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ABSTRACT

Background & objectives: Humans are the focus of productivity, and all organizations, with
each mission they have, should allocate their most significant investment, time, and agenda to
the development of human resources, which itself requires creativity and self-efficacy of
them. This study aimed to investigate the relationship between job creativity and self-efficacy
with the productivity of health centers staffs in Isfahan.
Methods: This study was a correlational descriptive study. One hundred thirty-two health
center employees were studied using the Cochran formula by simple random sampling. Data
were collected using three questionnaires of job creation creativity, Sharer's standard self-
efficacy questionnaire, and Hersey and Goldsmith's productivity questionnaire. Statistical
analysis was done using descriptive and analytical statistics with SPSS v.24.
Results: The research results indicate a significant relationship between the mean score of job
creativity and self-efficacy with employees' productivity (p<0.001). There is a meaningful
relationship between the mean of employees' self-efficacy score and productivity (r=0.371,
p>0.001). There is a significant relationship between the mean score of employees' job
creativity and productivity (r=0.379 ، p>0.001). There is a significant relationship between the
mean score of employees' job creativity and self-efficacy (r=0.324 ، p>0.001).
Conclusion: According to the research results, staff creativity and self-efficacy correlate
directly and positively with productivity. In order to apply the findings of this study, it is
suggested to the relevant authorities to strengthen the areas of fostering creativity and self-
efficacy of health workers by holding in-service courses on familiarity with creativity and
self-efficacy methods and taking the necessary measures to guide these training classes.
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مقدمه
توان بـا توجـه بـه    ها را میپیشرفت یا پسرفت سازمان

وري در درجـه  . بهره)1(وري آنها مشخص نمودبهره
ه همواره سـعی دارد  نخست یک دیدگاه فکري است ک

ود اسـت را بهبـود بخشـد.    آنچه که هـم اکنـون موجـ   

توانـد  مـی وري مبتنی بر این باور است که انسانبهره
وظایفش را هر روز بهتر و با اخذ نتایج بهتر از کارها و

وري نیروي انسانی . بهره)2(روز پیش به انجام برساند
وريبهـره ي مهـم در انـدازه گیـري    هایکی از شاخص

تـوان گفـت کـه ایـن     مـی بوده و به تعبیريهاسازمان

چکیده
ها با هر مأموریتی که دارنـد، بایـد بیشـترین سـرمایه، وقـت و      وري است. کلیه سازمان: انسان، محور بهرهزمینه و هدف

سـت.  اویش را به توسعه منابع انسانی اختصاص دهند که خود مستلزم وجود خالقیت شغلی و خودکارآمـدي آنهـا  برنامه خ
شهر اصفهانخودکارآمدي کارکنان مراکز بهداشتیوري با خالقیت شغلی وبررسی ارتباط بین بهرهپژوهش حاضر با هدف 

انجام گرفت.
شبکه بهداشت شهر اصـفهان نفر از کارکنان 132. بودهمبستگی از نوع تحلیلی-مطالعه توصیفییکاین مطالعهکار:روش

پرسشـنامه اسـتاندارد   طبق فرمول کوکران به روش تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها بـا اسـتفاده از سـه    
توصـیفى و تحلیلـی   ها با اسـتفاده از آمـار  . دادهندجمع آورى گردیدوري خالقیت شغلی جزنی، خودکارآمدي شرر و بهره

. ندقرار گرفتو تحلیل مورد تجزیه SPSS-24) با نرم افزارهمبستگى پیرسون و آزمون رگرسیون(ضریب
بهداشت ارتباط بین میانگین نمره بهره وري با خودکارآمدي و خالقیت شغلی کارکنان شبکهندیافته ها نشان دادیافته ها:

ـ  )>001/0p(داشـت  معنی دار وجود  و )>001/0pو =371/0r(کارکنـان انگین نمـره بهـره وري و خودکارآمـدي   . بـین می
. همچنـین بـین   )>001/0pو =379/0r(داشـت میانگین نمره بهره وري وخالقیت شغلی همبستگی مثبت معنی داري وجود 

. )>001/0pو =324/0r(بود ت و معنی دار بهمبستگی مثنیز کارکنان شغلیمیانگین نمره خودکارآمدي و خالقیت
بهره وري کارکنان مراکز بهداشتی ارتباط مستقیم خالقیت شغلی و خودکارآمدي باپژوهش،با توجه به نتایج نتیجه گیرى:

ــد.  ــت دارن ي مینه هاد زیجااکه جهت د شومید یربط پیشنهاذهش به مسئولین وین پژي ابست یافته هارکار به منظوو مثب
ــان بري مدرآکادخوو خالقیت ي هاه شنایی با شیوآضمن خدمت ي هاي از دوره مدرآکادخوو خالقیت ورش پر اي کارکنـ

هند.م دنجازم را االت مااقداشی زموس هاي آیت کالاهدو در نمایند ده ستفامراکز بهداشتی ا
خالقیت شغلی، خودکارآمدي، بهره وريواژه هاي کلیدي:
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م نیروي انسانی در تولیـد خـدمات   شاخص نشانگر سه
است و هر چه مقدار آن بیشتر باشد، نشانگر عملکـرد  
بهتر و سودمندي نیروي انسانی است. نیروي انسانی از 
نظر داشتن قدرت تفکر و خالقیت مهمتـرین سـرمایه   

ي بهداشتی هستند، چرا که تمـامی تغییـرات،   هاسازمان
رآینـدهاي  و فهـا در نظـام وريبهرهبهبود و افزایش 

.)3(گیردمیفنی و سازمانی توسط انسان انجام
قیت عاملی است که موجب رشد، توسعه و بالندگی خال

، امکانـات و  هـا سازمان شده و از طریق افزایش قابلیت
ي هـا و برنامـه هـا ي جدید به توسعه فعالیتهافرصت

کند. خالقیـت بـه فرآینـدي کـه بـا      میسازمانی کمک
شود و به جستجوي راهکارهـا  میاحساس مشکل آغاز

کنـد،  مـی مـه پیـدا  و آزمودن و برقـراري ارتبـاط خات  
ها در دنیاي تعریف شده است. شرط موفقیت سازمان

هـاي  پر رقابت امروزه آن اسـت کـه بتواننـد اندیشـه    
جدید را در سازمان عملی نمایند و این امر به وسـیله  

خالقیـت را  . )4(کارکنان خالق و نوآور امکانپذیر اسـت  
بـاالترین  بتـوان برتـرین سـطح یـادگیري بشـر،     شاید

انسـان  ه اندیشتوانمندي تفکر و محصول نهایی ذهن و
دانست. خالقیت از دیدگاه سازمانی، ارائه فکر و طـرح  

ي هانوین جهت بهبود و ارتقاي کیفیت و کمیت فعالیت
کـه  شودمیموجبشغلیخالقیت.)2،5(سازمان است

ــایی بــا  ــازماندراســتعدادنیروه پــردازشبــهس
پـردازش هـاي این اندیشهبپردازند؛خودهاياندیشه

نـوآوري، ينتیجهوشودمیتبدیلنوآوريبهشده
هـاي روشو بهبـود اصـالح کارآمد،هايایجاد روش

افـزایش ساختارهاي ناکارآمـد، اصالحکهنه،منسوخ و
رضـایت خـاطر و تعلـق    افـزایش سـازمانی، وريبهره

نتیجـه درنهایـت درکارکنان خواهـد بـود.  سازمانی
وداخلـی هـاي بـا تهدیـد  توانـد مینوآوري، سازمان

.)6(بخشدتداومخود راحیاتومقابله کردهخارجی
وري نی مهمترین عامل اثـر بخشـی و بهـره   منابع انسا

ي بهداشـتی  هـا ي اجتمـاعی همچـون سـازمان   هـا نظام
کـه در موضـوع   است. از طرفی از جمله عوامل فردي

ها، مـورد توجـه   آمیز کارها در سازمانانجام موفقیت

ــاي     ــت. باوره ــدي اس ــه، خودکارآم ــژه قرارگرفت وی
ا شکسـت در  خودکارآمدي عاملی حیاتی در موفقیت ی

شــود و تعیــین سراســر زنــدگی انســان محســوب مــی
ها چه اندازه براي انجـام کارهایشـان   کند که انسانمی

هـاي گونـاگون تـا چـه     گذارند، در موقعیـت زمان می
ها تـا  اندازه نرمش پذیرند و هنگام مواجهه با دشواري

کننـد. ایـن باورهـا بـر الگوهـاي      چه حد مقاومـت مـی  
گذارنـد. افـراد بـا    جانی اثر مـی هاي هیاندیشه و کنش

خودکارآمدي کم، شاید باور کننـد کـه مشـکالت حـل     
نشدنی است و این دیـدگاه بـه تنیـدگی، افسـردگی و     
ناامیدي منجر شود. از سـوي دیگـر، خـود کارآمـدي     

هاي دشوار، زیاد در هنگام نزدیک شدن به کار و کنش
کنـد به پدیدآمدن احساس آسان بودن کار کمک مـی 

. بسیاري از رفتارهـاي انسـان بـا سـاز و کارهـاي      )7،8(
شـوند. در میـان   یخته و کنتـرل مـی  نفوذ برخود، برانگ

تــر و سـاز و کارهـاي نفـوذ برخـود، هـیچ کـدام مهـم       
فراگیرتر از بـاور بـه خودکارآمـدي شخصـی نیسـت.      
خودکارآمــدي یکــی از مفــاهیم کــاربردي در نظریــه 

شناختی اجتماعی باندورا در رابطه بـا رفتـار   -یادگیري
میـزان  کارآمدي مـنعکس کننـده   خودحرفه اي است. 

هـایش  ییدر خصـوص توانـا  باورهـاي فـرد  ن و اطمینا
ي خاصی را بـه  های است که پیامدیبراي انجام رفتارها

ــاالي خودکارآمــدي دنبــال خواهنــد داشــت. ســطح ب
ــتراتژي  ــوثر از اس ــتفاده م ــب اس ــاموج ــناختی، ه ي ش

هافراشناختی و عملکردهاي بعدي در بسیاري از زمینه
وري نیـروي انسـانی در   همچنـین بهـره  .)9(گرددمی

ف ي بهداشـتی و درمـانی از اهمیـت مضـاع    هاسازمان
اســت. چــرا کــه کارکنــان عــالوه بــر امــور برخــوردار

بایسـت آمـادگی و تـوان الزم بـرا     مـی روزمره خـود 
بینـی در  ی با بحران و موارد غیـر قابـل پـیش   رویاروی

ــر .)10(مواقــع ضــروري را داشــته باشــند  مــروري ب
دهد بـین مفهـوم خودکارآمـدي و    میمطالعات نشان

ي همچـون انتظـارات شـغلی، رعایـت ایمنـی      هـا مولفه
اي پرسـتاران ارتبـاط مثبتـی    حرفـه بیماران و عملکـرد 

. همچنین نتایج مطالعـه صـادقی و   )11،12(وجود دارد
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نشان داد بین خودکارآمدي و رضایت شـغلی  همکاران
داري بهداشت عمومی ارتباط مثبت و معنیکارشناسان 
اي که همزمان به بررسی اما مطالعه.)13(وجود دارد
سازمانی وريبهرهمدي، خالقیت شغلی و آبین خودکار

بخصوص در پرسنل بهداشتی درمانی بپردازد توسـط  
نویسنده یافت نشـد. بـا توجـه بـه تنـوع و گسـتردگی       

ــت ــازمان ماموری ــارات س ــا و انتظ ــاه ــتیه -ي بهداش
ــان خودکارآمــد و خــالق کــه   درمــانی، داشــتن کارکن

انند با احساس خودکارآمدي، خالقیت و نوآوري تومی
و اصالح یا تغییـر آگاهانـه در کارکردهـا و فرآینـدها،     

هــا و تحقــق مطلــوب ســازمان را در انجــام ماموریــت
اهداف و بهروه وري باال، یاري نمایند ضـروري اسـت.  

براي دستیابی به این اهداف باید زمینه و شـرایط الزم  
لـذا  ان را بیشتر شناخت.کارکنوريبهرهجهت افزایش 

در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسـی ارتبـاط   
وري منـابع  بین خالقیت شغلی و خودکارآمدي با بهـره 

انســانی در کارکنــان مراکــز بهداشــتی شــهر اصــفهان  
صورت گرفت.

کارروش
تحلیلـی از نـوع   -یـک مطالعـه توصـیفی   این پـژوهش 

ــتگی ــالق  همبســـــــ ــد اخـــــــ ــا کـــــــ بـــــــ
IR.IAU.KHUISF.REC.1397.227نفــر 132.بــود

از کارکنان شبکه بهداشت و درمان (پزشـکان، ماماهـا،   
ــیط و     ــت مح ــان بهداش ــالمت، کارشناس ــراقبین س م

طبـق  1398هان در سـال  اي) شهر اصـف بهداشت حرفه
گیري کوکران به روش تصادفی انتخـاب  فرمول نمونه

بـه مطالعـه شـامل   هـا معیارهـاي ورود نمونـه  شدند. 
مدرك کاردانی، حداقل سابقه کـار یـک   داشتن حداقل 

، پیمـانی و  با انـواع اسـتخدام طرحـی، قـراردادي    سال 
پـس از  . رسمی و تمایل به شرکت در مطالعـه بودنـد  

نامـه از دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد     دریافت معرفـی 
ـ     شهرکرد  وري او مراجعـه بـه معاونـت تحقیقـات و فن

ت و ریاست مرکز بهداشدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قبل ها توزیع گردید.، پرسشنامهو درمان شهر اصفهان

، روش اجرا و هـدف مطالعـه   از شروع به کار، موضوع
کنندگان توضـیح داده شـد و رضـایت آنهـا     به شرکت

کسب گردید. همچنین اطمینان داده شد که اطالعـات  
خصوصی و شخصی داوطلبین محافظت خواهد شد.

ــردآوري داده  ــزار گ ــااب ــه پر ه ــامل س ــنامه ش سش
وري نیروي انسانی هرسـی  استاندارد، پرسشنامه بهره

گویه 26) (مدل آچیو) که شامل1980(1و گلداسمیت
، 5(خیلــی زیــاد=اي لیکــرتدرجــه5بــر اســاس طیــف 

ــاد= ــی کــم=2، کــم=3، متوســط=4زی بعــد 7) و 1، خیل
(توانایی، درك و شناخت، حمایـت سـازمانی، انگیـزش،    

تـا  26با دامنه امتیاز بـین  بازخورد، اعتبار و سازگاري)
ز ایـن پرسشـنامه   بود. هر چه امتیاز حاصل شده ا130

وري نیـروي  دهنـده میـزان بهـره   بیشتر باشـد، نشـان  
در تحقیـق  ). 17انسانی بیشتر خواهد بـود و بـالعکس (  

)، ضمن تایید روایی صوري و 1397(حسینی و همکاران
توسط اساتید متخصص، پایـایی آن پرسشنامه محتواي 

. پرسشـنامه اسـتاندارد   )2(گزارش شـده اسـت  81/0
بـا طیـف   سـوال 37کـه شـامل   2خالقیت شغلی جزنـی 

) 1مخالف:و 2، نامطمئن:3اي (موافق:درجه3لیکرت 
و تک بعدي است. نمرات باالتر بیـانگر خالقیـت شـغلی    
بیشتر شخص پاسـخ دهنـده خواهـد بـود و بـرعکس.      
روایی پرسشنامه خالقیت شغلی جزنی براسـاس تلفیـق   
چند نظریه صورت گرفته است و مبانی نظري آن بـه  
عنوان شهودگرایی و تأکید بر احساس درونـی، کنتـرل   

ــرل شــن هیجــان ــا و شــیوه کنت ــرهه ــري از اختی، به گی
هاي فناوري تفکر، شخصیت خالق مبتکر، نـوآوري  نظام

و سیالی، تنوع طلبـی، اسـتقالل رأي و مقـاوم در برابـر     
ـ  پـذیري  ران، همرنگـی بـا دیگـران و انعطـاف    نفوذ دیگ

تعریف شده اسـت و بـه تاییـد رسـیده اسـت. مقـدار       
ـ گـزارش ش 81/0آلفاي کرونبـاخ آن برابـر بـا     ده ـــ

3مـومی شـرر  پرسشنامه خودکارآمـدي ع . )14(است

سوال بوده و بـر اسـاس مقیـاس لیکـرت از     17داراي 

1 Hersey & Belanchard & Gold .Smith Productivity
Questionnaire
2 Jazani's Job Creation Questionnaire
3 Sherer General Self-Efficacy
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) 5) تا کامالً موافقم (نمـره  1دامنه کامالً مخالفم (نمره 
از 15و 13، 9، 8، 3، 1ي هـا تنظیم شـده اسـت. سـوال   
ها به صورت معکوس یعنـی  راست به چپ و بقیه سوال

شوند. طیـف نمـرات   گذاري میاز چپ به راست نمره
پرسشـنامه در  روایی و پایایی این باشد.می85تا 17از 

بسیاري از مطالعات در ایران مورد تایید قـرار گرفتـه   
در نمونـه  مطالعـه گنجـی و همکـاران   است. از جملـه 

ــنامه     ــایی پرسشـ ــی و پایـ ــان داد روایـ ــی نشـ ایرانـ
خودکارآمدي شرر قابل قبـول بـوده، ضـریب آلفـاي    

. )15(می باشد81/0کرونباخ آن 
ــه و تحلیــل داده از آمــار توصــیفى و هــا جهــت تجزی

بـا  رگرسـیون) (ضریب همبسـتگى پیرسـون و  تحلیلی
استفاده گردید.SPSS-24استفاده از نرم افزار 

هایافته
ـ  هاتجزیه و تحلیل داده زن هـا نمونـه رنشـان داد اکث

ــر (104 ــر(28) و %8/78نف ــد. )%2/21نف ــرد بودن م
ــین   ــدمت ب ــابقه خ ــت س ــتند 11-15اکثری ــال داش س

در رده )%4/47(نفــر73). همچنــین اکثریــت2/71%(
.)1(جدول بودند36-40سنی

منابع انسانی کارکنـان شـبکه   وريبهرهنمراتمیانگین 
43/83±96/19بهداشت و درمان در مطالعـه حاضـر،  

خودکارآمدي و خالقیـت  بود. همچنین میانگین نمرات
و33/57±69/13بـــــه ترتیـــــب شـــــغلی آنـــــان

بدست آمد.98/11±53/47
اسـمیرنوف  -هاي حاصل از آزمون کولمـوگروف یافته

نتـایج آزمـون   توزیع نرمال داشتند.هانشان داد، داده
سـازمانی بـا   خالقیت همبستگی پیرسون نشان داد بین 

وجود داشت داري ، رابطه مثبت و معنیخودکارآمدي

)577/0r= 001/0وp<(. همبســتگی همچنــین نتــایج
وري خالقیت شغلی بـا بهـره  ي را بین دارمعنیمثبت و

و بـــــین )>001/0pو =585/0r(منـــــابع انســـــانی
و =925/0r(وري منـابع انسـانی  خودکارآمدي با بهره

001/0p< 2) را نشان داد (جدول(.
دهنـده همبسـتگی قـوي    نتایج تحلیل رگرسیون نشـان 

)461/0R=    بـــین متغیرهـــاي خالقیـــت شـــغلی و (
ایـن دو  منابع انسـانی بـود.  وريهبهرخودکارآمدي با 

داري تغییرات متغیر متغیر توانسته بودند به طور معنی
بینـی کننــد.  منـابع انســانی) را پـیش  وريبهـره مـالك ( 

همچنــین نتــایج نشــان داد کــه متغیــر خالقیــت شــغلی 
) 277/0) نسـبت بـه خودکارآمـدي کارکنــان (   289/0(

شـته و  منـابع انسـانی دا  وريبهـره ارتباط بیشـتري بـا  
).3(جدول تري بودکننده قويبینیپیش

توزیع فراوانی مشخصات فردي و شغلی کارکنان بهداشت و .1جدول 
درمان

درصدتعدادگروهمتغیر

جنس
282/21مرد
1048/78زن

سن (سال)

30-2573/5
35-312922
40-36734/47

234/17و بیشتر41

سابقه خدمت
(سال)

5-125/1
10-6154/11
15-11942/71

219/15سال و بیشتر15

سطح تحصیالت
363/27کاردان

854/64کارشناس
113/8پزشک

ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي خودکارآمدي و خالقیت شغلی با بهره وري منابع انسانی.2جدول 
ت شغلیخالقیخودکارآمديبهره وري سازمانیمتغیر

وري منابع انسانیبهره
خودکارآمدي
خالقیت شغلی

1
371/0r= 001/0وp<

379/0r= 001/0وp<

371/0r= 001/0وp<

1
324/0r= 001/0وp<

379/0r= 001/0وp<

324/0r= 001/0وp<

1
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سانیضرایب رگرسیون ارتباط بین متغیرهاي خودکارآمدي و خالقیت شغلی با بهره وري منابع ان.3جدول 

مقدار برآوردمتغیر
B

خطاي استاندارد
SE

ضریب استاندارد
Β

سطح معناداري
p

481/0138/0289/0001/0خالقیت شغلی
404/0120/0277/0001/0خودکارآمدي

ADJR2= 200/0 R2= 212/0 R= 462/0

بحث
ی و خالقیـت شـغل  نتایج پژوهش حاضر نشـان داد بـین   

ــا بهــره ــابع انســانی کارکنــان خودکارآمــدي ب وري من
ــا وجــود دارد. رابطــه مثبــت و معنــاداري بهداشــتی  ب

تـوان گفـت   داري حاصل شده میمشاهده سطح معنی
ــر   ــه دو متغی ــدي ک ــغلی و خودکارآم ــت ش ــا خالقی ب

تواننــد رابطـه دارنـد و مـی   وري منـابع انسـانی  بهـره 
بینی کنند. را پیشوري منابع انسانی تغییرات متغیر بهره

با مقایسه ضریب اسـتاندارد شـده دو متغیـر خالقیـت     
ــازمانی ــغلی 289/0(س ــدي ش ) 277/0() و خودکارآم
داراي خالقیـت سـازمانی  گیـریم کـه متغیـر    نتیجه می

وري نیروي انسانی بوده اسـت.  ارتباط بیشتري با بهره
د و همکـاران نشـان دا  1مطالعه محمددر همین رابطه

وريبهـره آوري بـر روي  ز طریـق نـوع  کـه خالقیـت ا  
سازمانی کارکنـان بهداشـتی و درمـانی شـهر ابـوظبی      

احمـدي و  . همچنـین )16(تاثیر مثبت و مسـتقیم دارد 
همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین 

وري منـابع انسـانی   خالقیت و نوآوري کارکنان با بهره
نتــایج.)17(اي مســتقیم و معنــادار وجــود دارد رابطــه

عــه حســینی و همکــاران نیــر نشــان داد، خالقیــت مطال
کارکنـان همبسـتگی مسـتقیم و    وريبهـره سازمانی بـا  

ي دارد و خالقیت سازمانی بصـورت مسـتقیم،   دارمعنی
هاد کشاورزي استان نیروي انسانی کارکنان جوريبهره

پرورش روح خالق در . )2(کندمیبینیگلستان را پیش
توانـد  نابع انسـانی یـک کشـور مـی    کارکنان به عنوان م

عنوان عامل مهمی در توسعه پایدار ایفاي نقش کنـد به
هاي الزم بـراي  ترین زمینهارتقاي خالقیت از جمله مهم

شــود و پیشــبرد اهــداف هــر ســازمانی محســوب مــی

1 Mohamed

وري هـر چـه   تواند در کاهش اتالف انـرژي، بهـره  می
ي انسانی و هااستفاده بهینه و مناسب از سرمایهبیشتر، 

گویی بــه نیازهــاي جامعــه و اجتمــاعی ســازمان، پاســخ
افزایش رضایت و انگیزه کارکنان مؤثر باشد. از سـوي  
دیگر و با توجه به این که امروزه جامعه دچار شـتاب و  

ــترد  ــرات گس ــذا   تغیی ــت ل ــده اس ــی ش ه و روز افزون
هــاي تکثــر گــروهگویی بــه نیازهــاي متنــوع و مپاســخ

اجتمــاعی بســیار ســخت و مشــکل شــده اســت و اگــر 
ها نتوانند خالقیت و نوآوري الزم داشته باشند سازمان

ــد    ــد ش ــذف خواهن ــت ح ــه رقاب ــرور از گردون ــه م ب
)20-18(.

بین خالقیت شـغلی بـا   ندنتایج مطالعه حاضر نشان داد
آمــدي کارکنــان بهداشــتی رابطــه مســتقیم و  خودکار

ــتا   ــین راس ــود دارد. در هم ــت وج ــه مثب ــایج مطالع نت
پـور و همکـاران نشـان داد، بـین خودکارآمـدي      رحیم

شــغلی و خالقیــت شــغلی پرســتاران همبســتگی مثبــت 
ي مطالعـه  هـا همچنین یافته. )21(وجود دارددارمعنی

محبی امین و همکاران بیانگر آن است که بین باورهاي 
مامـایی و  -خودکارآمدي استادان دانشکده پرسـتاري 

ي تدریس خالقانـه اسـتادان ارتبـاط مثبـت و     هامهارت
دهد میاین مطالعه نشان. )22(ي وجود دارددارمعنی

ــه خودکار ــاي هی آک ــدي اعض ــم ــب ئ ــی موج ت علم
ي هــاگــردد، اســتادان در تــدریس خــود از روشمــی

ي هــاخالقانــه بیشــتري اســتفاده نماینــد. بعــالوه یافتــه
نشان داد، بین خودکارآمدي و همکاران2مطالعه بالت

با خالقیت شغلی و عملکـرد شـغلی کارکنـان بهداشـتی     
ي وجـود دارد. نتـایج ایـن    دارعنـی مهمبستگی مثبت و 

کند، خودکارآمدي با تاثیر بر افکـار و  میمطالعه تایید

2 Ballet
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گردد کارکنـان در زمینـه   میي کارکنان منجرهاتالش
تر شوند. این نتایج ي جدید در کار توانمندهاارائه ایده

. در همـین  )23(ي مطالعه حاضر همسو استهابا یافته
کنـد  مـی بـه نقـل از بانـدورا بیـان    1زمینه براکخـوس 

ت خالق است به کننده فعالیخودکارآمدي بستر تسهیل
بـرد. مـی این دلیل که خودکارآمـدي انگیـزش را بـاال   

کند و خودکارآمدي میبنابراین بر تفکر و عمل تاکید
. )24(یک جزء کلیـدي و برانگیزاننـده خالقیـت اسـت    

هراسند و بـراي خالقیـت   متفکران خالق از شکست نمی
را دارا باشـند؛ زیـرا   هـا باید شهامت مقابله با شکسـت 

.)25(خالقیت و شکست در یک رتبه قرار دارند
مطالعه حاضر نشـان داد، بـین خودکارآمـدي بـا     نتایج
وري منـابع انسـانی کارکنـان بهداشـت و درمـان      بهره

سـتا  ي وجود دارد. در همین رادارمعنیرابطه مثبت و 
پرستاران خانم در 340و همکاران بر روي 2مطالعه لی
ي عمومی نشان داد، بـین خودکارآمـدي   هابیمارستان

پرسـتاران ارتبـاط منفـی    وريبهـره عمومی و کـاهش  
.که همسو به نتایج مطالعه اخیر است)26(وجود دارد

و همکاران نیز در مطالعه خود تایید 3هدایتهمچنین
شغلی معلمـان  وريبهرهکردند، بین خودکارآمدي با 

. مطالعـه  )27(وجود دارددارمعنیاي مستقیم و رابطه
»خودکارآمدي«نیز موید تاثیر و همکاران4سوباندانو

تحقیقـات نشـان  .)28(کـاري اسـت  وريبهرهر روي ب
دهد، باورهاي خودکارآمدي پایـه اصـلی و محـور    می

منـدي  شود و به میزان بهرهانگیزه انسان محسوب می
ها در انجام کارهـا را  از این باورها، احتمال موفقیت آن

دکارآمـدي و عملکـرد شـغلی    بـرد و بـین خو  باال مـی 
ي وجـود دارد دارمعنـی کارکنان نیـز ارتبـاط مثبـت و    

هایشـان ایمـان دارنـد،    که به توانـایی . افرادي)29،30(
دهنـد. در  اعتماد به نفـس زیـادي از خـود نشـان مـی     

هاي دشوار و چالش برانگیز، کارکنانی کـه بـه  موقعیت
هاي خود بـاور دارنـد، بـراي برطـرف سـاختن      ارزش

1 Brockhus
2 Li
3 Hidayat
4 Soebandono

افراد، از کنند. عالوه بر این، اینموانع به سختی کار می
ــالش،    ــزه و ت ــطح انگی ــزایش س ــق اف ــلطری در مقاب

دهنـد.  بازخوردهاي منفـی واکـنش مثبـت نشـان مـی     
ها و هـم بـه بـاور    عملکرد مؤثر، هم به داشتن مهارت

کـردن  ها، نیازمند اسـت. اداره آن مهارتتوانایی انجام 
ــیش موقعیــت ــل پ ــر، مــبهم، غیرقاب ــی و هــاي متغی بین
ــترس ــارت اس ــد مه ــت.   زا، نیازمن ــه اس ــاي چندگان ه

هـا و  جـاد تغییـر در نگـرش   خودکارآمدي عالوه بـر ای 
باورهاي افراد، تأثیرات مثبتی بر عملکـرد آنـان ایجـاد    

ــی ــی م ــان م ــد و کارکن ــس   کن ــزایش ح ــا اف ــد ب توانن
هایشان را براي خودکارآمدي در خود، دانش و مهارت

کـار و  آمیز کار، درك و پذیرش نحـوه قیتانجام موف
م شان را براي کامل انجاچگونگی انجام آن و نیز انگیزه

دادن کار در جهت هـدف سـازمانی افـزایش دهنـد و     
وري عملکرد خود را ارتقا بخشند. از طرفی بـاور  بهره

هاي خود، منجر به کاهش عزت منفی در مورد توانایی
وريبهـره نفس و عملکرد ضـعیف و بنـابراین کـاهش    

.)31(گردد می

نتیجه گیري
ــزایش خودک   ــان داد، اف ــه نش ــن مطالع ــدي و ای ارآم

کارکنـان  وريبهـره افـزایش  خالقیت شـغلی کارکنـان،  
ــی ــتی را پ ــیشبهداش ــیبین ــد.م ــالق و کن ــابراین خ بن

بودن کارکنــان بهداشــتی در موفقیــت و مــدآخودکار
کـه  هدایت آنها بسمت رسـیدن بـه اهـداف سـازمان    

از ها دارد، مسقیم با سالمت انسانارتباط مستقیم و غیر
ــوردار   ــاالیی برخ ــاه ب ــت.جایگ ــدیران و  اس ــه م ــذا ب ل

-ي بهداشـتی هـا ي سـازمان هـا مشیگیران خطتصمیم
گردد، جهت ایجاد و تقویـت درك  میدرمانی پیشنهاد

ي هامینهزوخودکارآمدي و خالقیـت اهتمـام ورزنـد   
راکــــز ي کارکنــــان ممدرآکادخوو خالقیت ورش پر

ــزاري دوره  ــا برگـ ــتی را بـ ضمن خدمت ي هابهداشـ
فراهم و يمدرآکادخوو یت خالقي هاه شنایی با شیوآ

ــاسیت کالاهددر  م نجازم را االت مااقداشی زموي آه
هند. د
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ـ مـی ي پژوهش حاضرهااز محدودیت وان بـه عالئـق   ت
بودن نتـایج در  مقطعینامه وشخصی در تکمیل پرسش

و مکــانی اســت کــه ســعی شــد بــا قطــع زمــانیمایــن 
گیري تصادفی تا حدودي کنترل گردد. نمونه

انیتشکر و قدرد
تحقیقـات و فنـاوري   بدین وسـیله از معاونـت محتـرم   

آزاد اسالمی شهرکرد جهت تصویب پایان نامه دانشگاه

ــه   ــان نامـ ــد پژوهشـــی پایـ ــا کـ ــر بـ مصـــوب حاضـ
ــالق 13310706862004 ــد اخــــــــــ و کــــــــــ

IR.IAU.KHUISF.REC.1397.227 همچنـــــین از ،
ــان شــبکه بهداشــت و درمــان کــه وقــت   ــه کارکن کلی

محققـین ند خود را در اختیار گرانمایه و تجارب ارزشم
.آیدمیقرار دادند، صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل

References
1- Mirkamali K, Ahmadizad A, Kazemzadeh S, Varmaghani M. Determining the Relationship
Between Job Burnout and Employee Productivity. Iranian Journal of Ergonomics. 2019;7(1):37-44.
2- Hosseini S, Ataeefar R, Hematirad G. Determining the relationship between creativity, spiritual
intelligence and emotional intelligence of personnel with their efficiency in agriculture jihad
organization of Golestan province. Journal of Career & Organizational Counseling 2018;10(36 ):155-
74.
3- Jafari M, Aryankhesal A, Bordbar N, Tavakoli N. Evaluation of Human Resource Productivity
Dimensions Based on ACHIEVE Model: a study on personnel of hospitals affiliated to Iran University
of Medical Sciences. Journal of Health Based Research. 2019;5(3):273-86.
4- Keykha A, Abbaspour A. The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational
Performance with the Mediation of Creativity (Case Study: University of Tehran). Innovation &
Creativity in Human sciences. 2019;8(4):1-32.
5- Mehri M, AbdollahTavakkoli, Zanjirdar M, Abkenar HB, Yazdianfard F. The Factors Affecting the
Increase of Creativity and Innovation in the Staff of Qom University of Medical Sciences, Iran. Qom
University of Medical Sciences. 2017;10(12):54-61.
6- Norouzi Y, CHamarlo A. THE Relationship Between Gender and Job Satisfaction with Creativity
OF Librarians in the Public Libraries of MARKAZI Province. Journal of Epistemology (Library and
Information Science and Information Technology). 2013;6(20):109-20.
7- Ister ED. Investigation of relationship between levels of self-care agency and self-efficacy in
nursing students. Asian Pacific Journal of Health Sciences. 2020;7(1):1-6.
8- Kahe M, Vameghi R, Foroughan M, Bakhshi E, Bakhtyari V. The Relationships Between Self-
Concept and Self-Efficacy With Self-Management Among Elderly of Sanatoriums in Tehran. Iranian
Journal of Ageing. 2018;13(1):28-37.
9- Alavi A, Bahrami M, Zargham-Boroujeni A, Yousefy A. Threats to pediatric nurses’ perception of
caring self-efficacy: A qualitative study. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016;18(3):e25716.
10- Ghasemizad A, Farhadi V. Predicting job Performance and Organizational Creativity by Internal
and External Stressors Among Telecommunication Company Employees in Shiraz. JSR.
2017;17(4):59-64.
11- Bahreini Brujeni A, Alavi A. The Relationship between Nurses' Self-efficacy and Job
Expectations with Patient Safety Culture. Journal of Health and Care. 2020;22(2):138-46.
12- Alavi A, Bahrami M, Zargham-Boroujeni A. Perceived self-efficacy of care process management
among pediatric nurses: A qualitative study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences.
2020;5(3):283-95.
13- Sadeghi A, Maftoon F, Mehrizi AH, Tavousi M. Relationship between job satisfaction and mental
health with self-efficacy. Payesh (Health Monitor). 2019;18(1):87-94.
14- Saatchi M. Kam ari K, Asgarian M. Psychological tests 1nd edition Tehran: Publisher Edition.
2010:209-20.

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
3.

3.
40

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.13.3.409
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2637-fa.html


417و همکاران نفیسه هادي مهر ...بررسی ارتباط بین خالقیت شغلی

15- Gangi A, Farahani M. The relationship between job stress and self Efficacy with life satisfaction in
gas accident workers from Isfahan Gas Company. Research in psychological health. 2010;2(3):15-24.
16- Mohamed MS, Khalifa GS, Al-Shibami AH, Alrajawi I, Isaac O. The Mediation Effect of
Innovation on the relationship between Creativity and organizational productivity: An empirical study
within public sector organizations in the UAE. Journal of Engineering and Applied Sciences.
2019;14(10):3234-42.
17- Ahmadi E. The Relationship between Creativity and Productivity of Human Resources. Journal of
New Approaches in Educational Administration. 2016;7(27):209-22.
18- MahzoonzadehBushehri F. The relationship between students' problem-solving skills and
creativity mediated By self-efficacy: Modelling structural equations. Innovation and Creativity in
Hunam sciences. 2017;6(4):27-50.
19- Rahmanzadeh s. Elements effective on promotion of creativity and innovation in IRIB
organization Innovation and Creativity in Hunam sciences. 2017;6(3):1-34.
20- Al-Thehli FAR, Ahamat A. Managing Innovation and Creativity in Human Resource Management
: A Critical Review of Litrature Humanities & Social Sciences Reviews. 2019;7(2):21-9.
21- RahimPoor l, SHarifi L, AliPoor H. study of the relationship between creativity and job self-
efficacy of nurses in Imam Khomeini Hospital in Urmia. Studies of Psychology and Educational
Sciences. 2016;2(1):137-44.
22- Mohebi Amin A, Rabiei M. Study of the Relationship between Self-Efficacy Beliefs and Creative
Teaching in Mashhad Nursing and Midwifery Faculty. Research in Medical Education. 2019;11(1):10-
9.
23- Ballet P. Self-efficacy, employee creativity and job performance among civil workers in the
Health Service Commission office at workers’ House Kampala district. (Doctoral dissertation).
Makerere University; 2019.
24- Brockhus S, Van der Kolk T, Koeman B, Badke-Schaub P, editors. The influence of creative self-
efficacy on creative performance. DS 77: Proceedings of the DESIGN 2014 13th International Design
Conference; 2014.
25- SadeghiMalAmiri M. System Creativity Theory in The Organization. 2015;4(4):163-207.
26- Li Y, Zhang J, Wang S, Guo S. The effect of presenteeism on productivity loss in nurses: the
mediation of health and the moderation of general self-efficacy. Frontiers in psychology.
2019;10:1745.
27- Hidayat R, Hardhienata S, Patras YE, Agustin RR. The effects of situational leadership and self-
efficacy on the improvement of teachers’ work productivity using correlation analysis and SITOREM.
The International Journal of Counseling and Education. 2020;5(1):6-14.
28- Soebandono AC, Nilawati L. The effect analysis of mediation variable of task productivity on the
self-efficacy and employees’ performance. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura
2016;19(2):237-48.
29- Tian G, Wang J, Zhang Z, Wen Y. Self-efficacy and work performance: The role of work
engagement. Social Behavior and Personality: an international journal. 2019;47(12):1-7.
30- Çetin F, Aşkun D. The effect of occupational self-efficacy on work performance through intrinsic
work motivation. Management Research Review. 2018;41(2):186-201.
31- MohammadEsmaeil S, Rohani S. The role of self-efficacy in the performance of librarians'
performance in central libraries of universities affiliated to the Ministry of Science and Technology
Research and Technology located in Tehran. Library and Information Sciences. 2014;17(3):5-24.

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
3.

3.
40

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.13.3.409
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2637-fa.html
http://www.tcpdf.org

