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Abstract
Introduction: Promoting the culture of endowment and expanding endowments requires broad social 
participation of individuals and is formed on the basis of awareness. The purpose of this study is to determine 
the correlation between psychological empowerment and creativity of sports managers in attracting donors.
Methods: The present study is descriptive-correlational. The statistical population of this study was the 
managers and deputies of sports organizations (General Department of Sports and Youth of Tehran province, 
public relations officials of sports federations, managers and sports officials of the Education Organization) 
of Tehran province in the number of 266 people in 2020. The study sample consisted of 157 people and 
were selected by stratified random sampling according to Morgan Krejcie &'s table. The instruments used in 
the study included demographic information, "Scale of Psychological Empowerment of Employees in Sports 
Organizations of the National Olympic Committee of Iran", "Scale of Factors Affecting the Recruitment of 
Charities" and the “Scale of Effective Factors on Attracting Charities and Acquaintances in the Field of Sports “ 
and the “Creative Potential and Practiced Creative Scale”. Content validity was assessed by qualitative method 
and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's coefficient. Data were analyzed in 
SPSS. 26 and PLS. 3 software.
Results: The values of t-statistic are positive for the relationship between empowerment and donor attraction, 
empowerment with creativity and creativity with donor attraction and are significant at 99% confidence level. 
Also, the values of standard coefficients of empowerment path on attracting donors, empowerment on creativity 
and creativity on attracting donors were reported positively.
Conclusions: Psychological empowerment and creativity of sports managers had a positive and significant 
correlation with attracting donors as well as psychological empowerment with creativity. It is suggested that 
by implementing appropriate mechanisms such as participation in the development of organizational goals, 
performance feedback system and strengthening creative activities to promote creativity and psychological 
empowerment of sports managers to provide a basis for attracting more donors in this area. 
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چکیده
ــر بســتر آگاهــی شــکل  ــه: ترویــج فرهنــگ وقــف و گســترش موقوفــات نیازمنــد مشــارکت وســیع اجتماعــی افــراد اســت و ب مقدم
ــن  ــذب خیری ــی در ج ــران ورزش ــت مدی ــناختی و خالقی ــازی روانش ــتگی توانمندس ــن همبس ــر تعیی ــش حاض ــدف از پژوه ــرد. ه می گی

می باشــد.
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی- همبســتگی مــی باشــد. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش مدیــران و معاونیــن                                
ســازمان هــای ورزشــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان تهــران، مســؤلین روابــط عمومــی فدراســیون هــای ورزشــی، مدیــران و مســؤلین 
ورزش ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتان تهــران بــه تعــداد 266 تــن در ســال 1399 بــود. نمونــه پژوهــش شــامل بــر 157 تــن و بــر 
طبــق جــدول Morgan  & Krejcie  بــه صــورت تصادفــی از نــوع طبقــه ای انتخــاب شــدند. ابزارهــای مــورد اســتفاده در پژوهش شــامل 
اطالعــات جمعیــت شــناختی، "مقیــاس توانمندســازی روانشــناختی کارکنــان درســازمان هــای ورزشــی کمیتــه ملــی المپیــک ایــران" 
 Scale of Psychological Empowerment of Employees in Sports Organizations of the National Olympic Committee(
 Scale of Effective Factors on Attracting(  "ــوزه ورزش ــان در ح ــران و واقف ــذب خی ــر ج ــر ب ــل مؤث ــاس عوام of Iran(، "مقی

 Creative Potential( "ــت بالفعــل ــوه و خالقی ــت بالق ــاس خالقی Charities and Acquaintances in the Field of Sports( و "مقی

ــا محاســبه  ــزار هــا و پایایــی بــه روش همســانی درونــی ب ــود. روایــی محتــوا بــه روش کیفــی  اب and Practiced Creative Scale( ب

ضریــب آلفاکرونبــاخ بررســی شــد. داده هــا در نــرم افــزاراس پــی اس اس نســخه 26 و پــی ال اس نســخه 3 تحلیــل شــد. 
یافتــه هــا: بــر اســاس یافته هــا مقادیــر آمــاره t بــرای ارتبــاط توانمندســازی بــا جــذب خیریــن، توانمندســازی بــا خالقیــت و خالقیــت 
بــا جــذب خیریــن مثبــت بــوده و در ســطح اطمینــان 99 درصــد معنــادار اســت. همچنیــن، مقادیــر ضرایــب اســتاندارد مســیر توانمندســازی 

بــر جــذب خیریــن، توانمندســازی بــر خالقیــت و خالقیــت بــر جــذب خیریــن مثبــت گــزارش شــد. 
ــن  ــن و همچنی ــا جــذب خیری ــران ورزشــی ب ــج پژوهــش توانمندســازی روانشــناختی و خالقیــت مدی ــری: براســاس نتای نتیجــه گی
توانمندســازی روانشــناختی بــا خالقیــت همبســتگی مثبــت و معنــاداری داشــت. پیشــنهاد مــی شــود بــا اجــرای ســازوکارهای مناســب 
همچــون مشــارکت در تدویــن اهــداف ســازمانی، سیســتم بازخــورد عملکــرد و تقویــت فعالیــت هــای خالقانــه جهــت ارتقــای خالقیــت و 

توانمندســازی روانشــناختی مدیــران ورزشــی، زمینــه را بــرای جــذب بیشــتر خیریــن در ایــن عرصــه فراهــم ســاخت.
کلیدواژه ها: ورزش، خالقیت، توانمندسازی روانشناختی، خیرین.
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مقدمه
ترویــج فرهنــگ وقــف و گســترش موقوفــات کــه نیازمنــد 
مشــارکت وســیع اجتماعــی افــراد اســت بــر بســتر آگاهــی شــکل 
ــالع  رســانی و آگاه ســازی در  ــه و گســترش فعاّلیت هــای اّط گرفت
عرصــه ی وقــف، از ضروری تریــن امــور در ایــن زمینــه مــی باشــد 
کــه افزایــش آگاهــی مــردم از اّهمیــت وقــف و تأثیــر آن در رفــع 
ــب بــر  نیازهــای اجتماعــی و هم چنیــن پاداش هــای معنــوی مترتّ
ــن عرصــه  ــان در ای ــب مشــارکت آن ــدام پســندیده، در جل ــن اق ای
تأثیــر بســزایی دارد )1(. بنابرایــن، هــر حرکتــی در ایــن راســتا بایــد 
بــا دّقــت، برنامه ریــزی و اســتمرار همــراه باشــد تــا بــه نتیجــه ی 
ــردد. از طرفی با توجه به وضعیت  ــی گ ــر منته ــوب و موردنظ مطل
نــا بــه ســامان اقتصاد کشور، تأمین منابع مالی در بخش ورزش 
ــر                                                                                              ــی میس ــت مال ــای حمای ــه و قرارداده تنهـا بـا اکتفـا بـه بودج
ــت  ــر، حمای نمــی شــود )2(. از ســوی دیگــر، در ســال هــای اخی
خیریــن، بــرای ســازمان هــای ورزشــی اهمیــت خاصــی پیــدا کرده 
و تــالش هــای زیــادی انجــام مــی شــود تــا ورزش و رویدادهــای 
ورزشــی نیــز در حــوزۀ دیــد خیــران و واقفــان قــرار گیــرد )3(. در 
ــت  ــه راه هــای حفــظ و افزایــش حمای ــردن ب ــی ب ــن راســتا، پ ای

خیریــن و افزایــش مشــارکت آن هــا مهــم و ضروریســت )1(. 
بــر اســاس یافتــه هــا، ابعــاد مختلــف شــخصیت )ازجملــه 
توانمندســازی روانشــناختی( بــا نوعدوســتی و جــذب خیریــن          
ــناختی  ــل روانش ــر، عوام ــارت دیگ ــاداری دارد. بعب ــه ای معن رابط
 psychological( روانشــناختی  توانمندســازی  جملــه  از 
empowerment(، نــوع دوســتی خیریــن را تبییــن مــی کنــد )4(. 

ــی در  توانمندســازی روانشــناختی، یعنــی ایجــاد یــک حــس درون
افــراد کــه بتواننــد بــه طــور مســتقل، در فراینــد کاری خــود تصمیم 
گیــری کننــد )5(. بعبــارت دیگــر، توانمندســازی روانشــناختی یعنی 
ایجــاد شــرایط الزم بــرای ارتقــای انگیزه افــراد در انجــام وظایف، از 
طریــق پــرورش احســاس شایســتگی یــا کاهــش احســاس ناتوانی 
در آن هــا )6(. در ایــن راســتا، پژوهشــگران بر این باورنــد که ورزش 
ــه و امــور  ــرای جمــع آوری اعان ــا آن ب و فعالیــت هــای مرتبــط ب
خیریــۀ داوطلبانــه، بســیار جــذاب بــود و فرصتــی را بــرای شــرکت 
در 2 امــر مهــم )ورزش و امــور خیریــه( بــه صورت همزمــان فراهم                                                                                                         
ــش  ــورها پژوه ــایر کش ــون س ــز، همچ ــران نی ــی آورد )7(. در ای م
ــب مشــارکت هــای مــردم صــورت  ــی پیرامــون جــذب و جل های
ــه  ــرد و شــریفیان )8( ب ــال، حیدری-ف ــوان مث ــه اســت و بعن گرفت
ــد و  ــران در توســعۀ فضاهــای ورزشــی پرداختن ــع حضــور خی موان
موانــع قانونــی و اجرایــی، اعتقــادی، فرهنگــی و اجتماعــی و مانــع 
مربــوط بــه خــود ورزش را از موانــع مشــارکت خیــران دانســته انــد. 

ــوی  ــی الگ ــایی و طراح ــه شناس ــود ب ــش خ ــادم )9(، در پژوه خ
عوامــل موثــر بــر جــذب منابــع خیریــه و وقــف بــه ورزش زنــان 
پرداخــت . نتایــج عوامــل ســاختاري و سیاســی، حقوقــی و نظارتــی، 
مدیریتــی و اجرایــی، ارتباطــی و فرهنگــی، جــذب منابــع را نشــان 

داد.  
بررســی هــا نشــان داده کــه خالقیــت )creativity( مــی توانــد در 
ــه موثــر و ســودمند باشــد )10،11(.  جــذب کمک هــای خیرخواهان
ــه نشــان مــی دهــد کــه بیــن  ــن زمین ــج پژوهــش هــا در ای نتای
بازاریابــی رابطــه اي و خالقیــت موسســات خیریــه بــا تمایــل بــه 
اهــداي کمــک از ســوي خیریــن، رابطــه مثبــت و معنــاداري وجــود 
تواناییهاي ذهنی  از به کارگیري  دارد )10(. خالقیت عبارت است 
براي ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید )12(. در زمینــه ورزش نیــز، 
بهــره گیــری از خالقیــت خالــی از لطــف نبــوده و فوایــد زیــادی را 
مــی توانــد بدنبــال داشــته باشــد و مدیران و کارکنان وزارت ورزش 
و جوانان به عنوان عناصر تأثیرگذار در توسعه ورزش کشور و نهادینه 
سازي آن، مــی تواننــد نقش مهمی را ایفا نماینــد. بعــالوه، اطالع از 
نگرش و مهارت هاي جوانــان در بکارگیــری خالقیت و برنامه ریزي 
در جــذب خیریــن و کنترل زمان بسیار حائز اهمیت مــی باشــد؛ چرا 
که مخاطبان و ذینفعان اصلی ورزش و امکانــات ورزشــی را جوانانی 
ــا از جایگاه ویژه  تشکیل داده و ارائه خدمات نو و خالقانه براي آن ه
برخــوردار اســت )13(. در ایــن زمینــه، فراهانــی و همــکاران )14( 
در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه عوامــل ســاختاری و ســازمانی، 
عوامــل رفتــاری )فــردی و گروهــی( و عوامــل محیطــی در ایجــاد 
مشــارکت ســازمان هــای مــردم نهــاد در بخــش ورزش بــرای همه، 
ــر اســت.  ــت موث ــه خــط مشــی ســالمت محــوری دول باتوجــه ب
همچنیــن، نظــری و همــکاران )15( در پژوهــش خــود نشــان دادند 
بیــن خالقیــت بــا مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتري، همیســتگی وجود 
ــا  ــاط ب ــت مناســب ارتب ــت، مدیری ــش خالقی ــا افزای ــی ب دارد، یعن
ــا مشــتري  ــاط ب ــز افزایــش راهبردهــاي مناســب ارتب مشــتري نی

ــد. میــزان وفــاداري مشــتریان نیــز افزایــش می یاب
کشــور ایــران بــا داشــتن ســابقۀ دیرینــه در حــوزه وقــف و خیریــه 
ــالمت و  ــران س ــه خی ــی ازجمل ــای اجتماع ــوزه ه ــتر ح در بیش
ــل  ــق عم ــده ای موف ــازماندهی ش ــه صــورت س ــاز، ب ــه س مدرس
کــرده اســت؛ امــا، در حــوزه ورزش نتوانســته اســت بــه ایــن عمــل 
ــردازی  ــه پ ــن راســتا و در مســیر نظری ــد. در ای ــی دســت یاب گرای
دربــاره ایــن فراینــد، میــل بــه وقــف و خیریــه در ورزش و ارتقــای 
ــوری و  ــروه مح ــه گ ــه کاری ب ــوری و گزین ــد از فردمح آن، بای
اولویــت در برنامــه ســازی در نهــاد ورزش ســوق یابــد )1(. بــا توجه 
بــه اینکــه، توســعه ورزش در راســتای ســالمت افرادجامعــه، اقتصاد 
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ملــی و نیزجهــت اشــتغال زایــی از طریــق صنعــت ورزش اهمیــت 
بســیار باالیــی داشــته و بــا عنایــت بــه بررســی هــای انجــام شــده، 
پژوهــش هــای متعددی در خصــوص خالقیــت در ورزش )18، 17، 
16، 13، 12(، خیریــه و وقــف در ورزش )19، 9، 8، 1( توانمندســازی 
ــه  ــه ب ــی ک ــا، پژوهش ــت ام ــده اس ــام ش در ورزش )20-22( انج
ــناختی  ــازی روانش ــتگی توانمندس ــه همبس ــی ب ــورت اختصاص ص
ــت  ــردازد، یاف ــن بپ ــذب خیری ــی در ج ــران ورزش ــت مدی و خالقی
نگردیــد. لــذا، بــا عنایــت بــه پیشــینه نظــری و خــال پژوهشــی و 
اهمیــت پرداختــن بــه بحــث خیریــن و جــذب خیریــن، پژوهــش 
حاضــر با هــدف همبســتگی توانمندســازی روانشــناختی و خالقیت 

مدیــران ورزشــی در جــذب خیریــن انجــام شــد.

روش کار
روش انجــام پژوهــش حاضــر، توصیفــی- همبســتگی مــی باشــد. 
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش: شــامل مدیــران و معاونیــن ســازمان 
ــان اســتان  ــه اداره کل ورزش و جوان هــای ورزشــی تهــران ازجمل
ــای  ــیون ه ــی فدراس ــط عموم ــؤلین رواب ــا و مس ــران، رؤس ته
ورزشــی، مدیــران و مســؤلین ورزش ســازمان آمــوزش و پــرورش 
در ســال 1399 بــا تعــداد 266 تــن بــود. همچنیــن، نمونــه 
ــدول  ــق ج ــه طب ــن اســت ک ــر 157 ت ــن پژوهــش مشــتمل ب ای
Morgan & Krejcie  )23( بــه صــورت تصادفــی از نــوع طبقــه 

ای انتخــاب شــدند. شــایان ذکــر اســت کــه تعــداد جامعــه آمــاری 
مدیــران و معاونیــن فدراســیون هــای ورزشــی 208 تــن، مدیــران 
ادارات ورزش و جوانــان 18 تــن و مدیــران آمــوزش و پــرورش 40 
تــن بــود. داده هــای 3 طبقــه مدیــران و معاونیــن فدراســیون های 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــان و آم ــی، ادارات ورزش و جوان ورزش
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــع آوری گردی ــزا جم ــورت مج ــه ص ــران ب ته
ــه نســبت آن  ــا توجــه ب ــرده، ب کــه در هــر یــک از 3 بخــش نامب
طبقــه در جامعــه آمــاری، نمونه هــای پژوهــش بصــورت تصادفــی 
ــه  ــه ب ــت، 157 نمون ســاده )قرعه کشــی( انتخــاب شــدند. در نهای
ــای  ــن فدراســیون ه ــران و معاونی ــروه مدی ــه در گ ــن شــرح ک ای
ــن و  ــان 11 ت ــران ادارات ورزش و جوان ــن، مدی ــی 122 ت ورزش
در مدیــران آمــوزش و پــرورش 24 تــن بصــورت تصادفــی ســاده 
)قرعــه کشــی( انتخــاب شــدند. مــالک هــای ورود بــه پژوهــش 
عبــارت بودنــد از اینکــه: در ســال 1399، شــاغل و مدیــر یــا معاون 
ــالت  ــند و دارای تحصی ــرده( باش ــای نامب ــازمان ه ــی از س )یک
ــش  ــروج از پژوه ــاي خ ــالک ه ــند.  م ــی باش ــل کارشناس حداق
عبــارت بــود از اینکــه: در طــی انجــام پژوهــش، عــدم شــرکت در 
کالس هــا یــا دوره هــای روانشناســی مرتبــط بــا پژوهــش )خــارج 

ــته  ــر داش ــر تاثی ــش حاض ــج پژوه ــه در نتای ــش( ک ــن پژوه از ای
باشــد. مالحظــات اخالقــی پژوهــش حاضــر نیــز بــه ایــن صــورت 
ــی در  ــام خانوادگ ــام و ن ــر ن ــه ذک ــازی ب ــد شــد نی ــه تاکی ــود ک ب
پرسشــنامه نبــوده و اطالعــات )جمعیــت شــناختی( آن هــا کامــال 
محرمانــه حفــظ شــده و در جایــی گــزارش نخواهــد شــد. بعــالوه، 
جهــت شــرکت در پژوهــش رضایت-نامــه کتبــی داشــته باشــند.
ابــزار گــردآوري داده هــا شــامل ابزارهــای ذیــل بــود: پرسشــنامه 
ــت  ــیت، وضعی ــن، جنس ــامل س ــناختی ش ــت ش ــات جمعی اطالع

ــود.  تاهــل، ســطح تحصیــالت و ســمت شــغلی ب
»مقیــاس توانمندســازی روانشــناختی کارکنــان در ســازمان هــای 
 Scale of Psychological( »ورزشــی کمیتــه ملی المپیــک ایــران
 Empowerment of Employees in Sports Organizations

توســط   ،)of the National Olympic Committee of Iran

کریمــی نــژاد مریــان )24( در تهــران، طراحــی شــده اســت. ایــن 
 )significant( مقیــاس دارای 12 عبــارت و 4 زیرمقیاس معنــاداری
 3 )competence( 3 عبــارت شــامل عبــارات 10، 5،2، شایســتگی
 3 )autonomy( ــاری ــارات 12، 9،1، خودمخت ــامل عب ــارت ش عب
عبــارت شــامل عبــارات 8،7،3، تاثیــر )impact( 3 عبــارت شــامل 
عبــارات 11-6-4 مــی باشــد. مقیــاس بــر اســاس مقیــاس لیکــرت 
7 گزینــه ای )کامــال مخالفــم تــا کامــال موافقــم 7-1( تنظیم شــده 
اســت. همچنیــن، حداقــل نمــره فــرد 12 حداکثــر آن 84 بــوده و 
ــه ایــن صــورت اســت کــه نمــره بیــن 24- ــز ب تفســیر نمــره نی
12: توانمنــدی روانشــناختی پاییــن؛ نمــره بیــن 36-24: توانمنــدی 
روانشــناختی متوســط و نمــره بــاالی 36: توانمنــدی روانشــناختی 

بــاال تفســیر مــی گــردد.
کریمــی نــژاد مریــان )24( در پژوهــش خــود، روایی محتــوا به روش 
ــت  ــی صــوری را توســط مدرســین دانشــگاه مدیری ــی و روای کیف
ــات  ــداد و جزئی ــوت )تع ــکاران پیشکس ــان و ورزش ــی، مربی ورزش
گــزارش نشــده( ســنجید و مــورد تاییــد گــزارش نمــود. همچنیــن، 
ــه ای  ــافی در نمون ــی اکتش ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب ــی س روای
ــی  ــف ورزش ــای مختل ــته ه ــی در رش ــن مرب ــداد 78 ت ــه تع ب
المپیکــی و آســیایی از جملــه ورزش هــای گروهــی، انفــرادی )در                   
ــوردی(  ــی و برخ ــارزه ای، رقابت ــی، مب ــی، راکت ــای توپ ــته ه رش
ــد،  ــده بودن ــاب ش ــترس انتخ ــی و در دس ــه روش تصادف ــه ب ک
ســنجیده شــد؛ نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی وجــود 12 عبــارت 
و 4 زیرمقیــاس )زیرمقیــاس معنــاداری، شایســتگی، خودمختــاری، 
تاثیــر( را نشــان داد. همچنیــن، بــا عنایــت بــه نمونــه فــوق، تحلیل 
عاملــی بــه روش تاییــدی ســنجیده و نتایــج را تاییــد نمــود. پایایــی 
نیــز بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ 
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را در نمونــه مذکــور، ســنجید و بــرای زیرمقیــاس معنــاداری 0/92، 
ــرای کل  ــر 0/77 و ب ــاری 0/88، تاثی ــتگی 0/87، خودمخت شایس

مقیــاس 0/94 گــزارش شــد. 
ــه  ــور در مطالع ــارج کش ــل و خ ــش داخ ــور در پژوه ــزار مذک اب

ــت. ــده اس ــتفاده نش ــری، اس دیگ
ــوزه  ــان در ح ــران و واقف ــذب خی ــر ج ــر ب ــل مؤث ــاس عوام »مقی
 Scale of Effective Factors on Attracting( ورزش« 
 (Charities and Acquaintances in the Field of Sports

توســط افــروزه و همــکاران )19( در اســتان فــارس در ســال 1396 
طراحــی گردیــد. مقیــاس نامبــرده دارای 23 عبــارت و 4 زیرمقیاس 
آموزشــی )educational( 5 عبــارت شــامل عبــارات 5-1، فرهنگ 
 legal( 4 عبــارت شــامل عبــارات 9-6، مســائل حقوقــی )culture(
issues( 6 عبــارت شــامل عبــارات 15-10و اخــالق گرایــی 

ــد.  ــی باش ــارات 23-16 م ــامل عب ــارت ش )moralization( 8 عب
ــم= 1،  ــال ًمخالف ــه ای )کام ــرت 5 گزین ــا لیک ــور ب ــاس مذک مقی
ــن نیســتم= 3، موافقــم= 4، کامــاًل موافقــم=  مخالفــم= 2، مطمئ
ــر 115  ــره 23 و حداکث ــل نم ــدی شــده اســت. حداق 5( درجــه بن
ــن ترتیــب اســت  ــه ای ــز ب ــاس نی ــوده اســت. نمره-گــذاری مقی ب
کــه: نمــره بیــن 46-23: جــذب پاییــن، نمــره بیــن 69-46: جــذب 

ــاال تفســیر مــی گــردد.  متوســط و نمــره بــاالی 69: جــذب ب
افــروزه و همــکاران )19( در پژوهــش خــود روایــی محتــوای کیفی 
ــوزه  ــان در ح ــران و واقف ــذب خی ــر ج ــر ب ــل مؤث ــاس عوام »مقی
ورزش« را بوســیله نظــرات اعضــای هیئــت علمــی علــوم ورزشــی 
ــزارش  ــد گ ــورد تایی ــنجیده و م ــده( س ــر نش ــکان ذک ــداد و م )تع
ــل  ــه روش تحلی ــاس را ب ــازه مقی ــی س ــن روای ــد. همچنی نمودن
عاملــی اکتشــافی و تاییــدی )هــر دو نــوع را( در نمونه ای متشــکل 
ــران و کارشناســان ورزشــی،  ــان، مدی ــران، واقف ــن از خی از 150 ت
مدیــران و کارشناســان اداره هــای حــج و اوقــاف و اعضــای هیئــت 
علمــی علــوم ورزشــی اســتان فــارس )کــه بــه روش هدفمنــد و در 
دســترس انتخــاب شــده بودنــد(، ســنجیده و نتایــج تحلیــل عاملــی 
اکتشــافی وجــود 23 عبــارت و 4 زیرمقیــاس آموزشــی، فرهنــگ، 
مســائل حقوقــی و اخــالق گرایــی را نشــان داد. پایایــی بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ را در نمونــه ی 
مذکــور، ســنجیده و نتایــج بــرای زیرمقیاس هــای آموزشــی 0/75، 
ــی  ــی 0/80 و اخــالق گرای فرهنــگ ســازی 0/84، مســائل حقوق

0/77 و بــرای کل مقیــاس 0/89 گــزارش نمودنــد )19(.  
ــتفاده  ــری، اس ــی دیگ ــل و خارج ــش داخ ــور در پژوه ــزار مذک اب

ــردد. ــزارش گ ــی و گ ــی آن بررس ــی و پایای ــه روای ــده ک نش
 Creative( »مقیــاس خالقیــت بالقــوه و خالقیــت بالفعــل«

 Diliello & توسط )Potential and Practiced Creative Scale

Houghton )25( ســال 2008 در ایــاالت متحــده آمریــکا طراحــی 

گردیــد. ایــن مقیــاس داراي 17 عبــارت و 3 زیرمقیــاس خالقیــت 
بالقــوه )creative potential( بــا 6 عبــارت )6-1(، خالقیــت 
بالفعــل )practiced creativity( بــا 5 عبــارت )11-7( و حمایــت 
ســازمانی درک شــده )perceived organizational support( بــا 
6 عبــارت )17-12( مــی باشــد. نمــره گــذاری مقیــاس بــه صــورت 
ــن  ــم= 2، مطمئ ــم=1، مخالف ــال ًمخالف ــرت )کام ــی لیک 5 ارزش
نیســتم= 3، موافقــم= 4، کامــاًل موافقــم= 5( مــی باشــد. حداقــل 
نمــره 17 و حداکثــر 85 مــی باشــد و تفســیر نمــره بدســت آمــده 
نیــز بــه ایــن شــرح خواهــد بــود: نمــره 34-17: خالقیــت پاییــن، 
ــت  ــاالی 51: خالقی ــره ب ــت متوســط و نم ــره 51- 34: خالقی نم

بــاال تفســیر مــی گــردد.
Diliello & Houghton )25( در پژوهــش خــود جهــت ســنجش 

روایــی ســازه »مقیــاس خالقیــت بالقــوه و خالقیــت بالفعــل« بــه 
ــکل از 327  ــه ای متش ــافی در نمون ــی اکتش ــل عامل روش تحلی
تــن از اعضــای ارتــش ایالــت متحــده آمریــکا و نتایــج وجــود 17 
ــه  ــد کــرد بعــالوه، روایــی ســازه ب ــاس را تایی ــارت و 3 زیرمقی عب
روش تحلیــل عاملــی تاییــدي نیــز بــراي بررســی ایــن مقیــاس در 
نمونــه ای متشــکل از 335 تــن از اعضــای ارتــش ایالــت متحــده 
آمریــکا اســتفاده شــد و نتایــج، فــوق تاییــد شــد. پایایــی بــه روش 
ــه  ــاخ در نمون ــب آلفاکرونب ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون همس
ــاس  ــراي زیرمقی ــج ب ــد. نتای ــری ش ــدازه گی ــن( ان ــوق )335 ت ف
خالقیــت بالقــوه 0/84، بــراي زیرمقیــاس خالقیــت بالفعــل 0/84 
ــاس حمایــت ســازمانی درک شــده 0/94 گــزارش شــد. و زیرمقی

 Boada-Grau و همــکاران )26( در پژوهــش خــود بــر روی 
ــی  ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب ــی س ــپانیایی روای ــد اس 975 کارمن
اکتشــافی بــرای »مقیــاس خالقیــت بالقــوه و خالقیــت بالفعــل« 
را مــورد ســنجش قــرار داده و نتایــج وجــود 17 عبــارت و 3 
ــه روش  ــاس ب ــی مقی ــن، پایای ــان داد. همچنی ــاس را نش زیرمقی
ــه  ــاخ در نمون ــب آلفاکرونب ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون همس
مذکــور، محاســبه و بــرای زیرمقیــاس خالقیــت بالقــوه 0/82 بــرای 
زیرمقیــاس خالقیــت بالفعــل 0/85 و  بــرای زیرمقیــاس حمایــت 

ــد.  ــزارش ش ــده 0/73 گ ــازمانی درک ش س
ــاس  ــرای »مقی ــکاران )27( ب ــوی و هم ــش عل ــالوه، در پژوه بع
ــه روش  ــوا ب ــی محت ــل« روای ــت بالفع ــوه و خالقی ــت بالق خالقی
ــین  ــن از مدرس ــرات 12 ت ــط نظ ــوری توس ــی ص ــی و روای کیف
ــده(  ــزارش نش ــکان گ ــی )م ــت ورزش ــته مدیری ــگاه در رش دانش
ــی همگــرا  ــالوه، روای ــزارش شــد. بع ــد گ ــورد تایی ســنجیده و م
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در   )divergent validity( واگــرا  و   )convergent validity(
ــران، کارشناســان مســئول  ــن از مدی ــداد 211 ت ــه تع ــه ای ب نمون
ــه ای  ــی و حرف ــگاه فن ــی دانش ــت بدن ــان ادارات تربی و کارشناس
کشــور )تهــران( محاســبه گردیــد. نتایــج روایــی همگــرا میانگیــن 
ــوه 0/60   ــت بالق ــاس خالقی ــرای 3 زیرمقی ــتخرج ب ــس مس واریان
ــده 0/53  ــازمانی درک ش ــت س ــل 0/54 و حمای ــت بالفع خالقی
ــه  ــان داد ک ــرا نش ــی واگ ــج روای ــن، نتای ــد. همچنی ــزارش ش گ
ــازمانی  ــت س ــاد خالقی ــس ابع ــد از واریان ــان 63 درص ــا اطمین ب
ــوه،  ــت بالق ــاس خالقی ــان 3 زیرمقی ــارت 6 در هم ــذف عب ــا ح ب
خالقیــت بالفعــل و حمایــت ســازمانی درک شــده قــرار مــی گیرند. 
 discriminant( عــالوه بــر ایــن، روایــی تشــخیصی یــا افتراقــی
ــه مذکــور، ســنجیده و نتایــج  ــه نمون ــا عنایــت ب validity( نیــز ب

حاکیســت تمامــی عامــل هــای مکنــون بدرســتی تفکیــک شــده و 
از روایــی تشــخیصی قابــل قبولــی برخوردارنــد )عــدد بدســت آمــده 
گــزارش نشــده(. همچنیــن، روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملی 
اکتشــافی و تاییــدی در نمونــه مذکــور، ســنجیده و نتایــج تحلیــل 
عاملــی اکتشــافی وجــود 17 عبــارت و 3 زیرمقیــاس فــوق را نشــان 
ــاس را  ــز، وجــود 3 زیرمقی ــدی نی ــی تایی ــل عامل ــج تحلی داد؛ نتای
ــانی  ــه روش همس ــی ب ــت، پایای ــان داد. در نهای ــد نش ــورد تایی م
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ در نمونــه ای بــه تعــداد 
ذکــر شــده فــوق )211 تــن( محاســبه و بــرای زیرمقیــاس هــای 
خالقیــت بالقــوه، خالقیــت بالفعــل و حمایــت ســازمانی درک شــده 

ــد. ــزارش ش ــب 0/88، 0/84 و 0/86گ ــه ترتی ب
ــاس  ــی »مقی ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــر، روای ــش حاض در پژوه
ــی  ــازمان¬های ورزش ــان درس ــناختی کارکن ــازی روانش توانمندس
کمیتــه ملــی المپیــک ایــران«، »مقیــاس عوامــل مؤثــر بــر جــذب 
خیــران و واقفــان در حــوزه ورزش« و »مقیــاس خالقیــت بالقــوه 
و خالقیــت بالفعــل« توســط نظــر 7 تــن از مدرســین دانشــگاه در 
ــران  ــد ته ــات واح ــوم و تحقیق ــی دانشــگاه عل ــت بدن ــروه تربی گ
ــه  ــاز ب ــی نی ــج عبارت ــت وهی ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــی و م بررس
ــا حــذف نداشــت. روایــی همگرایــی ایــن مقیــاس هــا  اصــالح ی
نیــز از طریــق واریانــس مســتخرج از ســازه هــا )AVE( بررســی و 
بــه ترتیــب 0/595، 0/507و 0/571 بدســت آمــد کــه بــر اســاس 
ایــن نتایــج قاعــده Magner و همــکاران )28( نیــز رعایــت شــد 
ــا در  ــن ابزاره ــب ای ــازه مناس ــی س ــر روای ــوع بیانگ ــه در مجم ک
ــه روش  ــز ب ــی ابزارهــا را نی ــن پایای ــود. همچنی ــه حاضــر ب مطالع
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ در بیــن 30 تن 
از نمونــه هــای پژوهــش بررســی و بــه ترتیــب 0/77، 0/70 و 0/70 
ــوب  ــاس  Cronbach )29( معیارمطل ــه براس ــد ک ــبه گردی محاس

پایایــی0/70 مــی باشــد.
جهــت گــردآوری داده هــا، پــس از کســب معرفــی نامــه از گــروه 
مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات 
تهــران و مراجعــه بــه واحــد حراســت و پژوهــش اداره کل ورزش و 
جوانــان اســتان تهــران، رؤســا و مســؤلین روابط عمومی فدراســیون 
ــوزش  ــازمان آم ــؤلین ورزش س ــران و مس ــی، مدی ــای ورزش ه
ــپس،  ــد. س ــب گردی ــا کس ــردآوری داده ه ــوز گ ــرورش، مج و پ
ــش  ــدف پژوه ــود و ه ــی خ ــس از معرف ــه پ ــگر اول مقال پژوهش
در حــال انجــام، پرسشــنامه هــای اطالعــات جمعیــت شــناختی، 
»مقیــاس توانمندســازی روانشــناختی کارکنــان در ســازمان هــای 
ورزشــی کمیتــه ملــی المپیــک ایــران«، »مقیــاس عوامــل مؤثــر بر 
جــذب خیــران و واقفــان در حــوزه ورزش« و »مقیــاس خالقیــت 
ــل شــرایط موجــود پیــش  ــه دلی ــل« را ب ــت بالفع ــوه و خالقی بالق
ــه صــورت  ــا و محدویــت هــای موجــود، ب آمــده از بیمــاری کرون
مجــازی و از طریــق نــرم افــزار واتســاپ بــرای نمونــه هــا 
ارســال گردیــد. شــایان ذکــر اســت کــه جهــت ارســال فایــل بــه                                                                                         
نمونــه هــا، از قبــل بــه صــورت تلفنــی، هماهنگــی و کســب اجــازه 
انجــام شــده بــود. داده هــاي ایــن پژوهــش در یــک دوره حــدودا 
2-1/5 مــاه )نیمــه شــهریور تــا پایــان مهرمــاه 1399( جمــع آوری 

گردیــد.
روش آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش در 2 ســطح توصیفی 
و آمــار اســتنباطی انجــام گرفــت. بــرای تحلیــل داده هــای توصیفی 
ــی  ــق فراوان ــن طری ــد و از ای ــتفاده ش ــی اس ــار توصیف از روش آم
ــع  ــودن توزی ــد. جهــت تعییــن طبیعــی ب و درصــد محاســبه گردی
داده هــا از آزمــون کلموگــروف اســمیرنوف اســتفاده شــد. همچنیــن 
ــز  ــن فرضــی و نی ــا میانگی ــا ب ــن داده ه جهــت مقایســه ی میانگی
ــه و  ــک نمون ــی ت ــون  ت ــب از آزم ــه ترتی ــا ب ــن متغیره ــط بی رواب
الگــوی معــادالت ســاختاری  از نــرم افــزار پــی ال اس نســخه 3 و 

اس پــی اس اس نســخه 26  اســتفاده شــد.

یافته ها
ــر  ــه ب ــان داد ک ــش نش ــه پژوه ــی 157 نمون ــار توصیف ــج آم نتای
ــد.  ــد زن بودن ــرد و 49/7 درص ــد م ــیت 50/3 درص ــاس جنس اس
ــل 24/2 درصــد مجــرد و 75/8 درصــد  ــت تاه ــه لحــاظ وضعی ب
ــد. بیشــترین درصــد پاســخ دهنــدگان دارای مــدرک  متاهــل بودن
کارشناســی ارشــد 45/9 درصــد و دکتــری 41/4 درصــد و کمتریــن 
آن هــا دارای مــدرک کارشناســی 12/7درصــد و پاییــن تــر بودند. در 
نهایــت از نظــر ســمت ســازمانی اکثــر پاســخ دهنــدگان را مدیــران 
ــد را  ــن درص ــد و کمتری ــی 76/4 درص ــای ورزش ــیون ه فدراس
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ــدند. ــامل می ش ــد ش ــان 7 درص ــران ادارت ورزش و جوان مدی
ــای  ــرای متغیره ــمیرنوف ب ــروف- اس ــون کلموگ ــاس آزم ــر اس ب
ــن  ــازی در ای ــن توانمندس ــه میانگی ــد ک ــخص گردی ــو، مش الگ
آزمــون6/081 و انحــراف معیــار 0/596، میانگیــن خالقیــت 3/925 
و انحــراف معیــار 0/435، میانگیــن جــذب خیریــن 4/486 و 
انحــراف معیــار 0/270 اســت. مقــدار آمــاره z آزمــون مذکــور برای 

هــر ســه متغیــر بــاالی 0/05 اســت. در نتیجــه توزیــع داده هــای 
ــال اســت. متغیرهــای مــدل نرم

بــا توجــه بــه نتایــج )جــدول1( مشــخص می شــود کــه وضعیــت 
زیــر مقیــاس هــای توانمندســازی، خالقیــت و جــذب خیریــن در 

نمونــه مطالعــه نســبت بــه وضعیــت فرضــی باالتــر اســت.

جدول1: نتایج آزمون t تک نمونه اي در خصوص اختالف میانگین های زیر مقیاس ها

P-valueدرجه آزادیآماره tمیانگین و انحراف استاندارد مشاهده شدهمیانگین فرضیمتغیرها/زیر مقیاس ها

0/6043/731560/001±46/08توانمندسازی

0/9659/441560/001±46/53معناداری

0/9752/241560/001±46/54شایستگی

1/0119/401560/001±45/61خودمختاری

0/9426/021560/001±45/24تأثیر

0/4426/641560/001±33/93خالقیت
0/3552/751560/001±34/48بالقوه
0/5322/961560/001±33/97بالفعل

0/795/381560/001±33/41حمایت سازمانی درک شده
0/2768/931560/001±34/48جذب خیرین

0/4442/241560/001±34/48آموزش
0/4739/211560/001±34/48فرهنگ 

0/3849/251560/001±34/51مسائل حقوقی
0/3061/561560/001±334/49اخالق گرایی

شکل 1: الگو در حالت تخمین ضرائب استاندارد

ــکل  ــیرها در )ش ــده مس ــتاندارد ش ــب اس ــاخص ضری ــج ش نتای
1( نشــان داده شــده اســت. مقــدار ضریــب اســتاندارد شــده 
ــب  ــدار ضری ــا 0/654، مق ــر ب ــت براب ــر خالقی ــازی ب توانمندس

اســتاندارد شــده توانمندســازی بــر جــذب خیریــن برابر بــا 0/488 و 
مقــدار ضریــب استانداردشــده خالقیــت بــر جــذب خیریــن برابــر با 
ــت می باشــند. ــب مذکــور مثب 0/316 می باشــد کــه تمامــی ضرائ
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شکل 2:  مقدار آماره ی تی

نتایــج )جــدول 2( وزن هــای رگرســیونی اســتاندارد شــده را 
ــه  ــوان تفســیر نمــود ک ــج، می ت ــر اســاس نتای نشــان می دهــد. ب
میــان توانمندســازی بــا ضریــب مســیر 0/488 و نســبت بحرانــی 
ــان  ــر از 0/01 )ســطح اطمین ــاداری کوچکت )5/296( و ســطح معن
99%( بــا جــذب خیریــن همبســتگی مثبت و معنــاداری وجــود دارد. 
همچنیــن میــان توانمندســازی بــا ضریــب مســیر 0/654 و نســبت 

ــر از 0/01 )ســطح  ــاداری کوچکت ــی )13/523( و ســطح معن بحران
اطمینــان 99%( بــا خالقیــت همبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود 
ــب مســیر 0/316  ــا ضری ــت ب ــان خالقی ــن می ــر ای دارد. عــالوه ب
ــر از 0/01  ــاداری کوچکت ــطح معن ــی )3/351( س ــبت بحران و نس
ــت و  ــن همبســتگی مثب ــا جــذب خیری ــان 99%( ب )ســطح اطمین

ــاداری وجــود دارد.  معن

جدول2: وزن های رگرسیونی استاندارد شده 

نتیجهمقادیر pآماره tضریب مسیررابطه بین متغیرها

تائید0/4885/2960/01توانمندسازی --< جذب خیرین
تائید0/65413/5230/01توانمندسازی --< خالقیت
تائید0/3163/3510/01خالقیت --< جذب خیرین

در )جدول 3( معیارهای کلی کیفیت الگو نمایش داده شده است.

 جدول3: معیارهای کلی کیفیت الگو

جذب خیرینشاخص ها

0/243میانگین واریانس استخراجی 
0/541ضریب تعیین

ــرای  ــرازش الگــو از شــاخص GOF اســتفاده می شــود. ب ــرای ب ب
بدســت آوردن بــرازش الگــو در ابتــدا بایــد مقــدار اشــتراکی متغیــر 
ــب  ــدار ضری ــپس مق ــن( را )0/243( و س ــذب خیری ــته )ج وابس

تعییــن متغیــر وابســته )جــذب خیریــن( )0/541( را در نظــر گرفــت 
و ســپس ایــن مقادیــر را در فرمــول زیــر گذاشــت.
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در نتیجــه مقــدار شــاخص GOF برابــر اســت بــا 0/362 کــه ایــن 
ــوان  ــه عن ــدار 0/01، 0/25 و 0/41 ب ــه ســه مق ــا توجــه ب ــدد ب ع
مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوی بــرای GOF، حاکــی از آن اســت 
کــه معیــار قــدرت کل مالگــو متوســط اســت. الگــوی پژوهــش از 

بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت.

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هدف همبســتگی توانمندســازی روانشــناختی و 
خالقیــت مدیــران ورزشــی در جــذب خیریــن انجام شــد. بر اســاس 
یافته هــا بطــور کلــی، همبســتگی بیــن توانمندســازی بــا خالقیــت 
و خالقیــت بــا جــذب خیریــن، مثبــت بــوده اســت. همانطــور کــه 
در مقدمــه نیــز ذکــر شــد، پژوهشــی کــه بــه صــورت اختصاصــی 
ــران  ــت مدی ــناختی و خالقی ــازی روانش ــتگی توانمندس ــه همبس ب
ورزشــی در جــذب خیریــن بپــردازد، یافــت نگردیــد. لــذا، بــه بحــث 
پژوهــش هــای مشــابه پرداختــه شــد. بعنــوان مثــال، خســرومنش 
ــد کــه 11 عامــل  و همــکاران )30( در مطالعــه خــود، نشــان دادن
ــدند  ــی ش ــران معرف ــی در ای ــت ورزش ــل حمای ــوان عوام ــه عن ب
ــای  ــی، نهاده ــکار عموم ــا، اف ــانه ه ــت، رس ــداز: حمای ــه عبارتن ک
حاکمیتــی، هــواداران، شــرایط اقتصــادی، ماهیــت حامــی، ماهیــت 
نهــاد ورزشــی، فعالیــت ورزشــی، بازاریابــی کمیــن و واســطه هــا، 
حامــی و فعالیــت ورزشــی بــه عنــوان دو طــرف اصلــی در شــکل 
گیــری حمایــت ورزشــی شناســایی شــدند. همچنیــن، افشــاری و 
همــکاران )31(، در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه معیــار عوامــل 
مدیریتــی و ســازمانی، بــه عنــوان مهمتریــن عامــل جذب ســرمایه 
ــن،  ــد. همچنی ــی ش ــتان معرف ــی اس ــای ورزش ــروژه ه ــرای پ ب
عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی کمتریــن اهمیــت را داشــتند. در ایــن 
راســتا، نتایــج پژوهــش خســرومنش و همــکاران )30( و افشــاری و 
همــکاران )31( حاکیســت کــه از جهــت برخــی عوامــل شناســایی 
ــران  ــر در توانمندســازی روانشــناختی و خالقیــت مدی شــده و موث

ورزشــی در جــذب خیریــن همســو بــوده اســت. 
همبســتگی  حاکیســت  حاضــر  پژوهــش  نتایــج  همچنیــن، 
توانمندســازی در جــذب خیریــن مثبــت بــوده اســت. در این راســتا، 
ــن  ــه بی ــکاران )22( نشــان داد ک ــی و هم ــج پژوهــش فراهان نتای
4 عامــل مهــم روانشــناختی توانمندســازی )احســاس معنــی داری 
بــودن، احســاس خودتعیینــی، احســاس تأثیــر و احســاس اعتمــاد( 
و کارآفرینــی ســازمانی رابطــه مســتقیم و معنــا داری وجــود داشــته 
ــن  ــت داشــته اســت. در تبیی ــه پژوهــش حاضــر، مطابق ــا یافت و ب
ایــن یافتــه مــی تــوان چنیــن اذعــان داشــت کــه توانمندســازی بــا 
ایجــاد عالقــه، انگیــزش و آمــوزش، قابلیــت هــا و شایســتگی های 

کارکنــان را پــرورش مــی دهــد و تحقــق اهداف ســازمان را، میســر 
مــی ســازد. بعبــارت دیگــر، توانمندســازی کارکنــان، یکــی از روش 
هــای مؤثــر بــرای افزایــش بهــره وری کارکنــان و اســتفاده بهینــه 
از ظرفیــت و توانایــی هــای فــردی و گروهــی در راســتای اهــداف 
ســازمانی مــی باشــد. درنتیجــه، در ایــن راســتا مــی تــوان انتظــار 
داشــت کــه تمامــی کارکنــان خــود را موظــف بــه اجــرای اهــداف 
ــداف  ــق اه ــت تحق ــته و در جه ــن( دانس ــذب خیری ــازمانی )ج س
ســازمان، بکوشــند. همچنیــن، توانمندســازی روانشــناختی در 
برگیرنــده مجموعــه ی تدابیــر و روش هایــی اســت کــه بــه کمــک 
آن، رفتــار کارکنــان دچــار تغییــر شــده و آن هــا را قــادر مــی ســازد 
ــا توجــه بــه شــرایط ســازمان، بهتریــن تصمیمــات را اتخــاذ  تــا ب
نماینــد؛ لــذا، بــا ارائــه خالقیــت در قالــب فعالیــت هــای گروهــی، 
ســازمان را در جهــت بهــره وری هدایــت مــی نماینــد. در نهایــت، 
ــناختی  ــازی روانش ــه توانمندس ــود ک ــن نم ــن تبیی ــوان چنی ــی ت م
یــک فرآینــد مؤثــر و پیــش گام اســت، کــه هــم بــرای ســازمان 
مزیــت راهبــردی ایجــاد مــی کنــد و هــم بــرای کارکنــان، فرصــت 
مشــارکت در کامیابــی ســازمان مــی آفریند؛ این مشــارکت، نگرشــی 
ــه و  ــأت گرفت ــدی نش ــس توانمن ــک ح ــه از ی ــی ک ــت جمع اس

ــه ارمغــان خواهــد آورد )22(. اعتــالی کیفــی ســازمان را ب
ــه حاضــر، همبســتگی  ــج مطالع ــر اســاس نتای ــر، ب از ســوی دیگ
ــر  ــایان ذک ــت. ش ــوده اس ــت ب ــن مثب ــذب خیری ــت در ج خالقی
اســت کــه در ایــن زمینــه، پژوهــش مشــابهی یافــت نگردیــد کــه 
بــه بحــث بــا نتایــج آن پرداختــه شــود. امــا، در تبییــن ایــن یافتــه                                                                                                        
ــری  ــش و بکارگی ــا افزای ــه ب ــود ک ــن نم ــن تبیی ــوان چنی ــی ت م
ــای  ــا اســتفاده از راه ه ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــان ق ــت، کارکن خالقی
ــوند.  ــن ش ــذب خیری ــب ج ــر، موج ــالق ت ــر و خ ــر، بهت جدیدت
همچنیــن، نظــر بــه اینکــه امــروزه در جامعــه ای زندگــی                                                                                              
مــی کنیــم کــه شــرایط کاری در حــال تغییــر بــوده و در            
ــت در  ــود خالقی ــدارد، وج ــود ن ــات وج ــف ثب ــای مختل ــه ه زمین
ســازمان جهــت برخــورد بــا ایــن شــرایط ضــروری بنظــر می رســد 
)32(. بعــالوه، ســـازمان هــاي عصــر حاضــر بــا تحــوالت و تهدیدات 
گســترده بیــن المللــی مواجــه انــد و بــراي اینکــه بتواننــد در دنیــاي 
متالطــم امــروز بــه حیـــات خـــود ادامـــه دهنــد بایــد بــه خالقیت 
روي آورده، ضمــن شــناخت تغییــرات بــر آن هــا تأثیــر نهــاده و بــه 
شــکل دلخــواه درآورنــد. زیــرا افــراد خــالق و نــوآور بــا پیشــنهاد 
ــد شــده و موجــب حفــظ و  ــرات، موجــب رشــد و افــکار جدی تغیی

ــد )33(.  ــی گردن ــازمان م ــای س ارتق
در نهایــت، بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر، همبســتگی 
ــتا،  ــن راس ــوده اســت. در ای ــت ب ــت مثب ــر خالقی ــازی ب توانمندس
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نتایــج پژوهــش ناظمــی )34( و پژوهــش جــوادی پــور و پارســاجو 
ــر                                                                                             ــش حاض ــج پژوه ــا نتای ــوان ب ــه همخ ــرد ک ــاره ک )21( اش
ــور و  ــوادی پ ــش ج ــج پژوه ــال، در نتای ــرای مث ــد. ب ــی باش م
ــه  ــان ک ــه ادارات ورزش و جوان ــده ک ــزارش ش ــاجو )21( گ پارس
ــود  ــان خ ــرای کارکن ــواد الزم ب ــع و م ــزات، مناب ــه تجهی ــه تهی ب
بهــا مــی دهنــد، ایــن امــر موجــب پــرورش یافتــن نیــروی انســانی 
خــالق و توانمنــد مــی گــردد؛ چــرا کــه توانمندســازی بــه عنــوان 
ــش  ــب آن، افزای ــت و متعاق ــزه و رضای ــرای ایجــاد انگی ــی ب عامل
ــج پژوهــش ناظمــی )34( حاکیســت  ــی اســت. بعــالوه، نتای کارای
ــان ادارات ورزش  ــت کارکن ــر خالقی ــناختی ب ــازی روانش توانمندس
و جوانــان اســتان ســمنان تاثیــر مــی گــذارد. در ایــن زمینــه، ایــن 
یافتــه را چنیــن مــی تــوان تبییــن نمــود کــه بــه نظــر مــی رســد 
خالقیــت بــه عنــوان شــاخصه ای، از شــرایط احــراز موقعیــت های 
بــاال و توانمندســازی بــه شــمار مــی آیــد. بعــالوه، ســطوح بــاالی 
توانمندســازی ســبب افزایــش روحیــه کارکنــان، کاهــش غیبــت، 
ــر می شــود.  ــر موث ــه مدیریــت تغیی افزایــش خالقیــت و کمــک ب
ــت  ــروز خالقی ــر در ب ــل مؤث ــی از عوام ــر، یک ــارت دیگ ــه عب ب
ــه در آن  ــت ک ــازي اس ــازي و بسترس ــه س ــه، زمین ــک جامع در ی
ــر  ــا تأثی ــوده و ب ــراي رشــد دادن دیگــري ب ــالش ب همــگان در ت
مثبــت بــر روي یکدیگــر، بــه پیشــرفت جامعــه )ســازمان( کمــک 

مــی کننــد. 

نتیجه گیری
ــا  ــازی ب ــن توانمندس ــه بی ــت ک ــر حاکیس ــش حاض ــح پژوه نتای

خالقیــت و خالقیــت بــا جــذب خیریــن، همبســتگی مثبــت وجــود 
ــی و  ــۀ ورزش ــگ خیری ــترش فرهن ــن رو، گس ــت. از ای ــته اس داش
ــن  ــردم را در تأمی ــتردۀ م ــارکت گس ــرای مش ــازی ب ــگ س فرهن
ــی  ــر م ــه نظ ــروری ب ــف ض ــاد مختل ــی در ابع ــای ورزش نیازه
ــوان  ــی ت ــای پژوهــش حاضــر م ــت ه ــه محدودی ــد. از جمل رس
ــن                      ــران و معاونی ــه مدی ــش ب ــه پژوه ــردن جامع ــدود ک ــه مح ب
ســازمان هــای ورزشــی اســتان تهــران اشــاره نمــود کــه در تعمیم 

ــردد. ــاط گ ــی بایســت احتی ــهرها م ــایر ش ــه س ــج ب نتای

سپاسگزاری
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ــگاه  ــی در دانش ــت ورزش ــش مدیری ــی گرای ــت بدن ــته تربی رش
ــی  ــه راهنمای ــران ب ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــالمی واح آزاد اس
آقــای دکتــر علــی زارعــی اســت کــه بــا کــد 15513969 تاریــخ 
1399/11/15 در ســایت https://irandoc.ac.ir/ بــه ثبت رســیده 
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