یـک 27/0/0×)بسط(: توان به صورت مقابل نوشتی رگرسیون را می(؛ لذا معادلهsig>05/0نسیتند)

 یابد.انحراف معیار افزایش می 27/0ی به اندازهانحراف معیار تغییر در نمرات بسط ، نمرات تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور 

 ابعاد خالقیت بر وابستگی حرفه ایی کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر گذار است. : 2فرضیه

برای بررسی فرضیه دوم تحقیق ضریب همستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای میزان پیش بینی متغیـر ) پـیش بینـی کننـده ابعـاد 

 ( در تبیین متغیر مالک ) وابستگی حرفه ایی ( محاسبه شد که نتایج در جداول زیر نشان داده می شود:خالقیت 

 ای کارکنان دانشگاه پیام نور.ماتریس ضرایب همبستگی بین ابعاد خالقیت و وابستگی حرفه 9جدول 

 ایوابستگی حرفه آماره ها 

236/0 ضریب همبستگی پیرسون سیالی ** 

000/0 ریداسطح معنی  

 260 تعداد

169/0 ضریب همبستگی پیرسون بسط ** 

006/0 داریسطح معنی  

266/0 ضریب همبستگی پیرسون ابتکار ** 

000/0 داریسطح معنی  

0/ 242 ضریب همبستگی پیرسون انعطاف ** 
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000/0 داریسطح معنی  

** P< 01/0  

، sig<001/0ای)داری بـین سـیالی و وابسـتگی حرفـهت و معنـیدهد، همبستگی مثبـنشان می 9همان طوری که اطالعات جدول 

236/0=rبســط و وابســتگی حرفــه ،)(001/0ای>sig ،169/0=rابتکــار و وابســتگی حرفــه ،)(001/0ای>sig ،266/0=r و )،)

شـغلی (وجود دارد. یعنـی بـا افـزایش نمـرات ابعـاد خالقیـت، نمـرات تعهـد sig ،242/0=r<001/0ای)انعطاف و وابستگی حرفه

 یابد.کارکنان دانشگاه پیام نور مولفه وابستگی حرفه ای نیز افزایش می

 ای و ابعاد خالقیت کارکنان دانشگاه پیام نور تحلیل رگرسیون وابستگی حرفه

فاده از تحلیل رگرسیون به روش گام بـه گـام اسـت ای کارکنان دانشگاه پیام نور از روی ابعاد خالقیتوابستگی حرفهبینی برای پیش

 نشان داده شده است. 11و  10که نتایج آن در قالب جداول  شده

 (Fداری مربوطه)های معنی( و آزمون2R(، ضرایب تعیین)Rضرایب همبستگی چندگانه) 10جدول

 داریسطح معنی F (2Rتعیین ) (R)  مانده در تحلیلمتغیر باقی متغیر مالک

 000/0 720/19 071/0 266/0 انعطاف ایوابستگی حرفه

است که در این گام از بین دهند، تحلیل رگرسیون اجرا شده در یک گام صورت گرفتهنشان می 10همان طوری که نتایج جدول   

 7متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل بر اساس بیشترین سطح معناداری تنها بُعد انعطاف در تحلیل باقی مانده اسـت کـه حـدود 

 (. sig ،720/19=F ،071/0=2R<001/0کند )ای را تبیین میابستگی حرفهدرصد از واریانس نمرات و

 (tداری مربوطه)های معنی( و آزمونBضرایب رگرسیونی استاندارد شده) 11جدول

 داریسطح معنی tآماره (Bضریب بتا) بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

266/0 انعطاف  متغیر باقیمانده در تحلیل   441/4  001/0  

098/0 سیالی ای خارج شده از تحلیل مغیره  179/1  240/0  

025/0 بسط  337/0  736/0  

139/0 انعطاف  577/0  116/0  

بینی نمرات وابستگی حرفهدهد که تنها بُعد انعطاف از قابلیت پیش( نشان میBضرایب رگرسیونی بتا) 11براساس اطالعات جدول 

بـین از ایـن قابلیـت برخـوردار ( و سـایر متغیرهـای پـیشsig  ،266/0=r <01/0ای کارکنان دانشگاه پیـام نـور برخـوردار اسـت)

ای؛ یعنی به = وابستگی حرفه26/0(×بُعد انعطاف : )توان به صورت مقابل نوشتی رگرسیون را می(؛ لذا معادلهsig>05/0نسیتند)

انحراف  26/0ی رکنان دانشگاه پیام نور به اندازهای کاازای یک انحراف معیار تغییر در نمرات بُعد انعطاف ، نمرات وابستگی حرفه

 یابد.معیار افزایش می
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 ابعاد خالقیت بر وابستگی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر گذار است. : 3فرضیه

نـی کننـده ابعـاد برای بررسی فرضیه دوم تحقیق ضریب همستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای میزان پیش بینی متغیـر ) پـیش بی

 نشان داده می شود: 14و  13،  12خالقیت ( در تبیین متغیر مالک ) وابستگی سازمانی ( محاسبه شد که نتایج در جداول 

. ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد خالقیت و وابستگی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام  12جدول 

 نور

 گی سازمانیوابست آماره ها سبک های رهبری اخالقی

172/0 ضریب همبستگی پیرسون سیالی ** 

006/0 داریسطح معنی  

 260 تعداد

204/0 ضریب همبستگی پیرسون بسط ** 

001/0 داریسطح معنی  

279/0 ضریب همبستگی پیرسون ابتکار ** 

001/0 داریسطح معنی  

217/0 ضریب همبستگی پیرسون انعطاف ** 

001/0 داریسطح معنی  

، sig<001/0داری بـین سـیالی و وابسـتگی سـازمانی)دهد، همبستگی مثبت و معنینشان می 12طوری که اطالعات جدول  همان

172/0=r(بُعد بسط و وابستگی سازمانی ،)01/0>sig ،204/0=r(بُعد ابتکـار و وابسـتگی سـازمانی ،)001/0>sig ،279/0=r ،)

( وجود دارد. یعنی با افزایش نمـرات ابعـاد خالقیـت، نمـرات وابسـتگی sig ،217/0=r<001/0ابُعد انعطاف و وابستگی سازمانی)

 یابد.سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور نیز در مولفه وابستگی سازمانی افزایش می

 تحلیل رگرسیون وابستگی سازمانی و ابعاد خالقیت کارکنان دانشگاه پیام نور  

از تحلیل رگرسیون به روش گام بـه گـام اسـتفاده  شگاه پیام نور از روی ابعاد خالقیتوابستگی سازمانی کارکنان دانبینی برای پیش

 نشان داده شده است. 14و  13که نتایج آن در جداول گردید

 (Fداری مربوطه)های معنی( و آزمون2R(، ضرایب تعیین)R. ضرایب همبستگی چندگانه) 13جدول

 داریسطح معنی F (2R)  (R)  مانده در تحلیلمتغیر باقی متغیر مالک

299/0 سیالی وابستگی سازمانی  089/0  253/25 000/0 
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است که در این گام از بین دهند، تحلیل رگرسیون اجرا شده در یک گام صورت گرفتهنشان می 13همان طوری که نتایج جدول  

 08/0د سیالی در تحلیل باقی مانده است که حدود متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل بر اساس بیشترین سطح معناداری تنها بُع

 (. sig ،253/25=F ،089/0=2R<001/0کند )درصد از واریانس نمرات وابستگی سازمانی را تبیین می

 (tداری مربوطه)های معنی( و آزمونβضرایب رگرسیونی استاندارد شده) 14جدول

 داریعنیسطح م tآماره (Bضریب بتا) بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

299/0 بُعد سیالی متغیر باقیمانده در تحلیل   025/5  000/0  

169/0 بسط مغیرهای خارج شده از تحلیل   759/1  080/  

010/0 ابتکار  126/0  900/0  

130/0 انعطاف  503/1  134/0  

بینـی نمـرات وابسـتگی پـیش دهند که تنها بُعـد سـیالی از قابلیـت(، نشان میBضرایب رگرسیونی بتا) 14براساس اطالعات جدول 

بین از این قابلیـت برخـوردار ( و سایر متغیرهای پیشsig  ،299/0=r <001/0سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور برخوردار است)

= وابستگی سـازمانی؛ یعنـی بـه 30/0×)بُعد سیالی(: توان به صورت مقابل نوشتی رگرسیون را می(؛ لذا معادلهsig>05/0نسیتند)

انحـراف  29/0ی ی یک انحراف معیار تغییر در نمرات بُعد سیالی ، نمرات وابستگی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور به اندازهازا

 یابد.معیار افزایش می

 ابعاد خالقیت بر پایبندی به ارزش های کاری کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر گذار است. : 4فرضیه

دوم تحقیق ضریب همستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای میزان پیش بینی متغیـر ) پـیش بینـی کننـده ابعـاد برای بررسی فرضیه 

 نشان داده می شود: 17و  16،  15خالقیت ( در تبیین متغیر مالک ) وابستگی سازمانی ( محاسبه شد که نتایج در جداول 

ندی به ارزش های کاری کارکنان دانشگاه پیام . ماتریس ضرایب همبستگی بین ابعاد خالقیت و پایب 15جدول 

 نور

 پایبندی به ارزش های کاری آماره ها سبک های رهبری اخالقی

23/0 ضریب همبستگی پیرسون سیالی  

000/0 داریسطح معنی  

 260 تعداد

25/0 ضریب همبستگی پیرسون بسط  

042/0 داریسطح معنی  

38/0 ضریب همبستگی پیرسون ابتکار  
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012/0 داریح معنیسط  

56/0 ضریب همبستگی پیرسون انعطاف  

000/0 داریسطح معنی  

ــینشــان مــی 15همــان طــوری کــه اطالعــات جــدول  ــت و معن ــه ارزشــهای دهــد، همبســتگی مثب ــدی ب ــین ســیالی و پایبن داری ب

د ابتکـار و پایبنـدی بـه (، بُعـsig ،042/0=r<25/0(، بُعـد بسـط و پایبنـدی بـه ارزشـهای کـاری )sig ،23/0=r<000/0کاری)

( وجود دارد. یعنی با sig ،56/0=r<00/0(، ابُعد انعطاف و پایبندی به ارزشهای کاری )sig ،012/0=r<38/0ارزشهای کاری )

 یابد.افزایش نمرات ابعاد خالقیت، نمرات پایبندی به ارزشهای کاری کارکنان دانشگاه پیام نور نیزافزایش می

 کارکنان دانشگاه پیام نور  کاری وابعادخالقیت کارکنانتحلیل رگرسیون ارزشهای 

از تحلیل رگرسیون بـه روش گـام بـه گـام اسـتفاده  ارزشهای کاری کارکنان دانشگاه پیام نور از روی ابعاد خالقیتبینی برای پیش

 نشان داده شده است. 17و  16که نتایج آن در جداول گردید

 (Fداری مربوطه)های معنی( و آزمون2Rضرایب تعیین)(، R. ضرایب همبستگی چندگانه) 16جدول 

 داریسطح معنی F (2R)  (R)  مانده در تحلیلمتغیر باقی متغیر مالک

56/0 انعطاف ارزشهای کاری   31/0  336/14 000/0 

   

این گام از بین  است که دردهند، تحلیل رگرسیون اجرا شده در یک گام صورت گرفتهنشان می 16همان طوری که نتایج جدول  

متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل بر اساس بیشترین سطح معناداری تنها بُعـدانعطاف در تحلیـل بـاقی مانـده اسـت کـه حـدود 

 (. sig ،336/14=F ،31/0=2R<000/0کند )درصد از واریانس نمرات ارزشهای کاری کارکنان را تبیین می 31/0

 (tداری مربوطه)های معنی( و آزمونβرد شده). ضرایب رگرسیونی استاندا 17جدول

 داریسطح معنی tآماره (Bضریب بتا) بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

336/0 بُعد سیالی متغیر باقیمانده در تحلیل   253/1  000/0  

425/0 بسط مغیرهای خارج شده از تحلیل   452/1  010/  

125/0 ابتکار  101/0  056/0  

532/0 انعطاف  203/1  000/0  

بینـی نمـرات ارزشـهای دهند که تنها بُعد انعطاف از قابلیـت پـیش(، نشان میBضرایب رگرسیونی بتا) 17براساس اطالعات جدول 

بـین از ایـن قابلیـت برخـوردار ( و سـایر متغیرهـای پـیشsig  ،56/0=r <000/0کاری کارکنان دانشگاه پیام نور برخوردار است)

= ارزشهای کاری کارکنان ؛ 30/0×)بُعد انعطاف(: توان به صورت مقابل نوشتی رگرسیون را میله(؛ لذا معادsig>05/0نسیتند)
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 53/0ی یعنی به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمرات بُعد انعطاف ، نمرات ارزشهای کاری کارکنان دانشگاه پیام نور بـه انـدازه

 یابد.انحراف معیار افزایش می

 :  گیریبحث و نتیجه

بررسی تأثیر خالقیت بر تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آبادبود . برای بدست آوردن نتایج دف پژوهش حاضر ه

ابعاد خالقیت بر تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر  .1موثر در این خصوص ، چهار فرضیه در نظر نظر گرفته شد : 

. ابعاد خالقیت بر 3بر وابستگی حرفه ایی کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر گذار است.  . ابعاد خالقیت2گذار است.

. ابعاد خالقیت بر پایبندی به ارزش های کاری کارکنان 4وابستگی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر گذار است. 

ای بدست آمده از آزمون کلموگرف اسمیرنوف نشان دا د که متغیرهای مورد دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر گذار است.یافته ه

ای بودن مقیاس متغیرهای مورد مطالعه، برای بررسی رابطه مطالعه از توزیع نرمال برخوردار هستند، بر این اساس و با توجه به فاصله

خالقیت بر تعهد شغلی تاثیر گذار » رسی فرضیه اول ،در بربین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. 

داری بین سیالی و تعهد شغلی، بسط و تعهد شغلی، ابتکار و تعهد شغلی ، انعطاف نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی« است 

یابد. در یام نور نیز افزایش میو تعهد شغلی وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات ابعاد خالقیت، نمرات تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پ

درصد از واریانس نمرات  077/0تحلیل رگرسیون بر اساس بیشترین سطح معناداری تنها بعد بسط در تحلیل باقی ماند که حدود 

ضیه در بررسی فرتعهد شغلی را تبیین کرد . یعنی اینکه بعد بسط پیش بینی کننده مناسبی برای تعهد شغلی کارکنان بود. در بررسی 

داری بین همبستگی مثبت و معنی«. ابعاد خالقیت بر وابستگی حرفه ایی کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر گذار است» دوم 

ای وجود داشت. یعنی ای و انعطاف و وابستگی حرفهای ، ابتکار و وابستگی حرفهای، بسط و وابستگی حرفهسیالی و وابستگی حرفه

 یابد.ابعاد خالقیت، نمرات تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور مولفه وابستگی حرفه ای نیز افزایش میبا افزایش نمرات 

درصد از واریانس نمرات وابستگی  7یافته های تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تنها بُعد انعطاف در تحلیل باقی می ماند که حدود 

ابعاد خالقیت بر وابستگی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر گذار » سوم فرضیه ای را تبیین می کند. در بررسی حرفه

داری بین سیالی و وابستگی سازمانی، بُعد بسط و وابستگی سازمانی، نتایج بدست آمده نشان داد که همبستگی مثبت و معنی« . است

در تحلیل رگرسیون نیز بر اساس بیشترین سطح وزمانی وجود دارد. بُعد ابتکار و وابستگی سازمانی، ابُعد انعطاف و وابستگی سا

درصد از واریانس نمرات وابستگی سازمانی را تبیین می کرد .  08/0معناداری تنها بُعد سیالی در تحلیل باقی مانده است که حدود 

دانشگاه پیام نور خرم آباد تأثیر گذار  ابعاد خالقیت بر پایبندی به ارزش های کاری کارکنان»همچنین برای بررسی فرضیه چهارم 

داری بین سیالی و پایبندی به ارزشهای کاری، بُعد بسط و پایبندی به نتیجه بدست آمده نشان داد که همبستگی مثبت و معنی«. است

ارد نتایج تحلیل ارزشهای کاری ، بُعد ابتکار و پایبندی به ارزشهای کاری ، ابُعد انعطاف و پایبندی به ارزشهای کاری وجود د

کاری درصد از واریانس نمرات ارزشهای  31/0رگرسیون نیز نشان داد که تنها بُعدانعطاف در تحلیل باقی می ماند که حدود 

( خلیفه، ابراهیمی 1385کارکنان را تبیین می کرد. در مجموع یافته های بدست آمده همخوان با یافته های ناظم ، حمودی )
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( ؛ ابطحی و 1391( ؛مظفریان )1381( ،  صلواتی )1393( ؛ ناظم ، کریم پور )1392طحی ، شهامت )( ؛ اب1391نوبندگانی)

( ؛ 1385( ؛ زارعی )1391( ؛ پور طهماسبی و همکاران )1391( ؛ دوکانه ای فرد )1392(؛ احمدی و عبدالملکی )1390ندری )

احسانی و حاج ؛ (1386کالگری و خدام )( 2013رنی )( ، ک2013( ؛ موسلدینی و دیگران )1392( ؛ عباسیان )1387طالبی )

؛ بکر و  ( 2007)  2(؛ مارچ و سایمون2009« ) 1(؛ کوچ و استیرز2008(؛ بیکر)1389ع باقری و توالیی )  (؛1384)هاشمی

ر ( ؛ ویچ2013( ؛ کرنی )2012( ؛ خانعلیزاده و همکاران )2007( ؛ کوئن )2007( ؛ چانگ و همکاران )2006همکاران )

 (. می باشد. 1992( ؛ ضیاء الکریم )2007)

 منابع :

 کتاب تألیفی:

 انتشارات عارف کامل، چاپ دوم. ها(.خالقیت و نوآوری )مبانی، اصول، تکنیک(، 1384.امیرحسینی، خسرو،)1

  ترمه. انتشارات ،ها سازمان و ها انسان در نوآوری و خالقیت (،1389تیمور،) فیشانی، . آقایی2

 نی. نشر تهران، ،عمومی مدیریت (،1391سیدمهدی، ) .الوانی،3

 . آستان قدس رضوی.های پرورش آنماهیت خالقیت و شیوه(، 1387. حسینی، افضل السادات،)4

 ، موسسه نشر ویرایش.وریروان شناسی بهره(. 1385. ساعتچی، محمود. )5

 نزدهم.. تهران: آگاه، چاپ پاروان شناسی تربیتی (.۱۳۸۵. سیف، علی اکبر. )6

 کتاب ترجمه ای :

(. تهران: انتشارات 1385ترجمه سعید صفری و امیر وهابیان. )،رهبری عملکرد: راهبردهای کلیدی و راهبردهای عمل( ، 2006. آرمسترانگ، مایکل . )7

 .جهاد دانشگاهی

 ات دنیای نو، چاپ اول.(، انتشار1375، ترجمه حسن قاسم زاده ) شکوفایی خالقیت کودکان( ، 1996آمابیل، ترزا، ). 8

 مقاله:

فصلنامه ( ، رابطه خالقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر زنجان، 1390. ابطحی ،معصومه السادات؛ ندری، خدیجه، )9

 . 28-15، صص  10، مسلسل  2، شماره  3، دوره تحقیقات مدیریت آموزشی

فصلنامه آموزان در درس شیمی، (، بررسی تأثیر الگوی حل مساله بر خالقیت و عملکرد تحصیلی دانش1392ی، شوبو،). احمدی؛ غالمعلی ؛ عبدالملک10

 .21-1، صفحه 1، شماره 5، دوره  مدیریت آموزشی

 .139 -123(، 3)8، تحقیق در علوم ورزشی(. رابطه سبک رهبری با تعهد شغلی معلمان ورزش زن، 1384هاشمی، مینا. ). احسانی، محمد و حاج11

بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه  بررسی ارتباط تعهدشغلی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت ( . 1384.امامی فرشاد ، مهدی. ) 12

 .89، شماره  تدبیر مشهد.

 ( .3( ، شماره )7ازمان ها ، ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال )( بررسی تاثیر تعهد شغلی بر عملکرد س1389.باقری ، مسلم ؛ توالیی ، روح اهلل . ) 13

،  فصلنامه علوم تربیتی( رابطه بین سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان کاخانجات مخابراتی ایران ،1388.رضایی ، لیال ، ساعتچی ، محمود ، ) 14

 .117-99، ص  6سال دوم ، شماره 

                                                           
1 Koch and esterase  
2 March & Simon 
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شناخت خالقیت شغلی در سازمان آموزشی براساس مدل اسپکتر )مورد معلمان مرد و زن دبیرستان ها ی دولتی شهر  (.1387.زکی، محمدعلی. )15

 .39-25( ، صص 13، پیاپی ) 45، شماره  فصلنامه مدیریتاصفهان(. 

القیت مدیران مدارس متوسطه شهرستان (رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با خ1391. پورطهماسبی ، سیاوش ؛ تاجور ؛ آذر ؛ سیدکالن سیدمحمد )16

 .39-15، صص 10، شماره  11،دوره  فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیاردبیل، 

آموزان دختر مقطع ای در دانشهای رایانه(، بررسی ارتباط بین خالقیت و عملکرد تحصیلی با بازی1391. خلیفه،ابراهیم ؛ابراهیمی نوبندگانی، مریم، )17

 . 192-171، صفحه 1، شماره 19، دوره  فصلنامه علوم تربیتیی شهر اهواز، طهمتوس

(، بررسی سهم هر یک از متغیرهای هوش و خالقیت در پیش بینی قدرت کارآفرینی فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد 1391. دوکانه ای فرد،فریده ، )18

 . 54-29، صص  12، مسلسل  4، شماره  3، دوره فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشیاسالمی واحد رودهن، 

 60 ص 112 شماره .مدیریت دانش مجله نوآوری، و (. خالقیت1385) حسن. متین، . زارعی19

 ، شماره مجله اقتصاد و مدیریت(. نقش خالقیت در حل مشکالت کاری. 1387. طالبی، رضا. )20

(، 1) 33، فصلنامه فرهنگ رهبریتربیتی، روانشناسی و علوم نقش سبک رهبری اخالقی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان(. 1392. عباسیان ، محمد.)21

120-103. 

 دانشگاه علوم پزشکی مجله علمیهای رهبری مدیران پرستاری و میزان تعهد شغلی پرستاران، (. رابطه بین شیوه1386.کالگری، شهره ؛ خدام، حمیرا )22

 .65-68(، 3)9، گرگان

، فصلنامه آموزش عالی( بررسی رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد شغلی در نیروهای نظامی ،  1389. کرم نیا ، مریم ، سلیم ، زاهد ، امینی ، مرتضی ) 23

 .71-57(، صص. 2)1

-292، .  2، شماره  10، سال  فصلنامه یاس بر اساس کار آفرینی و مولفه های آن ، (پیش بینی سطح تعهد شغلی1389.ناظم ، رضا ؛ معین ، فریدون ) 24

285. 

فصلنامه مطالعات . ارتباط مدیریت زمان با خالقیت فردی کارکنان )مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان((. 1391. مظفریان، شهرام. )25

 2، سال اول، شماره رفتار سازمانی

( ، بررسی هنجاریابی ، روایی وپایایی پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون در بین دبیران مدارس پسرانه 1375. منظری ، حمید و شکرکن ، عباس ،) 26

 .1، شماره 2، سال فصلنامه مطالعات رفتار سازمانیشهرستان اهواز ، 

 .85 شماره ، تدبیر مجله ، سازمان در نوآوری و خالقیت (،1382) علی، م،آرا .نیلی27

،  7، شماره  مجله پژوهشگر(،رابطه بین خالقیت مدیران با بهبود عملکرد کارکنان آنها در سازمان های نفتی، 1385. ناظم ،فتاح ؛ حمودی، جمیله،)28 

 . 89-80صص 

 پایان نامه یا رساله:

( ، بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی آزمون خالقیت تورنس در بین دبیران ، پایان نامه دکتری ، دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم 1387رضایی ، سعید ، ). 29

 تربیتی و روانشناسی. 

. مومی استان کردستانبررسی و تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی بر روی خالقیت و نوآوری سازمانی در سطح سازمان های ع(. 1381. صلواتی، عادل. )30

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.
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