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 مقدمه 

اجتناب  یرقابلغ یلکه بدل باشندیبا آن روبرو م یاها در سرتاسر دناست که سازمان یمشکالت یناز اثرگذارتر یکیامروزه بحران 

ها بحران یقت(. در حق2011)پورحسن و بخششی،  دقرار دار یرفتار سازمان یریتحوزه مد یشمندانهمواره مورد توجه اند ،بودن

 یرممکنغ یبه نحو یسازمان یقلمداد شده که حذف اثرات آنها از بازده اهکسب و کار سازمان یاز فضا یجزئ ،یکنون یایدر دن

ســو و  یکالزم از  یهایها و کســب آمادگبحران ینیب یشو کارآمد در جهت پ یحصــح یریتمد یریحال آنکه با بکارگ ،اســت

را کنترل  یرمنتظرهغ یعوقا ینا یادیتوان تا حدود زیم ،یسازمان یهادر صورت وقوع بحران یرانکارکنان و مد یهاییارتقاء توانا

 یاطالق م یسلسله حوادث یابه حادثه و  ی. بحران از لحاظ لغو(1394)رمضانی و همکاران، اثرات آن بر سازمان را کاهش داد و 

شاء اقت سان ی،صادگردد که من سیس یاو  یفرهنگ ی،ساختار ی،ان صورت بالقوه امکان تأث یا شته و ب بر منابع مختلف  یرگذاریدا

صورت کلسازمان یور رهو به یسازمان سازمان ،یها را دارا بوده و به  (. به 2017و همکاران،  1لیودهد )یرا کاهش م یسالمت 

شاملاثرات بحران یگرد یانیب ست یسازمان یو گسستگ یختگیگس ،ها  و  یاحساس وجود ذهن ای،یهمفروضات پا تواندیکه م ا

حوزه ســـازمان و  یشـــمندانن جهت اندی(. به هم2009، 2روبرتقرار دهد ) یددهها را مورد توجود ســـازمان یاتیمحور ح یحت

س ،یریتمد صدد برر شف روش یهمواره در  یریتمد یو به نحو یسازمان یداتدهت یناکاهش خطرات  یبرا ییها و راهکارهاو ک

ستفاده از مشاهدات س یکاربرد یظهور علم ،هاتالش ینا یجهاند که نتآنها بوده  یلو تحل یهبحران و تجز یستماتیکبوده که با ا

ــتجو آن یعلم ــازمان و مح گیرییشپ یبرا یراه یدر جس ــوه کاهش اثرات آن بر س ــورت بروز، در خص  یطآن بوده و در ص

 یندبحران فرا یریتمد یقت(. در حق1389کریمی، ) کندیمطلوب تالش م یتبه وضــع یطشــرا یعو برگشــت ســر یســازمان

ســـازمان به  یطآن و بازگرداندن شـــرا روزدر زمان ب یو منطق یحاز وقوع بحران، برخورد و مقابله صـــح گیرییشو پ بینییشپ

ـــع ـــتقبل از بحران  یتوض ـــامل یریت(. مد2017و همکاران،  3کروین) اس از وقوع آن با  یریجلوگ ،بحران در حالت مطلوب ش

. استارتباط  ینبالقوه در ا یدهایتهد یسازمان و بررس یروننقاط ضعف درون و ب یستماتیکس هاییلو تحل یهو تجز هایبررس

 یسـازمان تریشـب یهایباز آسـ یریبه منظور جلوگ یو انسـان یمنابع ماد ینهبه یجو بسـ یزو تجه قعموه ب یصحال آنکه تشـخ

س2008، 4جان) شت آنعلل و عوامل اثرگذار  یلو تحل ی( و برر س یاز محورها ،بر وقوع بحران پس از گذ مفهوم  ینا یمورد برر

شندیم سازمان(1389کریمی، ) با عنوان ه جامع بحران ب یریتمد یحصح یعدم اجرا لیلها هر چند عمدتاً بد. وقوع بحران در 

ساز ی،آمادگ گیری،یشپ یندهایفرا سازمان یو بازتوان یمقابله، باز صورت مدر  سدینظر مه اما ب ،گیردیها  خالء  ینتوان ایم ،ر

سان یروین ،عواملی همچون یرتحت تأث یرا به نحو ارتباط  ین( که در ا2017و همکاران،  5ویلیامها قلمداد کرد )مولفه یگرو د یان

ــان یبرخوردار یتاهم ــگیریمطلوب در جهت پ یاز منابع انس ــازمان یهاانو مقابله با بحر یش ــخص م یس ــویمش از  یکی. دش

ـــازمان یهارکنان را در جهت مواجهه با بحرانکه کا هایییژگیو آنها در  ییتوانا ،کندیم یاریآن به نحو مطلوب  یریتو مد یس

و   یول) است یمختلف سازمان یهاییدر نحوه علمکرد و در استفاده از منابع و دارا یکستماتیو س یمنطق یع،سر ییراتتغ یجادا

 یااز بروز بحران و  یریبه منظور جلوگ یسازمان ییراتتغ یحو صح یعکارکنان در اعمال سر ییتوانا یقت(. در حق2017همکاران، 

سارت صورت بروز بحران یسازمان یهاکاهش خ سازمان رکارکنان برت یزمتما یهایژگیاز و ،در  شمار مدر  و   یو)ل یندآیها به 

در جهت  یمنابع مختلف ســـازمان یریمختلف در بکارگ یهااســـتفاده از روش ،یســـازمان ییرات(. منظور از تغ2017همکاران، 

ــازمان  یوربهره ــازمان راتیی(. تغ1388رحیم زادگان و همکاران، ) اســتس ــده که با  یندیبه عنوان فرا یبطور کل یس مطرح ش

 یتموقع یلو تحل یهاز سازمان آغاز و در ادامه به تجز ییهاواحد یاواحد و  کردعمل یادر ساختار و  ییرو ضرورت تغ یازاز ن یآگاه

                                                 
1. Liu 
2. Robert 
3. Kerwin 
4. John 
5. Wiliam 
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ــخ ییرتغ یژهو ــوه نحوه انجام اقدامات و تش  یدر الگو ییرتغ یند(. در فرآ2009روبرت، ) یابدیجهت حرکت ادامه م یصدر خص

 یصو تشخ یابی یشهر یی،توانا شاملدر نظر گرفته شده است که  یتکارکنان پنج مسئول یبرا ،(3197) 1هاوالک یلاتصا یندفرا

نو و مشارکت  ییهاارائه طرح یفراهم کردن جو مناسب برا ییر،ها در زمان مواجه با تغاستفاده از فرصت ییتوانا ییر،تغ یبرا یازن

س یمندکارکنان، بهره ستمیاز نگرش  ضع یو آگاه ی سان یریتو مد یهته ییموجود و مطلوب و توانا یتاز و در  یو مال یمنابع ان

ست ییرتغ ینهبه یریتجهت اجراء و مد شکالت یسازمان ییراتتغ یندفرا یها همواره در اجراسازمان نکهآ. حال ا مواجه  یزن یبا م

ضاً موجب عدم اجرا سائل ینا ینموثرتر. از جمله گردندیم ییراتموفق تغ یبوده که بع ثبات  ییر،مقاومت کارکنان در برابر تغ ،م

سطوح باالییرکم تغ شده، تنوع نظرات و انتظارات،  سازمان، تعارض م یات انجام   یاندر م یزهکارکنان و فقدان انگ یانبحران در 

 یو روان یها به لحاظ فکرسازمانن در آماده ساختن کارکناشاید منظور  ین(. به هم1388رحیم زادگان و همکاران، ) استآنان 

 یاول و پس از آن توانمند ساختن آنان به لحاظ روانشناخت هدر سازمان در مرحل ییراتتغ یرشو پذ ییرتغ یطبه جهت درک شرا

ـــازمان ییراتدر انجام موفق و با ثبات تغ بتواند یندموثر آن فرا یو اجرا یریتمد یبرا ییرتغ یندفرا یاندر جر و طرف  یکاز  یس

 از یکی انشـــناختیرو یدر زمان وقوع بحران در ســـازمان موثر باشـــد. توانمندســـاز یســـازمان یهایبکاهش آســـ ینهمچن

ستراتژ سان یسازثر در توانمندؤم هاییا سازمان یمنابع ان ستدر  سازمان یابیها در جهت د صورت  یو اجرا یبه اهداف  امور ب

 یساز یکه به واسطه غن دهدیرا ارائه م یزشانگ یشناخت یهااز حوزه یعیگستره وس این سازه(. 1391دادخواه، ) استمطلوب 

 یو کنترل، اثرگذار یدهگرد یشغل یفوظا ینةبه یخود در جهت اجرا یواقع هایییآنها به توانا یابیموجب دست ،کارکنان یشغل

سترش م یریتیمد یهایندآنان را بر فرآ یو جهت ده سازمان گ ساس ا ینبر هم(. 2013، 2بوس) دهدیدر  سازه به عنوان  ینا

عمل آنها،  یکارکنان در جهت ارتقاء عملکرد و ســطوح مشــارکت و آزاد هایییتوانا یشبه منظور افزا یراندر دســت مد یابزار

در آنها  یو خود مختار یخودکارآمد هایویژگیگسترش  ی،و سازمان یشغل یطو موثر بودن در مح دارییگسترش احساس معن

ــم ــغل یماتدر اخذ تص ــئول یش ــازمان یوربا هدف ارتقاء بهره یاحرفه یهایتو در انجام مس ــینی و ) گیردیقرار م یس مالحس

ش یهاسازمان یژهها بوسازمان یران(. مد1386برخوردار،  سطه اهم ،یورز س یراتثأورزش و ت یتبوا سی،مختلف  صاد یا و  یاقت

صد ماعیاجت سازمان بو هاییید ارتقاء تواناآن بر جامعه همواره در شرا یژهکارکنان خود در  که  یسازمان یهابروز بحران یطدر 

حال آنکه میزان  (.1385شاه منصوری و مظفری، ) باشندیتوسط آنان بوده م یکو استراتژ یمنطق یع،سر ییراتتغ یجادا یازمندن

های روانشناختی آنها، ها و مهارت، بویژه تواناییهای کارکنانتواناییال این تغییرات و ارتقاء در اعم یورزش یهاسازمانموفقیت 

بوده  چگونههای ســازمانی عملکرد آنها در زمان وقوع بحرانتوانایی آنها در پذیرش، کنترل و اعمال بهینه تغییرات ســازمانی و 

ست سازمان، میموارد مذکورخود جای تأمل دارد. در حقیقت عدم توجه  ،ا شی را بدون توجه به میزان موفقیت و  هایتواند  ورز

ــازمانی و چه در حوزه پژوهشــی و  ــکســت مواجه نماید، موردی که چه در ســطوح مدیریتی و س پیشــرفت آنها در جامعه با ش

ست.  شده ا سته توجه ن شای صورت  شگاهی به آن به  سی  به همین جهتدان سازمانبرر شی در ارتقاء میزان موفقیت  های ورز

شناختی اثرهای مهارت سازمانی و گذار کارکنان در زمان وقوع بحرانروان سی توانایی آنها در اعمال تغییرات  سازمانی و برر های 

سازمان از یک طرف و  سب در زمان بروز بحران در  صورت مطلوب و توانایی آنها در اعمال عملکردی منا پذیرش و انجام آنها به 

ــی روابط میان متغیر ــر ینبر همیابد. ار در این ارتباط اهمیت میاثرگذ ها و عواملبررس ــاس پژوهش حاض با هدف در ابتدا  ،اس

س صفهان و وسط یبرر ستان ا شناختی، مدیریت تغییر و مدیریت بحران کارکنان ادارات ورزش و جوانان ا سازی روان ح توانمند

شده  سه آن با وضعیت مطلوب انجام  ست مقای شناخ یدسازسازه توانمن یرتأثو در ادامه به بررسی ا مدیریت بر کارکنان  تیروان

                                                 
1. Havelick 
2. Bues 
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ـــازمان یهابحران بحران و نحوه انجام آن در زمان وقوع به عنوان کارکنان  ییرتغ یریتمدبا توجه به نقش  مذکور اداراتدر  یس

 انجام شده است. متغیر میانجی

شده سی تحقیقات انجام  شی  در برر شور پژوه شاهده نگردداخل و خارج از ک ستقیم روابط میان ید م صورت م تغیرهای مکه به 

، اخیراً روانشـناختی توانمند سـازیمتغیر در ارتباط با اسـتفاده شـده در این پژوهش را مورد ارزیابی قرار داده باشـد. حال آنکه 

ـــورپژوهش ـــده که در این ارتباط می انجام در حوزه ورزش های متعددی داخل و خارج از کش ـــگر توان به پژوهشش ی و عس

شاره کرد که 1393همکاران ) کل  ۀکارکنان ادار یشناختروان یبا توانمندساز یسازمان میان یادگیریارتباط با هدف بررسی ( ا

ازی روانشناختی سحاکی از وجود ارتباطی مثبت میان یادگیری سازمانی و توانمند انجام شده بود که نتایج آن  ورزش و جوانان

سازمان مذک ست. کارکنان در  شی دور بوده ا شناختی کارکنیگر که با هدف تبیین مدل توانمنددر پژوه ساس ان بسازی روان ر ا

سازمان سازمانی در  شی انجام اعتماد  ستهای ورز سازمانی را عام1394صادقی و همکاران ) ،گردیده ا لی اثرگذار در ( اعتماد 

ــتای ارتقاء توا ــناختی کارکنان میراس ــازی روانش ــتند.نمند س ــادقی ) دانس ــی( 1395ابوطالبی و ص ــازه تأث نیز در بررس یر س

دیریت در مسبک تفکر  نشان دادند کههای ورزشی در سازمان توانمندسازی روان شناختی کارکنان براساس سبک تفکر مدیران

  اثرگذار بوده است. توانمندسازی روان شناختی کارکنانهای مذکور بر میزان گسترش سازمان

سی پژوهش سازه مدیریت تغییر در برر شده در ارتباط با  ( 2005) و همکاران1سیزکین توان تنها به پژوهشمی ،نیزهای انجام 

شاره کرد که در آن از عواملی مانند سانی به عنوان یکی از موانع عظیم مدیریت تغییر  منابععدم آمادگی  ،ا و بر آماده  یاد شدهان

صورت بهینه تأکید ی و فکری کارکنان بیش از تواناییسازی ذهن سازمانی به  ستای اعمال تغییرات  شده های مهارتی آنها در را

ـــت.  ـــ یز( ن2011) یچواس ـــازمان ییراتنگرش کارکنان به تغ یدر بررس  ییراتتغ یجادا یاننقش ادراکات کارکنان در جر ی،س

مهم در  یتواند عاملیارتباط م یندر امثبت  یکارکنان از نگرش یدارد که برخورداریم یاندانسته و ب یضرور یرا نقش یسازمان

سازمان ییرتغ یریتمد یالزم برا یهاینهزم یشپ یتتقو شددر  در پژوهش خود بر  ،(2014) 2و همکاران کرافوردهمچنین  ؛ها با

نقش نیروی انسانی فعال و آماده در ابعاد ذهنی و مهارتی در انجام بهینه تغییرات سازمانی و مدیریت تغییرات به صورت مطلوب 

های ها و گروهالزم برای مدیریت تغییر در پروژهدر بررســی پیش نیازهای  ،(2015) 3هورنســتندر همین ارتباط  تاکید داشــتند.

از اصــلی  ،های فنی و روانی نیروی انســانی به منظور انجام مؤثر تغییراتکه آمادگی عنوان نمودها نمدیریت ســازماکاری و در 

 یرنقش تصــو در بررســی ،(1396میرصــفیان )در پژوهشــی دیگر  .اســتترین عوامل به منظور اعمال بهینه تغییرات ســازمانی 

شان دادنجیگری هوش هیجانی در یک سازمان ورزشی با میا کارکنان ییرتغ یریتادراک شده بر مد یسازمان تصویر سازمانی  ،ن

صورت  شده به  ستقیم و ادراک  صورتغیرم ستقیم هوش هیجانی به  بر ارتقاء توانایی کارکنان در پذیرش و اعمال تغییرات  ،م

  باشند.اثرگذار میسازمانی 

سازما یریتبا مد در ارتباطنیز  محدودی یهاپژوهش ش یهانبحران در  شور  تاکنون یورز ست داخل و خارج از ک شده ا انجام 

های راهکارهای مواجهه و مدیریت بحرانکه با هدف بررســـی اشـــاره کرد ( 2003) 4دالتبه پژوهش  توانیم در این ارتباطکه 

سازمان سانی سازمانی در  ست که برخورداری از منابع ان شده بود که نتایج آن حاکی از آن ا شی انجام  آماده و کارا می های ورز

 یریگیشپ یهاو روش یورزش یهاعوامل بروز بحران یدر بررسهای سازمانی را تا حدودی کاهش دهد. ، آثار مخرب بحرانتواند

سختنرم هایینهاز آنها در زم سانه نافزار،  صور یزافزار، جان افزار و ر شان دادند1385) یو مظفر یشاه من عوامل  ینمهمتر ،( ن

. ها بوده استو عوامل مرتبط با رسانه یو جان افزار یعوامل ساختار یریت،سوء مد یببه ترت یورزش یهار سازمانبروز بحران د

                                                 
1. Sirkin 
2. Crawford 
3. Hornstein 
4. Delatte 
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ـــ ،نیز( 1388) یمی و همکارانرح ـــ یهابا کنترل بحران یجانیهوش ه یانم تباطار یدر بررس ـــان یرویاز ن یناش در  یانس

ــازمان ــ یهاس ــازمان ییبا توانا یجانیهوش ه یهامولفه ینگزارش دادند که ب یورزش ــ یهاکنترل بحران در س ارتباط  ،یورزش

و 1ویلســون بحران گزارش نشــده اســت. یریتمد ییبا توانا یخود کنترل ولفهم یانتفاوت م ینحال آنکه ا ،وجود دارد دارییمعن

های ورزشی ی برای آینده سازمانی ورزشی که با هدف ارائه راه کارهایها، در بررسی گونه شناسی بحران( نیز2010همکاران )

ــده بود ــانی را از عمده عوامل  ،انجام ش ــازی نیروی انس ــازمان  مدیریت و هانابحربینی مؤثر بر پیش تقویت و آماده س بهینه س

بحران  یریتمد یبا استراتژ یجانیهوش ه یانارتباط م یدر بررس ،(2011) یمشابه پورحسن و بخشش یدر پژوهشبرشمردند. 

ــان ترب ــناس ــگاهدا یبدن یتکارش ــان دادند نش  یهاپژوهش با مولفه یهانمونه یجانیهوش ه یانم دارییارتباط معن ،تهران نش

ــالحه مد یتمحدود ــت. حال آنکه ا یریتو مص ــته اس بحران وجود  یریتارتباط با توجه به مولفه تحمل مد ینبحران وجود داش

ست. شته ا ستین ندا سی در پژوهش خود به  ،نیز( 2012) 2برن سانه یریتمدبرر صر ر پرداخته ی اجتماع یهابحران و ورزش در ع

ساس ست که بر ا سا ،آننتایج  ا ستراتژیتأثیرات مثبت عملکرد نیروی ان سازی بهینه ا های مدیریت بحران و کاهش نی در پیاده 

شی از آن  سارات نا ستحائز اهمیت و قابل تأمل خ ضان .ا شی دیگر (1394) ی و همکارانرم سبه  ،در پژوه  یانارتباط م یبرر

ستراتژ یجانیهوش ه ستان  یریتمد یو ا وجود  یانگرب ،آن پژوهش یجنتا پرداختند که یزدبحران در اداره کل ورزش و جوانان ا

ـــتراتژ یهاو مولفه یجانیهوش ه یانم داریمعن یارتباط ـــ یریتمد یآن با اس ـــی  .تبحران بوده اس عوامل اثرگذار بر در بررس

ـــازمانی در زمان وقوع بحران تأثیر مدیریت بحران و  ـــگاهارتباطات س الوه بر تأکید بر ع( 2016) 3نیز مانولیهای فوتبال در باش

اهمیت برخورداری ها و کارکنان در اداره و مدیریت بحرانبه نقش مؤثر  ،ارتباطی در زمان وقوع بحرانهای نوین استفاده از روش

شگاه شت. با در یک مطالعه مروری در حیطه مدیریت  ،نیز( 2018) 4اتیلگان و کاپالنها از کارکنان آماده در این ارتباط تأکید دا

شان دادند که عوامل مختلفی مانند سازمانبحران در ورزش ن سب، برنامه ریزی ها، برخورداری  ستراتژی منا صحیح و از ا های 

ات بحران بر ســازمان از کلیدی ترین راه کارهای کاهش اثر ،های ســازمانیریت بحرانکنان برای برخورد و مدیآماده ســازی کار

شی می شند.های ورز سازمان یریتدر ارتباط با مد یاندک یهاپژوهش ،شد یانهمان گونه که ب با ش یهابحران در  انجام  یورز

بر  آن یو فرهنگ یاسیس ی،اقتصاد ی،اجتماع یراتورزش در کشور و کارکردها و تاث یژهو یتموضوع با توجه به اهم ینشده که ا

 یزانموجود م یتوضــع یجهت پژوهش حاضــر در ابتدا درصــدد بررســ ینگردد. به همیبرخوردار م یشــتریب یتجامعه از اهم

ــناخت یتوانمند ــتان اصــفهانبحران کارکنان  یریتو مد ییرتغ یریتمد ی،روانش ــازمان ورزش و جوانان اس بوده و در ادامه به  س

ــ ــاز یرتأث یبررس ــناخت یتوانمندس ــ یروانش ــتق اداراتبحران در آن  یریتمذکور بر مد ازمانکارکنان س ــورت مس  و با یمبه ص

 .ارتباط بوده است یندر ا یو ارائه مدل ییرتغ یریتسازه مد یانجیگریم

 شناسیروش

ـــ  یفیحاضر از دسته مطالعات توص پژوهش  یهکل ،آن شامل یانجام شده و جامعه آمار یمایشیکه بصورت پ است یهمبستگـ

)اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصــفهان، اداره ورزش و جوانان شــهرســتان  ورزش و جوانان اســتان اصــفهانادارات کارکنان 

صفهان و ادارات ترب سال تابعه(  یهاشهرستان یبدن یتا ساس ینکه بر هم =N) 441)بود  1396در   ینا یحجم نمونه آمار ،ا

 یاطبقه یافراد به روش تصــادف ینشــد که ا ییننفر تع 206تعداد  ،(1970) 5و مورگان یاپژوهش با اســتفاده از جدول کرجســ

شارکت در ا یبرا شدند ینم سازپژوهش انتخاب  ساختار ی. در مدل  سب برابر با حداقل تعداد  یمعادالت  تا  5حجم نمونه منا

                                                 
1. Wilson 
2. Bernstein 
3. Manoli 
4. Atilgan and Kaplan 
5. Kerjcie and Morgan 
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 یهاارامترپژوهش با توجه به تعداد پ یندر ا ی(، حجم نمونه انتخاب2011و همکاران،  1اندرو)اســـت هر پارامتر  ینمونه به ازا 10

 . شودیمطلوب قلمداد م ،پارامتر( 18مفروض ) یمدل معادالت ساختار

ابزار پرسش نامه سنجش توانمند  یناستفاده شده است. نخست یریگاندازه یهابه عنوان ابزار پژوهش از سه پرسش نامه ینا در

و سـازه اسـت  یکرتل یاینهپنج گز یفبسـته پاسـب با ط یهگو 20( بوده که متشـکل از 1995) 2اسـپریتزر یروانشـناخت یسـاز

ساز شناخت یتوانمند  ستقالل و مؤثر بودن یروان ستگی، ا شای سنجش قرار م ،را در قالب چهار بعد معنی دار بودن،  دهد. یمورد 

صادق یناو پایایی  ییروا سط  ستفاده از  ،(1394) همکارانو  یابزار تو آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ -ی آزمونهاروشبا ا

ـــالح84/0: یمعنادارروایی: ) تأیید گردید ـــ84/0: ی، خودمختار87/0: یت، ص ـــارکت: 88/0: ی، اثربخش )پایایی: ( 84/0، مش

صالح81/0: یمعنادار ش75/0: ی، خودمختار76/0: یت،  شارکت: 79/0: ی، اثربخ و  یصور ییروا یزپژوهش ن ین. در ا(81/0، م

 یآن با اســتفاده از آزمون آلفا یاییو پا یدگرد ییدنفر( تأ 11) یورزشــ یریتمد ناپرســش نامه توســط متخصــصــ ینا ییمحتوا

شد. دوم 81/0 یزانکرونباخ به م سبه  سنجش مد ینمحا سش نامه  سته  35با  ،(1380) یاریمحمد  ییرتغ یریتابزار پر سوال ب

سب با ط سازه مد یکرتیل یاینهپنج گز یفپا سئله، پذ قالبرا در  ییرتغ یریتبوده که  سازمان ییر،تغ یرشپنج بعد حل م  ی،جو 

آن توســط  یاییو پا 79/0 یبضــر ،(1380) یاریابزار توســط محمد  ینا ییمورد ســنجش قرار می دهد. روا ،اطالعات و منابع

نفر  11پرسش نامه توسط  ینا ییو محتوا یصور ییروا ،یزپژوهش ن ینا. در یدگزارش گرد 80/0 یزانبه م ،(1396) میرصفیان

ص ص ش یریتمد یناز متخ ستفاده از آزمون آلفا یاییشد و پا ییدتأ یورز (. 79/0) یدگرد یابیکرونباخ مطلوب ارز یآن پس از ا

 یفبسته پاسب با ط یهگو 20سازه را با  ین( بود که ا2011) یبحران پورحسن و بخشش یریتابزار سوم پرسش نامه سنجش مد

سلط، اجتناب، همکار یکرتیل یاینهگز نجپ سنجش قرار می ،و تحمل سازش ی،و در قالب پنج بعد ت  یاییو پا ییدهد. روامورد 

ش ش سن و بخ سط پورح شده تو ست. روا 80/0و  76/0 یبضرا یبابزار به ترت ینا یبرا ،(2011) یگزارش  و  یصور ییبوده ا

سطت ،پژوهش ینپرسش نامه در ا ینا ییمحتوا ش یریتمد نامتخصص و ستفاده از آزمون  یزآن ن یاییو پا یدگرد ییدتأ یورز با ا

 محاسبه شد. 80/0یزانکرونباخ به م یآلفا

ــمیرنوفآزمونگیری از ای بدســت آمده از ابزارهای اندازههر این پژوهش به منظور تحلیل دادهد  )به منظور  3های کلموگروف اس

 )با هدف بررســـی 5یانستورم وارعامل و  4تحمل یبضـــر، گیری(ای بدســـت آمده از ابزارهای اندازههتوزیع داده چگونگیتعیین 

سه آن با  (پژوهش ینب یشپ یرهایمتغ ینچندگانه ب یعدم همخط ضعیت موجود و مقای سی و و تی تک متغیره )به منظور برر

 اساسپیاس در نرم افزارهدف پژوهش( ادارات وضعیت مطلوب توانمند سازی روانشناختی، مدیریت تغییر و مدیریت بحران در 

سخه  سطح  23ن شد 05/0در  ستفاده  سخه  ایموس همچنین از نرم افزار ؛ا سطح اطمینان  23ن ص 95در  د به منظور آزمون در

و تعیین  های برازش )مطلق، تطبیقی، مقتصد(عیین برازش آن در ارتباط با شاخصمدل مفروض معادالت ساختاری پژوهش و ت

 های بکار رفته در مدل مفروض پژوهش استفاده گردید. تباطات مستقیم و غیر مستقیم سازهار

 هایافته

ساس نتا بر صل از و یجا شارکت کنندگان را مردان و  71پژوهش  یشناخت یتجمع یهایژگیحا صد م صد از آن 29در ان را در

 یالتتحص یدارا آنان از درصد 34 که بوده( 3/39±3/5)پژوهش ینمشارکت کنندگان در ا یسن یانگیناند. مداده یلزنان تشک

 اند. دهبو یارشد و دکتر یکارشناس یلیمدارک تحص یاز آنان دارا صددر 7و  یکارشناس یالتتحص یدرصد دارا 59 یپلم،د

                                                 
1. Andrew 
2. Spritzer 
3. Kolmogorov.Smirnov test (KS)  
4. Tolerance (T) 
5. Variance Inflation Factor (VIF) 
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ساختار یابیمدل یو اجرا یآمار یهااز انجام آزمون پیش ست آمده از ابزارها یهاداده یعفرض نرمال بودن توز یمعادالت   یبد

دار  یاز معن یآن حاک یجاســتفاده شــد که نتا یرنوفمنظور از آزمون کالموگروف اســم یناثبات گردد. به هم یدبا یریگاندازه

ــ فارلموگوکن آماره نبود ــاز یهایاسمق از یک یچدر ه میرنوفاس ــناخت یتوانمندس (، و 74/0) ییرتغ یریت(، مد80/0) یروانش

شرط  یرارقبر. است یجامعه آمار یعفرض نرمال بودن توز یرشبوده که نشان دهنده پذ 05/0( در سطح 83/0بحران ) یریتمد

ــتفاده  ایهفرض یشپدیگر از نیز  یرهمتغ دبهنجار بودن چن ــت که از اس ــاختاری اس ــازی معادالت س ــریب مدل س از طریق ض

ش شده یدگیک ستاندارد  ضریب در مدل د. وشسنجیده می 1مردیا ا  224از  کوچکتربوده که  31/95پژوهش عدد مفروض این 

ست شان از پذیرش فرض نرمال بودن  ا ضر چند متغکه ن ستیره متغیرهای پژوهش حا کوچکتر از  31/95چرا که عدد  ؛بوده ا

شده از فرمول سبه  ست +2p(p) مقدار محا شده در مدل پژوهش بوده که برابر با تعداد متغیر pکه در آن  ا شاهده   14های م

 (.2014، 2تئو و نویز) است

سازی یهاضفر یشپ یگرد یکی ساختار مدل  ست اثبات عدم همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین پژوهش ا یمعادالت 

 که ردیده اســتگارائه  1نتایج مذکور در جدول  .اهمیت دارد یانسو تورم وارل تحم یبدو آماره ضــرکه در این ارتباط مقادیر 

شان می ستگی پائینی وجود داردپژوهش بین  بین متغیرهای پیش ،دهدن ساختلذا انجام مدل ؛همب اری امکان سازی معادالت 

ستپذیر  شتر از  چرا که ،ا شاخص تحمل مقادیری بی شاخص تورم واریانس ن 4/0میزان مجاز برای  ستانه  ست  5/2یز بوده و آ ا

 (.1390که مقادیر کمتر از آن قابل قبول است )صادقی و همکاران، 

  (رییتغ یریتمدو  یروانشناخت یتوانمند ساز) های پیش بین پژوهشج بررسی همخطی چندگانه بین متغیرنتای . 1جدول 

 متغیر
 همخطی بودن چندگانه

 شاخص تحمل واریانس تحمل یبضر

 09/1 79/0 یروانشناخت یتوانمند ساز

 09/1 79/0 تغییرمدیریت 

آنها  ییتوانا زانیو مورزش و جوانان استان اصفهان ادارات کارکنان  یروانشناخت یموجود توانمند یتوضع یحاصل از بررس یجنتا

یج بدست آمده از بر همین اساس نتا است. یدهارائه گرد 2در جدول ادارات بحران در آن  یریتو مد یسازمان ییراتدر اعمال تغ

ت تغییر و مدیریت بحران توانمندسازی روانشناختی، مدیریهای های سازهمیانگین ک متغیره که به منظور مقایسهتی ت آزمون

ازه توانمندی سدهد که میانگین ( نشان می3آن با میانگین فرضی ) و مقایسه ورزش و جوانان استان اصفهان اداراتکارکنان 

ذکور مادارات کارکنان ( =M 51/2±18/1)و مدیریت بحران  (=M 26/2±15/1)، مدیریت تغییر (=M 63/2±98/0)روانشناختی 

  (.p≤05/0)گردد جهت مطلوب ارزیابی نمیو به همین پایین تر از میانگین فرضی آزمون قرار داشته 

 (3ی: توانمندسازی روانشناختی، مدیریت تغییر، و مدیریت بحران )میانگین فرضهای بررسی وضعیت موجود سازه .2جدول 

 داریسطح معنی آماره تی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 001/0 11/4 98/0 63/2 توانمندسازی روانشناختی

 001/0 78/5 15/1 26/2 تغییرمدیریت 

 001/0 69/4 18/1 51/2 مدیریت بحران

                                                 
1. Mardia  
2. Teo and Noyes 
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دیریت بحران های مدیریت تغییر و متوانمندسازی روانشناختی بر سازهسازه به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم 

اس مدل مفروض از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده گردید که بر همین اس ورزش و جوانان استان اصفهانادارات کارکنان 

 ارائه گردیده است. 1در شکل شماره  ،پژوهش در حالت تخمین استاندارد

 

 

 
 

 استاندارد ینخمدر حالت ت بحران کارکنان یریتآن بر مد یرو تأث ییرتغ یریتبر مد یروانشناخت یاثر سازه توانمند ساز .1 شکل

ه سازه کهای مدل بیانگر آن است حاصل از بررسی روابط میان متغیر ،1نتایج ارائه شده در مدل مفروض پژوهش در شکل 

بر  58/0سیونی توانمندسازی روانشناختی )متغیر مکنون برونزاد( در حالت تخمین استاندارد به صورت مستقیم و با ضریب رگر

ریت بحران )متغیر همچنین تأثیر این سازه بر مدی ؛(P=001/0اثر گذار بوده است )سازه مدیریت تغییر )متغیر مکنون درونزاد( 

درونزاد( نیز  (. سازه مدیریت تغییر )متغیر مکنونP=001/0) است 31/0بصورت مستقیم و با ضریب رگرسونی  ،مکنون درونزاد(

 . (P=001/0) ستتأثیرگذار بوده ا 41/0یونی بر سازه مدیریت بحران )متغیر مکنون درونزاد( به صورت مستقیم و با وزن رگرس

ورزش و جوانان ادارات به منظور بررسی اثرات غیر مستقیم سازه توانمندسازی روانشناختی بر سازه مدیریت بحران کارکنان 

نمونه ای استفاده شد که نتایج حاصل از  5000درصد و با میزان خودگردانی  95در سطح  1از آزمون بوت استرپاستان اصفهان 

تواند بصورت غیر مستقیم و با ضریب سازه توانمندسازی روانشناختی می این آزمون در حالت تخمین استاندارد نشان داد که

بر سازه مدیریت بحران ر به عنوان متغیر میانجی، و در اثر تأثیر سازه مدیریت تغیی 01/0در سطح معنی داری  35/0یونی رگرس

( و کرانه باالیی 029/0اثرگذار باشد که در این ارتباط بررسی نمرات کرانه پایینی ) ورزش و جوانان استان اصفهانادارات  کارکنان

 دهد.یز صحت آن را مورد تأیید قرار می( فاصله اطمینان این اثر غیر مستقیم ن354/0)

دهد که مدل از برازش مطلوبی نشان می 3ی برازش مدل مفروض پژوهش در جدول هاآمده از ارزیابی شاخصنتایج بدست 

کای ها است، نسبت که بیانگر برازش خوب مدل با دادهاسکوئر معنی دار نبوده  کای پوشش سطح ،برخوردار است. به بیانی دیگر

های برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد همگی و شاخص (315/2دارد )قرار  3و  1در دامنه  ،(CMIN/df) اسکور به درجه آزادی

                                                 
1. Bootstrap  
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( یا حجم نمونه بحرانی هلتر که Hoelterمقدار شاخص هلتر )همچنین  ؛نشان از مطلوب بودن مدل مفروض پژوهش دارند

با توجه به تعداد  بیشتر باشد که مقدار این شاخص 200مستقیماً به کفایت حجم نمونه تمرکز دارد بایستی در مدل حاضر از عدد 

  گردد.  ( تأیید میN=206نمونه آماری پژوهش )

 های برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد مدل مفروض پژوهششاخص .3جدول 

 تفسیر مالک مدل پژوهش اختصار نام شاخص شاخص

 برازش مطلوب P Value 131/0 P(ჯ2)> 0.05 اسکوئر سطح پوشش کای های برازش مطلقشاخص

 برازش مطلوب GFI 945/0 GFI>0.9 شاخص نیکویی برازش

 برازش مطلوب AGFI 921/0 AGFI>0.9 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 برازش مطلوب RMR 03/0 0.05>RMR ریشه میانگین مربعات باقیمانده

 برازش مطلوب NNFI (TLI) 933/0 NNFI>0.9 لویس(_برازش هنجار نشده )توکر های برازش تطبیقیشاخص

 برازش مطلوب NFI 921/0 NFI>0.9 (بونت -بنتلر)ده ششاخص برازش هنجار 

 برازش مطلوب CFI 939/0 CFI>0.9 شاخص برازش تطبیقی

 برازش مطلوب RFI 910/0 RFI>0.9 شاخص برازش نسبی

 برازش مطلوب IFI 940/0 IFI>0.9 شاخص برازش افزایشی

 برازش مطلوب RMSEA 078/0 0.1>RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

 برازش مطلوب CMIN/df 315/2 3>CMIN/df>1 بهنجار شده به درجه آزادی اسکوئرکای 

 برازش مطلوب PNFI 577/0 PNFI>0.5 شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 برازش مطلوب Hoelter 206 Hoelter>200 شاخص هلتر

  گیریبحث و نتیجه

نهاد  یگرآن با د یناگسستن یوندورزش و ارتباط و پ یدهپد یتبودن ماه یبه جهت اجتماع یوننک یایدر دن یورزش یهاسازمان

به ناچار و  داشتهقرار  یو فرهنگ یاسیس ی،، اقتصادیعوامل گوناگون اجتماع جامعه همواره تحت تأثیر یاجتماع یها و ساختارها

عملکرد مطلوب کارکنان در مواجه با  یانم ینکه در ا (1385شاه منصوری و مظفری، ) گردندمی یسازمان یهابحراندرگیر 

از  هحاصل یجآنکه بر اساس نتا حال .(1394مؤثر باشد )آزادیان و همکاران، این ارتباط در  یریتواند به طرز چشمگ یبحران م

 ،یگرد یانیگردد. به بینم یابیمطلوب ارزورزش و جوانان استان اصفهان ادارات بحران در  یریتموجود مد یتوضعحاضر پژوهش 

تنها در زمان  هموضوع ن ین. اباشندنمی یسازمان یهادر زمان بروز بحران قادر به ارائه عملکردی مطلوبمذکور ادارات کارکنان 

بحران  یریتالزمه مد ،یگرد یانیتواند صادق باشد. به بیم یزخارج از زمان بحران ن یهایتبلکه در موقع یسازمان یهاوقوع بحران

های مرتبط مولفهپژوهش  ینحاصله از ا یجبوده که بر اساس نتا یو ساختار سازمان ، وظایف شغلیدر عملکرد کارکنان ییرتغ اعمال

با از جهتی تواند یم یجنتا ینبا حد مطلوب فاصله دارد. ا انورزش و جوانان استان اصفهادارات  کارکنان نیز در ییرتغ یتریمد با

های ورزشی و که یکی در حوزه سازمان( 1388) و همکاران زادگان یم( و رح1394)و همکاران  یرمضان یهاپژوهش یجنتا

مدیریت تغییر های مذکور نیز ؛ چرا که در پژوهشهمسو باشد استدیگری در حوزه نظام آموزش عالی دانشگاهی انجام شده 

گردد و پیاده سازی استراتژی های مدیریت بحران مانی به صورت مطلوبی ارزیابی نمیمدیران و توانایی آنها در اعمال تغییرات ساز

 د. نباشوانی اثرگذار بر مدیریت بحران میمولفه های ر ازنیازمند بهره مندی کارکنان نیز 

ارزیابی مطلوب  یزنورزش و جوانان استان اصفهان ادارات کارکنان  یروانشناخت یموجود توانمند یتوضع ،پژوهش نشان داد یجنتا 

خود آماده نبوده و از  یشغل یفانجام وظا یبرا یو روان یمذکور از لحاظ ذهنادارات است که کارکنان  یبدان معن ینا نمی گردد.

https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_enIR740IR741&q=%D8%B3%D8%B7%D8%AD+%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwicivLtw4_UAhUIbFAKHbGTDKYQBQgkKAA
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د عاملی اثرگذار نتواکه این خود می اندنبوده ردارمختلف و متنوع برخو یفوظا یو اجرا یانجام امور سازمان یالزم برا یهایزهانگ

های مذکور مشاهده اگر چه نتایج مشابهی با یافته در جهت کاهش بازدهی کارکنان در سازمان و نزول بهره وری سازمانی گردد.

( 1391) ( و دادخواه1386)ی و برخوردار ینیمالحس یهاپژوهش یهایافتهبا را به نحوی  یجنتا یناشاید بتوان  نشده است اما

تی انجام شده بود بر های دولهای ورزشی و دیگری در سازمانکه یکی در سازمانهای مذکور نیز در پژوهش .هم جهت دانست

ری شغلی ها در جهت دستیابی به بهره وتالش در جهت ارتقاء این مهارتو ضرورت های روانی کارکنان ها و تواناییاهمیت مهارت

 . استباالتر و ارتقاء بازدهی سازمانی تأکید شده 

ورزش و ادارات بحران کارکنان  یریتبر مد یروانشناخت یسازه توانمند ساز تأثیرین الگوی یپژوهش تب ینهدف پژوهشگر در ا

در بخش و مدل مفروض پژوهش  یدر بررسنتایج پژوهش بوده است.  ییرتغ یریتسازه مد ریگیانجیم باجوانان استان اصفهان 

 ییندر تب تأثیر یشترینب یدارا 76/0 یمؤلفه مؤثر بودن با بار عامل نشان داد یروانشناخت یسازه توانمند ساز یریمدل اندازه گ

 یراهکار بلند مدت،و  یراهبرد یجمدها و نتایاافراد بر پ یاثرگذار یزانمؤلفه مرتبط با م ین. ااست یروانشناخت یسازه توانمند ساز

 یمتصم یندهایکارکنان در فرابیشتر مشارکت شاید ارتباط  ینکه در ا (2011پورحسن و بخششی، ) استدر سازمان  یاتیو عمل

تواند بر توانمند ب یسطوح سازمان یهبه آنان در کل مقبول به صورت یاراتاخت یضوفت یو بصورت کلسازمانی و انجام امور  یریگ

 یافتهبا  یجنتا ینا .مؤثر باشد یخود در سطوح مختلف سازمان یو حرفه ا یشغل یجنتا بر یباور اثرگذار یتتقو یقآنها از طر زیسا

های ورزشی بر توانایی کارکنان سازمانکه در آن بر تأثیرات  در یک راستا قرار دارد( 1394)و همکاران  صادقی یهاپژوهش یها

 اختیار و قدرت تصمیم گیری آنها در سازمان و در ارتباط با وظایف شغلیو میزان تفویض و کوتاه مدت شغلی  بلند مدت یجنتا

 یسازسازه توانمند ینمؤلفه اثرگذار در تب یندوم .استآنان ی روانشناخت یتوانمند سازکه نتیجه آن ارتقاء  شده است یدتأک

 یشغل یهاالزامات نقش یانتناسب م یبرقرار همواره برمؤلفه  ینبوده است. ا 72/0عاملی  با بار یدار یمؤلفه معن یروانشناخت

کارکنان بر اساس قضاوت  یشده برا یینتع یو بر ارزشمند بودن اهداف شغل تأکید داشتهکارکنان در سازمان  یها و باورهاو ارزش

 رقراریو ب کارکنان یبرا یدر صورت ارزشمند ساختن اهداف سازمان یدشا به همین جهتآنها اشاره دارد و  یارهایدرباره مع

در  یتا حد یروانشناخت یو سازمان مفهوم توانمند ساز یشغل یطمح و تصورات کارکنان از شغل، یشغل یهانقش یانمتناسب 

ارتقاء در آن پژوهش نیز راستا قرار دارد.  یک( در 1395)ی و صادق یپژوهش ابوطالب یهایافتهبا  یجنتا ین. ایابدآنان گسترش 

عملکرد  و نتیجتاًتوانمندسازی روانشناختی های سازمانی را عاملی در جهت گسترش محیط شغلی و پستش و اهمیت شغل و ارز

با بار  یروانشناخت یسازتوانمند زهسا ینعامل اثر گذار در تب ینمؤلفه استقالل سوم. دانستندمیهای ورزشی مدیران سازمان

بوده که به صورت  یشغل یطمل کارکنان در ارتباط با شغل و در محع آزادی یزانمؤلفه مرتبط با م ینبوده است. ا 69/0 یعامل

به و توسعه استقالل کارکنان شاید جهت  یند. به همشویمطرح م وظایف شغلی مرتبط با یماتو تصم ییراتاستقالل در اخذ تغ

 یگسترش توانمند ساز تواند درببه صورت مقبول و مطلوب در سطح سازمان  ییتمرکز زدا هاییاستاعمال س گسترش و ینحو

که در آن استقالل در مدیریت و  استهمسو  (1395)ی و صادق یابوطالب یهایافتهبا  یجنتا ینکارکنان مؤثر باشد. ا یروانشناخت

های سازمانی را عاملی در جهت بهره وری بیشتر آنان ها و عملکردزان استقالل مطلوب در تصمیم گیریبرخورداری مدیران از می

با بار  یروانشناخت یسازسازه توانمند یندر تب اثرگذارعامل  دیگر یستگیمؤلفه شادانستند. د سازی روانشناختی میتوانمن زا

به صورت مطلوب و کامل  یشغل یفادراکات و احساسات کارکنان از انجام وظا یزانمفهوم مرتبط با م ینبوده است. ا 68/0عاملی 

خود و گسترش  یارتباط تالش در جهت توسعه مهارت کارکنان در انجام امور شغل ینکه در ا استمهارت مناسب  یزانو با م

باشد.  مؤثرآنها در  یروانشناخت یسازه توانمند ساز ینتب شاید در یشانهایتها و قابلاناییمثبت و مناسب در آنها از تو یریتصو

مولفه شایستگی عاملی اثرگذار در در آن  که ر دارددر یک راستا قرا( 1394) و همکاران یپژوهش صادق یجها با نتایافته ینا

 بوده است. یروانشناختهای ورزشی ندر کارکنان سازما یتوانمند سازتبیین سازه 
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ورزش و جوانان استان ادارات کارکنان  یروانشناخت یپژوهش سازه توانمند ساز یبه دست آمده از مدل ساختار یجبر اساس نتا

است  یبدان معن ینذار است. اگاثرکارکنان  ییرتغ یریتبر گسترش سازه مد 58/0 رگرسیونیو با وزن  یمبه صورت مستقاصفهان 

 یافته، گسترشآنان  در ییرتغ یریتمرتبط با مد یمذکور رفتارهاادارات کارکنان  یروانشناخت یهایکه در صورت ارتقاء توانمند

در  یسازمان ییراتبا تغ متناسب یعملکردو امکان ارائه  شده یشترب ینسازما ی وشغل یرمتغ یطشراتوانایی آنها در هماهنگی با 

 ینتوان ایاما م ،شده استنمذکور مشاهده  یجخارج از کشور هماهنگ نتا یاداخل و  ینون پژوهشک. اگر چه تاشودآنها بیشتر می

سازه توانمند  مثبت یراتثأاز جهت ت (1395)ی و صادق ابوطالبی( و 1394) و همکاران یصادق یهاپژوهش یهایافتهرا با  یجنتا

های مدیران و کارکنان سازمان یسازمان یو ارتقاء بهره ور یاو حرفه یشغلمختلف  یهایربرگسترش متغ یروانشناخت یساز

 76/0 یبروض پژوهش مؤلفه حل مسئله با ضرفمدل مدر  ییرتغ یریتمد یریگمدل اندازه یدر بررس .هماهنگ دانستورزشی 

ن بصورت مسئله آ یینو تب یازن یصو تشخ یابییشهر ییمؤلفه بر توانا ینسازه بوده است. ا اینن ییدر تب یبار عامل یشترینب یدارا

راه  یافتن ییمشکل در سازمان، توانا یصتشخ ییارتقاء توانا ،حل مسئله تأکید دارد و هدف آن یمنطق یهابا استفاده از روش

که در این ارتباط شاید با  استرو  یشمسائل پ یتبا توجه به ماه هیگرو یاو  یبصورت فرد هاحل آن ییو توانا ائلمس یحل برا

براز نظرات و های مورد نیاز برای توسعه خالقیت در کارکنان مانند فراهم آوردن بستری مناسب برای اوسعه بیشتر زیرساختت

( 1394لی تفویض اختیارات در سازمان )میرصفیان و سلیمی، ک های مرتبط با وظایف شغلی و به صورتشرکت در تصمیم گیری

 میرصفیانپژوهش  مدل ارائه شده دربا  یافته ینا امکان افزایش توانایی کارکنان در حل مسائل و مشکالت سازمانی بوجود آید.

سازمانی به صورت فردی  که در آن توانایی کارکنان سازمان های ورزشی در حل مسائل شغلی و در یک راستا قرار دارد (1396)

مؤلفه جو  ییرتغ یریتسازه مد یینعامل اثر گذار در تب ین. دومو گروهی نقش بارزی در ارتقاء مدیریت تغییر آنان داشته است

 یکار یهامناسب در سازمان و در گروه یطیجو و مح آوردنمؤلفه بر فراهم  ینبوده است. تأکید ا 71/0 یعامل باربا  یسازمان

 یهاطرحمرتبط با  یهایریگیمدر تصم یشترکارکنان در جهت مشارکت ب یتهدا ینو نو و همچن یدجد یهاارائه طرح یبرا

به همین سبب شاید پیاده سازی . است یکار یهاگروهدر افراد و  یریتدر مد یمشارکت یهااستفاده از روشییر در سازمان و تغ

اصفهان بصورت کلی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری  رزش و جوانان استانوادارات بیشتر معیارهای مدیریت مشاکتی در 

های مرتبط با تغییرات شغلی و سازمانی بتواند از یک جهت در برقراری جو سازمانی مناسب در سازمان مؤثر بوده و از جهت 

 یافته باهماهنگ  یجنتا یناشده اثرگذار باشد. دیگر در الزام کارکنان به انجام تغییرات سازمانی و پایبندی آنها را تغییرات انجام 

در آن پژوهش نیز از جو سازمانی مناسب و تالش در جهت مشارکت بیشتر کارکنان در . است( 2006) 1اسیکاونا و اشکان یها

ها سازمانسعه مدیریت تغییر آنان در تصمیم گیری و بصورت کلی در انجام امور سازمانی به عنوان عواملی اثرگذار در جهت تو

 یاد شده است. 

کارکنان در  ییمؤلفه بر توانا نیبوده است. ا 68/0 یبا بار عامل رییتغ رشیمؤلفه پذ ییرتغ یریتعامل اثرگذار بر سازه مد ینسوم

 راتییو بهتر تغ شتریب رشیامکان پذ دیراستا شا نیدارد که در ا دیتأک یسازمان راتییقبول و عدم مقاومت در مقابل تغ رش،یپذ

مناسب  یراه کارها صیدر سازمان، تشخ رییبه تغ ازیآنها در جهت درک ن یها ییصورت گسترش توانا رتوسط کارکنان د یسازمان

 نی. ادیشده در سازمان بوجود آ جادیا راتییتغ جینتا رشیو پذ راتییتغ جادیمشارکت آنها در ا ،یسازمان راتییاعمال تغ یبرا

مولفه پذیرش تغییر  ،چرا که در پژوهش مذکور نیز ؛ک راستا قرار داردیدر ( 1396) یرصفیانمش پژوه مدل ارائه شده دربا  جینتا

ازه مدیریت تغییر و توانایی کارکنان در قبول و عدم مقاومت در ارتباط با تغییرات سازمانی به عنوان عاملی اثرگذار در تبیین س

 ین. ادیگر عامل اثرگذار بر سازه مدیریت تغییر بوده است 67/0یبار عاملمنابع با مولفه  های ورزشی بوده است.کارکنان سازمان

 تأکید دارد و هدف آن یسازمان ییراتتغ ینهدر ارتباط با انجام به یدر استفاده از منابع مختلف سازمانکارکنان مهارت بر مؤلفه 

                                                 
1. Kavanagh and Ashkanasy 
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طرح  یدر سازمان در جهت اجرا یو ساختار یدما ی،و بهتر منابع انسان یشترچه ب هر یهدر جهت ته افراد یهاییتوسعه توانا

های شغلی در جهت توسعه مهارتورزش و جوانان استان اصفهان ادارات بر این اساس شاید تالش . است ینهبصورت به ییرتغ یها

ین پژوهش هورنست یهایافتهبا  یجنتا یناای کارکنان بتواند بر توانایی آنها در اعمال تغییرات سازمانی اثرگذار باشد. و حرفه

های مختلف به عنوان ز منابع مختلف سازمانی در سازمانکه در آن بر مهارت و توانایی استفاده کارکنان ا دارد ی( همخوان2015)

مؤلفه اطالعات  ییرتغ یریتمد یریدر مدل اندازه گ اثرگذارعامل  ین. آخرعاملی اثرگذار در تبیین مدیریت تغییر تأکید شده است

 ییراتتغ یجادسازمان در زمان ا یطو شرا یتکارکنان از موقع یدو وسعت د یعامل بر آگاه ینوده است. تأکید اب 62/0 یاملبا بار ع

 یجادا ییراتموجود و مطلوب سازمان در ارتباط با تغ یتکارکنان نسبت به درک وضع ییو قبل و بعد از آن و توسعه توانا یسازمان

ورزش و ادارات سازی کارکنان بر این اساس شاید توجه به آگاهبوده است.  یستمینگرش س یکشده در سازمان با استفاده از 

های رقیب، در جامعه و در مقایسه با سازمان ای آن، موقعیت سازماننسبت به اهداف سازمانی و برنامهجوانان استان اصفهان 

 یجنتا ینامیزان دستیابی به نتایج کلیدی و موانع پیش روی سازمان در جهت بهره وری بیشتر بتواند در این ارتباط مؤثر باشد. 

و بصورت  مؤلفه اطالعاتچرا که در آن پژوهش نیز  ؛دارد یهمخوان (1396) یرصفیانمدل ارائه شده در پژوهش م یهایافتهبا 

در زمان ایجاد تغییرات سازمانی عاملی اثرگذار در تبیین  موجود و مطلوب سازمان یتنسبت به درک وضع کارکنان ییتواناکلی 

 سازه مدیریت تغییر در مدل پژوهش مذکور بوده است.

بر  31/0 یونیو با وزن رگرس یمبه صورت مستق یروانشناخت یسازه توانمند ساز ،روض پژوهش نشان دادفاز مدل م هحاصل یجنتا

است که در  یبدان معن یناثر گذار بوده است. اورزش و جوانان استان اصفهان ادارات بحران کارکنان  یریتمدسازه  شترگس

از کارکنان توان یسازه م ینمذکور و تأکید بر توسعه ابعاد مختلف اادارات کارکنان  یروانشناخت یهایصورت گسترش توانمند

از آن را  یناش یسازمان یهایبدر جهت کاهش آس یاقداماتانجام بحران و  یطمتناسب با شرا ییرفتارها یدر سازمان انتظار اجرا

به نحوی  تواننتایج را می ینااما  ،های داخلی و خارجی مشاهده نشدهی تاکنون در این ارتباط در پژوهشاگر چه پژوهشداشت. 

 یهاییبر گسترش توانا یروانشناخت یمثبت سازه توانمند ساز یراتثأاز جهت ت (2011)ی پورحسن و بخششبا نتایج پژوهش 

در ارتباط با مدل  پژوهش یجتان دانست.همراستا های مختلف کارکنان در سازمان یو سازمان یشغل یفوظا ینهبه یو اجرا یفرد

(. 81/0) سازه بوده استاین  ینیدر تب یبار عامل یشترینب یدارا یدهد که مؤلفه همکاریبحران نشان م یریتمدسازه  یریگاندازه

 یفرد ینب یهایهمکار یاجرا یفیتو نحوه و ک یسازمان یهاکارکنان در زمان وقوع بحران یهمکار یزانمؤلفه مرتبط با م ینا

سازمان  یازو ن یطبه اقتضاء شرا یمختلف سازمان یهاواحد در ارتباط باو  یکار یهاافراد با گروه یانم یهمکار ینهمچن است؛

بر این اساس شاید توسعه فرهنگ همکاری میان کارکنان در سازمان بویژه در زمان . استعامل  ینموارد مورد تأکید ادیگر از 

ارکنان های گروهی در زمان وقوع بحران در سازمان بتواند به همکاری بیشتر کوقوع بحران و آشنایی آنها با نحوه انجام فعالیت

مرتبط با  یبر توسعه رفتارها یمؤلفه همکار یاز جهت اثر گذار یجنتا یناهای سازمانی منجر گردد. حرانبویژه در زمان وقوع ب

چرا که در آن پژوهش نیز  ؛راستا قرار دارد یک( در 2011)ی پورحسن و بخشش پژوهشها با بحران کارکنان در سازمان یریتمد

های سازمانی عاملی اثرگذار در ین فردی آنان در زمان وقوع بحرانهای بنحوه و میزان همکاریاثر همکاری و همدلی کارکنان و 

بحران  یریتسازه مد یلگذار در تشکاثرعامل  ینمؤلفه تسلط دوم های مختلف بوده است.تبیین سازه مدیریت بحران در سازمان

در  یندها و وظایف محولهفرا و در انجام خودعملکرد  و رفتاربر کنترل افراد  یعامل بر چگونگ ینبوده است. ا 80/0با بار عاملی

را بر رفتار و عملکرد  کارکنانن تسلط یزام تواندیمؤلفه م ینا یشافزا یقتاستوار است. در حق یسازمان یهازمان وقوع بحران

هت به همین جدهد.  یشافزا یسازمان یهارا در غلبه بر بحران آنهاتوان یجتاً کرده و نت یشترزمان وقوع بحران ب در یگرانخود و د

و افزایش توانایی آنها  ورزش و جوانان استان اصفهان اداراتای کارکنان های شغلی و حرفهشاید تالش در جهت توسعه مهارت

توان به نحوی از جهت را می نتایج یناهای سازمانی بتواند در این ارتباط مؤثر باشد. وظایف شغلی در شرایط وقوع بحران در انجام
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های سازمانی ار شغلی خود در زمان ایجاد بحرانهای ورزشی بر اعمال و رفتمیت تسلط و کنترل کارکنان سازمانری و اهاثرگذا

 یینعامل مؤثر در تب ینسومدانست. ( 1385)ی و مظفر یپژوهش شاه منصور یهایافتههم راستا با بر مدیریت بهینه بحران 

 یکار یهاکارکنان، گروهبرخی از  و بازدهی عملکردرفتار،  . معموالًبوده است 75/0 یبا بار عامل تحملبحران مؤلفه  یریتمدسازه 

این خود بدلیل آستانه تحمل متفاوت آنها در بوده که  یطشرا یگرمتفاوت از د یسازمان یهادر زمان وقوع بحران یرانمد اًو بعض

رد و وظایف شغلی که نتیجه آن کاهش توانایی آنها در اجرای عملک استمواجهه با شرایط متفاوت سازمان در زمان وقوع بحران 

آستانه تحمل کارکنان در تحمل رفتارها و  یشبر افزاتحمل تأکید مؤلفه (. 2011خود خواهد بود )پورحسن و بخششی، 

متفاوت  یفوظا از یها و مشکالت ناشیتحمل سخت یران،و مد یکار یهاوهکارکنان، گر یگرمتناقض و متفاوت د هایعملکرد

 یمتفاوت سازمان در آن زمان و تالش در جهت اجرا یطدر تحمل شرا یدر سازمان در زمان وقوع بحران و به صورت کل یشغل

با بحران ورزش و جوانان استان اصفهان  اداراتبه همین جهت شاید آشناسازی کارکنان . استطلوب معملکرد خود به صورت 

های سازمانی بتواند در ارتباط لیدی به آنان در زمان وقوع بحراند و سازمان و آموزش رفتارهای کهای سازمانی و تبعات آن بر فر

 یک( در 1393) و همکاران یانآزاد یهایافتهبا تواند به نحوی میج ینتا ینابا توسعه این مؤلفه در میان کارکنان مؤثر باشد. 

در مقاومت پذیری مولفه تحمل عاملی اثرگذار در تبیین سازه مدیریت بحران  ،در پژوهش مذکور نیز. شته باشدراستا قرار دا

وده است. ب 72/0 یبحران با بار عامل یریتعوامل اثرگذار بر سازه مد یگرمؤلفه سازش از دهای کشور بوده است. بیشتر بیمارستان

 یفوظا یو اجرا کرددر رفتار و عملو متضاد  اًهکارکنان در صورت وجود نظرات متفاوت و گا یگرمؤلفه بر سازش با د ینتأکید ا

 یهارتبط در زمان وقوع بحرانم یهاسازمان یگرو مدارا با دیسازمان یگرد یهاو واحد یکار یهاگروه یگرتوافق با د ی،سازمان

آگاه سازی به همین جهت شاید . است آنبه  یشترب یهایباز وقوع آس یریسازمان و جلوگ یطدر جهت کنترل شرا یسازمان

کارکنان از شرایط متفاوت سازمان و اعضای آن در زمان وقوع بحران و آموزش آنان در ارتباط با کنترل رفتار و عملکرد خود در 

در جهت کاهش آن در صورت  های کاری و تالشبا دیگر کارکنان و یا دیگر گروه آن زمان و همچنین جلوگیری از وقوع تنش

( هماهنگ 1394) و همکاران یپژوهش رمضان هاییافتهبا  یجنتا یناولفه سازش در میان آنان بیانجامد. تواند به توسعه موقوع می

امور سازمانی در زمان که در آن بر اهمیت و اثر توانایی کارکنان در کنترل رفتار و اعمال خود و دیگران و سازش در انجام  است

عامل اثرگذار  ین. مؤلفه اجتناب آخرمدیریت بهینه بحران تأکید شده استهای ورزشی در های سازمانی در سازمانوقوع بحران

با توجه به  یسازمان یهاان در سازمان در زمان وقوع بحرانکارکن یبوده است. رفتارها 69/0 یبحران با بار عامل یریتبر سازه مد

 یاز انجام رفتارها یزمفهوم مؤلفه اجتناب پره. (2015)هورنستین،  است شرایط یگرمتفاوت از د یشههم یعوقا ینگونها یتماه

از انجام  یزو نادرست و پره یناگهان یماتاز اخذ تصم یزپره کارکنان، یگرمتعارف در زمان وقوع بحران، اجتناب از برخورد با د یرغ

بر این اساس شاید  .است مؤثر یسازمان یشترب یهایباز آس یریبحران و جلوگ یریتبر مد یکه همگ است یاقدامات بصورت فرد

دهای در جهت اجتناب از اخذ تصمیمات ناگهانی و اجرای رفتارها و عملکر ورزش و جوانان استان اصفهانادارات با آموزش کارکنان 

با  یجنتا یناهای مشارکتی و گروهی امکان توسعه مؤلفه اجتناب به میزان بیشتری بوجود آید. فردی و تأکید بر تصمیم گیری

در آن پژوهش نیز اجتناب از انجام و پیگیری رفتارهای  راستا قرار دارد. یک( در 2011)ی و بخشش پژوهش پورحسن یهایافته

ها انجام اقدامات و تصمیم گیریو  و نادرست یناگهان یماتاز اخذ تصم یزپرههای سازمانی و ف در زمان وقوع بحراننامتعار

  های مختلف بوده است.بحران در سازماندر مدیریت بهینه بصورت فردی عواملی اثرگذار 

 یریتسازه مدبر  41/0یونی و با وزن رگرس یمبصورت مستق ییرتغ یریتسازه مد ،پژوهش نشان داد یمدل ساختار حاصله از یجنتا

 یالزم برا یهاییاست که گسترش توانا یبدان معن یناثر گذار بوده است. اورزش و جوانان استان اصفهان ادارات بحران کارکنان 

 یم یعوقا ینگونها یریتو مد هادر آن سازماندر زمان وقوع بحران  آنها یهایتبه توسعه قابل زمانیسا ییراتتغ یجاداکارکنان در 

سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان کارکنان  به ییرتغ یریتمد یهاتالش در جهت آموزش مهارتشاید جهت  ینبه هم .انجامد
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با  یشترب هنگیو هما یسازمان ییراتتواند عالوه بر توانمند ساختن آنها در اعمال تغای آنها در این ارتباط بهو توسعه مهارت

 یهاکردن هرچه بهتر بحران یریتآنان را در مد متفاوت، یسازمان یهایطو محجدید  یکار یهاگروه ی متغیر،شغل یفوظا

های داخلی و در پژوهشمذکور  یجهم راستا با نتا ی. اگر چه پژوهشکندبه فرد و سازمان یاری  آن یهایبکاهش آس و یسازمان

بر  ییرتغ یریتسازه مد یاز جهت اثر گذار( 2015ین )هورنستبا نتایج پژوهش توان یرا م یجنتا یناما ا ،خارجی یافته نشده است

 .هماهنگ دانستهای مختلف در سازمان یسازمان یو بازده یتوسعه بهره ور

و با وزن  ییرتغ یریتسازه مد یگریانجیو با م یممستق یربصورت غ یروانشناخت یسازه توانمند ساز ،پژوهش نشان داد یجنتا

است که  یبدان معن ینا است.اثر گذار ورزش و جوانان استان اصفهان  اداراتبحران کارکنان  یریتبر سازه مد 35/0رگرسیونی 

 ینو همچنمذکور ادارات کارکنان  یبرا یو سازمان یدن سازمان و اهداف شغلدر صورت ارزشمند ساختن و با ارزش نشان دا

در  یریگ یمتصم یندهایها و انتظارات آنها، گسترش مشارکت کارکنان در فراییتوانا ی باشغل یفوظا یانتناسب م یبرقرار

در سازمان با هدف گسترش  ییتمرکز زدا یهایاستبه کارکنان و اعمال س یاراتاخت یضوفت بول،مطلوب و مق یزانسازمان به م

کارکنان  یو حرفه ا یشغل یهاء مهارتتالش در جهت ارتقا ی،سازمان یباور تأثیرگذار بودن کارکنان بر عملکرد سازمان و بازده

و  یشغل یفوظا اجرایدر  یشانهاها و مهارتییدر آنها از توانا مثبتو باور  یرو توسعه تصو یکار یهاو در گروه یبصورت فرد

بر ارتقاء  یجتاًبوده و نت مؤثر یو گروه یبصورت فرد یسازمان ییراتآنها در اعمال تغ یهاییبر گسترش توانا نتوایم یحرفه ا

جهتی و بر تواند از یم یجنتا ین. اباشداثرگذار  یسازمان یهامقبول در زمان وقوع بحران یآنها در اعمال عملکرد یهایتقابل

با مدل ارائه شده در پژوهش های ورزشی در سازمانبر توسعه عملکرد کارکنان  یروانشناخت یسازه توانمند ساز یراتثأتاساس 

 یجبا نتاهای مختلف در سازمان یسازمان یبر بهره ور یروانشناخت یتوانمند ساز (، از جهت تأثیر1394) و همکاران یصادق

 یشترب یبهره ورو  یسازمان یادگیریبر ارتقاء  یروانشناخت یتوانمند ساز از لحاظ تأثیرو  (1394)ی پور و بدر پژوهش عباس

بر این اساس و . شته باشددا رارراستا ق یکدر  (1393) و همکاران یپژوهش عسگر یهایافتهبا  ی ورزشیهاسازمانکارکنان در 

 و وزارت ورزش و جواناندر  یمنابع انسان یریتمدحوزه به دست آمده از پژوهش حاضر به مسئوالن مربوطه در  یجبا توجه به نتا

د تا با تأکید بر ارتقاء ی گردم یشنهادپسطح کشور  ردهای ورزشی ورت کلی تمامی سازمانصو باصفهان  استانمجموعه آن  یرز

 یایاز مزا ینو سازما یشغل یعملکردهابر  این سازه یراتثأاز تبیشتر  یعالوه بر بهره مندخود  کارکنان یروانشناخت یها ییتوانا

د شده که نتیجه بهره منها  آن سازمان در زمان وقوع بحران در ینو همچن یسازمان ییراتدر ارتباط با تغ آنها یتوسعه رفتارها

که  شودمی یشترب یزمان این موضوع یت. اهممنجر گردد مختلف سازمانِ منابعها و صدمات به یبکاهش آسبه تواند آن می

 یفاکتورهاو همچنین سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان کارکنان در  ناختیروانش یموجود توانمند یتوضع گرددمی مشخص

توانمند  یممفاه مطلوب فاصله دارد. یتبا وضع یسازمان یهاوقوع بحران یطآنها در شرا یهار آنها و رفتارد ییرتغ یریتمرتبط با مد

 برگزاری لذا(، 2015)هورنستین، د نباشیم یربحران آموزش پذمدیریت و  ییرتغ یریتمد هایسازهبه مانند  یروانشناخت یساز

 .مؤثر باشدارتباط  ینتواند در ایمورزش و جوانان استان اصفهان ادارات در مذکور  مفاهیممرتبط با  یآموزش هایمنظم دوره

 منابع

(. تبیین توانمندسازی روان شناختی کارکنان براساس سبک تفکر مدیران )مطالعه 1395) .ابوطالبی، مرضیه و صادقی، سعید

 .975ـ957، (6)8 ی،مدیریت ورزش .موردی: ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان(

شنامه ارز یاییو پا ییروا یینتع(. 1394) .آزادهی، ساک و غالمعباس یرالی،ش ؛شراره یان،آزاد س بر  یبحران مبتن یریتمد یابیپر

 .15-26(، 1)13سالمت کار ایران،  ها.یمارستاندر ب پذیریی مقاومتگانه مهندساصول هفت

در  یسازمان یتبا خالق یبرنتیکسا یسست و سخت( الگو یوند)کنترل و پ یهامؤلفه ی(. رابطه اثرگذار1391) .دادخواه، رضوان
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 .81-96، (2)1 ی،ورزش یریتپژوهش در مد .استان اصفهان یبدن یتاداره کل ترب

 یدانشگاه علوم پزشک یهای آموزشگروه یرانمد یوابستگ یدان(. م1388) .یدو مرتضوی، سع یاربخت ی،شعبان ؛زادگان، زهرا یمرح

 .239-247، (3)11 ی،اصول بهداشت روان .یدر نظام آموزش عال ییرتغ یریتمشهد و مد

 نیروی از ناشی هایبا توانایی کنترل بحران هیجانی هوش(. رابطه 1388) .اعظم یاالدینی،و  ض محسن یرعلی،ش ؛قاسم یمی،رح

 .81-114 ،(40)11 کاربردی، شناسی روان در پژوهش و دانش .کرمان استان ورزشی هایهیاتمسووالن  ینانسانی در ب

 یریتمد یو استراتژ یجانیهوش ه ین(. ارتباط ب1394) .یدرح ینی،حس و محمد جواد یدس ،یمحمودآباد یرضو ؛جواد ی،رمضان

 .185-198، (27)6 ی،ورزش یریتمطالعات مد .(یزداداره کل ورزش و جوانان استان  یبحران )مطالعه مورد

 نرم یهاینهاز آنها در زم یشگیریو روش پ یورزش یها(. عوامل بروز بحران1385) .احمد یرام ی،عزت اهلل و مظفر ی،شاه منصور

 .106ـ78، 12 ی،ها. پژوهش در علوم ورزشافزار، جان افزار و رسانهافزار و سخت 

( برند) یاحساسات و ادراک از نام نشان تجار یرتاث یبررس(. 1390) .صادقی، تورج؛ لشگری، محمد؛ قائم مقام تبریزی، خدیجه

 .142ـ115، 11، بازاریابی مدیریت مردانه. مجله و زنانه عطرهای خرید در

کارکنان  یروانشناخت یمدل توانمندساز یینتب(. 1394) .محسن ی،و لقمان یپلنگرد، ول یناصر ین؛حس یدی،ع یه؛احد ی،صادق

 .81-91، (2)2در ورزش،  یمنابع انسان یریتمد .یبر اساس اعتماد سازمان

مطالعات  .ینابع انسانوری مو عوامل موثر بر بهره یتوانمندسازی روانشناخت ین(. رابطه ب1394) .یمرتض ی،عباسپور، عباس و بدر

 .100ـ73(، 79)24 ،بهبود و تحول یریت،مد

 یشناختروان یبا توانمندساز یسازمان یادگیریارتباط  .(1393) .یوانک یری،مش ین وحس ی،زرند یپورسلطان ؛بهمن ی،عسگر

 .163-187(، 23)6 مطالعات مدیریت ورزشی، .کل ورزش و جوانان استان تهران ۀکارکنان ادار

(. شناسایی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی در مهار )پیشگیری، کاهش اثرات، مقابله( بحران زلزله 1389) .حمیدرضا کریمی،

 .71-84(، 2)1، امداد و نجات یهنشر .در بیمارستان امام سجاد )ع( ناجا

 یآنان در دانشگاه فردوس یسازمان ییرتغ یریتبا مد یآموزش یرانمد یرابطه تفکر انتقاد یبررس .(1380) .اشرف یاری،محمد

 ی، دانشکده علوم تربیتی.دانشگاه فردوس ارشد،یکارشناس نامهپایان .مشهد

استان  یهاکارکنان در سازمان یو نوآور یریتیخودمد یهامهارت ینرابطه ب ی(. بررس1386) .و برخوردار، بابک یعل ینی،مالحس

 .97-112، (27)7 ی،و اجتماع یپژوهشنامه علوم انسان .کرمان

شهر اصفهان  یورزش یهاکارکنان سازمان ییرتغ یریتادراک شده بر مد یسازمان یرنقش تصو(. 1396) .رضا یدحم یرصفیان،م

 . 101-115(، 1)5مدیریت منابع انسانی در ورزش،  .یجانیهوش ه میانجیگری با

صفیان،م ضا و یدحم یر سب یینتع(. 1394) .یمهد یمی،سل  ر . ینیکارآفر یبر رفتارها یکوانتوم یریتمد یمؤلفه ها یسهم ن

 .85-97(، 11)3رویکرد های نوین در مدیریت ورزشی، 
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Abstract 

Objective: This study aimed to develop the effect of staffs’ psychological empowerment in a model on 

management crisis regarding the role of management change in Sport and Youth departments in the 

Isfahan Province.  

Methodology: In this research work, 206 staff members of the Sport and Youth departments in the 

Isfahan Province were selected using the stratified random sampling. Three instruments were employed 

for measuring the psychological empowerment (Spreitzer, 1995) with a reliability of 0.81, management 

change (Mohammad Yari, 2001) with a reliability of 0.79, and management crisis (Pourhassan and 

Bakhsheshi, 2011) with a reliability of 0.80. The one-sample-t-test as well as the structural equation 

modeling were employed for analyzing the data.  

Results: The results obtained indicated that the staffs psychological empowerment (M = 2.63 ± 0.98) 

as well as their management changed (M = 2.26 ± 1.15), and the management crisis (M = 2.51 ± 1.18) 

was not appropriately evaluated in the Sport and Youth departments in the Isfahan Province (P = 0.01). 

Furthermore, the results of the assumed model of study indicated that the staffs’ psychological 

empowerment directly affected improving their management change (β = 0.58) as well as their 

management crisis (β = 0.31) in those departments. Also the staffs’ psychological empowerment 

indirectly affected their management crisis (β = 0.35).  

Conclusion: Based on the results obtained, the emphasis on improving the staffs psychological 

empowerments can affect the development of their efficiency at the time of occupational changes as 

well as occurrence of the organizational crisis in addition to improvement in their occupational 

performances, which, from one hand, led to an increase in the efficiency of the Sport and Youth 

departments in the Isfahan Province, and, on the other hand, reduce the organizational losses from the 

financial, human, social, and political aspects.     

Keywords: Management change, Management crisis, Organizational crisis, Psychological empowerment, 

Sport organizations. 
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