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 مقدمه
 یاریاست که بس یبه حد ییراتتغ ینو سرعت ا ییراتدائما در حال تغ یطیمح ، شرایطامروزه

دانش و  ی،و آنها که توانمند ماندهعقب  یشرفتپ فلهدرنگ و تعلل از قا یک یاز جوامع به ازا

را بطور  یبار و تلخاسف یثکاروان پرشتاب را ندارند، حد ینبا ا یهمراه ینابع الزم را برام

و  یاسدچار  یافتهبا جوامع توسعه ینسبت به همتراز یشاز پ یشو هر روز ب نمودهمکرر زمزمه 

های امروزی باید انقالبی در اذهان مدیران و کارکنان خود به سازمانلذا  گردند. یدیناام

کنند تا همه کارکنان روحیه خالقیت و نوآوری پیداکنند ها باید شرایطی را فراهمدآورند. آنوجو

های خالقانه و نوآور خود را به اجرا و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیت

 (.2002)امیرکبیری،درآورند 

ف و کش آوری،نو ،بر خالقیت متکی دیازنسبت  به وزیمرای هانمازسا موفقیتاز سوی دیگر 

و  ادفرا رفتادر ر تغییر به ت،حیا مةادا ایبر هانمازسا د،موجو یهازنیا به باتوجه. ستا اختراع

 به اتتغییر ینا منجاا سدرمی بهنظر که میشوند تشویق هانمازسا در مدآرکا اتتغییر همچنین

 .(2003، 1ز و بالنچ)مارتیناست یشافزا لحا در بهسرعت مفیدو  نو رفکاا یشاپید شکل

در  هارتمها و نشدا یگیرربهکااز  ستا رتعبا خالقیت"معتقد است: 2بنتلی ،راستا همین در

 یتعادت خالق .(2013، اسالم فر و همکاران) "شمندارز نتایج به یابی تسد ایبر جدیدیهاراه

ای یافتن استفاده از تفکر جانبی بر .1: باشد یمتفکران نوآور م یامشخصات افراد خالق  از

تعلیق  .4 ،فرادادن به ندای درون گوش .3 ،استقبال از شانس و اقبال ناخوانده .2 ،فرضیات

 ةتوسع. (2002)میرمیران، هابانکداری ایده .2 و تحمل ابهام .6 ،های مقایسه گام .5 ،داوری

سهم  ثیرگذار بر خالقیت کارکنان و تعیینأو عوامل ت خالقیت در سازمان مستلزم شناخت ابعاد

بر  یتعدددهد که عوامل ممطالعات نشان می ،باشد. گرچه کدام از این عوامل می و میزان هر

خالقیت و  ةهای کلیدی افزایش و توسع لفهؤیکی از م ،اما ؛گذاردثیر میأخالقیت کارکنان ت

باشد که های مرتبط با خالقیت و نوآوری میدرونی فرد و مهارتهای  نوآوری کارکنان، انگیزه

شناختی  وانمندسازی روانتکه  چرا ؛باشد شناختی کارکنان می همان توانمندسازی روان ،واقع در

کردن نیروها و قدرت درونی افراد  معنی آزاد عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی به کارکنان به

ها و  یها برای شکوفایی استعدادها، توانای آوردن فرصت وجود کردن بسترها و به فراهم ،وهمچنین

شامل ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل و  ،واقع  باشد و در های کارکنان می شایستگی

                                                
1.Martins & Blanch 

2.Bentley 
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است که  یشناختروان یمفهوم یانسان یروین توانمندسازی .(2005)عبدالهی،  شود سازمان می

 یشافزا یندآشود و به عنوان فریبه شغل و سازمان مربوط م افرادباور و  ساساتبه حاالت، اح

(، خودکارآمدی) یستگیاحساس شا بعد چهار یاست که داراشده یفتعر یدرون یزشانگ

 داربودنا(، احساس معنیمؤثر بودن )اثرگذاراحساس انتخاب(،حق)داشتن یاحساس خودمختار

 است جدیدی روش کارکنان، توانمندسازی .)1،1990)توماس و ولتهاوس باشدیم (ی)ارزشمند

 استفادۀ مورد بالعکس و سازمان به کارکنان تعهد افزایش راه از وریبهره افزایش برای که

 عمل آزادی و مدیریت کامل کنترل بین که است ارزشمندی شیوۀ این و گیردمی قرار مدیران

 است یکدیگر با افراد کارکردن برای متفاوت راهی توانمندسازی، .ندکمی برقرار توازن کارکنان

است  مشارکتی ساختار به هرمی و سنتی شکل از مدیریت رساختا تغییر آن اصلی هدف و

 تعامل این تاثیر چگونگی و آنها محیط و افراد  بین تعامل به ویژه توجه .(2010، 2و بارتل )ژنگ

شهرانی، ) قرارگیرد توجه مورد باید همواره که است موضوعاتی از توانمندسازی، یندهایآفر بر

2004.) 

و هم منافع  یشخص یایکنند، هم مزا یر افراد احساس توانمنددهد که اگمینشان  مطالعات

مانند  یمخالف توانمند یها که افراد جنبه یهنگام یگر،د طرف شود. از یم صلحا یسازمان

)توماس و  شود یحاصل م یمنف یامدهایکنند، پ میتجربه را  یگانگیخودب و از یدرماندگ ی،ناتوان

 .)1990،ولتهاوس

مستلزم وجود محیط سازمانی است که  ،ی خالقیت و نوآوری در سازمانساز توسعه و نهادینه

برای ایجاد چنین  .(1999، 3سورنسن)نوآوری در سازمان باشد  ۀکنند کننده و ترغیب تشویق

ها را شناخت. در یک باید عوامل موثر بر خالقیت و نوآوری در سازمانمحیط سازمانی می

بودن برای نوآوری سبک با و مشتریان، ارزش قائلتحقیق فرهنگ کارآفرینی، آگاهی از رق

گیری نامتمرکز و حمایت سازمان از عوامل موثر بر خالقیت و نوآوری در رهبری و تصمیم

 ۀدانش و انگیز، از درمطالعات دیگر (.2013، صحرایی)اند های کشور شیلی برشمردهسازمان

، عوامل (2005حضوری، ) اختی استدرونی نیروی انسانی که ناظر به مفهوم توانمندسازی شن

، 5گابریجال)فرهنگ سازمانی  و (2004، 4الم) ی، ساختار سازمان(2006کارگر، ) مدیریتی

                                                
1.Thomas&Velthous 

2. Zhang&Bartol 

3. Sorensen 

4.Lam 

5.Gabrijela 
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اند. از آنجا که شدهبه عنوان عوامل موثر بر خالقیت کارکنان نام برده (1،2002پاسیال ؛2006

با اصل محدود بودن قلمرو  بررسی و مطالعه تمامی عوامل و متغیرهای موثر بر خالقیت کارکنان

لذا این تحقیق بر ارتباط توانمندسازی شناختی با خالقیت و نوآوری  ؛تحقیق در تناقض است

 تاکید دارد.

با بررسی ( 2010)های صورت گرفته در حوزه خالقیت، صادقی و نیکنام در بررسی پژوهش

 و ودـیشـم تـخالقی عمان عقالیی یکردوردادند های سازمان بر خالقیت نشانتاثیر تئوری

 ودهـنم هـتوج انیـانس یاـیژگیهو به عقالیی یکردور بیشاز اینکه به توجه با طبیعی یکردور

 اـب سیستمی یکردور لکن بوده موثرتر خالقانه عمل به کارکنان تشویق و بـترغی در تـاس

 رظهوو  زوبر موجب میشود مشاهده آن نظرات  در هـک یاعدـمس اتـجه عـجمی هـب هـتوج

صدقیانی و صالحی  .(2010صادقی مال امیری و نیکنام، )میگردد  سازمان در خالقیت بیشتر

شناختی و خالقیت  دادند که بین ابعاد توانمندسازی رواننشان پژوهشی( طی 2010دهقان)

 (. 2010صادقی صدقیانی و دهقان، ) داردبستگی قوی و مستقیمی وجود هم ،کارکنان

با عنوان  پژوهشی( در 2012)2یانلی، توانمندسازی ةزمینه در گرفت های صورتدر پژوهش

بین خالقیت و  ةرابط ،توانمندسازی شناختی که کردبیان "توانمندسازی و خالقیت"

کند و توانمندسازی شناختی و ساختاری نیز  تعدیل میطور کامل  بهتوانمندسازی ساختاری را 

( 2012)3سانچز (.2012یان،  لی) دنکن یتعدیل مپیوسته رهبری و خالقیت را  بین ةرابط

کرد و یادآورشد یابی به نتایج عالی شغلی عنوان مهمی در دست عنصرتوانمندسازی کارکنان را 

 (.2012سانچز، ) آید دست می هب غیره اشتغال، رهبری و که این مهم از طریق مدیریت، آموزش،

های فردی و در سیایی به شایستگیهای آکند توانمندسازی در فرهنگمیبیان( 2012)4چئونگ

شود و توانمندسازی کارکنان به سطح کشورهای غربی به سخت کوشی سازمانی مرتبط می

( 2011) قربانی و احمدی (.2012چئونگ، ) دارد اطمینان شخصی مدیر به کارمندان بستگی

-موزشی نشانهای آ ابعاد توانمندسازی کارکنان با بهبود خالقیت در سازمان ةدر بررسی رابط

 داردداری وجودامعن ةرابط ،رکنانمتغیرهای توانمندسازی با خالقیت کا ةکه بین هم ندداد

  .(2011، قربانی و احمدی)

                                                
1.Passila 

2. Li-Yun 

3.Sanchez 

4.Cheung 
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 نشاط و سالمت تأمین اساسی و مهم بسیار ازعوامل یکی شده، ورزشبر اساس مباحث عنوان

 جوامع در ورزشی هایفعالیت به توجه که طوری به است ملی وری بهره افزایش و جامعه

 ورزش مالی منابع توسعة تفصیلی مطالعات) دارد اقتصادی رونق در بسزایی نقش پیشرفته

 زمینه فزاینده تحول این که طوری به دارد یاتوسعه به رو روند نیز ما در کشور ورزش(. 2004،

 در. (2002کیا، ) سازدمی میسر ورزش کنار در ی کارآفرینانههافعالیت برای مناسبی ای

-ینظرم به مناسب ایکلمه جهانی دهکدۀ واژۀ فنی، و علمی هایپیشرفت دلیل به عصرحاضر

 ملی، سطح در را خدمات عرضة و تولید گوناگونِ بازارهای ارتباطی هایشبکه که رسد. از آنجا

 پذیریرقابت را جهانی بازارهای این به ورود کلید و ساخته متصل به یکدیگر جهانی و ایمنطقه

 باید افراد و نهادها کلیة بلکه کشورها تنها نه جهانی این رقابت در که است بدیهی اند،دانسته

برای (. 2002مشایخ، ) دهندرا افزایش خود سازگاری و پذیریرقابت هایقابلیت پیوسته

 را خود نندبتوا که کارآفرینایی و خالّق هایایده توانمندسازی و پرورش مهم، این به دستیابی

 .رسدمی نظر به ضروری سازگارکنند و هماهنگ جدید با دنیای پیوسته

 یعادات و رفتارهایبه بررس است که عمدتاًیبحث یت،عادات خالقبحث بدیهی است همچنین

آنان  یو روان یگرفته از حاالت روحنشات افراد الزاماً رفتارپردازد و از آنجا که یافراد مغالب

در  یندارند. بنابرا یتبا عادات خالق یکتریمناسبت نزد یروانشناخت یتوانمند یاهاست، مدل

 درصددمنظور  ینبدیم. قرارداد یمورد بررس یروانشناخت یدگاهرا از د یسازمندتوان یقتحق ینا

عادات گوناگون افراد و در  یتوماس و ولتهاوس و بررس یبا استفاده از مدل توانمندساز یمهست

 رابطه میان یبه بررس یرمیرانم یلجلیدشده سیبنده به عادات دستهبا توج یتنها

  .یمبپرداز افراد  یتعادات خالق و یتوانمندساز
 

 شناسی  روش
پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و شیوه اجرای تحقیق بصورت میدانی  -توصیفی تحقیقروش 

 و ایخوشه تصادفی روش از ورزشی در تحقیق حاضر هایهیأت انتخاباست. جهت انجام گرفته
جامعه آماری پژوهش حاضر نیز  گردید.تصادفی استفاده روش از هیأت هر مربیان انتخاب برای

براساس جدول مورگان تعداد  که های ورزشی استان بودهاز مربیان هیات ( نفرN  =425) شامل
 (214=Nبه عنوان نمونه تحقیق انتخاب )  دریافت گردید پرسشنامه 211شدند که در نهایت. 

برای سنجش عوامل چهارگانه  .بودسوال 41ای مشتمل بر ها پرسشنامهداده یابزار گردآور
داشتن شایستگی، احساس مؤثربودن درکار، داربودن شغل، احساساتوانمندی )احساس معن

سنجش یو برا (α= 22/0یریتزر )احساس داشتن حق انتخاب( از پرسشنامه استاندارد اسپ
، گوش اخواندهاستفاده از شانس و اقبال ن ی،از تفکرجانب ه)استفادیت عادات خالق یهامؤلفه
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از  ها(یدها یدار، بانکم، تحمل ابهایسهمقا یهاگام ی،داور یقدرون، تعلیدادن به نداراف
(. جهت اطمینان از روایی صوری و محتوایی α= 90/0) محقق ساخته استفاده گردیدپرسشنامه 
و  مدیریت علمدر  صاحبنظر دانستاا یهنماییهاو را نظرهااز  ،نهاآ ینوتدز ا بعد پرسشنامه

 .نفر( 11) گردید ظنهایی لحا پرسشنامةدر  نهاآ یهاهیدگاو د شددهستفاا بدنی تربیت مدیریت
از  ،نمونه یهاازهندا توصیفو  مخا یهاهنمر یطبقهبند دن،کرخالصهدادن، نمازسا ربهمنظو
-دهستفاا هااردستاندا افنحرا ،صدهادر ،میانگینها ،نیهااوافر محاسبة ایبر توصیفیر ماروش آ

با عادات  مربیان سازی شناختیبررسی رابطه توانمند یقبا توجه به این که هدف از این تحقشد. 
 یبمون ضرزآ ها از آمارهای استنباطیتجزیه و تحلیل دادهبرای  باشد،یآنها م یفرد یتخالق

. همچنین جهت شداستفادهمستقل  tتحلیل واریانس فریدمن و  و آزمون پیرسون یهمبستگ
از بررسی مدل مفهومی و پیش بینی متغیر عادات خالقیت توسط توانمندسازی شناختی 

 . گردیداستفاده 1لیزرلدر نرم افزار تحلیل مدل ساختاری 

 نتایج
 56/32 و مرد دهندگانپاسخ از درصد 92/60گویای این مطلب است که  یکنتایج جدول 

درصد اعضا  10/39 .ندادند پاسخی سوال این به نیز درصد 46/1 ضمن در. بودند زن درصد
درصد کارشناسی  9/2درصد کاردانی و  20/19کارشناسی،  درصد 1/32دارای مدرک دیپلم، 

 سن به مربوط فراوانی درصد بیشتریندرصد نیز بدون پاسخ بود. همچنین  46/1ارشد بودند و 
 با سال 40 از باالتر سن به مربوط فراوانی درصد کمترین و درصد 49 با لسا 30 تا 20
همبستگی پیرسون در سطح  آزمون از تحقیق فرضیات تحلیل و بررسی منظور به بود. درصد20

 .استآمده دوشد که نتایج حاصل به صورت خالصه در جدول  استفاده P <05/0معنی داری
 

 بررسی های تحت اختی نمونهشن های جمعیتـ توزیع ویژگی1جدول 
 تحصیالت جنس ها متغیر
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یب همبستگی میان توانمندسازی شناختی و است ضرهمانطور که در جدول نشان داده شده
 اًبود که این خود نشان دهنده همبستگی نسبت 612/0عادات خالقیت مربیان )به صورت کلی( 

خوب و مستقیم بین ابعاد توانمندسازی شناختی و میزان عادات خالقیت مربیان شهر اراک می 

                                                
1.lisrel 
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س شایستگی و میزان باشد. همچنین ضریب همبستگی به دست آمده برای متغیرهای احسا
، 263/0، احساس حق انتخاب و میزان عادات خالقیت برابر 21/0عادات خالقیت برابر با 

و احساس معنادار بودن و میزان  653/0احساس موثر بودن و میزان عادات خالقیت برابر با 
تقیم قوی و مس اًبود که این ضرایب نشان دهنده همبستگی نسبت 422/0عادات خالقیت برابر با 

 می باشد.
 

 بستگی پیرسون بین ابعاد توانمندسازی شناختی با عادات خالقیت نتایج هم ـ 2جدول
 نتیجة آزمون بستگی ضریب هم عدد معناداری تعداد متغیر وابسته ابعاد توانمندسازی

 ابعاد توانمندسازی شناختی

عادات 

 خالقیت

 پذیرش فرضیه 612/0 001/0 211

 پذیرش فرضیه 21/0 001/0 211 احساس شایستگی

 پذیرش فرضیه 263/0 01/0 211 احساس حق انتخاب

 پذیرش فرضیه 653/0 001/0 211 بودن احساس مؤثر

 پذیرش فرضیه 422/0 02/0 211 بودن احساس معنادار
 

برای تعیین اولویت ابعاد توانمندسازی شناختی با استفاده از آزمون فریدمن و با کای اسکوار 
اولویت ابعاد توانمندسازی شناختی  P<05/0و سطح معناداری  سهرجه آزادی ، د223/96

، احساس شایستگی با میانگین 02/3احساس حق انتخاب با میانگین  مربیان اینگونه تعیین شد:
، اولویت 91/1و احساس معنادار بودن با  میانگین  32/2، احساس موثر بودن با میانگین 20/2

اختصاص دادند. برای تعیین اولویت عادات خالقیت مربیان با استفاده از  اول تا چهارم را به خود
، اولویت P<05/0و سطح معناداری  6، درجه آزادی 354/51آزمون فریدمن و با کای اسکوار 

، گوش فرا دادن به 126/4عادات خالقیت مربیان اینگونه تعیین گردید: تحمل ابهام با میانگین 
، 652/3، استفاده از تفکر جانبی برای یافتن فرضیات با میانگین 005/4ندای درون با میانگین 

، گامهای مقایسه با میانگین 33/3، تعلیق داوری با میانگین 51/3بانکداری ایده ها با میانگین 
، به ترتیب از اولویت اول تا هفتم 252/2و استقبال از شانس و اقبال ناخوانده با میانگین  926/2

 ایج در جداول زیر قابل مشاهده می باشد.قرار گرفتند. نت
 

 ی شناختیبندی ابعاد توانمندساز رتبه و اولویت میانگین ـ3جدول
 شناختی یتوانمندساز ابعاد ها رتبه میانگین اولویت

 حق انتخاب احساس 02/3 اول

 یستگیشا احساس 20/2 دوم

 بودن مؤثر احساس 32/2 سوم

 بودن دار معنا احساس 91/1 چهارم
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 عادات خالقیتبندی  ها و اولویت رتبه میانگین ـ4جدول
 عادات خالقیت ها رتبه میانگین اولویت

 تحمل ابهام 126/4 اول

 دادن به ندای درون فرا گوش 005/4 دوم

 استفاده از تفکر جانبی برای یافتن فرضیات 652/3 سوم

 ها داری ایده بانک 51/3 چهارم

 تعلیق داوری 33/3 پنجم

 های مقایسه گام 926/2 ششم

 استقبال از شانس و اقبال ناخوانده 252/2 هفتم
 

از  با استفاده ی شناختی مربیانتوانمندسازابعاد بر  یشناختیتجمع یرهایمتغ یرتاث یبررس در

 شد:نتایج زیر حاصلتک مستقل  یآزمون ت

 یانگینم یانم یداراتفاوت معن شددر بررسی تاثیر جنسیت بر توانمندسازی شناختی نشان داده

 مربیان یتجنستوان گفت در نتیجه میزنان و مردان وجودندارد.  یاندر م مربیان یتوانمندساز

 .باشدیآنان مؤثر نم یتوانمند یزانبر م
 

 ی شناختیبر توانمندساز یتجنس یرثأت یمربوط به بررس مستقل tحاصل از آزمون  ـ نتایج5جدول
 جنسیت میانگین t آمارۀ یآزاد درجة یدارامعنسطح 

266/0 202 169/0 
 مرد 69/3

 زن 20/3
 

بر  مربیانسن نتایج حاصل از بررسی تاثیر سن بر توانمندسازی شناختی حاکی از آن بود که 

 باشد.. نتایج در جدول زیر قابل مشاهده میباشدیآنان مؤثر م یتوانمند یزانم
 

 ی شناختیسن بر توانمندساز یرثأت یبررسمربوط به  مستقلtحاصل از آزمون  نتایج ـ6جدول
 سن tآمارۀ یآزاد درجة یدار امعن سطح

022/0 202 213/2- 
 سال 30از  کمتر

 یشترسال و ب 30
 

 یانم یداراتفاوت معن شددر بررسی تاثیر تحصیالت بر توانمندسازی شناختی نشان داده

توان گفت در نتیجه میدندارد. وجو سطوح تحصیالت مختلف با مربیان یتوانمندساز یانگینم

 .باشدیآنان مؤثر نم یتوانمند یزانبر م مربیان تحصیالت
 

 یبر توانمندساز یالتتحص یرثأت یمربوط به بررس مستقلtحاصل از آزمون  نتایج ـ2جدول
 تحصیالت  t ۀآمار یآزاد ةدرج یدارامعن سطح

132/0 200 429/1 
 دیپلم و کاردانی

 ارشد سیکارشناسی و کارشنا
 



 342                                                                 شناختی در عادات...بررسی نقش ابعاد توانمندسازی 

 توسطسازی معادالت ساختاری ، به بررسی مدل ساختاری پژوهش با استفاده از مدلادامهدر 

 توانمندسازی شناختیهای مربوط به شاخص ،است. در این قسمتشده پرداخته  ر لیزرلافزا نرم

نشان داده شده است،  نهو  هشتدر جدول  که براساس نتایج تحلیل عاملی خالقیت مربیانو 

 گیرد. مورد آزمون قرار می

گیـرد.  ( صـورت مـی  T-Valueیید یا رد معناداری بارهای عاملی با توجه به اعـداد معنـاداری )  أت

 -2یا کـوچکتر از   2بزرگتر از  t( که مقدار05/0شود )در سطح خطای یید میأصورتی رابطه ت در

-معتقد است شاخص 1نادار منفی خواهد بود. کالینمعنادار مثبت و مع هرابط ،ترتیب باشد که به

بـوده    ضعیف باشد، 2ا کوچکتر از قدرمطلق ه آن ۀو یا آمار 3/0ها کمتر از  هایی که بار عاملی آن

االت ؤتمامی سـ  پژوهش،های رو و با استفاده از یافته این از ؛شوندگیری حذف میو از مدل اندازه

 د.  ناشبیید میأت مورد پژوهشو متغیرهای 
 

 خالقیت مربیانعادات به توانمندسازی شناختی و های مربوط ییدی شاخصأنتایج تحلیل عاملی ت ـ2جدول 

 بارعاملی t هالفهؤم ردیف

 96/0 21/26 بودن ثرؤاحساس م 1

 97/0 42/26 احساس حق انتخاب 2

 23/0 02/22 احساس شایستگی 3

 9/0 29/24 بودن احساس معنادار 4

 0/84 23/24 یافتن فرضیات از تفکر جانبی برایاستفاده  1

 46/0 01/13 استقبال از شانس و اقبال ناخوانده 2

 83/0 55/22 دادن به ندای درون فرا  گوش 3

 85/0 31/23 تعلیق داوری 4

 91/0 33/24 های مقایسه گام 5

 95/0 12/26 تحمل ابهام 6

 86/0 02/23 ها داری ایده بانک 2
 

 

 

 

 

 

 

                                                
1. Klain 
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 خالقیت مربیانعادات االت مربوط به توانمندسازی شناختی و ؤییدی سأنتایج تحلیل عاملی ت ـ9جدول 
زیرمقیاس 

 ها
 بارعاملی T االتؤس

توانمندسازی 

 شناختی
 بارعاملی T االتؤس زیرمقیاس ها بارعاملی T االتؤس

احساس 

 شایستگی

O1 26/6 42/0 

احساس 

 بودن معنادار

O15 53/2 55/0 

 تحمل ابهام
O29 19/3 24/0 

O2 25/2 54/0 O16 22/4 35/0 O30 99/2 23/0 

O3 02/5 36/0 O17 43/2 54/0 O31 34/4 33/0 

O4 21/2 54/0 O18 20/5 43/0 
 

O32 22/5 44/0 

O5 22/2 54/0 O19 03/4 3/0 O33 54/4 34/0 

احساس 

حق 

 انتخاب

O6 12/6 43/0  O20 26/6 5/0 

 O34 یداور یقتعل

O34 

22/2 

42/2 

6/0 

52/0 O7 

O8 

65/6 

36/4 

46/0 

31/0 

ــتقبال از  اسـ

ــانس و  شـــ

ــال  اقبــــــ

 ناخوانده

 

O21 

O22 

25/4 

69/4 

31/0 

32/0 
فرادادن  گوش

به ندای 

 درون

O36 96/5 43/0 

O9 54/2 53/0 O23 22/2 52/0 O37 52/9 22/0 

 O10 32/2 52/0 
استفاده از 

تفکر جانبی 

یافتن  برای

 ضیاتفر

O24 09/9 52/0 های  گام

 مقایسه
O38 05/6 43/0 

احساس 

 بودن مؤثر

O11 23/5 41/0 O25 
O26 

92/10 

22/10 

62/0 

62/0 
O39 69/2 2/0 

O12 6/6 42/0 
داری  بانک

 ها ایده

O40 06/4 29/0 

O13 22/2 55/0 O27 92/4 33/0 O41 26/2 52/0 

O14 03/6 43/0 O28 24/6 44/0 - - - 
 

، بـه آزمـون مـدل پـژوهش پرداختـه شـد.       پـژوهش راستای برازش و آزمون مدل   در ادامه و در

عنـوان  بـه  ی شـناختی ابعـاد توانمندسـاز  دهد که بین متغیر نشان می 10 جدول ،راستا همین در

 . معناداری وجود دارد ةرابط ،عنوان متغیر وابستهمربیان به عادات خالقیتمتغیر مستقل و 
 

 

 پژوهش براساس مدل معادالت ساختاری ةآزمون فرضی ةنتیج ـ10جدول 
 ضریب مسیر t فرضیه 

 32/0 42/2 عادات خالقیتبر  ی شناختیتوانمندسازثیر مثبت أت

 

شده و  دسته متغیرهای مشاهده دوساختاری شامل هر  ةمدل کامل معادل جا که ازآن
های ها و کوواریانسیوند بین واریانس، پارامترهای مدل باید از طریق پباشد مینشده  مشاهده

برآورد شود  (است کردهکه پژوهشگر مشخص چنان) شده و پارامترهای مدل متغیرهای مشاهده
با  ،(. حال1321)کالین،  گرددشده با الگوی نظری مشخص های گردآوریتا میزان برازش داده

و  شود می اقدام هشپژونسبت به ترسیم مدل مفهومی  ،توجه به مدل معادالت ساختاری
 (. 2گیرد )شکلآزمون قرار می فرضیه مورد
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 ـ نتیجة آزمون برازش مدل مفهومی پژوهش2شکل                   

  

 

 ارزیابی برازش کل مدل ـ10جدول 
 های برازندگی مدل مفهومیشاخص هامقادیر شاخص

 (chi Square)ومجذور خی د 12/126

 (Df)درجه آزادی 44

 (RMSEA)ریشة میانگین مجذور برآورد تقریب  003/0

 (AGFI)یافته  شاخص نیکویی برازش تعدیل 91/0

 (GFI)شاخص نیکویی برازش  93/0

  (RMR) ریشه میانگین مربعات باقی مانده 021/0

 

برازش  ۀدهند ها نشانشود، مقادیر تمامی شاخصمیمشاهده  10طور که در جدول  همان

از این رو (.  3 ل)شک (GFI˃ ، 0/9˃AGFI /90باشد )می پژوهشقبول مدل مفهومی  مناسب و قابل

 .دشود که توانمندسازی روانشناختی بر عادات خالقیت مربیان تاثیر معناداری دارنشان داده می

 

 

 

 

 

 

 

 احساس موثر بودن

 احساس شایستگی

 96/0 احساس حق انتخاب

92/0 
23/0 

 25/0 تعلیق داوری 32/0

 9/0 احساس معنادار بودن

 گام های مقایسه

 تحمل ابهام

 استقبال از شانس و اقبال

 23/0 ندای درون گوش فرا دادن به
46/0 

91/0 

95/0 

 استفاده از تفکر جانبی

 بانکداری ایده ها
26/0 

24/0 
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Chi-Square=126.12, DF=44, P-value=0.00000, RMSEA=0.003 

 بینی عادات خالقیت توسط توانمندسازی شناختیـ نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش مبنی بر پیش3شکل 

 گیری بحث و نتیجه
 با توانندنمی دیگر ها سازمان که نامطمئن شده و پویا پیچیده، حدی به محیطی شرایط امروزه

 را خود بقای بلندمدت غیره و هاسیستم ها،روش ساختارها، در ظاهری و سطحی تغییرات

تواند به بقای سازمان در این  دنیای متالطم لذا خالقیت و نوآوری است که می کنند. تضمین
-و موجبات کاهش اتالف منابع سازمان و نهایتا بهره (2002صادقی مال امیری، )کمک نموده 

توسعه خالقیت در سازمان مستلزم شناخت  (.2006، صمدآقاییآورد )وری سازمان را فراهم
باشد. عوامل تاثیرگذار و بررسی ارتباط دقیق این عوامل بر خالقیت کارکنان در سازمان می

دهد که عوامل متعددی بر ظهور و توسعه خالقیت در سازمان تاثیر گرچه تحقیقات نشان می
توانمندسازی شناختی با عادات خالقیت اما این تحقیق به بررسی و مطالعه نقش ابعاد  ؛دارد

 مربیان پرداخت.
برمبنای نتایج حاصل از این پژوهش، وجود رابطه بین ابعاد توانمندسازی شناختی و عادات 

نماینگر این مطلب است که بین احساس  پژوهشهای خالقیت به اثبات رسید و نیز سایر یافته
بودن با عادات خالقیت  ؤثراحساس مشایستگی، احساس معناداری، احساس حق انتخاب و 

، صدقیانی و (2011) ادقی و نیکناممعناداری وجود دارد. این نتایج با نظرات ص ةرابط ،مربیان
 (2010)1و بارتل (2011) (، قربانی و احمدی2012)2(، سانچز2012)1یان لی(، 2010) دهقان

                                                
1. Li-Yun 

2. Sanchez 

 احساس موثر بودن

 احساس شایستگی

 احساس حق انتخاب

21/26 

42/26 

02/22 

 تعلیق داوری 42/2
31/23 

 29/24 احساس معنادار بودن

 گام های مقایسه

 ابهامتحمل 
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اند و  القیت را مورد بررسی قراردادهثر بر خؤمنوعی عوامل به ،شده برده نام های پژوهشسو بود.  هم
مستقیم توانمندسازی شناختی  طور مستقیم یا غیر د بهنتوان این متغیرها می معتقد هستند که

 د.نثیر قراردهأت تحت پژوهششده در ادبیات  با توجه به موارد ذکر کارکنان را
گردید یدمن مشخصبندی فر رتبهآزمون با توجه به آزمون مدل ساختاری پژوهش و  ،در ادامه

به میزان یکسانی نبوده و احساس حق  توانمندسازی با عادات خالقیت متغیرهای میزان که
در میان عادات خالقیت نیز قدرت تحمل ابهام باالترین  باشد. می ترین رتبهباالدارای  انتخاب

یک  ثیر هرأن تاساس نتایج و میزا مدل پیشنهادی بر ،بنابراین ؛استخود اختصاص داده بهرا رتبه 
 از روابط به شکل زیر تغییریافت.

 یبخشـ خالقیـت   دهند و بالعکس. چنانچه عاداتیاز خود نشان م یشتریب یتافراد عادات خالق
-یمـ  یـز ن یشخصـ  یستگیاست را به افراد آموزش دهند، افراد احساس شا یاکتسابرا که از آن 

در افـراد بوجـودآورد و    یو برتر یتاحساس کفا یستبا یستگیاحساس شا یتتقو جهت .یندنما
خود  یرویشپ یهاتوانند با چالشیالزم جهت انجام کار را داشته و م ییها نشان داد توانابه آن
 یسـت هسـتند با  صوصـیات خ یـن فاقد ا ی. چنانچه افرادیایندکار به نحو احسن کنار ب یطدر مح
باشـد  ین مهارت افـراد مـ  دادکه بصورت نشان یمیضمن خدمت و آموزش ت یآموزش یهابرنامه

هستند که  یو عادات یاتخصوص یخالق دارا افراد اًعموم نمود. یترا تقو یستگیاحساس شا ینا
و  یتوان بطـور قطعـ  یگاه نمیچه یمدانیآنها مشترک است. البته همانگونه که م یتاکثر یندر ب

تـوان  یما آنچه مسلما مـ ا ،ها اظهارنظرکرددرباره انسان یقانون علم یکبه شکل  یگربه عبارت د
 مطالعـه است و طبقه مورد  یطبقه انسان یکدر  رفتاری مشترک هاییژگیو یشید،اند آندرباره 

-یافراد از خود نشـان مـ   ینکرد که اتوان اشارهیم زیادی یرفتارها و اتعادبه ما افراد خالقند. 
 .دهند

و  ینـد آانتخاب روش، فر یارکه شامل اخت یاحساس انتخاب شخص یهاچنانچه سازمان از مؤلفه
باتوجه  د،ببر یشتریدر کار بهره ب یو اقتدار شخص یاحساس آزاد یکلرطوهمراحل انجام کار و ب

 در نتیجـه  داده و از خود نشـان  یشترب یرا به راحت یتمثبت افراد عادات خالق یهمبستگ ینبه ا
 یـن ا کنـد. در یتخـاب مـ  ان یشده که خود در ارتقاء سازمان نقـش مهمـ   یشتردر کار ب یتخالق

که  یشده و در حالبدست خود افراد انتخاب یکار یکه روندها یشیداند یریتوان تدابیارتباط م
صـورت افـراد احسـاس     ینخود افراد باشد، در ا بدستچهارچوب مشخص است نحوه انجام کار 

سـخت  سفت و  اتکامال مشخص و مقرر یف. شرح وظایندنمایدر کار خود م یشتریب یتمسئول
در  یتکردن و احساس مسئولیتاهم احساس باشد. یحق انتخاب م شتنمانع بزرگ احساس دا

                                                                                                               
1. Bartel 
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 یشـغل و در الگـو   یکـار از ابعـاد اصـل   یـت و اهم یـت عمل و و هو یآزاد ینکار و همچن یجهنت
تومـاس و ولتهـاوس اسـت.     یـدگاه از د یتوانمندسـاز  یمنطبق با ابعـاد اصـل   ی،شغل یهایژگیو

احساس داشتن حق انتخاب،  یستگی،را که شامل احساس شا یبعاد توانمندتوماس و ولتهاوس ا
 گونـه یـن ا ینکـه بـه ا  توجـه . بااستنموده یدار بودن کار معرفااحساس مؤثر بودن و احساس معن

از  یتـر مثبت یهاشغل منجر به عملکرد بهتر و واکنش یهایژگیدر مدل و یحاالت روانشناخت
 یـان مـا بـدنبال اثبـات رابطـه م     یـق تحق یـن در ا یـده، راد گرددر افـ  یشـتر ب یتجمله بروز خالق

تومـاس و ولتهـاوس،    یتوانمنـد  یالگـو  ین. بنـابرا بودیمها آن یتافراد و عادات خالق یتوانمند
مدل ما  یتبخش خالق یرانمیرم یتعادات خالق یبندو دسته یقتحق ینا مدل توانمندیبخش 
 صورت است. ینداده که بد یلرا تشک

مقطع مشخص از زمان در  یک)اعتقادات فرد در  از احساس مؤثر بودن 1برگر یفه تعربا توجه ب
و  قیمها ارتباط مستمؤلفه یگرد یندر جهت مطلوب( و همچن ییرتغ یجادا یاش براییمورد توانا
 پیرسون یهمبستگ یبافراد کامال مشهود است، ضمن آنکه ضر یتآن با خالق یباال یهمبستگ

دهد که اگر افراد بدانند که یموضوع نشان م ینکرده که اییدرا  تا یرو متغد ینارتباط مثبت ا
 یدتول یجهافراد هستند که کنترل نت ینبه دنبال داشته و در واقع ا یایجهدهند نتیآنچه انجام م

سازمان را از  یجهدهند، و در نتیعادات خالقت خود را نشان م یشتررا در دست دارند، ب
کار  یجهخود را در نت یشترب قافراد خال یعنیکنند و بالعکس. یخوردار مبر یشتریب یتخالق

در کار خود در جهت مطلوب استفاده  یدیمف ییراتتوانند از تغیدانند که میدانند و میمؤثر م
-یتوان از غنیم یلدل یناست و به هم یدسازمان مف یافراد معتقدند که کارشان برا ینکنند. ا

 کرد.احساس استفاده یناالتربردن اشغل در جهت ب یساز
اجرا درآورده و بر  را به یساز توانمند یهاچنانچه سازمان برنامهتوان پیشنهادکرد که می ،انتها در
 یتخالق یایباشد که از مزا یدوارتواند امیم ید،نما یدکأبودن کار ت دار ااحساس معن یها لفهؤم

بردن  کار هب ی،داراباالبردن احساس معن یها وشاز ر یکی .یدنما یبردار افراد در کار بهره
 ینکه افراد به ا یصورت در .دهد یمختلف را نشان م یافراد در کارها ییاست که توانا ییها آزمون

نمود که از تمام جهات با  یمشاغل یها را متصد توان آن یم ،یندنما یمند مشاغل احساس عالقه
چه  با آن یشانها و استانداردها که آرمان یافراد ،یعبارت هب تطابق دارد. یشانها ییها و توانا ارزش

کند، یرا القا م یداراها معن آن یها یتفعال ، باشد میدادن آن هستند متجانس  حال انجام در
 یتتا در کار خود خالق کنند یم تالش یشتردهند و بیاز خود نشان م یشتریب یتعادات خالق

 کار برند. به

                                                
1.Berger 
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سازد که بر مبنای پیشینه تحقیق و منابع مورد استفاده نشان میدر انتها محقق خاطر 
توانمندسازی به عناون عنصری مهم در رشد و ارتقاء افراد و نیروی انسانی در هر زمینه ای به 

های صورت گرفته نشان دهنده اثرگذاری این مهم در باشد. پژوهشویژه در زمینه ورزش می
های مورد بررسی بود. پژوهش به دنبال میزان اهمیت مولفه برخی ویژگی های افراد بوده و این

تواند در میزان یافت که تقویت عنصر توانمندسازی میمحقق پس از بررسی به این امر دست
نیز به  نهای و اثرات آنابوده و میزان اولویت به کارگیری این مولفهعادات خالقیت مربیان 
  محققان پیشنهادگردید.
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