
 19-901،. صص 9911،. مهر و آبان 91شماره   مطالعات مدیریت ورزشی

 

 

انجام وظایف کاری در سازمان  ۀارتباط عوامل توانمندسازی منابع انسانی و انگیز

 وزارت ورزش و جوانان()  تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران
 

 3امیر ندری، 2فرزاد غفوری ،1پور یگوهر محمد صادق
 

 12/90/10: رشیپذ خیتار                     99/09/10: افتیدر خیتار

 چکیده 
دار ز این پژوهش بررسی ارتباط عوامل توانمندسازی منابع انساانی ااسساام معنای   هدف ا

 ۀو اسسام اعتمااد  و انگیا    ریتأثنی، اسسام یبودن، اسسام شایستگی، اسسام خودتعی
 ،. بار ایان اساام   است جوانان  اوزارت ورزش و انجام وظایف کاری در سازمان تربیت بدنی

اوزارت ورزش و  ساازمان تربیات بادنی    ساتادی  ناسانکارش ۀآماری این پژوهش کلی ۀجامع
 ۀ آماری انتخاب شدند و درعنوان نمونهمه به ،ها آنکشور بود که با توجه به تعداد کم  جوانان 
 در این پژوهش توصیفی شده. روش تحقیق استفادهدر پژوهش شرکت کردندنفر  951نتیجه 

 ۀخصوص عوامل توانمندسازی از پرسشنامآوری اطالعات الزم در برای جمع وبود  پیمایشی -
از  هاا  یآزمودنانجام وظایف کاری ۀ منظور سنجش انگی سنجش توانمندسازی اسپریت ر و به

منظور بررسی ارتباط عوامل توانمندسازی به همچنین، د.شساخته استفاده محقق ۀپرسشنام
د. نتاای   شا استفاده انجام وظایف کاری از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون  ۀو انگی 

دار بودن، یاسسام معن :بین پن  عامل کلیدی توانمندسازی که شامل دهدمیپژوهش نشان 
انجام  ۀانگی  و استو اسسام اعتماد  ریتأثاسسام شایستگی، اسسام خودتعیینی، اسسام 

، r ،99/0=r ،39/0=r=59/0ترتیاب  ابه داری وجود داردهمبستگی مثبت و معنی کاری وظایف
51/0=r ،32/0=r   09/0که این رابطه در سطح=α بدین معنی که هر چاه   ؛دار بوده استمعنی

آنان بارای انجاام    ۀباشند، انگی  داشته بهتریکارشناسان از نظر عوامل توانمندسازی نمرات 
 کارشناساان  ۀنمار  بیشترین دهدمی. همچنین نتای  پژوهش نشان استوظایف کاری بیشتر 

-. سایر عوامل توانمندسازی شامل اسسام معنیاستاسسام شایستگی  مربوط به زن و مرد

تعیینی باا  و اسسام خود بعدی قرار دارد یها رتبهدر  بیبه ترت ریتأثداری، اعتماد و اسسام 
 ترین سطح قرار دارد.  ترتیب برای کارشناسان مرد و زن در پایینبه 12/99و  91/91میانگین 

 

 انجام وظایف کاری، کارشناسان، ساازمان تربیات بادنی    ۀانگی  توانمندسازی، :واژگان کلیدی
    .جوانان  اوزارت ورزش و

                                                                                                                   
 نویسنده مسئول(. 1مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ) کارشناس ارشد. 3و 1

Email: Ms.goharipour@yahoo.com                                                                               
 . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی 2
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 مقدمه
آکنده از تحووت  سوریو و اطالعوا  روز     یامروز بر خالف گذشته، در فضای یها سازمانمدیران 

س هور  تشوالتالتی بوا ی    ۀ سوازمان از ر  و ایو  امور فریوتی بورای ادار     برنود  یمو افزون به سر 

بورای ماابلوه بوا ننوت       ها سازمان. توانمندسازی کارکنان از جمله رویالردهای جدید اردگذ ینم

(. 1) بوورای ننووت  رویالردهووایی بووازنگری شوووند   بایوودو وظووایم موودیریتی  مووو تتتی اسووت

از طریو  ایاواد و گسوترف ن ووت مبتنوی بور        هوا  سوازمان ، فرآیندی برای بهبود 1توانمندسازی

بهتری  منابو فالری مربوط به هر زمتنوه از عملالورد سوازمان     ۀو هدف از آن ارائ است یالحتت

انگتزف افراد در اناوا    یتز  برای ارتاا مو تتتایااد  :از است عبار (. توانمندسازی 2) است

(. همچنت  3) ستاه آن درتی در احساس بییا کاهش  از طری  پرورف ک ایت ن س  شانیوظا

ه افوراد در برابور نتوای     کو  یبوه ایو  متنو    ؛ا دا  است توانمندسازی به م هو  آزادی عمل برای

 باید توانمندی کارکرد تز  را داشته باشد برای ایناله کند یمپتشنهاد  2اسپریتزر (.4) ندامسئول

او جوایگزینی  از نظر  .را تادیم کند، خود فرد ننت  احساسی داشته باشدن  بل از آناله کسی آ

به زعوم   .دکن یمافزاری به ای  مهم کمک  جای دیدگاه سخت بهافزاری به توانمندی رویالرد نر 

ست که ا محتط کاری او در موردحالت مهم روانی فرد  در برگترندۀ یشناخت روانوی توانمندی 

 (: 5) شود یمدر پن  احساس خالیه 

اسوتانداردها یوا    با توجه بهارزف اهداف شغلی که  :دار بودن عبار  است ازاحساس متنی -

دار بودن شامل تطاب  بت  الزاما  ناوش  ، متنیدر وا و شود.داوری میفردی  یها آلایده

   ؛(6) و رفتارها از طرف دیگر است ها ارزفو شغل از یک طرف و اعتاادا  و 

و تبحور تز  را بورای اناوا      توانوایی احساس کارمنود از اینالوه    :از است شایستگی عبار  -

 آمتز کار خود را داراست؛موفاتت

احساس کارمند از ایناله در اجرا و نظا  بخشتدن به  :ود تتتتنی عبار  است ازاحساس خ -

  ؛(7)را دارد مربوط به شغل خود آزادی تز   یها تتفتال

حودی کوه در آن فورد توانوایی ن ووت در پتامودهای        :ثر بودن عبوار  اسوت از  ؤاحساس م -

 ؛ (8)ست در کار خود دارا را استراتژیک، اداری یا عملتاتی

س داشت  اعتماد به ای  متنی است که کارمنود مطموئ  باشود بوا وی منهو انه و      احسا  -

 (.7رفتار خواهد شد ) طرفانه یبیالسان و از منظری 

 ۀو رهبران که وظت  ندیآ یمایلی سازمان به شمار  یها هیسرما کارکنان سازمان در تما  سطوح

                                                                                                                   
1. Empowerment 
2. Spreitzer 
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بایود از تموا     اسوت سوازمان   حواکم بور   یها ارزفایااد یالپارنگی، وحد  رویه و تدوی   ها آن

با درگتر کردن تما   ،در وا و کنند.است اده رستدن به اهداف سازمانی  برای هاآن یها یتوانمند

 دهود  یمو توانمندسازی ای  امالان را (. 9) افزایی دست یافتبه ایل هم توان یمسطوح سازمانی 

 (.  11) ه گرفته شودتمامی افراد سازمان بهر ۀتا از دانایی، مهار ، تاربه و انگتز

 انگی شی ایعنوان سازهسازی به توانمند

کللند مدعی بوود  مکتوانمندسازی ریشه در تمایال  انگتزشی افراد دارد.  یها مؤل هبرخورداری از 

 ودر  در افوراد،    ۀدارند. انگتوز  دیگرانطور طبتتی متل به  در  و تحت کنترل در آوردن افراد به

هنگوا  رویوارویی بوا حوواد ،     تواننود  موی   درتمندنود و  کننود  فالور   ها آنکه  دشو یمزمانی ارضاء 

متنوی  دهند. از ای  جنبه، فتول توانمندسوازی بوه   مختلم از خود واکنش نشان  یا افراد ها تتمو ت

انگتزف افراد در  یتز  برای ارتاامو تتت ایااد  :از است عبار  است. توان افزایی« 1توان افزایی»

 (.11) ستها آن درتی در یا کاهش احساس بی 2از طری  پرورف ک ایت ن س  شانیوظااناا  

 انگی ه انجام وظایف کاری

جویی علت حرکوت و  انگتزف کارکنان که در وا و پی ۀبرای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئل

ان باید مدیر دیگو یم( 1998) 3(. لتندنر12) رفتارهای اعضاء و افراد سازمان است ضرور  تا  دارد

 انتمامی وظوای ی کوه مودیر    از متانوی متتاد است  .دهد یمبدانند نه نتزی به کارکنان انگتزه 

(. کنالواف در مسوئله انگتوزف، پاسو      13) انگتزف کارکنان اسوت  ها آنتری  د، شاید پتچتدهندار

و برخوی   ؟ نرا بتضی افراد بستار فتالکند یمنراهای رفتار آدمی است. نرا انسان در سازمان کار 

ات  و بسوتاری دیگور هموه بوا موضوو       ؤبه کار نتست؟ ای  س یعال گ یبعلت عال ه و کارند؟ کم

 (.  14) شود یمکارکنان خالیه  یها زهتانگدر انگتزف و  ها آناند و پاس  به انگتزف در ارتباط

تبواط  ار د سوازمانی توانمندسازی و عملالور  یشناخت روان( اعال  کرد بت  عوامل 1384) نوروزی

 وادر خواهنود    ها سازمانبه ای  نتتاه رستد که  (1385) (. حرآبادی15) وجود دارد داریمتنی

بور اسواس هور یوک از ابتواد       هوا  آنمناسب سازمانی یا اطوال    یها طرحبود با اهتما  به تدوی  

مود   از ای  حتث منافو بلند ،شناختی کارکنان کمک نمودهتوانمندی روان یساختاری به ارتاا

( در پژوهشوی بوه بررسوی    1385) (. زار 16)کننود  پایدار کسب  مستمری را در مستر توستۀ و

داری ارتباط توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربتت بدنی پرداخت و ارتباط متنوی 

( نتز بوه نتوای  مشوابهی    1386) فراهانی .دست آوردهتوانمندسازی و کارآفرینی ب یها مؤل هبت  

                                                                                                                   
1. Enabling 

2. Self- Efficacy 

3. Lindner 
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اناا   ۀ( اعال  کرد بت  توانمندسازی منابو انسانی و انگتز1387) (. شتخی17، 18) فتدست یا

در تحاتو   ( 1997) (. اسوپریتزر و همالواران  19) مستاتم و خطی وجوود دارد  ایوظایم رابطه

خود دریافتند که سطوح باتی مهم بودن و احساس شایستگی از طریو  ایاواد عال وه در افوراد     

( نتتاه 2115) و همالاران 1گرسلیایش رضایت شغلی خواهد شد. باعث افز  شانیوظانسبت به 

از نتوای    دهود نشوان موی  روشنی وجود دارد و  ۀبت  توانمندسازی و احترا  به خود رابط گرفتند

 2(. هچوانووا 21) را احسواس کنوتم   یتور  متو لطاخال ی  یها پاس  متتوان یمعملی توانمندسازی 

توانمندسازی بوا   ۀمنظور مشخص کردن رابطبهسرپرستانشان  کارمند و 954( به بررسی 2116)

طوور  بوه  یشوناخت  روانمختلم پرداخت و اعال  کرد توانمندسوازی   یها بخشرضایت شغلی در 

موردان، حتوی هنگوامی کوه     همچنت  گزارف داد  .مثبتی با رضایت شغلی و عملالرد رابطه دارد

 داشوتند زنوان   در ماایسه بانمندی بتشتری تواکنترل شده بود،  ها آنسطح کار و عملالرد برای 

-( در تحات  خود دریافت بت  رضایت شغلی و انگتزف با عوامول توروی   2119) 3کوکان . (21)

 (.22) وجود داردرابطۀ مثبتی توانمندسازی  ۀدهند

که همزمان با تغتتورا    طلبد یممختلم و متنوعی را  یها سازمانمتغتر و نامطمئ ،  یها طتمح

پوذیری در تغتتورا    توانمندسازی موجبا  انتطواف  .باشند خوبی داشتهپذیری تطافمحتطی ان

 مو تتوت انگتزشوی   یعنووان م هووم  . همچنوت  توانمندسوازی بوه   کند یمداخلی سازمان فراهم 

نودازهای  ادر تالف برای رسوتدن بوه نشوم    نسبتاًکه  کند یمفراهم  مساعدتری برای کارمندانی

سوالمت و نشواط     تتأمورزف از عوامل بستار مهم و اساسی  (.19)اند آتی سازمان دارای انگتزه

 رتتوأث در نتتاوه بور رونو  ا تهوادی کشوور      اثرگذار است؛ وری ملی ف بر بهره. ورزاستجامته 

عنووان متوولی   بوه  جوانوان(  )وزار  ورزف و (. سازمان تربتت بدنی23) گذارد یممثبت بر جای 

سوازگاری بوا    بورای  تربتت بدنی و ورزف کشور ۀتوستورزف کشور و متهدی طرح نظا  جامو 

 ۀبوالاوه در عریو   یهوا  فریوت سریو و پتچتده و نامطمئ  محتط و کشوم   تغتترا  روز افزون،

ورزف نتازمند کارکنانی توانمند است که از انگتزف مطلوب در اناا  وظایم خوویش برخووردار   

مطالتاتی سایر پژوهشگران و اعتاواد   باشند. با شرح مبانی نظری ای  پژوهش، بتان دستاوردهای

و انگتوزف وجوود دارد، محاو  در ایو       توانمندسازی ۀ ابل اعتنایی در حوز یها نهتزمبه ایناله 

اناوا  وظوایم    ۀو انگتوز  منوابو انسوانی   توانمندسوازی  عواملبت   ۀبررسی رابط دریددپژوهش 

                                       .است جوانان( )وزار  ورزف و یکاری در سازمان تربتت بدن

                                                                                                                   
1. Greasley 

2. Hechanova 

3. Kuokkanen 
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 روش شناسی پژوهش
 ۀآماری پوژوهش، کارشناسوان حووز    جامتۀ همبستگی است. - ای  پژوهش تویت ی اناا  روف

 ۀبا توجه به تتداد کوم جامتو  . کشور بودند جوانان( )وزار  ورزف و ستادی سازمان تربتت بدنی

بتود از   ،کارشوناس در دسوترس   161و از  عنوان نمونه انتخاب شدندکارشناسان به ۀهم ،آماری

آوری ابوزار جموو   .شود بررسوی   کارشوناس  152 یها پرسشنامه، مخدوف یها پرسشنامهحذف 

سو ،   ؛هاسوت  یآزمودنفردی و شغلی  یها یژگیوشامل  بخشی از آن است که پرسشنامه ها داده

تناسوب   خدمت جزء ای  دسته از متغترهوا هسوتند کوه بوه     ۀجنستت، سطح تحهتال  و سابا

منظوور بررسوی ارتبواط بوت      بوه  .انود  گرفتهف پژوهش مورد پرسش  رار ارتباط با موضو  و اهدا

توانمندسووازی  ۀاز پرسشوونام جوانووان( )وزار  ورزف و در سووازمان تربتووت بوودنی   متغترهووا

دار بودن شغل، احساس شایسوتگی یوا   یاش ابتاد احساس متناسپریتزر برای سن یشناخت روان

 ۀسواخت محاو   ۀاز پرسشونام  و و اعتمواد  رتتوأث حساس خوودتتتتنی و احسواس   خودکارآمدی، ا

ایو   بورای تتتوت  اعتبوار     د.شو اده است  وظایم کاریاناا   ۀبرای سناش انگتز انگتزف شغلی

از ضوریب   همچنوت   .دانشگاه است اده شد تاداناس ن ر از 11 یشنهادهاتپاز نظر و  ها پرسشنامه

 ۀاسوت اده شود کوه ایو  ماودار بورای پرسشونام        ها پرسشنامهایی پایبرای تتتت   آل ای کرونباخ

دسوت آمود. در   هبو  79/1انگتوزف شوغلی    ۀو برای پرسشونام  85/1 یشناخت روانتوانمندسازی 

آمار تویت ی و استنباطی تازیوه و   یها وهتشآمده با است اده از دستهپژوهش حاضر اطالعا  ب

 ۀو محاسوب در  الوب جودول توزیوو فراوانوی      هوا  داده ۀ. از آموار تویوت ی بورای ارائو    شدتحلتل 

 - کولمووگروف از آزموون  پراکندگی نظتر متانگت  و انحراف استاندارد است اده شد.  یها شاخص

ارتبواط بوت     بورای از ضریب همبسوتگی پترسوون    و ها دادهاسمترنم برای تتتت  طبتتی بودن 

داری منظوور تتتوت  متنوی   بوه  و یکار اناا  وظایم ۀشناختی توانمندسازی و انگتزعوامل روان

تتتوت  سوهم    بورای از ضوریب رگرسوتون    مستال و نتوز  tاز آزمون  اختالف در دو گروه جنسی

عملتا  آماری نتز با اسوت اده   ۀاست اده شد و همبتنی متغتر وابسته متغترهای مستال در پتش

 .  شداناا   Excelو  Spss 11.5 افزار از نر 

 پژوهش یها افتهی
نتای  بررسی . شود یمتحت بررسی ارائه  شناختی جامتۀجمتتت یها یژگیوبخش، ابتدا  در ای 

 دست آمد.هب  2و  1 ینمودارهاو  1فردی و شغلی طب  جدول  یها یژگیوتویت ی مربوط به 
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 ها یآزمودن و شغلی فردی یها یژگیواطالعات مربوط به  .9جدول 
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 75سطح تحهوتال   . بودنددرید زن  6/54مرد و  ها یآزمودندرید  4/45، 1توجه به جدول با 

بتشوتر از  کارشناسوان زن   سطح تحهتال متانگت  که  استدرید کارشناسان لتسانس و باتتر 

 سال دارند. 11خدمت بتش از  ۀدرید کارشناسان سابا 58است و بتش از  مردان
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 سطح تحصیالت کارشناسان زن و مرد .9نمودار  
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 خدمت کارشناسان زن و مرد ۀسابق .1نمودار   

 

اناا  وظوایم   ۀو انگتز یشناخت رواننتای  بررسی تویت ی مربوط به متزان عوامل توانمندسازی 

 نشان داده شده است. 4و  3 نمودارهای درتحت بررسی  یها یآزمودنکاری 
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                                      توانمندسازی یشناخت روانمیانگین نمرات عوامل  .9نمودار        
 

دومت  رتبوه  ، استکارشناسان مربوط به احساس شایستگی  ۀتری  نمر، بتش3با توجه به نمودار 

سوو   ورار دارد.    ۀدار بودن شغل و داشت  اعتماد بوه همالواران در رتبو   یمربوط به احساس متن

ر بوه احسواس   آخو  ۀرتبو  ،نهوار   ورار دارد و در نهایوت    ۀ( در رتبو رتتوأث ) ثر بوودن ؤاحساس م

% 
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 دهود  یمو نشوان   (4نمودار )اناا  وظایم کاری  ۀانگتز ۀمتانگت  نمر. ردتگ یمتتتتنی تتل  خود

 ارشناسان مرد از کارشناسان زن بتشتر است.  اناا  وظایم کاری ک ۀانگتز ۀنمر
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 زن و مردانجام وظایف کاری کارشناسان  ۀانگی  ۀمیانگین نمر .3نمودار 

 

بوا   .شوود  یمدو متغتر از ضریب همبستگی است اده  ۀبرای تشختص ماهتت، جهت و شد  رابط 

ررسوی ارتبواط بوت  متغترهوای پوژوهش از ضوریب       بورای ب  کولمووگروف توجه به نتای  آزموون  

 ارائه شده است.  2که نتای  آن در جدول است اده شده همبستگی پترسون 
 

 نتای  آزمون همبستگی پیرسون . 1جدول 

 p فراوانی متغیر مالک بینمتغیر پیش 
 ضریب 

 همبستگی

 ۀفرضت

 ایلی

توانمندسازی 

 یشناخت روان
 641/1 111/1 152 اناا  وظایم کاری ۀانگتز

 ۀفرضت

 فرعی

 516/1 111/1 152 اناا  وظایم کاری ۀانگتز دار بودنیاحساس متن

 336/1 111/1 152 اناا  وظایم کاری انگتزۀ احساس شایستگی

 438/1 111/1 152 اناا  وظایم کاری انگتزۀ احساس خودتتتتنی

 527/1 111/1 152 اناا  وظایم کاری انگتزۀ رتتأثاحساس 

 478/1 111/1 152 اناا  وظایم کاری انگتزۀ اس اعتماداحس
 

دریود اطمتنوان    99اناا  وظایم کاری بوا   ۀنمندسازی و انگتزابت  تو دهد یمنشان  2 جدول 

انگتوزۀ اناوا  وظوایم کواری      بوت   وجوود دارد. همچنوت    دارارتباط مثبوت، مسوتاتم و متنوی   

(، احسوواس شایسووتگی  p ،516/1=r=111/1دار بووودن شووغل )کارشناسووان و احسوواس متنووی 

(111/1=p ،336/1=r( احساس خودتتتتنی ،)111/1=p ،438/1=r احساس ،) 111/1) رتتوأث=p ،

 نمره
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527/1=r( و احساس اعتماد کارشناسان )111/1=p ،478/1=r دار وجوود  ( ارتباط مثبت و متنوی

 دارد.
 

 انجام وظایف کاری در مردان ۀارتباط بین توانمندسازی و انگی  .9 جدول

 انگی ۀ انجام وظایف کاری متغیرها

 یشناخت روانتوانمندسازی 
 712/1 همبستگی پترسون

 111/1 داریسطح متنی
 

دریافوت کوه در موردان بوت  توانمندسوازی       توان یم  =712/1rو   =111/1Pماادیر با توجه به 

 داری وجود دارد.و متنی ارتباط مثبت ۀ اناا  وظایم کاریو انگتز یشناخت روان
 

 انجام وظایف کاری در زنان ۀارتباط بین توانمندسازی و انگی  . 3 جدول

 انگی ۀ انجام وظایف کاری متغیرها

 یشناخت روانتوانمندسازی 
 548/1 همبستگی پترسون

 111/1 داریسطح متنی

 

و  یشناخت رواندریافت که بت  توانمندسازی  توان یم  =548/1rو   =111/1Pبا توجه به ماادیر 

 داری وجود دارد.در زنان ارتباط مثبت و متنیاناا  وظایم کاری  ۀنگتزا

کواری کوه بوا اسوت اده از همبسوتگی       توانمندسازی و انگتوزۀ  با خدمت ۀو سابا بت  س ارتباط 

ارتباط بوت  سوطح تحهوتال  بوا       (.p>15/1نبود )دار پترسون ارزیابی شد، از نظر آماری متنی

 (.   p>15/1دار نبود )وظایم کاری نتز از نظر آماری متنی توانمندسازی و انگتزۀ اناا 

مسوتال   t آزموون برای بررسی اختالف بت  دو گروه زنان و مردان از نظر ابتاد توانمندسوازی از  

ثر بوودن و احسواس   ؤدار در ابتواد احسواس مو   اختالف متنوی  دهندۀنشانکه نتای   است اده شد

 (. =111/1P=  ،52/3t( و )=13/1P=  ،11/2t)اعتماد بود 

است اده بتنی متغتر وابسته از ضریب رگرستون تتتت  سهم متغترهای مستال در پتش منظوربه

غترهوای مسوتال، تحلتول    بتنی متغتر وابسته بر حسب متهای پتشروف  یتر  یرایالی از  شد.

لوه  در هور مرح  SPSSافوزار  در ایو  روف نور    اسوت. گا  به گا   ۀمتغتره با شتورگرستون نند

 5نتوای  تحلتول رگرسوتون در جودول      .کنود یم ست خارجا یمتنبی ها آنکه اثر را متغترهایی 

 آمده است.

 

 



    9911، مهر و آبان 91مطالعات مدیریت ورزشی شماره  901

 متغیره. نتای  تحلیل رگرسیون چند5 جدول

 B sig متغیر تابع متغیرهای مستقل 

 

 

 مرحلۀ نهار 

 رگرستون

 

 دار بودناحساس متنی

 احساس خودتتتتنی

 رتتأثاحساس 

 احساس اعتماد

 

 

انگتزۀ اناا  وظایم 

 کاری

171/1 

221/1 

258/1 

238/1 

14/1 

112/1 

111/1 

111/1 

 

     P< 15/1 ,  P< 11/1 , an=152                             P< 11/1 ,  F= 76/22 , = 438/1  
 

و  رتتوأث تتتتنی، احسواس  ، احساس خوود دار بودنیاحساس متن سهمبر اساس نتای  رگرستون 

، 258/1، 221/1، 171/1ترتتوب  اناوا  وظوایم کواری بوه     ۀبتنی انگتوز اعتماد در پتشاحساس 

دار بوودن کارشناسوان،   یبه ازای هر واحد تغتتر در احسواس متنو   است؛ به عبار  دیگر 238/1

ۀ هر واحد تغتتر در احساس خودتتتتنی کارشناسوان، انگتوز   ؛171/1 کمدستکاری آنان  ۀانگتز

و هر واحد تغتتر  258/1کاری  ۀثر بودن، انگتزؤواحد تغتتر در احساس مهر ؛ 221/1کاری آنان 

دیگوری کوه از    ۀنتتاو  .ابود ی یمواحد تغتتر  238/1کاری  ۀانگتز کارشناسان، در احساس اعتماد

اناوا  وظوایم    ۀانگتوز  توان ینمدست آمد ای  بود که بر اساس احساس شایستگی های  آزمون ب

 44گ وت ابتواد و متغترهوای توانمندسوازی حودود       توان یمامو  در م. دکربتنی کاری را پتش

 56و حودود   کننود موی بتنوی  اناا  وظایم کاری را پوتش  ۀدرید تغتترا  واریانس متغتر انگتز

 شوود  یمبتنی پتشتوسط عوامل دیگر اناا  وظایم کاری  ۀدرید تغتترا  واریانس متغتر انگتز

  نشده است.که در ای  تحات  بررسی 

 گیریبحث و نتیجه
ینود  آکوه در  الوب فر   دیو آ یمو از الزاموا  محوتط ر وابتی اموروز بوه شومار        توانایی نتروی کوار 

وری کارکنوان و  اننود افوزایش انگتوزف و بهبوود بهوره     است. عواملی م  تتأمتوانمندسازی  ابل 

 عملالرد افورادی اسوت کوه توانمنودی     حایل، شود یمهمچنت  بهبود کت تت خدماتی که ارائه 

 (. 24)را دارند  شخهتتی متناسب با آن یها یژگیو و تز 

اناوا  وظوایم کواری     ۀدار بودن شغل و انگتزیالی از نتای  پژوهش نشان داد بت  احساس متنی

بوه   ؛داری وجوود دارد ارتبواط مثبوت و متنوی    )وزار  ورزف و جوانوان(  در سازمان تربتت بدنی

و تاوانس باورهوا،    شانیها تتفتالارزف کاری د در مور هر نه احساس کارشناسان عبار  دیگر

اناا  وظایم کواری افوزایش    ۀبهتر باشد، انگتز دهند یمبا آنچه اناا   ها آنو رفتارهای  ها ارزف
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 عملالرددار بودن شغل و احساس متنی که بت ( 1384نوروزی ) یها افتهیای  نتتاه با  .ابدی یم

فت بت  درک انسوان از شوغل و   ( که نتتاه گر1387شتخی ) و یافتدار یمتن یسازمانی ارتباط

اسوپریتزر و   مسوتاتم و خطوی وجوود دارد هماهنوت اسوت.     اناا  وظایم کاری ارتبواط   انگتزۀ

شغلشوان مهوم و بوا ارزف     کنند یم( در پژوهشی دریافتند افرادی که احساس 1997همالاران )

از  ری دارد سطوح بواتتری ارزف کمت شغلشان کنند یمکه احساس  ییها آناست، در ماایسه با 

لتودن و   که با نتای  تحات  حاضر همسو اسوت. نتوای  تحاتو     کنند یمرضایت کاری را تاربه 

دار بوودن  ( نتز که نتتاوه گرفتنود متنوی   2119( و کوکان  )2116، هچانووا )(2111همالاران )

وجوود   (.25د )د با ای  تحات  همخوانی دارداری با انگتزف شغلی دارو متنی مثبت ۀشغل رابط

در سوازمان   اناا  وظوایم کواری   ۀداری شغل و انگتزدار بت  احساس متنیۀ مثبت و متنیرابط

دارد، نشوان   مطاباوت  هوا  پوژوهش دیگور   یهوا  افتوه یکه با  )وزار  ورزف و جوانان( تربتت بدنی

تهنوی   یاسوتانداردها و  باورهوا  در نظور گورفت   دار بوودن شوغل و   توجه به بتود متنوی   دهد یم

 ضروری است.امری اناا  وظایم کاری  ۀارکنان برای افزایش انگتزک

 اناوا  وظوایم کواری    ۀناسان و انگتزمشخص شد بت  احساس شایستگی کارشبر اساس نتای ، 

 یها ییتواناتبحر و  کنندیتنی هر  در کارشناسان احساس  وجود دارد؛ دارارتباط مثبت و متنی

ایو    .ابدی یمافزایش  ها آناناا  وظایم  ۀانگتز، دارندخود  آمتز شغلتز  را برای اناا  موفاتت

ا  اناو  ۀو انگتوز  شایسوتگی  احسواس بوت   بود  دریافته( که 1387شتخی ) نتای  تحات یافته با 

همخوانی دارد. همچنت  با نتوای  اسوپریتزر    داری وجود داردوظایم کاری ارتباط مثبت و متنی

بودن و احساس شایستگی از طری  ایاواد عال وه در    سطوح باتی مهم گزارف کرد ( که1997)

( کوه نتتاوه   2116رئوال )  و باعث افزایش رضایت شغلی خواهود شود    شانیوظاافراد نسبت به 

همخووانی دارد   شوود  یمو ضوایت شوغلی   ر افزایشاحساس شایستگی باعث گرفت سطوح باتی 

 ۀارزیوابی و ارائو   .سوت بازخورد عملالرد مبنایی برای تاویت حس یالحتت و شایسوتگی ا (. 26)

(. 27) مهووم در فرآینود توانمندسوازی اسووت   یبوازخورد بخوش ارزشوومندی در سوازمان و عوامل    

 توانود  یمو  کنود  یمو شخهی است که فورد احسواس    یخودکارآمدی یا شایستگی باور همچنت 

بوازخورد  بوا   از ایو  رو مودیران سوازمان    ؛آمتز اناوا  دهود  طور موفاتتشده را بهوظایم محول

در  افوزایش داده، احساس شایستگی آنان را  توانند یم کارشناسان در اناا  وظای شاند به عملالر

 .کنندآنان کمک  ۀنهایت به افزایش انگتز

تتتتنی )آزادی عمول(  س خوود در بخش دیگری از ای  پژوهش بوه بررسوی ارتبواط بوت  احسوا     

 ورزف و جوانوان(  )وزار  اناوا  وظوایم کواری در سوازمان تربتوت بودنی       ۀکارشناسان و انگتز

کارشناسوان در تتتوت     نوه یتنوی هر ؛ داری مشاهده شود یکه ارتباط مثبت و متن پرداخته شد
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خوود آزادی عمول و اسوتاالل داشوته باشوند،      تز  برای اناا  دادن وظایم شوغلی   یها تتفتال

 کوه  (1384) نووروزی  . ای  یافته با نتای  تحاتو  ابدی یماناا  وظایم کاری آنان افزایش  ۀانگتز

و  مشواهده کورد   عملالورد سوازمانی  و  تتتتنی کارشناسوان احساس خوود داری بت  ارتباط متنی

 و همالواران  یوون فووک   ( همخووانی دارد. 1386( و فراهوانی ) 1385همچنوت  تحاتاوا  زار  )  

ابتواد توانمندسوازی    نود موالزی نتتاوه گرفت   در تحاتای روی مدیران مدارس متوسطۀ (2111)

انگتزف شوغلی دارنود    ۀداری با حوزیخودتتتتنی همبستگی مثبت و متناز جمله  یشناخت روان

نتز کوه   (2115) تحات  گرسلی و همالاران(. نتای  28) ای  تحات  همسو است یها افتهیکه با 

ایو    یهوا  افتوه یمثبتی وجوود دارد بوا    ۀنتتاه گرفتند بت  توانمندسازی و احترا  به خود رابط

 ۀکه با احساس آزادی عمل و تاربو  شود یمفتالتتی را شامل  خودتتتتنی تحات  مطابات دارد.

دار بوت  احسواس   متنوی  مثبت و در ای  پژوهش با وجود ارتباط (.29) ح  انتخاب همراه است

متوانگت    کمتوری  تتتتنی کارشناسوان  احسواس خوود   اناا  وظایم کاری، ۀخودتتتتنی و انگتز

تحاتاوا  نشوان داده اسوت کوه  ودر        .رددیگر عوامل توانمندسازی کسب ک متاننمره را در 

رضایت شغلی و کواهش اسوترس    گتری با افزایشگتری، استاالل در کار و آزادی تهمتمتهمتم

وجود آورده و موجوب ابتالوار   (. ت ویض اختتار، حس خود هدایتی را در افراد به24ارتباط دارد )

)وزار   یران سازمان تربتت بودنی مد بنابرای ؛ (27) شود یمکاری  یعمل در رفتارها و فرآیندها

ح  انتخواب و آزادی   در راستای را تتتتنیتد خودبُ با ت ویض اختتار توانند یم ورزف و جوانان(

   افزایش دهند. کارشناسان کاری یها تتفتالدر نظا  بخشتدن به  کارشناسان عمل

کارشناسان  رتتأثس دار بت  احسامثبت و متنی ۀای  پژوهش وجود رابط یها افتهییالی دیگر از 

به عبار  دیگر، هور ناودر کارشناسوان احسواس نماینود بور        ؛اناا  وظایم کاری است ۀو انگتز

ایو    .ابود ی یمو اناا  وظایم کاری آنان افوزایش   ۀند، انگتزررگذاتتأثپتامدها و محتط کاری خود 

شناسوان و  کار رتتوأث داری بوت  احسواس   ارتباط متنی که (1387) شتخی یافته با نتای  تحات 

( طی تحاتای به بررسی ارتبواط بوت    2115. آمابایل )همسو است ،مشاهده کرد انگتزف شغلی

داری مثبت و خال تت ارتباط متنوی  رتتأثنتای  نشان داد بت   و و خال تت در کار پرداخت رتتأث

نتوای  تحاتو  لتودن و     همچنوت  بوا   .(31) که با نتای  ای  تحات  هماهنوت اسوت   وجود دارد

( کوه بوت    2116( و هچانووا )2119کوکان  ) (،2111) و همالاران (، یون فوک2111اران )همال

داری گوزارف کردنود همخووانی دارد. حرآبوادی     و انگتزف شوغلی ارتبواط متنوی    رتتأثاحساس 

داری وجود متنی ۀدر فرد رابط رتتأثبت  رسمتت ساختار سازمانی و احساس  کردبتان  (1385)

را  هوا  هیو روو  هوا  یمشو سوازمانی، ماوررا ، خوط     زیواد که رسمتت  کند یمدارد و ننت  توجته 

عنووان  بور پتامودهای کواری بوه     را فورد  یرگوذار تتأثو امالان  کندیمفردی  دید یالحجایگزی  
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بور   کنود . توانمندسازی مستلز  ای  نالته است کوه فورد احسواس    برد یمکارف از بت  ماحهل 

گتوری ننوت    در سوازمان موانو شوالل   زیواد  متت وجوود رسو   است؛ رگذارتتأثفرآیندهای کاری 

را بوتش از پوتش در    رتتوأث احسواس   تووان  یمو از ای  رو با کواهش رسومتت    ؛شود یماحساسی 

آن افوزایش   بوه تبوو   تاویت کورد کوه   )وزار  ورزف و جوانان( کارشناسان سازمان تربتت بدنی

 را در پی دارد. انگتزه

 ۀدار بت  احساس اعتماد کارشناسان و انگتزمتنیدیگر ای  پژوهش وجود ارتباط مثبت و  ۀتانت

، هور  به عبار  دیگور  است؛ )وزار  ورزف و جوانان( اناا  وظایم کاری در سازمان تربتت بدنی

نادر کارشناسان به همالاران، مدیریت و تهمتما  سازمان اعتماد و اطمتنوان داشوته باشوند،    

( 1387( و شتخی )1384ای  تحات  نوروزی )نت .ابدی یماناا  وظایم کاری آنان افزایش  ۀانگتز

، رئوال  (2116هچوانووا )  ای  یافته بوا نتوای  تحاتو     ست. همچنت ا با نتای  ای  تحات  همسو

 بوت   نود که نتتاوه گرفت  (2111) و همالاران ( و یون فوک2115(، گرسلی و همالاران )2116)

 ۀوجوود رابطو  مخوانی دارد. مثبت وجود دارد ه ۀبا رضایت شغلی و عملالرد رابطاحساس اعتماد 

اناا  وظایم کاری در سازمان تربتت  ۀدار بت  احساس اعتماد کارشناسان و انگتزمثبت و متنی

توجوه بوه    دهود  یمنشان  ، بلی همخوانی دارد یها پژوهشکه با  )وزار  ورزف و جوانان( بدنی

ان و از منظوری  منهو انه و یالسو   هوا  آنبتد اعتماد و احساس کارشناسوان مبنوی بور اینالوه بوا      

 اناا  وظایم کاری ضروری است.  ۀبرای بهبود انگتز شود یمرفتار  طرفانه یب

اناوا  وظوایم    ۀدار بت  عوامل توانمندسازی و انگتوز مثبت و متنی ۀبا توجه به رابط ،در مامو 

بوا افوزایش سوطح عوامول توانمندسوازی در منوابو       گ ت  توان یم ها پژوهشو نتای  سایر  کاری

انگتزه بورای   ،و با کاهش سطح ای  عوامل ابدی یمانگتزه برای اناا  وظایم کاری بهبود  ،انسانی

 ۀنمور  هوم  سطح عوامول توانمندسوازی و   هم در ای  تحات  .ابدی یمکاهش اناا  وظایم کاری 

ای  به  اناا  وظایم کاری در مردان بتش از زنان بود که لزو  توجه هرنه بتشتر مدیران ۀانگتز

بندی شد که بور  عوامل توانمندسازی در سازمان تربتت بدنی الویت ،در پایان. طلبد یم ت او  را

-دومت  رتبه مربوط به احساس متنوی  وباتتری  رتبه مربوط به احساس شایستگی ای  اساس، 

 در نهایوت،  نهوار  و  ۀدر رتبو  رتتأثاحساس  ،سو   رار دارد ۀاعتماد در رتباحساس  ،داری است

در تحاتای ایو    (1384. در ای  زمتنه نوروزی )ردتگ یمحساس خودتتتتنی تتل  آخر به ا ۀرتب

، اعتمواد و  رتتأثدار بودن شغل، شایستگی، یترتتب احساس متنعوامل را در شتب بانک ملت به

ای  تحات  همخوانی ندارد. شاید علوت ایو  امور را     یها افتهیبندی کرد که با خودتتتتنی الویت

 مو تتوت مربوط به احسواس فورد در موورد     یشناخت روانکه توانمندسازی  بتوان ننت  دانست

در  ثر باشوند. ؤبور فرآینود توانمندسوازی مو     تواننود  یمو شخهتتی  یها یژگیوکاری خود است و 
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 ۀگتری از عوامول توانمندسوازی در جهوت بهبوود انگتوز     و بهرهنتای  پژوهش با توجه به  ،نهایت

به  )وزار  ورزف و جوانان( مدیران در سازمان تربتت بدنی شود یماناا  وظایم کاری پتشنهاد 

تهنوی آنوان را در نظور     یاسوتانداردها ، کارشناسان اعتمواد پتودا کننود    یها مهار و  ها ییتوانا

موؤثر  احسواس شایسوتگی و    بازخورد عملالرد به آنان و کاهش رسومتت در سوازمان،  با  ،بگترند

بهبود احسواس   برایا داماتی را  با ت ویض اختتار، وبتش از پتش در آنان تاویت نمایند را  بودن

 .است همتانگت  کمتری داشت در ماایسه با عوامل دیگر که اناا  دهند خودتتتتنی کارشناسان
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