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نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش
ارتباط توانمندسازی و امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانهای کرمانشاه و ایالم
ابوذر سوری ،9بهرام یوسفی ،2کیوان شعبانی مقدم

*3

 9ـ کارشناسارشد مدیریت ورزشی
 2ـ دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 3ـ استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

تاریخ پذیرش9312/92/29 :

تاریخ دریافت9312/1/29 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین توانمندسازی و مؤلفههای آن (معنیدار بودن ،شایستگی ،استقالل و تأثیرگذاری)
با امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استانهای کرمانشاه و ایالم بود.
روششناسی :روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .جامعه آماری،
کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان کرمانشاه و ایالم بود که در سال ( 951 ،)29-29نفر بودند .نمونه
آماری با توجه به جدول مورگان  911نفر بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری
دادههای مربوط به توانمندسازی و امنیت شغلی ،به ترتیب از پرسشنامههای اسپریتزر و همکاران و سورک و همکاران استفاده
شد .دادههای گردآوری شده با آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتــههــا :نتااای

تحقیاا

نشااان داد بااین توانمندسااازی و امنیاات شااغلی رابطااه مثباات و معناایداری وجااود

دارد ( p=1/119و  .)r=1/617باااااین احساااااا

معنااااایدار باااااودن ،شایساااااتگی ،اساااااتقالل (یاااااودتعیینی) و

تأثیرگااذاری بااا امنیاات شااغلی رابطااه مسااتقیر و معناااداری وجااود دارد .همچنااین نتیجااه تحلیاال رگرساایون
نشااان داد کااه باایش از  51درصااد از تغییاارات امنیاات شااغلی ب اه وساایله مؤلف اههااای توانمندسااازی قاباال تبیااین
و پیشبینی است.
نتیجهگیری :ادارات ورزش و جوانان میتوانند با سرمایهگذاری و توجه به بحث توانمندسازی کارکنان ،تواناییهای کارکنان در
انجام وظایف محوله برای ارتقای امنیت شغلی یود در سازمان را ارتقا بخشند .همچنین ،نتای این تحقی نشان داد که توجه
به ابعاد احسا

معنیدار بودن ،شایستگی ،استقالل (یودتعیینی) و تأثیرگذاری بر پیامدها و نتای سازمان ،برای بهبود امنیت

شغلی در کارکنان امری ضروری است.
واژههای کلیدی :توانمندسازی ،امنیت شغلی ،اداره ورزش و جوانان.
*نویسنده مسئول :تلفن61981938190 :

E - mail: keivanshabani@gmail.com
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مقدمه
تغییر در فناوری ،سرعت ارتباطات را افزایش داده و سازمانها را ملزم به تغییر سایته ا ست (باگمن .)9119 ،9با برر سی
تاریخی روند به وجود آمدن سازمانهای بزرگ در دهههای گذشته ،درمییابیر کاه این سازمانها به علت عدم تطاب یود با
روند تحوالت اجتماعی و جهانی ،همانند داینا سورهایی که تطبی پذیری با محیط را از د ست داده و محکوم به فنا شدند،
دیگر کارایی الزم برای ح ضور در عر صة رقابت را ندارند ،زیرا سازمانهای بزرگ با سایتارهای سنتی ،توان و انعطاف الزم
برای همسااویی با تغییرات پیرامونی ناشای از جهانی شاادن و پیچیدگیهای آن را ندارند و برای بقای یود ،ناچارند تغییر
سایتار دهند یا یود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحوالت جهانی را بهدست آوردند (یلیلی عراقی .)9819 ،در
این میان ،ب سیاری از سازمانها راه حل را اجرای برنامههای توانمند سازی 9ت شخیص داده و تالش کردهاند با اجرای این برنامه،
ضمن ا صالح متغیرهای مؤثر بر اح سا

افراد ،با بهرهگیری از توانمند سازی آ ،بر موانع درونی و بیرونی غلبه کنند و زمینه الزم

را برای پرورش کارکنان توانمند بهوجود آورند (زارع .)9815 ،در عصر حاضر ،سازمانهایی موف اند که همة کارکنان شان برای
بهبود توانمندی یود بکوشند و وظیفه مدیر ،فراهر آوردن شرایط مناسب ،برای این روند آموزشی است (دستگردی و همکاران،
.)9812
در ساااالهای اییر مفهوم توانمندساااازی مورد توجه همه دساااتاندرکاران امور ساااازمانها قرار گرفته و محققان همواره
توانمندسااازی کارکنان را در بخشهای عمومی و یصااوصاای بهکار گرفتهاند .دو تعریف کلی از توانمندسااازی وجود دارد-9 :
توانمندسازی به مفهوم تسهیر قدرت :در این تعریف نظریه پردازان مفهوم توانمندسازی را هرمعنا با مشارکت کارکنان در محل
کار مدنظر قرار دادهاند (الور .)9221 ،8این نظریه پردازان بحث میکنند که توانمندسااازی ممکن اساات به عنوان اعطای قدرت
سازمانی بیشتر به کارکنان و تفویض ایتیار (پیرز 1و همکاران ،)9118 ،تعریف شود -9 .توانمندسازی بهعنوان مفهوم انگیزشی و
و شنایتی :در این تعریف توانمندسازی بهعنوان سازهای انگیزشی تعریف می شود که بر ادراکهای کارکنان بر محیط کاری شان
مبتنی اساات .توما

و ولتهو  5تئوری شاانایتی پیچیدهای از توانمندسااازی ارا ه دادهاند که هسااتة محوری آن را  1متغیر

شاانایتی که انگیزش درونی کارکنان را تعیین میکنند ،شااکل میدهد .این  1متغیر شاانایتی که تعیین کننده توانمندسااازی
است عبارتند از ،احسا

مؤثر بودن ،7احسا

داشتن ح انتخاب ،6احسا

شایستگی 1و احسا

معنیدار بودن( 2راندولف،91

.)9225
امروزه در بسیاری از سازمانهای پیشرو رابطة بلند مدت بین کارکنان و سازمان یکی ،از ارکان موفقیت تلقی مىشود ،چرا
که چنین رابطهاى سازمان را از یك سو به مطمئن مىسازد که در صورت سرمایهگذاری آموزشی و ارتقای دانش و مهارت افراد
مىتواند در سالهای آتی از بازده آن بهرهمند شود و از سوی دیگر کارکنان در مورد امنیت شغلی و تأمین نیازهای یود و
یانوادهشان در آینده اطمینان حاصل مىکنند .لذا سازمانها در تالشند امنیت شغلی کارکنان را از طری توانمندسازى آنها در

1 - Baguhman
2 - Empowerment
3 - Lawer
5 - Pearce
6 - Thomas and velthoase
7 - Influence
8 - Independence
9 - Competence
10 - Significant
11 - Randolph
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ابعاد مختلف تأمین نمایند و به دنبال آن ،زمینههاى بروز یالقیت و نوآوری و استفاده از امکانات برای رسیدن به حداکثر بازده
را فراهر سازند (هاردی.)9221 ،9
امنیت شااغلی 9بهعنوان یکی از نیازهای پایهای کارکنان معرفی شااده اساات که در شاارایط معمولی بدون تأمین آن امکان
رسایدن به ساطوح باالتر نیازهای انساانی امکان پذیر نخواهد بود .امنیت شاغلی مجموعهای از احسااساات و ادراکات مربوط به
دا شتن شغلی منا سب و اطمینان از تداوم آن در آینده و نیز اح سا
 .)9861احسا

یا ادراک عوامل تهدید کننده در آن شغل ا ست (اعرابی،

امنیت مست الزم ت اوانایی در حف اظ آن چیزی است ک اه ش اخص دارد و ح اصول اطمینان از توان اایی امرار

معاش در آینده است (سرمد .)9869 ،ب اه عب اارت دی اگر امنیت شغلی ،ح تداوم شغل است که معموالً ت اا زم اان بازنشستگی
ادام اه میی اابد و حدودی است ک اه ک اارکنان در آن حی اطه اطمینان حاصل پیدا میکنند ک اه شغلشان را از دست نخواهند
داد (یالقی سروش.)9866 ،
بر اسا

تعاریف یااد شده ،احسا

امنیت شغلی پدیدهای ذهنی است؛ یعنی احسا

و ادارک فرد است که امنیت شغلی را

برای او رقر میزند .گاهی ممکن است در محیط کاری ،عوامل تهدیدکنندهای وجود نداشته باشد ،اماا فارد احسا
یا عوامل تهدیدکنندهای وجود داشته باااااشد ،ولی فاااارد احسا

یطر کاند

یطر نکند (مهر و پاک .)9116 ،8نتیجه تحقیقات نشااااان

میدهاد کسانی که از دست دادن شغل یاود را پایشبینی میکنند و باه عبارتی احسا

میکنند کاه شغل یاود را از دست

یواهند داد ،در مقایسه با زمانی کاه واقعاً شغل یود را از دست میدهند ،تحات فشار روانی بیشتری قارار دارند (سای زومس،1
.)9117
امنیت شغلی متغیرهای گوناگونی دارد ،از جمله این متغیرها رضایت شغلی است که یکی از عوامل اصلی امنیت میباشد و با
توانمند سازی رابطهای نزدیك دارد .ر ضایت شغلی بهعنوان حالت هیجانی لذت بخش تعریف شده ا ست که از ارزیابی ،واکنش
عاطفی و نگرش فرد نسبت به شغل ناشی میشود (بلوچ .)9112 ،5امنیت و رضایت شغلی مفاهیمی چند بُعدی هستند که یود
شامل چندین بُعد مجزا مانند رضایت از دستمزد ،فرصتهای ارتقا ،امنیت شغلی و اهمیت چالش شغل می شوند (پارک و کیر،7
.)9199
ا سپریتزر  )9225( 6دریافت که سطوح باالی مهر بودن و اح سا

شای ستگی ،از طری ایجاد عالقه در افراد ن سبت به

وظایف شان ،موجب افزایش ر ضایت شغلی یواهد شد .همچنین همانگونه که هرزبرگ پیشبینی کرده ا ست ،ح انتخاب
(آزادی عملی شغلی) بهعنوان یك عامل انگیزاننده ،میتواند افزایش امنیت شغلی را در پی داشته باشد .احسا

مؤثر بودن نیز

عجز اکت سابی دارد ،به افزایش ر ضایت شغلی منجر یواهد شد ،زیرا اح سا

عجز با ایجاد

که ارتباطی معکو

با اح سا

دلسردی در افراد برای شناسایی فرصتها ،کاهش انگیزش و ایجاد انگیزش ،به رضایت شغلی میانجامد .از سوی دیگر ،افزایش
ر ضایت شغلی ،به امنیت شغلی قویتر در افراد منجر یواهد شد و از آنجا که افزایش ر ضایت شغلی در ارتباط م ستقیر با
کاهش جا به جایی کارکنان اسااات ،انتظار میرود توانمندساااازی ،به کاهش جا به جایی ب یانجامد .همچنین اساااپریتزر و
همکاران( ، )9226در پژوهش یود دریافتند که کارهای غیرچال شی و یکنوایتِ فاقد ویژگیهای معنیدار ،ا ستر زا ه ستند.
از آنجایی که غنی سازی شغلی ،در رأ

برنامههای توانمندسازی قرار دارد ،پیشبینی می شود کاهش استر

شغلی را در پی

1 - Hardy
2 - job Security
3 - Mohr and Puck
4 - Sy thoms
5 - Baloch
6 - Park and Kim
7 - Spreitzer

3

مدیریت منابع انسانی در ورزش /پاییز و زمستان  /9312سال  /9شماره 9

سوری و همکاران

داشته باشد .آنها در بحث یود عنوان کردند کفایت نفس باال ،استر

را کاهش میدهد و در نتیجه امنیت شغلی را باال می برد

(یلیلی عراقی.)9819 ،
در مطالعهای که مجیدی ،قهرمانی و محمودآبادی در سااال  9816تحت عنوان بررساای رابطه بین ابعاد توانمندسااازی و
امنیت شغلی کارکنان دان شگاه علوم انتظامی انجام دادند ،به این نتای د ست یافتند که بهطور کلی بین توانمند سازی و امنیت
شغلی کارکنان دان شگاه علوم انتظامی رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین بین ابعاد توانمند سازی یعنی؛ اح سا
اح سا

شای ستگی ،اح سا

ا ستقالل و اح سا

مؤثر بودن،

معنادار بودن با امنیت شغلی کارکنان دان شگاه علوم انتظامی رابطه معناداری

وجود دارد.
سید عامری و اسمعیلی ( ،)9812پژوهشی تحت عنوان میزان رابطه بین توانمندسازی ،تعهد سازمانی و تعهد شغلی بر روی
کارکنان اداره کل تربیت بدنی اسااتان تهران انجام دادند ،نتای این پژوهش نشااان داد که بین توانمندسااازی کارکنان با تعهد
ساااازمانی و تعهد شاااغلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،همچنین بین تعهد ساااازمانی و تعهد شاااغلی کارکنان رابطه
معنیداری وجود دارد .نتای این پژوهش مبین این مطلب ا ست که مدیران برای افزایش تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان
که از متغیرهای اصلی امنیت شغلی میباشند ،باید از تکنیكهای توانمندسازی استفاده کنند.
فترمن( 9به نقل از فری ،ویتوکی و سدیلو  )9115 ،9و نیز دوتینگ 8و همکاران در سال  9118در تحقیقات یود به برر سی
ارتباط میان عوامل روان شنایتی توانمندسازی و پاسخهای رفتاری و احساسی کارکنان پردایتند .آنها به این نتیجه رسیدند که
بین عوامل روانشاانایتی توانمندسااازی و پاسااخهای رفتاری و احساااساای کارکنان با رضااایت شااغلی و تعهد سااازمانی ارتباط
معنیداری وجود دارد .همچنین بین توانمندسازی روانشنایتی و عملکرد کارکنان ارتباط معنیداری وجود دارد.
ادارات ورزش و جوانان ،نهادهای ا صلی و اثرگذار بر تمامی فعالیتهای ورز شی ک شور ه ستند که نقش چ شمگیری در
ارتقای سطح ورزش و سالمت ،تو سعة پایدار و سرافرازی ک شور دارند و همانند دیگر نهادها در را ستای د ستیابی به اهداف
سازمانی یود ،نیازمند تغییر و دگرگونی در سازمان میبا شند ( شفا ی .)9811 ،با توجه به نتای پژوهشها و تحقیقات انجام
شده میتوان اذعان کرد تحقیقات اندکی در زمینه امنیت شغلی و تعامل آن با توانمند سازی انجام شده و این مقوله هنوز
درعر صة مدیریت ورز شی ک شور بهویژه در سازمانهای متولی ورزش ،به صورت علمی و تجربی جای یود را باز نکرده ا ست.
بر همین ا سا

به منظور سازگاری با تغییرات روزافزون ،سریع ،پیچیده و نامطمئن محیط و ک شف فر صتهای بالقوه در

عر صة ورزش ،به کارکنانی یالق ،نوآور و توانمند با توان ک شف و آموزش فر صتهای جدید نیاز ا ست که شرایط یاص و
متفاوتی همراه با امنیت و رضایت شغلی را میطلبند .کارکنان سازمان و توانمند بودن آنان ،نقش تعیین کنندهای در رسیدن
به اهداف سازمانی دارند؛ از اینرو شنایت ویژگیهای الزم برای جذب و ر شد این کارکنان ،م سئلهای ا سا سی برای هر
سازمان مح سوب می شود .باتوجه به ضرورتهای فوقالذکر و نیز ،موارد دیگری چون اح سا
شغلی ،تر

نار ضایتی شغلی ،بیثباتی

از بیکاری و وجود عوامل منفی در بریورد با امنیت شغلی ،این تحقی در پی سنجش رابطه بین توانمندسازی با

امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانهای کرمانشاه و ایالم میباشد.
روششناسی
تحقی حا ضر ،از نوع تحلیلی ااااا همب ستگی بوده و به صورت میدانی اجرا شده ا ست .در این تحقی  ،متغیرهای اح سا
معنیداری ،اح سا

تأثیرگذاری ،اح سا

شای ستگی و یودتعیینی ،متغیرهای پیشبین و امنیت شغلی ،متغیر مالک ا ست .با
1 - Fterman
2 - Fry, Vitucci and Cedillo
3 - Dewettinck
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محققین ،این تحقی در دو استان غربی کشور (از جمله کرمانشاه و ایالم) مورد

برر سی قرار گرفت .جامعة آماری تحقی عبارتند از کارکنان ادارات ورزش و جوانان ا ستانهای کرمان شاه و ایالم که بر ا سا
ا ستعالم و برآورد به عمل آمده در مجموع  951نفر میبا شند .نمونة پژوهش با بهرهگیری از فرمول نمونهگیری مورگان برابر با
 911میبا شد که با ا ستفاده از نمونهگیری ت صادفیاااا یو شهای انتخاب شده ا ست .برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری
شده ،ابتدا از آمار توصیفی برای بررسی متغیرهای جمعیت شنایتی تحقی شامل جنسیت ،میزان تحصیالت ،سنوات یدمت و
میانگین ساانی اسااتفاده شااد .پس از نرمال بودن دادهها ،برای تعین همبسااتگی میان متغیرهای تحقی از آزمون همبسااتگی
پیرسون و به منظور مشخص کردن سهر تأثیر متغیر پیشبین بر متغیر مالک ،از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
ابزار پژوهش
به منظور جمعآوری اطالعات ،از پرسااشنامة اسااتاندارد توانمندسااازی اسااپریتزر و پرسااشنامه امنیت شااغلی اسااتفاده شااد.
پرسشنامه توانمندسازی توسط اسپریتزر و همکاران ( )9225سایته شد .پرسشنامه از  99گویه تشکیل شده است که دارای 1
زیر مقیا

معنیدار بودن ،اح سا

شای ستگی ،ا ستقالل (یود تعیینی) و تأثیرگذاری میبا شد .نمره گذاری سؤاالت بر ا سا

طیف لیکرت  6گزینهای تنظیر شده ا ست که فرد از ( )9ب سیار مخالفر تا ( )6ب سیار موافقر ادراک یود را از توانمند سازی شان
مشاااخص میکند .این ابزار در بیش از  51مطالعه تحقیقی مختلف در ایران و به زبان فارسااای در زمینه های گوناگون اعر از
سااازمانی ،پرسااتاری و کارگری اسااتفاده شااده اساات .اعتبار ابزار در آزمونهای مجدد مورد ارزیابی قرار گرفته اساات و قابلیت
اطمینان باالیی ( )1/11برای استفاده گزارش شده است .بهعنوان مثال ،پایایی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای متغیرهای
این ابزار در مطالعة فراهانی و همکاران ( ،)9821بدین صورت گزارش شده ا ست( 1/72 :معنیدار بودن) ( 1/79 ،شای ستگی)،
( 1/79یودمختاری) و ( 1/68تأثیرگذاری) و برای حالت کلی توانمندسازی  .1/11همچنین در این پژوهش ضریب پایایی درونی
آلفای کرونباخ برای این پر س شنامه نیز  1/11گزارش گردید .پر سشنامه امنیت شغلی تو سط سورک و هلگرن 9در سال 9119
سایته شد .این پر سشنامه از  6سئوال ت شکیل شده ا ست .سورک و هلگرن ( ،)9119پس از تجزیه و تحلیل عاملی اکت شافی
ن شان دادند که اعتبار همگرا بین این  6مورد وجود دارد .این پر سشنامه تو سط جون )9112(9در ر ساله دکتری مورد ا ستفاده
قرار گرفت .در این پژوهش روایی و پایایی آزمون دارای قابلیت اطمینان و ثبات دایلی و ر ضایت بخ شی بود .برای تعیین روایی
اولیه پر سشنامه ،از اظهار نظر تخ ص صی  91نفر از ا ساتید دان شکده تربیت بدنی دان شگاه رازی ا ستفاده گردید .در یك مطالعه
راهنما ،پرسشنامه روی  81نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آلفای کرونباخ ،میزان
ثبات درونی (اعتبار) پرسشنامه  1/62گزارش گردید.
یافتهها
م شخ صات جمعیت شنایتی نمونه آماری ن شان میدهد که  67در صد از پا سخدهندگان مرد و  91در صد زن بودهاند .میانگین
سنی شرکتکنندگان در این پژوهش  81/11و انحراف ا ستاندارد  1/76بوده ا ست .از نظر تح صیالت ر سمی  91/1در صد از
پا سخدهندگان دارای تح صیالت دیپلر و زیر دیپلر 91 ،در صد مدرک تح صیلی فوق دیپلر 51/1 ،در صد دارای مدرک تح صیلی
لیسانس و  1/6درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بودند .از نظر سابقه کار ،حدود  91/2درصد کارکنان دارای سابقه زیر
 5سال بودند .در حدود  96/1درصد پاسخدهندگان سابقهای بین  5تا  91سال داشتند 91/6 .درصد بین  91تا  95سال و 19
درصد از پاسخدهندگان باالتر از  95سال سابقه یدمت داشتند.
1 - Sverke and Hellgren
2 - Jeon
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همانطور که در جدول شماره  9آمده است ،نتای همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین استقالل ،معنیداری ،تأثیرگذاری و
شایستگی با امنیت شغلی رابطه معناداری وجود دارد .در کل ،بین توانمندسازی با امنیت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول -9ضریب همبستگی بین توانمندسازی و امنیت شغلی
امنیت شغلی

متغیرها
توانمندسازی کلی

همبستگی
سطح معناداری

1/767
1/119

استقالل

همبستگی
سطح معناداری

1/775
1/119

معنیداری

همبستگی
سطح معناداری

1/581
1/119

شایستگی

همبستگی
سطح معناداری

1/811
1/118

تأثیرگذاری

همبستگی
سطح معناداری

1/712
1/119

همانطور که نتای جدول  9نشان میدهد ،ضریب همبستگی بین متغیرهای توانمندسازی درکل نمونه برابر  1/767بهدست
آمده ا ست .ضریب همب ستگی بین ا ستقالل ،معنیداری ،شای ستگی و تأثیرگذاری با امنیت شغلی به ترتیب برابر با ،1/775
 1/811 ،1/581و  1/712به د ست آمد .همچنین نتیجه تحلیل معادله رگر سیون در جدول  9ن شان میدهد که ضریب متغیر
پیشبین  1/121ا ست .بدین معنا که حدود  51در صد از واریانس متغیر پیشبین (امنیت شغلی) ،به و سیله متغیر مالک این
پژو هش (توانمندسازی) پیشبینی میشود.
جدول  -9تحلیل رگرسیون بین متغیرهای توانمندسازی و امنیت شغلی
متغیر مالک

R

R2

امنیت شغلی

1/617

1/121

سطح
معناداری

1/119

F

95/59

متغیرهای پیش بین

B

β

t

سطح
معناداری

عدد ثابت

92/91

استقالل

1/115

1/959

شایستگی

-1/951

1/917

-9/997

معنیداری

1/811

1/928

9/572

1/119

تاثیرگذاری

1/899

1/981

9/162

1/119

6/156

1/119

8/991

1/119
1/118

بحث و نتیجهگیری
در این بخش ،نتای و یافتههای حا صل از این تحقی و نیز مقای سة آنها با تحقیقات م شابه برر سی می شود .یکی از نتای این
تحقی  ،این است که بین احسا

معنیدار بودن و امنیت شغلی در ادارات ورزش و جوانان استانهای ایالم و کرمانشاه ارتباط

معنیداری وجود دارد .این یافته با نتای تحقی قات مجیدی و همکاران ( ،)9816سااایدعامری و اسااامعیلی ( ،)9812نوروزی
( ،)9811فالحتی ( ،)9815اساااپریتزر و همکاران( ،)9226دوتینگ 9و همکاران ( )9118و فترمن ( )9115همخوانی دارد .این
یافته نشان میدهد که توجه به مؤلفه معنیدار بودن و در نظر گرفتن استانداردهای ذهنی کارکنان ،برای ارتقای امنیت شغلی
1 - Dewettinck

0

مدیریت منابع انسانی در ورزش /پاییز و زمستان  /9312سال  /9شماره 9

سوری و همکاران

آنان ،ضروری ا ست .از آنجا که حیطةکاری کارکنان تربیت بدنی ب سیار گ سترده ا ست و آنها میتوانند با بهکارگیری شیوههای
مختلف توانمند سازی کارکنان یود ،راهکارهای زیادی را در را ستای ر شد ورزش ارا ه کنند و از طرفی یکی از سیا ستهای
ادارات ورزش و جوانان ،پرورش توانمند سازی ،ایجاد امنیت کاری و ا ستفاده از ایدههای نو و جدید در پی شبرد ورزش ا ست؛
ادارات ورزش و جوانان به این نتیجه ر سیدهاند که ا ستفاده از راهکارهای سنتی چندان مورد ا ستقبال ق شر جدید ورز شکاران
قرار نمیگیرد و باید آن را به طور یالقانهای تغییر داد .پس میتوان گفت که حمایت از کارکنان توسط مدیران ،تأثیر بسزایی
در افزایش احسا

معنیدار بودن این کارکنان دارد و در نتیجه باعث افزایش امنیت شغلی بین آنها میشود.

در بخش دیگر تحقی  ،رابطة احسااا

شااایسااتگی (یودکارآمدی) و امنیت شااغلی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان

ا ستانهای ایالم و کرمان شاه مورد برر سی قرار گرفت که نتیجه تحقی رابطه بین اح سا

شای ستگی و امنیت شغلی را تأیید

کرد .این یافته با نتای تحقی مجیدی و همکاران ( ،)9816نوروزی( ،)9811فالحتی ( )9815و ل یدن 9و همکاران (،)9111
همخوانی دارد و با ن تای تحقی قات فرا هانی و هم کاران ( )9821و دوتی نگ و هم کاران ( ،)9118همخوانی ندارد .ع لت این
مغایرت میتواند عالوه بر تفاوت احتمالی در جامعه آماری مورد بررسااای ،ناشااای از تمرکز هر دوی این تحقیقات بر مؤلفههای
روانشاانایتی توانمندسااازی باشااد .این یافته نشااان میدهد که توجه به بعد شااایسااتگی و درنظر گرفتن تبحر و تواناییهای
کارکنان در انجام وظایف محوله برای ارتقای امنیت شغلی یود در سازمان ،ضروری است .با توجه به باال بودن امتیازات مربوط
به احسااا

شااایسااتگی در بین شاارکتکنندگان تحقی  ،بنظر میرسااد بهکارگیری مواردی چون تفویض ایتیار به آنها،

م شاورههای ورز شی ،حمایت از ایدههای یالقانه و طرحهای نو ،ت شوی و پردایت پاداش و برگزاری کال  ،سمینار و کارگاه
آموزشی میتواند به ایجاد امنیت شغلی بیشتر در کارکنان کمك کند.
از دیگر نتای این تحقی  ،وجود ارتباط معنیدار بین اح سا

تأثیرگذاری (مؤثر بودن) کارکنان و امنیت شغلی در ادارات

ورزش و جوانان ا ستانهای ایالم و کرمان شاه ا ست .یعنی هرچه کارکنان اح سا

کنند بر پیامدها و محیط کاری یود تأثیر

دارند ،امنیت کاری آنها در سااازمان بهبود مییابد .این یافته با نتای تحقیقات مجیدی و همکاران ( ،)9816ساایدعامری و
اسااامعیلی ( ،)9812نوروزی ( ،)9811فالحتی ( ،)9815آمابل 9و همکاران ( )9115و الکس چینگر 8و همکاران ()9115
همخوانی دارد .این یافته نشاااان میدهد که توجه به این بعد و در نظر گرفتن میزان تأثیرگذاری افراد بر پیامدها و نتای
سازمان ،برای بهبود امنیت شغلی در کارکنان ضروری است.
در بخش دیگری از این تحقی  ،رابطة اح سا

یودتعیینی (ا ستقالل) ،کارکنان و امنیت شغلی در ادارات ورزش و جوانان

ا ستانهای ایالم و کرمان شاه برر سی شد .نتیجة به د ست آمده مؤید رابطة مثبت و معنیدار بین اح سا
شغلی ا ست .براین ا سا

یودتعیینی و امنیت

هرچه کارکنان ادارات ورزش و جوانان ،ا ستقالل و آزادی عمل در ت صمیر گیریهای مربوط به کار

یود داشته باشند ،امنیت شغلی آنان نیز افزایش مییابد .این نتیجه با یافتههای مجیدی و همکاران ( ،)9816نوروزی (،)9811
فالحتی ( ،)9815فترمن ( ،)9115ساندبو )9222( 1و اسپریتزرو همکاران ( )9226همخوانی دارد .این یافته نشان میدهد که
توجه به بعد یودتعینی و درنظر گرفتن ا ستقالل و آزادی عمل کارکنان در انجام وظایف محوله برای پی شبرد امنیت شغلی و
استفاده از نیروی بالفعل کارکنان ،ضروری است.

1 - Liden
2 - Amabile
3 - Laxchinger
4 - Sundbo
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اعرابی ،سید محمد .)9861( .امنیت شغلی کارکنان دولت .تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی.
یالقی سااروش ،فریبا .)9866( .بررساای ساایسااتماتیك نظام امنیت شااغلی کارکنان وزارت فرهنگ و آموزش عالی .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت.
یلیلی عراقی ،مریر .)9819( .سازمانهای یادگیرنده ،ضرورتی برای تحول و توسعه .ماهنامة تدبیر.97-81 ،986،

د ستگردی ،کاظر؛ گودرزی ،محمود؛ ا سدی ،ح سن؛ د ستگردی ،مهدی؛ و د ستگردی ،سمیه .)9812( .ارتباط توانمند سازی با
یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی ایران .مدیریت ورزشی.999-991 ،6 ،
زارع ،قاسر .)9815( .ارتباط بین عوامل روانشنایتی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور .پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران.
سرمد ،غالمعلی .)9869( .رفتار سازمانی .تهران ،موسسه بانکداری ایران.

سید عامری ،میرح سین؛ و ا سمعیلی ،محمدر ضا .)9812( .رابطه بین توانمند سازی ،تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره
کل تربیت بدنی استان تهران .مدیریت ورزشی.995 -911 ،6 ،
شفا ی ،رضا .)9811( .موانع ایجاد سازمانهای یادگیرنده در ایران .پایان نامه کارشناسی ارشد .رشته مهندسی صنایع .دانشگاه
تربیت مدر .

فراهانی ،ابولف ضل؛ عجر ،قا سر؛ عزیزیان کهن ،ن سرین؛ و سراج ،سارا .)9821( .رابطه بین عوامل روان شنایتی توانمند سازی و
کارآفرینی سازمانی کارکنان ادراه تربیت بدنی استان یراسان رضوی .مدیریت ورزشی.19 -55 ،1 ،

فالحتی ،مهدی .)9815( .بررسی رابطة بین عوامل روانشنایتی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت
بدنی دانشگاههای دولتی شهر تهران .پایاننامة کارشناسیارشد ،دانشگاه پیام نور تهران.

مجیدی ،عبداهلل؛ قهرمانی ،اکبر؛ و محمودآبادی ،علی اکبر .)9816( .بررسااای رابطه بین ابعاد توانمند ساااازی و امنیت شاااغلی
کارکنان دانشگاه علوم انتظامی ،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی.186-159 ،)1(8 .
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Abstract
Objective: The purpose of this study was finding relationship between empowerment and job
security in sport and youth office employees in Kermanshah and Ilam provinces.
Methodology: The research population was all sport and youth office employees in
Kermanshah and Ilam provinces that in the years (2013-2014), were 150 people. Statistical
sample according to Morgan sampling method was 108 that selected by random. In order to
collect the necessary information about empowerment and its components, we used two
questionnaires made by Spreitzer et al and Sverke et al. Data collected from the tests were
analyze by Pearson's correlation and regression.
Results: The results showed that there is positive correlation between empowerment and job
security (r =0.70, p =0.001). In addition, there is a direct significant relationship between the
sense of significance, competence, independence (self-determination), and influence with job
security. At last, regression analysis showed that more than 50 percent of the job security
variations is predictable by components of empowerment.
Conclusion: Physical education offices can increase their staffs’ ability to meet their job needs
as well as job security by means of investing in their empowerment. The results of this research
showed that the sense of significance, competence, independence (self-determination), and
influencing on organizational outcomes are necessary to improve job security.
Keywords: Empowerment, Job security, sport and youth office.
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