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Extended Abstract 

Summary 

The aim of this work was to investigate the effect of psychological empowerment on the attracting 

donors with the mediating role of creativity of the sports managers. The present work was a descriptive-

correlational study of structural equation modeling. The statistical population of this work was the 

managers and deputies of the sports organizations including the General Directorate of Sports and Youth 

of Tehran Province, heads and public relations officials of sports federations, and managers and sports 

officials of Tehran Education Organization, who included 266 people. The results of the structural 

equations showed that the effect of psychological empowerment on creativity, the effect of creativity on 

the attracting donors, and the effect of psychological empowerment on the attracting donors were 

positive and significant. The results obtained also showed that psychological empowerment had an effect 

on the attracting donors by mediating the creativity of the sports managers. It is suggested that the 

relevant managers employ creative and innovative manpower in order to promote creativity in the 

organization. 

Introduction 

Waqf (Arabic for Endowment) as a source of scientific, cultural, socio-economic services in the society 

has been favored by the governments since they have not always been able to meet the human 

requirements (1). Sport plays an important role in the society's health. In order to accomplish the process 

of sports development in the sports organizations, and to support the government and the people, the 

presence of donors can be benefited (2). A factor influencing the attraction of donors is psychological 

empowerment among the sports managers (3). Moreover, one of the conditions of Gerber's intervention 

is attracting the donors of innovation and creativity (4). Empowering the staff of sports organizations 

through the role of creativity mediation is expected to play an effective role in the attracting donors as 

one of the goals of the sports organizations. As a result, the organizations that aim for efficiency and 

productivity strive to strengthen the attraction of sponsors by strengthening empowerment and 
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creativity. Therefore, this work aimed to investigate the effect of psychological empowerment on the 

attraction of donors with the mediating role of creativity of the sports managers. 

Methodology and Approach 

The method and approach of this research work was correlational descriptive conducted in the field. The 

statistical population of this work was 266 managers of the sports organizations including the 

Department of Sport and Youth of Tehran, the managers and public relations officers of sports 

federations, and the managers and sports officials of the Tehran Department of Education. The sample 

of this work consisted of 157 people who, according to the Krejcie and Morgan table, were randomly 

selected from the relative stratified type to answer the questionnaires of the present work. The research 

instruments were the Kariminejad Marian (2011) psychological empowerment questionnaire, Afrozeh, 

Afrozeh and Kameli (2017), and Del Elo and Houghton (2008) (5-7) organizational creativity 

questionnaires. The inferential statistics were used in order to analyze the data using the SPSS and PLS 

smart software. 

Results and Conclusion  

Based on the results obtained, the empowerment effect on the attraction of donors and creativity, and 

also the effect of creativity on the attraction of donors were positive and significant. Based on the model 

fit indices, it can be concluded that the model fit is moderate, and the creativity mediation variable has 

a significant mediating role in the causal relationship of psychological empowerment in the attraction 

of donors. Considering the effect of psychological empowerment on the attraction of donors and 

creativity, as well as the creativity on the attraction of donors, it can be suggested to the sports managers 

to choose the necessary mechanisms to strengthen the psychological empowerment and creativity of the 

employees. In this regard, it is suggested that the relevant managers involve the employees in the 

preparation of the organizational vision statement and its goals, accept the constructive ideas, and use 

the feedback system in order to strengthen psychological empowerment. In addition, to solve the 

problem, they should use challenging decisions as one of the mechanisms to strengthen the creativity of 

the employees in the organization to be dynamic to achieve the goals of the organization, attracting 

donors in this case. In fact, psychological empowerment is one of the effective techniques to increase 

the employee productivity and optimal use of individual and group capacities to achieve the 

organizational goals, which in such situations, presenting creativity in the form of team activities leads 

the organization to continued successes. 
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 چکیده

شناختی بر جذب خیرین با نقش میانجی خالقیت مدیران سازی روانتوانمند تأثیربررسی از انجام تحقیق حاضر  هدف :هدف

 بود.ورزشی 

جامعه آماری این پژوهش  .سازی معادالت ساختاری بودهمبستگی از نوع مدل -های توصیفیپژوهش حاضر از نوع پژوهش روش:

-تهران، رؤسا و مسؤلین روابط عمومی فدراسیون های ورزشی از جمله اداره کل ورزش و جوانان استانمدیران و معاونین سازمان

. نمونه این بودنفر  266های ورزشی، مدیران و مسؤلین ورزش سازمان آموزش و پرورش استان تهران بودند که تعداد آنان شامل 

گویی ای نسبی جهت پاسخنوع طبقه نفر است که طبق جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی از 157پژوهش مشتمل بر 

، کریمی نژاد مریان شناختیسازی روانتوانمندهای پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزار پژوهش از سه پرسشنامه به پرسشنامه

ها از دو روش همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ؛استفاده شد لو و هوتونایو خالقیت سازمانی دل افروزه و کاملی جذب خیرین

  استفاده گردید.آمار توصیفی و استنباطی 

اثر جذب خیرین و بر  خالقیتاثر  خالقیت،بر  شناختیسازی روانتوانمنداثر نتایج معادالت ساختاری نشان داد که  ها:یافته

شناختی سازی روانتوانمندهمچنین نتایج بیانگر این بود که  ؛استمعنادار مثبت و  جذب خیرینبر  شناختیسازی روانتوانمند

 دارد.  تأثیربر جذب خیرین با نقش میانجی خالقیت مدیران ورزشی 

شناختی موجود، ساز و کارهایی جهت ارتقاء توانمندسازی روانهای با توجه به یافتهتوانند بنابراین مدیران ذیربط می گیری:نتیجه

بکارگیری و جذب نیروی  هب ،قیت در سازمانالارتقا خ برای ذیربطمدیران شود که پیشنهاد میلذا  و خالقیت کارکنان برگزینند.
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 مقدمه

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه است و از این نظر  ،وقف به عنوان بارزترین مصداق احسان و منشاء خدمات علمی

اند و بخش خصوصی نیز نتوانسته نیازهای بشر بر نیامده تأمین ها همواره از عهدهچرا که دولت ؛ها بوده استمورد اقبال دولت

های مردمی از میان اقشار گوناگون به همین دلیل از دیرباز در جوامع بشری نهادهایی به عنوان مشارکت ؛است آن را مرتفع سازد

کند در نتیجه برای زی جامعه ایفا میساورزش نقش به سزایی در سالم (.1) انداند که پاسخگوی این نیازها بودهمردم متولد شده

توان از حضور خیرین بهره برد تا نسبت به شرایط و پتانسیل تحقق بخشیدن به فرایند توسعه ورزش و حمایت از دولت و مردم می

های مربوط از جمله هزینه ؛بسیاری دارد های ورزشی نیاز به صرف انرژی و هزینهتوسعه رشته(. 2) موجود در جامعه اقدام شود

های ها، استخدام و تربیت مربی، برگذاری دورهقیمت برخی رشتهسازی فضاهای مطلوب و استاندارد، تهیه وسایل گرانبه آماده

توان ذکر نمود. ضرورت استفاده از منابع خیریه در حوزه برای هر رشته را میاندازی تشکیالت سازمانی مستقل آموزشی، راه

های روحی و جسمی متاثر از تغییر شیوه زندگی، بیش از هر زمان دیگری با توجه به رشد جمعیت و گسترش بیماریورزش 

یکی از مسائل موجود در امر ورزش،  . (8. )و وجود جنگ نرم در حوزه جوانان بر اهمیت موضوع افزوده است آشکار شده است

نسبت به سیار کشورها بسیار کم است و این روند رو به رشد گرایش مردم به این است که سرانه ورزشی به ازای هر نفر در ایران 

همچنین علی رغم اینکه در  ؛استدهد که در این حوزه به شدت نیاز به مشارکت خیرین ورزش و کمبود سرانه ورزشی نشان می

با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و  های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور )در تهیه طرح جامعسیاست

امور خیریه( در بخش فرهنگی آن به اهتمام به توسعه ورزش اشاره شده است، اما در عمل ورود موقوفات در امر گسترش ورزش 

شود تا ورزش و رویدادهای ورزشی در حوزه دید خیران و واقفان قرار های زیادی انجام میبر همین اساس تالش. (4)د ندارد وجو

 (.9)حتی اگر از محل ورزش برای برآوردن نیازهای دیگر جامعه بهره برده شود  ،گیرد

های ورزشی و هدایت جوانان به عرصهاست ورزش و احداث فضاهای ورزشی نیازمند ورود خیرین و کمک آنها به دولت  حوزه

ای و خیرین ورزشی از اهمیت و جایگاه ویژه به همین دلیل ورزش نزد معتمدین ؛شودمنجر به توسعه پایدار و آرامش جامعه می

زیرا مشارکت و  ،پردازندخیرین با توجه به نقش محوری ورزشی در توسعه سالمت به حمایت از آن می(. 10)ت برخوردار اس

آن  تأثیرافزایش آگاهی مردم از اهمیت وقف و  .(11) مقوله اثرگذار بر سالمت جامعه مطرح است حمایت از ورزش به عنوان یک

 تأثیرهای معنوی مترتب بر این اقدام پسندیده در جلب مشارکت آنان در عرصه ورزشی در رفع نیازهای اجتماعی و نیز پاداش

توانند اما عوامل دیگر نیز می ،های مذهبی مهمترین عامل مشترک در امور خیریه استهای دینی و انگیزهسزایی دارد. آموزهبه

اوری کمک مالی مبتنی بر ورزش قابل استفاده های خیرین به جمعدرک بهتر انگیزه (.12) ین موثر باشنددر افزایش انگیزه خیر

اقدامات فرهنگی در این حوزه است این مسئله نیاز به زمان  ،نکته دیگر و مهمی که در این زمینه حائز اهمیت است(. 13)است 

ریزی و استمرار همراه باشد تا به نتیجه مطلوب و مورد نظر بنابراین هر حرکتی در این راستا باید با دقت، برنامه ؛و استمرار دارد

به این نتیجه  "مالی نظام سالمت ایران تأمینمشارکت خیرین در "در مقاله (، 2019. مصدق راد و همکاران )(3منتهی گردد )

توسعه منابع، ارائه خدمات سالمت و حمایت مالی بیماران در نظام سالمت ایران بر  ،تأمینرسیدند که خیرین نقش به سزایی در 

ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت صحیح مشارکت گذاران و مدیران نظام سالمت با برنامهبنابراین سیاست ؛(14) عهده دارند

در پژوهش خود با عنوان ( 2020یری پریان و همکاران )امها و اتالف منابع اجتناب کنند. کاریخیرین را هدفمند نموده از موازی

. به (3) در ورزش را توانمندسازی معرفی کردیکی از عوامل موثر بر جذب خیرین  "طراحی مدل جامع جذب خیرین در ورزش"

پرورش داده و  های کارکنان راها و شایستگیبیان دیگر وی نشان داد توانمندسازی با ایجاد عالقه، انگیزش و آموزش، قابلیت

پرورش مدیران و مسئوالن مرتبط با امور ورزشی که قابلیت و توانایی مقبولی  تحقق اهداف سازمان را به افراد شایسته می سپارد.

شناختی . توانمندسازی روان(15)نماید مالی را هموار می تأمیندر زمینه جذب منابع مالی داشته باشند به صورت قابل توجهی 
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خالقیت در  ،بدنیهای تربیتیکی از راهکارهای جذب خیرین در دانشکده(. 16)اد خیرین ورزشی مهم و موثرند در جذب اعتم

گر بر جذب خیرین در ورزش دانشجویی کشور، نوآوری و خالقیت و نیز یکی از شرایط مداخله (17) استهای اجتماعی شبکه

زیرا آنها معتقدند که افراد خالق و نوآور با ایجاد تغییرات  ،ی دارندکشورهای پیشرفته بر آموزش خالقیت تاکید زیاد (.4است )

نگرند. در تری میبسیاری موجب رشد فردی و سازمانی و نیز سبب پرورش افکار جدید شده و به اصول اثربخشی با دید وسیع

(. 18) ف خواهد نمودتوان گفت که پیشرفت خالقیت، احتماال چارچوب سنتی و پذیرفته شده مقررات را تهدید و حذواقع می

خالقیت روش جدید در انجام کارها که دارای دو ویژگی نو بودن و بالقوه مفید و عملی بودن تعریف شده است که سبب افزایش 

عوامل موثر بر جذب منابع خیریه در ورزش "در تحقیق خود با عنوان  (2019خادم ) (.19)شود بازده فردی و یا سازمانی می

کند که نماید و بیان مییتی و اجرایی را به عنوان اولین و مهمترین عامل در جذب منابع خیریه مطرح میعوامل مدیر "زنان

سازی های مدیریتی و اجرایی داللت بر نیازمندی توسعه وقف و خیریه در ورزش زنان به یکپارچگی مدیریتی و چابکمؤلفهاولویت 

توان از موقوفات کمترین رساند و مدیر کمابع وقف را به اوج کارآمدی می. مدیر کارآمد و شایسته من(8) سیستم اجرایی است

مدیریت بهینه  ،سازی و تبلیغ در این مسیرهای فرهنگبنابراین از مهمترین راه ؛بهره را برای سازمان به وجود خواهد آورد

با توجه به اینکه مدیران  باشد. بر این اساسمیافزایش انگیزه مشارکت آنان در سطح جامعه  و نیز جلب اعتماد خیرین ،موقوفات

کنند، سازی آن نقش مهمی را ایفا میگذار در توسعه ورزش کشور و نهادینهتأثیرو کارکنان وزارت ورزش و جوانان به عنوان عناصر 

زیرا مخاطبان  ؛همیت استریزی در جذب خیرین و کنترل زمان بسیار حائز اهای آنها در خالقیت و برنامهاطالع از نگرش و مهارت

و ذینفعان به ارائه خدمات نو و خالقانه نیاز دارند. به لحاظ کاربردی انجام پژوهش در زمینه جذب خیرین در صنعت ورزش از 

انداز جمهوری زایی و کسب و کار خواهد شد و نیز طبق سند چشمآن جهت اهمیت دارد که سبب رونق اقتصاد ملی، اشتغال

با توجه به اینکه ورزش به یک مقوله محبوب  ، اثربخشی و کارایی یکی از اهداف این سند قرار دارد.1404ر افق اسالمی ایران د

 ،های جسمانی با اهدافباید گفت استفاده از خدمات ورزشی نه تنها برای انجام فعالیت ،و مشترک بین جوانان تبدیل شده است

ه جهت نیل به سبک زندگی سالم امری ضروری و انکارناپذیر است و از سویی دیگر تندرستی، رقابتی و گذراندن اوقات فراغت، بلک

باشد و در برخوردار میسر نمی، استفاده از این امکانات برای عموم باالخص قشر کمبا توجه به گرانی محصوالت و خدمات ورزشی

های اجتماعی شاط، کاهش افسردگی و ناهنجاریسالمت جسمانی و روانی جامعه، ایجاد ن ،های مهمی از جملهاین راستا مقوله

 رسد.ها الزم و ضروری به نظر میمطرح است که تحقق آن

تر از منییاطق های امییور جیذب خیریییه بایید خییا همچنیین در کشییور میذهبی و ایییدئولوژیک محیور ماننیید ایییران، سیاسیت 

هیای اجتمیاعی از جملیه خییرین شیتر حوزههای مردمیی و خیرییه در بیمختلف جهان باشید. بیا عناییت بیه اینکیه مشیارکت

امیا در حیوزه ورزش نتوانسیته اسیت بیه ایین  ،ای موفیق عمیل کیرده اسیتساز به صورت سیازماندهی شیدهسالمت و مدرسه

عملگرایییی دسییت یابیید. بییر اییین اسییاس باییید گفتییه نخسییتین گییام شناسییایی اقییدامات اولیییه تشییویقی و زیرسییاختی در 

امییا پژوهشییگران  ،های ورزشییی بییرای همییوار کییردن حضییور خیییران و واقفییان اسییتسییازمانکارکنییان و عوامییل مییدیریتی در 

شییناختی سییازمانی رویکییرد واحییدی جهییت عملییی کییردن اییین اسییتعداد بییالقوه و پتانسیییل اند از نگییاه روانتییاکنون نتوانسییته

تری آشییکار گسییترده هییایضییرورت انجییام پژوهش ،بییر اییین اسییاس .نیییروی انسییانی جامعییه در حییوزه ورزش ارائییه نماینیید

های جامعیه در جهیت شود. انتظیار بیر ایین اسیت کیه نتیایج بیه دسیت آمیده از پیژوهش حاضیر جهیت تیدوین سیاسیتمی

های ورزشییی بییه عنییوان متولیییان ورزش کشییور مفییید و کییاربردی جییذب خیییرین و واقفییان در ورزش بییرای مییدیران سییازمان

بنییابراین بییا توجییه بییه مییوارد مطییرح شییده و اینکییه تییاکنون پییژوهش مییدونی بییه بررسییی همزمییان متغیرهییای  .واقییع شییود

روانشییناختی سییازمانی توانمندسییازی و خالقیییت در رابطییه بییا جییذب خیییرین ورزشییی در مبییانی نظییری و رابطییه آنهییا بییا 
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اره شییده درصییدد اسییت تییا بییه خییالء پژوهشیی اشیییکیدیگر مشییاهده نگردییید، بییر اییین اسییاس پیژوهش حاضییر بییا توجییه بییه 

 گری خالقیت بپردازد.بررسی توانمندسازی روانشناختی مدیران ورزشی در جذب خیرین با نقش میانجی

 شناسیشرو

 شامل جامعه آماری این پژوهش .سازی معادالت ساختاری بودهمبستگی از نوع مدل ی توصیفیهای پژوهش حاضر از نوع پژوهش

-های ورزشی از جمله اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، رؤسا و مسؤلین روابط عمومی فدراسیونمدیران و معاونین سازمان

. نمونه بودنفر  266تعداد آنان شامل که باشند های ورزشی، مدیران و مسؤلین ورزش سازمان آموزش و پرورش استان تهران می

ی جهت تنسب ایطبقهنوع  به صورت تصادفی از مورگاننفر است که طبق جدول کرجسی و  157این پژوهش مشتمل بر 

معاونین  مدیران وباشد: طبقه اول، مبنای طبقات به این صورت میهای پژوهش حاضر انتخاب شدند. گویی به پرسشنامهپاسخ

طبقه (، درصد 7نفر) 18(، طبقه دوم، مدیران ادارات ورزش وجوانان استان تهران درصد 78نفر ) 208 فدراسیون های ورزشی

 پرسشنامه 130از قه اول بنفر نمونه به ترتیب در ط 157، (درصد 15نفر ) 40آموزش و پرورش استان تهرانسوم، مدیران ورزش 

ه ( بدرصد 15) نفر 24پرسشنامه 29درطبقه سوم از  و (درصد 7) نفر 11 پرسشنامه13درطبقه دوم از ، (درصد 78) نفر122

آوری اطالعات استفاده شد. به همین منظور از های استاندارد برای جمعاز پرسشنامه. شدندصورت تصادفی ساده انتخاب 

 از )کامالا  ارزشی لیکرت 7مقیاس  اساس بر سوال 12(، دارای 2011) کریمی نژاد مریان شناختیسازی روانتوانمندپرسشنامه 

برای همچنین  ؛(5) گذاری استفاده گردیدتأثیرداری، شایستگی، خود مختاری و معنی مؤلفه 4ارای د، موافقم( مخالفم تا کامالا 

 لیکرتارزشی  5اساس مقیاس  سوال بر 23دارای  ،(2017ن افروزه و کاملی )جذب خیری جذب خیرین از پرسشنامه گیریاندازه

همچنین برای  ؛(6) استفاده شد گراییاخالقو فرهنگ سازی، حقوقی ، آموزش مؤلفه 4دارای ، موافقم( مخالفم تا کامالا  از )کامالا 

 5مقیاس سوال بر اساس  17دارای ( 2008) 1لو و هوتونایخالقیت سازمانی دلپرسشنامه از  خالقیت سازمانیگیری اندازه

 سازمانی ادراک شدهخالقیت بالفعل و حمایت ، خالقیت بالقوه مؤلفه 3دارای ، موافقم( مخالفم تا کامالا از )کامالا ارزشی لیکرت

استفاده  ترکیبیو  آلفای کرونباخاز پایایی و برای بررسی  همگراواگرا و همچنین برای بررسی روایی از روایی  ؛(7) داستفاده گردی

و  میانگین گرایش به مرکزهای بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخصاز آمار توصیفی برای طبقه .شد

های داده همچنین ؛سازی معادالت ساختاری استفاده شدمدلاز  برای برازش مدل مفهومی پژوهشانحراف معیار استفاده شد. 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 3اس.ال.اسمارت پی و 2های اس.پی.اس.اسآوری شده با استفاده از نرم افزارجمع

 هایافته

زن بودند. بیشترین درصد  درصد 7/49مرد و  درصد 3/50نمونه پژوهش نشان داد که بر اساس جنسیت  157توصیفی  هاییافته

کارشناسی ها دارای مدرک ( و کمترین آندرصد4/41) ( و دکتریدرصد9/45)کارشناسی ارشد پاسخ دهندگان دارای مدرک 

 4/76تر بودند. در نهایت از نظر سمت سازمانی اکثر پاسخ دهندگان را مدیران فدراسیون های ورزشی )( و پاییندرصد7/12)

 شدند.( شامل میدرصد7( و کمترین درصد را مدیران ادارت ورزش و جوانان )درصد

شود که مالک مشخص می گیرند. با ایندر نظر می 5/0را   )AVE (( مالک واریانس مستخرج از سازه ها1981) 4فورنل و الرکر

گلداشتاین( و ضریب آلفای کرونباخ با  یهمچنین پایایی ترکیبی)ضریب دیلون  ؛ها قابل قبول استواریانس مستخرج از سازه

                                                           
1. DiLiello and Houghton 

2. SPSS 

3. Smart PLS 

4. Fornell and Larcker 
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آورده شده  1باشند. در نتیجه روایی همگرایی و پایایی مدل قابل قبول است که در جدول قابل قبول می 70/0توجه به مالک 

 است.

 هاها و پایایی آنواریانس مستخرج از سازه .1جدول 

Table 1. Variance derived from structures and their reliability 

هااز سازه واریانس مستخرج متغیر ها  نتیجه مالک پایایی ترکیبی 
آلفا ی  ضریب

 کرونباخ
 نتیجه مالک

595/0 توانمندسازی  85/0  

70/0  
قابل 

 قبول

77/0  

70/0  
قابل 

 قبول
571/0 خالقیت  80/0  70/0  

507/0 جذب خیرین  80/0  70/0  

دهد، که اگر جذر واریانس مستخرج از هر سازه از مقدار رابطه هر سازه با سازه دیگر بیشتر باشد، روایی واگرای نشان می 2جدول 

 مدل مورد تایید است.  

 هاواریانس مستخرج از سازه ها و همبستگی بین آن .2جدول 

Table 2. Variance derived from structures and correlations between them 

 جذب خیرین خالقیت توانمندسازی متغیرها

771/0 توانمندسازی    

654/0 خالقیت  756/0   

695/0 جذب خیرین  636/0  712/0  

آورده  3است که در جدول  HTMT1روایی واگرا یا افتراقی مدل قابل بررسی است، نسبت  های دیگری که دریکی از شاخص

بنابراین روایی واگرا  ؛هم گفته شده است( 85/0و حتی  90/0)بعضی منابع زیر  1شده است. این نسبت در منابع مختلف زیر 

 مدل مورد تایید است.

 HTMT نسبت. 3جدول 

Table 3. HTMT Ratio 

 خالقیت توانمندسازی متغیرها

924/0 خالقیت   

948/0 جذب خیرین  957/0  

 مجذورات مجموع تقسیم از شاخص این شد. استفاده (2Q) 2اشتراک شاخص گیریاندازه ابزارهای کیفیت بررسی به منظور

 توجه با آید.می به دست یک عدد منهای مکنون متغیرهای مشاهدات مجذورات مجموع بر مکنون متغیرهای بینیپیش خطاهای

 کیفیت از گیریاندازه مدل کرد، بیان توانمی مکنون، متغیرهای تمامی برای شاخص این آمده به دست مقادیر بودن به مثبت

 کمال این که است 3برازش کلی کمال اس،الپی در مدل برازش شاخص ترینمهم همچنین (؛4است )جدول  برخوردار مناسب

 .آیدمی دست بهزیر  فرمول طریق از

                                                           
1. Hetrotrait –Monotrait Ratio 

2. Communality Index 

3. Goodness of Fit 
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GOF = √Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × R2̅̅ ̅ 

 اند.شده معرفی اسالپی در مدل برازش کلی مالک برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به 36/0 و 25/0 ، 1/0 مقدار سه

 کیفیت بودن مناسب بیانگر امر این که گردید محاسبه 51/0شده،  ذکر فرمول طبق پژوهش مدل برازش کلی مالک مقدار

 که است 54/0 و 42/0 ترتیب به جذب خیرین و خالقیت دو متغیر برای 2R مقادیر دیگر، سوی از .است پژوهش مدل برازش

 بیانگر (67/0 و 33/0 ،19/0 مقدار )سه باشندمی پژوهش متغیرهای برای تعیین ضریب بودن مناسب دهنده نشان این مقادیر

 شاخص این بودن مناسب دهنده شانن که گردید محاسبه 29/0نیز   2Fمقدار  نهایت، در هستند. قوی و متوسط ضعیف، مقادیر

 .قوی( 35/0متوسط،  15/0ضعیف،  2/0) بود

 نتایج بررسی شاخص اعتبار اشتراک سازه های تحقیق .4جدول 

Table 4. Results of the validity index of research structures  

 SSO SSE 1-SSE/SSO هاسازه

 --- 628 628 توانمندسازی

 223/0 856/365 471 خالقیت

 243/0 345/473 628 جذب خیرین

 (SSO* مجموع مجذورات مشاهدات برای متغیر مکنون )

 (SSEمجموع مجذورات خطاهای پیش بینی برای متغیر مکنون ) *

 (SSE/SSO-1شاخص بررسی اعتبار اشتراک ) *

مثبت و معنادار است. اثر  (ß= 488/0و  =296/5T-Value) جذب خیرین توانمندسازی برنتایج نشان داد که اثر همچنین 

-351/3T) خالقیت بر جذب خیرینمثبت و معنادار است. اثر  (ß= 654/0و  =523/13T-Value) خالقیت توانمندسازی بر

Value=  316/0و =ß) (5)جدول  مثبت و معنادار است . 

 اثر متغیر مستقل بر وابسته .5جدول 

Table 5. Effect of independent variable on dependent 

 جذب خیرین متغیرها

جذب خیرین برتوانمندسازی   ß 488/0  

t 296/5  

خالقیت بر توانمندسازی  ß 654/0  

t 523/13  

جذب خیرین برخالقیت   ß 163/0  

T 351/3  

)اهمیت( و مقادیر متوسط متغیرهای  "اثرات مستقیم و غیر مستقیم"عملکرد، اثرات کل مدل ساختاری –تحلیل ماتریس اهمیت 

های مدیریتی )یا تمرکز خاصی از مدل( را مشخص های پر اهمیت برای بهبود فعالیتدهد تا حوزهمکنون )عملکرد( را نشان می

است و اهمیت و عملکرد دیگر متغیرهای مکنون در مورد آن  جذب خیرینکند. در مدل بررسی شده، سازه هدف متغیر می

 آورده شده است. 6شود، که در جدول بررسی می
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 عملکرد – اهمیت ماتریس تحلیل .6جدول 

Table 6. Significance-Performance Matrix Analysis 

(±1)در دامنه  اهمیت متغیرها  (100)در دامنه صفر تا  عملکرد 

695/0 توانمندسازی  134/76  

316/0 خالقیت  510/67  

 316/0از منظر اهمیت با مقدار  نسبت به خالقیت 695/0، از منظر اهمیت، توانمندسازی با مقدار 1 شکلو  6با توجه به جدول 

در رتبه باالتر نسبت به خالقیت با مقدار  134/76همچنین از منظر عملکرد، توانمندسازی با مقدار  ؛در رتبه باالتر قرار دارد

 قرار دارد.  510/67عملکرد برابر با 

 

 

 عملکردی – اهمیت ماتریس تحلیل .1شکل 

Figure 1. Significance-Functional Matrix Analysis 

 (ß= 207/0و  =273/3T-Value)که متغیر میانجی خالقیت، نقش میانجی گری معناداری ، نشان می دهد 7جدول 

 خیرین دارد. در رابطه علی توانمند سازی با جذب

 اثرات غیر مستقیم متغیرها .7جدول 

Table 7. Indirect effects of variables 

 مقدار تی انحراف معیار میزان اثر غیر مستقیم متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر اثرگذار 

207/0 جذب خیرین خالقیت توانمندسازی  063/0  273/3  

را ارایه می کند.  یکاستفاده می شود که مقداری بین صفر تا  1VAFخالقیت از آماره  میانجی متغیر تأثیر برای تعیین شدت

بیشتر متغیر میانجی دارد. برای محاسبه آن از فرمول زیر کمک  تأثیرنزدیکتر باشد، نشان دهنده  یکمقدار مذکور هر چه به 

 گرفته شد:

                                                           
1. Variance Accounted For 
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VAF= 
𝑎∗𝑏

(a∗b)+c
=

0.654∗(0.316)

(0.654∗0.316)+0.488
= 0.50 

a )ضریب اثر متغیر برون زا)توانمندسازی(بر متغیر میانجی)خالقیت 

b )ضریب اثر متغیر میانجی)خالقیت(بر متغیر درون زا)جذب خیرین 

c )ضریب اثر متغیر برون زا)توانمندسازی(بر متغیر درون زا)جذب خیرین 

توانمندسازی بر جذب خیرین از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی خالقیت، بدین معنی است که نیمی از اثر کل  5/0مقدار 

 .تبیین گردیده است

 

 مسیر در مدل نهایی پژوهش بضرای .2شکل 

Figure 2. Path coefficients in the final research model 

 

 

 مقادیر تی در مدل نهایی پژوهش. 3شکل 

Figure 3. T values in the final research model 

 بحث و نتیجه گیری

شناختی بر جذب خیرین با نقش میانجی خالقیت مدیران ورزشی سازی روانتوانمند تأثیرهدف از انجام تحقیق حاضر بررسی 

نتایج پژوهش حاضر با بعضی از نتایج تحقیق اثر توانمندسازی بر جذب خیرین مثبت و معنادار است. نتایج نشان داد که  بود.
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آلگواسیل و همکاران و  (3) یکی از عوامل موثر بر جذب خیرین در ورزش را توانمندسازی معرفی کردکه  (2020امیری پریان )

توان در تبیین این یافته می باشد.، همخوان می(16) دانند( توانمندسازی روانشناختی را اعتماد جذب خیرین ورزشی می2021)

های کارکنان را ها و شایستگیقه، انگیزش و آموزش، قابلیتالآن است که با ایجاد ع بر در واقع توانمندسازیمتذکر شد که 

های مؤثر برای افزایش توانمندسازی کارکنان، یکی از تکنیک. بپروراند و تحقق اهداف سازمان را بر عهده افرادی توانمند بگذارد

موارد  در نتیجه .ها در راستای اهداف سازمانی استفردی و گروهی آنهای وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و تواناییبهره

توان انتظار داشت که کارکنان شایسته در ایفای وظایف شغلی و تالش در راستای اجرای اهداف سازمانی )جذب شده می یاد

هایی است که بر دابیر و روشتوان بیان نمود که توانمندسازی دربرگیرنده مجموعه تهمچنین می؛ خیرین( موثرتر عمل نمایند

اساس آن کارکنان با توجه به شرایط داخلی و خارجی سازمان، تصمیمات بهتر و موثرتری اتخاذ نموده و با ارائه خالقیت در قالب 

گر د که اشواین نکته را متذکر می تعاریف ارائه شده، نمایند.وری و موفقیت هدایت های تیمی سازمان را در جهت بهرهفعالیت

برداری از بهبود مستمر در عملکرد کلی سازمان مرتبط شود، بیشترین بهره مفهوم توانمندسازی، به درستی درک گردد و با ایده

منابع فکری عرضه شده را ایجاد خواهد نمود. به عبارت دیگر، توانمندسازی، یک فرآیند مؤثر و پیش گام است که هم برای 

این همچنین  ؛به وجود می آوردسازمان کند و هم برای کارکنان، فرصت مشارکت در کامیابی سازمان مزیت راهبردی ایجاد می

 .(20) دهدافزایش میسازمان را  کیفیتو است مشارکت جمعی از یک حس توانمندی نشأت گرفته 

نتایج پژوهش حاضر با بعضی از نتایج تحقیق  مثبت و معنادار است. ،اثر توانمندسازی بر خالقیت نشان داد که نتایج همچنین

 تأثیرشناختی بر خالقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سمنان توانمندسازی روان ،( که بیان نمود2018ناظمی )

شناختی بر خالقیت کارکنان توانمندسازی روان ،( که نشان داد2014و نیز با بعضی از نتایج تحقیق موسوی ) (21) گذاردمی

توانمندسازی  ،( که نتیجه گرفتند2016همچنین با نتایج غیاثی و ندوشن ) (22) گذاردمی تأثیرادارات ورزش و جوانان استان ایالم 

اطی مناسب به عنوان های ارتبرسد که خالقیت باال و مهارترو به نظر می. از ایناست؛ همخوان (23) دارد تأثیربر خالقیت 

های ورزشی را مدیریت های شرایط احراز جایگاه سطوح مدیریتی در نظر گرفته شود تا مدیرانی کارا و موثر سازمانشاخصه

 نمایند.

شود. قیت میالوری و خآوری، نوی توانمندسازی سبب افزایش بهرهالدهد که سطوح بامده نشان میآنتایج به دست همچنین  

شود. قیت و کمک به مدیریت تغییر موثر میالتوانمندسازی سبب افزایش روحیه کارکنان، کاهش غیبت، افزایش خی السطوح با

شود. ایجاد توانمندسازی های مشترک شروع میبا ایجاد یک فرهنگ بر مبنای ارزشتوانمندسازی روانشناختی مدیران نخست 

ادارات ورزش و . (21) ت، انسجام و گشودگی روابط با طرف مقابل استنیازمند تعهد به ایجاد روابط بین فردی بر مبنای صداق

زم برای آنان تهیه نمایند، دارای نیروی انسانی الو تجهیزات، منابع و مواد  پردازندمیجوانان که به توانمند نمودن کارکنان خویش 

ها را خواهند پذیرفت که این امر، و رویه ق و اثربخش خواهند شد که به طور واضح انتظارات کار، استانداردهای عملکردالخ

مت عوامل مدیریتی یا اداری، به عنوان عاملی برای ایجاد انگیزه و رضایت، و متعاقب آن، افزایش کارایی الدهنده اهمیت سنشان

  (.24) است

ه بر میزان توجه و اهمیتی ای وابستبنابراین بقاء و تعالی هر جامعه ؛محققان معتقدند که اساس تمدن انسانی بر خالقیت است

ای یافتن نیروهای ترین عوامل رشد و توسعه هر جامعهآورد و نیز از مهماست که برای ظهور و گسترش این توانایی به عمل می

سازی و بسترسازی در بین یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یک جامعه، زمینه. مستعد و خالق و پرورش صحیح آنهاست

بر روی یکدیگر به  تأثیرجهت ایجاد فرهنگی است که در آن همگان در تالش برای رشد دادن دیگری هستند و با  هاانسان

بتی بر موجب اثرات مثکه توانمندسازی عامل انگیزشی جدید در محیط کاری پویاست (. 25) کنندپیشرفت جامعه کمک می
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بتکارات بیشتر و ا کند. افراد توانمنداثربخشی مدیران را چند برابر میتوانمندسازی، در این راستا . نگرش و رفتار کارکنان است

  (. 26) دهندتری ارائه میخدمات کیفی

خالق و نوآور شاید بهترین عامل در تضمین بقای سازمان برای ارائه اندیشه جدید  که داشتن میدیرانتحقیقی دیگر متذکر شد 

های مناسب برای تصمیمات گوناگون سازمانی مطرح مؤثر برای مدیران در شناخت راهو بکر باشد. خالقیت به عنوان ابزار بسیار 

 مستلزم وجود محیط سازمانی است کهقیت و نوآوری در سازمان السازی خوسعه و نهادینههمچنین اشاره شده است که ت است؛

مثبت و معنادار  اثر خالقیت بر جذب خیرین نشان داد که نتایج .(27) تشویق کننده و ترغیب کننده نوآوری در سازمان باشد

گر بر جذب خیرین در یکی از شرایط مداخلهکه  (2020یعقوبی و همکاران )نتایج پژوهش حاضر با بعضی از نتایج تحقیق  است.

خیرین در های جذب یکی از راهکه  (2020) و همکارانهوانگ و  (4) ورزش دانشجویی کشور را خالقیت و نوآوری معرفی کردند

 .است، همخوان (17) های اجتماعی معرفی کردندهای تربیت بدنی را خالقیت در شبکهدانشکده

خواهند بود و قادر  تر شونداثربخشتوانند ، کارکنان میقیتالبکارگیری ختوان اشاره کرد که با افزایش و در تبیین این یافته می

نظر به اینکه امروزه شرایط کاری در حال تغییر بوده و  ، موجب جذب خیرین شوند.ترقالهای جدیدتر، بهتر و خراه با استفاده از

(. 21)رسد نظر میه قیت در سازمان جهت برخورد با این شرایط ضروری بالوجود خ ،های مختلف ثبات وجود ندارددر زمینه

عملی بودن تعریف شده که سبب افزایش بازده بودن و بالقوه مفید و  خالقیت روش جدید در انجام کارها که دارای دو ویژگی نو

ها، ضایعات در یک سازمان، عامل تولیدات و خدمات، افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینهخالقیت . شودفردی یا سازمانی می

هد و اتالف منابع مادی و انسانی، افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان، رضایت شغلی کارکنان و کاهش پشت میز نشینی خوا

اند و برای اینکه بتوانند در دنیای المللی مواجههای عصر حاضر با تحوالت و تهدیدات گسترده بینبدون تردید سیازمان(. 19) بود

نهاده و به شکل  تأثیرها باید به خالقیت روی آورده، ضمن شناخت تغییرات بر آن ،متالطم امروز به حییات خیود ادامیه دهند

ها معتقدند کیه افراد خالق و اساس کشورهای پیشرفته بر آموزش خالقیت تأکید زیادی دارند؛ زیرا آن. بر این دلخواه درآورند

نگرند و تری میآرا و افکار جدید شده و به حصول اثیر بخشی با دید وسیع نیز نوآور با پیشنهاد تغییرات بسیاری موجب رشد و

 (.19) کننیدات را تهدید و حذف میاحتماال چهارچوب سینتی و پذیرفته شده مقرر

توان گفت که برازش مدل در حد متوسط است. متغیر میانجی خالقیت، نقش های برازش مدل، میدر مجموع و بر اساس شاخص

ی توانمندسازتوان اشاره کرد که خیرین دارد. در تبیین این یافته می در رابطه علی توانمندسازی با جذب گری معناداریمیانجی

سازد تا با توجه به ادر میقها را آن نماید ومیرفتار کارکنان را دچار تغییر ه هایی دانست کشدر برگیرنده مجموعه تدابیر و رو

های جذب خیرین نشان که در نتیجه آن، افراد از خود خالقیت بیشتری در روش کنند شرایط سازمان، تصمیمات بهتری را اتخاذ

ادارات خیرین و حامیان مالی بیشتر برای سازمان خواهد شد. در این راستا گزارش شده است که نتیجه آن جذب  دهند کهمی

زم برای آنان تهیه نمایند، دارای الو تجهیزات، منابع و مواد  پردازندمیورزش و جوانان که به توانمند نمودن کارکنان خویش 

های متنوع و جدید در جهت جذب گیری از روشنتیجه آن بهرهکه به احتمال زیاد ق و اثربخش خواهند شد النیروی انسانی خ

شود. حال به برخی از مطالعات مرتبط اشاره می؛ با اینیافت نشدتحقیقی همسو با این یافته تحقیق   (.24) خیرین خواهد بود

، نشان داد سازی عوامل موثر بر جذب منابع خیریه و وقف به ورزش زنانشناسایی و مدل(، در مطالعه خود با عنوان 2019خادم )

ای، فیزیکی و ساختاری و دانشی و فناوری نیز به ترتیب به طور معنی داری تبیین کننده متغیر وابسته هابعاد مالی و سرمایکه 

حقوقی  ،سیاسی ،مدیریتی و اجرایی، ارتباطی و فرهنگی، ساختاریعوامل نشان داد که  نتایج. (8) جذب منابع وقف و کمکی بودند

(، در مطالعه خود با عنوان 2017. افروزه و همکاران )دارندخیریه و نظارتی به ترتیب اثر مثبت و معنی داری بر جذب منابع 

گرایی با سه مقولة احترام، مسئولیت قالؤلفة اخشناسایی عوامل مؤثر بر جذب خیرین و واقفان در ورزش نشان دادند که م

سازی،  نگری، مؤلفة حقوقی با سه مقولة اقلیت سازی و شرعیسازی با دو مقولة تعریفؤلفة فرهنگاجتماعی و سرمایة اجتماعی، م

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1544190/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86
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را در جذب خیران و واقفان  تأثیرتوانند بیشترین شفافیت و تسریع و مؤلفة آموزش با سه مقولة عمومی، تخصصی و سازمانی، می

نظر خیران به ورزش، به توسعة  بر جلب وهالعمومی و اختصاصی، ع هایکه با دادن آموزش دادندپیشنهاد همچنین داشته باشند؛ 

(، در مطالعه خود با عنوان حمایت مالی: رویکردی در 2018. افشاری و همکاران )(6) کیفی اعمال خیریة ورزشی نیز کمک شود

عنوان مهمترین  و سازمانی، به معیار عوامل مدیریتیهای ورزشی استان آذربایجان غربی، نشان دادند که جهت جذب سرمایه پروژه

. (28) های ورزشی استان بود. همچنین، عوامل اجتماعی و فرهنگی کمترین اهمیت را داشتندعامل جذب سرمایه برای پروژه

 سازد که با اثربخشی تبلیغات، افزایش میزان سرمایهنتایج حاصل از پژوهش لزوم اهتمام به جذب حمایت مالی را آشکار می

. حیدری فرد و شریفیان شودهای مختلف تولیدی و خدماتی این امر محقق میآمدن شرکت کار خصوصی و روی گذاری بخش

 ورزشی، نشان دادند که تمامی فضاهای توسعة در خیرین مشارکت موانع مقایسة و (، در مطالعه خود با عنوان شناسایی2017)

 به ترتیب آنها ممانعت میزان و اندبوده ورزشی فضاهای توسعة در خیرین مشارکت مانع از پژوهش، این در مورد بررسی عوامل

 داشت امید توانمی بنابراین، ورزش؛ خود به مربوط مانع و اجتماعی فرهنگی اعتقادی، اجرایی، قانونی مانع ،از است عبارت اولویت

 .(10) گردد هموار ورزش توسعة برای خیرین مشارکت مسیر موانع، این رفع اقدام نمودن در جهت با که

عدم تناسب در . استگذاری خیرین های مردمی و سرمایهمالی، استفاده از مشارکت تأمینهای دارای اهمیت در یکی از روش

ها برای مشارکت و همراهی رشد جمعیت و ظرفیت نهادهای دولتی ذیربط، ضرورت توجه به منابع انسانی جامعه و پتانسیل آن

اند و نیازهای بشر برنیامده تأمینها همواره از عهده دولت. زم را بیش از پیش مشهود کرده استالها و اقدامات ریزیدر برنامه

های بخش خصوصی نیز نتوانسته است آن را مرتفع سازد. به همین دلیل، از دیرباز در جوامع بشری نهادهایی به عنوان مشارکت

 (.1) انداند که پاسخگوی این نیازها بودهدهمردمی از میان اقشار گوناگون مردم متولد ش

 ورزشی هایعرصه به جوانان هدایت و است دولت به هاکمک آن و خیرین ورود نیازمند ورزشی فضاهای احداث و ورزش حوزۀ

 اهمیتاز  ورزشی خیرین و معتمدین نزد ورزش به همین دلیل، شود؛می جامعه آرامش و سالمت تأمین پایدار و توسعة به منجر

 گستردۀ مشارکت برای سازیفرهنگ و ورزشی خیریة فرهنگ کیفی و کمی رو، گسترشاز ایناست.  برخوردار ایویژه جایگاه و

شناختی متغیر توانمندسازی روان نماید که در این تحقیق ارتباط دومی طلب را مختلف ابعاد در ورزشی نیازهای تأمین در مردم

 خیرین مورد تایید قرار گرفت.و خالقیت مدیران با جذب 
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