مطالعات مدیریت ورزشی

شماره  .،13شهریور و مهر  .،3131صص 313-361

بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خالقیت مربیان
فاطمه بهمنی ،1غالمعلی کارگر ،2مصطفی افشاری

3

*

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس ،گروه تربیت بدنی
 -2دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده تربیت بدنی ،گروه مدیریت ورزشی
-3بورسیه هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ پذیرش37/33/13 :

تاریخ دریافت37/13/72 :

چکیده
امروزه ،سازمانها برای غلبه بر مشکالت و تنگناهای خود ،نیازمند افرادی توانمند و دارای
تفکر خالق هستند؛ ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی
در عادات خالقیت مربیان شهر اراک میباشد .روش پژوهش،توصیفی ـ پیمایشی بوده و
بهصورت میدانی انجام گرفته است .جامعۀ آماری پژوهش تمامی مربیان هیأتهای ورزشی
استان ( 184نفر) بودندكه تعداد731از آنها بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخابشدند .نتایج نشان
دادكه ضریب همبستگی میان توانمندسازی شناختی و عادات خالقیت مربیان1/637 ،
میباشد .همچنین ،مشخص شد كه بین ابعاد توانمندسازی شناختی مربیان تفاوت معناداری
وجود دارد .احساس حقانتخاب ،احساس شایستگی ،احساس مؤثربودن و احساس
معناداربودن ،اولویت اول تا چهارم را بهخود اختصاص دادهاند .در تعیین اولویت عادات-
خالقیت مربیان تحمل ابهام ،گوشفرادادن به ندای درون و استفاده از تفکر جانبی برای یافتن
فرضیات ،بهترتیب در اولویت اول تا سوم قرار گرفتهاند .با توجه به نتایج پژوهش ،چنانچه
سازمان برنامههای توانمندسازی را بهاجرا درآورده و بر مؤلفههای آن تأكیدكند ،میتواند
امیدوار باشد كه از مزایایخالقیت افراد دركار بهرهبردارینماید.
واژگان کلیدی :توانمندسازی شناختی ،عادات خالقیت ،مربیان
*نویسندۀ مسئول:

Email:fatemebahmani91@yahoo.com
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مقدمه
امروزه ،شرایط محیطی دائما در حال تغییرات و سرعت این تغییرات به حدی است که بسیاری
از جوامع به ازای یک درنگ و تعلل از قافله پیشرفت عقب مانده و آنها که توانمندی ،دانش و
منابع الزم را برای همراهی با این کاروان پرشتاب را ندارند ،حدیث اسفبار و تلخی را بطور
مکرر زمزمه نموده و هر روز بیش از پیش نسبت به همترازی با جوامع توسعهیافته دچار یاس و
ناامیدی گردند .لذا سازمانهای امروزی باید انقالبی در اذهان مدیران و کارکنان خود به
وجودآورند .آنها باید شرایطی را فراهمکنند تا همه کارکنان روحیه خالقیت و نوآوری پیداکنند
و بتوانند به راحتی ،مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیتهای خالقانه و نوآور خود را به اجرا
درآورند (امیرکبیری.)2002،
از سوی دیگر موفقیت سازمانهای امروزی به نسبت زیاد متکی بر خالقیت ،نوآوری ،کشف و
اختراع است .باتوجه به نیازهای موجود ،سازمانها برای ادامﺔ حیات ،به تغییر در رفتار افراد و
همﭽنین تغییرات کارآمد در سازمانها تشویﻖ میشوند که بهنﻈر میرسد انجام این تغییرات به
شکل پیدایش افکار نو و مﻔید بهسرعت در حال افزایشاست (مارتینز و بالنچ�.)2003 ،
درهمینراستا ،بنتلی�معتقد است" :خالقیت عبارت است از بهکارگیری دانش و مهارتها در
راههایجدید برای دستیابی به نتایﺞ ارزشمند" (اسالم فر و همکاران .)2013 ،عادت خالقیت
از مشخصات افراد خالق یا متﻔکران نوآور میباشد .1 :استﻔاده از تﻔکر جانبی برای یافتن
فرضیات .2 ،استقبال از شانس و اقبال ناخوانده .3 ،گوشفرادادن به ندای درون .4 ،تعلیﻖ
داوری .5 ،گامهای مقایسه .6 ،تحمل ابهام و  .2بانکداری ایدهها (میرمیران .)2002،توسعﺔ
خالقیت در سازمان مستلزم شناخت ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر خالقیت کارکنان و تعیین سهم
و میزان هرکدام از این عوامل میباشد .گرچه ،مطالعات نشان میدهد که عوامل متعددی بر
خالقیت کارکنان تأثیر میگذارد؛ اما ،یکی از مؤلﻔههای کلیدی افزایش و توسعﺔ خالقیت و
نوآوری کارکنان ،انگیزههای درونی فرد و مهارتهای مرتبط با خالقیت و نوآوری میباشد که
درواقع ،همان توانمندسازی روانشناختی کارکنان میباشد؛ چراکه توانمندسازی روانشناختی
کارکنان بهعنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی بهمعنی آزادکردن نیروها و قدرت درونی افراد
وهمﭽنین ،فراهمکردن بسترها و بهوجودآوردن فرصتها برای شکوفایی استعدادها ،تواناییها و
شایستگیهای کارکنان میباشد و در واقع ،شامل ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل و
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سازمان میشود (عبدالهی .)2005 ،توانمندسازی نیروی انسانی مﻔهومی روانشناختی است که
به حاالت ،احساسات و باور افراد به شغل و سازمان مربوط میشود و به عنوان فرآیند افزایش
انگیزش درونی تعریف شدهاست که دارای چهار بعد احساس شایستگی (خودکارآمدی)،
احساس خودمختاری (داشتنحﻖانتخاب) ،احساسمؤثر بودن (اثرگذاری) ،احساس معناداربودن
(ارزشمندی) میباشد (توماس و ولتهاوس� .(1990،توانمندسازی کارکنان ،روش جدیدی است
که برای افزایش بهرهوری از راه افزایش تعهد کارکنان به سازمان و بالعکس مورد استﻔادۀ
مدیران قرار میگیرد و این شیوۀ ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل
کارکنان توازن برقرار میکند .توانمندسازی ،راهی متﻔاوت برای کارکردن افراد با یکدیگر است
و هدف اصلی آن تغییر ساختار مدیریت از شکل سنتی و هرمی به ساختار مشارکتی است
(ژنگ و بارتل� .)2010 ،توجه ویژه به تعامل بین افراد و محیط آنها و چگونگی تاثیر این تعامل
بر فرآیندهای توانمندسازی ،از موضوعاتی است که همواره باید مورد توجه قرارگیرد (شهرانی،
.)2004
مطالعات نشان میدهد که اگر افراد احساس توانمندی کنند ،هم مزایای شخصی و هم منافع
سازمانی حاصل میشود .ازطرفدیگر ،هنگامی که افراد جنبههای مخالف توانمندی مانند
ناتوانی ،درماندگی و ازخودبیگانگی را تجربه میکنند ،پیامدهای منﻔی حاصل میشود (توماس و
ولتهاوس.(1990،
توسعه و نهادینهسازی خالقیت و نوآوری در سازمان ،مستلزم وجود محیط سازمانی است که
تشویﻖکننده و ترغیبکنندۀ نوآوری در سازمان باشد (سورنسن� .)1999 ،برای ایجاد چنین
محیط سازمانی میباید عوامل موثر بر خالقیت و نوآوری در سازمانها را شناخت .در یک
تحقیﻖ فرهنگ کارآفرینی ،آگاهی از رقبا و مشتریان ،ارزش قائلبودن برای نوآوری سبک
رهبری و تصمیم گیری نامتمرکز و حمایت سازمان از عوامل موثر بر خالقیت و نوآوری در
سازمانهای کشور شیلی برشمردهاند (صحرایی .)2013 ،درمطالعات دیگر ،از دانش و انگیزۀ
درونی نیروی انسانی که ناظر به مﻔهوم توانمندسازی شناختی است (حضوری ،)2005 ،عوامل
مدیریتی (کارگر ،)2006 ،ساختار سازمانی (الم� )2004 ،و فرهنگ سازمانی (گابریجال�،
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2006؛ پاسیال� )2002،به عنوان عوامل موثر بر خالقیت کارکنان نام بردهشدهاند .از آنجا که
بررسی و مطالعه تمامی عوامل و متغیرهای موثر بر خالقیت کارکنان با اصل محدود بودن قلمرو
تحقیﻖ در تناقض است؛ لذا این تحقیﻖ بر ارتباط توانمندسازی شناختی با خالقیت و نوآوری
تاکید دارد.
در بررسی پژوهشهای صورت گرفته در حوزه خالقیت ،صادقی و نیکنام ( )2010با بررسی
تاثیر تئوریهای سازمان بر خالقیت نشاندادند رویکرد عقالیی مانع خالقیـت مـیشـود و
رویکرد طبیعی با توجه به اینکه بیشاز رویکرد عقالیی به ویژگیهـای انسـانی توجـه نمـوده
اسـت در ترغیـب و تشویﻖ کارکنان به عمل خالقانه موثرتر بوده لکن رویکرد سیستمی بـا
توجـه بـه جمیـع جهـات مسـاعدی کـه در نﻈرات آن مشاهده میشود موجب بروز و ظهور
بیشتر خالقیت در سازمان میگردد (صادقی مال امیری و نیکنام .)2010 ،صالحی صدقیانی و
دهقان( )2010طی پژوهشی نشاندادند که بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی و خالقیت
کارکنان ،همبستگی قوی و مستقیمی وجوددارد (صادقی صدقیانی و دهقان.)2010 ،
در پژوهشهای صورتگرفته در زمینﺔ توانمندسازی ،لییان�( )2012در پژوهشی با عنوان
"توانمندسازی و خالقیت" بیانکرد که توانمندسازی شناختی ،رابطﺔ بین خالقیت و
توانمندسازی ساختاری را بهطور کامل تعدیل میکند و توانمندسازی شناختی و ساختاری نیز
رابطﺔ بین رهبری و خالقیت را پیوسته تعدیل میکنند (لییان .)2012 ،سانﭽز�()2012
توانمندسازی کارکنان را عنصر مهمی در دستیابی به نتایﺞ عالی شغلی عنوانکرد و یادآورشد
که این مهم از طریﻖ مدیریت ،آموزش ،اشتغال ،رهبری و غیره بهدست میآید (سانﭽز.)2012 ،
چئونگ�( )2012بیانمیکند توانمندسازی در فرهنگهای آسیایی به شایستگیهای فردی و در
کشورهای غربی به سخت کوشی سازمانی مرتبط میشود و توانمندسازی کارکنان به سطح
اطمینان شخصی مدیر به کارمندان بستگی دارد (چئونگ .)2012 ،قربانی و احمدی ()2011
در بررسی رابطﺔ ابعاد توانمندسازی کارکنان با بهبود خالقیت در سازمانهای آموزشی نشان-
دادند که بین همﺔ متغیرهای توانمندسازی با خالقیت کارکنان ،رابطﺔ معناداری وجوددارد
(قربانی و احمدی.)2011 ،
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بر اساس مباحث عنوانشده ،ورزش یکی ازعوامل بسیار مهم و اساسی تأمین سالمت و نشاط
جامعه و افزایش بهره وری ملی است به طوری که توجه به فعالیتهای ورزشی در جوامع
پیشرفته نقش بسزایی در رونﻖ اقتصادی دارد (مطالعات تﻔصیلی توسعﺔ منابع مالی ورزش
 .)2004،ورزش در کشور ما نیز روند رو به توسعهای دارد به طوری که این تحول فزاینده زمینه
ای مناسبی برای فعالیتهای کارآفرینانه در کنار ورزش میسر میسازد (کیا .)2002 ،در
عصرحاضر به دلیل پیشرفتهای علمی و فنی ،واژۀ دهکدۀ جهانی کلمهای مناسب به نﻈرمی-
رسد .از آنجا که شبکههای ارتباطی بازارهای گوناگونِ تولید و عرضﺔ خدمات را در سطح ملی،
منطقهای و جهانی به یکدیگر متصل ساخته و کلید ورود به این بازارهای جهانی را رقابتپذیری
دانستهاند ،بدیهی است که در این رقابت جهانی نه تنها کشورها بلکه کلیﺔ نهادها و افراد باید
پیوسته قابلیتهای رقابتپذیری و سازگاری خود را افزایشدهند (مشایخ .)2002 ،برای
دستیابی به این مهم ،توانمندسازی و پرورش ایدههای خالّق و کارآفرینایی که بتوانند خود را
پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و سازگارکنند ضروری به نﻈر میرسد.
همﭽنین بدیهی است بحثعادات خالقیت ،بحثیاست که عمدتاً به بررسیعادات و رفتارهای
غالبافراد میپردازد و از آنجا که رفتار افراد الزاماً نشاتگرفته از حاالت روحی و روانی آنان
است ،مدلهای توانمندی روانشناختی مناسبت نزدیکتری با عادات خالقیت دارند .بنابراین در
این تحقیﻖ توانمندسازی را از دیدگاه روانشناختی مورد بررسی قراردادیم .بدین منﻈور درصدد
هستیم با استﻔاده از مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس و بررسی عادات گوناگون افراد و در
نهایت با توجه به عادات دستهبندیشده سیدجلیل میرمیران به بررسی رابطه میان
توانمندسازی و عادات خالقیت افراد بپردازیم.
روششناسی
روش تحقیﻖ توصیﻔی -پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و شیوه اجرای تحقیﻖ بصورت میدانی
انجام گرفتهاست .جهت انتخاب هیأتهای ورزشی در تحقیﻖ حاضر از روش تصادفی خوشهای و
برای انتخاب مربیان هر هیأت از روش تصادفی استﻔادهگردید .جامعه آماری پژوهش حاضر نیز
شامل ( )N = 425نﻔر از مربیان هیاتهای ورزشی استان بوده که براساس جدول مورگان تعداد
(  )N=214به عنوان نمونه تحقیﻖ انتخاب شدند که در نهایت  211پرسشنامه دریافت گردید.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای مشتمل بر 41سوال بود .برای سنجش عوامل چهارگانه
توانمندی (احساس معناداربودن شغل ،احساسداشتن شایستگی ،احساس مؤثربودن درکار،
احساس داشتن حﻖ انتخاب) از پرسشنامه استاندارد اسپیریتزر ( )�=0/22و برای سنجش
مؤلﻔههای عادات خالقیت (استﻔاده از تﻔکرجانبی ،استﻔاده از شانس و اقبال ناخوانده ،گوش
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فرادادن به ندایدرون ،تعلیﻖ داوری ،گامهای مقایسه ،تحمل ابهام ،بانکداری ایدهها) از
پرسشنامه محقﻖ ساخته استﻔاده گردید ( .) �=0/90جهت اطمینان از روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه بعد از تدوین آنها ،از نﻈرها و راهنماییهای استادان صاحبنﻈر در علم مدیریت و
مدیریت تربیت بدنی استﻔادهشد و دیدگاههای آنها در پرسشنامﺔ نهایی لحاظ گردید ( 11نﻔر).
بهمنﻈور سازماندادن ،خالصهکردن ،طبقهبندی نمرههای خام و توصیف اندازههای نمونه ،از
روش آمار توصیﻔی برای محاسبﺔ فراوانیها ،میانگینها ،درصدها ،انحراف استانداردها استﻔاده-
شد .با توجه به این که هدف از این تحقیﻖ بررسی رابطه توانمندسازی شناختی مربیان با عادات
خالقیت فردی آنها میباشد ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمارهای استنباطی آزمون ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس فریدمن و  tمستقل استﻔادهشد .همﭽنین جهت
بررسی مدل مﻔهومی و پیش بینی متغیر عادات خالقیت توسط توانمندسازی شناختی از
تحلیل مدل ساختاری در نرم افزار لیزرل� استﻔادهگردید.
نتایج
نتایﺞ جدول یک گویای این مطلب است که  60/92درصد از پاسخدهندگان مرد و 32/56
درصد زن بودند .در ضمن  1/46درصد نیز به این سوال پاسخی ندادند 39/10 .درصد اعضا
دارای مدرک دیپلم 32/1 ،درصد کارشناسی 19/20 ،درصد کاردانی و  2/9درصد کارشناسی
ارشد بودند و  1/46درصد نیز بدون پاسخ بود .همﭽنین بیشترین درصد فراوانی مربوط به سن
 20تا  30سال با  49درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به سن باالتر از  40سال با
20درصد بود .به منﻈور بررسی و تحلیل فرضیات تحقیﻖ از آزمون همبستگی پیرسون در سطح
معنی داری P <0/05استﻔاده شد که نتایﺞ حاصل به صورت خالصه در جدول دو آمدهاست.
جدول 1ـ توزیع ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای تحتبررسی
متغیرها

تحصیالت

جنس
مرد

زن

بدون پاسخ

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

درصد

60/9

32/5

1/46

39/1

19/2

32/1

2/9

1/4

ارشد

فراوانی

131

20

3

24

41

69

12

3

کارشناسی

بدون پاسخ

گویهها

همانطور که در جدول نشان داده شدهاست ضریب همبستگی میان توانمندسازی شناختی و
عادات خالقیت مربیان (به صورت کلی)  0/612بود که این خود نشان دهنده همبستگی نسبتاً
خوب و مستقیم بین ابعاد توانمندسازی شناختی و میزان عادات خالقیت مربیان شهر اراک می
1.lisrel
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باشد .همﭽنین ضریب همبستگی به دست آمده برای متغیرهای احساس شایستگی و میزان
عادات خالقیت برابر با  ، 0/21احساس حﻖ انتخاب و میزان عادات خالقیت برابر ،0/263
احساس موثر بودن و میزان عادات خالقیت برابر با  0/653و احساس معنادار بودن و میزان
عادات خالقیت برابر با  0/422بود که این ضرایب نشان دهنده همبستگی نسبتاً قوی و مستقیم
می باشد.
جدول2ـ نتایﺞ هم بستگی پیرسون بین ابعاد توانمندسازی شناختی با عادات خالقیت
متغیر وابسته

ابعاد توانمندسازی
ابعاد توانمندسازی شناختی
احساس شایستگی
احساس حﻖ انتخاب
احساس مؤثربودن
احساس معناداربودن

عادات
خالقیت

تعداد

عدد معناداری

ضریب همبستگی

نتیجﺔ آزمون

211

0/001

0/612

پذیرش فرضیه

211
211
211
211

0/001
0/01
0/001
0/02

0/21
0/263
0/653
0/422

پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه

برای تعیین اولویت ابعاد توانمندسازی شناختی با استﻔاده از آزمون فریدمن و با کای اسکوار
 ،96/223درجه آزادی سه و سطح معناداری  P<0/05اولویت ابعاد توانمندسازی شناختی
مربیان اینگونه تعیین شد :احساس حﻖ انتخاب با میانگین  ،3/02احساس شایستگی با میانگین
 ،2/20احساس موثر بودن با میانگین  2/32و احساس معنادار بودن با میانگین  ،1/91اولویت
اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند .برای تعیین اولویت عادات خالقیت مربیان با استﻔاده از
آزمون فریدمن و با کای اسکوار  ،51/354درجه آزادی  6و سطح معناداری  ،P<0/05اولویت
عادات خالقیت مربیان اینگونه تعیین گردید :تحمل ابهام با میانگین  ،4/126گوش فرا دادن به
ندای درون با میانگین  ،4/005استﻔاده از تﻔکر جانبی برای یافتن فرضیات با میانگین ،3/652
بانکداری ایده ها با میانگین  ،3/51تعلیﻖ داوری با میانگین  ،3/33گامهای مقایسه با میانگین
 2/926و استقبال از شانس و اقبال ناخوانده با میانگین  ،2/252به ترتیب از اولویت اول تا هﻔتم
قرار گرفتند .نتایﺞ در جداول زیر قابل مشاهده می باشد.
جدول3ـ میانگین رتبه و اولویتبندی ابعاد توانمندسازی شناختی
اولویت

میانگین رتبهها

ابعاد توانمندسازی شناختی

اول
دوم
سوم

3/02
2/20
2/32

احساس حﻖ انتخاب
احساس شایستگی
احساس مؤثربودن

چهارم

1/91

احساس معناداربودن
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جدول4ـ میانگین رتبهها و اولویتبندی عادات خالقیت
اولویت
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هﻔتم

عادات خالقیت
تحمل ابهام
گوشفرادادن به ندای درون
استﻔاده از تﻔکر جانبی برای یافتن فرضیات
بانکداری ایدهها
تعلیﻖ داوری
گامهای مقایسه
استقبال از شانس و اقبال ناخوانده

میانگین رتبهها
4/126
4/005
3/652
3/51
3/33
2/926
2/252

در بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتشناختی بر ابعاد توانمندسازی شناختی مربیان با استﻔاده از
آزمون تی تک مستقل نتایﺞ زیر حاصلشد:
در بررسی تاثیر جنسیت بر توانمندسازی شناختی نشان دادهشد تﻔاوت معناداری میان میانگین
توانمندسازی مربیان در میان زنان و مردان وجودندارد .در نتیجه میتوان گﻔت جنسیت مربیان
بر میزان توانمندی آنان مؤثر نمیباشد.
جدول5ـ نتایﺞ حاصل از آزمون  tمستقل مربوط به بررسی تأثیر جنسیت بر توانمندسازی شناختی
سطح معناداری

درجﺔ آزادی

آمارۀ t

میانگین

جنسیت

0/266

202

0/169

3/69
3/20

مرد
زن

نتایﺞ حاصل از بررسی تاثیر سن بر توانمندسازی شناختی حاکی از آن بود که سن مربیان بر
میزان توانمندی آنان مؤثر میباشد .نتایﺞ در جدول زیر قابل مشاهده میباشد.
جدول6ـ نتایﺞ حاصل از آزمون tمستقل مربوط به بررسی تأثیر سن بر توانمندسازی شناختی
سطح معناداری

درجﺔ آزادی

آمارۀt

سن

0/022

202

-2/213

کمتر از  30سال
 30سال و بیشتر

در بررسی تاثیر تحصیالت بر توانمندسازی شناختی نشان دادهشد تﻔاوت معناداری میان
میانگین توانمندسازی مربیان با سطوح تحصیالت مختلف وجودندارد .در نتیجه میتوان گﻔت
تحصیالت مربیان بر میزان توانمندی آنان مؤثر نمیباشد.
جدول2ـ نتایﺞ حاصل از آزمون tمستقل مربوط به بررسی تأثیر تحصیالت بر توانمندسازی
سطح معناداری

درجﺔ آزادی

آمارۀ t

0/132

200

1/429

تحصیالت
دیپلم و کاردانی
کارشناسی و کارشناسی ارشد
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در ادامه ،به بررسی مدل ساختاری پژوهش با استﻔاده از مدلسازی معادالت ساختاری توسط
نرمافزار لیزرل پرداخته شده است .در این قسمت ،شاخصهای مربوط به توانمندسازی شناختی
و خالقیت مربیان براساس نتایﺞ تحلیل عاملی که در جدول هشت و نه نشان داده شده است،
مورد آزمون قرار میگیرد.
تأیید یا رد معناداری بارهای عاملی با توجه به اعـداد معنـاداری ( )T-Valueصـورت مـیگیـرد.
درصورتی رابطه تأیید میشود (در سطح خطای  )0/05که مقدار tبزرگتر از  2یا کـوچکتر از -2
باشد که بهترتیب ،رابطه معنادار مثبت و معنادار منﻔی خواهد بود .کالین� معتقد است شاخص-
هایی که بار عاملی آنها کمتر از  0/3و یا آمارۀ آنها کوچکتر از قدرمطلﻖ  2باشد ،ضعیف بـوده
و از مدل اندازهگیری حذف میشوند؛ ازاینرو و با استﻔاده از یافتههای پژوهش ،تمامی سـؤاالت
و متغیرهای پژوهش موردتأیید میباشند.
جدول 2ـ نتایﺞ تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای مربوط به توانمندسازی شناختی و عادات خالقیت مربیان
ردیف

مؤلﻔهها

t

بارعاملی

1

احساس مؤثربودن

26/21

0/96

2
3

احساس حﻖ انتخاب
احساس شایستگی

26/42
22/02

0/97
0/23

4

احساس معناداربودن

24/29

0/9

1
2
3
4
5
6
2

استﻔاده از تﻔکر جانبی برای یافتن فرضیات
استقبال از شانس و اقبال ناخوانده
گوشفرادادن به ندای درون
تعلیﻖ داوری
گامهای مقایسه
تحمل ابهام
بانکداری ایدهها

23/24
13/01
22/55
23/31
24/33
26/12
23/02

0/84
0/46
0/83
0/85
0/91
0/95
0/86

1. Klain
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جدول 9ـ نتایﺞ تحلیل عاملی تأییدی سؤاالت مربوط به توانمندسازی شناختی و عادات خالقیت مربیان
زیرمقیاس
ها

احساس
شایستگی

احساس
حﻖ
انتخاب

احساس
مؤثربودن

سؤاالت

T

بارعاملی

O1
O2
O3
O4
O5
O6

6/26
2/25
5/02
2/21
2/22
6/12

0/42
0/54
0/36
0/54
0/54
0/43

O7
O8

6/65
4/36

0/46
0/31

O9

2/54

0/53

O10

2/32

0/52

O11
O12
O13
O14

5/23
6/6
2/22
6/03

0/41
0/42
0/55
0/43

توانمندسازی
شناختی

احساس
معناداربودن

اســـتقبال از
شـــــانس و
اقبــــــــال
ناخوانده

استﻔاده از
تﻔکر جانبی
برای یافتن
فرضیات

سؤاالت

T

بارعاملی

O15
O16
O17
O18
O19
O20

2/53
4/22
2/43
5/20
4/03
6/26

0/55
0/35
0/54
0/43
0/3
0/5

O21
O22

4/25
4/69

0/31
0/32

O23

2/22

0/52

O24

9/09

0/52

10/92
10/22
4/92
6/24

0/62
0/62
0/33
0/44

O25
O26
O27
O28

زیرمقیاس ها

سؤاالت

T

بارعاملی

O29
O30
O31
O32
O33

3/19
2/99
4/34
5/22
4/54

0/24
0/23
0/33
0/44
0/34

O34
O34

2/22
2/42

0/6
0/52

O36

5/96

0/43

O37

9/52

0/22

O38

6/05

0/43

O39
O40
O41
-

2/69
4/06
2/26

0/2
0/29
0/52

-

-

تحمل ابهام

تعلیﻖ داوری
گوشفرادادن
به ندای
درون
گامهای
مقایسه
بانکداری
ایدهها

در ادامه و در راستای برازش و آزمون مدل پـژوهش ،بـه آزمـون مـدل پـژوهش پرداختـه شـد.
درهمینراستا ،جدول  10نشان میدهد که بین متغیر ابعـاد توانمندسـازی شـناختی بـهعنـوان
متغیر مستقل و عادات خالقیت مربیان بهعنوان متغیر وابسته ،رابطﺔ معناداری وجود دارد.
جدول 10ـ نتیجﺔ آزمون فرضیﺔ پژوهش براساس مدل معادالت ساختاری
فرضیه

t

ضریب مسیر

تأثیر مثبت توانمندسازی شناختی بر عادات خالقیت

2/42

0/32

ازآنجا که مدل کامل معادلﺔ ساختاری شامل هر دو دسته متغیرهای مشاهدهشده و
مشاهدهنشده میباشد ،پارامترهای مدل باید از طریﻖ پیوند بین واریانسها و کوواریانسهای
متغیرهای مشاهدهشده و پارامترهای مدل (چنانکه پژوهشگر مشخص کرده است) برآورد شود
تا میزان برازش دادههای گردآوریشده با الگوی نﻈری مشخصگردد (کالین .)1321 ،حال ،با
توجه به مدل معادالت ساختاری ،نسبت به ترسیم مدل مﻔهومی پژوهش اقدام میشود و
فرضیه موردآزمون قرار میگیرد (شکل.)2
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استﻔاده از تﻔکر جانبی
استقبال از شانس و اقبال
گوش فرا دادن به ندای درون

تعلیﻖ داوری
گام های مقایسه
تحمل ابهام

0/24
0/46
0/23

احساس موثر بودن

0/25

0/96

0/32

0/91
0/95

0/92
0/23

احساس شایستگی

0/9

احساس معنادار بودن

شکل 2ـ نتیجﺔ آزمون برازش مدل مﻔهومی پژوهش

0/26
بانکداری ایده ها

احساس حﻖ انتخاب

جدول 10ـ ارزیابی برازش کل مدل
مقادیر شاخصها

شاخصهای برازندگی مدل مﻔهومی

126/21

مجذور خی دو)(chi Square

44

درجه آزادی)(Df

0/003

ریشﺔ میانگین مجذور برآورد تقریب )(RMSEA

0/91

شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته )(AGFI

0/93

شاخص نیکویی برازش )(GFI

0/021

ریشه میانگین مربعات باقی مانده )(RMR

همانطور که در جدول  10مشاهده میشود ،مقادیر تمامی شاخصها نشاندهندۀ برازش
مناسب و قابلقبول مدل مﻔهومی پژوهش میباشد (((AGFI �0/9 ،GFI�0/9شکل  .)3از این رو
نشان داده میشود که توانمندسازی روانشناختی بر عادات خالقیت مربیان تاثیر معناداری دارد.
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استﻔاده از تﻔکر جانبی
استقبال از شانس و اقبال
گوش فرا دادن به ندای درون

تعلیﻖ داوری
گام های مقایسه

23/24
15/45

26/21

22/55

2/42

23/31
24/33
26/12

تحمل ابهام
23/02

26/42
22/02
24/29

احساس موثر بودن
احساس حﻖ انتخاب
احساس شایستگی
احساس معنادار بودن

بانکداری ایده ها
��=Chi-Square=126.12, DF
, P-value=0.00000, RMSEA=0.003
شکل 3ـ نتایﺞ آزمون مدل مﻔهومی پژوهش مبنی بر پیشبینی عادات خالقیت توسط توانمندسازی شناختی

بحث و نتیجهگیری
امروزه شرایط محیطی به حدی پیﭽیده ،پویا و نامطمئن شده که سازمان ها دیگر نمیتوانند با
تغییرات سطحی و ظاهری در ساختارها ،روشها ،سیستمها و غیره بقای بلندمدت خود را
تضمین کنند .لذا خالقیت و نوآوری است که میتواند به بقای سازمان در این دنیای متالطم
کمک نموده (صادقی مال امیری )2002 ،و موجبات کاهش اتالف منابع سازمان و نهایتا بهره-
وری سازمان را فراهمآورد (صمدآقایی .)2006 ،توسعه خالقیت در سازمان مستلزم شناخت
عوامل تاثیرگذار و بررسی ارتباط دقیﻖ این عوامل بر خالقیت کارکنان در سازمان میباشد.
گرچه تحقیقات نشان میدهد که عوامل متعددی بر ظهور و توسعه خالقیت در سازمان تاثیر
دارد؛ اما این تحقیﻖ به بررسی و مطالعه نقش ابعاد توانمندسازی شناختی با عادات خالقیت
مربیان پرداخت.
برمبنای نتایﺞ حاصل از این پژوهش ،وجود رابطه بین ابعاد توانمندسازی شناختی و عادات
خالقیت به اثبات رسید و نیز سایر یافتههای پژوهش نماینگر این مطلب است که بین احساس
شایستگی ،احساس معناداری ،احساس حﻖ انتخاب و احساس مؤثربودن با عادات خالقیت
مربیان ،رابطﺔ معناداری وجود دارد .این نتایﺞ با نﻈرات صادقی و نیکنام ( ،)2011صدقیانی و
دهقان ( ،)2010لییان ،)2012(١سانﭽز ،)2012(٢قربانی و احمدی ( )2011و بارتل�()2010
1. Li-Yun
2. Sanchez
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همسو بود .پژوهشهای نامبردهشده ،بهنوعی عواملمؤثر بر خالقیت را مورد بررسی قراردادهاند و
معتقد هستند که این متغیرها میتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توانمندسازی شناختی
کارکنان را با توجه به موارد ذکرشده در ادبیات پژوهش تحتتأثیر قراردهند.
در ادامه ،با توجه به آزمون مدل ساختاری پژوهش و آزمون رتبهبندی فریدمن مشخصگردید
که میزان متغیرهای توانمندسازی با عادات خالقیت به میزان یکسانی نبوده و احساس حﻖ
انتخاب دارای باالترین رتبه میباشد .در میان عادات خالقیت نیز قدرت تحمل ابهام باالترین
رتبه را بهخود اختصاص دادهاست؛ بنابراین ،مدل پیشنهادی براساس نتایﺞ و میزان تأثیر هریک
از روابط به شکل زیر تغییریافت.
افراد عادات خالقیت بیشتری از خود نشان میدهند و بالعکس .چنانﭽه عادات خالقیـت بخشـی
از آن را که اکتسابی است را به افراد آموزش دهند ،افراد احساس شایستگی شخصـی نیـز مـی-
نمایند .جهت تقویت احساس شایستگی بایست احساس کﻔایت و برتری در افـراد بوجـودآورد و
به آنها نشان داد توانایی الزم جهت انجام کار را داشته و میتوانند با چالشهای پیشروی خود
در محیط کار به نحو احسن کنار بیایند .چنانﭽه افرادی فاقد ایـن خصوصـیات هسـتند بایسـت
برنامههای آموزشی ضمن خدمت و آموزش تیمی که بصورت نشاندادن مهارت افـراد مـیباشـد
این احساس شایستگی را تقویت نمود .عموماً افراد خالق دارای خصوصیات و عاداتی هستند که
در بین اکثریت آنها مشترک است .البته همانگونه که میدانیم هیچگاه نمیتوان بطـور قطعـی و
به عبارت دیگر به شکل یک قانون علمی درباره انسانها اظهارنﻈرکرد ،اما آنﭽه مسلما مـیتـوان
درباره آن اندیشید ،ویژگیهای مشترک رفتاری در یک طبقه انسانی است و طبقه مورد مطالعـه
ما افراد خالقند .به عادات و رفتارهای زیادی میتوان اشارهکرد که این افراد از خود نشـان مـی-
دهند.
چنانﭽه سازمان از مؤلﻔههای احساس انتخاب شخصی که شامل اختیار انتخاب روش ،فرآینـد و
مراحل انجام کار و بهطورکلی احساس آزادی و اقتدار شخصی در کار بهره بیشتری ببرد ،باتوجه
به این همبستگی مثبت افراد عادات خالقیت را به راحتی بیشتر از خود نشـانداده و در نتیجـه
خالقیت در کار بیشتر شده که خود در ارتقاء سازمان نقـش مهمـی انتخـاب مـیکنـد .در ایـن
ارتباط میتوان تدابیری اندیشید که روندهای کاری بدست خود افراد انتخابشده و در حالی که
چهارچوب مشخص است نحوه انجام کار بدست خود افراد باشد ،در این صـورت افـراد احسـاس
مسئولیت بیشتری در کار خود مینمایند .شرح وظایف کامال مشخص و مقررات سﻔت و سـخت
مانع بزرگ احساس داشتن حﻖ انتخاب می باشد .احساس اهمیتکردن و احساس مسئولیت در
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نتیجه کار و همﭽنین آزادی عمل و و هویـت و اهمیـتکـار از ابعـاد اصـلی شـغل و در الگـوی
ویژگیهای شغلی ،منطبﻖ با ابعـاد اصـلی توانمندسـازی از دیـدگاه تومـاس و ولتهـاوس اسـت.
توماس و ولتهاوس ابعاد توانمندی را که شامل احساس شایستگی ،احساس داشتن حﻖ انتخاب،
احساس مؤثر بودن و احساس معنادار بودن کار معرفی نمودهاست .باتوجـه بـه اینکـه ایـنگونـه
حاالت روانشناختی در مدل ویژگیهای شغل منجر به عملکرد بهتر و واکنشهای مثبتتـری از
جمله بروز خالقیت بیشـتر در افـراد گردیـده ،در ایـن تحقیـﻖ مـا بـدنبال اثبـات رابطـه میـان
توانمندی افراد و عادات خالقیت آنها بودیم .بنـابراین الگـوی توانمنـدی تومـاس و ولتهـاوس،
بخش توانمندی مدل این تحقیﻖ و دستهبندی عادات خالقیت میرمیران بخش خالقیت مدل ما
را تشکیل داده که بدین صورت است.
با توجه به تعریف برگر 1از احساس مؤثر بودن (اعتقادات فرد در یک مقطع مشخص از زمان در
مورد تواناییاش برای ایجاد تغییر در جهت مطلوب) و همﭽنین دیگر مؤلﻔهها ارتباط مستقیم و
همبستگی باالی آن با خالقیت افراد کامال مشهود است ،ضمن آنکه ضریب همبستگی پیرسون
ارتباط مثبت این دو متغیر را تاییدکرده که این موضوع نشان میدهد که اگر افراد بدانند که
آنﭽه انجام میدهند نتیجهای به دنبال داشته و در واقع این افراد هستند که کنترل نتیجه تولید
را در دست دارند ،بیشتر عادات خالقت خود را نشان میدهند ،و در نتیجه سازمان را از
خالقیت بیشتری برخوردار میکنند و بالعکس .یعنی افراد خالق بیشتر خود را در نتیجه کار
مؤثر میدانند و میدانند که میتوانند از تغییرات مﻔیدی در کار خود در جهت مطلوب استﻔاده
کنند .این افراد معتقدند که کارشان برای سازمان مﻔید است و به همین دلیل میتوان از غنی-
سازی شغل در جهت باالتربردن این احساس استﻔادهکرد.
درانتها ،میتوان پیشنهادکرد که چنانﭽه سازمان برنامههای توانمندسازی را بهاجرا درآورده و بر
مؤلﻔههای احساس معناداربودن کار تأکید نماید ،میتواند امیدوار باشد که از مزایای خالقیت
افراد در کار بهرهبرداری نماید .یکی از روشهای باالبردن احساس معناداری ،بهکاربردن
آزمونهایی است که توانایی افراد در کارهای مختلف را نشان میدهد .درصورتیکه افراد به این
مشاغل احساس عالقهمندی نمایند ،میتوان آنها را متصدی مشاغلی نمود که از تمام جهات با
ارزشها و تواناییهایشان تطابﻖ دارد .بهعبارتی ،افرادی که آرمانها و استانداردهایشان با آنچه
درحال انجامدادن آن هستند متجانس میباشد ،فعالیتهای آنها معناداری را القا میکند،
عادات خالقیت بیشتری از خود نشان میدهند و بیشتر تالش میکنند تا در کار خود خالقیت
بهکار برند.
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در انتها محقﻖ خاطر نشان می سازد که بر مبنای پیشینه تحقیﻖ و منابع مورد استﻔاده
توانمندسازی به عناون عنصری مهم در رشد و ارتقاء افراد و نیروی انسانی در هر زمینه ای به
 پژوهشهای صورت گرفته نشان دهنده اثرگذاری این مهم در.ویژه در زمینه ورزش میباشد
.برخی ویژگی های افراد بوده و این پژوهش به دنبال میزان اهمیت مولﻔههای مورد بررسی بود
محقﻖ پس از بررسی به این امر دستیافت که تقویت عنصر توانمندسازی میتواند در میزان
عادات خالقیت مربیان بوده و میزان اولویت به کارگیری این مولﻔههای و اثرات آنان نیز به
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