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چکیده
هدف :تحقیق حاضر ،در پی بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب
کشور بود.
روششناسی :روش پژوهش توصیفی ،از نوع همبستگی بود و در زمرۀ پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .جامعه آماری
پژوهش ،کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور در سال ( 39ـ  )39است .نمونه آماری با توجه به جدول
مورگان 071،نفر بوده که با استفاده از روش تصادفی ساده از سراسر استانهای غرب کشور جمع شدند .به منظورجمعآوری
اطالعات ،از پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر ( )0391و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر ( )0331استفاده
شد .دادههای جمعآوری شده از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون ،مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافتهها :نتـای تحقیـق نشـان داد ،بـی حمایـت سـازمانی ادراک شـده بـا توانمندسـازی رابطـه مثبـت و معنـیداری وجـود
دارد ( .)p= 1/110همچنــی نتیجــه تحلیــل رگرســیون نشــان دادکــه بــیش از 03درصــد از تغییــرات توانمندســازی ،بــه
وسیله مؤلفه حمایت سازمانی قابل تبیی است.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهها ،کارمندانی که بیشتر مورد حمایت سازمانی قرار میگیرند و
آن را ادراک میکنند ،توانایی کنترل تغییرات محیطی را دارند و تغییرات مختلف سازمانی ،توانمندسازی آنها را بدنبال خواهد
داشت.
واژههای کلیدی :حمایت سازمانی ادراک شده ،توانمندسازی ،ادارات ورزش و جوانان.
*نویسنده مسئول :تلفن83421440166 :

E - mail: abozar.sori@gmail.com
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مقدمه
نظریه مبادله اجتماعی ،یكی از حوزههای نظری در جامعه شناسی معاصر است کـه بـر اسـا

آن مـیتـوان بـه تحلیـل نظـا

اجتماعی و فرآیندهای اجتماعی مربوط به آن نایل آمد .حمایت سازمانی ،یكی از کاربردهای نظریه مبادله اجتمـاعی اسـت کـه
برای نخستی بار ایده آن توسط آیزنبرگر 0و همكاران ( ،)0391به طور رسمی در ادبیات نظریات سازمانی وارد شد .بـا گذشـت
بیش از دو دهه ،تحقیقات زیادی در رابطه با ماهیت و چگونگی شكلگیری حمایت سازمانی ادراک شده صـورت گرفتـه اسـت.
عالوه بر آن ،بخشی دیگر از تولیدات علمی دانشمندان ،اختصاص به بررسی تأثیرات و پیامدهای حمایت سازمانی در حوزههـای
فردی ،سازمانی و شغلی داشتهاند (زکی.)0991 ،
متغیرهای گوناگونی در سطح هر سازمانی میتوانند پیامدها و نتای کاری کارکنان هر سازمانی را از خود متأثر سازند که از ای
میان ،میتوان به حمایت سازمانی ادراک شده اشاره کرد (چو 9و همكاران9113 ،؛ آل  .)0339 ،9بر اسـا

تعریـف آیزنبرگـر و

همكاران ( ،)0391حمایت سازمانی ادراک شده ،باور کلی کارکنان یک سازمان درباره گستره کلـی ارزشـی اسـت کـه سـازمان
برای نقش ،سهم و مراقبت از بهزیستی آنها قائل است؛ بنابرای حمایت سازمانی ادراک شده ،نشان دهنـده ادراک کارکنـان از
میزان تعهد سازمانی به آنها تلقی میشود .در واقع مفهو حمایت سازمانی ادراک شده ،بر مبنای نوعی تفسیر مبادله اجتماعی
از تعهد کاری قرار دارد .به ای صورت که کارکنان تالشها و کوششهای خود را در سازمان گسترش میبخشند تا از آن طریق
پاداشهای اجتماعی و پاداشهای فیزیكی و مالی را نصیب خود کند (زکی.)0991 ،
آیزنبرگر و همكاران ( ،)0391پیشنهاد کردند که حمایت سازمانی ادراک شده تحت تأثیر جنبههای مختلف نحوه رفتار سـازمان
با کارکنان خود قرار میگیرد .ای جنبهها شامل ،فراوانی ،شدت ارزیابیهای معطوف به پاداش و تأیید ،پرداخت ،رتبه و جایگـاه،
غنیسازی شغلی و مشارکت در تصمیمگیری است .همچنی خود حمایت سازمانی ادراک شده ،کلیة سیاسـتهـای سـازمان را
تحت تأثیر قرار میدهد (جوهلک 4و همكاران .)9119 ،آیزنبرگر و همكاران ( ،)9110همچنی پیشنهاد دادند که اقدامات انجا
شده بهوسیله مدیران و سرپرستان نیز ممك است ،در رشد و توسعه ادراک کارکنان از حمایت سازمانی مـؤثر باشـند .از طـرف
دیگر ،حمایت سازمانی ادراک شده برای مدیران و سازمانها جذاب و مورد توجه است ،بـه ایـ دلیـل کـه ایـ پدیـده ارتبـاط
نزدیكی با سطح باالتر تعهد سازمانی کارکنان در قالب افزایش تالش ،حضور و همانندسازی با اهـداف سـازمان دارد و حتـی بـه
ای دلیل که افزایش حمایت سازمانی ادراک شده ،شاید تكلیفی ساده برای مدیران باشد .تحقیقات نیز به خوبی ماهیت مستقل
و متمایز حمایت سازمانی ادراک شده را از تعهدهای شغلی ،مورد تأییـد قـرار دادهانـد (پاناسـیو و ونـدرنبر 9113 ،1؛ وایـ  1و
همكاران.)0337 ،
یكی از ابزارهایی که برای مقابله با تحوالت کاری در سازمانهـا بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد ،توانمندسـازی کارکنـان اسـت.
توانمندسازی ،فرآیندی است که طی آن مدیریت ارشد یک بینش روش را تدوی کرده ،برنامهها و وظایف معی برای نیـل بـه
آن در سازمان ترسیم میکند .اطالعات و منابع مورد نیاز برای انجا وظایف را برای کارکنان فراهم میکند و اجازه میدهـد تـا
آنان در صورت نیاز ،تغییرات رویه ای و اصالح فرآیندها را انجا دهند .در ای رویكرد ،ساده سازی و روش سازی کار و وظـایف
مورد تأکید است .بهطور خالصه ،توانمندسازی یعنی ،تصمیمگیری در یک محدوده معی  .کسانی کـه ایـ رویكـرد را اقتبـا

1 - Eisenberger
2 - Cho
3 - Allen
4 - Johlke
5 - Panaccio and Vandenberghe
6 - Wayne

12

مدیریت منابع انسانی در ورزش /بهار و تابستان  /4931سال  /2شماره 2

سوری و همکاران

میکنند آن را شامل فعالیتها و کارکردهایی میدانند که به کارکنـان حـق اسـتفاده و کنتـرل منـابع را مـیدهـد (نیـووف 0و
همكاران.)9110 ،
مفهو توانمندسازی در سالهای اخیـر ،مـورد توجـه همـه دسـتانـدرکاران امـور سـازمانهـا قـرار گرفتـه ،محققـان همـواره
توانمندسازی کارکنان را در بخشهای عمومی و خصوصـی بـهکـار گرفتنـد .دو تعریـف کلـی از توانمندسـازی وجـود دارد-0 :
توانمندسازی به مفهو تسهیم قدرت :در ای تعریف ،نظریهپردازان مفهو توانمندسازی را هـم معنـا بـا مشـارکت کارکنـان در
محل کار مد نظر قرار دادهاند (الور .)0334 ،9ای نظریه پردازان بحث میکنند که توانمندسازی ممك است ،به عنـوان اعطـای
قدرت سازمانی بیشتر به کارکنان (نئو 9و همكاران )9119 ،و تفـوی

اختیـار (پیـر  4و همكـاران )9119 ،تعریـف شـود-9 .

توانمند سازی به عنوان مفهو انگیزشی و شناختی :در ای تعریف توانمندسازی به عنوان سازهای انگیزشی تعریف میشود کـه
بر ادراکهای کارکنـان بـر محـیط کـاری آنـان مبتنـی اسـت .تومـا

و ولتهـو  ،)0334( 1تئـوری شـناختی پیچیـدهای از

توانمندسازی ارائه دادند که هسته محوری آن را چهار متغیر شناختی شكل میدهند که انگیزش درونی کارکنان را تعیی می-
کنند .ای چهار متغیر شناختی که تعیی کننده توانمندسازی است ،عبارتند از :احسـا
انتخاب ،7احسا
توما

شایستگی ،9احسا

مـؤثر بـودن ،1احسـا

داشـت حـق

معناداربودن( 3راندولف.)0331 ،01

و تایمون )0334( 00در تحقیق خود پی بردند ،کارکنانی که در مورد چگونگی انجا کارشان حق انتخاب دارند ،نسـبت

به آنهایی که استقالل کاری کمتری دارند ،در انجا تكالیف سازمانی خود بهتر عمل میکنند .اسپریتزر 09و همكـاران (،)0337
دریافتند که سطوح باالی مهم بودن و احسا

شایستگی (کفایت نفس) از طریق ایجاد عالقه در افراد بـه وظایفشـان موجـب

افزایش بهره وری شغلی خواهد شد .همچنی حق انتخاب (آزادی عمـل شـغلی) بـه عنـوان عامـل انگیزاننـده ،همانگونـه کـه
هرزبرگ پیشبینی کرده ،میتواند افزایش رضایت شغلی را در پی داشته باشد .احسا
احسا

مؤثر بودن نیز که ارتبـاط معكـو

بـا

عجز اکتسابی دارد ،به افزایش تعهد شغلی منجر خواهد شد.

پژوهشهای متنوع و متعددی تاکنون به بررسی رابطه بی حمایت سازمانی بـا متغیرهـای سـازمانی از جملـه ،توانمندسـازی و
مؤلفههای آن انجا شده است .علی رغم ای که بحث در باب تمامی همبستههای حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسـازی
مجال بحث کنونی نیست ،در ای قسمت به مهمتری تحقیقات اشاره میشود.
علی و همكاران ( ،)9101ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسـازی روانشـناختی کارکنـان در ادبیـات مـدیریت در
کشور پاکستان را مورد مطالعه قرار دادند .هدف از مطالعه ،کشف روابط احتمالی حمایت سازمانی ادراک شـده و توانمندسـازی
روانشناختی بود .نتای ای تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری ،بی حمایت سازمانی ادراک شـده بـا توانمندسـازی
وجود دارد .ای تحقیق نشان داد که ادراک کارکنان در مورد حمایتی که سازمان از آنها به عمل میآورد ،باعث تقویـت حـاالت
روحی و روانی کارکنان خواهد بود و سبب میشود که کار خود را به طور منظم انجا دهند.

1 - Niehoff
2 - Lawer
3 - Noe
4 - Pearce
5 - Thomas and Velthoase
6 - Influence
7 - Independence
8 - Competence
9 - Significant
10 - Randolph
11 -Thomas and Tymon
12 - Spreitzer
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چان و تسونگ ،)9109( 0در تحقیقی به بررسی و مطالعه حمایـت سـازمانی ادراک شـده ،توانمندسـازی روانشـناختی ،رفتـار
شهروندی سازمانی و عملكرد شغلی و بررسی روابط بی ای متغیرها در بی کارکنان هتل در کشـور تـایوان پرداختنـد .بـدی
نتای دست پیدا کردند که حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی هر دو رابطه مثبت و معنیداری با هم و با
رفتار شهروندی سازمانی دارند .عالوه بر ای  ،رفتارشهروندی سازمانی به عنوان یک میانجی جزئی بی حمایـت سـازمانی ادراک
شده ،عملكرد شغلی و همچنی بی توانمند سازی روانشناختی و عملكرد شغلی عمل میکند.
طالقانی و همكاران ( ،)0999در تحقیقی که روی  793نفر از کارکنان شعب منتخب بانک ملت در شهر تهران انجا دادنـد ،بـه
بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملكرد سازمانی در بی آنهـا پرداختنـد .در ایـ
تحقیق ،به ای نتیجه دست پیدا کردند که بی حمایت ادراک شده از سوی سازمان و تعهـد عـاطفی و تعهـد هنجـاری ،رابطـه
مثبت و معنیداری وجود دارد و ای حمایت سازمانی ،باعث باال بردن تعهد عاطفی و هنجاری کارکنان سـازمان مـیشـود .ایـ
تحقیق نشان داد که سازمان میتواند با ارزش قایل شدن برای همكاری کارکنان در جهت بهبود عملكرد سازمان ،قـدردانی بـه
موقع از تالشهای اضافی کارکنان ،توجه به رفاه کلی کارکنان و توجه به رضایت همـه جانبـه آنهـا ،سـطح حمایـت سـازمانی
ادراک شده را ارتقا میبخشد و از پیامد مثبت آن یعنی ،تعلق خاطر و وابسـتگی عـاطفی و همچنـی تعهـد سـازمانی کارکنـان
بهرهمند شود.
پژوهشهای زیادی نشان داده است ،کارکنانی که بر ای باورند که سازمان به آنها ار مینهند و به سالمتی و بهزیستی روانـی
آنها توجه دارد ،سطح عملكرد مطلوبتر و انضباط بیشتری در کارها را نشان میدهند .ای کارکنان ،به نوبه خـود در نیـل بـه
اهداف سازمان کوشا بوده ،تالش بیشتری انجا میدهند.
کاربرد نظریه جامعه شناختی معاصر مبادله اجتماعی در مطالعات سـازمانی ،دارای ابعـاد و زوایـای گونـاگونی اسـت (راسـل 9و
همكاران .)9111 ،منظور از حمایت سازمانی ،احسا

و باورهای تعمیم یافته افراد در ای راستاسـت کـه سـازمان نسـبت بـه

همكاری و مساعدت و حمایت اعضایش ارزش قایل و نگـران و دلـواپس خوشـبختی و آینـده آنهاسـت (آیزنبرگـر و همكـاران،
 .)0391متكی برای احسا  ،افراد در سازمانها به عنوان عضو فعال سازمان به ایفای نقش می پردازند و احسا
رضایتمندی خواهند کرد (آیزنبرگر و همكاران .)9110 ،زمانی که کارکنان احسا

خشنودی و

مطلوب و مناسبی از حمایت سازمانی درک

کنند ،خود را جزیی از سازمان متبوعشان دانسته ،سازمان را معرف خودشان میدانند و نسبت به سازمان ،احسا

پایبندی و

وفاداری میکنند که ای احسا  ،منجر میشود که کارکنان در سازمان با اعتماد بیشـتر مشـغول بـوده ،تاثیرگـذاری خـود در
سازمان را درک کرده که ای امر ،باعث ارتقای حس توانمندسازی در آنها مـیشـود (المسـترو .)9111 ،9حمایـت سـازمانی،
موجبات افزایش بهره وری  ،عملكرد ،کمک به همكاران ،پیشرفت سازمان ،تعهد سازمانی عـاطفی و رفتـار تابعیـت (شـهروندی
سازمانی) را فراهم میکند ،تا با استفاده از حمایت انجا شده از طـرف سـازمان و ایجـاد حـس اسـتقالل ،مسـئولیت پـذیری و
شایستگی در کارکنان ،موجبات رشد و ترقی آنان در محیط سـازمان را بـه وجـود آورنـد .از ایـ رو وظیفـه مـدیران سـازمانی
بخصوص ادارات ورزش و جوانان به عنوان نهاد اجتماعی موثر بر ورزش کشور عالوه بر توانمندسازی خود ،آن است که شرایطی
را فراهم آوردند که با استفاده از حمایت سازمانی ،خود کارکنان نیز بتوانند به توانمندسازی خویش بپردازند.
ادارات ورزش و جوانان ،نهاد اصلی ورزشی کشور ،هم در زمینه ورزش همگانی و هم در زمینه ورزش قهرمانی فعالیت میکننـد
و نقش چشم گیری در ارتقای سطح ورزش و سالمت ،توسعه پایدار ،سرافرازی کشور دارد و همانند دیگر سازمانهـا در راسـتای
دستیابی به اهداف سازمانی خود ،نیازمند تغییر در سازمان هستند .به منظور سازگاری با تغییـرات روزافـزون ،سـریع ،پیچیـده
1 - Chun & Tsung
2 - Russell
3 - Lamastro
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نامطمئ محیط و کشف فرصتهای بالقوه به کارکنانی خالق ،نـوآور و توانمنـد نیازمنـد اسـت (شـفائی .)0991 ،کارکنـان هـر
سازمان ،نقش تعیی کنندهای در پیشبرد اهداف سازمانی دارند .از ای رو ایجاد بستر مناسب برای جذب و رشد ایـ کارکنـان،
اولی قد و اساسیتری مسئله روز سازمان محسوب میشوند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر ،از نوع توصیفی -همبستگی بوده ،به صورت میدانی اجرا شده اسـت .جامعـة آمـاری تحقیـق عبارتنـد از :کلیـه
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانهای غرب کشور که بر اسا

استعال و برآورد به عمل آمـده در مجمـوع  911نفـر مـی

باشد .نمونة پژوهش با بهره گیری از فرمول نمونه گیری مورگان ،برابر با  071است که با استفاده از نمونـه گیـری طبقـه ای-
تصادفی ساده انتخاب شده است .به منظور جمع آوری اطالعات ،از پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگـر ( )0391و
پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر )0331( 0استفاده شد .پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ،به دنبال تحقیقات آیزنبرگر و
همكاران ( ،)0391به طور رسمی در ادبیات نظریات سازمانی وارد و ابـزار مناسـبی بـرای انـدازهگیـری رفتـار مـدنی سـازمانی
تشخیص داده شد ( وی  9و همكاران9119 ،؛ آیزنبرگر و همكاران .)0331 ،در ای پژوهش ،از فر کوتاه  9سوالی استفاده شده
است .نمرهگذاری سواالت بر اسا

طیف لیكرت  7گزینه ای تنظیم شده اسـت کـه فـرد از ( )0بسـیار مخـالفم تـا ( )7بسـیار

موافقم ،ادراک خود را از حمایت سازمانی ادراک شده خودشان مشخص میکند .ای ابزار به زبان فارسی و در تحقیقـات علمـی
به صورتهای مختلف ،مورد استفاده قرار گرفته است و از میزان پایایی بسیار مطلوبی برخوردار بوده است .ای پرسشنامه بـرای
اولی بار توسط زکی ( )0991ترجمه گردیده ،میزان پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای  011آزمودنی  1/93گزارش
شده است .سامانی و همكاران ( ،)0931ضریب پایایی درونی آلفای کرونباخ برای ای پرسشنامه را نیز  1/93گـزارش کـردهانـد.
پرسشنامه  1ارزشی توانمندسازی ،توسط اسپریتزر و همكاران ( )0331ساخته شد .پرسشنامه از  09عامل تشكیل شـده اسـت.
ای ابزار در بیش از  11مطالعه تحقیقی مختلف به زبان فارسی در زمینههای گوناگون اعـم از سـازمانی ،پرسـتاری و کـارگران
استفاده شده است (فراهانی و همكاران .)0931 ،اعتبار ابزار در آزمونهای مجـدد ،مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت و قابلیـت
اطمینان باالی ( )1/91برای استفاده گزارش شده است .سوری و همكاران ( ،)0939پایایی درونی ای ابزار را با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  1/91گزارش کردهاند .در ای تحقیق ،آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامههای حمایت سازمانی ادراک شـده و
توانمندسازی به ترتیب برابر  1/93و  1/90به دست آمد.
یافتهها
آزمودنیهای پژوهش مشتمل بر  071نفر بودند که  71درصد از پاسخدهندگان مرد و  91درصد زن بـودهانـد .میـانگی سـنی
شرکتکنندگان در ای پژوهش 91 ،سال بود .یافتهها در دو بخش توصیفی و نتای مربوط به فرضیات تحقیق ارائه شـده اسـت.
یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده ،توانمندسازی در جدول  0ارائه شده است.
جدول  4ـ آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حمایت سازمانی

071

79/11

1/93

توانمندسازی

071

11/9

1/3

1 - Spreitzer
2 - Wayne
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ضریب همبستگی بی متغیرهای پژوهش در جامعه مورد نظر ،بررسی شد و میزان همبستگی بی آنها در جدول  9نشان داده
شده است .با توجه به یافتههای جدول  9بی حمایت سازمانی ادراک شده با توانمندسازی ،رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  2ـ ضریب همبستگی بی حمایت سازمانی و توانمندسازی
توانمند سازی

متغیرها
حمایت سازمانی

N

R

P

071

1/ 499

1/110

با توجه به معنیدار بودن نتای آزمون همبستگی ،از تکتک عواملی که نتای آنها معنیدار بود ،در آزمون رگرسیون اسـتفاده
شد .معنیدار بودن آزمون تحلیل واریانس نشان داد که آن اعداد توان پیشبینی دارند ( )p=1/119و برای نشان دادن استقالل
خطاها ،از آزمون دوربی واتسون استفاده شد (نمره آزمون دوربی واتسون  .)9/91برای تعیی میزان تغییرات مربوط به متغیر
توانمندسازی برحسب متغیر حمایت سازمانی ادراک شده ،رابطه آنها در معادله رگرسیون ،به شیوه همزمان به شـرح جـداول
زیر استفاده شده است.
همانگونه که جداول زیر نشان میدهند ،ضریب تغییر پیشبی  1/039است .بدی معنا که بیش از  03درصد تغییرات مربـوط
به متغیر پیشبی (توانمندسازی) ،بر اسا

متغیر مالک ای پژوهش (حمایت سازمانی) قابل تبیی است .نسـبت F= 99/31

در سطح آماری  1/110نیز تاییدی بر ای یافته است .لذا میتوان گفت ،حمایـت سـازمانی ادراک شـده قـادر بـه پـیش بینـی
توانمندسازی است.
جدول  9ـ خالصه مدل رگرسیون
مدل

ضریب همبستگی

9

1/ 499

مجذور ضریب
همبستگی

ضریب همبستگی تعدیل شده

خطای معیار

F

سطح معناداری

1/094

9/199

99/31

1/110

1/039

جدول  1ـ ضرایب رگرسیون برای پیشبینی توانمندسازی
ابعاد

ضرایب استاندارد نشده
بتا

خطای معیار

عدد ثابت

49/137

1/914

حمایت سازمانی

1/314

1/091

ضرایب استاندراد شده

t

سطح معناداری

Beta
1/499

7/039

1/110

4/931

1/110

بحث و نتیجهگیری
هدف از ای پژوهش ،بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استانهـای
غرب کشور بود .با بررسی آمار توصیفی دادهها متوجه میشویم که میـانگی حمایـت سـازمانی ادراک شـده ( )79/11±1/93و
توانمندسازی ( )11/9±1/3است که هر دو در سطح نسبتاً باالیی میباشند .ای میانگی نسبتاً خوب ،شـاید بـه دلیـل حمایـت
انجا شده از طرف سازمان و مدیران سازمانی در ادارات انتخابی باشد .طالقانی و همكاران ( ،)0999نیز میزان حمایت سـازمانی
ادراک شده ،تعهد و عملكرد کارکنان در نمونههای مورد مطالعه خود را باال گزارش کرده است .نتای آماری تحقیق نشان مـی-
دهد که ضریب همبستگی بی متغیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی برابر  1/499بوده ،ایـ مطلـب نشـانگر ایـ
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موضوع است که ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانهای غرب کشـور در
حد خوبی است و بی آنها رابطة مثبت و معناداری وجود دارد که ای امر میتواند نتای مطلـوب سـازمانی بـه دنبـال داشـته
باشد .ای یافته با نتای تحقیقات طالقانی و همكاران ( ،)0999علی و همكـاران ( ،)9101المسـترو ( )9100و چـان و تسـونگ
( )9109همخوانی دارد .ای یافته نشان میدهد که توجه به حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان و در نظرگرفت ابعـاد
مختلف آن برای ارتقای توانمندسازی کارکنان ،ضروری است .در زیر برخی از شرایطی که با استفاده از حمایت سازمانی زمینـه
مناسب برای توانمندسازی فراهم میکند و الز است که سازمان و مدیران آنها را مورد توجه قرار دهند ،آورده شده است.
مطلوب سازی عوامل سازمانی منجر به توانمندسازی کارکنان میگردد .از ای رو نظا پاداشدهی ،ساختار سازمانی ،دسترسـی
کارکنان به منابع و داشت اهداف روش به عنوان شرایط سازمانی بایستی طـوری طراحـی شـوند کـه موجبـات توانمندسـازی
کارکنان را فراهم نمایند.
نظا پاداشدهی سازمان مبتنی بر عملكرد و مشروط تدوی شود .در دادن پاداش به خالقیـت ،ابتكـار عمـل فـردی و گروهـی،
نیازها و عالیق فردی ،تفاوتهای فردی ،انواع پاداشها (درونی و بیرونی) توجه جدی شود .پاداشهای مناسب و به موقـع بـرای
هر کارمند تعیی شود (عریضی و گل پرور.)0993 ،
در سازمانهای به سرعت در حال تغییر و رقابتی ساختارهای سازمانی بوروکراتیک جوابگو نیستند .عـالوه بـر ایـ متخصـص
بودن کارکنان نیز یكی از عواملی است که پدیده دیوانساالری را مورد تاخت و تاز قرار میدهد .کارکنان حرفهای نباید در پـی
و خم دیوان ساالری آن چنان گرفتار شوند که نتوانند از خالقیت خود استفاده کنند .راهبردهای مبتنی بر کنترل دیوانسـاالری
یعنی کاربرد مقررات و قوانی و رویهها و دستورالعملها ،سیاستها و سلسـله مراتـب اختیـار و اسـتاندارد نمـودن امـور جهـت
یكنواخت کردن و هماهنگ کردن رفتارها و موجب عد ابراز عقاید و اندیشههای کارکنـان گردیـده و بـیعـدالتی را در توزیـع
قدرت ایجاد میکند و در نهایت موجب عد توانایی کارکنان میشود .بر ای اسا

حمایت سـازمانی بایـد متناسـب بـا اهـداف

سازمانی و سطح توانمندی کارکنان طراحی گردد.
سازمان و مدیران سازمانی با تعیی اهداف سازمانی و برنامه ریزی برای دستیابی به آن ،به رفتار کارکنان جهت میدهند و آنان
را هدایت میکنند .داشت اهداف روش موجب میشود ،کارکنان مسیر خود را روش کنند و از اقداماتی که باید انجـا دهنـد،
آگاه باشند .اهداف چالش برانگیز در کارکنان ،ایجاد انگیزه میکند .به خصوص زمانی که کارمند در تعیی اهداف نقشی داشـته
باشد و تأثیرگذاری خود در سازمان را درک کند؛ بنابرای باید اهداف سازمانی به درستی بیـان شـود ،غایـت سـازمان مشـخص
شود و طوری عمل شود که اهداف تحققپذیر ،هماهنگ و قابل حصول باشد.
مدیران سازمانی با راهبردها و اقداماتی مانند ،فراهم نمودن اطالعات ،تفوی

اختیار ،مدیریت مشارکتی ،تشكیل تیم و استقالل

دادن به کا رکنان ،باید بسترها و شرایط الز برای انجا وظایف سازمانی را طوری فراهم کند تا کارکنان آنچه را میخواهنـد بـا
رغبت و انگیزه درونی انجا دهند .مدیران باید کنترلها و محدودیتها را کاهش دهند و به جای استفاده از راهبردهای اجباری
برای پیشبرد اهداف سازمانی ،از راهبردهای جذب کردن استفاده کنند .با به کارگیری راهبردهای جذب کردن ،مدیران محـیط
سازمانی را به گونهای شكل میدهند که موجبات اشتیاق درونی کارکنان ،نسـبت بـه انجـا وظـایف فـراهم شـود .از آنجـا کـه
توانمندسازی ،امری درونی و شخصی است ،بدی معنی که تا خود افراد نخواهند کسی نمـیتوانـد آنـان را توانمنـد سـازد ،لـذا
مدیران سازمان باید نقش تسهیلکنندگی را ایفا کرده ،با استفاده از فنـون و راهبردهـای مـدیریت شـرایط را بـرای تواناسـازی
کارکنان فراهم نمایند.
هنگامیكه ارزشهای فردی کارکنان با ارزشهای سازمانی سازگار باشد ،اقدامات و فعالیتهای فرد در خـدمت نیـل بـه اهـداف
سازمان قرار میگیرد .از ای رو پیشنهاد میشود ،سازمان ارزشها و انتظارات خود را به صورت مكتوب یا به صورت شـفاهی در
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اختیار کارکنان قرار دهند تا کارکنان خودشان را به ای ارزشها سازگار نموده ،نوعی احسـا

کامیـابی در اثـر کـار کـردن در

سازمان به آنها دست دهد.
هر اندازه که سازمان به مشكالت شغلی و بهویژه مشكالت خانوادگی کارکنان توجه نماینـد ،کارکنـان احسـا

تعلـق و تمایـل

بیشتری به کار خود پیدا خواهند کرد .لذا توصیه میشود ،واحدهای مربوطه و مدیران نسـبت بـه شـناخت مسـائل و مشـكالت
نیروی انسانی خود توجه الز را داشته باشند تا به واسـطه ایـ کـار ،بتواننـد احسـا
برانگیزانند .کارکنانی که احسا
حمایت سازمانی ،در خود احسا

تعلـق کارکنـان را بـه سـازمان بیشـتر

میکنند بطور وسیعی از طرف سازمان مورد حمایت قرار میگیرند ،برای پاسـخ دادن بـه ایـ
تكلیف خواهند کرد .برای اسا  ،توصیه مـیشـود کـه مـدیران سـازمان ،اقـداماتی را بـرای

حمایت از کارکنان خود انجا دهند تا از ای طریق ،احسا

وظیفه و تعلق بیشتری را در میان کارکنان برانگیزند.
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Abstract
Objective: This study sought to examine The Relationship Between perceived Organizational
Support and Employees Empowerment of Sport and Youth Offices in West Country.
Methodology: Descriptive- correlation method and applied research will be considered. The
populations study all Physical Education Offices Youth and Sports Employees provinces
West Country in the years (2013-2014), be 300 people. Statistical sample according to
Morgan 170 was using random sampling-simple, from across Youth and Sports Employees
provinces West Country were selected. In order to collect information, the standard
questionnaire of perceived organizational support Eisenberger (1986) and empowerment
questionnaire Asprytzr (1995) was used. Data collected from the tests were analyzed by
Pearson's correlation and regression analysis.
Results: The results showed that perceived organizational support and empowerment, there is
positive correlation (p=0.001). Also Regression analysis showed that more than19 percent of
the Empowerment the variation by perceived Organizational Support factors explained and
predicted.
Conclusion: According to the research findings and analysis of data, those employees who
have more organizational support and perceive it are able to control environmental changes
and the organizational changes can lead to their empowerment.
Keywords: Perceived organizational support, Empowerment, Office Youth and Sports.
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