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چکیده
تعیین اثر توانمندي روانشناختی در شکل گیري خالقیت و به هدف از پژوهش حاضر

جامعه ي آماري این تحقیق را .تبع آن اثرگذاري بر سطح تعهد سازمانی کارکنان بود
فر از ن170تعداد نمونه ي آماري .کارکنان شرکت گاز مرکزي خراسان رضوي تشکیل داد

داده ها ي پژوهش از طریق .کارکنان بود که به شیوه ي نمونه گیري طبقه اي انتخاب شد
پرسش نامه جمع آوري گردید و روایی محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظر خبرگان و 

ضریب آلفاي . روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدي مورد بررسی قرار گرفت
تجزیه . نیز براي همه ي متغیر ها ،پایایی آن را مورد تایید قرار داد7/0کرونباخ بزرگ تر از 

A.M.O.Sر یابی معادالت ساختاري و با استفاده از نرم افزاو تحلیل داده ها در قالب مدل

نتایج نشان داد که توانمندي روانشناختی بر متغیرهاي خالقیت و تعهد . انجام پذیرفت
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مقدمه
در جهان امروز گسترش علم و فناوري تمام فعالیت هاي اجتماعی،اقتصادي،فرهنگی و 

ز مشخصات بارز این عصر،جایگزین شدن دانایی سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است و ا
ها در پی آن هستند که با استفاده از انسانی ي انسانی است؛در نتیجه همه سازمانوسرمایه

سرمایه انسانی یکی .ترین،کارآمدترین و انعطاف پذیر ترین شیوه ها براي بقاي خود تالش کنند
دارایی خود می تواند منبع خالقیت و هاي دانش در سازمان است و ایناز مهم ترین دارایی

کند هاي بدیع هم چون موتور محرکی براي سازمان عمل میایده).1389مهدوي،(نوآوري باشد
وري و اثر خالقیت به عنوان عاملی تاثیر گذار بر بهره.دهندو آن را از سکون و فنا نجات می

لیدات و خدمات، افزایش بخشی حائز اهمیت است و بر بالندگی سازمان،افزایش کیفیت تو
ها ، تنوع تولیدات، کاهش بروکراسی انگیزش کارکنان، افزایش تعهد کارکنان، کاهش هزینه

پیران و (اداري اثر دارد و مشوق عمل گرایی است، بنابراین نیاز به مطالعه و بررسی بیشتري دارد
عنوان یک سرمایه با توجه به اهمیت روزافزون نیروي انسانی در سازمان به).1391دیگران،

هاي الزم براي بهتر انجام دادن شیوه هاي عملکرد در باارزش سازمانی و لزوم کسب توانمندي
در سازمان شرایطی را فراهم کرد تا آنهاسازمان، الزم است که در جهت بروز استعدادهاي بالقوه 

ابطحی و (جاد کنند تر و با بهره وري بیشتر ایاهاي نو و بدیع بیافرینند و روشهاي کارشیوه
از بنابراین یکی از فنون موثر براي افزایش بهره وري کارکنان و استفاده ي بهینه ).1386عابسی،

. ظرفیت و توانایی فردي و گروهی آنها در راستاي اهداف سازمانی، توانمندسازي آنها می باشد
یابد،سازمان به اثر از سوي دیگرتوانمندي  کارکنان باعث می گردد کیفیت ارائه خدمات بهبود
ها با این کارکنان بخشی خود مطمئن گردد و انگیزه و تعهد کارکنان افزایش یابد و سازمان

با توجه به این . توانمند،متعهد و داراي انگیزه بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق دهند
زان تعهد آنها به سازمان و که یکی از عوامل پنهان،ولی تاثیر گذار در رفتار شغلی کارکنان ،می

شغلشان است،توجه به تعهد نیروي انسانی چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی اهمیت 
ها نشان می دهد تعهد سازمانی کارکنان موجب کاهش بروز تجزیه و تحلیل. زیادي دارد

ند ،رفتارهایی مانند غیبت، ترك کردن و جابه جایی می شود و در مقابل برون دادهایی مان
بانی و (رضایت شغلی ،رفتار شهروندي سازمانی و درگیري شغلی افزایش می یابد

با توجه به آن چه گفته شد می توان گفت توجه به توانمندي روانشناختی ، ).2004همکاران،
خالقیت و تعهد سازمانی کارکنان براي شرکت گاز مرکزي خراسان رضوي داراي دو فایده 

به این دلیل که هم موجب بالندگی و . فایده اي براي افراد) زمان بفایده اي براي سا) الف:است
رشد و بقا و کیفیت خدمات شرکت می شود و هم موجب افزایش انگیزش کارکنان،رضایت 
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.شغلی و عالقه افراد به سازمان می شود 

بیان مساله
ایجاد پیوندکه شناخت و نگهداري از منابع انسانی صرفا نگه داشتن افراد در سازمان نیست بل

چه بسا افرادي که سالها در سازمان .آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است
می مانند ولی عامل ماندن آنها اجبار است و در این صورت نه تنها باري از دوش سازمان بر نمی 

. )1389اسماعیلی،(د بلکه اگر فرصت پیدا کنند بار سنگینی بر دوش سازمان می گذارندندار
باید عوامل مرتبط با آن شناسایی و تقویت کارکنان به سازمان براي افزایش تعهد بنابراین

یکی از عواملی که می تواند بر روي تعهد سازمانی افراد تاثیر گذار باشدخالقیت افراد در .شود
نیازمند افکار، در حقیقت سازمانها براي بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود . سازمان است

.)1381الوانی،(اندیشه ها و نظرات نو و تازه هستند وگرنه به زوال و نابودي محکوم خواهند شد 
ي وقتی کارکنان در کار خود خالق باشند،قادر خواهند بود ایده هاي تازه و مفیدي درباره

لیل خالقیت به این د.فرآیندها، محصوالت، عملکرد، خدمات و رویدادهاي سازمان ارائه دهند
عامل دیگري که می تواند .کارکنان به بقاي سازمان و ماندگاري آنان در سازمان کمک می کند

سازمانها باید .تبر روي تعهد سازمانی افراد تاثیر گذار باشد،توانمندي روانشناختی کارکنان اس
اب رفتارهاي کارکنان به عنوان بازت.احساس نیروي شخصی کارکنان را تقویت نمایند

یکی از ).2005گیسلر،(توانمندسازي، با وجود اهمیت ویژه شان اغلب مورد غفلت قرار می گیرد 
چالش هاي مدیران در عصر حاضر در سازمان ها،عدم استفاده کافی از منابع فکري،توان ذهنی و 

تفاده هاي کارکنان اسدر اغلب سازمان ها از توانایی. ظرفیت هاي بالقوه منابع انسانی موجود است
به عبارت دیگر،افراد توان بروز خالقیت ،ابتکارو فعالیت بیشتري دارنداما در .بهینه نمی شود

صفري (محیط سازمانی به دالیلی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره برداري نمی شود 
هایی است که در آستانه ي با توجه به این که شرکت گازاز جمله شرکت).1390دولو،

قرار دارد و در حال حاضر نیز ارتباط نزدیکی با شرکت هاي خصوصی دارد خصوصی سازي
،مساله ي تعهد سازمانی کارکنان این سازمان و عوامل تاثیر گذار بر آن از جمله خالقیت و 

در این تحقیق .ي جدي براي مدیران این سازمان باشد اتوانمندي روانشناختی آنان می تواندمساله 
ي روانشناختی وخالقیت بر تعهد سازمانی پرداخته شد و نوآوري این تحقیق به اثرگذاري توانمند

بررسی نقش واسط خالقیت در رابطه ي بین توانمندي روانشناختی و تعهد سازمانی است که با 
بررسی هاي صورت گرفته مطالعه اي در قالب مدل پبشنهادي انجام نگرفته لذا آزمون این مدل 

.رح متغیر هاي مورد نظر و شواهد تجربی این مدل فراهم سازدمی تواند زمینه را براي ط
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ادبیات نظري پژوهش
تعهد سازمانی

رافرد،سازمانیکهاستحالتیسازمانیبیان می کنند که تعهد) 1390(قنبري و حجازي
سازمانیتعهددیگرعبارتبه.بماندباقیسازمانآنعضویتدرکندآرزووبداندخودمعرف
وست .رساندمیراسازمانرفاهوموفقیتوسازمانبهکارکنانوفادارييدربارهشنگرنوعی

نیز معتقد است که تعهدکارکنان به سازمان احراز هویت خود با سازمان و ) 2011(1گست 
در .مشغولیت در آن و درباره ي میل کارکنان به بودن به عنوان عنصري از سازمان می باشد

بیان می کنند  که ) 2008(2تساي و هانگهاي مختلفی بیان  شده امانی مدلارتباط با تعهد سازما
مبتنی بر درك جامع و کامل خود از تعهد سازمانی براي آن چهارچوب سه بعدي که آلن و میر،

ارائه دادند، چهارچوبی غالب تر ،نافذ تر و برجسته تر نسبت به سایر مدل ها براي تحقیقات مربوط 
استفاده )1990(بنابراین در این پژوهش از مدل تعهد سازمانی آلن و میراست،به تعهدسازمانی 

عبارت است از 3تعهد عاطفی . آلن و میر براي تعهد سازمانی سه بعد در نظر گرفته اند.شودمی
. وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان و تعیین هویت با آن و درگیر شدن در فعالیت هاي سازمان

ساس هزینه هایی که بر اثر ترك یک سازمان به فرد وارد می شود شکل گرفته بر ا4تعهد مستمر
بر این اساس،هر قدر فرد تصور کند در صورت ترك خدمت هزینه هاي زیادي متوجه او .است

بر 5تعهد هنجاري.خواهد شد،تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد، در او بیشتر خواهد شد
ازمان تاکید دارد و کارکنانی که تعهد هنجاري قوي دارند احساس احساس الزام به ماندن در س

).2010کو و دیگران ،(می کنند که باید بمانند و در واقع احساس دین به ماندن در سازمان دارند

خالقیت
خالقیت را به معناي به کارگیري توانایی هاي ذهن براي ایجاد یک )1387(گودرزي 

تولید ایده هاي تازه و ارزشمند توسط یک فرد یا راخالقیت )1979(6آمابیل. فکرجدید می داند
آمابیل در تعریف دیگري خالقیت را .تعریف می کند،کنندگروهی از افراد که با هم کار می

و "مهارت هاي تفکر خالق"،"مهارت هاي مربوط به حوزه فعالیت"متشکل از سه عنصر 
کهیافتمدرتحقیق12انجامباوسال12طیمنوي بیان می کند که.می داند"انگیزش درونی"

.کندمیایفاخالقیتدررانقشترینمهمدرونیانگیزش

1. Westgees.
2. Tsai& Huang
3Affective Commitment
4Continuance Commitment
5Normative Commitment
6 .Amabile
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توانمندسازي
توانمندسازي دادن قدرت،آزادي، دانش و مهارت به کارکنان براي تصمیم گیري در انجام 

و پاسخ گویی توانمندسازي به مفهوم احساس مسئولیت ).1388دفت،(امور به صورت موثر است
بیان )2011(1دویتینگ).2008گرسلی و دیگران،(بیشتر کارکنان براي عملکرد سازمان است

: کند که دو دیدگاه کلی در ادبیات توانمندسازي وجود داردمی
دیدگاه کالن یا اجتماعی ساختاري که ساختارها و سیاست هاي گوناگون توانمندسازي )الف

.را مد نظر قرار می دهد
دگاه خرد یا روانشناختی که به توانمند سازي به عنوان یک شکل خاص از انگیزه دی) ب

.کندي درونی توجه می
ازشخصیکنترلاحساسیکعنوانبهراروانشناختیتوانمندي) 2014(2تسماچوشپیرا

بیان می کند که توانمندي روانشناختی به عنوان یک )2010(ارتاك.اندکردهیادکاردرك
ختی است که به وسیله حسی از درونی شدن اهداف و درك شایستگی تصور می حالت شنا

که درونی توانمندي روانشناختی را به عنوان یک ساختار انگیزش) 1995(3اسپریتزر.شود
متشکل از شان می باشد وي جهت گیري فعاالنه ي افراد به نقش هاي کاريمنعکس کننده

که با توجه به ربودن و تاثیرگذاري تعریف کرده استمعناداخودمختاري،چهاربعد شایستگی،
. این که در این تحقیق  از ابعاد این مدل استفاده شده است به توضیح هر یک می پردازیم

4شایستگی

انجامبرايالزمهايتواناییوهامهارتکهدارنداعتقادکارکنانکهايدرجهبهشایستگی
شایستگی یک باور شخصی ).1995اسپریتزر،(شودمیطالقاهستند،داراخوبیبهراکارشان

( است که فرد احساس می کند می تواند وظایف محول شده را به طور موفقیت آمیز انجام دهد 
.)2010کو و دیگران،

5خودمختاري

چگونگیبرايالزماستقاللکهکنندمیاحساسکارکنانکهايدرجهبهمختاريخود
خود مختاري یک جنبه ).1995اسپریتزر،(شودمیاطالقهستند،داراوبیخبهراکارشانانجام

1 . Dewettinck
2 .Shapira& Tsemach
3 .Spritzer
4. Competence
5.Self-determiation
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این ویژگی هم چنین .از انتخاب در خود آغازگر بودن و کنترل کردن یک فعالیت است 
منعکس کننده ي استقالل در فرآیندهاي تصمیم گیري درباره ي این که کجا و کدام وظایف را 

). 2010کو و دیگران،(تعهد کنند، می باشد

1موثر بودن

اثرشغلعملیاتیوراهبردي،ادارينتایجبرتواندمیفردکهاستايدرجهبودنموثر
درجه اي است که کارکنان اعتقاد دارند بر سیستم هاي سازمانی ).1995اسپریتزر،(بگذارد

).2010کو و دیگران،(که در آن جاي گرفته اند، تاثیر گذارند

2معنی دار بودن 

.)1995اسپریتزر،(رفتارهاستهاوباورها،ارزشوکاريالزاماتبینتناسببودن،اردمعنی
می کنند اهداف شخصی آنها با دار بودن به درجه اي گفته می شود که کارکنان احساسمعنی

).2010کو و دیگران،(کارشان در ارتباط است

توانمندي روانشناختی و خالقیت
توسعهوافزایشکلیديهايمولفهازن می کنند یکیبیا) 2011(3سورنسن و استوارت 

نوآوريوخالقیتبامرتبطهايمهارتوفرددرونیهايانگیزهکارکنان،نوآوريوخالقیت
در)2012(ودیگرانسان.باشدمیکارکنانروانشناختیتوانمنديهمانواقعدرکهباشدمی

توانمندسازيبینيرابطهدرروانشناختیتوانمنديمیانجینقشيرابطهبررسیبهپژوهشی
میانجیروانشناختیتوانمنديکهبودآنازحاکیپژوهشنتایج.پرداختندخالقیتوساختاري

بینقويهمبستگیچنیناست وهمخالقیتوساختاريتوانمندسازيبینيرابطهدرقوي
نیز ) 1389(دهقانونیصدقیاصالحی.داردوجودکارکنانخالقیتوروانشناختیتوانمندي

.داردوجودخالقیتوروانشناختیتوانمنديمیانمستقیمیوقوينشان دادند که همبستگی
.کردمعرفیخالقیتراروانشناختیتوانمنديهايپیامدازخودیکیمدلنیزدر)1995(اسپریتزر

نمندي روانشناختی و تعهد سازمانیتوا
انسانی،منابعاستراتژیکهاينقشوسازمانیتعهدبینکهداردمیبیان) 2007(4باتناگر

1 .Impact
2. Meaning
3 . Sorensen  , & Stuart.
4 .Batnager
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وریلیکهمدلیدر.داردوجودرابطهسازمانییادگیريقابلیتوروانشناختیتوانمندي
کاراییتعهد،رايتوانمنداصلیپیامدسهدادندارائهکارکنانيتوانمندبراي) 2003(همکاران

ومثبتتاثیرروانشناختیتوانمنديکهدادندنشان)2010(دیگرانوکو.انددانستهنوآوريو
متغیردواینبینيرابطهبررسیبه) 1392(مهرآراوودادي.داردکارکنانتعهدبرمعناداري

آنانسازمانیتعهدوکارکنانروانشناختیتوانمنديمیانکهبودآنازحاکینتایجپرداختند و
توانمندياثرازموجودادبیاتحقیقتدر. داردوجودقويگیهمبستمطالعهموردجامعهدر

وزو؛2004دیگران،وآوالیو.(کندمیحمایتکارکنانسازمانیتعهدبرروانشناختی
).2010دیگران،وکوازنقلبه؛2002السوا،؛2004دیگران،

خالقیت و تعهد سازمانی
دركکارمحلدرراخالقیتوچالش،مشارکتازباالییيدرجهکارکنانکهزمانی

محیطکننداحساسکارکنانکهزمانیمقابلدر.شوندمیسازمانبهمتعهدوانگیزهباکنند
ومی کنندپیداکمترييدارند،انگیزهکاربرايایدهدادندرکمیآزاديواستنامطمئن

بیان) 2001(1ورجوجزو).2010دیگران،وایساکسن(شودمیکمترسازمانبهنسبتتعهدشان
بهخودازباالییخالقیتصورتیدرداشتند،باالییشغلیرضایتکهکارکنانیکهکردند
تاییدپژوهشیدر) 1391(ودیگرانحاجلو. باشندداشتهنیزباالییتعهدکهگذارندمینمایش
در) 2011(دیگرانو2هو.دارندبیشتريسازمانیتعهدترندخالقکهپرستارانیکهکردند

.پرداختندخالقیتوتفکرسبکبینيرابطهدرسازمانیتعهدواسطنقشبررسیبهپژوهشی
نقشخالقیتوتفکرسبکبینرابطهدرسازمانیتعهدکهبودآنازحاکیپژوهشایننتایج

تعهدوخالقیتيرابطهبررسیبهپژوهشینیزدر) 2009(همکارانو3چن. کندمیاجراواسط
تعهدبامعنادارييرابطهخالقیتکهبودآنازحاکیپژوهشاینپرداختند که نتایجمانیساز

.داردسازمانی

سازمانیتعهدوروانشناختیتوانمنديبینيرابطهدرخالقیتواسطنقش
تاگردندمیترکیبباهمتوانمنديچهاربعددارندمیبیان) 1990(4ولتهوسوتوماس

.شودایجادکاريرفتارهايپایداريوپذیريانعطافخالقیت،عمل،بتکاراازباالییسطوح
وابتکاروقدرتمند،داراينفسبهاعتمادباافرادعنوانبهتوانمندکارکناندادندشرحآنان

1 . Zhou & George
2 . Hou
3 . Chen
4 . Thomas & Velthouse
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احساسوهستندگذارتاثیرآنهاکهدارنداعتقادتوانمندکارکنان. هستندکاردرخالقیت
) 2006(دیگرانوآلج.دارندکاردرفنیهايزمینهدردیگرانبهنسبتکمتريمحدودیت

نفسیبهاعتمادودارندنوهايایدهدادنبرايعملآزاديتوانمندکارکنانکهکردنداستدالل
دادنبرايعملآزاديدارايکهکارکنانیطرفیاز.استارزشباهایشانایدهاینکهدارند
).2010دیگران،وایساکسن(دارندسازمانبهنسبتبیشتريتعهدواندانگیزهباهستندایده

همان طور که مالحظه می شودافرادي که احساس شایستگی ،خود مختاري،تاثیرگذاري 
توانند  از این ظرفیت برخوردار شوند که هم ایده هاي نو و مفیدي و معنی داري دارند می

لیو در این راستا عهد و دلبستگی داشته باشندبراي سازمان ارائه دهند و هم نسبت به سازمان ت
بیان می کنند که توانمندسازي مقدم بر تعهد است و وقتی ادراك فرد از )2007(و دیگران 1

سازمانی وي افزوده توانمندسازي افزایش پیدا کند ،ایده هاي نو و مفیدي می دهد وبر تعهد
ان نتیجه گرفت که، هر مقدار با توجه به مطالب ذکر شده در این بخش،می تو. می شود

کارکنان سازمان از فرآیند هاي شناختی توانمند شده ي بیشتري برخوردار باشند، هم سازمان 
.و هم کارکنان از مزایاي این توانمندي،منتفع خواهند شد

مدل تعدیل شده و که مدل زیربا توجه به ادبیات موضوع و روابط ذکر شده، در این تحقیق،
است ) 2009(و چن و همکاران) 2012(، سان و دیگران)2010(ي مدل کو و دیگرانهتوسعه یافت

فرضیه هاي پژوهشی و بر مبناي چهارچوب مفهومی ارائه شده،مبناي پژوهش قرار گرفته است 
:زیر مطرح شده اند

هاي تحقیقفرضیه
راسان توانمندي روانشناختی تاثیر معناداري بر خالقیت کارکنان  شرکت گاز خ- 1

1 .Liv
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.رضوي دارد
توانمندي روانشناختی تاثیر معناداري برتعهد سازمانی کارکنان  شرکت گاز خراسان - 2

.رضوي دارد
.خالقیت تاثیر معناداري بر تعهد سازمانی کارکنان  شرکت گاز خراسان رضوي دارد- 3
ز خالقیت در رابطه ي بین توانمندي روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان شرکت گا- 4

.خراسان رضوي میانجی گري می کند

روش تحقیق
ي ت کاربردي و به لحاظ روش در زمرهي کنونی به لحاظ هدف در حوزه ي تحقیقامطالعه

مرکزي گاز ي آماري تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکتجامعه. استتوصیفی - مطالعات پیمایشی
به تعداد 1نفر، ارکان ثالث 200تعداد به نفر که شامل کارکنان رسمی305به تعداد خراسان رضوي

با توجه به این که حجم جامعه ي آماري در این .بودندنفر50به تعداد 2نفروقرارداد مستقیم55
تحقیق محدود و مشخص می باشد از فرمول کوکران براي تعیین حجم نمونه استفاده شد و بر 

تعداد احتساب نسبت کارکنان در هر طبقه با در ادامه .نفرتعیین شد164اساس آن حجم نمونه برابر با 
پرسش نامه به شیوه ي نمونه گیري تصادفی طبقه اي در میان کارکنان توزیع شد که از این 200

.درصد تعیین شد85نرخ بازگشت  .پرسش نامه به صورت کامل بازگردانده شد170تعداد 
:ک از آن ها توضیح داده شده اندابزار گردآوري داده ها سه پرسش نامه بود که در ادامه هری

) 2010(که از پژوهش کو و دیگران) 1995(پرسشنامه ي توانمندي روانشناختی اسپریتزر
بعد است که شامل معناداري، شایستگی، 4گویه و 15این پرسش نامه داراي . گرفته شده است

توسعه ) 1996(پرسش نامه ي خالقیت توسط گانسن و ویتز.خود مختاري و تاثیر گذاري است
پرسش نامه تعهد سازمانی .گرفته شده است )2011(داده شده است و از پژوهش کائلو ودیگران

توسعه داده شده است و از پژوهش کو ) 1991(بعد است که توسط آلن و میر3گویه و 11شامل 
گرفته شده است که شامل سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و بعد تعهد ) 2010(و دیگران

.ري استهنجا
در این مطالعه جهت سنجش روایی پرسش نامه از روش روایی محتوایی و روایی سازه 

چنین تعدادي از روایی محتوا بر اساس نظرات اساتید راهنما و مشاور و هم.استفاده گردید

خصوصی که باشرکت گاز قرارداد دارند، تامین می شوند کارکنانی هستند که توسط شرکت هاي:  کارکنان ارکان ثالث. 1
.یعنی به طور مستقیم با شرکت قرارداد ندارند

سال یا بیشتر از آن است یا به 10کارکنان ارکان ثالثی هستند که به دلیل اینکه سابقه ي کاري آن ها : کارکنان قرارداد مستقیم.2
.کت گاز قرارداد می بندند دلیل مدرك تحصیلی باالتر به طور مستقیم با شر
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خبرگان رشته مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدي با 
نتایج تحلیل عاملی مرحله ي اول و دوم نشان داد که . انجام شدAMOSنرم افزار استفاده از

داراي 95/0وزن رگرسیونی متغییرها در پیش بینی تمامی ابعاد و گویه ها در سطح اطمینان 
بنابراین، هیچ یک از ابعاد و گویه ها از فرآیند تجزیه و تحلیل . دار با صفر استتفاوت معنا

ها ها و ابعاد این است که سطح معناداري براي آنمبناي معناداري گویه. شدندکنار گذاشته ن
.نشان داده شده است2و 1نتایج تحلیل عاملی مرحله ي اول و دوم در جدول.باشد05/0زیر 

هاي پرسش نامهبراي گویه) CFA(نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرحله اول  : 1جدول
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3از آنجا که متغیر هاي تعهد سازمانی و توانمندي روانشناختی به ترتیب هر کدام  داراي 
بعد بودند جهت اطمینان از معناداري هریک از این ابعاد در پیش بینی این متغیرها تحلیل 4و 

نتایج تحلیل عاملی مرحله دوم نیز نشان داد که وزن . عاملی مرحله دوم صورت گرفت
داراي تفاوت 95/0ین متغییر ها در پیش بینی ابعاد مربوطه در سطح اطمینان رگرسیونی ا

بنابراین، هیچ یک از ابعاد این متغیرها نیز از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار . دار با صفر استمعنا
نتایج تحلیل عاملی 2جدول. نتایج تحلیل عاملی مؤید تحقیقات گذشته است. گذاشته نشدند

.ان می دهدمرحله دوم را نش
نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرحله دوم  براي ابعاد توانمندي و تعهد سازمانی :  2جدول

وزن چولگیکشیدگیابعادنام متغیر
رگرسیونی

سطح 
معناداري

توانمندي 
روانشناختی

641/076/0000/0-202/1معنی داري
460/048/0000/0-507/1شایستگی

985/073/0000/0-791/1خود مختاري
731/058/0000/0-488/1تأثیر گذاري

تعهد 
سازمانی

718/049/0000/0-379/0عاطفی
053/038/0000/0-964/1-مستمر

049/0341/077/0000/0هنجاري
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ارائه شده 3ها در جدولبه همراه مقادیر مطلوب آنCFAهاي برازش مدلچنین شاخصهم
هاي داري  بارگیري داشته و معناازههاي اندها نشان از برازش مطلوب مدلاین شاخص. است

.شده به متغیر مکنون مربوطه را مورد تأیید قرار می دهدهدهعاملی هر متغیر مشا

هاي برازش مدل هاي تحلیل عاملی تأییديشاخص:  3جدول

مقدار مطلوبنام شاخص
مقادیر بدست آمده 

هاي براي مدل
گیري اندازه

مقادیر 
مرحله دوم

df( -17119(ي آزادي درجه
χ2(2 df(کاي اسکوئر  ≤ χ2≤ 3 df833/473602/41

05/0081/045/0تر از بیش)χ2(سطح معناداري براي 
771/219/2ترکم3از )χ2/ df(کاي اسکوئر بهینه شده 

820/0934/0به باالGFI8/0)(نیکوئی برازش
ي میانگین مربعات باقی ماندهریشه

RMR)( 09/0046/0017/0زیر

CFI(9/0900/0971/0(شاخص برازش تطبیقی
ي میانگین مربعات خطاي ریشه

08/0014/0015/0زیر )(RMSEAبرآورد 

شاخص نیکویی برازش ایجازي 
)PCFI( 1710/0884/0تا 6/0بین

شاخص برازش ایجازي هنجارشده 
)PNFI( 1623/0619/0تا 6/0بین

با . تعیین پایایی ابزار گردآوري داده ها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردیدجهت 
توان گفت که ابزار از باشد میمی7/0ها این مقدار باالي که براي تمام متغیرتوجه به این

4آمده براي متغیرهاي تحقیق درجدول مقدار ضریب بدست. پایایی مناسب برخوردار است
.ارائه شده است



113روانشناختی و تعهد کارکنانبررسی نقش واسط خالقیت در رابطه ي بین توانمندي
ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي اصلی تحقیق:4دولج

آلفاي کرونباخ ابعادنام متغیر
ابعاد

آلفاي کرونباخ 
متغیرها

توانمندي 
روانشناختی

727/0معنی داري

735/0 735/0شایستگی
846/0خود مختاري
763/0تأثیر گذاري

تعهد سازمانی
747/0عاطفی

729/0 756/0مستمر
935/0اريهنج

840/0- -خالقیت
)الگوسازي معادالت ساختاري(جهت بررسی و آزمون فرضیه هاي پژوهش از آمار استنباطی

.استفاده گردیدSPSSو AMOSنرم افزار آماري و

یافته هاي پژوهش
جهت آزمون فرضیه هاي پژوهش مدل معادالت ساختاري برمبناي الگوي مفهومی پژوهش 

هاي به کارگیري رویکرد متغیرهاي شرطاز آنجا که یکی از پیش. ار گرفتمورد برازش قر
ي ساختاري وجود همبستگی میان متغیرهاي پژوهش است، یابی معادلهمکنون در الگوي مدل

با توجه به نرمال بودن داده ها  . همبستگی بین متغیرهاي پژوهش، نیز مورد بررسی قرار گرفت
.ارائه شده است5ي ي متغیرهاي پژوهش، در جدول شمارهکلیهضریب همبستگی پیرسون بین

میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرها: 5جدول
1234انحراف معیارمیانگینمتغیر ها

1/447/01توانمندي روانشناختی
487/01**9/378/0خالقیت

203/01**251/0**9/265/0تعهد سازمانی
باشدمی>01/0pداري همبستگی در سطح معنا**:توضیح

ي ضرایب این جدول نشان از آن دارد که بزرگترین ضریب همبستگی، مربوط به رابطه
کوچکترین ضریب . است/. 487بین متغیرهاي خالقیت و توانمندي روانشناختی و به میزان 
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تمامی ضرایب . است203/0هد سازمانی و خالقیت و به میزانعي بین تنیز مربوط به رابطه
نامه، مدل هاي پرسشبا تحلیل داده. همبستگی به دست آمده مثبت و قابل قبول هستند

.معادالت ساختاري زیر حاصل شده است

مدل برازش شده تحقیق:2شکل 

.آمده است6شاخص هاي نیکویی برازش الگو  به همراه مقادیر مطلوب در جدول 

ش مدل نظري تحقیق بعد از انجام اصالحاتهاي برازشاخص: 6جدول

مقدار بدست آمده مقدار مطلوبنام شاخص
در مدل واقعی

df( -31(درجه آزادي 
χ2(2 df(کاي اسکوئر  ≤ χ2≤ 3 df951/82

05/0099/0تر از بیش)χ2(سطح معناداري براي 
676/2ترکم3از )χ2،df(اي اسکوئر بهینه شده ک

915/0به باالGFI(8/0(نیکوئی برازش 
09/0050/0زیر )(RMRریشه میانگین مربعات باقی مانده

CFI(9/0900/0(شاخص برازش تطبیقی 
08/0068/0زیر )RMSEA(ي میانگین مربعات خطاي برآورد ریشه

1620/0تا 6/0بین )PCFI(شاخص نیکویی برازش ایجازي 
1687/0تا 6/0بین )PNFI(شاخص برازش ایجازي هنجارشده 
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هاي تحقیقبررسی  فرضیه
مربوط به هر p-valuفرضیه هاي مورد نظر پژوهش به همراه ضریب رگرسیونی ومقادیر 

به علت توضیحات بیشتر خارج از جدول مورد 4ارائه شده و فرضیه 7فرضیه در جدول 
.ی قرار گرفتبررس

بررسی فرضیه هاي تحقیق: 7جدول 

توانمندي (گري خالقیت بین متغیر مستقل این فرضیه به بررسی نقش میانجی: 4فرضیه
براي بررسی اثرات غیرمستقیم . تحقیق پرداخته است) تعهد سازمانی(و وابسته ) روانشناختی

بسته، از آزمون بارون و کنی استفاده شد که در آن برقراري متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وا
ي معنادار شرط اول این است که متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه. شروط زیر ضروري است

ي بین متغیرهاي مستقل و واسط تأیید شرط دوم این است که معناداري رابطه. داشته باشد
شرط چهارم . باشدي بین متغیر واسط و وابسته میرابطهشرط سوم  نیز تأیید معناداري . شود

ي بین متغیر مستقل شود، رابطهوارد معادالت رگرسیونی میاین است که وقتی متغیر میانجی
و وابسته غیرمعنادار شود که در این حالت متغیر مورد نظر، میانجی کامل است و یا اینکه این 

ولی همچنان معنادار باقی بماند، ) 10/0حداقل (یابد گر کاهشرابطه در حضور متغیر میانجی
نشان داده 8همانگونه که در جدول. ، جزئی خواهد بودکه در این حالت نقش متغیر میانجی

در گام چهارم . باشدداري روابط گفته شده در سه گام نخست میشده نتایج، حاکی از معنی
ه در حضور متغیر خالقیت، بتاي استاندارد یعنی ورود متغیر میانجی نتایج مبین این است ک

کاهش یافته 141/0به 251/0ي بین توانمندي روانشناختی و تعهد سازمانی از براي رابطه
گري جزئی بنابراین، نقش متغیر خالقیت، میانجی. دارباقی مانده استولی همچنان معنی

. گیردپژوهش مورد تأیید قرار میچهارمي است و فرضیه

نتیجه p-value ضریب رگرسیونی فرضیه ها شماره

تایید 000/0 57/0 توانمندي روانشناختی تاثیر معناداري 
.بر خالقیت کارکنان دارد 1

تایید 030/0 36/0 توانمندي روانشناختی تاثیر معناداري 
.بر تعهد سازمانی کارکنان دارد 2

تایید 041/0 23/0 داري بر تعهد خالقیت تاثیر معنا
.سازمانی کارکنان دارد 3
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گري خالقیت در رابطه بین توانمندي روانشناختی و تعهد سازمانینتایج تحلیل میانجی: 8جدول 
BβRR2Sigمتغیر وابستهمتغیر مستقلگام

351/0251/0251/0063/0000/0تعهد سازمانیتوانمندي روانشناختی1
203/0041/0203/0041/0000/0تعهد سازمانیخالقیت2
667/0664/0664/0441/0000/0خالقیتانشناختیتوانمندي رو3

توانمندي روانشناختی 4
119/0تعهد سازمانیخالقیت

189/0
141/0
106/0268/0072/0030/0

022/0

گیرينتیجه
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسط خالقیت در ارتباط بین توانمندي روانشناختی و 

با توجه به اهمیت روز افزون تعهد سازمانی که نهایتاٌ باعث .ت تعهد سازمانی کارکنان انجام گرف
افزایش عملکرد و کاهش ترك خدمت و غیبت کارکنان کارکنان می گردد توجه به 
توانمندسازي و خالقیت کارکنان به عنوان محرك هاي افزایش تعهد سازمانی باید در راس 

همان طور که آزمون . این زمینه اتخاذ گردداقدامات منابع انسانی قرار گرفته و تصمیمات الزم در
نتایج .باشدفرضیه اول نشان داد توانمندي روانشناختی داراي اثر مثبت و معناداري بر خالقیت می

صالحی ،)2012(سان و دیگران،)1995(حاصل از تایید این فرضیه بانتایج تحقیقات اسپریتزر
ن فرضیه نشان دهنده ي اهمیت توجه به توانمندي نتایج ای.مطابقت دارد) 1389(صدقیانی و دهقان

به طوري که توجه به این نوع توانمندي در بین .کارکنان از نظر روانشناختی در سازمان است
در این .کارکنان شرکت گاز خراسان رضوي منجر به افزایش خالقیت کارکنان خواهد شد

خودکاريلوحهسرراشارکتیمگیريتصمیممختاريخوداحساسافزایشراستامدیران براي
تخصصدارايافرادبامتخصصوخودگردانکاريهايتیمایجادبابایدچنینهم.دهندقرار
ارتباطاتافزایشوسازمانیمشارکتفرهنگترویجباعثیکدیگرمکملوگوناگونهاي

بایدمدیرانان،کارکندربودنموثراحساسافزایشبراي.شوندتوانمندينهایتدروسازمانی
کهاینبراي.دهندقرارخودکاريلوحهسرراکاريشرایطدرانعطافومشاغلسازيغنی

شخصیاهدافبایددهندمیانجاممفیديکارواستمهمشغلشانکهکننداحساسکارکنان
نظرمدارنکتهاینبایدمشاغلطراحیراستايدربنابراین،باشدکاریشاناهدافباهمسوشان

با.باشدسازماناهدافوفرداهدافراستايدرکهشودطراحیايگونهبهبایدشغلوقرارداد
رویاروییدرتوانندمیکارکنانکهاستاحساساینازمتاثرشایستگیاحساسکهاینبهتوجه

درافقیيتوسعهبهاقدامبایستمیگازشرکتنمایند،رشدوبیاموزند،جدیدهايچالشبا
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شایستگیوهااستعداد،شغلیمختلفهايموقعیتدرگرفتنقرارباکارکنانتانمایدمشاغل
بهشغلیچرخشجریاندرراخودخالقیتتوانطریقاینازونمایندابرازراخویشهاي

.بگذارندنمایش
کنان داراي که توانمندي روانشناختی بر تعهد سازمانی کارآزمون فرضیه دوم نشان داد

در نتیجه می توان گفت که داشتن توانمندي روانشناختی منجر به .اثر مثبت و معناداري است
، )1995(نتایج بدست آمده از این فرضیه با تحقیقات اسپریتزر.تعهد سازمانی بیشتر می شود

، مطابقت دارد که آنها در تحقیقات خود نشان )1392(، ودادي و مهرآرا)2010(کو ودیگران
ادند،چنانچه توانمندي روانشناختی کارکنان افزایش یابد،احساس تمایل ،عالقه و وابستگی د

در نتیجه ي توانمندسازي که درواقع مشارکت کارکنان در .آنها به سازمان افزایش می یابد
تصمیم گیري است احساس کارکنان نسبت به قابلیت هاي خود تقویت می شود و کارکنانی 

نسبت به سازمان خودوابستگی بیشتري پیدا می کنند چرا اختی باال مسلماًبا توانمندي روانشن
.که خود را در تصمیمات مربوط به سازمان ،شریک می دانند

به لحاظ آماري مشخص گردید که خالقیت داراي اثر مثبت و فرضیه سوم در بررسی
با تحقیقات هو و نتایج حاصل از این فرضیه.باشدمعناداري بر تعهد سازمانی کارکنان می

لذا نتایج این .، مطابقت دارد)1391(حاجلو و دیگران،)2009(چن و همکاران،)2011(دیگران
تواند موجب ان خالقیت کارکنان و بهبود آن میفرضیه حکایت از آن دارد که در نظر گرفتن میز

ا در نظر گرفتن این بنابراین مدیران و مسئوالن شرکت ب.تعهد و وابستگی افراد به این سازمان شود
ی براي افزایش و بروز خالقیت کارکنان یتاثیر معنادار و مثبت می توانند با فراهم کردن زمینه ها

کهگرددمیپیشنهادسازماناینمدیراندر این راستا بهخود ،تعهد سازمانی آنان را افزایش دهند
خالقونیروهايدهنداختصاصکارکنانانتخابواستخداموگزینشفرآیندبهرابیشتريوقت

ابزارطریقاینازتابرگزینندشخصیتوتوانمنديخالقیت،هايآزمونبرگزاريطریقازرا
بایدسازمانکارکنان،تعهدافزایشبراي.باشندداشتهاختیاردرسازماناهدافپیشبردبرايقوي

ایجادآنان،مشکالتومسائلشناختخالق ووکوشسختکارکنانازتشکروتقدیربا
افتخارآنهاوجودبهنیزسازمانکهکندایجاددرآنانرااحساساینشغلی،مشخصکارراهه

کاري،فریبوسازيظاهرهرگونهازعاريمحیطیایجادبابایدسازمانچنینهم. کندمی
کهمعیارهاییکهاستشایستهبنابراین.دهدافزایشراکارکنان خالق به سازمانتعهدواعتماد
کاربهطرفانهبیکامالايشیوهبهوگردندتعیینشفافطورهستندبهقضاوتمبنايومالك
.داردمیمصونتظاهرخطرراازسازمانعملیچنینانجامزیراشودگرفته

رابطه ي متغیر توانمندي روانشناختی و تعهد سازمانی از فرضیه چهارم مبنی بردر بررسی 
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تغیر واسط خالقیت،مشخص شد که خالقیت در رابطه ي بین توانمندي روانشناختی و طریق م
کردندبیان) 1990(ولتهوسوتوماسکهطورهمان.تعهد سازمانی نقش واسط ایفا می کند

سازمانبهتعهدتوانمندي،اینپیامدوهستندعملابتکاروخالقیتدارايتوانمندافرادکه
باال بردن خالقیت کارکنان از طریق افزایش انگیزش درونی و توانمندي به عبارت دیگر ،است

.تاسوجهت گیري فعال کارکنان نسبت به شغلشان منجر به تعهد سازمانی کارکنان شده
هايبرنامهسازيپیادهدرموجودمشکالتوسخن آخر این که پیشنهاد می شودموانع

سایرورضويخراسانمرکزيگازشرکتدرآنبرگذارتاثیرعواملوتوانمندسازي
درحاضرگیردو هم چنین پژوهشقرارتحقیقونفت موردبررسیصنعتهايسازمان
انجامجنوبیوشمالیخراساناستانویژهبههااستانمراکزسایردرگازمشابههايشرکت

متغیرهايازیکهربرايبتوانطریقاینازتاشودمقایسهحاضرتحقیقباآننتایجوشود
.رسیدمشخصشاخصیکبهمطالعهمورد
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آموزش
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دفتر :تهران.سازمان،سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیانتئوري و طراحی )1388.(دفت،ر
.پژوهش هاي فرهنگی
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69.
بررسی ارتباط ابعاد توانمندي روانشناختی با ). 1389. (ا.صالحی صدقیانی،ج ودهقان،ن 

فصلنامه مطالعات کمی در .خالقیت کارکنان با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره 
.47- 31، 1،مدیریت

ارتباط توانمند سازي با تعهد سازمانی کارکنان اداره ي کل ورزش و ). 1390.(،مصفري دولو
. دانشگاه فردوسی مشهد.ي منتشر نشده کارشناسی ارشدپایان نامه.جوانان خراسان رضوي

بررسی اثر تعاملی بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد ).1390.(قنبري،س و حجازي،ن
69،)29(12،سازمانی

بررسی رابطه ي خالقیت مدیران و جو سازمانی در دانشگاه فردوسی ) 1387.(گودرزي ، ن
.د، دانشگاه فردوسی مشهدپایان نامه ي منتشر نشده کارشناسی ارش.مشهد

بررسی رابطه ي میان توانمدسازي،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در ).1389.(مهدوي،ا
دانشگاه آزاد اسالمی .پایان نامه ي منتشر نشده ي کارشناسی ارشد.سازمان امور مالیاتی کشور

.واحد تهران مرکزي
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: تهران).اورعی یزدي.ب.(تواناسازي و تفویض اختیار).1381. (و کمرون،ك. ا.وتن،د
.موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

بررسی رابطه ي بین توانمندي روانشناختی و تعهد ) 1392.(ودادي،ا و مهرآرا،ا
.179- 162، 18،پژوهشنامه مالیات، )مطالعه ي موردي ادارات امور مالیاتی شهر تهران(سازمانی
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