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رابطه سرمایه های روانشناختی و خالقیت کارکنان با توانمندسازی روانشناختی و انگیزش درونی
The relationship between psychological capital and employee creativity
with intrinsic motivation and psychological empowerment
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Abstract
The purpose of this study is to test the
proposed model for the effectiveness of
psychological capital on follower creativity,
considering the mediating role of intrinsic
motivation and psychological empowerment.
The participants of the study were 200
employees of Staff NISOC, in Ahvaz (178
male; 22 females) who were selected via
stratified random sampling. The instruments
which used in this study were Psychological
Capital Questionnaire (PCQ), Intrinsic
Motivation
Scale,
Psychological
Empowerment Scale and Follower Creativity
Scale. Fitness of the proposed model was
examined
through
structural
equation
modeling (SEM), using SPSS-18 and AMOS18 software packages. The indirect effects
were tested using the bootstrap procedure in
Preacher and Hayes (2008) SPSS Macro
program mediation. Findings indicated that the
proposed model fit the data and all of direct
and indirect effects were significant. Better fit
and more meaningful results obtained by using
AMOS
modification
indices.
Results
illustrated that psychological capital and
employee creativity have direct and indirect
relationship through the mediating role of
intrinsic motivation and psychological
empowerment.
Keywords: psychological capital, follower
creativity,
intrinsic
motivation
and
psychological empowerment

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایههای روانشناختی بر
خالقیت کارکنان سازمان با میانجیگری توانمندسازی
روانشناختی و انگیزش درونی در کارکنان ستادی شرکت ملی
 شرکتکنندگان در. منطقه اهواز است-مناطق نفت خیز جنوب
 زن) از کارکنان22  مرد و178(  نفر233 این پژوهش شامل
ستادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منطقه اهواز بود که
 برای سنجش.به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند
،متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامههای سرمایه روانشناختی
 مقیاس انگیزش درونی و،مقیاس توانمندسازی روانشناختی
 ارزیابی الگوی پیشنهادی از.خالقیت کارکنان استفاده گردید
( و با استفاده از نرمSEM) طریق الگویابی معادالت ساختاری
 انجام18  ویراستAMOS  و18  ویراستSPSS افزارهای
 جهت آزمودن اثرهای واسطهای در الگوی پیشنهادی از.گرفت
) استفاده2338( روش بوت استراب در برنامه ماکرو پریچر و هیز
ً یافتهها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتا.شد
خوبی با دادهها برخوردار است و تمامی فرضیههای مستقیم و
 برازش بهتر از طریق.غیرمستقیم مورد تأیید قرار گرفتند
 بنابراین میتوان.همبسته کردن خطاهای دو مسیر حاصل شد
نتیجه گرفت که سرمایههای روانشناختی و خالقیت کارکنان
سازمان رابطه مستقیم و غیرمستقیم از طریق انگیزش درونی و
.توانمندسازی روانشناختی دارند
 خالقیت کارکنان، سرمایههای روانشناختی:واژههای کلیدی
 انگیزش درونی، توانمندسازی روانشناختی،سازمان
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رابطه سرمايه هاي روانشناختي و خالقيت کارکنان39 ...

مقدمه

(امیدواری )12و مواجهه با مشکالت ،تحملکردن و

امروزه روانشناسی مثبت ،در بهبود رفتار سازمانی

بازگشت به جای اول برای دستیابی موفقیت

کاربرد یافته است (التانز و اولیو .)2339 ،1حرکتهای

(تابآوری )13تعریف کردند که ترکیب اثرات انگیزشی

اخیر در این زمینه تا حدودی به خاطر عالقه روز افزون

این چهار جنبه ،گستردهتر و مؤثرتر از تک تک

به کاربرد سازههای مثبتگرا مثل امید ،خوشبینی،

آنهاست .بر اساس کار التانز ) 2332 bو )2332a

انعطاف پذیری ،محبت ،2بخشش 3و فضیلت 4است

ویژگیهای روانشناختی مثبت افراد باید مبتنی بر

(سویتمن ،التانز ،آوی و التانز .)2311 ،5تمرکز مجدد

تئوری ،تحقیق و اندازهگیری معتبر باشند .باید حالت

بر جنبههای مثبت عملکرد انسان ،زمینه مطالعه

گونه و در نتیجه قابل آموزش و توسعه و قابل مدیریت

گسترده پدیدههای فردی در سازمان را برای محققان

باشند و بر عملکرد تأثیر داشته باشند (سویتمن و

رفتار سازمانی ،فراهم میکند (رایت و کویک،6

همکاران .)2311 ،تمرکز روانشناسی مثبت ،بر کارکرد

 .)2339bتمرکز علوم سازمانی بر ویژگیهای

بهینه و مطلوب انسان است و رفتار سازمانی مثبتنگر

روانشناختی مثبت افراد ،به احتمال زیاد ،با افزایش

و سرمایه روانشناختی ،کاربردهای آن در محیط کار

اثربخشی سیاست و شیوههای مدیریت (التانز ،آوی،

است (آوی ،هوگز ،14نورمن و التانز.)2338 ،

اولیو و پاترسون  )2313 ،7و بهزیستی روانشناختی

خالقیت عامل اولیه توجه به نوآوری ،کارآفرینی،

اعضای سازمان مرتبط است (رایت و کویک .)2339a ،

عملکرد ،توسعه و اثربخشی محسوب میشود

()2337

(زامپتاکیس ،بورانتا و ماستاکیس2313 ،15؛ شالی ،زو و

سرمایهروانشناختی 9را حالتی روانشناختی مثبتنگر،

اولدهام2334 ،16؛ آمابیل .)1996 ،17بر اساس نظریات

رشدپذیر و مرتبه باال (دوم) و نشانگر تمایالت انگیزشی

سیستمی خالقیت 18را میتوانیم به عنوان تولید ایدهها،

التانز،

اولیو،

آوی

و

نورمن

8

و پافشاری فرد برای رسیدن به اهداف و دارای چهار

محصوالت یا خدماتی بدانیم که بدیع

مؤلفه :داشتن اعتماد به نفس و تالش برای موفقیت در

کاربردی 23هستند و به وسیله فرد یا گروهی از افراد که

کارهای چالشانگیز (خودکارآمدی ،)13ایجاد اسنادی

در بستر سازمان مشغول به کارند ،حاصل میآید

مثبت در مورد موفقیت در زمان حال و در آینده

(آمابیل1996 ،؛ زو و جورج2331 ،21؛ زامپتاکیس،

(خوشبینی ،)11پافشاری در رسیدن به اهداف و به

 .)2338ایدهها زمانی بدیع و تازه هستند که شامل

هنگام لزوم ،تغییر مسیرهای رسیدن به اهداف

ترکیب دوبارهی مواد موجود یا توسعه مواردی هستند

1. Luthans & Avolio
2. Compassion
3. Forgiveness
4. Virtue
5. Sweetman, Luthans, Avey & Luthans
6. Wright, & Quick
7. Avey, & Peterson
8. Luthans, Avolio, Avey & Norman
9. psychological capital
10. Self-efficiency
11. Optimism

12. Hope
13. Resiliency
14. Hughes
15. Zampetakis
16. Shalley, Zhou & Oldham
17. Amabile
18. Creativity
19. Novel
20. Usefule
21. Zhou & Grorge

19

و بالقوه
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که کامالً جدید هستند (کامینگز و اولدهام )1996 ،1و

بیشتری نشان میدهند (پرابو ،ساتون و ساسر2338 ،5؛

این ایدهها زمانی کاربردی هستند که ارزشهای

تیرنی و فارمر2332 ،6؛ آمابیل)1996 ،

مستقیم و غیرمستقیم کوتاهمدت و بلندمدت برای

سلیگمن )1998( 7معتقد است افراد خوشبین تمایل

سازمان فراهم کنند (شالی ،زو و اولدهام.)2334 ،

دارند که اسنادهایی درونی ،پایدار و کلی برای
رویدادهای مثبت و اسنادهایی بیرونی ،ناپایدار و خاص

سرماتههای رواخت ا وا و القیت

برای رویدادهای منفی داشته باشند .وقتی یک پیامد

شواهد تجربی ارتباط مثبتی بین سرمایه روانشناختی

منفی ر میدهد ،افراد خوشبین انگیزه خود را حفظ

مثبت و نگرشهای کلی محل کار مانند خشنودی

میکنند ،زیرا شکست را منحصر به موقیعت خاص

شغلی و تعهد سازمانی و عملکرد را نشان میدهد

(بیرونی

و ناپایدار) میدانند در نتیجه کارکنان

(التانز و همکاران2337 ،؛ التانز ،آوی ،نورمن2337 ،2؛

خوشبین میتوانند با این انتظارات مثبت پیوسته به

التانز و همکاران2338 ،؛ یوسف و التانز .)2337 ،بر

مسیر خود ادامه دهند (آوی ،ورسین

و التانز.)2338 ،

اساس پیشینه پژوهشی رابطه مثبت بین سرمایه-

خوشبینها به رویداد لذتبخش در زندگی اعتبار

روانشناختی و پیشبینی عملکرد خالق یافت شده است

میدهند و عزت نفس باال و روحیه انعطافپذیر هستند

(ریجو ،سوسا ،مارکوس و کانها2311 ،3؛ سویتمن و

که منجر به افزایش خالقیت میشود (لیمبمیرکی ،تیکا

همکاران .)2311 ،ترکیب اثرات انگیزشی چهار مؤلفه

و دیمتیو .)2336 ،8خوشبینها به احتمال بیشتری

سرمایه روانشناختی ،گستردهتر و مؤثرتر از تکتک

دیدگاه مثبتتری به موقعیتهای موفقیتآمیز دارند و

آنهاست .خودکارآمدی به مهارت واقعی یک فرد مربوط

در مواجهه با مشکل ،به دنبال راهحلهای خالق و

نیست ،بلکه به اعتقادات و باورهای فرد از آنچه او

بهرهگیری از فرصتها باشند (یوسف و التانز2337 ،؛

میتواند با مهارت انجام دهد ،اشاره دارد (بندورا،

ریجو و همکاران.)2311 ،
و اندرسون )1991( 9امید را حالت

 .)1997کارکنانی که خودکارآمدی باالیی دارند ،تالش

اشنایدر ،اروین

مداوم و سرسختانهای برای اتمام کار دارند و به وسیله

انگیزشی مثبتی ناشی از موفقیت در  2جزء الف) عزم

باور به موفقیتهایشان در سطح باالیی از برانگیختگی

راسخ داشتن (انرژی معطوف به هدف) و ب) طراحی

و التانز.)2338 ،4

مسیرهای الزم در مواجهه با موانع و برنامهریزی برای

خودکارآمدی قابلیت مولدی است که بر عملکرد از

رسیدن به هدف ،تعریف میکنند (سویتمن و همکاران،

طریق نوآوری و ابتکار اثر میگذارد .به عبارت دیگر،

 .)2311کسانی که در ویژگی امید باالتر هستند ،قادر

افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند ،عملکرد خالق

به تولید مسیرهای متعدد برای به انجام رساندن یک

قرار دارند (آوی ،ورسین

هدف هستند .افراد با امیدواری باال ،تمایل به مشارکت

1. Cummings
2. Norman
3. Rego, Sousa, Marques & Cunha
4. Wernsing

5. Prabhu, Sutton & Sauser
6. Tierney & Farmer
7. Seligman
8. Lyubomirsky, Tkach & DiMatteo
9. Snyder, Irving & Anderson
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بیشتر و ایجاد مسیرها و استراتژیهای ذهنی حل

خقش

مسئله خالق دارند (سویتمن و همکاران2311 ،؛

ت اخم دسازی رواخت ا وا

آمابیل.)1996 ،

التانز و همکاران ( )2337بیان کردند ،کارکنانی که

تابآوری به عنوان ظرفیت روانی مثبت و حرکت

سطوح باالیی از سرمایهروانشناختی کلی را تجربه

ارتجاعی داشتن و رهایی از عدم اطمینان ،تعارض و

میکنند ،انگیزه و سطح باالتری از عملکرد ،دارند چون

شکست یا مقاومت در برابر تغییر مثبت و مسئولیتهای

ترکیب اثرات مؤلفههای سرمایه روانشناختی بیشتر از

فزاینده تعریف میشود (التانز .)2332a ،تابآوری

اثر تکتک آنهاست .انگیزش درونی ،3وضعیت

فرایندی تجمعی و تعاملی است که افراد را قادر

انگیزشی کارکنان است که وظیفه خود را به خاطر

میسازد که به یک عدم تعادل مثبت و انحراف مثبت

چالشها و فرصتهای موجود در آن و برای گسترش

دستیابند (کامرون2338 ،1؛ التانز ،یوسف و اولیو،

مهارتها و توانائیهای خود دوست دارند ،نه به خاطر

 .)2337تابآوری مکانیزم مورد نیاز در رویارویی با

پیامدهای بیرونی یا پاداش بیرونی مرتبط با وظیفه

تغییر و نیاز مقاومت برای حل خالق مسئله را

(دسی و رایان .)1985 ،4وقتی کارمند به صورت درونی

امکانپذیر میکند (التانز ،یوسف و اولیو.)2337 ،

جذب انجام وظیفهای میشود ،به احتمال بیشتری بر

بنابراین ،انعطافپذیری مردم را به مهار قدرت نهفته

آن تحقیق و تمرکز میکند و بنابراین رفتار خالقانه

بالقوه فردی خود و مقاومت در انجام کار خالق قادر

بیشتری بروز میدهد .چون انگیزش درونی بین آنچه

میکند .به طور خاص ،تابآوری در حفظ خالقیت ذاتاً

که افراد میتوانند انجام دهند و آنچه که میخواهند

بیشتر واکنشی است به جای آغازگری (فراکنشی) .افراد

انجام دهند تمایز ایجاد میکند (آمابیل ،کانتی ،کان،

تابآور احتماالً خالقترند و نسبت به تغییرات سازگار و

الزنبی و هرون1996 ،5؛ تیرنی ،فارمر و گرین1999 ،6؛

در مواجهه با مشکالت ،مقاوم هستند ،در نتیجه با

لین و لیو.)2311 ،7

تغییرات سریع در محل کار ،عملکرد بهتری پیدا

بندورا )1997( 8معتقد است خودکارآمدی به وسیله

میکنند (ریجو و همکاران.)2311 ،

دریافت بازخورد مثبت از دیگران و نیز از طریق

سرمایه روانشناسی به طور کلی میتواند به توضیح و

برانگیختگی جسمی و یا روانی رشد مییابد (به نقل از

پیشبینی عملکرد خالق و به طور خاص به تولید ایده

التانز ،نورمن ،اولیو و آوی .)2338 ،کارکنانی که

کمک کند .در پیشینه پژوهش ،رابطه بین سرمایههای

کارآمدی باالیی دارند با تالش مداوم و تعقیب

روانشناختی و خالقیت کارکنان تأیید شده است (ریجو

سرسختانه برای اتمام کار مشخص میشوند و توسط

و همکاران2311 ،؛ سویتمن و همکاران2311 ،؛ ریجو،

باورشان نسبت به موفقیتهایشان برانگیختهاند (آوی و

میاخجاگری

اخگیسش

روخا

و

ماکادو ،لیل و کانها.)2339 ،2

1. Cameron
2. Machado, Leal & Cunha

3. intrinsic motivation
4. Deci & Rayan
5. Amabile, Conti, Coon, Lazenby & Herron
6. Grean
7. Lee & Liu
8. Bandura
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همکاران .)2338 ،پس خودکارآمدی باعث باال رفتن

خالقتری میگردند (اشنایدر2332 ،3؛ شالی و گیلسون،

انگیزه افراد میشود که مربوط به عوامل درونی افراد

 .)2334وقتی افراد امیدوار به هدف خود نمیرسند ،از

است نه به دلیل پاداشهای خارجی .افراد با

بازخورد شکست خود ،برای بهبود تفکر و پیگیری

خودکارآمدی باال ،به تواناییهایشان باوردارند ،انگیزش

اهداف و استراتژیها استفاده میکنند ،پس با انرژیتر

و منابع شناختی الزم برای عملکرد موفقیتآمیز یک

و در جستجو راههای جایگزین و راههای خالقتر برای

وظیفه خاص در زمینهای مشخص را دارند

مقابله با موانع هستند .پس امید ،باعث تقویت خالقیت

(استاجکاویک 1و التانز1998 ،؛ به نقل از ریجو ،سوسا،

از طریق انگیزه درونی میشود (ریجو و همکاران،

لیل و کانها ،)2311 ،این افراد احتماالً به دنبال وظایف

 .)2339افراد با تابآوری باال ،در زمان مواجهه با

چالشانگیز هستند و تالش میکنند ،منابع انگیزشی

شکست و مشکالت راههای جدیدی برای انجام دادن

(انگیزش درونی) را برای رسیدن به اهدافشان و

کارها ،ایجاد میکنند .آنها قادرند تا عواطف منفی

مقابلهکردن با موانع و مشکالت به کارگیرند (بندورا،

تجربه شده را کمتر بازیابی کنند و توجه بیشتری به

1997؛ التانز و یوسف2334 ،؛ ریجو و همکاران،

عاطفه و هیجان مثبت در اوج رویدادهای استرسآور

 .)2311این ترکیب از اهداف چالشانگیز ،انرژی

زندگی دارند (فیلیپ ،الکور ،بیلیوپلیتر2339 ،4؛ ریجو و

انگیزشی و حفظ انگیزه فردی ،زمینه را برای پیشنهاد

همکاران .)2311 ،آنها با حفظ انگیزه درونی خود،

ایدههای نو و مفید برای رسیدن به هدف فراهم

استمرار حرکت رو به جلو و کشف مسیرهای متعدد

میکند .عالوه براین ،رویکرد افراد کارآمد در

برای رسیدن به هدف ،راه های خالقانه ارائه میدهند.

فعالیتهای چالشانگیز طوری است که باید بر آن

تحقیقات نشان داده است کسانی که به صورت درونی

وظایف مسلط و دارای مهارت باشند (بندورا .)1997 ،به

برانگیخته هستند ،عملکرد خالقانه بیشتری نیز دارند

این ترتیب ،نه تنها انگیزه افزایش یافته است ،بلکه

(مولر ،گونزالو و کامدار 2311 ،5؛ تیرنی و فارمر و گرین،

کارآمدی یک رویکرد خالقتر را برای فرآیند حل

 .)1999دیدگاه انگیزه درونی در پیشینه خالقیت ،غالب

و پالن2333 ،2؛

است (کوهلو ،آگوستو و الگس2311 ،6؛ گوموزلو و

سویتمن و همکاران .)2311 ،افراد با خوشبینی باال،

ایلزو2339 ،7؛ آمابیل و همکاران .)1996 ،در این

دیدگاه مثبتتری به موقعیتهای موفقیتآمیز دارند در

دیدگاه بیان میشود که انگیزه درونی پیشبین مهم

رویارویی با مشکالت ،عواطف و هیجانات مثبت را

خالقیت است.

تجربه میکنند پس به دنبال راهحلهای خالق برای

توانمندسازی روانشناختی به مجموعه حاالت

حل مشکل و بهرهگیری از فرصتها هستند (یوسف و

روانشناختی اشاره دارد که برای احساس کنترل افراد در

التانز ،2337 ،به نقل از ریجو و همکاران .)2311 ،افراد

رابطه با کارشان الزم و ضروری است .به جای تمرکز

مسأله امکانپذیر میسازد (یان

با امید باال ،از دنبال کردن اهداف لذت برده و انگیزه
درونی بیشتری را تجربه میکنند و به دنبال راههای
1. Stajkovic
2. Phelan, & Young

3. Snyder
4. Philippe, Lecours, & Beaulieu-Pelletier
5. Mueller, Goncalo, & Kamdar
6. Coelho, Augusto, & Lages
7. Gumusluoglu, & Ilsev
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رابطه سرمايه هاي روانشناختي و خالقيت کارکنان43 ...

بر رویههای مدیریتی که قدرت را با کارکنان در همه

میشود که سرمایههای روانشناختی باعث افزایش

سطوح سازمان تقسیم میکنند ،دیدگاه روانشناختی

توانمندسازی روانشناختی میشود.

تأکید بر این دارد که کارکنان کارشان را چگونه تجربه

ریکاردز و موگار ،)2336( 3به دستهبندی عوامل افزایش

میکنند .تأکید این دیدگاه به توانمندسازی بر باور

خالقیت پرداختند .در این میان به نقش عامل مؤثر به

فردی کارکنان درباره نقشهایشان در رابطه با سازمان

نام توانمندسازی روانشناختی تأکید داشتند .اسپریتزر

است (اسپریتزر .)2337 ،توانمندسازی روانشناختی،

( )1996معتقد است که توانمندسازی روانشناختی اثر و

فرایند توزیع قدرت در سطح سازمان است؛ مفهومی

رابطهای مستقیم با نوآوری و ابتکار و خالقیت دارد.

چندسطحی به عنوان انگیزش درونی در  4حیطه

افراد با احساس شایستگی باور دارند که قابلیت و

معناداری ،شایستگی ،خودمختاری و اثرگذاری است و

توانایی الزم را برای انجام موفقیتآمیز وظایف دارند.

جهتگیری شخص در نقش کاری را منعکس میکند

سان ،زانک ،کیو و چن )2311( 4در پژوهشی به بررسی

(اسپریتزر .)1995 ،1توانمندسازی فرایند افزایش

رابطه توانمندسازی در سطوح مختلف (ساختاری و

خودکارآمدی بین اعضای سازمان است که از طریق

روانشناختی) با خالقیت کارکنان پرداخت که نتایج

همانندسازی و رفع شرایطی که باعث ناتوانی میگردد،

نشاندهنده رابطه مستقیم توانمندسازی روانشناختی با

حاصل میشود (اسپریتزر .)2337 ،افراد خودکارآمد به

خالقیت بود .گومزلوو ایلزو ( )2339به بررسی رابطه

تواناییهایشان باوردارند ،انگیزش و منابع شناختی الزم

بین رهبری تبدیلی و خالقیت پرداختند .در رابطه بین

و دوره اقدام الزم برای عملکرد موفقیتآمیز یک

این دو متغیر ،توانمندسازی روانشناختی نقش میانجی

وظیفه خاص در زمینهای خاص را دارند (استاجکاویک

داشت و توانمندسازی روانشناختی و خالقیت رابطه

و التانز ،1998 ،به نقل از ریجو و همکاران.)2311 ،

مستقیم و معنیدار داشتند .زان

و بارتل )2313( 5به

افراد امیدوار و خوشبین زمانی که احساس خودباوری

بررسی پیشایندهای خالقیت کارکنان پرداختند که

کنند احساس توانمندی بیشتری خواهند کرد و افراد با

نتایج حاکی از رابطه مستقیم و معنیدار توانمندسازی

تابآوری باال ،چون به ارزشمندبودن کار خود و توانایی

روانشناختی و انگیزش درونی با خالقیت بود.

و شایستگیهایشان ایمان دارند ،در مواجهه با نظرات

بر این اساس ،فرضیات در پژوهش حاضر شامل بررسی

مخالف و شکستهای احتمالی ،اعتماد به نفس خود را

روابط ساده متغیرهای سرمایه روانشناسی و خالقیت و

حفظ کرده و پیوسته به مسیر خود ادامه میدهد .در

توانمندسازی روانشناختی و انگیزش درونی و در سطحی

پیشینه پژوهشی مستقیماً به بررسی رابطه سرمایههای

دیگر رابطه غیرمستقیم سرمایهروانشناختی و خالقیت

روانشناختی و توانمندسازی روانشناختی 2پرداخته نشده

کارکنان از طریق نقش میانجیگری توانمندسازی

و در این پژوهش بر اساس روابط خردهمقیاسها و

روانشناختی و انگیزش درونی است .الگوی پیشنهادی

توانمندسازی روانشناختی و پیشینه تئوری ،پیشنهاد

پژوهش حاضر در شکل  1نشان داده شده است.

1. Spreitzer
2. Empowerment

3. Rickards, & Moger
4. Sun, Zhang, Qi, & Chen
5. Zhang, & Bartol
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شکل .1الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر

روش

پرستاااا امه ساااارماته رواختاااا ا وا:2

جامعننه آمنناری پننژوهش حاضننر ،شننامل تمننامی

بنننننرای سننننننجش سنننننرمایهروانشنننننناختی ،از

کارکنننان سننتادی شننرکت ملننی مننناطق نفننتخیننز

پرسشنننننامه سننننرمایهروانشننننناختی 24مننننادهای

جنننوب  -منطقننه اهننواز -در سننال  1391بننود .بننا

التنننانز و همکننناران ( )2337اسنننتفاده شننند کنننه

اسننتفاده از روش نمونننهگیننری تصننادفی طبقننهای،1

دارای چهننننار خننننردهمقینننناس خودکارآمنننندی،

از میننان کارکنننانی کننه دارای منندرک تحصننیلی

امینند ،تننابآوری ،خننوشبینننی اسننت و پاسننخهننا

دیننپلم و بنناالتر بودننند تعننداد  223نفننر بننه عنننوان

روی پیوسننننتار لیکرتننننی شننننشدرجننننهای از (،1

نمونه انتخناب شندند .از اینن تعنداد  233پرسشننامه

کننننامالً مخننننالفم) تننننا ( ،6کننننامالً مننننوافقم)

(نننر برگشننت  )%85برگشننت داده ش ندند .از 233

نمننننرهگننننذاری مننننیشننننود .آوی و همکنننناران

شننرکتکننننده %89 ،مننرد بودننند .میننانگین سنننی

( ) 2313پایننننننایی بننننننرای کننننننل سننننننرمایه

شننرکتکنننندگان  41/87سننال بننا انحننراف معیننار

روانشننننناختی برابننننر  3/93و بننننرای خننننرده-

 9/9و سابقه خندمت آنهنا  17/88سنال بنا انحنراف

مقیننناس هنننا ضنننرایب پاینننایی بنننه ترتینننب ،3/87

معینننار  13/9بنننود .تعنننداد  33نفنننر ( )%15دارای

 3/78 ،3/72 ،3/85را بنننننه دسنننننت آوردنننننند.

مننندرک تحصنننیلی دینننپلم 24 ،نفنننر ( )%12فنننوق

سننننویتمن و همکنننناران ( )2311پایننننایی بننننه

دیننننپلم 93،نفننننر ( )%45کارشناسننننی 37 ،نفننننر

روش آلفننننایکرونبننننا را معننننادل  3/93بننننرای

( )%18/5کارشناسننی ارشنند 3 ،نفننر ( )%1/5دکتننری

پرسشنننننامه سننننرمایهروانشننننناختی گننننزارش

بودند و  12نفر ( )%6نینز سنطح تحصنیالت خنود را

کردنننند .در پنننژوهش حاضنننر پاینننایی بنننه روش

ذکنر نکننرده بودنند .بننرای انجنام پننژوهش حاضننر از

آلفنننایکرونبنننا بنننرای کنننل مقیننناس 3/91و

ابزارهای زیر استفاده شده است:

بنننرای خنننرده مقیننناسهنننا ،بنننه ترتینننب ،3/87

1. Stratified random sampling method

)2. Psychological Capital Questionnaire (PCQ
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رابطه سرمايه هاي روانشناختي و خالقيت کارکنان45 ...

 3/75 ،3/82و  3/68بننننه دسننننت آمنننند .بننننرای

 AMOS-18به شناخصهنای برازنندگی نزدینک

تعینننین رواینننی پرسشننننامه سنننرمایه روانشنننناختی

بوده که برازش خوب پرسشنامه را تأیید میکند.

از تحلیننننل عنننناملی تأیینننندی اسنننتفاده شنننند و

(،x2 111/9 ،df 47 ،x2/df 2/38

شنناخصهننای بننه دسننت آمننده از الگننوی تحلیننل

،GFI 3/95 ،AGFI 3/93

،CFI 3/96

عنناملی تأیینندی ایننن مقینناس بننا اسننتفاده از نننرم

،TLI 3/95

افنننننزار  AMOS-18بنننننه شننننناخصهنننننای

.)RMSEA 3/36

برازنننندگی نزدینننک بنننوده کنننه بنننرازش خنننوب

پرست ا امه اخگیااسش روخااا :بننرای سنننجش

پرسشنامه را تأیید میکند.

انگیننزش درونننی از پرسشنننامه  5مننادهای انگیننزش

(،df 183 ،x2/df 2/64
،GFI 3/88 ،AGFI 3/85
،TLI 3/93

،IFI 3/91

،IFI 3/96

،NFI 3/94

،x2 483/2

درونننی آمابیننل ( ) 1985و تیرنننی ،فننارمر و گننرین

،CFI 3/88

( ) 1999ترجمننننه مشننننایخی و ارشنننندی ()1391

،NFI 3/86

استفاده شند کنه روی پیوسنتار لیکرتنی  6درجنهای،

.)RMSEA 3/36

از ( ،1کنننامالً مخنننالفم) تنننا ( ،6کنننامالًموافقم)،

پرستاا امه ت اخم دسااازی رواختاا ا وا:

نمنننرهگنننذاری منننیشنننود .پاینننایی بنننه روش

بنننرای سننننجش توانمندسنننازی روانشنننناختی از

آلفننای کرونبننا در پننژوهش اولیننه برابننر  3/82و در

پرسشننننامه توانمندسنننازی روانشنننناختی اسنننپریتزر

پننژوهش زان ن

و بارتننل ( )2313معننادل  3/82و در

( )1995اسنننتفاده شننند .اینننن پرسشننننامه دارای 4

پنننژوهش گومزلنننو و ایلنننزو ( )2339معنننادل 3/77

خردهمقیناس خودمختناری ،معنناداری ،شایسنتگی و

گنننزارش شنننده اسنننت .بنننرای بررسنننی پاینننایی

اثرگننذاری اسننت .نمننرهگننذاری آن ،از نننوع مقی ناس

پرسشنننننامه در پننننژوهش حاضننننر از ضننننرایب

لیکننرت پنننج درجننهای از (،1کننامالً مخننالفم) تننا (،5

آلفای کرونبا و تنصیف اسنتفاده شند کنه نتنایج بنه

کامالً منوافقم) منیباشند .پاینایی در پنژوهش اولینه

ترتیننب  3/87و  3/73بننه دسننت آمنند .بننرای تعیننین

و بارتننل

روایی پرسشنامه انگینزش دروننی از تحلینل عناملی

( ) 2313پایننایی کلننی ایننن پرسشنننامه بننه روش

تأییدی استفاده شند و شناخصهنای بنه دسنتآمنده

آلفننایکرونبننا  3/89گننزارش کردننند .در پننژوهش

از الگننوی تحلیننل عنناملی تأیینندی ایننن مقینناس بننا

حاضننر ،پایننایی بننه روش آلفننایکرونبننا بننرای کننل

اسننننتفاده از نننننرم افننننزار  AMOS-18بننننه

مقینناس 3/76و بننرای خننردهمقینناسهننا ،بننه ترتیننب

شنناخص هننای برازننندگی نزدیننک بننوده کننه بننرازش

3/82 ،3/88 ،3/64و  3/82بننه دسننت آمنند .بننرای

خوب پرسشنامه را تأیید میکند.

تعینین روایننی پرسشنننامه توانمندسننازی روانشننناختی

(،x2 11/14 ،df 4 ،x2/df 2/78

از تحلیننننل عنننناملی تأیینننندی اسننننتفاده شنننند و

،CFI 3/99 ،GFI 3/99 ،AGFI 3/95

میننزان قابننل قبننولی گننزارش شنند و زانن

شنناخصهننای بننه دسننت آمننده از الگننوی تحلیننل

،TLI 3/97

عاملی تأییدی این مقیناس بنا اسنتفاده از ننرم افنزار

.)RMSEA 3/37

،IFI 3/99

،NFI 3/98
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پرستاا امه القیاات کارک ااان سااازمان:

ارزیننابی الگننوی پیشنننهادی بننا اسننتفاده از الگویننابی

بنننرای سننننجش خالقینننت کارکننننان ،از نسنننخه

معادالت ساختاری )SEM( 1بر اساس نرم افزارهنای

خودگزارشنننی مقیننناس  13سنننؤالی زو و جنننورج

 SPSS-18و  AMOS-18انجام پنذیرفت .جهنت

( )2331ترجمننننه مشننننایخی و ارشنننندی ()1391

آزمودن اثرهای واسنطه ای در الگنوی پیشننهادی از

اسننتفاده شنند .ایننن پرسشنننامه دارای دو بعنندکلی

روش بوت استراب در برنامه مناکروی پریچنر و هینز

 -1بنندیع بننودن اینندههننا و -2کنناربردی بننودن

( ) 2338استفاده شد .به منظور تعیین کفاینت بنرازش

اینندههاسننت .پاسننخهننا روی پیوسننتار لیکرت نی پنننج

الگوی پیشنهادی با دادهها ،ترکیبنی از شناخصهنای

درجنننهای از ( ،1کنننامالً مخنننالفم) تنننا ( ،5کنننامالً

برازننندگی  )1مقنندار مجننذور کننای)2 ، (x2/df) 2

موافقم) نمنرهگنذاری منیشنود .در فنرم اولینه ،اینن

شاخص هنجار شده مجذورکای( 3نسبت مجذور کای

پرسشننننامه توسنننط سرپرسنننت بنننرای زیردسنننتان

بر درجات آزادی) ،شاخص نیکویی بنرازش،(GFI) 4

تکمیل شنده اسنت .امنا زامپتناکیس ( )2338نسنخه

شناخص نیکنویی بنرازش تعندیل شننده،(AGFI) 5

خودگزارشننی ایننن پرسشنننامه را طراحننی و بننه کننار

شناخص برازنندگی هنجنار شنده ،(NFI) 6شناخص
7

) ،(CFIشنناخص برازننندگی

برد و ضنریب پا ینایی قابنل قبنولی بنه مینزان 3/85

برازننندگی تطبیقننی

را گننزارش داد .پایننایی پرسشنننامه در پننژوهش زو و

افزایشی ،(IFI) 8شاخص تنوکر -لنویس ،(TLI)9و

جننورج  3/96و در پننژوهش زامپتنناکیس و همکنناران

جنننذر مینننانگین مجنننذورات خطنننای تقرینننب

13

( )2313برابننر  3/9بننرای خالقیننت کلننی و بننرای

) (RMSEAاستفاده شد.

بنندیع بننودن ایننده 3/8و کنناربردیبننودن ایننده 3/88
گننزارش شنند .در پننژوهش حاضننر پایننایی بننه روش

تافوهها

آلفننایکرونبننا  3/9و بننرای خننردهمقینناسهننا بننه

یافته های توصنیفی مربنوط بنه متغیرهنای پنژوهش

ترتیننب  3/84و  3/79بننه دسننتآمنند .بننرای تعیننین

شنننامل حنننداقل و حنننداکثر نمنننرات ،مینننانگین و

روایننی پرسشنننامه خالقیننت سننازمانی از تحلیننل

انحنننراف معینننار متغیرهنننا و مننناتریس همبسنننتگی

عنناملی تأیینندی اسننتفاده شنند و شنناخصهننای بننه

متغیرهنننای الگنننو در جننندول  1نشنننان داده شنننده

دسننت آمننده از الگننوی تحلیننل عنناملی تأیینندی ایننن

است.

مقیناس بننا اسنتفاده از نننرم افنزار  AMOS-18بننه
شنناخص هننای برازننندگی نزدیننک بننوده کننه ب نرازش
خوب پرسشنامه را تأیید میکند.
(

،x2/df 3/82

،AGFI 3/89
،TLI 3/93
.)RMSEA 3/38

،df 47

،x2 156/82

،GFI 3/91

،CFI 3/93

،IFI 3/93

،NFI 3/91

1. Structural equation modeling
2. Chi-square
3. Normed x2 measure
4. Goodness of fit index
5. Adjusted goodness of fit index
6. Bentler-Bonett
7. Comparative Fit Index
8. Incremental fit index
9. Tuker-Lewis index
10. Root mean squared error of approximation

رابطه سرمايه هاي روانشناختي و خالقيت کارکنان47 ...
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جدول.1
یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و ماتریس همبستگی متغیرهای الگو
1

مقیاب

Min

Max

M

SD

9

 1سن

21

63

41

9/9

_

 2سابقه

1

43

17/18

13/92

**_ 3/916

8

4

5

144

118/41

12/99

3/36

3/33

_

 4انگیزش درونی

12

33

26/4

3/22

3/33

3/32

**_ 3/577

 5توانمندسازی

25

63

46/19

5/91

**_ 3/371** 3/619** 3/195* 3/188

 6خالقیت سازمانی

26

65

49/17

6/69

 3سرمایهروانشناختی 63

*3/14

6

*_ 3/532** 3/381** 3/496** 3/138
**p>3/331

الگ تازا معا الت سا واری ()SEM

(خطای خرده مقیاسهای اثرگذاری و خودمختاری

پیش از بررسی ضرایب ساختاری ،برازش الگوی

توانمندسازی روانشناختی و خطای خرده مقیاس امید

پیشنهادی با دادهها مورد بررسی قرار گرفت .با وجود

سرمایههای روانشناختی به خطای انگیزش درونی) به

اینکه مقادیر اکثر شاخصهای برازندگی نشاندهنده

توصیه نرمافزار  AMOS-18بود .نتایج حاکی از

برازش قابل قبول الگوی پیشنهادی با دادهها بودند ،اما

برازش مطلوب الگوی نهایی است .شاخصهای

شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب

برازندگی الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی در جدول 2

) (RMSEAنشان داد که الگو نیاز به بهبود دارد .به

و میزان ضرایب رگرسیونی و الگوی نهایی پژوهش

منظور کاهش مقدار مجذور کای و ارتقای برازش

حاضر در شکل  2نشان داده شدهاند.

الگوی پیشنهادی از طریق همبسته کردن دو خطا

شکل  .2الگوی نهایی پژوهش حاضر

*
*
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جدول .2
شاخصهای برازندگی الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی
شا ص الگ

x2

df

x2/df

AGFI

GFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

الگوی پیشنهادی

164/34

41

4/332

3/87

3/92

3/92

3/93

3/92

3/93

3/39

الگوی نهایی

134/47

39

2/67

3/91

3/95

3/96

3/94

3/96

3/94

3/37

جدول.3
نتایج بوتاستراب برای مسیر سرمایه روانشناختی با خالقیت سازمانی با توجه به میانجیگری انگیزش درونی و توانمندسازی روانشناختی
ا ه ها
سرمایه روانشناختی
توانمندسازی
سرمایه روانشناختی

انگیزش درونی و

3/139

ز ت

س گیری

SD

3/138

-3/3336

3/3272

حد

حد

پاتیآ

زاال

3/192

3/385

خالقیت کارکنان
انگیزش درونی

3/339

3/34

3/3331

3/317

3/3756

3/3682

خالقیت کارکنان
سرمایه روانشناختی

انگیزش درونی

3/3995

3/398

-3/3338

3/3196

3/939

3/362

خالقیت کارکنان

برای تعیین معنیداری روابط واسطهای ،از روش بوت

غیرمستقیم سرمایههای روانشناختی با خالقیت سازمان

استراب در برنامه ماکرو ،پریچر و هیز ( )2338استفاده

با میانجیگری انگیزش درونی و توانمندسازی

شد که نتایج در جدول  3نشان داده شدهاند.

روانشناختی پرداخته شد.

سطح اطمینان برای فاصله اطمینان  95و تعداد

نتایج پژوهش حاضر نشاندهنده رابطه مستقیم

نمونهگیری مجدد بوتاستراب  5333است .با توجه به

معنیدار بین سرمایههای روانشناختی با خالقیت

اینکه صفر بیرون از این فاصلههای اطمینان قرار

کارکنان سازمان است که همسو با نتایج پژوهشهای

میگیرد ،فرضیات غیرمستقیم ،معنیدار بوده و

ریجو و همکاران ( ،)2311سویتمن و همکاران ()2311

فرضیههای مربوط به آنها تأیید میشود.

و ریجو و همکاران ( )2339است .ریجو و همکاران
( )2311معتقدند تابآوری به افراد اجازه میدهد تا از

زحث

نو بسازند؛ خودکارآمدی ،بعد از تجربه شکست ،تالش

هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی رابطه سرمایههای

برای راه حل خالق برای مشکل و بهرهگیری از مزایا و

روانشناختی و خالقیت کارکنان سازمان با توجه به

فرصتهاست؛ خوشبینی به کارکنان این امکان را

نقش میانجیگری توانمندسازی روانشناختی و انگیزش

میدهد که خودکارآمدی خود را بعد از اینکه متوجه

درونی است .در این راستا به بررسی اثر مستقیم و

عدم کارایی پیشنهادشان میشوند ،حفظ کنند؛
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رابطه سرمايه هاي روانشناختي و خالقيت کارکنان49 ...

خوشبینی و امید و خودکارآمدی به طور بالقوه

ایمان دارد ،در مواجهه با نظرات مخالف و شکستهای

تابآوری بیشتری در مقابل تنوع به وجود میآورند.

احتمالی ،مقاومت خواهد کرد و با انگیزه برای ارائه

کارکنان خودکارآمد ،خالقتر هستند ،چون آنها

ایدهها و راهحلهای جدید به مسیر خود ادامه میدهد و

چالشها را میپذیرند و تالشهای خالقانه و شناختی

در نتیجه خالقیت او افزایش می یابد.

را ،برای کسب اهداف تحمل میکنند (التانز و

پژوهش حاضر نشاندهنده رابطه مستقیم بین

همکاران .)2337 ،این فرد چالشها را میپذیرد و برای

توانمندسازی روانشناختی و خالقیت کارکنان سازمان و

دستیابی به هدف تالش میکند اما همچنین

انگیزش درونی و خالقیت کارکنان سازمان است که

زیرمجموعه اهداف و راههای خالق برای رسیدن به

همسو با نتایج سان و همکاران ( ،)2311کوهلو و

اهداف را نیز شناسایی میکند و بر برخی از موانع به

اگستو و الگس ( ،)2311گومزلو و ایلزو ( ،)2339زان

وسیله راههای خالقانه و چندگانه غلبه میکنند.

و بارتل ( ،)2313شالی و گیلسون ( )2334است .شالی

نتایج پژوهش حاضر ،نشان دهنده تأیید رابطه مستقیم

و گیلسون ( )2334معتقدند ،افراد با احساس شایستگی

بین سرمایه روانشناختی با انگیزش درونی و سرمایه

باال ،به قابلیت و توانایی خود برای انجام موفقیتآمیز

روانشناختی با توانمندسازی روانشناختی است که همسو

وظایف باور دارند ،در نتیجه انگیزه الزم را نیز دارند .در

با نظریه سرمایه روانشناختی التانز ( )2332و

برابر چالشهای رو به رو ،مقاومت میکنند و

خودکارآمدی بندورا ( ،)1997پژوهشهای آوی و

راهحلهای جایگزین مناسبتری را به دست میآورند

همکاران ( ،)2338کوهلو ،آگستو و الگس (،)2311

که همه این عوامل منجر به افزایش عملکرد خالق

پرابو ،ساتن و ساسر ( ،)2338ریجو و همکاران ()2339

میشود .توانمندسازی نیروی محرکه انگیزشی است که

و تیرنی و فارمر ( 2332و  )2334است .کوهلو ،آگستو و

به کارکنان احساس مالکیت روانشناختی در شغل و

الگس ( )2311بیان کردند ،توانمندسازی فرآیند

احساس کامروایی نیاز به قدرت و خودمختاری و باور به

افزایش خودکارآمدی بین اعضای سازمان است؛ این

خودکارآمدی و تجربه خود-تعیینکنندگی میدهد.

خودکارآمدی از طریق همانندسازی و رفع شرایطی که

افرادی که توانمند شدهاند به احتمال بیشتر رفتار

باعث ناتوانی میگردد ،حاصل میشود .ویژگی

خالقانه نشان میدهند.
پژوهش

حاضر

رابطه

غیر

مستقیم

خودکارآمدی به کارکن این اطمینان را میدهد که

در

توانایی الزم برای ارائه راهحلها و ایدههای مناسب و

سرمایهروانشناختی بر خالقیت کارکنان سازمان (از

بدیع را دارد .افراد خوشبین به رویدادهای مثبت

طریق انگیزش درونی و توانمندسازی روانشناختی)

زندگی بها میدهند و در نتیجه روحیه و انگیزه خود

تأیید شد .این نتایج همسو با نتایج پژوهشهای مولر،

راحفظ میکنند .ویژگی امیدواری به افراد توانایی ارائه

گونزالو و کامدار ( ،)2311ریجو و همکاران (،)2311

مسیرهای متعدد برای رسیدن به هدف مشخص را

ریجو و همکاران ( ،)2339التانز و یوسف ( )2334و

میدهد و وقتی تابآوری باال باشد ،چون کارکن به

آمابیل و همکاران ( )2334و تیرنی و فارمر ( 2332و

ارزشمند بودن کارخود و توانایی و شایستگیهایش

 )2334است .ویتن و کامرون ( ،1998به نقل از ریجو و
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همکاران )2311 ،بر این باورند که ویژگی شایستگی

فورد ()1996معتقدند ،مکانیسم رابطه بین خودکارآمدی

مهمترین عنصر توانمندی است که از احساس تسلط

و عملکرد خالق ،مربوط به اثر انگیزشی است که بر

شخصی و رویارویی با چالشهای جدید حمایت میکند

اقدام خالق دارد .افراد خودکارآمد به تواناییهایشان

که دربردارنده مفاهیم ضمنی افزایش خالقیت کارکنان

باوردارند .انگیزش و منابع شناختی الزم و دوره اقدام

نیز هست .کارکنانی که به توانمندی های خود باور

ازم برای عملکرد موفقیت آمیز یک وظیفه خاص را

دارند و انگیزه الزم را نیز دارند ،با چالش های رو به رو،

دارند .این افراد به دنبال وظایف چالشانگیز هستند و

مقاومت میکنند .شالی و گیلسون ( )2334بیان

تالش میکنند ،منابع انگیزشی (انگیزش درونی) را

میکنند ،توانمندسازی روانشناختی اثر مهمی بر تمایل

برای رسیدن به اهدافشان و مقابله کردن با موانع و

کارکنان برای درگیر شدن در فرآیند خالق دارد .به

مشکالت به کار گیرند .ریجو و همکاران ( )2339بیان

عبارت دیگر ،وقتی کارکنان احساس کنند که الزامات

کردند که امید ،باعث تقویت خالقیت از طریق انگیزه

شغلی آنها دارای اهمیت و معنا است ،کارمند تالش

درونی می شود آنهایی که امیدوار هستند احتماالً با

بیشتری برای جستجوی راهحل مشکل از چند دیدگاه

انگیزهتر هستند و با اطمینان بیشتری وظیفهای را بر

متفاوت و استفاده گستردهتری از اطالعات میکند و

عهده میگیرند و از انجام آن کار لذت بیشتری برده و

نتیجه آن ارائه مسیرهای جایگزین بیشتر و خالقانه

به دنبال راههای خالقتری میگردند .التانز ،یوسف و

است .بعالوه هنگامی که فرد باور میکند که توانایی

اولیو ( )2337تابآوری را مکانیزم مورد نیاز در مواجهه

اقدام موفقیتآمیز را دارد ،احساس خود-تعیینی بر

با تغییر و ارائه راه حل خالق میدانند .ریجو و همکاران

شغلش مییابد و میتواند پیامدهای رفتاری را شکل

( )2311افراد تابآور در مواجهه با مشکالت ،شکست

دهد و در این صورت تمرکز بر ایده یا مشکل را با

یا فرصتها ،احتماالً راههای جدیدی برای انجام دادن

مداومت بیشتری دنبال خواهند کرد (اسپریتزر.)1995 ،

کارها ،ایجاد میکنند چون آنها توجه بیشتری به عاطفه

این فرد احتماالً خطرپذیری بیشتر دارد وبه طور دائم در

و هیجان مثبت در اوج رویدادهای استرس آور زندگی

جستجوی مسیرهای شناختی جدید است و با ایدهها

دارند و با مداومت برای رسیدن به راه حل خالق تالش

بازی میکند (آمابیل .)1996 ،هنگامی که افراد احساس

میکنند.

خودمختاری میکنند ،قادرند به میل خود اقداماتی را

بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،اگر افراد دارای

آغاز کرده ،تصمیمهای مستقل بگیرند و افکار جدید را

خوشبینی و امیدواری باشند و در برابر موانع از حس

به آزمون بگذارند .چون در تالشهای خالقانه،

مقاوت باالیی برخوردار باشند و به توانمندیهای خود

ریسکپذیری باالست و احتمال شکست زیادی وجود

باور داشته باشند و به مسائل با نگرش مثبت بیاندیشند؛

دارد ،مقاومت در برابر این عوامل در رویارویی با شرایط

همین امر میتواند زمینه ساز توانمندی آنها در متفاوت

مختلف برای بروز رفتار خالق ضروری است .پس

اندیشیدن و ارائه راهکارهای بدیع و کاربردی برای

خودکارآمدی باال برای رسیدن به خالقیت الزم است

فرآیندها و رویههای سازمانی یا وظایف کاری کارکنان

(تیرنی و فارمر .)2332 ،از سوی دیگر بندورا ( )1997و

شود .پس ،میتوان نتیجه گرفت که توانمندسازی

فصلنامه علمي تخصصي روان شناسي مثبت – سال اول ،شماره  ،1زمستان 3131

رابطه سرمايه هاي روانشناختي و خالقيت کارکنان50 ...

روانشناختی و انگیزش درونی ،نقش میانجیگر در

به بررسی نقش متغیرهای تعدیلکننده (مانند

رابطه بین سرمایههای روانشناختی و خالقیت کارکنان

خصوصیات شخصیتی و محیطی  )...و متغیرهای

سازمان را ایفا میکند به عبارت دیگر در صورتی

میانجیگر دیگر (عاطفه مثبت ،هویت بینش خالق،

سرمایههای روانشناختی به خالقیت کارکنان کمک

ابهام وظیفه و نقش و خودکارآمدی خالق  )...توجه

میکند که باعث ارتقا توانمندسازی روانشناختی و

شود.

انگیزش درونی کارکنان شود.

براساس یافتههای پژوهش حاضر انگیزش درونی و
توانمندسازی روانشناختی نقش میانجی گر در رابطه

محدو تتهای پهوهش و پیت یا ات کارزر ی

سرمایه های روانشناختی و خالقیت کارکنان دارد .بر

برای جمعآوری اطالعات در پژوهش حاضر از

این اساس پیشنهاد میشود با طراحی محیط کاری و

پرسشنامههای خودگزارشی استفاده شده و این ابزار

مشاغلی که احساس معناداری و چالش و خودمختاری

محدودیتهای خاص خود را دارد .طرح مطالعه حاضر و

را به افراد منتقل میکنند ،کارکنان را پیوسته در سطح

استفاده از الگویابی معادالت ساختاری و مقطعی بودن

بهینه از برانگیختگی در راستای دستیابی به اهداف

سنجش متغیرها علیت را به اثبات نمیرساند بر این

سازمانی و خودشکوفایی فردی و عملکردی سازمانی

اساس پیشنهاد میشود تحقیقاتی طولی میان کارکنان

رهنمون کرد .به عالوه پیشنهاد میشود رهبران و

صورت گیرد .در پژوهش های آینده بهتر است از

مدیران سازمانها با ایجاد محیط توانمندساز به توسعه

پرسشنامههای کیفی سنجش خالقیت و ارزیابی

و تقویت خالقیت بپردازند .محیط توانمندساز جایی

سرپرستان از خالقیت کارکنانشان نیز استفاده شود.

است که مدیران بیشتر در جستجوی ایدهها ،ارتباطات

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سرمایههای

باز و تالش برای رسیدن به اهداف گروهی و ارتقاء

روانشناختی بر بهبود خالقیت سازمان نقش دارد؛ با

فرآیندهای ارتباطی با سایر اعضا سازمان هستند که

توجه به اینکه سرمایههای روانشناختی و خالقیت

منجر به ایجاد حس مالکیت روانشناختی و خودتعیین

سازمانی سازههایی آموزش پذیر و قابل توسعه هستند؛

کنندگی در کارکنان میشود.

پیشنهاد میشود با تدوین دورههای آموزشی سرمایه
روانشناختی و تفکر خالق و کارگاههای آموزشی

م ازع

ایدهپردازی و مهارتهای مدیریت خالقیت به توسعه

ارشدی ،ن .)9836( .طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها

سرمایههای روانشناختی و پرورش و تقویت خالقیت در

و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی

سازمان پرداخت و از این طریق به طور غیرمستقیم بر
فرآیندهای روانشناختی واسطهای نیز بدون صرف
هزینه دست یافت.
برای تبیین اثر متغیر سرمایههای روانشناختی بر
خالقیت سازمانی ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی

مناطق نفتخیز جنوب – منطقه اهواز .پایان نامه دکتری
روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
متاتخا ،ن .)9819( .طراحی و آزمودن الگویی از برخی
پیشایندها و پیامدهای خالقیت سازمانی در کارکنان شرکت

ملی مناطق نفتخیز جنوب -منطقه اهواز .پایان نامه
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