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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،ارائه مدل معادالت ساختاری ارتقای توانمند سازی و اثربخشی سرمایه انسانی از طریق تفویض
اختیار در سازمانهای ورزشی بود.
روششناسی :پژوهش از نوع توصیفی است و به روش همبستگی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه سرمایههای
انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان ،شامل اداره کل ورزش و جوانان ،ادرات تابعه ،هیاتهای ورزشی و باشگاههای ورزشی
با حجم جامعه آماری  ۰۵۴نفر بود .بر اساس فرمول کوهن ( )0۴۴۴حجم نمونه 0۴2 ،نفر در نظر گرفته شد که به صورت
تصادفی طبقهای از بین جامعه آماری انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامههای اصول تفویض اختیار مؤثر
جامعه صنعتی ( ،)۶۹۹۱توانمندسازی کارکنان اسپریتزر ( )۶۹۹۵و اثربخشی سازمانی هسو ( )0۴۴0به ترتیب با پایایی (,۴/۹۱
 )α=۴/4۱,۴/4۰استفاده شد؛ همچنین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تائید متخصصان قرار گرفت .برای تجزیه و
تحلیل دادهها ،آمار توصیفی ،استنباطی و مدل معادالت ساختاری در نظر گرفته شد.
یافتهها :تحلیل مسیر الگو ،رابطه بین تفویض اختیار با توانمندسازی و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی
حاکی از مناسب بودن مدل است .در ضمن بر اساس مدل رگرسیونی ،بین تفویض اختیار و مؤلفههای مؤثر بودن ،حق انتخاب و
تصمیم گیری؛ همچنین بین توانمندسازی و مؤلفه تصمیم گیری ،رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجهگیری :به طور کلی میتوان عنوان کرد ،مدیران ارشد سازمانهای ورزشی با دادن حق انتخابهای به جا و فراهم ساازی
شرایط مناسب در فرصتهای مختلف تصمیمگیری ،احساس مؤثر بودن و اعتماد به نفس را در کارکنان افزایش دهند.
واژههای کلیدی :اثربخشی ،تفویض اختیار ،توانمندسازی ،سازمانهای ورزشی ،سرمایه انسانی.
*نویسنده مسئول :تلفن03499630210 :

E - mail: r.nazari@khuisf.ac.ir
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مقدمه
آنچه مسلم است ،این است که امروزه قدرت رقابتی ملتها در کیفیت سرمایه انسانی آنهاست (دستگری و همکاران.)۶9۹0 ،
پژوهشگران بر این باورند که ایجاد زمینه برای یادگیری و تعالی کارکنان با توجه به مؤلفههای تفویض اختیار و اجرایی نمودن
آن ،راهگشا برای بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان است و کارکنان راضی ،خشنود و عالقمند ،دستیابی به اثر بخشی و
کارایی سازمان را تضمین خواهند کرد (زمانی و همکاران .)۶9۹0 ،نکته مهمی که نباید فراموش نمود ،این است هنگامی که
کارکنان برای انجام کار توانمند هستند و میخواهند کارشان را انجام دهند ،مدیریت دخالت میکند و به آنها می گوید که «
چه کار انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند» برای مدیران مشکل است که اختیار را به دیگران واگذار کنند ،زیرا فکر
میکنند که با تفویض اختیار ،قدرت از دست آنها خارج میشود (احمدی و همکاران .)۶94۹ ،باید توجه داشت که تفویض
اختیار ،از ابزارهای بسیار مهم و حساس مدیریت پیروزمند است (ملکی و همکاران .)۶9۹۴ ،از مهمترین دلیل های تفویض
اختیار ،بهره برداری از وقت مدیر و همچنین تواناییهای کارکنان است .واگذاری اختیار بسیار آسان است ،ولی چنانچه بدون
برنامهریزی و آماده نمودن پیش نیازها انجام شود ،ممکن است ،به همان آسانی با ناکامی مواجه و مدیر را ناچار کند تا اختیار
داده شده را پس بگیرد .از طرف دیگر ،توانمندسازی به معنی کم کردن کنترل ،اجازه دادن به افراد جهت تصمیم سازی و هدف
گذاری است (امیدی و همکاران.)۶9۹۶ ،
یکی از فرضهای اساسی رفتار سازمانی ،شناخت ویژگیهای فردی و ارتباطی افراد در جهت دسترسی به اثربخشی ،کارایی و در
نهایت ،بهره وری بیشتر و تحقق اهداف سازمانی است (گودرزی و همکاران .)۶9۹۶ ،صاحب نظران و محققان بر این اعتقادند
که اثربخشی ،موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیلهای سازمانی است و تصور سازمانی بدون ساخت اثربخشی مشکل است
(کوزه چیان و همکاران .)۶94۹ ،در همین راستا ،اثربخشی واقعی سازمانها را میزان نیل به اهداف سازمانی و قابلیت بهره وری
از محیط برای کسب منابع ارزشمند برای استمرار عملکرد دانسته (یوکل ،)0۴۴4 ،۶از این رو اگر اثربخشی سازمانی را میزان
حصول اهداف از پیش تعیین شده در نظر بگیریم ،در سازمان های ورزشی با توجه به ماهیت فرهنگی ،اجتماعی آنها ،روابط
بین مدیر و کارکنان بسیار مهم و در اثربخشی فعالیتها اثرگذار است؛ از این رو بر شناسایی نیازها توسط مدیران تأکید می
شود (شعبانی بهار و همکاران.)۶9۹0 ،
امروزه توانمندسازی ،به عنوان یکی از ابزارهای مفید ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی میشود (کروبی و
متانی .)۶944 ،منتهی باید توجه داشت که ارزیابی اعتبار و پایایی اثربخشی سازمانی ،بسیار سخت است (تجاری و
شیخعلیزاده .)۶9۹0،سختی در ارزیابی عملی اثربخشی سازمانی ،بدین دلیل پیش آمده است که هیچ گونه معیار نهایی و قابل
قبول اکثر صاحبنظران برای ارزیابی اثربخشی وجود ندارد (نظری و همکاران .)۶9۹0 ،به نظر می رسد با توجه به اهمیت روز
افزون توانمندسازی در سازمانها گرچه موانع (ساختاری ،رفتاری و محیطی) زیادی بر سر راه سازمانها قرار گرفته است ،ولی
به طور کلی ،مدیران به خاطر شفاف بودن مفهوم توانمندسازی ،نگرشهای منفی در قبال زیردستان ،ترس از دست دادن قدرت
و ترس از مازاد بر نیاز بودن ،از اجرای برنامههای توانمندسازی در سازمان خودداری میکنند (ابطحی و عباسی .)۶94۱ ،در
واقع توانمندسازی برآن است که با ایجاد عالقه ،انگیزش و آموزش ،قابلیتها و شایستگیهای کارکنان را بپروراند و تحقق
اهداف سازمان را بر عهده افرادی توانمند بگذارد (فراهانی و همکاران۶9۹۴ ،؛ صفری و همکاران .)0۴۶۶ ،توانمندسازی
کارکنان ،یکی از تکنیکهای مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و تواناییهای فردی و گروهی
آنها در راستای اهداف سازمانی است (ناظمی و همکاران .)۶9۹0 ،با دادن اختیار تصمیمگیری به یک فرد ،باید همه افرادی از
آن آگاه شوند که تحت تأثیر تصمیم قرار میگیرند؛ در غیر این صورت ،توانایی اساساً بی اثر خواهد بود .نکتهای که نباید
1 . Yukl
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فراموش کرد ،این است که مدیران باید توجه داشته باشند ،در طول واگذاری اختیار به زیردستان ،مدیران باید حمایتهای الزم
را از کارکنان داشته باشند (احمدی و همکاران)۶94۹ ،؛ زیرا مبنای عدم تمرکز سازمانی ،تفویض اختیار یا واگذاری اختیارات
بیشتر و متناسب با مسئولیتها به مدیران و مسئولین سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی از سوی مقام مسئول دستگاه است
(ملکی و همکاران .)۶9۹۴ ،بدیهی است آثار و پیامدهای ناشی از تمرکز سازمانی یا به عبارت دیگر ،عدم تفویض اختیارات کافی
به مسئوالن ذیربط در یک ساخت اداری متمرکز ،مسائل و مشکالت اداری را تشدید خواهد کرد .از این رو پارهای از معایب و
آثار نامطلوب ناشی از نظام متمرکز اداری را میتوان در عمل با اعطای اختیارات تام یا فوق العاده به مقامات و مأموران ذیربط یا
به عبارت دیگر ،به اجرای سیاست عدم تمرکز سازمانی مرتفع کرد .در همین راستا ،ناظمی و همکاران ( )۶9۹0پیشنهاد
میکنند که اگر کارکنان درک مثبتی از رویههای سازمانی داشته باشند ،تصمیمات به دور از هرگونه تبعیض و جانبداری اتخاذ
گردد ،شاخصهای توانمندسازی افزایش خواهد یافت .کازالوسکاتی ۶و همکاران ( ،)0۴۶۶به این نتیجه رسیدند که
توانمندسازی کارکنان ،به عنوان افزایش اختیارات کارکنان برای تصمیمگیری و فرآیند بهبود توصیف کارکنان در سازمان با
استفاده از آموزش ،به مشارکت و کارگروهی در نظر گرفته میشود .بنابراین کارگروهی سازمانی ،یک ابزار در استفاده از اثر توأم
توانمندسازی است .یانگ 0و همکاران ( ،)0۴۶۶با سه شاخص متمایز به اثربخشی سازمانی :رضایت شرکت کنندگان ،دستیابی
به هدف و منابع سیستم ،به این نتیجه رسیدند که کار گروهی تخصصی مثبت ،به رضایت شغلی و همچنین عملکرد بهینه تیم
مرتبط است .در همین راستا ،می توان اذعان کرد با توجه به تخصصی تر شدن وظایف ،اداره سازمانهای بزرگ امروزی با تنوع
فعالیتها و مسائل و مشکالت گوناگونی که با آن مواجه میباشند (اسمیت و توشمن ،)0۴۴۵ ،9لذا بدون تفویض قسمتی از
اختیارات مدیریت به مدیران سطوح پایین تر و ایجاد عدم تمرکز در انجام فعالیتها ،امری غیرممکن به نظر میرسد (ویی و
یان.)0۴۶۴ ،۰
بر اساس پژوهش های انجام شده بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی ،تفویض اختیار مدیران با اثربخشی و تأثیر ساختار
کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی ،همچنین بین انگیزش مشارکت ،توانمندسازی روانشناختی و تعهد عاطفی کارکنان و در
نهایت بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان رابطه وجود دارد (زمانی و همکاران۶9۹0 ،؛ صفری و همکاران،
0۴۶۶؛ امیدی و همکاران۶9۹۶ ،؛ کوزه چیان و همکاران۶94۹ ،؛ ناظمی و همکاران .)۶9۹0 ،هر چند محققان اذعان نمودهاند
که رهبران بر رفتارهای توانمندسازی تاثیر قوی داشته ،موجب تسهیل ایده پردازی و خالقیت در کارکنان میشوند (اوزارلی،۵
)0۴۶۵؛ ولی امروزه در بسیاری از سازمانهای ورزشی ،جمع کثیری از مدیران دارای مشغله فراوان بوده ،همواره بیشتر از
ظرفیت خود فعالیت میکنند ،از این رو شاید نتوانند به قدر کافی به کارکنان خود امکان استفاده از تواناییها و پتانسیلهای
فردی را بدهند (فراهانی و همکاران .)۶9۹۴ ،از این رو به نظر میرسد ،مقوله آموزش مدیران و کارکنان میتواند شرایط
توانمندسازی را درکارکنان افزایش داده ،شرایط اعتماد مدیران به کارکنان سازمان را فراهم آورد (شکاری و حیدرزاده.)0۴۶۴ ،
از آنجا که استان اصفهان در مقوله ورزش به عنوان یکی از استانهای برتر شناخته میشود و مدیران ورزشی این استان در
سطح همگانی ،قهرمانی و حرفهای در بخشهای مختلف مشغول فعالیت باشند ،به نظر میرسد که کمتر به کارکنان
سازمانهای متبوع خود اعتماد داشته ،از این رو شاید بتوان اذعان کرد ،بسیاری از سازمانهای ورزشی مشکالت جدی در امر
جانشین پروری دارند و یا مدیران دچار محدودیت زمانی برای انجام فعالیتهای کلیدی خود ،بخصوص در امر برنامهریزی
میباشند .با وجود اینکه نیروهای متخصص فراوانی در دسترس است ،ولی در کیفیت تصمیمات دچار مشکل هستند .بر اساس
1. Kazlauskaite
2.Yang
3 .Smit and Tushman
4 . Wei and Yuan
5 . Özarallı
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یافتههای محققان که به آن اشاره شد به نظر میرسد ،تفویض اختیار در مدیریت زمان به مدیر یاری رسانده ،به توسعه و رشد
سازمان کمک میکند .در این راستا به نظر میرسد ،توانمندسازی کارکنان میتواند شرایطی را بهوجود آورد که مدیران بتوانند
بیشتر به کارکنان تفویض اختیار نموده ،سطح اثربخشی سرمایه اجتماعی سازمانهای ورزشی را باال ببرند .با توجه به مفروضات
عنوان شده ،سؤالی که مطرح است این که چگونه میتوان از طریق تفویض اختیار ،سرمایههای انسانی توانمندی تربیت کرد و
نهایت ًا اثربخشی سازمانی را ارتقا داد؟ از این رو ،ضرورت شناخت و آگاهی از مهارتهای تفویض اختیار مدیران ورزشی و تبیین
روابط بین آنها با توانمند سازی و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی که هدف عمده این تحقیق است،
میتواند منجر به یافتههایی شود که با شناسایی سطوح مهارتهای تفویض اختیار مدیران ،نسبت به زیر دستان منجر به بهبود
سطح توانمندسازی و در نهایت اثربخشی سازمانی سرمایههای انسانی شود.
روششناسی
این پژوهش ،از نوع توصیفی ا همبستگی بود که به روش میدانی انجام گردید .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه کارکنان اعم
از زن و مرد شاغل رسمی و غیر رسمی در اداره کل ورزش و جوانان و ادارات تابعه ،هیئتهای ورزشی ،باشگاههای ورزشی،
سازمانهای ورزشی دولتی و غیر دولتی در استان اصفهان بودند .حجم جامعه آماری این پژوهش بر اساس اطالعات دریافت
شده از سازمانهای منتخب ۰۵۴ ،نفر بود .بر اساس فرمول کوهن ( ،)0۴۴۴حجم نمونه  0۴2نفر در نظر گرفته شد که به
صورت تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری انتخاب گردید .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه اصول تفویض اختیار مؤثر
جامعه صنعتی )۶۹۹۱(1با  ۰۶گویه در  ۰مؤلفه مزایای تفویض اختیار مؤثر ،برنامهریزی تفویض اختیار موثر ،اجرای تفویض
اختیار مؤثر ،دامهای موجود در مسیر تفویض اختیار و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر )۶۹۹۵( 0با  ۶0گویه در ۰
مؤلفه مؤثر بودن ،معنی داری ،احساس شایستگی ،حق انتخاب و پرسشنامه اثربخشی سازمانی هسو )0۴۴0( 9با  ۶۹گویه در ۰
مؤلفه سازماندهی ،تصمیم گیری ،ارتباطات افراد ،رضایت شغلی بود .مقیاس اندازهگیری تمامی پرسشنامهها ،طیف لیکرت ۵
ارزشی بود .برای سنجش پایایی ابزار اندازهگیری ضریب آلفای کرونباخ برای تفویض اختیار ( ،)۴/۹۱توانمندسازی ( )۴/4۰و
اثربخشی ( )۴/4۱محاسبه گردید؛ همچنین روایی صوری ،مورد تایید کارشناسان قرار گرفت .روایی محتوایی ،از طریق ضریب
توافق دیدگاه  ۶۴نفر از اساتید مدیریت ورزشی اخذ گردید که حاکی از تایید شدن روایی محتوایی ابزارهای پژوهش داشت .در
پژوهش حاضر ،به منظور بررسی ،تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و آمار
استنباطی (آزمون رگرسیون و مدل معادالت ساختاری )۰استفاده شد .کلیه دادهها با استفاده از نرم افزارهای اسپیاساس
نسخه  ۶۹و لیزرل نسخه  4/۵۰تحلیل شد.
یافتهها
طبق نتایج بدست آمده از آمار توصیفی از بین ابعاد تفویض اختیاار ،مزایاای تفاویض اختیاار ماؤثر باا میاانگین 9/49 ± ۴/۰0
بیشترین و برنامه ریزی تفویض اختیار مؤثر با میانگین ،9/00 ± ۴/۶۶کمترین است .از بین ابعاد توانمندسازی کارکناان ،حاق
انتخاب با میانگین ،9/۵۱ ± ۴/09بیشترین و معنی داری باا میاانگین  ،9/00 ± ۴/۶0کمتارین اسات .همچناین از باین ابعااد
اثربخشی سازمانی ،رضایت شغلی با میانگین  ،9/۰۴ ± ۴/۶۹بیشترین و سازماندهی با میانگین ،9/0۹ ± ۴/0۴کمترین است.

1 . Effective Delegation Industrial Society Questioner
2. Spinzer
3. Hsu
4. Structural Equation Modeling

93

نظری و علی پناهیان

مدیریت منابع انسانی در ورزش /پاییز و زمستان  /4931سال  /9شماره 4

در آمار استنباطی ،ابتدا برای تعیین چگونگی توزیع دادهها از آزمون کلموگراف ا اسمیرنوف استفاده شد .بر اساس نتایج بدست
آمده ،توزیع دادهها از وضعیت نرمال برخوردار بودند.
با توجه به جدول ( ،)۶به دلیل اینکه سطح معناداری بدست آمده از سطح  ۴/۴۵کمتر است ،مایتاوان بیاان کارد ،رابطاه باین
تفویض اختیار و توانمندسازی سرمایه انسانی ،از نوع خطی و معنا دار است.
جدول  4ـ آزمون رگرسیون برای تعیین پیشبینی بین تفویض اختیار و توانمندسازی سرمایه انسانی
نام متغیر

R2

T

sig

R

ضریب ثابت

4/۰۴

۴/۴۴۶

مزایای تفویض اختیار

۰/۴9

۴/۴۴۶

۴/2۹

۴/۰9

اجرای تفویض اختیار

۴/0۰

۴/4۶

توجه به دامهای تفویض اختیار

0/۰4

۴/۴۴۶

برنامه ریزی تفویض اختیار

۴/90

۴/۵۶

F

۶4/2۴

Sig

۴/۴۴۶

با توجه به جدول ( ،)0به دلیل اینکه سطح معناداری بدست آمده از سطح  ۴/۴۵کمتر است ،مایتاوان بیاان کارد ،رابطاه باین
تفویض اختیار و اثربخشی سازمانی ،از نوع خطی و معنا دار است.
جدول  2ـ آزمون رگرسیون برای تعیین پیشبینی بین تفویض اختیار و اثربخشی سرمایه انسانی
نام متغیر

R2

T

sig

ضریب ثابت

۶9/۵۱

۴/۴۴۶

مزایای تفویض اختیار

۶/92

۴/2۶

9/۱۰

۴/۴۴۶

اجرای تفویض اختیار

-۶/۰۶

۴/۶۵

توجه به دامهای تفویض اختیار

۶/۶2

۴/0۰

برنامه ریزی تفویض اختیار

R

۴/02

۴/۵0

F

۶۰/۱۹

Sig

۴/۴۴۶

شکل ( ،)۶الگو اثربخشی سرمایه انسانی با توجه به تفویض اختیار و توانمندسازی ساازمانهاای ورزشای را در حالات تخماین
استاندارد نشان میدهد .نتایج تخمین قسمت زیرین شکل ،حاکی از مناسب بودن مدل است.
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شکل  4ـ ارائه مدل اثربخشی سرمایه انسانی با توجه به تفویض اختیار و توانمندسازی کارکنان در سازمانهای ورزشی

نتایج جدول  ،9گویای این مطلب است که شاخصهای نسبت خی دو به درجه آزادی برابر باا  ،0/4۶شااخص نیکاویی بارازش
( ،)GFIبرابر با  ۴/۹۶و شاخص  ،RMSEAبرابر با  ۴/۴۶4در سطح قابل قبولی قرار دارند؛ بدین معنی که مدل تحقیق حاضار
دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است و از بارازش مناسابی برخاوردار اسات.
نسبت خی دو به حجم نمونه بسیار وابسته است و نمونه بزرگ کمیت خی دو را افزایش میدهد ،بیش از آنچاه بتاوان آن را باه
غلط بودن مدل نسبت داد .ایده ال آن است که مقدار خی دو ،دارای سطح معنااداری بیشاتر از  ۴/۴۵باشاد یاا مقادار خای دو
تقسیم بر درجه آزادی بین  0تا  9باشد .هر چه مقدار ریشه میانگین مربعات باقیمانده ( )RMRبه صفر نزدیکتر باشد ،مادل از
برازش بهتری برخوردار است و به عنوان یک معیار مقادیر کمتر از  ،۴/۴۵به عنوان برازش مناسب مدل در نظر گرفته میشاود.
مقادیر شاخصهای برازش تطبیقی  GFIو  ،NFIبین صفر تا  ۶متغیر هستند و هر چه ایان مقاادیر باه یاک نزدیکتار باشاند،
نیکویی برازش مدل با دادههای مشاهده شده بیشتر است .مقادیر مساوی یا باالتر از  ،۴/۹به عنوان معیار مناساب مادل در نظار
گرفته میشوند .شاخص نیکویی برازش تعدیل شده  AGFIبرای مدلهای دارای بارازش خاوب بزرگتار از  ۴/۹۴اسات .ریشاه
میانگین مربعات خطای برآورد  RMSEAبرای مدلهای خوب ،زیر  ۴/۴4است .به عباارت دیگار ،مادل آنچناان از بارازش و
تناسب خوبی برخوردار است ،حاکی از تایید شدن تحلیل مسیر توانمندسازی و اثربخشی سرمایه انساانی باا توجاه باه تفاویض
اختیار در سازمانهای ورزشی تحت بررسی است.
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جدول  9ـ شاخصهای نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش
شاخص

مقادیر

وضعیت شاخص

شاخص خیدو

۶۱9/۶4

وضعیت مناسب از جهت اختالف بین داده ها و مدل

درجه آزادی

۵۶

مناسب زیرا نباید کمتر از صفر باشد.

سطح معناداری

۴/۴۴۶

عدد حاکی از مناسب بودن مدل است.

نسبت خیدو به درجه آزادی

0/4۶

بین  0تا  9مطلوب است.

RMSEA۶

۴/۴۶4

نباید از  ۴/۴4باالتر باشد .عدد حاکی از برازش مدل

GFI0

۴/۹۶

مناسب بودن مدل

AGFI9

۴/۹۴

مناسب بودن مدل

NFI۰

۴/۹۴

مناسب بودن مدل

RMR5

۴/۴۰۵

مناسب بودن مدل

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج میتوان عنوان کرد ،تفویض اختیار عامل مهم برای پیش بینی توانمندسازی است و موجب احساس مؤثر بودن
و دارا بودن حق انتخاب ،احساس شایستگی و معنی دار بودن را در کارکنان به عنوان مهمترین سرمایههای یک ساازمان ایجااد
میکند .نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،با بخشی از نتایج پژوهش دستگری و همکاران ( ،)۶94۹مبنی بار بررسای عوامال
مؤثر بر توانمندسازی کارکنان و ارائه راهکارهای توسعه آن ،همخوان است .در این پژوهش ،یکی از عوامل مؤثر بر توانمندساازی
سرمایه انسانی ،یادگیری سازمانی از طریق تفویض اختیار بیشتر است ،زیرا ابعاد توانمندساازی توانساتهاناد ،منجار باه کااهش
استرس شغلی شوند و یادگیری سازمانی کارکنان افزایش یافته است؛ همچنین نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با بخشای از
نتایج پژوهش ملکی و همکاران ( ،)۶9۹۴مبنی بر تفویض اختیار کارکنان بیمارستانهای استان قم ،همخوان است؛ زیرا تفویض
اختیار الزم ،یعنی مشخص کردن حدود اختیارات و واگذاری وظایف به زیردستان ،منجر به تثبیات مسائولیت آناان مایشاود؛
همچنین با نتایج پژوهش صفری و همکاران ( ،)0۴۶۶مبنی بر رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی ،همخوان است؛ زیرا
در این پژوهش ،انجام وظایف همراه با مهارت ،اعتماد به نفس ایجاد میشود و اعتماد به نفس در ایجاد یادگیری سازمانی دخیل
است .به نظر میرسد ،کارکنان سازمانهای ورزشی به واسطه دانش ،تجربه و انگیزه خود ،صاحب قدرت نهفتهای میشاوند و در
واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدر خواهد بود .شاید بتوان اذعان کارد ،توجاه مادیران باه توانمندساازی ،ناشای از عاواملی
همچون ،سبک مدیریتی ،ارزیابی ،کنترل قدرت و کارگروهی بوده ،در نهایت منجر به افزایش اثربخشی سازمانی خواهد شاد .در
این راستا ،تصمیمگیری به عنوان عامل مؤثری در اثربخشی سرمایه انسانی مورد توجه بوده اسات .باه نظار مایرساد ،سیساتم
ارتباطی و مدیریت اطالعات در سازمانهای ورزشی به صورت باز است که رابطه و تعامل متقابلی بین اعضااء ساازمان باهوجاود
میآورد و میتوان به عنوان یک راهبرد تاثیر گذار مورد توجه قرار گیرد؛ زیارا ایان ارتبااط ،اعتمااد ،اطمیناان و تفااهم را باین
کارکنان و مدیران ایجاد میکند.
با توجه به یافتهها ،تفویض اختیار عامل مهم برای پیش بینی اثربخشی سرمایه انسانی در ساازمانهاای ورزشای محساوب مای
شود .نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با بخشی از نتایج پژوهش زمانی و همکاران ( ،)۶9۹0مبنی بر بررسای رابطاه تفاویض
اختیار مدیران با اثربخشی ،همخوان است؛ زیرا در این پژوهش تفویض اختیار ،عامل انگیزش ،اعتماد و اطمیناان ،ازدیااد عالقاه
نسبت به انجام کار و تقویت تواناییهای کارکنان است .ضمن اینکه نتایج کوزه چیان و همکاران ( ،)۶94۹مبنی بر تأثیر ساختار
1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Norm Fit Index
5. Root Mean Square Residual
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کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی ،با نتایج پژوهش حاضر همخوان است؛ زیرا در این پژوهش ،تعاملی که بین مادیران و کارکناان
است ،منجر به کار گروهی ،ارتباطات باز و کنترل میشود و همین شرط الزم برای افزایش اثربخشی فعالیتهای سازمان اسات.
با ایجاد فرهنگ سازمانی قوی ،سازمانهای ورزشی در جهت هماهنگی و انسجام ،توانمندسازی کارکنان ،توسعه قابلیتها و تایم
گرایی هدایت شوند تا به اثربخشی بیشتر و مطلوب تری نزدیک گردند .در پاژوهش حاضار ،باه حاق انتخااب در توانمندساازی
سرمایه انسانی اشاره شده است که حق انتخاب به عنوان عامل مؤثر در تصمیمگیری است ،از آنجا که در ساازمانهاای ورزشای
بین کارکنان و سلسله مراتب اداری روابط غیر رسمی و دوستانه تری حاکم است .به نظر میرسد ،زمانی که رهبر قدرت خود را
با زیردستان تقسیم میکند ،این باعث میشود ،مدیریت مشارکتی ،تفویض اختیار و تصمیم گیری غیر متمرکزی ایجاد شود که
خود به خود بر اثربخشی سازمانی تأثیر میگذارد .فرهناگ ساازمانی ،راه صاحیح درک و احسااس مرباوط باه مشاکالت درون
سازمان را به کارکنان میآموزد .افراد را به ریسک پذیری ،مسئولیت پذیری و یادگیری ترغیب میشوند؛ همچناین کارکناان باا
تعیین هدف و برنامه ریزی میتوانند در مواقع حساس کاری ،به درساتی تصامیم بگیرناد و تصامیمگیاری صاحیح در افازایش
اثربخشی سازمان مؤثر است.
بر اساس دست آوردها توانمندسازی قابلیت پیش بینی اثربخشی سرمایه انسانی را دارد .نتایج بدست آمده از پژوهش حاضار باا
بخشی از نتایج پژوهش امیدی و همکاران ( ،)۶9۹۶مبنی بر رابطه بین انگیزش مشاارکت ،توانمندساازی روانشاناختی و تعهاد
عاطفی کارکنان ،همخوان است؛ زیرا در این پژوهش ،در میان ارتباط مدیران و کارکنان در تصمیمگیری برای رسیدن به اهداف
خألیی ایجاد نشده است .نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با بخشی از نتایج پژوهش نااظمی و همکااران ( ،)۶9۹0مبنای بار
تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان ،همخوان اسات .عادالت رویاهای ،توانساته شااخصهاای
توانمندسازی را افزایش دهد؛ زیرا در این پژوهش ،ساختار سازمانی کارآفرینانه انجاام کاار از طریاق تایم ساازی ،تناساب باین
اختیارات و مسئولیتها و واگذاری وظایف به کارکنان ،منجر به اثربخشی سازمانی میشود.
بر اساس نتایج شکل ( )۶و جدول ( ،)9تحلیل مدل پیشنهادی ،از برازش و تناسب خوبی برخوردار اسات کاه حااکی از تاییاد
شدن مدل است .بر اساس مدل پیشنهادی ،تحقیق حیطههای تفویض اختیار مدیران ورزشای مزایاای تفاویض اختیاار ،برناماه
ریزی برای تفویض اختیار موثر ،اجرای بجا و درست تفویض اختیار و توجه ویژه به موانع تفویض اختیار موثر است ،بدیهی است
مدل پیشنهادی تحقیق در بخش تفویض اختیار ،با مدل جامعه صنعتی ( ،)۶۹۹۱همخوان است .ضمن اینکه مولفههای توانمند
سازی موثر بودن ،احساس معنی داری ،احساس شایستگی و حق انتخاب است که با مدل اسپینزر ( ،)۶۹۹۵همخوان اسات .در
متغییر اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی مولفهها تصمیم گیری ،سازماندهی ،رضایت شغلی و ارتباطاات فاردی باود
که با مدل هسو ( ،)0۴۴0همخوان است .با توجه به بزارش مناسب مدل ارائه شده رابطه بین تفویض اختیاار و توانمندساازی و
ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی ،از مدل مذکور میتوان به عنوان الگویی پیشانهادی بارای تفاویض اختیاار
هرچه بیشتر در راستای توانمندسازی و اثربخشی سرمایههای انسانی سازمانهای ورزشی استفاده کرد.
به طور کلی میتوان اذعان کرد ،نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،نشانگر این است که تفویض اختیاار بار ماؤثر باودن ،حاق
انتخاب و قدرت تصمیمگیری کارکنان اثرگذار است ،لذا توانمندسازی بر تصمیمگیری کارکنان اثرگذار است که یکی مولفههاای
اثربخشی سازمانی است .پس میتوان گفت ،مدیران ارشد سازمانهای ورزشی با دادن حق انتخابهای باه جاا و فاراهم ساازی
شرایط مناسب در فرصتهای مختلف تصمیمگیری ،احساس مؤثر بودن و اعتماد به نفس را در کارکنان افزایش میدهند .از این
رو شاید بتوان اذعان کرد ،هر چقدر توانمندسازی کارآمدتر باشد ،کیفیت تصمیم گیری در کارکنان افزایش مییاباد؛ همچناین
توانمندسازی به کارکنان اجازه میدهد که با وجود چالش ،بهترین تصمیم گیری را انجام دهناد ،ضامن اینکاه منجار باه ایان
خواهد شد که مدیران از کارکنان خود به عنوان مشاور در تصمیمات سازمان استفاده نمایند .به طور کلی میتوان اذعاان کارد،
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مدیران سازمانهای ورزشی می بایست در شفاف سازی نقش ،وظایف محوله به کارکنان ،برگزاری دورههای آموزشای تخصصای
مستمر در زمینه وظایف کارکنان اقدام نمایند و به کارکنان اجازه دهند ،در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند ،منطقی بوده
چرا که این امر به تقویت انگیزش کارکنان کمک کرده ،کارکنان را به ابتکار عمل تشویق مینماید و منجر به ایجاد زمیناه درک
بهتر شرایط محیط کار و توسعه دانش پایه شده ،امکان دسترسی به اهداف سازمانی سازمانهای ورزشی تسهیل خواهد کرد.
منابع
ابطحی ،سید حسن ،.و عباسی ،سعید .)۶94۱( .توانمندسازی کارکنان .چاپ اول ،کرج ،انتشارات مؤسساه تحقیقاات و آماوزش
مدیریت.9۴9 ،
احمدی ،پرویز ،.صفری کهره ،محمد ،.و نعمتی ،سمیه .)۶94۹( .مدیریت توانمندسازی کارکنان (رویکردهاا ،الگوهاا ،راهبردهاا،
برنامهها و ارزیابی) .چاپ اول ،تهران ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.9۰0،
امیدی ،علیرضا ،.صفری ،سمیه ،.و مرادی ،محمد رضا .)۶9۹۶( .رابطه بین انگیزش مشارکت ،توانمندسازی روانشناختی و تعهاد
عاطفی کارکنان سازمان تریت بدنی .مدیریت ورزشی.4۵-۱۹ ،۶۵ ،
تجاری ،فرشاد ،.و شیخعلیزاده هریس ،محبوب .)۶9۹0( .تأثیر رهبری تحولگرا و فرهناگ ساازمانی بار اثربخشای ساازمانی در
سازمانهای ورزشی .مطالعات مدیریت ورزشی ۰9 ،۶2 ،ا .۵4
دستگردی ،کاظم ،.گودرزی ،محمود ،.اسدی ،حسن ،.دستگردی ،محمد ،.و دستگردی ،سمیه .)۶9۹0( .ارتباط توانمندساازی باا
یادگیری سازمانی کارکنان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران .مدیریت ورزشی.۶0۰-۶۶۶ ،2 ،
زمانی ،زهره ،.هاشمی ،میترا ،.و وفایینژاد ،محمد .)۶9۹0( .بررسی رابطه تفاویض اختیاار مادیران باا رضاایت شاغلی کارکناان
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی .دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین ،گرگان.4۰ .
شعبانیبهار ،غالمرضا ،.عرفانی ،نصراهلل ،.و عزیزی ،اکبر .)۶9۹0( .پیشبینی اثربخشی سازمانی براساس هاوش هیجاانی مادیران
ورزشی استان لرستان .پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی ۹9 ،۰ ،ا .۹2
فراهانی ،ابوالفضل ،.عجم ،قاسم ،.عزیزیان کهن ،نسرین ،.و سراج ،سارا .)۶9۹۴( .رابطه بین عوامل روانشاناختی توانمندساازی و
کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی .مدیریت ورزشی.۵۵-۰۶ ،)4(9 ،
کروبی ،مهدی ،.و متانی ،مهرداد ،)۶944( .توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزشهای ضامن خادمت ،فراساوی مادیریت،
.2-9 ،)۹(9
کوزهچیان ،هاشم ،.احسانی ،محمد ،.سیفی سالدهی ،محمد هادی ،.و رضایی ،شمسالدین .)۶94۹( .تأثیر ساختار کارآفرینانه بار
اثربخشی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران .مدیریت ورزشی.9۶-۵ ،)0(۱ ،
گودرزی ،محمود ،.نظری ،رسول ،.و احسانی ،محماد .)۶9۹۶( .ارائاه مادل معاادالت سااختاری اثار مهاارتهاای ارتبااطی بار
مهارتهای مدیریتی مدیران ورزشی .پژوهشهای کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش.0۴-۶۶ ،)۶(۶ ،
ملکی ،محمدرضا ،.نصیریپور ،امیر اشکان ،.امینی ،فاطمه ،.و پرهام ،محمود .)۶9۹۴( .همبستگی تفویض اختیار مدیران با نحاوه
هدایت کارکنان در بیمارستانهای استان قم .نشریه دانشگاه علوم پزشکی قم.4۵-2۹ ،)9(۵ ،
ناظمی ،مهدی ،.علیزاده گلریزی ،ابوالفضل ،.و کوزهچیان ،هاشام .)۶9۹0( .تعیاین رابطاه باین عادالت ساازمانی و ابعااد آن باا
توانمندسازی کارکنان در اداره کل استان خراسان رضوی .مطالعات مدیریت ورزشی.۶44-۶2۵ ،4 ،
نظری ،رسول ،.احسانی ،محمد ،.اشرف گنجویی ،فریده ،.و قاسمی ،حمید ،)۶9۹0( .مدل معاادالت سااختاری اثار مهاارتهاای
ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران .مدیریت ورزشی.40-۱2 ،)۰(۵ ،
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Abstract
Objective: The purpose of this study was modeling the effectiveness of human capital due to
delegating and empowering employees in sport organizations.
Methodology: This study was descriptive-correlation. The statistical society in this study was
all human capital of sport organizations of Isfahan. Statistical sample were selected randomly
from the statistical society based on Cohen (2000). Principles Effective Delegation Industrial
Society Questioner (1996), empowering employees questionnaire (Spreitzer, 1995), and
organizational effectiveness questionnaire (Hsu, 2002) by reliability (α = 0.96, 0.84, 0.86)
respectively were used to data collection. Also the content validity of the questionnaires was
confirmed by the experts. Descriptive statistics, inferential and structural equation modeling
were used to data analysis.
Results: Providing a path analysis model, the relationship between the delegation and the
empowerment, and enhancing the effectiveness of human capital was the favorable sport
organizations. Also a regression model based on the relationship between the authority and
effectiveness of the component choices and decisions was significant as well as the
relationship between the empowerment and decision-making components.
Conclusion: In general, as the senior managers of sports organizations with the right choices
to fit and provide the right conditions in various decision-making opportunities increased
effectiveness and confidence in the staff.
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