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مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش

تبیین مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی
1

احدیه صادقی ،4حسین عیدی ،*2ولی ناصری پلنگرد 9و محسن لقمانی
 1ـ باشگاه پژوهشگران جوان ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی
 2ـ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
 3ـ باشگاه پژوهشگران جوان ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی
 4ـ دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

تاریخ پذیرش4931/1/6 :

تاریخ دریافت4939/41/23 :

چکیده
هدف :پژوهش حاضر ،شناسایی ساز وکار توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتمـاد سـازمانی در اداره کـر ورز

و

جوانان استان ایالم بود.
روش شناسی :رو
کر ورز

تحقیق توصیفی  -همبستگی بوده ،نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران شامر 09،نفر از کارکنـان اداره

و جوانان استان ایالم انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری پژوهش ،مشتمر بر دو پرسشـنامه اسـتاندارد اعتمـاد سـازمانی

شاکلی و همکاران ( ) 1000شامر 42 ،سؤال و  5خرده مقیاس و نیز پرسشنامه توانمندسـازی روانشـناختی اسـرریتزر()1005
شامر 22 ،سؤال و  5خردهمقیاس بود .پایایی هر یک از پرسشنامهها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بـه ترتیـب 9/01 ،و 9/03
به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آنها به وسیله محققان و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شدند .همچنـی بـا اجـرای
مدل تأییدی پرسشنامه از طریق نرمافزار لیزرل مشخص شد که هر کدام از ابزار پژوهش ،دارای اعتبار و روایـی سـازه مناسـبی
بودند.
یافتهها :نتایج تحلیر مسیر با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهند که دو عامر گشودگی و صـداتت (9/20
= )R2و نگرانی و دلواپسی ( ،)R2= 9/22بهتری پیشایندها برای توانمندسازی روانشناختی کارکنان بودند .یافتههای پـژوهش
حاصر از آن است که به طور کلی ،حدود  11درصد از تغییرات واریانس توانمندسازی روانشناختی کارکنـان از طریـق اعتمـاد
سازمانی در ورز

ایجاد شد.

نتیجه گیری :به مدیران ادارات ورز
سازمانی ،تال

پیشنهاد میشود که به منظور توانمندسازی روانشناختی کارکنان و در نهایت اثربخشی

کنند تا بسترهای الزم برای محیطی مبتنی بر اعتماد در سازمان فراهم شود.

واژههای کلیدی :اعتماد سازمانی ،گشودگی و صداتت ،نگرانی و دلواپسی ،توانمندسازی روانشناختی ،ورز .
*نویسنده مسئول :تلفن13443231299 :

E - mail: eydihossein@gmail.com
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مقدمه
توانمندسازی افراد به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیمگیریهایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است ،یعنـی
فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایدههای خوبی را بیافرینند و آنها را به عمر تبدیر کنند .توانمندسازی ،عنصر حیـاتی
کسب و کار در دنیای نوی است .اهدافی مانند نزدیکتر شدن به مشتری ،بهبود خدمات ،ارائه مداوم نوآوری ،افزایش بهرهوری
و در دست گرفت میدان رتابت برای سازمانهایی به دست خواهد آمد که راههای جدیدی برای توانمند ساخت کارکنانشـان
یافتهاند (اسمیت .)2999 ،1تعاریف توانمندسازی در بی نویسندگان و صاحبنظران مدیریتی متفـاوت اسـت .فرانـز،)2994( 2
توانمندسازی را انتقال تدرت و اختیار تعریف کرده است .محققان دیگری مانند توماس ،)1009( 3توانمندسـازی را بـه مثابـه
انگیز

درونی وظیفه معرفی کرد .عالوه بر ای  ،السیر )2992( 4اعتقاد داشت که توانمندسازی ،کارکنان را بـه مشـارکت در

مدیریت تادر میسازد و اصطالحی وسیعتر از خویشت داری و خودکنترلی اسـت .وکیـو )2999( 5نیـز ،توانمندسـازی را بـه
مجموعه فنون انگیزشی اطالق کرده است که به دنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان به منظور بهبـود عملکـرد آنـان ایجـاد
میشود .از طرفی ،ویژگی اصلی توانمندسازی کارکنان ،همسو کردن اهداف فردی و سازمانی است .به هر حال ،توانمندسازی
را میتوان در برگیرنده مجموعه تدابیر و رو هایی دانست که به کمک آن ،رفتار کارکنان را دچار تغییر نموده ،آنهـا را تـادر
میسازد تا با توجه به شرایط سازمان ،بهتری تصمیمات را اتخاذ و با ارائه خالتیت در تالب فعالیتهای تیمـی ،سـازمان را در
جهت بهرهوری هدایت کند .ازطرف دیگر ،یکی از عوامر مؤثر اثربخشی سازمانی در محیطهای ورزشی ،نیروی انسـانی مـاهر و
کارآمد است .با ای که به نظر میرسد ای خصیصه سازمانی یک جنبه نظری دارد ،اما شواهد تجربـی کـافی وجـود دارنـد کـه
نشان میدهند ،اثربخشی سازمانهای ورزشی به شدت تحتالشعاع ای منبع سازمانی ترار دارد .عیدی و همکـاران(  ) 2911و
ابراهیم 6و همکاران ( ،)2913با بررسی اثربخشی سازمانی در فدراسیونهای منتخب ورزشی کشورهای ایـران و عـراق بـه ایـ
نتیجه رسیدند که یکی از الگوهای معنیدار برای نیر به هدف در فدراسیونهـای ورزشـی ،منـابع انسـانی مـاهر و متخصـص و
توانمند هستند .ای شواهد در حالی مشاهده میشود که کماکان جای سؤال و ابهام در ادبیات اثربخشی سازمانهای ورزشی از
بعد منابع انسانی بر جای گذاشته است .مطالعات گذشته ،عمدتاً بر منابع انسانی به مثابه یک متغیر پیشبی تأکید داشـتهانـد،
اما آیا منابع انسانی به خودی خود موجب اثربخشی سازمانها میشوند؟ تدر مسلم پاسخ منفی است .البته در سالهـای اخیـر،
محققان توانستهاند ،جنبههای توانمندسازی منابع انسانی در محیطهای ورزشی را از بعد رفتاری و ویژگیهای درونی و نگرشی
مورد مطالعه ترار دهند .برای مثال ،ایرانی و همکاران ( )1302و لقمانی و بنار ( )2912با مطالعه روی دانشجویان ورزشـکار بـه
ای نتیجه رسیدند که مهمتری پیشایند برای تعهد ورزشـی ،نگـر هـای روانشـناختی انگیـز

و هـدفمـداری هسـتند .در

پژوهشهای مشابه ،کلیو ،)1003( 1طالبپور و همکاران ( )1302و رمضانینژاد و همکاران ( )1303با بررسی نگر های شغلی
مدیران ،مربیان و داوران ورزشی به ای نتیجه رسیدند که توانمندسازی نگرشی و روانشناختی کارکنان در محیطهای ورزشـی،
متکی به ویژگیهای درونی شغر هستند .ای شواهد نشان میدهند که عالته محققان بـه توانمندسـازی درونـی کارکنـان در
محیطهای ورزشی بوده است.

1 - Smith
2 - Frans
3 - Thomas
4 - Lussier
5 - Vecchio
6 - Ibrahim
7 - Cleave
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آن چه که در سالهای اخیر در بی محققان منابع انسانی و رفتار سـازمانی در ورز

مـورد لفلـت تـرار گرفتـه آن اسـت کـه

متغیرهای سازمانی چگونه و با چه مکانیسمی میتوانند بسترهای الزم برای توانمندسازی کارکنان چـه در بعـد روانشـناختی و
نگرشی و چه در بعد رفتاری و عملکردی را فراهم کنند .با ای که شواهد و مدارک تجربی در ای زمینه اندک است ،امـا میـان
پیشینه توانمندسازی کارکنان در ابعاد نگرشی و رفتاری و روانشناختی ،تحقیقاتی مشاهده میشوند که مسیر پژوهشی را مهیـا
کردهاند .در ای زمینه ،میتوان به مطالعه دیتمور )2991( 1اشاره کرد که در پژوهشی به تحلیر رابطه میان اعتماد سـازمانی و
توانمندسازی روانشناختی کارکنان پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد ،اطمینان و اعتماد ،نقـش مهمـی در افـزایش تعامـر بـی
مافوق و زیر دستان در سطح سازمان دارد که انعکاس دهنده راهی است که در رسیدن به اهداف سـازمانی مـوثر خواهـد بـود.
نتایج ای مطالعه نشان داد که اعتماد در یک حد متوسط وجود دارد؛ در حالی که توانمندسازی پرسنر در حد باال تـرار دارد و
در همان زمان نتایج نشان داد کـه یـک همبسـتگی معنـیداری میـان اعتمـاد سـازمانی و توانمندسـازی پرسـنر وجـود دارد.
همچنی  ،یارمحمدیان و همکاران ( ،)1302در تحقیقی نقش متغیرهای سازمانی مانند عدالت و اعتمـاد سـازمانی را در ارتقـا و
توانمندسازی کارکنان از نظر روانشناختی و رفتاری ،مورد مطالعه ترار دهنـد .نتـایج پـژوهش آنهـا نشـان داد ،متغیرهـایی کـه
اصلیتری نقش را در تبیی خودارزیابی از تعالی سازمان ایفا میکنند شامر ،عدالت توزیعی ،اعتماد بـه سـازمان و اعتمـاد بـه
همکاران میشوند .عدالت توزیعی ،دارای اثر مستقیم ( )9/401و اثر لیر مستقیم ( )9/131با میانجیگـری تعهـد سـازمانی بـر
خودارزیابی از تعالی سازمانی بود .از طرف دیگر ،اعتماد به سازمان نیز ،دارای اثر مستقیم ( )9/414و اثر لیر مستقیم ()9/134
با میانجیگری خودارزیابی از تعالی سازمانی بود .در نهایت ،اعتماد به همکاران نیز اثر مستقیم ( )9/310و اثر لیـر مسـتقیم بـا
میانجیگری تعهد سازمانی ( )9/940داشت.
روی )2992( 2نیز در رساله دکتری خـود بـا عنـوان " کارکنـان ،سرپرسـتان و توانمندسـازی روانشـناختی" بـه بررسـی ابعـاد
توانمندسازی در سازمانهای دولتی پرداخت .وی با استفاده از رو های رگرسیون چند متغیره و تحلیر عاملی دریافت که بی
ادراکات کارکنان از توانمندسازی روانشناختی و اعتماد کارکنان به مـدیران ،رابطـه تـوی وجـود دارد .ایـ پژوهشـگر در پایـان
پیشنهاد میکند که سازمان برای اجرای برنامه توانمندسازی کارکنان ،باید تبر از هر چیز اعتماد کارکنان را جلب کند.
عالوه بر ای  ،رابینز و فردندال ، )2999( 3در پژوهشی اعتماد سازمانی و توانمندسازی را در یک مجموعه تجدیـد سـاختار شـده
بررسی کردند .آنها از مدل توانمندسازی محیط کار برای بررسی اثرات اعتماد سـازمانی و توانمندسـازمانی بـر دو نـوع از تعهـد
سازمانی شامر ،تعهد عاطفی و مستمر استفاده کردند .نتایج نشان داد که کارکنان توانمند شده ،سطح باالتری از اعتمـاد را دارا
هستند که در ادامه به سطح باالیی از تعهد عاطفی منجر گردیده شده بود ،اما توانمندسازی تعهد مستمر را نمیتوانست پـیش-
بینی کند.
پارتر 4و همکاران ( ،)1015معتقدند که اعتماد شبیه اتمسفر است ،به طور گسترده درباره آن صحبت میشود ،برای سـازمانهـا
حیاتی است ،اما هنگامی که زمان تعریف دتیق آن در حوزه سازمان فرا میرسد ،دچـار ابهامـات زیـادی مـیشـود .روانشناسـان
اجتماعی از طریق تأکید بر عوامر زمینهای که ممک است موجب افزایش یا کاهش اعتماد شوند ،اعتماد را به مثابه انتظار افراد
از رفتار دیگران هنگام تعامالت اجتماعی تعریف میکنند .روانشناسان شخصیت به اعتماد به مثابه یـک اعتقـاد یـا انتظـار و یـا
احساسی مینگرند که ریشه در شخصیت آدمی و ظرفیت روانی اولیه او دارد .اتتصاددانان و جامعه شناسان ،اعتمـاد را از منظـر
سازمانها و مشوقهایی بررسی میکنند که برای کاهش بیثباتی و نگرانی حاصر از تعامالت با بیگانهها ایجاد میشود.
1 - Ditmore
2 - Rue
3 - Robins and Fredendal
4 - Porter
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به ای ترتیب مالحظه میشود که محققان توانستهاند تا حدودی متغیرهای سازمانی مانند اعتماد را وارد مطالعات خـود کننـد،
اما ای سازوکار در سازمانها و محیطهای ورزشی چگونه عمر خواهد کرد؟ آیا اثرات اعتماد سازمانی به مثابه یک عامـر کـالن
در سازمان میتواند کارکنان را از بعد نگرشی و روانشناختی توانمند کند؟ بنابرای  ،مطالعه حاضر در صدد آن اسـت کـه اثـرات
اعتماد سازمانی به مثابه یک متغیر پیشبی را بر توانمندسازی کارکنان به مثابه یک متغیر مالک در اداره کر ورز

و جوانـان

استان ایالم شناسایی کند .عالوه بر ای  ،در تحقیق حاضر ،اثرات خردهمقیاسهای اعتمـاد سـازمانی بـر توانمندسـازی کارکنـان
شناسایی خواهد شد تا از ای طریق بتوان راهکارهای مؤثری را بر اساس کـارکرد هـر یـک از ایـ خـردهمقیـاسهـای اعتمـاد
سازمانی ارائه کرد .از ای رو ،همان طور که در مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است (شکر  ،)1ضم ای که رابطه بـی
اعتماد سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان تعیی خواهد شد ،از طرف دیگر ،به طور دتیقتر اثرات هر یـک از مؤلفـه-
های اعتماد سازمانی نیز بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تجزیه و تحلیر میشود .همچنی  ،نتایج ایـ تحقیـق مـیتوانـد
جنبههای توانمندسازی کارکنان را فراتر از ابعاد درونی مشالر و نگر های افراد ،مورد مطالعه ترار دهد.
اعتماد سازمانی

توانمند سازی
روانشناختی

گشودگی و صداتت

احساس شایستگی

تابلیت اعتماد

احساس معنی داری

شایستگی

احساس خودمختاری

نگرانی و دلواپسی

احساس مؤثر بودن

تعیی هویت

احساس مشارکت با دیگران

شکل  4ـ مدل مفهومی پژوهش

روششناسی
در ای تحقیق ،با توجه به موضوع مـورد بررسـی و رو

گـردآوری اطالعـات و دادههـای آمـاری ،تحقیـق از نـوع توصـیفی -

همبستگی است ،زیرا که هدف محقق از انجام ای تحقیق ،شناسایی رابطه میان اعتماد سـازمانی و توانمندسـازی روانشـناختی
کارکنان اداره کر ورز

و جوانان استان ایالم است.

جامعه آماری ای پژوهش شامر ،کارکنان اداره ورز

و جوانان استان ایالم بود که تعداد آنهـا برابـر بـا  129نفـر بـود .در ایـ

پژوهش ،شیوه نمونهگیری به صورت تصادفی ساده انجام شد .مطابق فرمول کوکران ،تعداد نمونه آماری  09نفر محاسبه شد که
به صورت تصادفی از بی کارکنان اداره ورز

و جوانان استان ایالم انتخاب شدهاند.

در ای مطالعه ،برای سنجش توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامهای استفاده گردید که به وسیله اسرریتزر )1005( 1تـدوی
شده است .ای ابزار اولی بار به وسیله نعامی ( )1343در ایران ترجمه شد .ای پرسشنامه شامر پـنج خـردهمقیـاس احسـاس
معنیداری در شغر ،با  4سؤال ،احساس شایستگی در شغر 4 ،سؤال ،احساس داشت حـق انتخـاب 4 ،سـؤال ،احسـاس مـوثر
1 - Spreitzer
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بودن 4 ،سؤال و احساس مشارکت با دیگران 6 ،سؤال است .پایایی آزمون توانمندسازی در پژوهشـی از طریـق آلفـای کرونبـاخ
برای بعد معناداری  ،9/41صالحیت  ،9/16خودمختاری  ،9/15اثربخشی  ،9/10مشارکت  9/41و روایـی آن از طریـق آزمـون-
آزمون مجدد برای بعد معناداری ،9/44 ،صالحیت  ،9/41خودمختاری  9/44و اثربخشی  9/ 44و مشارکت  9/44به دست آمده
است.
همچنی به منظور روایی سازه ای پرسشنامه از مدل اندازهگیری یا مدل تحلیر عاملی تأییدی از طریق نرمافزار لیزرل استفاده
شد که نتایج شاخصهای مناسبی برای اعتبـار سـازههـا و عامـرهـا نشـان داد( AGFI=9/09؛  GFI=9/01؛  χ2/df=1/94؛
) RMSEA=9/922
پرسشنامۀ دوم ،اعتماد سازمانی شاکلی-زاالبک 1و همکاران ( )1000بود که از پنج بعد و  42گویه تشکیر شـده بـود و شـامر،
ابعاد گشودگی و صداتت  4سوال ،تابلیت اعتماد  4سوال ،شایستگی  0سوال ،نگرانی و دلواپسـی  12سـوال و تعیـی هویـت 5
سوال بود .پایایی کلی ای پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ  9/01به دست آمد .همچنی آلفـای کرونبـاخ بـرای ابعـاد
گشودگی و صداتت  ، 9/40تابلیت اعتماد  ،9/45شایستگی  ،9/46نگرانی و دلواپسی  9/44و تعیی هویت  9/40بود .به منظـور
روایی سازه ای ابزار پژوهش نیز ،مدل تحلیر عاملی تأییدی به اجرا درآمد .شاخصهای براز

ای مدل نشان داد که عامرها و

گویههای مورد استفاده شده در ای تحقیق ،دارای اعتبار سازه بسیار مناسبی هستند و تفسیر نتایج بر اساس ایـ ابـزار روایـی
باالیی دارد ( AGFI =9/09؛ GFI =9/02؛  χ2/df =1/40؛ )RMSEA =9/915
مدلسازی معادالت ساختاری بر اساس نرمافزار لیزرل نسخه  4/5به منظور شناسایی اثـرات متغیرهـای پـژوهش و پـیشبینـی
توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کر ورز

و جوانان استان ایالم به کار گرفته شد .عالوه بـر ایـ  ،بـرای تعیـی روابـط

درونی متغیرها ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنیداری  9/95استفاده شده است.
یافتهها
همان طور که بیان شد ،تعداد  09نفر بر اساس فرمول کوکران و از یک جامعه  129نفری در مطالعه حاضر شرکت کردند کـه
نتایج ویژگیهای جمعیتشناختی نمونهها در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  4ـ ویژگیهای جمعیت شناختی نمونههای پژوهش
ابعاد
جنسیت
وضعیت تاهر

سطح تحصیالت

س

تجربه کاری

فراوانی

در صد فراوانی

زن

31

34/4

مرد

50

65/6

مجرد

21

23/3

متاهر

60

16/1

زیر دیرلم

3

3/3

دیرلم

16

11/4

فوق دیرلم

16

11/4

لیسانس و باالتر

55

61/1

 24-20سال

4

4/0

 39-35سال

11

14/0

 36-41سال

31

34/4

 42-41سال

21

39

 44-53سال

1

1/4

 1-5سال

16

11/4

. Shockley-Zalabak et al
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رشته تحصیلی
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 5-19سال

11

12/2

 19-15سال

21

23/3

 15-29سال

21

23/3

باالتر از  29سال

21

23/3

تربیت بدنی
لیر تربیت بدنی

50
31

65/6
34/4

از مدل سازی معادالت ساختاری برای شناسایی روابط متغیرهای اصلی پژوهش استفاده شد .نتایج نشان داد که عالوه بـر سـازه
نهایی اعتماد سازمانی ( p= 9/91؛ ،)r=9/41تمامی مؤلفههای آن شامر ،گشـودگی و صـداتت ( p= 9/91؛ ،)r=9/54تابلیـت
اعتمـاد ( p= 9/91؛ ،)r=9/35شایسـتگی ( p= 9/91؛ ،) r=9/30نگرانـی و دلواپسـی ( p=9/91؛  )r=9/46و تعیـی هویـت
( p= 9/91؛ ،)r=9/39رابطه مثبت و معنیداری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کر ورز

و جوانـان اسـتان ایـالم

داشتند (شکر.)2
مطابق با جدول شماره  ،2نتایج تمامی مدلهای تأییدی و تحلیر مسیر متغیرهـای پـژوهش نشـان داده شـده اسـت .بـر ایـ
اساس ،شاخصهای براز

مدلهای تأییدی و تحلیر مسیر نشان داد که تفسیر نتایج مستخرج از ایـ مـدلهـا ،دارای روایـی

باالیی هستند .در ای زمینه باید بیان کرد که اگر مقدار  λ2نسبت به درجه آزادی ( )dfکـوچکتر از  RMSEA ، 3کـوچکتر
از ( 9/1هو و بنتلر ،)1000 ،1و نیز  GFIو  AGFIبزرگتر از  9/09باشند ،میتوان نتیجه گرفت کـه مـدل اجـرا شـده بـراز
مناسبی دارد .ضریب استاندارد رابطه موجود نیز در صورتی که ارز

 ، tاز  2/54بزرگتر یا از  -2/54کوچکتر باشـد ،در سـطح

اطمینان  % 00معنیدار خواهد بود؛ بنابرای باید بیان کرد که هر کدام از ای شاخصها براز

مناسب مدلهای مربوطه را بـه

میزان باالیی ثابت کرده است.
جدول  2ـ نتایج حاصر از یافتههای مدل تحلیر مسیر
مقدار تی

ضریب استاندارد

نتیجه

فرضیات مدل مفهومی
بی اعتماد سازمانی و توانمند سازی روانشناختی ارتباط معنی داری وجود دارد.

3/24

9/42

تایید

بی گشودگی و صداتت و توانمند سازی روانشناختی ارتباط معنی داری وجود دارد.

4/14

9/54

تایید

بی مولفه ی تابلیت اعتماد و توانمند سازی روانشناختی ارتباط معنی داری وجود دارد.

3/24

9/35

تایید

بی مولفه شایستگی و توانمند سازی روانشناختی ارتباط معنی داری وجود دارد.

3/36

9/4

تایید

بی مولفه ی نگرانی و دلواپسی و توانمند سازی روانشناختی ارتباط معنی داری وجود دارد.

3/05

9/41

تایید

بی مولفه ی تعیی هویت و توانمند سازی روانشناختی ارتباط معنی داری وجود دارد.

2/40

9/43

تایید

 NNFI=9/03؛  IFI=9/40؛  CFI=9/09؛  AGFI= 9/02؛  GFI=9/01؛  RMSEA=9/915؛  χ2/df =1/40؛ χ2=1212/91

شاخصهای براز

مدلهای تحلیر مسیر پژوهش توانست ،مسیر تجزیه و تحلیر اثرات را فراهم آورد .همان طور که در شکر

شماره  2نشان داده شده است ،به طور کلی اعتماد سازمانی میتواند  11درصد از واریانس تغییرات توانمندی روانشناختی
کارکنان را به طور معنیداری ایجاد کند .همچنی بر اساس ای یافتهها مشاهده شد که از بی عوامر اعتماد سازمانی برای
پیش بینی توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کر ورز

و جوانان استان ایالم ،عامرهای گشودگی و صداتت و نگرانی و

دلواپسی ،از توان بیشتری برای پیش بینی متغیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان برخوردارند .به عبارت بهتر ،ای مؤلفهها
از اعتماد سازمانی میتوانند به ترتیب 20 ،و  22درصد از واریانس تغییرات توانمندسازی روانشناختی کارکنان را ایجاد کنند.

.Hu& Bentler
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بنابرای مالحظه میشود که توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمانهای ورزشی ،عمدتاً از طریق مؤلفههای اعتماد
سازمانی ایجاد میشوند.

اعتماد سازمانی
r= 9/42; t-value= 3/24; R2= 9/11

گشودگی و
صداتت
r= 9/54; t-value=4/14; R2= 9/20

توانمندسازی
روانشناختی

r= 9/35; t-value= 3/24; R2= 9/12

تابلیت
اعتماد

r= 9/49; t-value= 3/36; R2= 9/16

شایستگی

r= 9/41; t-value= 3/05; R2= 9/22

r= 9/43; t-value= 2/40; R2= 9/14

نگرانی و
دلواپسی

تعیی
هویت

شکل  2ـ نتایج مدلهای معادالت ساختاری پژوهش

بحث و نتیجهگیری
همان طور که بیان شد ،هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی سازوکار توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی
کارکنان اداره کر ورز

و جوانان استان ایالم بود .از ای رو پس از توزیع ابزار سنجش متغیرهای پژوهش ،دادهها مورد تجزیـه

و تحلیر ترار گرفتند .مهمتری یافتههای حاصر از تحلیر دادهها آن بود که همبستگی مثبت و معنیداری میان تمـامی ابعـاد
اعتماد سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان مشاهده شد.
در ادامه ،تجزیه و تحلیر دادها بر اساس مدلسازی معادالت ساختاری انجام شـد و نتـایج نشـان داد کـه حـدود  11درصـد از
تغییرات توانمندسازی روانشناختی کارکنان را میتوان با ایجاد اعتماد سازمانی تبیی کرد .نتیجـه بـه دسـت آمـده بـا نتیجـه
پژوهشهای نجفی و همکاران ( ، )2911دژبان و همکاران ( )1309و جواهری کامر ( )1344همخـوانی دارد .در تبیـی ایـ
یافته باید اشاره کرد که اعتماد سازمانی و توانمندسازی روانشـناختی ،از جملـه مهـمتـری عوامـر مـؤثر بـر بهبـود عملکـرد و
اثربخشی سازمانها به شمار میرود .ایجاد و توسعه اعتماد در سازمان در مرحله اول ،نیازمنـد ایجـاد یـک فرهنـ

بـر مبنـای

ارز های مشترکی در بی کارکنان است که به آن معتقد باشند .اعتماد دو طرفه در محیطی میتواند توسعه پیدا کند کـه در
11
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آن محیط ،ارز های مشترک ،صداتت و انسجام به مثابه پایه و اساس اعتماد در بی افراد تلمداد شـوند؛ بنـابرای بـه منظـور
افزایش حس اعتماد و توانمندسازی کارکنان از نظر روانی ،مدیران میتوانند کارکنان را به حر مسائر و مشکالت کاری ترلیب
کرده ،در ایجاد پیوند عاطفی بی کارکنان و سازمان تال

کنند .همچنی  ،به نظر میرسد که روابط مناسب و تابر اعتماد بی

مدیران و کارکنان در محیط کاری میتواند عامر برجسته ای برای نیر به توانمندسازی روانشـناختی کارکنـان باشـد .از طـرف
دیگر ،اعتماد پایه و اساس توانمندسازی است ،لذا ایجاد جو اعتماد در اداره ورز

و جوانان ،سبب افزایش توانمنـدی کارکنـان

میشود .از ای رو ،مدیران ورزشی می توانند نسبت به کارکنان با صداتت و درستی ،رفتاری منصفانه داشته و در رفتار و گفتـار
دارای ثبات باشند و همچنی در ارزیابی عملکرد کارکنان از معیارهای روش و شفاف استفاده کنند .عالوه بـر ایـ  ،مکانیسـم-
های مطرح شده میتوانند به مدیران کمک کنند تا آنها به دیدگاهها و نظـرات کارکنـان احتـرام بگذارنـد ،در کارکنـان دربـاره
لیاتت و صالحیت مدیرانشان ایجاد اعتماد نمایند و در نهایت ،محیطی ام و مناسبی برای کارکنان فراهم نموده تا زمینه جلب
اعتماد و توانمندی آنها ایجاد شود.
عالوه بر ای  ،سایر نتایج مدل معادالت ساختاری نشان میدهد که  20درصد از تغییرات توانمندسازی روانشناختی سازمانی بـه
طور معنیداری از طریق گشودگی و صداتت تبیی شـد .آزادی عمـر کارکنـان در مخالفـت بـا مواضـع سرپرسـت مسـتقیم و
همکاران ،عدم ترس کارکنان در ابراز عقاید خود در سازمان و اظهار نظر درباره تصمیماتی که بر شغر آنـان تـأثیر مـیگذارنـد،
همگی از عواملی محسوب میشوند که میتوانند بعد صداتت و گشودگی را در کارکنان افـزایش داده ،بـه میـزان اعتمـاد آنـان
نسبت به سازمانی بیافزاید که در آن مشغول به فعالیت هستند .در سالهای اخیر ،دسـتانـدرکاران مـدیریت و سـازمان توجـه
زیادی به مفهوم صداتت در سازمانها نشان دادند .آنها توانمندسازی نیروی انسانی را به مثابه اتدامات راهبردی مدیریت ماننـد
تفویض اختیار و تدرت تصمیم گیری در ردههای پایی تر سازمان ،سهیم کردن کارکنان در اطالعات و دسترسی آنان به منـابع
سازمانی دانستند .وجود نیروی انسانی صادق و وفادار به اهداف و ارز های سازمانی و تمایر به حفظ عضویت در سـازمان کـه
حاضر باشند با تمام تال

و کوشش فراتر از وظایف و مسئولیتهای تعیی شده در چهارچوب شرح شغر فعالیت نمایند مـی-

توانند ،عوامر مهمی در اثربخشی سازمانی باشند که مـرتبط بـا توانمندسـازی کارکنـان هسـتند .در همـی زمینـه ،ابـراهیم و
همکاران ( )2913نشان دادند که نیروی انسانی ماهر در فدراسیونهای منتخب ورزشی عراق ،عامر برجستهای به منظـور نیـر
به اثربخشی سازمانی است .به هر حال ،توانمندسازی سازمانی بر ساختار ،رویهها و مشارکت همکارانه کارکنـان در رسـیدن بـه
اهداف سازمانی متمرکز است و همچنی تکنیک جدیدی برای افزایش بهرهوری از طریـق افـزایش تعهـد کارکنـان نسـبت بـه
سازمان و بالعکس است .کونزاک 1و همکاران( ،)1009بیان کردند که اتدامات مدیریت ،فقط مجموعهای از شرایطی هستند که
میتوانند کارکنان را توانمند سازند ،اما لزوماً تفویض اختیار و تدرت تصمیمگیـری از سـوی کارکنـان مـافوق بـه کارکنـان رده
پایی  ،به معنی توانمندسازی نیست.
نتایج دیگر مدل معادالت ساختاری نشان داد که در حدود  12درصد از تغییرات توانمندسازی روانشناختی سازمانی را میتـوان
با مؤلفه تابلیت اعتماد تبیی کرد .در تبیی ای نتایج باید بیان کرد ،سـطح پـایی اعتمـاد در سـازمان موجـب مـیشـود کـه
کارکنان جریات اطالعات را در سازمان منحرف کنند و با کارکنان و همکاران با بدگمانی و سـو ظـ رفتارکننـد .هنگـامی کـه
اعتماد کاهش پیدا کند ،موانع ارتباطاتی ایجاد شده ،اطالعات به طور باز و صادتانه جریان پیـدا نمـیکنـد و در نهایـت ،فراینـد
تصمیمگیری ضعیف شده ،کیفیت تصمیمات نزول مییابد .در محیطی که سطوح اعتماد پایی است ،نوآوری و خالتیت نیـز بـا
مشکر مواجه میشوند (دارابی .)1309،در چنی سازمانهایی ،کارکنان از ای موضوع هراس دارند که مبادا طرح نقشه آنها بـا
شکست مواجه شود ،یا ای که آنها از سوی همکارانشان مورد تمسخر ترار گیرند؛ زیرا آنها از راهها و شیوههای نـوی  ،وحشـت
4- Konczak et al
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دارند .همان طور که در شکر  1مشخص شده است ،نتایج مدل معادالت ساختاری نشان میدهند کـه در حـدود  16درصـد از
تغییرات توانمندسازی روانشناختی کارکنان را میتوان با شایستگی تبیی کرد .به هر حال ،احساس شایستگی درجـهای اسـت
که یک فرد میتواند وظایف شغلی خود را با مهارت انجام دهد ،چنان چه کارکنان در سازمان به چنی درجهای برسـند ،در آن
صورت اعتقاد خواهند داشت که در رویارویی با چالشهای جدید میتوانند بیاموزند و رشد کننـد .مطالعـات نشـان مـیدهنـد،
سازمانهایی که دارای اعضایی با سطوح باالیی از احساس شایستگی و تعهد هسـتند ،معمـوأ از عملکـردی بـاالتر و لیبـت و
تأخیر کمتری برخوردار میشوند .در موارد بسیاری ،سازمانها به افرادی نیاز دارند که به نفـع سـازمان فراتـر از وظـایف مقـرر
نمایند و در نتیجه دارا بودن کارکنانی که ارز ها و اهداف سازمان در آنها درونی شده و آن را متعلق به خود بدانند ،ای

تال

اطمینان را به وجود میآورد که افراد باطناً در جهت تأمی منافع سازمان کار و تال

نمایند (مـایر .)1006،بنـابرای  ،بـا درک

بهتر از چگونگی پاسخ افراد به بازخوردهای تقویتی ،سازمانهای ورزشی میتوانند کارکنان دارای شایستگی بـاال را بـه بهتـرب
نحو در پستهای مهم و حیاتی به کار بگیرند و ضم افزایش میزان اعتماد در آنان ،زمینـه توانمندسـازی را در آنـان تسـهیر
کنند.
نتایج دیگر مدل معادالت ساختاری نشان میدهند که  22درصد و  14درصد از تغییرات توانمندسازی روانشناختی کارکنـان را
میتوان به ترتیب ،از طریق نگرانی و دلواپسی و تعیی هویت تبیی کرد .در تفسیر ایـ نتـایج مـیتـوان بیـان کـرد کـه اگـر
کارکنان احساس کنند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال میکنند ،در نتیجه احساس میکننـد ،در جـادهای حرکـت مـی-
کنند که وتت و نیروی آنان با ارز

است .هویت و معنیدار بودن بیانگر با ارز

بودن اهداف شغلی و عالته درونی شخص به

شغر ،معنیدار بودن تناسب بی الزامات کاری و باورها ،ارز ها و رفتارهاست .در حقیقت ،ای تجربه در کارکنان را میتوان از
طریق دیدگاه پویاییشناسی شغلی 1نیز توجیه کرد .بنیانگذاران ای دیدگاه معتقد بودند که افراد زمانی به وظایف کاری خـود
واکنش مثبتی نشان میدهند که احساس کنند ،در آیندهای نزدیک پیشرفت میکنند .فرید 2و همکاران ( ،)2991نشان دادنـد
که واکنش کارکنان به شدت تحت تأثیر گذشت زمان است و در هر مقطع زمانی واکنش و نگر های کارکنان به شغرشان بـر
اساس اعتماد و عدالت سازمانی متفاوت خواهد بود ،بنابرای  ،آن چه که برای مدیران سازمانهای ورزشی حائز اهمیت است آن
است که مراحر شغلی کارکنان را از طریق اعتماد سازمانی درک و به منظور نیر به توانمندسازی و ارائه واکنشهـای مثبـت از
سوی آنها ،تمامی نگر ها و نیازهای موجود در کارکنان را شناسایی کنند تا از ای طریق ،ضم توسعه و توانمندسازی منـابع
انسانی بتوانند گام بلندی در جهت بهرهوری سازمان خود بردارند؛ بنابرای  ،به مدیران ورزشی توصیه می شود ،بـه شایسـتگی-
های کارکنان در انجام وظایف و تقویت هویت سازمانی آنها توجه داشته باشند و بر ای اساس ،توسعه فرهن

سازمانی مبتنـی

بر ارز های مشترک بی مدیران و کارکنان و تقویت ارتباطات مثبت دو طرفه با ایجاد اعتمـاد مشـترک ،زمینـه سـاز اعتمـاد
سازمانی و توسعه کارایی و اثربخشی سازمانی خواهد شد.
منابع
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Abstract
Objective: The aim of present study was to identify the mechanism of employees’
psychological empowerment based on organizational truth in sport and youth office of Ilam
province.
Methodology: Method of this research was correlative-descriptive, and statistical sample was
90 employees. Measurement instruments contained two questionnaires of organizational truth
of Shockley-Zalabak et al (1999) that had 42 items and 5 sub items, and psychological
empowerment of Spreitzer (1995) which had 22 items and 5 sub items. Reliability of
questionnaires calculated 0.91 and 0.93 by Cronbach’s alpha coefficient, and their contextual
validity were confirmed from sport scholars and experts. Also, running the confirmatory
model by LISREL software demonstrated both of the instruments had adequate construct
validity.
Result: Path analysis by structural equation model method shown that factors of openness
and honest (R2= 0.29) and solicitude and anxiety (R2= 0.22) were the best antecedents of
employees’ psychological empowerment. Totally, about 17 percentage of employee’s
psychological empowerment create throughout organizational truth in sport.
Conclusion: it is suggested to sport managers of organizations that for empowering human
resources and improve the organizational effectiveness try to provide the necessary
equipment for truth based on environment.
Keywords: Organizational Truth, Openness and Honest, Solicitude and Anxiety,
Psychological Empowerment, Sport.
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