
 

 

 
 209-280ص ص:                                       59/  30 / 33پذیرش:                                            59/  33 / 23  دریافت:
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 چکیده

 روش راشد.سنجی پرسشنامه خلاقیت سازمانی در ورزش میهای روانهدف از پژوهش حاضرر رررسری ویژ ی
 ردنینیر از مدیران، کارشرناسران مسلوو و کارشناسان ادارات ترریت 233 توصرییی تحلیلی رود.تحقیق از نوع 

صرورت هدفنند نننونه ررارر اامهه مماری  انتاا  شدند و ره ای سرراسرر کشرور رههای فنی و حرفهدانشراا 
تحلیل عاملی اکتشافی   پاسخ دادند. نتایج 2338لیلو و هوتون ننسراه فارسری پرسشنامه خلاقیت سازمانی دی

 3درصد از واریانس ارهاد خلاقیت سازمانی را حذف  ویه  33ررای رررسری روایی وا را نشان داد که را امنینان 
رالاتر   یرند نرار عاملیدر هنان سه مؤلیه خلاقیت رالقو ، خلاقیت رالیهل و حنایت سازمانی ادراک شد  قرار می

لی های مستارج از رار عام، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که عامل . ررای تهیین روایی هنارا03/3از 
=  33/3های خلاقیت رالقو  نقراررل قلولی ررخوردار رودنرد و میاناین واریانس مسرررتارج نی  ررای تنام عامل

AVE90/3 ، خلاقیت رالیهل ن  =AVE93/3  و حنایت سرازمانی ادراک شرد  ن  =AVE در حد مناسلی  
های خلاقیت رالقو ، خلاقیت رالیهل و حنایت سازمانی ادراک شد. هنچنین پایایی ساز  نی  ررای عاملمحاسله 

توان اسررتنتاج کرد که های پژوهش میره دسررت ممد. را اسررتناد ره یافته 83/3و  80/3،  88/3شررد  ره ترتی  
مورکلی ازمان داشته راشند. رهخلاقیت سرازمانی زمانی رالیهل خواهد شد که کارکنان درکی از حنایت عنلی س

 ویه و سه عامل در منارع انسانی در ورزش زیررنایی ررای مطالهات میند   33پرسرشرنامه خلاقیت سرازمانی را 
 فراهم کرد  است. 

 

  .خلاقیت رالیهل، حنایت سازمانی ادراک شد ، خلاقیت رالقو ، ورزش واژگان کلیدی:
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    سنجی پرسشنامه خلاقیت سازمانی در ورزشهای روانبررسی ویژگی

 مقدمه  -1

نی  ره هنین عوامل چندرهدی در  هامنهای ورزشی از ارهاد ماتلیی ررخوردار هستند و موفقیت و اثرراشی سازمان
-های اثرراشی و موفقیت سازمانمحیط داخل و خارج از سازمان رستای دارد. ره هنین دلیل محققان انواع شاخص

رد را رر اساس رویک هامنتوان اند که میداد  ای نسلتهای ورزشی را را تواه ره ماهیت پویای من ره ارهاد چند انه
رندی کرد   و غیر  دسته2333؛ چلادورای، 2330، 3 ، سیستنی نویناند و هنکاران2339های رقارتی نعیدی، ارزش

های ورزشی ، د  را رررسی اثرراشی سازمان3353نژاد و هنکاران ن  و رمضانی3353 . عیدی و هنکاران ن0-3ن
-9ین عامل ررای موفقیت سازمانی است نترمهمنشان دادند که نیروی انسانی متاصص  صراحتهرایران و عراق 

توان نیروی انسانی را در محیط کار موری پرورش داد تا رهترین یی حائ  اهنیت است که میازمنجا . این نتایج 3
د  است ش را استقلاو زیادی موااه شینکه رویکردهای استراتژیک ره منارع انسانی در ورزرااکارایی را داشته راشد. 

ی کارکنان و متهاق  من نیل ره اهداف سازمان دارد تواننندسازانکاری در یرقارلغهای راهلردی نقش ری یو ررنامه
 نشیند. مدت ره رار مییمولانایجاد توسهه پایدار، در  راواوداما نلاید فراموش کرد که این ار ارها  ، 3ن

ذاشتند. ها را نی  ره روته مزمایش  تر محققان سایر روشو کوتا  ای دستیاری ره نتایج قطهیهای اخیر رردر ساو
 منظورره  رر رویکردهای شغلی 3352پور و هنکاران ن، الف،  ، ، ج  و مال 3353نژاد و هنکاران نمثلاً رمضانی
انند نشان دادند که منارع انسانی در ورزش می منارع انسانی در ورزش تأکید کردند و هنای شناختروانی تواننندساز

داوران، مرریان، مهلنان و غیر  از ظرفیت رالایی ررای خلق اید  و نوموری رر اساس تنوع مهارت ررخوردار هستند. را 
که ریان  مورهنانتوان ریان کرد که خلاقیت در سازمان متأثر از ظرفیت منارع انسانی است و تواه ره این نتایج می

  . 5-0شود نهای ورزشی محسو  مییکی از ارکان اصلی موفقیت سازمان شد
خلاقیت هنوار  میهومی اسرارممی ، وسیع و رسیار پیچید  رود  است. خلاقیت را شاید رتوان ررترین سطح یاد یری 

دینی که ور قاز این را نظرصرفرشر، رالاترین تواننندی تیکر و محصوو نهایی ذهن و اندیشه انسان دانست. امّا 
  ره شناسی و رفتارشناسی ادید نی، در قلنرو علم روانپنداشتیمی و ماورایی ااسطور خلاقیت را ناشی از نیرویی 

شناسان و محققان ذهن و روان در تهریف و تلیین من اختلاف دلیل ارهام و پیچید ی ماهیت خلاقیت، میان روان
ی من را در هاانلهون تهریف اامع و کاملی که رتواند هنه ارهاد و نظرهای زیادی واود دارد. رر این اساس تاکن

حائ  اهنیت  چنانمنی شناختروانهای صنهتی و  . خلاقیت در دنیای امروزی سازمان33یرد، ارائه نشد  است نرر 
د که انستنهای اخیر تومثلاً محققان در ساواست که محققان رسیار زیادی را ررای مطالهه ره خود واداشته است. 

مرادی و کرمی،  ، فرهنگ سازمانی نملارک2333، 2داری میان خلاقیت سازمانی و رهلود عنلکرد نررانیکاروارط مهنی
  را شناسایی کنند 2333  و مدیریت استهداد نعلایی خرم و صندی، 3353زاد  هریس و هنکاران، ؛ شیاهلی2333

  . 30-33ن
رهضی محققان خلاقیت را ره مثاره فرایند روانی که شامل تولید میاهیم و عقاید ردیع و ادید است تهریف 

ای هدررار  انتقاو دانش مواود ره موقهیت تواندمیهای ادید نیست رلکه  اهی خلاقیت هنوار  شامل اید کند. یم
اند تودر موقهیت متیاوت راشد و یا می هامن دادن قرارهای ادید و مواود ره موقهیت روهی نتقاو دانش اادید و 

نشان دادند که  اللته سایر محققان . 39ن ره کار  رفته شود، اندهایی که قللاً واود نداشتهدر مرتلط ساختن روش
لت که فرهنگ سازمانی ره نسشرط منتواند در سطح فردی میان کارمندان و مدیران نی  حاصل شود، رهخلاقیت می

 

1 . Winand et al 

2 . Bratnica  
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های ورزشی راید هوشیار راشند تا را اعناو صحیح مدیران سازمانهرحاو،  . ره33در محیط ااری راشد نقوی 
های مدیریت رتوانند خلاقیت و عنلکرد سازمانی خود را کنترو کنند. در تأیید این تیسیر، صحرایی و هنکاران شیو 

  30داری واود دارد نت ارتلاط مثلت و مهنیهای ورزشی و خلاقی  نشان دادند که رین اثرراشی فدراسیون3352ن
  .3وند نشها محسو  میترین منلع در دسترس ررای اثرراشی سازمانی فدراسیونکه اللته منارع انسانی مهم

تنامی این میروضات موا  شد  است که محققان ره سنت مراحی مهیار و ار اری ررای سنجش خلاقیت در 
سطح فردی و سازمانی سوق یارند. را اینکه ار ارهای ماتلیی در این زمینه ارائه شد  است، اما ادیدترین ار ار 

  در تحقیقی توانست خلاقیت و مکانی م من 3023ن 3رودا را و هنکارانخلاقیت سازمانی را رویکرد متیاوتی ارائه شد. 
و  0، خلاقیت رالقو 3 انه خلاقیت رالیهلرررسی کنند و مهیارهای سه 2های قدینی مانند تلوری هینتونرا را تلوری

ی ویه 30را در قال  پرسشنامه   9های سازمانی ادراک شد حنایت   CPPC-17ن  3ای خلاقیت سازمان
کارمند اسپانیایی توانست روایی و پایایی من را  509ای روی  راو رر اساس مطالهه-رودا  .38وتحلیل نناید نیهتج 

مرروط  33تا  0های مرروط ره عامل خلاقیت رالقو ،  ویه 3تا  3های  ویه و سه عامل تأیید کند.  ویه 30رر اساس 
 . ادراک شد  هستند مرروط ره عامل حنایت سازمانی 30تا  32های ره عامل خلاقیت رالیهل و  ویه
توانند دورار  مشکلات را تهریف کنند و خطرات منطقی را ررای تولید یک اید  خاص افراد دارای خلاقیت زیاد می

-توان ره مجنوعه عواملی تهریف کرد که شامل شاصیت، شایستای . یک کارمند را خلاقیت رالقو  را می35رپذیرند ن

 . رارطه رین 23-23شوند که مرتلط را یک دانش خاص است نهایی میهای خلاقانه و تاصصهای و مهارت
 یله عواملی رهلود یارد که رر انای ش افراد، حنایت سازمانی، سلکوسرهتواند خلاقیت رالقو  و خلاقیت رالیهل می

 ی است و  من چی ذارند. از این رو، خلاقیت رالقهای کاری و غیر  اثر میسرپرستی، استقلاو، منارع، حنایت از تیم
دید های اتواند انجام دهد، حاو من که خلاقیت رالیهل من چی ی است که یک فرد ررای خلق اید که یک فرد می

ارکنانی یله کوسره شد ادراکهای و میید تنایل ره انجام کاری را دارد. ره علارت رهتر، خلاقیت رالیهل ره فرصت
ها و در خیلی  . اللته در رسیاری از سازمان22 یرند نخلاقانه را ره کار میهای ها و شایستایاشار  دارد که مهارت

های کاری، تلدیل خلاقیت رالقو  ره خلاقیت رالیهل از ریسک رالایی ررخوردار است و زمان و تلاش زیادی از محیط
 های سازمانیره حنایت عنلی کردن خلاقیت رالقو  منظورره . ره هنین منظور، 23کند ناز سوی کارمند را مل  می

کند تا تهدیدها پیرامون سازمان ره حداقل ررسد، زیرا کارمندان در صورت درک نیاز است. این فرایند کنک می
های خود را مطرح کنند و ردون ترس از عواق  من، عنلیاتی توانند اید راشی میحنایت سازمانی در فضای مرامش

  . 38ننایند ن
از  ذشته  تری متیاوتشناختروانها در مورد این ساز  سازمانی کنک کرد  است تا دید ا  این سه رهد از خلاقیت

یل ای از قلشود. چرا که در  ذشته ار ارهای مواود در زمینه خلاقیت سازمانی تا حدود زیادی دارای مشکلات عدید 
های زیاد پرسشنامه و غیر  ز  ویهیاس، عدم تحلیل مناس  اخرد  مقتهداد زیاد سؤاو، ساز  ردون زیرمجنوعه یا 

دوار رود که توان امیرودند. در حالی که ار ار حاضر تقریلاً تنامی این مشکلات را مرتیع ساخته است. علاو  رر این می
 . اللته نلاید 20های ورزشی را  ارزشنندی ررای ایجاد توسهه پایدار می شود نرا ایجاد خلاقیت و نوموری در سازمان
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های ورزشی هنوز مورد تأیید قرار نارفته است و نیاز ره رررسی و موضوع غافل شد که این ار ار در محیطاز این 
-CPPCیاری پرسشنامه خلاقیت سازمانی ناعتلار تهیین روایی و پایایی دارد. ره هنین دلیل پژوهش حاضر را هدف 

تری های متیاوت و اذا ار ار ادید، دریچهدر ورزش مراحی شد  است تا در میند  محققان رتوانند را این   17
طارق را ای من رود. مهای ورزش دانشااهی رهد زیررنایی و ریشهنسلت ره  ذشته راشایند. در واقع، هدف از محیط

های مموزشی های ترریتی و در محیط ، افراد ارتدا در ورزش2339مراتلی توسهه ورزش موو و هنکاران نمدو سلسله
شوند. پس از می کردن این مرحله وارد ورزش هناانی و سپس و دانشاا  وارد فضای ورزش میمانند مدرسه 

توان این  ونه استنتاج کرد شوند. رنارراین از مدو توسهه ورزش موو و هنکاران میای میورزش قهرمانی و حرفه
ش پررنای در توسهه ورزکه ورزش ترریتی و دانشااهی زیررنای توسهه ورزش قهرمانی و حرفه ای است و نقش 

کند. از این رو، میران خلاقیت افراد کشورها در تنامی ارهاد سیاسی، اقتصادی، ااتناعی، فرهنای و غیر  اییا می
نین  ذارد. ره ههای ورزشی نقش غیرقارل انکاری رر توسهه ورزش در سطوح رالاتر میدر یر در این نوع از محیط

فضای خلاقانه و نومورانه در ورزش دانشااهی، توسهه پایدار ورزش کشور ررای سالیان  رود تا را ایجاددلیل انتظار می
 ساو مورد تضنین واقع  ردد.

 

 شناسی روش
های توصییی تحلیلی را استیاد  از مهادلات ساختاری و را تأکید رر تهیین روایی و پایایی این تحقیق از نوع پژوهش

  N=332  و کارشناسان نN=38 ، کارشناسان مسلوو نN=03از مدیران ننیر  233 راشد. ره هنین منظور،ساز  می
رر را اامهه نونه مماری ررای سراسر کشور در این تحقیق شرکت کردند. نا های فنی و حرفه دانشاا  ردنیادارات ترریت

 مماری در نظر  رفته شد.
تن از اساتید مدیریت ورزشی  32مه در اختیار پس از ترانه و ویرایش ساختاری زران و ادریات فارسی، پرسشنا

نظران قرار  رفت تا روایی صوری و محتوایی من را تأیید کنند. پس از تکنیل این مرحله و انجام ررخی از و صاح 
اصلاحات پیشنهادی متاصصان، پرسشنامه اهت توزیع نهایی شد. ره هنین منظور پس از مکاتلات اداری، مجوز 

ذا ای کشور اخذ شد. لها از ادار  حراست و مرک  حراست فی یکی دانشاا  فنی و حرفهپرسشنامه موریتوزیع و انع
ای همثاره مطالهه راهننا در میان اامهه هدف توزیع شد تا پایایی درونی پرسشنامه و مقیاسپرسشنامه ره 28تهداد 

  در میان ننونه 2338لیلو و هوتون، ازمان ندیمن تأیید شود. در مرحله رهد، پرسشنامه خلاقیت رالقو  و رالیهل در س
ارزشی - ویه پنج 30تر ریان شد، این پرسشنامه دارای مور که پیش . هنان22موری شد نپژوهش توزیع و انع

= کاملاً موافقم . ضری  ملیای کرونلاخ 9= موافقم؛ 0= مطنلن نیستم؛ 3= ماالیم؛ 2= کاملاً ماالیم؛ 3لیکرت رود ن
های خلاقیت رالقو  ره دست ممد. پایایی درونی هر کدام از عامل 05/3سشنامه خلاقیت سازمانی حدود ررای کل پر

   نی  مورد تأیید قرار  رفت.83/3  و حنایت سازمانی ادراک شد  ن03/3 ، خلاقیت رالیهل ن83/3ن
های هتوصیف ارهاد و  وی های مماری توصییی مانند میاناین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد ررایاز روش

منظور تهیین روایی وا را، هنارا، تشایصی و پایایی پرسشنامه خلاقیت پرسشنامه پژوهش استیاد  شد. هنچنین ره
و تحلیل عاملی تأییدی  SPSSاف ار   از مریق نرمEFAهای تحلیل عاملی اکتشافی نسازمانی در ورزش از روش

 یاد  شد.است LISRELاف ار   از مریق نرمCFAن
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 ها یافته

نی ردنی دانشاا  فنیر از مدیران، کارشناسان مسلوو و کارشناسان ادارات ترریت 233مور که ریان شد تهداد هنان
نیر متأهل رودند. نتایج  238نیر مجرد و  3ای کشور ره پرسشنامه خلاقیت سازمانی پاسخ دادند. از این تهداد، و حرفه

درصد  و درصد زیادی از سن  9/39ساو ن 33تا  23درصد زیادی دارای سارقه شغلی دهد که توصییی نشان می
ردنی و مارقی درصد در رشته ترریت 08درصد  رودند. از این تهداد حدود  0/38ساو ن 93تا  03ها در دامنه مزمودنی
درصد  8/33سی ارشد را کرد  رودند که اللته مدرک کارشناردنی و علوم ورزشی تحصیلای غیر از ترریتدر رشته

 درصد  رود. 9/3دیپلم ندرصد  و فوق 5/3درصد ، مدرک دکتری ن 8/33ریشتر از مدرک لیسانس ن
تهیین شود. در حقیقت، روایی وا را زمانی  پرسشنامه تحقیق  3اکتشافی انجام شد تا روایی وا را ارتدا تحلیل عاملی

قرار  رفته اسرت هنلسرتای رالایی نریشرتر از ملنا  نسلت ره واود خواهد داشرت که هر  ویه را عاملی که در من 
د فرض تأیید شررها ره مثاره یک پیشسررایر عوامل داشررته راشررد. پس از من که کیایت ننونه مماری و توزیع داد 

عاملی   ، نترایج چرخش وارینکس ررا ررارKMO= 83/3؛  df=333؛  Bartlett= 03/3583؛  sig= 333/3ن
درصرد از کل واریانس، ار ار خلاقیت سرازمانی را در هنان سه  33توان را امنینان داد که مینشران  03/3حداقل 

  . 3قرار داد نادوو  خلاقیت رالقو ، خلاقیت رالیهل و حنایت سازمانی ادراک شد مؤلیه یا عامل 

ه هنین دلیل در عامل دیاری قرار  رفته است. راسرت که  ویه شرشرم پرسرشرنامه  اللته این نتایج حاکی از من
حذف شررود.  3سررازی پرسررشررنامه خلاقیت سررازمانی در ورزش راید  ویه تحلیل عاملی نشرران داد که ررای رومی

های مستارج از پرسشنامه دارای پایایی قارل قلولی هنچنین ضری  ملیای کرونلاخ نی  نشان داد که تنامی عامل
 ، دیار نیازی ره حذف  ویه 3ویه نستون مخر ادوو هسرتند و را تواه ره مقدار ضرری  ملیای کرونلاخ را حذف  

 توان پایایی را از مقدار تهیین شد  اف ایش داد.ای ننینیست، چون را حذف هیچ  ویه

، تحلیل عاملی 2های خلاقیت سازمانی و روایی هنارامنظور امنینان از فرایند استاراج عاملدر مرحله رهد، ره
روایی هنارا از مریق دو مهیار رار عاملی تحلیل عاملی تأییدی مرتله اوو نملنای  تأییدی انجام شد. در این مرحله،

  رر ملنای ریشتر از AVEن 3  و میاناین واریانس استاراج شد 53/3و ارزش تی ریشتر  9/3رار عاملی رالاتر از 
درستی ره  EFAروش  حاصل از وا را سنجیرررسی شد. تحلیل عاملی تأییدی مرتله اوو نشان داد که روایی 9/3

-T 53/3داری ررمورد ننایند نمور مهنیهای مرروط ره خود را ره ویه توانستند عامل 33انجام  رفته است. تنامی 

Value ≥ نتایج میاناین واریانس مستارج ررای متغیرهای مکنون که رر اساس تقسیم مجنوع مجذور رار  . 
ای هشود، نشان داد که روایی هنارا ررای تنامی عاملرومه حاصل میعاملی هر متغیر مشکار ررای متغیر مکنون مر

 مورد تأیید است.  خلاقیت رالقو ، خلاقیت رالیهل و حنایت سازمانی ادراک شد 
 
 

  

 

1 . Divergent Validity 

2. Convergent Validity 

3. Average Variance Extracted  
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 . نتایج بار عاملی تحلیل عاملی اکتشافی )روایی واگرا( و ضریب آلفای کرونباخ ابزار خلاقیت سازمانی در ورزش1جدول 

 عبارت ها
خلاقیت 

 بالقوه

خلاقیت 

 بالفعل

حمایت سازمای 

 ادراک شده
M SD 

کرونباخ با 

 حذف گویه

83/3 های ناری را خلق کنم.توانم اید کنم که می.احساس می3    30/3  32/3  83/3  

.من ره توانایی خود ررای حل خلاقانه مشکلات اعتقاد 2

 راسخ دارم.

08/3    88/2  33/3  83/3  

های دیاران را توسهه دارم که رتوانم اید .این قارلیت را 3

 دهم. 

82/3    00/2  38/3  80/3  

ای ررای حل های خلاقانه.این توانایی را دارم که را 0

 مشکلات پیدا کنم. 

03/3    92/2  33/3  80/3  

ها و استهدادهای .من ررای انجام درست کارم از مهارت9

 خوری ررخوردارم.

00/3    83/2  30/3  83/3  

09/3 داشتنی است. های ادید ررای من کار دوست.خلق اید 3  93/3   30/3  35/3  -- 

های ها و توانایی.من این فرصت را دارم تا از مهارت0

 خلاقانه خود در کار استیاد  کنم. 

 02/3   38/3  39/3  83/3  

-شود تا اید .ررای رهلود محیط کاری از من دعوت می8

 های ادیدی را مرح کنم. 

 03/3   33/3  23/3  80/3  

های کاری و  رو  ها.من این فرصت را دارم تا در تیم5

 شرکت کنم. 

 05/3   33/3  33/3  83/3  

.این اختیار را دارم که دررار  نحو  انجام کارم تصنیم 33

 رایرم.   

 09/3   30/3  35/3  83/3  

های خلاقانه من ررای رروز کامل استهدادم ره کار .قارلیت33

 رود.  می

 33/3   39/0  33/3  82/3  

اند که کار .افراد در این سازمان موری سازماندهی شد 32

 ای انجام دهند. خلاقانه

  00/3  50/2  23/3  82/3  

ای در این سازمان مور عادلانههای نو ره.در مورد اید 33

 شود. قضاوت می

  00/3  30/3  35/3  83/3  

شوند تا از خلاقیت خود .در این سازمان افراد ترغی  می30

 ررای حل مشکلات استیاد  کنند. 

  82/3  32/3  39/3  82/3  

-.این سازمان از یک مکانیسم خوری ررای تشویق اید 39

 های خلاق ررخوردار است.

  00/3  93/3  33/3  80/3  

شوند که دست ره خطر .افراد در این سازمان ترغی  می33

 ر نند. 

  00/3  33/3  33/3  82/3  

های خلاق و نومورانه، پاداش در .این سازمان ررای اید 30

  یرد. نظر می

  02/3  55/2  35/3  88/3  

88/0 ضریب آلفای کرونباخ  88/0  88/0     
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33/3= 
33/3 

= 
  09/3ن2 +03/3ن2 +89/3ن2 +09/3ن2 +05/3ن2

=AVE خلاقیت رالقو 
9 9 

 

90/3= 
03/2 

= 
  83/3ن2 +90/3ن2 +00/3ن2 +83/3ن2 +35/3ن2

=AVEخلاقیت رالیهل 
9 9 

 

93/3= 
22/3 

= 
 حنایت سازمانی AVE=  83/3ن2 +09/3ن2 +83/3ن2 +03/3ن2 +82/3ن2 +03/3ن2

 3 3 ادراک شد 

 

سازی پرسشنامه خلاقیت سازمانی در ورزش، تحلیل عاملی تأییدی مرتله دوم است. مرحله رهدی در فرایند رومی
مرتله  تحلیل عاملی های مرتلط ره تأیید رسیدند نروایی وا را و هنارا ، اما درها را عاملارتلاط  ویهدر مرحله قلل، 

داری در ظهور ساز  خلاقیت سازمانی داشته راشند. از این رو، مدو شد  راید ررمورد مهنیهای منهکسعاملدوم، 
یت داری توانستند ساز  خلاقمور مهنیمستارج ره تحلیل عاملی تأییدی مرتله دوم نشان داد که هر کدام از عوامل

عاملی مرروط  مشاص شد  است، ریشترین رار 2مور که در ادوو  . هنان3سازمانی در ورزش را تأیید کنند نشکل 
ره عامل حنایت سازمانی ادراک شد  رود که حتی کنترین خطای واریانس را نی  ره خود اختصاص 

                          داد.
 

 . نتایج مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم پرسشنامه خلاقیت سازمانی در ورزش2جدول 

 هاعامل
میزان اثر 

 )بار عاملی(
AVE 

T-Value 
 داری()سطح معنی

2R 
 )تبیین واریانس(

خطای 

 واریانس

 90/3 03/3 32/0 33/3 38/3 خلاقیت بالقوه

 00/3 93/3 39/8 90/3 09/3 خلاقیت بالفعل

 03/3 33/3 33/8 93/3 00/3 حمایت سازمانی ادراک شده

  
سازی مهادلات ساختاری و تهیین روایی و پایایی است. ترین مراحل در تحلیل مدومهیارهای ررازش یکی از مهم

تأیید   یری پژوهش راها، مدو انداز این مهیارها ررای پاسخ ردین پرسش است که میا مدو رازننایی شد  توسط داد 
سازی مهادلات شناسی مدوکند یا خیر؟ ررای پاسااویی ره این پرسش، مهیارهای ررازش زیادی در روشمی

های ررازش مدو در این پژوهش نی  نشان دادند که هر دو مدو ساختاری مهرفی شد  است. در نهایت شاخص
ارل ر اساس مستندات من را روایی قتوان رتحلیل عاملی تأییدی مرتله اوو و دوم دارای ررازش مناسلی هستند و می

 دهد. ها را نشان میوضهیت این شاخص 3قلولی رحث و رررسی کرد. ادوو 
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مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم پرسشنامه خلاقیت سازمانی در ورزش در حالت بار . 1شکل 

 (Standard Solutionعاملی )

 

 تأییدی پرسشنامه خلاقیت سازمانی در ورزشهای های برازش مدلشاخص نیترمهم. 3جدول 

 قبولقابلبرازش  مدل اختصار نام شاخص
<NNFI 50/3 NNFI شاخص ررازش هنجار نشد  53/3  

<NFI 52/3 NFI شاخص ررازش هنجار شد  53/3  

<CFI 59/3 CFI شاخص ررازش تطلیقی 53/3  

<IFI 59/3 IFI شاخص ررازش اف ایشی 53/3  

<RFI 53/3 RFI شاخص ررازش اف ایشی 53/3  

>RMSEA 359/3 RMSEA ریشه میاناین مررهات خطای ررمورد ٪33  

 -- 2x 33/253 اسکور رهنجار شد کای

 -- df 333 دراه مزادی

 3تا  3مقدار رین  df2x 88/2/ اسکور رهنجار شد  ره دراه مزادیکای

 

 3ا افتراقیکار  رفته شد، روایی تشایصی ییاری پرسشنامه پژوهش ره  منظور اعتلارهنچنین روایی دیاری که ره
انجام  درستیدهد که تیکیک عوامل اکتشاف و تأیید شد  در مراحل قلل رهرود. این نوع از روایی ساز  نشان می

رهای مکنون ها یا متغیکند که هر کدام از عامل رفته است. ره علارت رهتر، روایی تشایصی این موضوع را تأیید می
 

1. Discriminant Validity  
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ار تیکیک درستی از یکدیانی در ورزش از یکدیار مستقل هستند و هنپوشانی را یکدیار ندارند و رهخلاقیت سازم
تر از مررع ضری  هنلستای متغیرهای ر رگ AVEشود که مقدار اند. زمانی روایی تشایصی حاصل میشد 

ساز  نهایی خلاقیت  AVE . را تواه ره این که مقدار 2AVE ≥ Rمشکار مرروط ره هنان متغیر مکنون راشد ن
درستی های مکنون رهدهد که تنامی عاملنشان می 0ره دست ممد، نتایج ادوو  93/3سازمانی در ورزش حدود 

 اند و از روایی تشایصی قارل قلولی ررخوردارند. تیکیک شد 

 

 . نتایج روایی تشخیصی متغیرهای مکنون پرسشنامه خلاقیت سازمانی در ورزش8جدول 
 3 2 1 مکنونمتغیرهای 

   AVE=  93/3 . خلاقیت رالقو  3

  2R 93/3  =AVE=  23/3 . خلاقیت رالیهل2
 2R 33/3  =2R 93/3  =AVE=  28/3 . حنایت سازمانی ادراک شد 3

 

ین نوع ایاری پرسشنامه پژوهش حاضر مورد استیاد  قرار  رفت.    نی  ررای اعتلارCRن 3در نهایت، پایایی ساز 
راشد. پایایی ساز  رر  0/3تر از منظور تهیین ساز اری درونی متغیرهای مشکار است و راید ر رگمهیاری رهپایایی 

اساس تقسیم مجذور مجنوع رارهای عاملی متغیرهای مشکار رر مجنوع هنین مهیار و مجنوع خطای واریانس 
نس متغیرهای مشکار کنتر راشد، پایایی شود. ره علارت رهتر، هر انداز  که خطای واریامتغیرهای مشکار حاصل می

 ساز  نهایی خلاقیت سازمانی علاو  رر رواییوتحلیل این فرموو، نتایج نشان داد یارد. را تج یهساز  اف ایش می
  CR= 05/3قارل قلولی ن   ، پایایی ساز  AVE=93/3ن   هنارای رار عاملی و میاناین واریانس مستارج مناس 

 نی  ره دست مورد.
 

 گیریبحث و نتیجه
ای خلاقیت سازمانی در  ویه 30مور که ریان شرد هدف از پژوهش حاضرر تهیین روایی و پایایی پرسرشنامه هنان

ای هردنی دانشاا نیر از مدیران و کارشرناسان مسلوو و کارشناسان ادارات ترریت 233ورزش رود. از این رو تهداد 
کردند و ره این پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج در چند راش مورد ای کشرور در تحقیق حاضرر شررکت فنی و حرفه

وتحلیل قرار  رفت. ارتدا تحلیل عاملی اکتشرافی ررای تهیین روایی وا را اارا شرد و نتایج حاصل از من رود تج یه
و   قداشرتنی است  نتوانست را عامل موردنظر نخلاقیت رالهای ادید ررای من کار دوسرتکه یک  ویه نخلق اید 

هنلسررتای رالایی از خود نشرران دهد و در کناو تهج  را عامل دیاری نخلاقیت رالیهل  ارتلاط ررقرار کرد. اللته 
راو و  -اکتشرراف سرره عامل خلاقیت رالقو ، خلاقیت رالیهل و حنایت سررازمانی ادراک شررد  هنانند تحقیق رودا

توان ره ررخلاف من، ررمورد  ویه حذف شرررد  را می  منطقی رود، اما 2338لیلو و هوتون ن  و دی2330هنکراران ن
های تحقیق درک کاررردی خلق اید  را ررای این  ویه در نظر احتناو فراوان مزمودنیدلرایرل زیادی تهنیم داد. ره

  . 22و  38داشتند ن
ه هنین رتواند در قال  عامل خلاقیت رالقو  قرار رایرد، ره هر حاو ماهیت این  ویه تحت هیچ شرایطی ننی

  نی  2330 راو و هنکاران ن-ها حذف شد. نکته قارل تأمل دیار من رود که روداوتحلیل داد دلیل از ادامه تج یه

 

1. Construct Reliability  
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های عنومی اسپانیایی راواود تأیید ار ار سه عاملی خلاقیت سازمانی نشان داد که سه  ویه روی کارمندان شرکت
دنظر هنلستای ندارند. ره هنین دلیل در نساه اسپانیایی این های مور ویه این پرسشنامه را عامل 30از این 

های ورزشی و در کشور ایران ، این پرسشنامه تری هنرا  رود. اللته را این در محیطهای ادیپرسشنامه را چالش
قات یدستاوش تغییرات اندکی شد، اما نلاید فراموش کرد که دلایل دیاری نی  ررای رروز این چالش واود دارد. تحق

صراحت روی کارمندان سطوح   ره2338لیلو و هوتون ن  و دی2330 راو و هنکاران ن- ذشته ازانله تحقیق رودا
نوعی رهعنلیاتی مدیریت نکارکنان صیی  کار کردند، در حالی که تحقیق حاضر عندتاً روی مدیران عالی و میانی یا 

ای شغلی ههای افراد و ویژ یتوان استنتاج کرد که نارشیمدیران و کارکنان ستادی انجام شد  است. رنارراین م
 کنند  ررای رروز خلاقیت سازمانی در منارع انسانی هستند. مواود در هر یک از سطوح مدیریت عواملی تهدیل

های ااتناعی ررای سطوح میانی و ای ررای سطوح عنلیاتی، مراحی ویژ یهای وظییهمثلاً مراحی ویژ ی
ای هتواند تجانس نسلتاً زیادی ررای رروز ویژ یهای دانشی ررای سطوح عالی مشاغل ورزشی میمراحی ویژ ی

شود که محققان تر پیشنهاد می . را این حاو، ررای نتایج قامهانه و دقیق29درونی و خلاقانه کارمندان اییا ننایند ن
ر انواع منارع انسانی در ورزش نمانند های متیاوت شغلی ددر میند  نقش خلاقیت را در سطوح ماتلف و ویژ ی

داوران، مرریان، مهلنان، داومللان، کارکنان صیی، کارکنان و مدیران ستادی، مشتریان و غیر   ره روته مزمایش 
شود که حداقل در ررخورد را خلاقیت منارع انسانی خود در راذارند. را این حاو ره مدیران اارایی ورزش پیشنهاد می

فردی را پیش رایرند، چون نتایج پژوهش حاضر ح عنلیاتی، میانی و عالی ساز و کارهای منحصررههر یک از سطو
 های چند انه سطوح مدیریتی و شغلی است.  های فردی و ویژ یو مطالهات میند   وا  تیاوت

راقی  ار ار افتهای استاراج شد  نروایی تشایصی یا منظور تهیین روایی هنارا و تأیید عاملدر مرحله رهد، ره
تحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتله اوو و مرتله دوم استیاد  شد. نتایج نشان داد که حنایت سازمانی ادراک 

ا ترین ارهاد خلاقیت سازمانی در ورزش رودند. هنچنین مطارق رشد ، خلاقیت رالیهل و خلاقیت رالقو  ره ترتی  مهم
  در این تحقیق نی  مشاص شد که ریشترین هنلستای ررای رروز 2330ن راو و هنکاران -نتایج تحقیق رودا

صراحت هها رخلاقیت کارکنان میان دو متغیر خلاقیت رالیهل و حنایت سازمانی ادراک شد  واود داشت. این یافته
عت سرره ها نی  مراحل رشد راشود تا مندهد که ایجاد سازوکارهای عنلی ررای حنایت کارکنان موا  مینشان می

های خلاقانه خود را در قال  رفتارهای نومورانه اامه عنل رپوشانند. این چالش تقریلاً ررای تنامی می ننایند و اید 
اپذیر نتواند یک امر ااتنا های دولتی که ماهیت خدماتی دارند مورد تجرره واقع شد  است و میکارکنان سازمان

 ای دیار اتیاق رییتد. شاید این فرایند ره  ونه های خصوصیکه در سازمانراشد، حاو من
وند، شهای کارکنان ره عنل تلدیل میهای سازمانی که متهاق  من خلاقیتاللته نلاید فراموش کرد که حنایت

ه یک مثارتواند رهشود که یک اعتناد دومرفه میان رئیس و مرئوس حاصل شود. این فرایند میزمانی حاصل می
ی منارع هاشود که خلاقیتعنل کند و  اهی نی  ره ضرر سازمان شود. ره هنین دلیل توصیه میلله  شنشیر دو

 توان انتظار حنایت سازمان داشت. اللته این فقطانسانی راید هنسو را اهداف سازمان راشند، در غیر این صورت ننی
مرف کارکنان و سازمان متیاوت  یکروی سکه است. روی دیار سکه من است که احتناو دارد مهیارهای حنایت از

ورت صراشد که ریشه در نوع انتظارات فردی دارد. از این رو، اخیراً محققان پیشنهاد کردند که مراحی مشاغل ره
 . از مرف دیار، دید ا  پویایی 0تواند را  مؤثری راشد نوا ذاری اختیارات در محدود  شرح وظایف رسنی شغل می

ند، کسازمان رر این پایه استوار است که زمان نقش کلیدی در رروز خلاقیت کارکنان اییا می راهه افراد در شناسی کار
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رود که کارکنان در اوایل  . ره هنین دلیل انتظار می23فرض که انتظار صلر ررای ترفیع مقام راشد ناللته را این پیش
یت از خود نشان دهند تا را  ذشت زمان های استادامی خود تنایل زیادی ره تغییرات مثلت حاصل از خلاقدور 

ای خلاقیت و هچنان مولانی شود که انای  ارتقاء یارند. اللته مدیران راید تواه داشته راشند که این زمان نلاید من
 چنان کوتا  راشد که سستی در افراد ایجاد کند. رفتارهای فهالانه در افراد از رین رود و از مرف دیار نلاید من

 33ای انجام دهند  و اند که کار خلاقانهنافراد در این سازمان موری سازماندهی شد  32های ه ره  ویهرا توا
شوند که دست ره خطر ر نند  که رار عاملی رسیار رالایی ررای حنایت سازمانی نافراد در این سازمان ترغی  می

ردنی راحی ساختار سازمانی ادارات ترریترسد که نوع سازماندهی و مادراک شد  ره دست موردند، ره نظر می
که  مورهای ار انیک نرسنیت کم، عدم تنرک   دارد. اللته هنانای کشور عندتاً ویژ یهای فنی و حرفهدانشاا 

پیش از این ریان شد عدم تنرک  نلاید در تنامی تصنینات سازمان راشد، رلکه وا ذاری تصنیناتی هستند که عندتاً 
هایی هستند که ررای و در محدود  شرح وظایف رسنی شغل قرار دارند. این میروضات هنان ویژ یدر حیطه کاری 

ای در نظر  رفته شد  است. در این نوع ساختار سازمانی، را واود عدم تنرک  اما ساختار سازمانی روروکراسی حرفه
 رسنیت در سطح رالایی قرار دارد. 

  متشکل از سه مؤلیه 2338لیلو و هوتون نار خلاقیت سازمانی دیدر مجنوع تحقیق حاضر نشان داد که ار 
 های ورزشی و منارع انسانی در ورزش کاراییخلاقیت رالقو ، خلاقیت رالیهل و حنایت سازمانی ادراک شد  در سازمان

از هم پیشنهاد  . را این حاو، ر22تواند زیررنای مناسلی ررای تحقیقات میند  فراهم مورد ننسلتاً خوری دارد و می
کار یری این پرسشنامه در انواع منارع انسانی در ورزش مانند داوران، مرریان، داومللان، مهلنان شود که ررای رهمی

و غیر  احتیاط ریشتری صورت  یرد و مراحل روایی و پایایی من را امنینان ریشتری مورد رررسی قرار  یرد. هنچنین 
های شغلی کارکنان ستادی و صیی را در ظهور خلاقیت ند  رتوانند نقش ویژ یشود که محققان در میپیشنهاد می

وتحلیل قرار دهند. قطع یقین، ایجاد خلاقیت در سطح فردی و سازمانی در سطح فردی و سازمانی مورد تج یه
فردی ره های مثلت سازمانی و   و سایر انله20شناری ررای توسهه پایدار ورزش کشور نتواند پیامدهای ریمی

 ارمغان ریاورد.  
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