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 کارمندان خالقیت با روانشناختی توانمندسازي  رابطهبررسی 
 علی محمدصفانیا  -سیدجعفرموسوي– سمیه شیروانی

 دهیچک
 به  يشتریب يریگ  میتصم تیمسول و عمل يازاد ، يمختار خود ان براساس که یسازمان اقدامات از است عبارت يساز توانمند

 جوانان و ورزش ادارات انکنکار تیخالق بای روانشناختي توانمندساز رابطهی بررس پژوهش، نیا هدف.  شودیم واگذار کارکنان
 و استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان از نفر 120  شامل ها نمونهبوده و ی همبستگ نوع ازی فیتوص پژوهش نیا. بود المیا استان

 یدانیم مطالعات قیازطر اطالعات ياور وجمع يکاربرد ازنظرهدف قیتحق نیا .دنشد انتخاب شمارتمام ي وهیش به المیا شهرستان
 یهمبستگ ازنوع یفیتوص قیتحق جزء قیتحق ياجرا روش ازنظر و شود یم استفاده يآمار نمونه نیدرب پرسشنامه کردن پخش و

 توسط پرسشنامه نیا : تزریراسپ يتوانمندساز پرسشنامه پژوهش، نیدرا يرگی اندازه ابزار. شود یم اجرا یدانیم صورت به که است
 مجله« در 1979 سال در و ابداع پیرندس توسط پرسشنامه نیا: تیخالق پرسشنامه است شده ساخته1995  سال در تزریاسپر

 و ،  100 از) 9/46( خالقیت وابسته ریمتغ به مربوط نیانگیم نمره که است آن انگریب هاداده فیتوص جینتا. دیرس چاپ به »کارکنان
 که داد نشان زین هاداده لیتحل جینتا.  است بوده 75 از) 4/59( زین کارکنانی شناخترواني توانمندساز ریمتغ به مربوط نیگانیم

 لیتحل از حاصل جینتا نیهمچن. دارندي دارمعنا و مثبتی همبستگ کارکنان تیخالق با آن ابعاد وی شناخت رواني توانمندساز
 نییتب را) کارکنان تیخالق( وابسته رییمتغ راتییتغ از 99/0ی شناخترواني توانمندساز ریمتغ هک داد نشان رهیمتغ چند ونیرگرس

 که بوده ٩٨/٠ AGFI شاخص مقدار و است درصد ٩٩/٠ GFI شاخص مقدار  زرل،یل افزارنرم جینتا اساس بر نیهمچن.  کنندیم
 . بود مدل خوب نسبتاً برازشي دهنده نشان

 ، جوانانورزش  سازمان،  ،یشناخترواني توانمندساز  ت،یخالق  :کلید واژه ها
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 مقدمه
  ، توانمند انسانی نیروي.  شود می محسوب سازمان یک سرمایه ترین ارزش با و ترین گران  ترین، مهم عنوان به انسانی منبع

 یکدیگر با هافعالیت انجام در مختلف، هايگروه در کارکنان که تاس محیطی توانمند سازمان. آورد می وجود به را توانمند سازمان
 هستند تازه و نو نظرات و هاشهیاند  افکار، ازمندین خود سازنده و مثبت نقش تداوم و بقاي برا سازمانهای طرف از.کنند می همکاري

 مقاومت همچنانکه شد خواهند محکومي نابود و زوال به وگرنه کنند؛ نیتضم را خودیی ایپو بتوانند نوي دگاههاید افتیدر با تا
 به قادر ادامه دری حت و شده نقششان شدن رنگ کم ای و آنها حذف موجبی طیمح مختلف تحوالت و راتییتغ مقابل در سازمانها

 استي جد هشدار کی سازمانهاي برا "دینباش خالق اگر دیشویم فنا" شعار امروزه قتیحق در. بود نخواهند زین موجود وضع حفظ
 ). 1382  ،یالوان(

 روش شناسی
 جامعهدش اجرا یدانیم صورت به که است یهمبستگ ازنوع یفیتوص قیتحق جزء قیتحق ياجرا روش ازنظر و يکاربرد قیتحق نیا

 از تفادهاس با و باشند ینفرم  120 جمعا که باشدیم المیا وشهرستان استان وجوانان ورزش ادارات کارکنان شامل قیتحق نیا يآمار
 پرسشنامه از و باشد می پرسشنامه  تحقیق این در پژوهش ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوان به جامعه تعداد همه يسرشمار روش
 از پژوهش نیدرا ها داده لیتحل و هیتجز روش. است شده استفاده تحقیق این در پیرندس تیخالق و توانمند سازي اسپریتز هاي
 و يساختار معادالت روش از ها، هیفرض آزمون يبرا و استاندارد انحراف و میانگین  درصد،  فراوانی، تعیین براي توصیفی آمار
 . اند شده تحلیل و تجزیه 21 نسخهSPSS افزار نرم از استفاده با ها وداده است شده استفاده ریمس لیتحل

 نتایج
، )630/0(،احساس شایستگی وکفایت )558/0(با همبستگی مولفه هاي توانمند سازي روانشناختی که شامل احساس معنی دار بودن

می باشند، لذا میتوان نتیجه گرفت )000/0(و سطح معناداري )622/0(،اعتماد )580/0(،تاثیر گذاري)630/0(خود تعیینی وانتخاب
 و يمرکز يها شاخص 1 شماره جدول در. که بین مولفه هاي توانمند سازي روانشناختی با خالقیت رابطه معنا داري وجود دارد

  است شده داده نشان قیتحق يرهایمتغ یپراکندگ

 پژوهش يرهایمتغ:  1جدول شماره 
شتریب

 نی

  انهیم نیانگیم مد اریمع انحراف یچولگ یکج نیکمتر

 تیخالق 5/43 9/46 40 5/24 24/0  -226/0     -23 100

 يتوانمندساز 59 4/59 52 35/8 -488/0 059/0 37 75

 جه گیري بحث و نتی
 نزد دری شناخترواني توانمندساز نیانگیم که است آن انگریب جینتاي اسپریتزر استفاده شد و  نامهدر پژوهش حاضر از پرسش

 جینتا با و همسو) 1390(یی بودال جینتا با جهینت نیا.  دانست متوسط حد از باالتر را آن توانیم که بوده 75 از 4/59 کارکنان
 که چرا است امر نیهم يدهنده نشان زین قیتحق نیا جینتا.  است نداشتهی همخوان) 1391(همکاران وي دریح قاتیتحق

 دیمو  فوق، دگاهید دییتا ضمن زین جهینت نیا.  است بوده معنادار تیخالق بای شناخترواني توانمندساز ابعاد يهمه نیبی همبستگ
 جهینت نیا به فوق نیمحقق و نظرانصاحبی همگ.  باشدیم) 2010( ژانگ ،)2011( دایروهابیتیس و نیآذل و قاتیتحق و اتینظر
                                                                            دهدیم شیافزا را کارکنان خالقانه عملکردي اتوجه قابل طور به و شده تیخالق باالبردن باعثي توانمندساز که انددهیرس

  عمناب

 .16 شماره  ،4 دوره  توسعه،  و مدیریت فصلنامه  ،"سازمان بهبود و توسعه سوي به راهی: الگویی یادگیري ".)1382(م الوانی،-
ي توانمندساز نیبی انجیمي هاحلقه عنوان بهی سازمان اعتماد وي ریادگی". )1390(نسب،ري،ع؛ستاریجهرمیکوشک ،ح؛ییبودال-

 . 67-93 ص  ،75 شماره توسعه، و تیریمد ندیفرا فصلنامه  ،"یسازمان تعهد وی شناختروان
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 ،"شاغل جانبازان یدگیتن زانیم با شناختی روان يتوانمندساز نیب ارتباط یبررس". )1391(ف ،يدریح م؛ ،یجانقل ح؛ ،يدریح-
 .34-39 ص ،15 شماره چهارم، سال جانباز، طب ي مجله

-Azlin Ayob, siti Rohaida& Mohamed zainal(٢٠١١).  The Role of psychological Empowerment on 
Employees creativity: the Development of conceptual framework.  ٢nd International conference on 
Economics and management 
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