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 ارتباط توانمندسازی کارکنان با سالمت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

 محمد جوادی پور4 و علی پارساجو2*

 استادیار دانشگاه تهران  -4

و علوم ورزشی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی -2   

 43/44/4931تاریخ پذیرش:                                                                 1/7/4931تاریخ دریافت: 

 چکیده

بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان با سالمت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان  ،هدف این تحقیق :هدف

 بود.

توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و  ،روش تحقیقشناسی: روش

اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نفر از این افراد، بر 111و تعداد نفر تشکیل دادند  161به تعداد  ،ن استان همدانجوانا

های توانمندسازی کارکنان نامهبه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار این تحقیق شامل؛ پرسش ،نمونه گیری تصادفی ساده

ضریب یید و تأ ،متخصصان امر ها توسطنامهروایی پرسش بودند. (1996ی و فلدمن )و سالمت سازمانی هو (1991) اسپریتزر

 ،محاسبه گردید. از آمار توصیفی 18/0 ،توانمندسازی هنامو برای پرسش 16/0سالمت سازمانی  نامهآلفای کرونباخ برای پرسش

اسمیرنوف، جهت بررسی  -ون کلموگروف ها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از آزمبرای توصیف وضعیت آزمودنی

 استفاده شد. های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانهاز آزمون ،ها و برای بررسی متغیرهای تحقیقنرمال بودن توزیع داده

، (p،871/0=r =001/0)های سالمت سازمانی؛ سطح نهادی لفهنتایج تحقیق نشان دادند، بین توانمندسازی با همه مؤها: یافته

 داری وجود دارد.همبستگی مثبت و معنی ،(p ،211/0= r=019/0)و سطح فنی  (p ،271/0=r=002/0)سطح مدیریتی 

بینی کننده توانمندسازی کارکنان تواند پیشسالمت سازمانی، می ای از متغیرلفهؤبه عنوان م ،سطح مدیریتیگیری: نتیجه

 طلبد.امر مهم می ریزی جدی مدیران را در اینباشد که لزوم برنامه

 .توانمندسازی، سالمت سازمانی، اداره ورزش و جوانانهای کلیدی: واژه

 E - mail: parsajuali@gmail.com 03493023020 *نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

ها به نگرند، این سازمانمی مدیریتی مهم مسئله مانند به سرمایه انسانی به ،ردهک تغییر هاسازمان در کار نیروی نگرش به امروزه

و  کندی) باشند داشته اشتیاق و آن انگیزش انجام برای ،شده عجین کار خود با کارکنان که نمایندمی اقدام شرایطی ایجاد

( و توسعه 1819، جوارانجاللىو جواران ىجاللداشته )ها نقش مهمی در حیات انسان و دولت ،هاسازمان(. 2010، 1دیم

، و همکاران 8هوفمنشود )ها ایجاد میدر این نهادها، با توجه به توسعه سالمت فردی و سازمانی در آن 2سالمت سازمانی

اصی های موفق، تدابیر خحد و حصر که در جهان با آن مواجه هستیم، سازمانهای بیها و دگرگونیبا توجه به نوآوری (.2018

. مزیت (1819، جوارانجاللىو واران ججاللى)کنند های فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ میرا برای استفاده از کلیه ظرفیت

های انسانی و کارکنانی است که با کارشان عجین شوند و نیل به اهداف سازمانی را ها، در گرو سرمایهرقابتی پایدار این سازمان

، 8ارتوکود همسو بدانند تا مجموعه سازمان بتواند در محیط کسب و کار رقابتی جهان موفق شود )با تحقق اهداف فردی خ

2010.) 

 بزرگتر هاسازمان و هاکه شرکت هر قدر دارد. بستگی انسانی نیروی صحیح کاربرد به زیادی حد تا ،سازمان هر توسعه و کارآیی

 مداوم کنترل در سعی گوناگون، مسائل با ارتباط در شود و مدیرانمی افهاض نیز عظیم نیروی این مشکالت به بالطبع شوند،می

 مشکل و حل برای کارکنان توان افزایش سبب که (. در این میان، فرایندی1819فرد و پناهی، داناییدارند ) خود کارکنان

 خود کنترل تحت و کنند شناسایی ار محیطی عوامل تا سازدمی قادر را آنان و شودمی هاآن اجتماعی و سیاسی بینش ارتقای

گیری به یک استراتژی سازمانی است که مسئولیت بیشتری جهت تصمیم ،توانمندسازی کارکناناست.  1درآورند، توانمندسازی

توانمندسازی (. 2008، 6و دیلی گویندهد )کند و مشارکت آنان را در کنترل فرآیندهای سازمان افزایش میکارکنان اعطاء می

ای، اجتماعی و متعالی کارکنان مبنی بر استقالل، مطرح ان، هم به نیاز سازمان به عملکرد باال و هم به نیازهای حرفهکارکن

در علوم سازمانی، توانمندسازی، مفهومی است که . (1816، و همکاران متینزارعیدهد )شدن، خودهدایتی و رشد، پاسخ می

توان آن را از دو دیدگاه مد نظر قرار داد: دیدگاه ساختاری )مکانیکی( و پیشینه، می بر اساس ،بسیار مورد استفاده  قرار گرفته

جهت افزایش  ها درها و سیاستای از فعالیتمجموعه عنوانتوانمندسازی به  ،دیدگاه انگیزشی )ارگانیکی(. در دیدگاه ساختاری

رویکرد، منبع توانمندسازی سازمان است و کارفرما گیرد، در این کاری کارکنان مد نظر قرار میقدرت کنترل و اقتدار 

کند تا نقطه نظرات کارکنان کند. در مقابل، دیدگاه انگیزشی تالش میتغییرات مورد نیاز توانمندسازی را آغاز می ،)سرپرست(

-توانمندسازی، به کار میهایی فراتر از رفتارهای مشهود را برای بهبود را مد نظر قرار دهد. در این دیدگاه، توانمندسازی رویه

بعضی از  (.2009 ،7و ترمبلی گیرد )چی نورتمد نظر قرار می ،بنابراین اثر توانمندسازی )بر خود کارکنان و سازمان( ؛گیرد

وری به عنوان یک راهکار نیروی انسانی برای خلق کارآمدی، بهره ،های اخیر توانمندسازیپژوهشگران معتقد هستند که در سال

تواند می که است از جمله متغیرهایی ( و2018هوفمن، گیرد )بیشتر کارکنان در محیط کار مورد استفاده قرار می و خشنودی

 (. 1816، و همکاران نادری؛ 1817، ضیائی و همکاران) کند عمل وریافزایش بهره وسازمان  اثربخشی در مؤثر عاملی به عنوان

(. 1819، و همکارانساعدی دهد )می را حد معمول از باالتر عملکرد امکان که تاس متبوع سازمان و افراد در وضعیتی سالمت،

 هاست.این توانایی بهبود و محیط با سازش و بقاء حفظ در هاسازمان توانایی سازمانی (، سالمت2002) 1به اعتقاد کارترایت

                                                           
1  .  Kennedy and Daim 

2 . Organizational health 

3  .  Hoffmann 

4  .  Ertürk 

5 . Empowerment 

6  .  Govin and Daily 

7  .  Cheˆnevert and Tremblay 

8. Cartwright 
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 یک شد، وی برده کار به مدارس ازمانیجو س مطالعه در 1مایلز توسط 1969 سال در بار نخستین ،سازمانی سالمت اصطالح

 به ،نیز طوالنی زمانی یک برهه در بلکه آورد،می دوام خود محیط در تنها نه که کندمی سازمانی تعریف عنوان را به سالم سازمان

 تعریف این در که چیزی دهد.می گسترش و توسعه مداوم به گونه را خود سازش و بقاء هایتوانایی ،کرده سازش کافی طور

 به را هانیروی آن ه،کرد برخورد آمیزموفقیت ایگونه به بیرونی بازدارنده نیروهای با سالم که سازمان است این است، واضح

 ممکن مشخص، روز یک در سازمان البته، عملکرد ؛کندمی هدایت سازمان اصلی مقاصد و اهداف راستای در اثربخش ایگونه

سالمت  و همچنین است اثربخشی مساعدت سالم، هایسازمان در مدت عالیم دراز اما د،باش اثربخش غیر یا اثربخش است

 با سازگاری خود، محیط در سازمان بقای و دوام از؛ است عبارت و کندمی اشاره پردوام نسبتاً خصایص از ایمجموعه به ،سازمانی

 با سازمان آمیزموفقیت مواجه به (، به طوری که منجر1818جاهد، ) بیشتر برای سازگاری توانایی سازمان گسترش و ارتقاء و آن

پیدا  تحقق مطلوبی شکل به سازمانی اهداف ها،آن از استفاده با و اعضا شناسایی استعدادهای شده، بیرونی مانع نیروهای

 سطح، دهدمی ربط آن محیط با را سازمان نهادی که ،شودمی تقسیمبه سه سطح  ،سالمت سازمانی(. 2007، 2باونزنماید )می

)امینی سابق و والیی،  کندمی تولید را محصول که فنی سطحکند و می هماهنگ و کنترل را درونی هایفعالیت که اداری

مانند فردی سالم به حیات خود ادامه دهد، به مقاصد خود برسد، موانع موجود در سر راه خود  ،سازمان سالم قادر است .(1819

 رفتاری مدیر سازمان سالم، یک در .(1898ساعتچی، یزی کند و محیطی دلپذیر برای کار و تالش مهیا کند )ررا بشناسد، برنامه

 برای بیشتری تمایل ،نیز کارمندان .یگانگی است دارای خود هایبرنامه در و دارد خود کارمندان با گرحمایت و دوستانه کامالً 

 و گویاترین از یکی سازمانی، بنابراین سالمت؛ دهندمی انجام را کارها رتریثؤم طور به و دارند سازمان در کارکردن و ماندن

 خود در محیط فقط نه معنا، این به سالم سازمان (. یک1817ل، هوی و سییاست ) سازمانی اثربخشی هایشاخص ترینبدیهی

 خود، بقای برای را الزم هایتوانایی ه،شد خود سازگار محیط با کافی اندازه به ،است قادر درازمدت در بلکه ماند،می پایدار

  (.2001، 8هویدهد ) گسترش، کرده ایجاد پیوسته

ارتباط مثبت و معناداری با تعهدسازمانی دارد و احساس  ،دهند؛ سالمت سازمانی و توانمندسازی کارکنانتحقیقات نشان می

 در و باشند داشته وفاداری بیشتری احساس خود انسازم به نسبت آنان، شودمی باعثتوانمندی، به وفاداری بیشتر منجر و 

 منفی و همبستگی (1890؛ جعفری و همکاران، 1892سیفری و همکاران، کالته) اهداف سازمان گام بردارند تحقق راستای

ین شدن یابی سازمانی، عجقابل قبولی میان کلیه متغیرهای توانمندسازی کارکنان و متغیرهای اعتماد به مدیران مافوق، هویت

همچنین، نشان داده شده است؛ کاربرد قدرت  ؛(1890دعایی و همکاران، شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان وجود دارد )

کمترین تأثیر را در توانمندسازی کارکنان دارد  ،و اجبار و پاداش بیشترین رابطه ،تخصص و قدرت مرجعیت نزد مدیران

 پست و خدمت هخدمت، سابق محل برحسب کارکنان، کاری مثبت هاینگرش و ازمانیس بین سالمت( و ارتباط 2001، 8لینتنر)

، با تحقیقی در شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی (. در این راستا محققان1811انصاری و همکاران، ) است متفاوت سازمانی

 به صورت توانمندسازی بر مشارکت، و سازگاری تعهد، های دولتی ایران نشان دادند؛ تاثیر متغیرهایکارکنان در سازمان

  است غیرمستقیم صورت به توانمندسازی بر کارکنان، شرایط و دستمزد و حقوق آموزش، ارتباطات، متغیرهای؛ و مستقیم

  (.1811عابسی و کرد، )

بدنی بیتتحقیقات در ادارات تر نتایجدر بررسی رابطه دو متغیر این تحقیق بدست نیامد، در این راستا  پژوهشیچون 

های خرده مقیاس دهد؛، نشان می(1891حسینی و همکاران )سلطانهای کشور در یکی از متغیرها، مانند تحقیق استان

                                                           
1. Miles 

2. Bevans 

3. Hoy 

4. Lintner 



 پور و پارساجووادیج 4/ شماره 9/ سال 4931 مستانزاییز و پمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

29 

از کیفیت زندگی  ،سالمت سازمانی، بر چهار خرده مقیاس سالمت جسمی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و محیط زندگی

همچنین، ناظمی و همکاران  ؛گذار استتاثیر، ی استان کهگیلویه و بویراحمدهای ورزشبدنی و هیاتکارکنان ادارات تربیت

عدالت سازمانی و ابعاد آن بین توانمندسازی کارکنان با  نشان دادند که هایی(، در پژوهش1890) ( و فراهانی و همکاران1892)

 عامری و سید همچنین ؛داری وجود داردارتباط معنی ،بدنی استان خراسان رضویدر اداره کل تربیت سازمانی کارآفرینیو 

 بینیپیش در بودن و موثر داریهای معنیلفهؤم کارکنان، توانمندسازی گانهپنج ابعاد میان از که نشان دادند (،1819اسمعیلی )

 و تعهد سازمانی تعهد افزایش و جهت است دارتهران معنی بدنی استانتربیت کل اداره کارکنان شغلی تعهد و سازمانی دتعه

و همکاران یی صفاتحقیق  از حاصل نتایجو در نهایت، کنند  استفاده توانمندسازی هایتکنیک از باید مدیران کارکنان، شغلی

 ،بدنیسازمانی کارشناسان حوزه ستادی سازمان تربیت سالمتبا  ،حصیالتبین سطوح سنی و ت ،دهدنشان می (1819)

 .وجود ندارد دارهمبستگی معنی ،هاآنسازمانی کار و سالمتبین سابقه ، امادار منفی وجود داردهمبستگی معنی

. ادارات کل ورزش و است های ورزشیبر عهده سازمان ،در کشور ما ورزش روندی رو به رشد دارد و بخش اعظمی از این رسالت

های کشور که به صورت مستقیم در امر هدایت ورزش جامعه دخیل هستند، در به عنوان متولی ورزش در استان ،جوانان

رو، نیازمند داشتن های پیشو استفاده بهینه از فرصت ات روزافزون، سریع و پیچیده محیطراستای واکنش سریع به تغییر

سالمت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان  آگاهی از ،رو. از اینهستندتبع آن کارکنانی توانمند  محیط سازمانی سالم و به

 ،بنابراین، در این تحقیق ؛رسدضروری به نظر می، نمندسازی و بهبود کارایی کارکنان در آنتوااستان همدان و بررسی نقش 

 آنی در سالمت سازمان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان انرابطه توانمندسازی کارکن و شناسایی به دنبال بررسی محقق

  .است

 شناسیروش

که به روش میدانی انجام گرفته است. جامعهه آمهاری ایهن تحقیهق، است همبستگی  -از نوع تحقیقات توصیفی  ،پژوهش حاضر

ی و نه آمهاری بهر اسهاس جهدول کرجسهه نمونفر بودند ک 161به تعداد  ،همه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

ههای نامههپرسهش ،صهورت تصهادفی سهاده انتخهاب شهدند. ابزارههای تحقیهق شهامل نفر و به 111به تعداد  ،(1970)1مورگان

 2توانمندسازی کارکنان توسط اسهپریتزر . پرسشنامهاستشناختی توانمندسازی کارکنان، سالمت سازمانی و متغیرهای جمعیت

 بهودن مؤثر احساس انتخاب، حق داشتن احساس شغل، در شایستگی احساس شغل، داریمعنی احساس بعد؛ در پنج ،(1991)

سهالمت  نامههپرسهش .اسهت شهده تنظیم لیکرت ایگزینه پنج مقیاس اساس بر و گویه 19 در و دیگران با مشارکت احساس و

کیهد أت و عهد روحیههبُسطح فنی یا تکنیکهی ) ند از؛که عبارت عدبُسطح و هفت  سهدر  ،(1996) 8هوی و فلدمن سازمانی توسط

 عهد یگهانگیبُ) و سهطح نههادی یها عهالی (حمایت منهابع و دهیساخت، رعایت ،عد نفوذ مدیربُ، سطح مدیریتی یا اداری )علمی(

مونهه شهناختی افهراد ناست و متغیرهای جمعیت شده تنظیم لیکرت ایگزینه چهار مقیاس اساس بر و گویه 88 نهادی( که در

ها توسط اسهاتید . روایی صوری و محتوایی پرسشنامهاست، سطح تحصیالت، نوع استخدام و سابقه خدمت یتشامل؛ سن، جنس

 ،سالمت سازمانی هنامو برای پرسش 18/0توانمندسازی نامه نباخ برای پرسشضریب آلفای کرو یید قرار گرفت وأمربوط، مورد ت

آوری های تابعهه جمهعمستقیم محقق به ادارات ورزش و جوانان استان همدان و شهرستان ها با مراجعهدادهمحاسبه شد.  16/0

ههای های آماری توصیفی )جداول توزیع فراوانی، درصهد، شهاخصهای گردآوری شده از روشبرای تجزیه و تحلیل دادهگردید. 

 21اس نسهخه اسپیاسافزار ا استفاده از نرممرکزی و پراکندگی( و آمار استنباطی )همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه(، ب

                                                           
1. Krejecie and Morgan 

2. Spreitzer 

3. Hoy and Feldman 

http://82.115.28.93/smrj/files/site1/user_files_801a38/admin-A-10-1-34-a856867.pdf
http://82.115.28.93/smrj/files/site1/user_files_801a38/admin-A-10-1-34-a856867.pdf
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هها طبیعی بهودن توزیهع دادهاسمیرنوف،  -ف وهمچنین با استفاده از آزمون کلموگر ؛استفاده شددر بررسی متغیرهای تحقیق، 

 بررسی شد.

 هایافته

. میانگین بودنددرصد زن  86 درصد مرد و 68نفر نمونه آماری،  111از  ،شناختی نمونه آماری نشان دادبررسی عوامل جمعیت

سال بود. بیشترین  18تا  26ها بین ( و دامنه سنی آن71/86 ± 88/6) ،کنندگان به ترتیبو انحراف استاندارد سن شرکت

اکثریت  ،کنندگان نشان داددرصد بود. همچنین بررسی سطح تحصیلی شرکت 1/81سال،  10تا  1ها در طبقه سابقه شغلی آن

درصد،  8/81باشند، با  درصد( و بیشترین قسمتی که کارمند مشغول به کار می 70مدرک کارشناسی بودند )کارکنان دارای 

نتایج  درصد، از طریق استخدام قراردادی مشغول به کار هستند. 1/10بخش اداری بود و بیشترین بخش از نیروهای این اداره با 

ین موضوع است که سطح مدیریتی در اداره کل ورزش و جوانان استان ، بیانگر ا1های تحقیق در جدول شماره توصیفی مولفه

 باشند.دارای کمترین میانگین از نظر سالمت سازمانی می ،دارای باالترین میانگین و سطح فنی ،همدان

 هانتایج توصیفی مولفهـ  4جدول 

 لفهمؤ میانگین میانه انحراف استاندارد تعداد

 یسطح نهاد 91/8 20/8 878/1 111

 سطح مدیریتی 07/8 62/8 880/1 111

 سطح فنی 12/8 88/8 018/1 111

 توانمندسازی 11/8 20/8 107/1 111

بنابراین برای بررسی رابطه  ؛ها نرمال است، توزیع داده2داری کلیه متغیرهای تحقیق در جدول شماره با توجه به سطح معنی

 ریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.از ض ،بین سالمت سازمانی و توانمندسازی کارکنان

 هااسمیرنوف برای نرمال بودن داده -آزمون کلموگروف نتایج ـ  2جدول 

  شاخص سطح نهادی سطح مدیریتی سطح فنی توانمندسازی

 Zمقدار  187/1 178/1 801/1 816/1

 داریسطح معنی 111/0 127/0 061/0 011/0

سطح نهادی، سطح مدیریتی و عوامل  ،بین هر سه سطح سالمت سازمانی یعنی ،هددنشان می 8های جدول شماره یافته

با افزایش توانمندسازی  ،دار وجود دارد، به عبارت دیگرلفه توانمندسازی همبستگی مستقیم معنیؤسازمانی و سطح فنی با م

 یابد.ها در همه ابعاد سالمت سازمانی افزایش مینگرش آن ،کارکنان

 سالمت سازمانیهای توانمندسازی و مولفهمبستگی بین ضرایب ه جنتای ـ 9جدول 

   سطح نهادی سطح مدیریتی سطح فنی
 (rمقدار آماره ) 871/0 271/0 211/0

 (pسطح معنی داری ) 001/0 002/0 019/0 توانمندسازی

 (nحجم نمونه ) 111 111 111
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جدول فوق این پیش فرض را مورد نتایج و بین متغیرهاست با توجه به اینکه پیش فرض انجام رگرسیون وجود همبستگی 

از آزمون رگرسیون ، سالمت سازمانی هایلفهؤتوانمندسازی و ممنظور بررسی رابطه چندگانه بین  و به دهدیید قرار میأت

رسیون چندگانه از طبق نتایج تحلیل رگ ،دهدنشان می 8های جدول شماره یافته شود.گام به گام استفاده می به روش چندگانه

توانمندسازی کارکنان است  کننده برایبینیلفه سطح مدیریتی به عنوان بهترین پیشؤتنها م های سالمت سازمانی،لفهؤمیان م

-کنند. ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیر پیشبینی ایفاء نمیداری در این پیشلفه دیگر، نقش معنیؤو دو م

عوامل  ،دار است، به عبارت دیگرمعنی (≥01/0p)سطح است که در  221/0 برابر با و ضریب تعیین 871/0با  برابر ،بینی کننده

 ،دهدکند. مقدار بتا نیز نشان میدرصد از تغییرات سالمت سازمانی را تبیین می 1/22به تنهایی در حدود  سازمانی و محیطی

 شود.در توانمندسازی کارکنان تغییر ایجاد می 871/0به میزان  سالمت سازمانی ،با هر واحد تغییر در سطح مدیریتی

 سالمت سازمانی سطح مدیریتی لفهؤتوانمندسازی و مبه گام بین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه گام ـ  1جدول 

 آزمون آنوا ضرایب رگرسیون 
 بینمتغیر پیش همبستگی چندگانه ضریب تعیین

p t β B p F 

001/0  111/1  061/0  871/0  سطح مدیریتی 871/0 221/0 761/88 001/0 

 گیری بحث و نتیجه

 تریناز جدید یکی توانمندسازی زیرا باشد، داشته متعهد و توانمند انسانی نیروی که است ترموفق سازمانی به طور مسلم،

آید می حساب به انسانی نیروی نیسازما شهروندی رفتار و تعهد افزایش طریق از و کارایی، اثربخشی افزایش برای هاتکنیک

 وظایفی و هافعالیت سایر به آن نسبت سطح ارتقای و حفظ سازمان، سالمت تأمین برای تالش مدیران (. برای1871مرتضوی )

 کننده تعیین اصل یک به منزله آن نقش و اهمیت و سالمت سازمانی ابعاد سفانهأمت اما دارد، قرار اولویت در ،دارند برعهده که

تحقیق  این تفاسیر، این همه (. با1811جو و همکاران، حقیقت) است ایناشناخته مفهوم مربوط، اندرکاران دست برای اثربخش

 ایرانی دولتی سازمان یک درسالمت سازمانی و توانمندسازی کارکنان،  متغیرهایو بررسی رابطه  تصویر کشاندن به درصدد

 .که ماهیت ورزشی دارد است

داری بیانگر آن است که بین توانمندسازی کارکنان و همه سطوح سالمت سازمانی، همبستگی مستقیم معنی ،حقیقهای تیافته

و  سازمانی سالمت (، در زمینه رابطه1811)کالته سیفری و همکاران ( و 1890و همکاران ) جعفریوجود دارد که با تحقیق 

لفه سطح اداری ؤها در زمینه رابطه م. همچنین، یافتهاست، همراستا های مورد تحقیقدر جامعه تعهدسازمانیتوانمندسازی با 

لفه سطح مدیریتی با توانمندسازی، با ؤو م (1890یج تحقیق دعایی و همکاران )با نتا سالمت سازمانی با توانمندسازی کارکنان

 تعهد، ثیر متغیرهایتأ داده بودند؛( که نشان 1811و کرد ) عابسیتحقیق  . به عالوه، دراست(، همراستا 2001تحقیق دانیل )

های تحقیق حاضر همراستا است، یعنی با افزایش تعهد ، با یافتهاستمستقیم  به صورت توانمندسازی روی مشارکت و سازگاری

تواند به توانمند شدن بیشتر ها با شغل و محیط کاری و افزایش مشارکت در امور سازمان، میدر کارکنان، سازگاری بیشتر آن

توانمندسازی  بر کارکنان شرایط و دستمزد و حقوق آموزش، ارتباطات، تاثیر متغیرهای ،اما در تحقیق فوق ؛دشوکارکنان منجر 

دهنده این باشد که افزایش نشان ،تواندهای تحقیق حاضر همخوانی ندارد و این امر میکه با یافته است غیرمستقیم صورت به

تواند در توانمندشدن کارکنان تاثیر مستقیم داشته محیط کاری، به خودی خود نمی حقوق و دستمزد و بهتر شدن شرایط

که این عوامل بهداشتی را در افزایش رضایت شغلی  دارد همخوانیعاملی انگیزشی هرزیرگ  با تئوری دو ،باشد. این یافته

بنابراین، همان گونه  ؛داندتی شغلی تاثیرگذار میکارکنان تاثیرگذار ندانسته و تنها، بهبود این شرایط را در جلوگیری از نارضای

محیطی دلپذیر برای کار و تالش مهیا کند  ،کردهریزی برنامه در راستای رسیدن به اهداف خویش،سازمان سالم قادر است که 
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 منجر یابد که، با توسعه توانمندسازی کارکنان در سازمان، سالمت سازمانی نیز در همه سطوح آن بهبود می(1898ساعتچی، )

 مطلوبی شکل به سازمانی اهداف ،اعضا استعدادهای از استفاده با شده، بیرونی مانع نیروهای با سازمان آمیزموفقیت مواجه به

 (.2007کاترین، کند )پیدا می تحقق

( و 1891حسینی و همکاران )سلطانهای ورزشی مانند؛ پژوهش های تحقیقات صورت گرفته در سازمانیافتههمچنین 

های سالمت سازمانی، بر چهار خرده مقیاس سالمت جسمی، خرده مقیاس ، در زمینه رابطه(1819اسمعیلی ) سیدعامری و

توسط  شغلی تعهد و تعهدسازمانی بینیپیش و از کیفیت زندگی کارکنان ،سالمت روانی، روابط اجتماعی و محیط زندگی

. استهای تحقیق حاضر همراستا بدنی، با یافتهتربیت کل ادارات کارکنان بودن توانمندسازی و موثر داریهای معنیمولفه

نشان  که باشندیم همراستا( 1890) ( و فراهانی و همکاران1892نتایج تحقیق حاضر با پژوهش ناظمی و همکاران ) همچنین

بدنی استان خراسان در اداره کل تربیت سازمانی کارآفرینیو بین توانمندسازی کارکنان با عدالت سازمانی و ابعاد آن دادند؛ 

وجود جامعه آماری تقریباً مشابه در تحقیقات صورت گرفته و تحقیق  ،داری وجود دارد که شاید دلیل آنارتباط معنی رضوی

-سالمتکه در بررسی باشد نمی همراستا (1819)و همکاران یی صفاپژوهش  عالوه نتایج تحقیق حاضر با بهحاضر باشد. 

 ،سازمانیسالمتبا بین سطوح سنی و تحصیالت  نشان داده بودند؛ بدنیسازمانی کارشناسان حوزه ستادی سازمان تربیت

. دلیل این وجود ندارد دارهمبستگی معنی آنهاازمانی سکار و سالمتبین سابقه ، امادار منفی وجود داردهمبستگی معنی

های ورزشی، تواند این گونه بیان گردد که با افزایش سطح تحصیالت در کارکنان سازمانمی ،ناهمخوانی نتایج این دو تحقیق

بین جود همبستگی منفی تواند در بهبود سالمت سازمان موثر باشد، اما ویابد که به نوبه خود میتوانمندی در آنها افزایش می

، شاید به دلیل پایین بودن سطح تحصیالت کارکنان دارای سابقه کار باال در سازمان تربیت سازمانیو سالمت کارکنان کارسابقه

که این عامل مانعی در ارتقاء ایشان به سطوح باالی مدیریتی است و به تبع آن، باعث کم شدن انگیزش کاری و رضایت  بدنی

در اداره کل ورزش و جوانانی که کارکنان آن توانمند باشند، با . استدر کاهش سالمت سازمانی تاثیرگذار  ،نها شدهشغلی در آ

و مد نظر قرار دادن نقطه  دیدگاه انگیزشی علوم سازمانی در توانمندسازیبهبود توانمندی در کارکنان، بخصوص با استفاده از 

( و 1819فرد و پناهی، دانایییابد )به طبع آن افزایش می ،و توسعه سازمان نیزکارآیی  (،2009چی ورت، نظرات کارکنان )

دهند. در اداره ورزش و همدردی، اعتماد و احساس وظیفه، انجام کار را بهتر از قبل انجام می زیادی با حد تا کارکنان سازمان

 کید سازمان برای کسب موفقیت و یادگیری و رفتارجوانان سالم، کارکنان توانمند هستند که از طریق یادگیری سازمانی و تا

توانند در راستای رسیدن به اهداف سازمان گام می (،1817هوی و سیبل، کارکنان خویش ) با مدیر گرحمایت و دوستانه کامالً 

 بردارند.

زم برای آنان تهیه نمایند، ادارات ورزش و جوانانی که به توانمند نمودن کارکنان خویش بپردازند و تجهیزات، منابع و مواد ال

ها را خواهند دارای نیروی انسانی خالق و اثر بخش خواهند شد که به طور واضح انتظارات کار، استانداردهای عملکرد و رویه

 و ،ضایتر و هنگیزا دیجاا ایبر عاملی به عنوان ،دهنده اهمیت سالمت عوامل مدیریتی یا ادارینشان ،پذیرفت که این امر

-و وظیفه استهمچنین سطح نهادی که باالترین سطح سازمانی در ادارات ورزش و جوانان  ؛است ییراکا یشافزا آن، متعاقب

نهادی است، نشان از توانایی سازمان برای  عد یگانگیبُ تر است که خود شامل؛اش ایجاد ارتباط بین سازمان و محیط گسترده

های سازمان را حفظ کند و وجود همبستگی مستقیم ها و برنامهمت فعالیتهایی است که سالتطابق با محیط و سازش با روش

تواند بیانگر افزایش توانایی سازمان برای تطابق با محیط پیرامون بسیار توانمندسازی کارکنان با این سطح از سازمان، می

شود، اداره کل ورزش و جوانان اد میلذا پیشنه. (1817)هوی و سیبل،  باشدمتغیرخویش، همزمان با توانمندشدن کارکنان آن 

بٌعد  ،به توانمند نمودن کارکنان خویش بپردازد و در این میان ،استان همدان در راستای بهبود سالمت سازمانی خویش

تواند بیانگر این موضوع باشد که بهبود در ، میاستکننده موثری در توانمند نمودن کارکنان بینیمدیریتی یا اداری که پیش

http://82.115.28.93/smrj/files/site1/user_files_801a38/admin-A-10-1-34-a856867.pdf
http://82.115.28.93/smrj/files/site1/user_files_801a38/admin-A-10-1-34-a856867.pdf


 پور و پارساجووادیج 4/ شماره 9/ سال 4931 مستانزاییز و پمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

92 

 انتخاب، حق داشتن احساس شغل، در شایستگی احساس شغل، داریمعنی احساستواند به ن بٌعد از سالمت سازمانی، میای

های مختلف اداری و تواند در بخشکه البته تاثیر این عوامل می منجر شود دیگران با مشارکت احساس و بودن مؤثر احساس

 د.افراد با تحصیالت متفاوت، دارای شدت و ضعف باش

 منابع

 مثبت هاینگرش و سازمانی سالمت بین رابطة بررسی .(1811) .فرشته ،جاوری .، وحسین ،استادی .،محمداسماعیل ،انصاری
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between the staff 

empowerment and the organizational health in Youth and Sport General Administration in the 

province of Hamedan. 

Methodology: The method implemented in this research work was descriptive-correlation. 

The statistical population of this work was the Youth and Sport General Administration staffs 

in the province of Hamedan (N = 161), and 118 persons were selected according to the 

Morgan simple random sampling method. The research instruments included the Hoy and 

Feldman’s (1996) organizational health and the Spreitzer’s (1995) empowerment 

questionnaires. Validity of the questionnaires was confirmed by the experts, and their 

reliability was approved based on the Cronbach's alpha coefficient for the staff empowerment 

questionnaire (α = 0.84) and the organizational health questionnaire (α = 0.92). Descriptive 

statistics were used to describe the status of the subjects and inferential statistics. The 

Kolmogorov-Smirnov test was used to evaluate the normal distribution of the data, and to 

examine the research variables, the Pearson correlation and multiple regression analysis test 

was used. 

Results: The results obtained showed that there was a significant positive correlation between 

the empowerment and all the components of organizational health (the institutional level (r = 

0.475, p = 0.001), management level (r = 0.278, p = 0.002), and technical level (r = 0.218, p = 

0.019). 

Conclusion: Managerial level, as a variable component of the organizational health, can be 

predicted by the staff empowerment, and the need for managers in this important matter 

requires a serious planning. 
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