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    ورزشی جمهوری اسالمی ایرانورزشی جمهوری اسالمی ایران
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 دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه . 3.دانشیار دانشگاه تهران، 2دانشگاه آزاد اسالمی )واحد تهران مرکز(،  کارشناس ارشد. 1
 (1392/  03 / 18، تاریخ تصویب :   1391/ 11/  03)تاریخ دریافت :  

 
 

 چکیده

ق و اثربخش را بیش از پیش نمایان ساخته است؛ های عصر حاضر، لزوم دارا بودن مدیران خالشرایط اجتماعی و اقتصادی سازمان

های سازی معادالت ساختاری در بررسی ارتباط بین اثربخشی با خالقیت مدیران فدراسیونرو پژوهش حاضر باهدف بررسی مدلازاین

امعه آماری است.جشکل میدانی صورت گرفتهبه ورزشی جمهوری اسالمی ایران تدوین گردیده است. روش تحقیق توصیفی بوده و

 80شمار تعیین شد درنهایتباشد که به شکل کلنفر( می100)نواب رئیس و دبیران فدراسیونهای ورزشی کشور  ،رؤساپژوهش کلیه 

خالقیت  استانداردپرسشنامه (و = 81/0αحمیدی )اثربخشی گردید. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامةپرسشنامه دریافت

-نمونهتک tکلموگروف اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون، های تحقیق از آزمونآزمون فرضیهبرایگردید. (استفاده=89/0α)رندسیپ

های این استفاده شد. براساس یافته Lisrelافزار سازی معادالت ساختاری در نرمو مدل Spssافزار چندمتغیره در نرمای و رگرسیون

% 5/42داد کهرگرسیون نشاننتایج(، همچنینp ،262/0 =r<05/0و معناداری وجود داشت)پژوهش بین اثربخشی و خالقیت ارتباط مثبت 

p ،425/0=R<01/0اثربخشی است)بهخالقیت مربوطاز واریانس
-بینی تغییراتاهمیت را در پیش( و اعمال صحیح مدیریت بیشترین2

 بینی اثربخشیپیشو و اثرگذاریالزمبرازش  دهنده ق نشانتحقیمدل  (. همچنین نتایج p،218/1=β<001/0داراست ) خالقیت مدیران

و بسط  توسعهلزوم توان (. با توجه به نتایج بدست آمده می=079/0RMSEA= ،93/0GFI= ،12/9Tآنان بود )خالقیت مدیران بر

به بهبود شرایط در نهایت منجر؛ بدیهی است تعامل و کارکرد بین اثربخشی و خالقیت اهمیت دانست باهای اثربخشی را شاخصه

 ها در عرصه دستیابی به اهداف خود خواهد بود.فدراسیون

 

 : کلیدی هایواژه

 .های نو، اثربخشی، خالقیتپرورش کارکنان، اعمال صحیح مدیریت، خلق ایده
 

                                                           

  - : 09183449650 نویسنده مسئول : تلفن Email:asmasahraee3@yahoo.com                                                                      
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 مقدمه

تداوم حیات سازمان ها به قدرت بازسازی آنها بستگی 

کردن اهداف با دارد؛ این بازسازی از طریق هماهنگ 

وضعیت روز، و اصالح و بهبود روشهای تحقق این اهداف 

شود. سازمان در مسیر تطبیق خود با تغییرات ، انجام می

زیرا  ناگزیر از تقویت فراگردهای نوآوری و خالقیت است،

به مرور زمان، سازمانهای غیر خالق از دور خارج می شوند 

کنند. همچنین یا مجبور می شوند سیستم خود را اصالح 

ها بر شرکت یرقابت جهان یهکه از ناح ییامروزه فشارها

نموده و باعث  یو دگرگون ییرآنها را وادار به تغ یدآیوارد م

خود را  یاز کسب و کارها در بازار جهان یاریشده که بس

 یازمندها نسازمان یطشرا ینا در .یابند یرخط یتیدر وضع

رقابت  ینآنها بر ا کد با کمهستند تا بتوانن یافراد توانمند

همچنین  .(29()2010،  1)ژانگ و بارتول شوند یروزپ

 ینو سرعت ا ییراتدائما در حال تغ یطیمح شرایط

 یک یاز جوامع به ازا یاریاست که بس یبه حد ییراتتغ

و آنها که  ماندهعقب  یشرفتپ فلهدرنگ و تعلل از قا

 ینبا ا یهمراه یدانش و منابع الزم را برا ی،توانمند

را بطور  یار و تلخباسف  یثکاروان پرشتاب را ندارند، حد

نسبت به  یشاز پ یشو هر روز ب نمودهمکرر زمزمه 

 یدیو ناام یاسدچار  یافتهبا جوامع توسعه  یهمتراز

های امروزی باید انقالبی در اذهان لذا سازمان گردند.

یطی مدیران و کارکنان خود به وجود آورند. آن ها باید شرا

را فراهم کنند تا همه کارکنان روحیه خالقیت و نوآوری 

پیدا کنند و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی یا 

های خالقانه و نوآور خود را به اجرا در گروهی فعالیت

  (.2)آورند 

نسبت  به وزیمرای هانمازسا موفقیتاز سوی دیگر 

. ستا ف و اختراعکش آوری،نو ،بر خالقیت متکی دیاز

 به ت،حیا مةادا ایبر هانمازسا د،موجو یهازنیا به باتوجه

                                                           

1 - Zhang & Bartol 

 در مدراکا اتتغییر همچنینو  ادفرا رفتادر ر تغییر

 ینا منجاا سدرمی بهنظر که میشوند تشویق هانمازسا

 در بهسرعت مفیدو  نو رفکاا یشاپید شکل به اتتغییر

خالقیت  .(26)(2،2003است)مارتینز و بالنش یشافزا لحا

ن است، خالقیت دوباره نگاه کردن ردتر ک ت از عمیقعبار

است، خالقیت وارد آبهای گود شدن است، خالقیت وصل 

کردن دو شاخه به پریز خورشید است و خالقیت دست 

در  .(23)(3،2003فارمر و همکاراندادن به آینده است )

از  ستا رتعبا خالقیت دارد،می نبیا همین راستا بنتلی

 ایبر جدید یهادر راه هارتهام و نشدا یگیرربهکا

 . هفت(20)(4،2002)بنتلیشمند ارز نتایج به ستیابید

متفکران  یاجزء مشخصات افراد خالق  یتعادت خالق

استفاده از تفکر جانبی برای یافتن   -1: باشد ینوآور م

گوش  -3 استقبال از شانس و اقبال ناخوانده -2 فرضیات

گام های  -5 ریتعلیق داو  -4 فرادادن به ندای درون

. توسعه (16) هابانکداری ایده -7 تحمل ابهام  -6 مقایسه

خالقیت در سازمان مستلزم شناخت ابعاد و عوامل 

تاثیرگذار بر خالقیت کارکنان و تعیین سهم و میزان هر 

باشد. در همین راستا، در مدیریت کدام از این عوامل می

اید خالقیت صرف کافی نیست، بلکه یک مدیر خالق ب

بتواند با توجه به منابع در دسترس خود از جمله نیروی 

، مالی و همچنین با مدنظر قرار دادن انسانی، مادی

تغییرات و شرایط داخلی و خارجی سازمان بتواند سازمان 

خود را به افق ها و اهداف از پیش برنامه ریزی شده 

برساند که این خود شاید مدیران را وارد حیطه اثربخشی 

کند. اثربخشی که طبق نظر هرسی و بالنچارد یک می

ای است که نه تنها شامل عملکرد عینی مفهوم پیچیده

های انسانی و شرایط روانشناختی نیز است، بلکه هزینه

                                                           

2 - Martins & Blanch 

3 -Farmer & et al 

4  -  Bentley 
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(، معتقدند موفقیت 1988) 1هرسی و بالنچارد (.7) هست

سازمان به وسیله تولیداتش اندازه گیری می شود در 

اثربخشی نگرش است. موفقیت  صورتی که معیار سنجش

نتیجه رفتار اطاعت گونه است و اثربخشی نتیجه همکاری 

 و عالقه مندی است.

توسعه و نهادینه سازی خالقیت و نوآوری در سازمان 

مستلزم وجود محیط سازمانی است که تشویق کننده و 

ترغیب کننده نوآوری در سازمان باشد )سورنسن و 

ایجاد چنین محیط سازمانی  . برای(28)(1999، 2استوارت

ها را می باید عوامل موثر بر خالقیت و نوآوری در سازمان

شناخت. در یک تحقیق فرهنگ کارآفرینی، آگاهی از رقبا 

و مشتریان، ارزش قائل بودن برای نوآوری سبک رهبری و 

گیری نامتمرکز و حمایت سازمان از عوامل موثر بر تصمیم

های کشور شیلی برشمرده خالقیت و نوآوری در سازمان

به (. در راستای این عقیده 2006،  3)اسپجو و ویلنا اند

اثربخشی یک مفهوم نسبی است به این  ،نظرصاحبنظران

میزانی از اثربخشی  معنی که هر سازمانی از درجه یا

هستند که سازمانهایی های اثربخش،سازمان برخورداراست.

دست یابند بنابراین های خود اند به بیشتر هدفتوانسته

 یتهای خود نزدیکتر شوند مدیرها به هدفهر چه سازمان

 .(25)(4،2012یانلی) تر خواهد بود  نها اثربخشآ

های صورت گرفته در حوزه در بررسی پژوهش

با بررسی تاثیر ( 8)( 1389) خالقیت، صادقی و نیکنام

 یکردورتئوری های سازمان بر خالقیت نشان دادند 

 توجه با طبیعی یکردور و ودـیشـم تـخالقی انعم عقالیی

 انیـانس یاـیژگیهو به عقالیی یکردور بیشاز اینکه به

 به کارکنان تشویق و بـترغی در تـاس ودهـنم هـتوج

 هـتوج اـب سیستمی یکردور لکن بوده موثرتر خالقانه عمل

 مشاهده آن نظرات  در هـک یاعدـمس اتـجه عـجمی هـب
                                                           

1 -Hersey & blanchard 
2  -  Sorensen & Stuart 

3  -  Espejo & Villena 

4 - li yun and et al 

 سازمان در خالقیت بیشتر هورظو  زوبر موجب میشود

طی ( 9)(1389صالحی صدقیانی و دهقان)میگردد. 

تحقیقی نشان دادند که بین ابعاد توانمندسازی 

وانشناختی و خالقیت کارکنان همبستگی قوی و ر

، طی تحقیقی (11)(1388مستقیمی وجود دارد. فرید)

 و ورزشکاران در هم کارآفرینی و خالقیت بینذکر نمود 

 وجود داری معنی و مثبت رورزشکاران رابطةغی در هم

 بر دال گروه چهار در متغیر دو بین رابطة ندارد. بررسی

 ورزشکار مردان در و کارآفرینی خالقیت بین رابطة وجود

 مردان در خالقیت که طوری به .بود غیرورزشکار و

 درصد 63 غیرورزشکار مردان در و درصد 65 ورزشکار

(، با 1386امیدی و همکاران) د.میکر تبیین را کارآفرینی

بین ساختار سازمانی و خالقیت مدیران  یررسی ارتباط

که بین ساختار  بیان نمودند ستادی سازمان تربیت بدنی

سازمانی و خالقیت مدیران ستادی ارتباط معنی داری 

طی تحقیقی ، (12) (1384تبریزی) . قهرمانوجود دارد

یک عامل تسهیل  که فرهنگ سازمانی به عنواناظهار کرد 

کننده و برانگیزنده به طور مستقیم و غیر مستقیم بر 

  .میزان خالقیت افراد اثر دارد

های صورت گرفته توسط محققان حوزه در بررسی

تحقیقی با  ، در(17)(1388نقی زاده باقی )اثربخشی 

سبک  عنوان بررسی وتحلیل رابطه بین نوع تعارض،

های  میاثر بخشی ت وانسجام گروهی با، مدیریت تعارض

مدل  والیبال باشگاههای لیگ برتر وارائه الگوی کاربردی(

نهایی نشان داد که مسیر تعارض وظیفه وسبک مدیریت 

تعارض رقابت بر اثر بخشی تیمی منفی ومعنی دار ومسیر 

انسجام اجتماعی وانسجام تکلیف  متغیرهای سن مربی،

 (1389. شفیعی)براثر بخشی تیمی مثبت ومعنی داراست

در تحقیقی با عنوان :ارتباط رضایت شغلی با اثربخشی  (7)

مدیران تربیت بدنی مناطق و مجموعه های ورزشی 

شهرداری تهران به نتایج زیر دست یافت: بین رضایت 
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شغلی و اثربخشی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. بین 

اثربخشی و سن، تحصیالت، جنسیت مدیران ارتباط معنی 

ود ندارد. بین حقوق و اثربخشی رابطه معناداری داری وج

وجود دارد با توجه به میزان همبستگی پیرسون با افزایش 

 1یابد.. نیکوالبالسزکاحقوق اثربخشی آنان افزایش می

تحقیقی به عنوان اثر بخشی وکارایی در  ، در(27)(2010)

مدیریت ورزش به این نتیجه دست یافت که اثر بخشی 

-له تفکیک ناپذیر درمدیریت ورزش میوکارایی دومقو

 باشند.

 ازعوامل یکی بر اساس مباحث عنوان شده، ورزش

 و جامعه نشاط و سالمت تأمین اساسی و مهم بسیار

 به توجه که طوری به است ملی وری بهره افزایش

 در بسزایی نقش پیشرفته جوامع در ورزشی فعالیتهای

 مالی منابع توسعة صیلیتف مطالعات)دارد  اقتصادی رونق

 توسعه به رو روند نیز ما در کشور ورزش(. 1383،ورزش

 های زمینه فزاینده تحول این که طوری به دارد ای

 میسر ورزش کنار در های کارآفرینانهفعالیت برای مناسبی

 دلیل به حاضر نیز عصر در. (14)(1381،کیا) سازدمی

 ایکلمه یجهان دهکدة واژة فنی، و علمی هایپیشرفت

 ارتباطی هایشبکه که رسد. از آنجایم نظر به مناسب

 ملی،سطح در را خدمات عرضة و تولید گوناگونِ بازارهای

 به ورودکلید و ساختهمتصل به یکدیگر جهانی و ایمنطقه

 بدیهی اند،دانسته رقابت پذیری را جهانی بازارهای این

 کلیة بلکه کشورها تنها نه جهانی این رقابت در که است

 و پذیریرقابت هایقابلیت پیوسته باید افراد و نهادها

امروزه همچنین  .(15) دهند را افزایش خود سازگاری

آل جهانی در ورزش با وجود جو  رسیدن به جایگاه ایده

همراه تضاد و تعارض ههای ورزشی ب رقابتی شدید در رشته

ه کند ک های ورزشی، مدیریت را طلب میندر سازما

توانایی حل خالقانه مشکالت و مسائل را داشته باشد. چرا 

                                                           

1 -Nicolae Balcescu 

ها را متحول کرده  که خالقیت به عنوان کیمیایی، سازمان

رساند از این رو انتخاب مدیرانی خالق  و آنها را به اوج می

های ورزشی را داشته که پتانسیل پیشبرد موفق فدراسیون

ی و های بزرگ سازمان تربیت بدنباشد یکی از چالش

مدیریت ورزش کشور است که در سالهای اخیر به وضوح 

مدیران اثربخش از راه از سوی دیگرمشاهده شده است. 

های متعارف و با توجه به افکار دیگران فرصت هایی اقدام

فراهم می آورند که با آزمودن افکار و نتایج، فکر موفق به 

حساب صاحب آن گذاشته شده و بدین گونه تمام توان و 

رفیت افرادش را بکار می گیردآنان با این گونه اقدام ها ظ

فضایی مناسب از اعتماد، موفقیت و اطمینان را فراهم می 

 کندآورد و به تحکیم ارتباطات و حمایت متقابل کمک می

های اخیر تحقیقاتی در زمینه . بدیهی است در سال(10)

خالقیت و اثربخشی صورت گرفته اما اهمیت این پژوهش 

ل ساختاری و بررسی دقیق متغیرهای پژوهش در دو مد

نواب رئیس و  ،رؤساافزار و همچنین دریافت دیدگاه نرم

 در این خصوص  های ورزشی کشوردبیران فدراسیون

باشد. به همین جهت این پژوهش با هدف بررسی می

ساختاری مدل ارتباطی اثربخشی و خالقیت در مدیران 

اسالمی ایران تدوین جمهوری  های ورزشیفدراسیون

 گردیده است.

 

 روش تحقیق

روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ 

باشد که به شکل میدانی ها، توصیفی میگردآوری داده

 صورت گرفته است.

نواب  ،رؤسا ق شامل کلیهجامعه آماری این تحقی

نفر( 100)رئیس و دبیران فدراسیونهای ورزشی کشور 

یری در این تحقیق با توجه به حجم گاست. روش نمونه

اساس از گردید. براینجامعه به شکل کل شمار انتخاب

پرسشنامه دریافت  80های تحقیق مجموع  فدراسیون
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 گردید. 

برای ارزیابی اثربخشی در این پژوهش از پرسشنامه 

باشد. سوال می 20حمیدی استفاده گردید. این ابزار دارای

ارزشی لیکرت برای پاسخ  5در این پرسشنامه از طیف 

گویی استفاده شده است؛ کمترین امتیاز را کامال مخالف 

( به خود اختصاص 5( و بیشترین امتیاز را کامال موافق )1)

داد. این ابزار دارای هفت بعد بوده که به شرح ذیل می 

باشد: دستیابی به اهداف، کسب موفقیت، پرورش 

های سازمانی، کارکنان، مشارکت مدیران، تقویت ارزش

 های نو. اعمال صحیح مدیریت و خلق ایده

جهت ارزیابی خالقیت در این پژوهش از پرسشنامه 

باشد، استفاده سوال می 50که دارای استاندارد رندسیپ 

ارزشی لیکرت جهت  5شد. در این ابزار نیز از طیف 

پاسخگویی به سواالت استفاده شده است که کمترین 

( و بیشترین امتیاز را کامال موافق 1خالف )امتیاز را کامال م

 ( به خود اختصاص داد.5)

های این جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه

پژوهش از چندین تن از اساتید صاحب نظر با گرایش 

نفر( که پس 10) مدیریت ورزشی نظرخواهی به عمل آمد

ها مورد تایید قرار گرفت. از اعمال نظرات آنها، پرسشنامه

گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای منظور اندازهبه 

استفاده گردید. بدین منظور بخش کوچکی از کرونباخ 

ها به شکل نفر( انتخاب و پرسشنامه 30)جامعه آماری

؛ این مقدار بر در جامعه توزیع گردید 1مطالعه مقدماتی

 های حاصل از پرسشنامه ارزیابی اثربخشیاساس داده

81/0  =α  89/0قیت نیز و خال  =α  محاسبه گردید که

های مورد استفاده، ی آن است که پرسشنامهنشان دهنده

 باشد.از قابلیت پایایی الزم برخوردار می

برای تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش از آمار 

بندی وتوصیف یافته ها )میانگین، توصیفی برای طبقه

                                                           

1 - Pilot Study 

ی( استفاده گردید. انحراف استاندارد، جداول توزیع فراوان

آزمون فرضیههای برایاستنباطی از آزموندر بخش آمار

کلموگروف اسمیرنف، آزمون های تحقیق از آزمون

چندمتغیره ای و رگرسیوننمونهتک tهمبستگی پیرسون، 

-سازی معادالت ساختاری در نرمو مدل Spssافزار در نرم

استفاده  علی متغیرهاجهت بررسی رابطه Lisrelافزار 

 شد. 

 

 های تحقیقنتایج و یافته

 های توصیفییافته

فرد  80های این پژوهش، از مجموع براساس یافته

نفر زن  24% و  70نفر مرد که معادل  56پاسخ دهنده، 

شود. همچنین % از جامعه مذکور را شامل می 30که 

%  5/62گویای این مطلب است که تقریبا  1نتایج جدول 

ور، فاقد مقام قهرمانی هستند. همچنین از جامعه مذک

% از آنان 5/77های جمعیت شناختی حاکی است که یافته

دارای مدرک کارشناسی و ارشد هستند. باتوجه به 

شناختی های جمعیتاطالعات برگرفته از ویژگی

%از جامعه در رشته تربیت بدنی  3/41کارشناسان، 

ر از تربیت % آنان در رشته هایی غی 8/58تحصیل کرده و 

  اند.بدنی به تحصیل پرداخته
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 سیرهای جمعیت شناختی جامعه تحت برتوزیع ویژگی-1جدول 

 رشته تحصیلی تحصیالت سابقه قهرمانی جنس متغیر ها

رد  هاگویه
م

 

ن   
ز

ن  
ز

ی 
تان

اس
 

ی
مل

ی 
یای

آس
ی 

هان
ج

 

  

لم
یپ

د
 

    

ی
دان

ار
ک

 

    

ی
اس

شن
ار

ک
 

    

شد
 ار

ی
اس

شن
ار

ک
 

  

ی
دن

ت ب
ربی

ت
 

 

ر 
غی

ی
دن

ت ب
ربی

ت
 

 

 47 33 18 44 8 10 2 8 8 12 24 56 فراوانی

 8/58 3/41 5/22 55 10 5/12 5/2 10 10 15 30 70 درصد

  

 های استنباطییافته

در این بخش پیش از انجام آزمون های آماری و به 

-دلیل پیش فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزمون

سمیرنف استفاده های پارامتریک از آزمون کولموگروف ا

گردید. بر این اساس و به اجمال اثربخشی دارای توزیعی 

طبیعی و خالقیت در این تحلیل دارای توزیعی طبیعی 

 (. 2نبود )جدول

 

 هاآماره های آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده-2 جدول
 عنوع توزی N Z Sig انحراف استاندارد میانگین آماره ها

 طبیعی 17/0 11/1 80 11/1 528/2 اثر بخشی

 طبیعیغیر  014/0 571/1 80 616/0 569/3 خالقیت

 

در این تحقیق جهت بررسی شرایط دو متغیر پژوهش 

ای و آزمون تک نمونه  tدر جامعه آماری تحقیق از آزمون

های حاصل ای استفاده گردید. براساس یافتهدوجمله

ای نمونهتک  tشی، از از آزموندرارتباط با متغیر اثربخ

های موجود و سواالت ابزار شاخصبرآورد شرایطجهت

های مختلف استفاده گردید؛ بر اساس تحقیق در بخش

های جمهوری اسالمی ها، اثربخشی مدیران فدراسیونیافته

 (. 3)جدولباشد ایران در شرایط خوبی نمی

 

 ل از تحلیل اثربخشیای حاصتک نمونه tهای آزمون آماره -3جدول

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف استاندارد میانگین متغیر

 001/0 79 -794/3 11/1 52/2 اثربخشی

 

-مدیران فدراسیونبررسی میزان خالقیت در جهت 

در  1ایهای جمهوری اسالمی ایران از آزمون دوجمله

 % از پاسخ 80استفاده گردید. براین اساس  p<01/0سطح 

 

                                                           

1 - Binomial Test 

 

مدیران % از آنان 20 مدیران را خالق دانسته و هندگاند

 (. 4)جدول  اندندانسته ها را خالقفدراسیون
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 های جمهوری اسالمی ایراندیدگاه جامعه تحت بررسی در مورد خالقیت مدیران فدراسیون -4جدول 

 احتمال مشاهده شده N p خالقیت

3m≤ 16 001/0 2/0 

3m> 64 001/0 8/0 

 

ی حاصل از آزمون پیرسون در این تحقیق هایافته

خالقیت با ابعاد نشان داد که ارتباط معناداری بین 

 p=05/0) های ورزشیاثربخشی درمدیران فدراسیون

،262/0 =r دیگر ابعاد اثر بخشی وجود دارد. همپنین ( و

ها گویای این مطلب است که باالترین ضریب یافته

 ارکنان وجود داردهمبستگی نیز بین خالقیت و پرورش ک

(05/0=p ،273/0 =r)(5)جدول . 

 

 های ورزشینتایج همبستگی پیرسون بین خالقیت با ابعاد اثربخشی درمدیران فدراسیون-5جدول

 مؤلفه

 مؤلفه
n r r ابعاد اثربخشی

2 P 

 خالقیت

 05/0 068/0 262/0 80 اثربخشی

 05/0 123/0 251/0 80 دستیابی به اهداف

 05/0 068/0 262/0 80 کسب موفقیت

 05/0 074/0 273/0 80 پرورش کارکنان

 05/0 057/0 24/0 80 مشارکت مدیران

 05/0 055/0 236/0 80 های سازمانی تقویت ارزش

 05/0 035/0 23/0 80 اعمال صحیح مدیریت

 05/0 051/0 227/0 80 خلق ایده های نو

 

 

ین های ابینی بین متغیرهت تعیین ارتباط و پیشج

های مولفهپژوهش از تحلیل رگرسیون بین بکارگیری 

( و بینپیشبه عنوان متغیرهای مستقل ) اثربخشی

 همزمانبه عنوان متغیر وابسته )مالک(، با روش  خالقیت

( 6استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی چند گانه)جدول

خالقیت و های  اثربخشی مولفهدهد که بین نشان می

( وجود p ،652/0=r<01/0)معناداری رابطه مستقیم و 

Rدارد. همچنین ضریب تعیین 
که بیانگر درصد تغییرات  2

ت متغیر وابسته)مالک( توسط تعیین شده از تغییرا

 5/42دهد که (است، نشان میمستقل )پیش بینمتغیر

درصد  5/57اثربخشی و مربوط به  خالقیتدرصد واریانس 

  .شودمی به عواملی، خارج از مدل مذکور مربوط

 

 های اثربخشی و خالقیتنتایج همبستگی چندگانه بین مولفه -6جدول 

 مدل رگرسیون
 

R R
2

 
Adjusted 

R square 

Std. Error of 

the Estimate 
F sig 

Enter 625/0 425/0 369/0 489/0 601/7 001/0 
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 ( نیز نشان 7نتایج رگرسیون چندمتغیره )جدول

( اعمال  p  ،72/4=t=001/0دهد که پرورش کارکنان )می

( و خلق ایده  p  ،106/4 =t=001/0)     صحیح مدیریت

( واجد شرایط پیش بینی  p  ،293/5 =t=001/0) های نو

خالقیت مدیران هستند. همچنین نتایج مربوط به شیب 

بین نشان ( در مورد متغیرهای پیشBخط رگرسیون )

بطه مستقیمی بین راهای پیشمولفهدهد که بین کلیهمی

( نیز به عنوان مقیاسی از βوجود دارد. ضریب معیاری بتا )

اهمیت نسبی متغیرها کاربرد دارد. از این رو از مقایسه 

 (، اعمال صحیح مدیریت925/0پرورش کارکنان )

توان به اهمیت ( می792/0) های نو( و خلق ایده218/1)

در پیش بینی  بیشتر متغیر اعمال صحیح مدیریت

برد. رات خالقیت مدیران نسبت به سه متغیر دیگر پیتغیی

بر همین مبنا دیگر مولفه ها بر اساس اهمیت به ترتیب 

 می باشد. های نوشامل پرورش کارکنان و خلق ایده

 

 های آن با خالقیت مدیراننتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیشبین اثربخشی و مولفه  -7جدول

 B رگرسیون همزمان
Std. 

Error 
Beta t Sig 

 001/0 453/19 - 153/0 975/2 عرض از مبدا

 121/0 -569/1 -424/0 125/0 -196/0 دستیابی به اهداف

 001/0 721/4 925/0 105/0 498/0 پرورش کارکنان

 167/0 -397/1 -307/0 121/0 -17/0 مشارکت مدیران

 658/0 445/0 078/0 088/0 039/0 تقویت ارزش های سازمانی

 001/0 106/4 218/1 166/0 681/0 ل صحیح مدیریتاعما

 057/0 -931/1 -531/0 128/0 -246/0 کسب موفقیت

 001/0 293/5 729/0 068/0 36/0 های نوخلق ایده

 

-به طه رگرسیون، مقدار خالقیت مدیرانبراساس راب

و  پرورش کارکنان، اعمال صحیح مدیریتازای تغییرات 

تغییر خواهدکرد؛ به بیان بهتر بخشی از  های نوخلق ایده

کنند. تعیین می های فوقمولفهرا  خالقیت مدیرانمیزان 

 پرورش کارکنانبر مبنای رابطه فوق به ازای هر واحد از 

و  681/0میزان  اعمال صحیح مدیریت از ،498/0

 36/0میزان  های نوخلق ایدهازای هر واحد از بههمچنین 

  .ده خواهد شدخالقیت افزوبه واحد 

در ادامه، محقق به بررسی مدل ساختاری پژوهش با 

استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم 

های معتبر یکی از روشپرداخته است.  Lisrelافزار  

گیری روایی سازه، روش تحلیل عاملی علمی برای اندازه

ای وعهعاملی و روابط بین مجمرتاییدی است که برآورد با

پردازد. بارعاملی معرف ها و عوامل میاز شاخص

ها با عامل مربوطه است و مانند هرگونه همبستگی شاخص

-شود. در این قسمت شاخصفسیر میتهمبستگی دیگر 

براساس نتایج تحلیل  اثربخشی و خالقیتهای مربوط به 

نشان داده شده است، مورد آزمون قرار  8عاملی در جدول 

 گیرد. می

ایید یا رد معناداری بارهای عاملی با توجه به اعداد ت

گیرد. در صورتی رابطه ( صورت میT-Valueمعناداری )

بزرگتر  t( که مقدار 05/0شود )در سطح خطای تایید می

باشد که به ترتیب رابطه معنادار  -2یا کوچکتر از  2از 

مثبت و معنادار منفی خواهد بود. پاول کالین معتقد است 

و یا آماره آنها  3/0هایی که بار عاملی آنها کمتر از شاخص

باشد نشان دهنده ضعیف بودن آن  2کوچکتر از قدرمطلق 

شوند.)کالین، گیری حذف میشاخص بوده و از مدل اندازه

1381.) 
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 های مربوط اثربخشی و خالقیتنتایج تحلیل عاملی تاییدی شاخص -8جدول 

 بارعاملی t های شخصیتلفهؤم ردیف

 64/0 93/12 دستیابی به اهداف 1

 71/0 49/14 پرورش کارکنان 2

 54/0 94/9 مشارکت مدیران 3

 52/0 25/9 تقویت ارزش های سازمانی 4

 69/0 08/14 اعمال صحیح مدیریت 5

 6/0 22/11 کسب موفقیت 6

 71/0 45/14 خلق ایده های نو 7

 63/0 18/12 خالقیت 8

 

ازش و آزمون مدل تحقیق، به در ادامه و در راستای بر

 جدولآزمون مدل پژوهش پرداخته شد. در همین راستا 

 

 

عنوان متغیر به اثر بخشی دهد که بین متغیر نشان می 

متغیر وابسته رابطه معناداری  عنوانبه خالقیتمستقل و 

 . (9)جدولوجود دارد

 

 ارینتیجه آزمون فرضیه پژوهش براساس مدل معادالت ساخت  -9جدول 

 ضریب مسیر t فرضیه 

 64/0 12/9 تاثیر مثبت اثربخشی بر خالقیت

 

 

پردازد تحلیل عاملی تاییدی به بررسی این مطلب می

های موجود با ساختار به شدت محدود شده که آیا داده

سازد، پیش تجربی که شرایط همانندی را برآورده می

به اشتباه،  برازش دارد یا خیر. در این فرایند، برازش را گاه

دانند. اما باید دانست تایید یک مدل یا ساختار فرضی می

تواند رد شود شود و تنها میکه هیچ مدلی هرگز تایید نمی

ها برازش نداشته باشد( یا عدم تایید آن به نتیجه )با داده

 نرسد )برازش یابد(. چون مدل کامل معادله ساختاری 

 

 

شده و مشاهده  شامل هر دو دسته متغیرهای مشاهده

نشده است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین 

های متغیرهای مشاهده شده و ها و کوواریانسواریانس

که پژوهشگر مشخص شده است، پارامترهای مدل چنان

های گردآوری شده با برآورد شود تا میزان برازش داده

 (. حال با توجه 1381الگوی نظری مشخص شود )کالین، 

مدل معادالت ساختاری نسبت به ترسیم مدل مفهومی  هب

 . (1)شکلگیردتحقیق اقدام و فرضیه مورد آزمون قرار می
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 نتیجه آزمون برازش مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 

های برازندگی مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص

گیری کل مدل مورد دازهتوانند برای انوجود دارند که می

استفاده قرار گیرند. نکته قابل توجه این است که یک 

محقق باید از معیارهای مختلفی برای قضاوت در مورد 

-مدل استفاده کند، زیرا شاخص واحدی وجود ندارد که به

و ارزیابی قرار قضاوتمدل، موردطور قطعی برای آزمون

های متفاوتی ص(. بنابراین از شاخ1388گیرد)کالنتری، 

برای سنجش برازش الگوی مورد مطالعه در این تحقیق 

 (. 10استفاده شده است )جدول 

 

 ارزیابی برازش کل مدل -10جدول 

 های برازندگی مدل مفهومیشاخص هامقادیر شاخص

73/97 Chi-Square 

19 Degrees of Freedom (df) 

079/0 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

91/0 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

93/0 Goodness of Fit Index (GFI) 

052/0 Standardized RMR  

 

شود، مقادیر مشاهده می 10همانطور که در جدول 

ی برازش مناسب و قابل ها نشان دهندهتمامی شاخص

 GFI˃ ،9/0 9/0باشد )قبول مدل مفهومی تحقیق می

AGFI˃ ) بنابراین و براساس برازش مناسب الگوی

های مفهومی پژوهش، همخوانی الگوی مفهومی با داده

 شود. گردآوری شده مورد تایید واقع می

 

 

 

 پرورش کارکنان

 
 مشارکت مدیران

 مدیریتاعمال صحیح 

 سازمانیهای تقویت ارزش

64/0  71/0  

54/0  

52/0 

 63/0 خالقیت 64/0 69/0

 کسب موفقیت

 های نوخلق ایده

6/0 

71/0 

 دستیابی به اهداف 
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Chi-Square=97.73, DF=19, P-value=0.00000, RMSEA=0.079 
 بینی خالقیت مدیران توسط متغیر اثربخشیبنی بر پیشنتایج آزمون مدل مفهومی تحقیق م -2شکل 

 
 گیری بحث و نتیجه

نقش خالقیت در تحول سازمانی، اثر بخشی و کارایی 

نقشی غیر قابل انکار است، امروزه موضوع توسعه دانایی 

محور، بحث مدیریت دانش محور و خالقیت در سازمان را 

به عبارت  به ضرورتی غیر قابل اجتناب تبدیل نموده است.

دیگر میزان اثربخشی و کارایی سازمانی به صورت 

های سازمان انحصاری در گرو داشتن منابع زیاد و  ورودی

نیست  در این میان خالقیت مدیران سازمانی و استفاده از 

ها  فرصتی برای افزایش میزان مدیران خالق در سازمان

ز این رو شود. اها تلقی میوری و اثر بخشی در سازمانبهره

سازی معادالت مدلپژوهش حاضر با هدف بررسی 

ساختاری در بررسی ارتباط بین اثربخشی با خالقیت 

های ورزشی جمهوری اسالمی ایران مدیران فدراسیون

 تدوین گردیده است. 

جهت بررسی شرایط دو های تحقیق، در بررسی یافته

تک   tمتغیر پژوهش در جامعه آماری تحقیق از آزمون

ای استفاده گردید. براساس ای و آزمون دوجملهنهنمو

های جمهوری اسالمی ها، اثربخشی مدیران فدراسیونیافته

باشد؛ همچنین جهت بررسی ایران درشرایط خوبی نمی

های جمهوری میزان خالقیت در مدیران فدراسیون

 p<01/0ای در سطح اسالمی ایران از آزمون دوجمله

% از پاسخ دهندگان 80اس استفاده گردید. براین اس

ها % از آنان مدیران فدراسیون20دانسته و مدیران را خالق

-اند. این نتایج همراستا با نتایج پژوهشرا خالق ندانسته

-( می1384و شریف زاده ) (1388نقی زاده باقی ) های 

 .(6،17)باشد

اگر چه توجه به موضوع خالقیت از نیمه دوم قرن  

های اما در کمتر از نیم قرن یافته نوزدهم آغاز شده است

نظری و کاربردی زیادی در ارتباط با خالقیت به دست 

وجود جو و فرهنگ خالقیت تاثیر بسزایی در  آمده است.

پیشبرد اهداف سازمانی دارد و از آنجا که مدیران نقش 

اساسی در تحول این متغییرهای سازمانی)جو و فرهنگ( 

آنها رشد و شکوفایی  دارند بررسی میزان خالقیت در

این خالقیت است سازمان تاثیرگذار خواهد بود. به واسطه 

شود و پیشرفت حاصل  ها و عملکردها اصالح می روش که

توان گفت ارائه ترکیبی جدید از  گردد. در واقع می می

 پرورش کارکنان

 
 مشارکت مدیران

 مدیریتاعمال صحیح 

 سازمانیهای تقویت ارزش

44/11  

12/14  

33/9  

11/12 

 12/11 خالقیت 92/0 12/9

 کسب موفقیت

 های نوخلق ایده

55/10 

13/14 

 دستیابی به اهداف 
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منابع موجود که سرنوشت سازمان را دچار تحول سازد، 

همچنین از  .رود انتظاری است که از یک مدیر خالق می

صاحبنظران اثربخشی یک مفهوم نسبی است به دیدگاه 

این معنی که هر سازمانی از درجه یا میزانی از اثربخشی 

سازمانهایی هستند  های اثربخش،سازمان برخورداراست.

اند به بیشتر هدفهای خود دست یابند بنابراین که توانسته

ان دیرهای خود نزدیکتر شوند مهر چه سازمانها به هدف

 .(25)(2012یان،لی)تر خواهند بود  نها اثربخشآ

های حاصل از آزمون پیرسون در این تحقیق یافته

خالقیت با اثربخشی نشان داد که ارتباط معناداری بین 

های ورزشی و دیگر ابعاد اثر بخشی درمدیران فدراسیون

ها گویای این مطلب است که وجود دارد. همپنین یافته

یب همبستگی نیز بین خالقیت و پرورش باالترین ضر

 کارکنان وجود دارد. این نتایج نیز همسو با نتایج 

( و مخالف پژوهش سید 1384های شریف زاده )پژوهش

 .(5،16) باشد( می1381) عامری

در نیل به اهداف عالوه بر وجود منابع الزم، جو 

سازمانی و خالقیت مدیران سازمان نقش بسزایی دارند 

صورت گرفته و تحقیق حاضر مبیین ادعای فوق  تحقیقات

( نشان 1381های تحقیق سید عامری)یافته باشند.می

ورزشی را در سطح دهد که میزان خالقیت مدیرانمی

( 1384متوسط به پایین می دهد و تحقیق شریف زاده )

میزان خالقیت مدیران تربیت بدنی را در حد متوسط 

دارد. به عبارتی دهد تطابق و همگرایی گزارش می

تحقیقات مذکور، نوعی اعتبار تجربی برای تحقیق حاضر 

های تحقیق نشان به طور کلی یافتهشوند. محسوب می

-دهد که با افزایش میزان خالقیت مدیران فدراسیونمی

های ورزشی میزان اثر بخشی، کسب موفقیت، دستیابی به 

صحیح های نو، اعمال اهداف و پرورش کارکنان، خلق ایده

 یابد.مدیریت در سازمان و مشارکت مدیران افزایش می

همچنین تایید فرضیات فرعی تحقیق نشان می دهد 

که بین خالقیت و مشارکت رابطه مثبت و معنا داری 

وجود دارد این یافته با یافته های کارسون و 

( دال بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین 2003همکاران)

خالقیت در سازمان تطابق دارد از آزادی و کسب تجربه و 

جانب دیگر وجود رابطه مثبت و معنا دار  بین خالقیت و 

های فور و ارائه ایده های نو در تحقیق حاضر با یافته

( دال بروجود رابطه مثبت و معنا دار بین 2000جیونا)

خالقیت و ایده های نو همخوانی دارد.از جانب دیگر تایید 

و مشارکت در تحقیق حاضر با فرض رابطه بین خالقیت 

( دال بر رابطه مشارکت معنا دار 1378یافته تحقیق  الهی)

بین خالقیت  و مشارکت  تطابق دارد. همسویی یافته ای 

این تحقیق با تحقیقات پیشین بیانگر اعتبار تجربی تحقیق 

 (.1) حاضر و اعتماد به یافته های تحقیق حاضر می باشد

بینی بین متغیرهای این جهت تعیین ارتباط و پیش

های پژوهش از تحلیل رگرسیون بین بکارگیری مولفه

( و بینپیشاثربخشی به عنوان متغیرهای مستقل )

خالقیت به عنوان متغیر وابسته )مالک(، با روش همزمان 

استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان داد 

تقیم و های  اثربخشی و خالقیت رابطه مسکه بین مولفه

 معناداری وجود دارد. همچنین ضریب تعیین نشان 

درصد واریانس خالقیت مربوط به  5/42دهد که می

درصد به عواملی، خارج از مدل مذکور  5/57اثربخشی و 

 توان به اهمیت بیشتر متغیر اعمالشود و میمربوط می

صحیح مدیریت در پیش بینی تغییرات خالقیت مدیران 

برد. در همین راستا مدل دیگر پی نسبت به متغیرهای

ی برازش مناسب و قابل قبول ساختاری پژوهش دهنده

مدل مفهومی تحقیق در ارتباط بین اثربخشی و 

های ورزشی تاثیرگذاری آن بر خالقیت مدیران فدراسیون

بنابراین و براساس برازش مناسب الگوی مفهومی  باشد.می

های گردآوری پژوهش، همخوانی الگوی مفهومی با داده

شود. این نتایج همراستا با نتایج شده مورد تایید واقع می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 15

https://ntsmj.issma.ir/article-1-67-en.html


 ......های های   ثربخشی با خالقیت مدیران فدراسیونثربخشی با خالقیت مدیران فدراسیونسازی معادالت ساختاری در بررسی ارتباط بین اسازی معادالت ساختاری در بررسی ارتباط بین ا  مدلمدل
 

 

45 

( 1384(، شریف زاده )1381های سید عامری)پژوهش

 . (5،6) باشدمی

توان بنابر مدل تقسیم در تبیین وضعیت موجود می

اسیون های رفد خالقیت مدیریتها بر حسب میزان  سازمان

ار و سنتی محسوب ورزشی ایران را یک سازمان محافظه ک

نمود زیرا بنا به نظر اتزیونی اثر بخشی یعنی نیل به اهداف 

سازمانی که این وضعیت علیرغم وجود احتمال اغراق در 

های ورزشی وضعیت اثربخش سازمان در بین فدراسیون

بسیار پایین است. همچنین  وضعیت ضعیف اثربخشی را با 

شخص ( م1917توجه به نظریه مدیریت علمی تیلور)

( تاکید بر 1925نمودن وظایف، اصول مدیریت فایول)

تقسیم کار، نوآوری قابل تبیین است زیرا یافته ها نشان 

می دهد که خالقیت، اعمال صحیح مدیریت وپرورش 

کارکنان که با نظریات تیلور و فایول همخوان است در 

های ورزشی از وضعیت مطلوبی جامعه مدیریت فدراسیون

وجود میزان مشارکت پایین از یک جهت برخوردارنیست. 

و ازجانب دیگر وجود رابطه مثبت بین خالقیت و مشارکت 

و تاثیر مثبت خالقیت بر مشارکت نقش مشارکت همسو 

با نظریات منابع انسانی و تاکید آنان بر تناسب قدرت و 

ارتباطات باز سازمانی می باشد که عدم وجود وضعیت 

ن های ورزشی منجر به مذکور در بین مدیران فدراسیو

 کاهش خالقیت و اثربخشی شده است.

توان ها و نتایج به دست آمده میبا توجه به یافته

 و محیطی تهدیدات با مقابله برای هااذعان داشت سازمان

 و هاظرفیت احتمالی، ناچارند فرصتهای از استفاده

 و ترمیم را هاضعف بشناسند، را افراد درونی هایتوانمندی

 رفتارهای و مشکالت مسائل کنند. تقویت را هاقوت

 چنین است. با ساخته مضاعف را پیچیدگی این کارکنان،

 باید بلکه باشند، انتظار موج در نباید ها سازمان اوصافی

 خود بهبودی جهت در و شوند تحول و موج منبع خود،

 امروزی تمدن جدید پاسخگوی نیازهای بتوانند تا بکوشند

 و خالق کارکنانی پشتیبانی نیازمند مسئله این که باشند

 توان به مدیران پیشنهاد کرد کههمچنین می .است نوآور

با توجه به وجود رابطه بین خالقیت و اثر بخشی مدیران، 

های شود که در انتخاب مدیران فدراسیونپیشنهاد می

ورزشی به  خالقیت به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی 

بیشتر شود و برگزاری دورهای  انتخاب مدیران توجه

آموزش خالقیت با استفاده از روش های علمی در این 

زمینه توصیه می شود؛ با توجه به تایید رابطه خالقیت با 

متغیر های اثر بخشی، کسب موفقیت، پرورش کارکنان، 

های سازمانی، اعمال صحیح مدیریت، تقویت ارزش

شود به شنهاد میهای نو، پیدستیابی به اهداف و خلق ایده

های مذکور در زمان گزینش و نگهداشت مدیران مؤلفه

 ها بیشتر توجه شود.فدراسیون

 

 و مآخذ منابع

بررسی عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوری سازمانی از دیدگاه مدیران سازمانهای دولتی مرکز "(. 1378) .الهی، محمود.1

 اه آزاد اسالمی کرمان .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگ."استان کرمان

تاثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی: تحقیقی در شلخه "(. 1386).امیرکبیری، علیرضا.2

 . انتشارات دانشگاه تهران.79. شماره 20دانش مدیریت. دوره  ."صنعت فن آوری اطالعات و ارتباطات
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ارتباط بین ساختار سازمانی و خالقیت "(. 1386) .سمانه ،صفری ؛محمد ،خبیری ؛مهرزاد ،حمیدی ؛علیرضا ،امیدی.3

 .105-117. مجله حرکت. ص "مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی

 سیب انتشارات ".ورزش مالی منابع توسعة تفصیلی مطالعات"(. 1383).ایران اسالمی جمهوری بدنی تربیت سازمان.4

 .سبز

های رهبری، خالقیت و اثربخشی مدیران  طراحی و تبیین مدل سه بعدی سبک" .( 1381) .سید عامری، میرحسن.5

 .رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی ."های کشور ورزشی دانشگاه

بررسی ارتباط خالقیت و اثربخشی مدیران تربیت بدنی اداره های آموزش و پرورش ". (1384) .غریبرضا شریف زاده،.6

 پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بوعلی سینا همدان . ."ربایجان غربیاستان آذ

ارتباط رضایت شغلی با اثربخشی مدیران تربیت بدنی مناطق و مجموعه های ورزشی " .(1389) .شفیعی آهویی، هانیه.7

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران مرکز.."شهرداری تهران

 توسعه مجله ."بررسی تاثیر تئوری های سازمان بر خالقیت" (.1389).اصغر علی ،نام نیک ؛منصور ،امیری مال صادقی.8

 .47-76، ص پلیس انسانی

بررسی ارتباط ابعاد توانمندسازی روان شناختی با خالقیت " (.1389) .اله نبی ،دهقان و دجمشی ،صدقیانی صالحی.9

 کمی مطالعات ."(مطالعه: شرکتهای خدمات فنی و مهندسی تهران کارکنان با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره )مورد

 .29-46. ص  مدیریت در

 .نشر روان، تهران، چاپ هفتم  ."مبانی نظری و اصول مدیریت آموزش" .(1376عالقه بند ، علی).10

 و ورزشکار زنان و مردان بین در کارآفرینی و خالالقیت بین رابطة بررسی"(. 1388) .داریوش فرید،.11

 .97-116. ص2ورزشی. شماره  مدیریت ."یزد( دانشگاه دانشجویان موردی: غیرورزشکار)مطالعة

بررسی ارتباط سبک رهبری و فرهنگ سازمانی مدیران دانشکده ها / گروهای " .(1384) .قهرمان تبریزی، کورش.12

 تری، دانشگاه تربیت معلم.رساله دک ".آموزشی با خالقیت اعضای هیئت علمی تربیت بدنی دانشکده های دولتی

 یهاوهگر،هاهنشکددا انمدیر مانیزسا فرهنگو  یهبرر سبک طتباار سیربر"(. 1384) .رشکو ی،تبریز نقهرما.13

 ه تربیت معلم.نشگادا ی،کترد سالةر ".لتیدو یهاهنشکددا بدنی تربیت علمی تهیأ یعضاا خالقیت با شیزموآ

 اولین ومقاالت مباحث مجموعه ."کارآفرینی بستر عنوان به پژوهشی ایه کانون نقش بررسی". (1381). آرش کیا،.14

 .فرهنگ سیمای درمان، و بهداشت بخش در کارآفرینی کنگرة

 .سمت انتشارات تهران، سوم، چاپ ".درسی ریزی برنامه در نو های دیدگاه" (.1381) .فریده مشایخ،.15

 شارات گهر.(. خالقیت و نوآوری. انت1387).میرمیران، سیدجلیل.16
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بررسی وتحلیل رابطه بین نوع تعارض ،سبک مدیریت تعارض ، وانسجام گروهی با ".(1388) .نقی زاده باقی، عباس.17

 رساله دکتری دانشگاه تهران .."اثربخشی تیم های والیبال کشور

آموزش و پرورش، فصلنامه مدیریت در  ."مفاهیم کارایی و اثربخشی مدیران مدارس". (1375) .نیکنامی، مصطفی.18

 .15شماره  
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