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هـاي   هیئـت هدف از این پژوهش، شناسایی متغیرهاي تبیین کننـده آمـوزش و توانمندسـازي کارکنـان در     

هاي ورزشی استان گلستان بـود و  هیئتجامعه آماري تحقیق شامل کلیه کارکنان . ورزشی استان گلستان بود

بـراي گـردآوري اطالعـات از    . نفـر بـرآورد شـد    215حجم نمونه آماري با استتفاده از روش تمـام شـمار   

جهـت تجزیـه و   . گردیـد اده استف) 2010(و توانمندسازي میشرا ) 2008(هاي استاندارد گوناریس پرسشنامه

نتایج نشان داد در حـال حاضـر   . اي و تحلیل عاملی تاییدي استفاده شدتک نمونه tاز آزمون  ،هاتحلیل داده

هاي ورزشی استان گلستان از شـرایط نسـبتا مطلـوبی برخـوردار     هیئتآموزش و توانمندسازي کارکنان در 

     زش کارکنـان و احسـاس شایسـتگی در شـغل     تـرین تبیـین کننـده آمـو    آموزش ضمن خدمت، قـوي . است

هـاي  هیئتدر نهایت، . هاي ورزشی استان گلستان بودهیئتترین تبیین کننده توانمندسازي کارکنان در قوي

ورزشی استان گلستان با توجه به محیط متغیر و رقابتی ورزش باید دائما آموزش و توانمندسـازي کارکنـان   
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 مقدمه

ترین عامل نقش کلیدي در تولید کاال و خدمات ی شک نیروي انسانی به عنوان اصلیب ،از میان عوامل تولید

هـر فراینـدي کـه موجـب      ،از ایـن رو . سازمان دانست ترین سرمایه یکتوان مهمروي انسانی را مینی. دارد

باشد کـه نتیجـه   فرایندي سرمایه افزا می ،ارتقاي توانمندي نیروي انسانی متناسب با نوع کار و فعالیت گردد

توان در سازمان هنگامی می). 48: 1385 خصالی،( شودم در کیفیت و کمیت تولید ظاهر میآن به طور مستقی

و توانمندي افـراد سـازمانی در گـرو     دداشته باشوجود که در آن افراد توانمندي  ادنجام دکار را به درستی ا

). 32: 1395 خراسانی،( یابددانش و نگرش به وسیله آموزش توسعه می. دانش، نگرش و مهارت آنان است

آموزش و توانمندسازي منابع انسانی یک استراتژي کلیدي جهت سازگاري مثبت با شرایط در حال  ه،امروز

اسـدي کـرم،   ( شودبه عنوان ابزاري براي اثربخشی سازمان و یک مزیت رقابتی قلمداد می در ضمنتغییر و 

ي آمـوزش بـه طـور    کارکنان به طور مداوم نیاز به یادگرفتن چیزهاي جدید دارند و تقاضا بـرا  ).30: 1382

براي سازگاري با محیط و تضمین بقاي خـود نیازمنـد    سازمان ها .) 20: 2005، 1وستلی( مستمر وجود دارد

اند و جهت اجراي هرگونه تغییري در سازمان، مدیریت باید به فکر آمـوزش و آگـاه کـردن    تغییرات درونی

آمـوزش در  . و توسـعه کارکنـان اسـت   ها ناشی از عدم آموزش  شکست اغلب سازمان. کارکنان خود باشد

 ،آموزش .کارایی و اثربخشی سهم بسزایی دارد و هدف اصلی آموزش بهبود عملکرد فردي و سازمانی است

هـاي  ریزي شده و سازمان یافته است که به کارکنان کمک می کند تا نگرش، دانـش و مهـارت  تالشی برنامه

 مولفه 6، آموزش کارکنان را شامل )2008(3اسپیروس ).25: 2011، 2کینگسبوري( دنمربوط به شغل را بیاموز

ارائه آموزش متناسب با نیاز کارکنان، ارائه آمـوزش ضـمن خـدمت، ارائـه آمـوزش قبـل از ایجـاد        : داندمی

هـایی در زمینـه بهبـود کیفیـت، ارائـه       تغییرات بزرگ در نحوه انجام کار، ارائه آموزش جهت کسب مهارت

ز رکنان از واحدي به واحد دیگر توسط رؤسا و همچنین میـزان شـناخت مـدیر ا   آموزش هنگام جابجایی کا

اي است مبتنی بـر یـادگیري و   تجربهآموزش  ،4از دیدگاه رابینز). 72: 1393طیبی،(نیازهاي آموزشی کارکنان 

هـا، تغییـر   تا او را قادر به انجـام کـار و بهبـود بخشـی توانـایی      جاد تغییرات نسبتا پایدار در فردبه منظور ای

  بـه منظـور   ). 52: 1389یزدانـی،  و  رایـج، آقـامیري   سـیدجوادین، ( ها، دانش و رفتار اجتماعی نمایدمهارت
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کاربردي . بلکه باید کاربرد را نیز در برگیرد ،مندي از این مزایا، آموزش نباید تنها به یادگیري منجر شودهبهر

هاي ارائه شده را در مشـاغل خـود مـورد اسـتفاده     آموزشافتد که کارآموزان، کردن آموزش زمانی اتفاق می

بـه آمـوزش سـازمانی توجـه      سازمان ها ،هر چند در برخی از موارد. )1990، 1یشلمایربتریپ و ( قرار دهند

: 2013( 2و همچنین سلیمان و همکاران) 98: 1389(  عدالتخواه و همکاران ،به عنوان مثال. الزم را نیز دارند

در بررسی وضعیت آموزش ضمن خدمت جامعه مورد بررسی خود دریافتند که وضیت آموزش از نگاه ) 62

ـ  سـازمان هـا  هـاي آموزشـی کـه در    اما بسیاري از برنامه ،پاسخ دهنده ها باالتر از سطح متوسط است راي ب

منجر به توانمندسازي س دارد و بلکه کامال نتیجه عک ،شود نه تنها موثر نیستتوانمندسازي کارکنان برپا می

کیفیت و توانمندسازي نیروي انسانی، مهم ترین عامل بقا و ). 103: 1388بستانی املشی، ( گرددکارکنان نمی

نـوه ابـراهیم،    وعبداللهی ( وجود می آوردهنیروي انسانی توانمند، سازمان توانمند را ب. حیات سازمان است

هاي حیاتی سـازمان  رآمد که بنیاد ثروت ملی و داراییي انسانی توانا و کاداشتن نیرو ،از این رو). 58: 1385

هاي اقتصادي به دنبال خواهد داشت ها و بنگاه، شرکتسازمان هامنافع بسیار زیادي براي  ،آیدبه حساب می

روي مدیران به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن پیچیده و پویا، تنها راهی که پیش ). 83: 1384بزاز جزایري، (

توانمندسازي کارکنـان یکـی از   ). 43: 1388ضیاء کاشانی، (قرار دارد توانمندسازي سازمان و کارکنان است 

ها در هاي فردي و گروهی آنها و تواناییوري کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتابزارهاي مؤثر افزایش بهره

گرچه نظریه پردازان سازمانی مفهوم توانمندسـازي را  ا). 69: 1391نیا، صالح(راستاي اهداف سازمانی است 

دیـدگاه  یکـی   :اما دو تعریف در ادبیات این بحث قابل شناسایی است ،اندهاي متفاوتی تعریف کردهبه شیوه

گیـري در درون مرزهـایی مشـخص و    تفویض اختیار در تصـمیم  سازي وتوانمندکه بر اساس آن،  مکانیکی

بر اساس این دیدگاه، توانمند سـازي  . است که به ارزیابی کارهاي خود بپردازندواگذاري مسئولیت به افراد 

هاي روشن و پاسخگویی دقیق پایین همراه با مرزها و محدودیت به معناي تفویض اختیار و قدرت از باال به

 ،مـوغلی ( مدنانیز می "رویکرد ارتباطی"دیدگاه را  این 3اسپریتزر. دهدکنترل مدیریتی راافزایش میاست که 

سازي ارائه شده اسـت همخـوانی   این دیدگاه با تعریفی که از قدرتمند .)77: 1388حسن پور، و  حسن پور

توانایی ریسک پذیري، توسعه و همان توانمندسازي، که بر اساس آن، است  دیدگاه ارگانیکی ،دیگري. دارد

سازي کارکنان، ساخت تیم جهت تشویق توانمندایجاد مدل رفتاري . می باشد نتغییرات و درك نیاز کارمندا

دیدگاه، افراد توانا داراي طبق این . استو صحه گذاشتن بر عملکرد افراد انجام کارهاي مشارکتی بین افراد 
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. سازي مورد سنجش قرار گرفته استدعنوان ابعاد توانمن باهاي مشترکی هستند که در تحقیق حاضر ویژگی

ایـن دیـدگاه بـا    ). 1998کانگروکـانگو،  (نامند می "رویکرد نگرشی"این دیدگاه را ، )1998( 1وکانگو کانگر

توانمندسـازي  ) 2009( 2برمبناي پژوهش میشرا .همخوانی دارد ،تعریفی که از توانمندسازي ارائه شده است

داري در شغل، احساس شایستگی در شغل، داشتن حق انتخـاب، احسـاس مـوثر    بعد احساس معنا 5داراي 

باشد و براي اینکه مدیران بتواننـد دیگـران را بـا موفقیـت توانمنـد      و احساس مشارکت با دیگران می ودنب

عوامل مـوثر  " ی با عنواندر پژوهش .)185: 2010، 3میشرا( سازند باید این پنج ویژگی را در آنها ایجاد کنند

صـورت  ) 89: 1389( یکـه توسـط نـاظم    "شـکی شـیراز  دانشگاه علـوم پز  بر توانمندسازي کارکنان ستادي

بندي شدند کـه بـاالترین رتبـه مربـوط بـه مولفـه احسـاس        امل روانشناختی توانمندسازي رتبهپذیرفت، عو

هاي احساس معنی داري، احساس داشتن حق انتخـاب،  ل بود و پس از آن به ترتیب مولفهشایستگی در شغ

نـاظمی،  (  بودبندي نیز مولفه احساس مشارکت با دیگران داشتند و در آخرین رتبهاحساس موثر بودن قرار 

    ی را کـه بـه توانمندسـازي منتهـی     هاي روان شناختی و عوامـل مـدیریت  بر آن بود تا جنبه 4گورتانی). 1389

رین تگران مهمدست آمده، مشخص گردید که احساس مشارکت با دیه هاي ببر اساس داده. دریابد ،شودمی

ترین مفـاهیم  توانمندسازي یکی از نویدبخش). 1964: 2011گورتانی، ( باشدکارکنان می عامل توانمندسازي

هـاي  علی رغم بحـث . روز بدل گشته است ، ولی اکنون به موضوعدنیاي کار بوده که کمتر به آن توجه شده

ازي به مـدیران  دسبرداري از آن اندك و ناچیز است و هر چند توانمندرباره فواید توانمندسازي، بهره فراوان

اما متاسفانه تعداد مدیران  ،دهد که از دانش، مهارت و تجربه همه افراد سازمان استفاده کننداین امکان را می

  ).32: 1395 خراسانی،(اندك است  ،هایی که راه و رسم ایجاد فرهنگ توانمندسازي را بدانندو گروه

سازمان ي خدماتی از جمله سازمان هاتوان دریافت که امروزه مزیت رقابتی در با عنایت به مطالب فوق می 

ه بـه  و توجـ  باشـد مـی ) کارکنـان (هاي انسانی هاي نامشهودي همچون سرمایهي ورزشی، مبتنی بر داراییها

ـ   . هاسـت سـازي آن ترین عوامل کیفیاز مهم ،آموزش و توانمندسازي ا توجـه بـه موقعیـت    در ایـن میـان، ب

ه و توانا جهـت ارائـه   ها در ورزش کشور، ضرورت داشتن کارکنانی آمادهاي ورزشی استانهیئتگذار تاثیر

هاي شود و استان گلستان نیز از استانو مشتریان به صورت جدي احساس می تر به مخاطبینخدماتی کیفی
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زیـر پاسـخ   تحقیق حاضر بر آن است تا به سواالت  ،رو از این. آیدمستعد و قهرمان پرور کشور به شمار می

  :دهد

  هـاي ورزشـی اسـتان گلسـتان چگونـه       هیئتوضعیت هر یک از ایعاد آموزش و توانمندسازي در

  است؟ 

  ند؟ا ها  کدام هیئتمتغیرهاي تبیین کننده آموزش و توانمندسازي کارکنان در این  

  

   پژوهششناسی روش

از نـوع توصـیفی زمینـه یـابی       ،کاربردي و بر اساس نحـوه گـردآوري داده هـا    ،روش تحقیق از بعد هدف

ن روسا، نواب روسا، دبیران، خزانـه داران و مسـئوال  (کلیه کارکنان  شامل جامعه آماري. می باشد) پیمایشی(

 بـراي انتخـاب  . نفر بوده است 215هاي ورزشی استان گلستان می باشد که تعداد مجموع آنها  هیئت) دفاتر

نفـر   215نمونه در این تحقیق از روش کل شمار استفاده شده است و تعداد نمونه آماري، همتراز با جامعه، 

پـس از پیگیـري مسـتمر    ) درصـد  92نـرخ پاسـخگویی   (پرسشنامه  197بوده اند که در نهایت از این تعداد 

موزش و توانمندسـازي  بررسی وضعیت آ(در مرحله اول از فرآیند جمع آوري اطالعات . آوري گردیدجمع

بررسی اسناد (اي هاي کتابخانههاي موردنظر با استفاده از روش، داده)ي ورزشی و غیرورزشیسازمان هادر 

و مدارك، گزارش هاي مالی، مقاالت علمی معتبر و اطالعات موجود در پایگاه هاي اینترنتی، کتب، مجالت 

و ) 2008(و پرسشنامه استاندارد آمـوزش گونـاریس   از د ،در مرحله دوم. گردآوري شد) و نشریات مختلف

ایـن پرسشـنامه   . گردیدهاي مورد نظر استفاده آوري اطالعات و دادهبراي جمع) 2010(توانمندسازي میشرا 

جهت . باشد، طراحی شده انداي لیکرت که از کامالً مخالف تا کامالً موافق میها بر اساس مقیاس پنج گزینه

   نفـر از   11پرسشـنامه بـه   ، ي ورزشـی کشـور  سـازمان هـا  و همخـوانی آن بـا فرهنـگ     بررسی روایی ابزار

از روش  ،براي تعیین پایایی پرسشنامه. نظرات آنان اعمال گردیدارائه شد و  ینظران مدیریت ورزشصاحب

و بـراي آمـوزش    87/0ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي توانمندسـازي کارکنـان،     . استفاده شد 1آلفاي کرونباخ

گردد مقدار آلفاي کرونباخ براي تمام متغیرهـا، از حـد   همانطور که مالحظه می. ه دست آمدب 79/0کارکنان 

پرسشـنامه   بنابراین می توان ادعـا نمـود کـه   . است بیشتر می باشد 7/0قابل قبول براي مقاصد کاربردي که 
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هـاي آمـاري توصـیفی شـامل     به منظور توصـیف داده هـا از روش  . مورد نظر داراي پایایی قابل قبول است

هـا و تعمـیم   براي تحلیـل داده . هاي تمایل مرکزي استفاده شدجداول فراوانی، نمودارهاي آماري و شاخص

 1شده از آزمون کلموگروف اسـمیرنوف  هاي جمع آوريابتدا به منظور تعیین نرمال بودن داده ،آنها به جامعه

تـک نمونـه و تحلیـل عـاملی      tاز آزمون  ،بررسی سواالت تحقیق درو استفاده شد که داده ها نرمال بودند 

  .بهره گیري گردید 2تاییدي

  

  پژوهشیافته هاي 

  :دهدهاي جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی را نمایش می، ویژگی1جدول 

  هاي ورزشی استان گلستانهیئتهاي جمعیت شناختی کارکنان ویژگی :1جدول 

  درصد  فراوانی  سطوح متغیر  متغیر

  سن

  1/22  43  سال 30زیر 

  8/38  77  سال 40تا  31

  6/19  39  سال 50تا  41

  2/19  38  سال و بیشتر 51

  ورزشی هیئتسابقه همکاري با 

  3/25  50  سال 5زیر 

  6/46  92  سال 10تا  6

  7/16  33  سال 15تا  11

  4/11  22  سال و بیشتر 16

  تحصیالت

  1/5  10  دیپلم

  25  49  فوق دیپلم

  5/40  80  لیسانس

  6/17  34  فوق لیسانس

  8/11  24  دکتري

  

    متغیرهـاي آمـوزش و توانمکندسـازي کارکنـان نشـان       مـورد تک نمونـه اي را در   t، نتایج آزمون 2جدول 

  :دهدمی

  

                                                           
١ - Kolmogroff  Smirnoff 
٢
 - Confirmatory  Factor  Analysis 



  

  

  

  ايتک نمونه tنتایج آزمون  :جدول 

 متغیرها

 3 =میانگین فرضی 

 t Dfآماره   معیار انحراف میانگین
 مقدار

P  

 0001/0 197 73/5 94/0 34/3 آموزش

 0001/0 197 25/4 43/0 11/3 يتوانمندساز

 05/0کمتـر از   Pمیـزان  "آموزش و توانمندسـازي "هاي در مولفهکه  نشان داد 2مقادیر ارائه شده در جدول 

 بـه طـور   ، 3در مقایسـه بـا میـانگین فرضـی     کنندگان، ها از نظر شرکتدر نتیجه  وضعیت این مولفه بوده و

  . داري باالتر از حد متوسط بوده استمعنی

  

 هاي ورزشی استان گلستانهیئتمتغیرهاي تبیین کننده آموزش در  :3جدول 

 اولویت نتیجه R2ضریب  بار عاملی هاي مولفهگویه

 ششم دارمعنی 20/0 45/0 متناسب با نیاز کارکنانارائه آموزش 

 اول دارمعنی 93/0 96/0 ارائه آموزش ضمن خدمت

 دوم دارمعنی 64/0 80/0 ارائه آموزش قبل از ایجاد تغییرات بزرگ در نحوه انجام کار

 سوم دارمعنی 49/0 70/0 هایی در زمینه بهبود کیفیت ارائه آموزش جهت کسب مهارت

 سوم دارمعنی 49/0 70/0 ابجایی کارکنان از واحدي به واحد دیگرآموزش هنگام جارائه 

 پنجم دارمعنی 42/0 65/0 میزان شناخت مدیر از نیازهاي آموزشی کارکنان

  



ارائـه  "ترین و قوي 96/0با بار عاملی  "ارائه آموزش ضمن خدمت"با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدي، 

هـاي ورزشـی   هیئتترین تبیین کننده آموزش در ضعیف 45/0با بارعاملی  "نیاز کارکنانآموزش متناسب با 

  .استان گلستان هستند

 هاي ورزشی گلستانهیئتمتغیرهاي تبیین کننده توانمندسازي در  :4جدول 

 اولویت نتیجه R2ضریب  بار عاملی هاي مولفهگویه

 دوم دارمعنی 71/0 84/0 احساس معنی داري در شغل

 اول دارمعنی 87/0 93/0 احساس شایستگی در شغل

 چهارم دارمعنی 44/0 66/0 داشتن حق انتخاب

 سوم دارمعنی 47/0 68/0 احساس مؤثر بودن

 پنجم دارمعنی 41/0 64/0 احساس مشارکت با دیگران

تـرین و  قـوي  93/0بـا بارعـاملی    "احسـاس شایسـتگی در شـغل   "با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییـدي،  

    تـرین تبیـین کننـده توانمندسـازي کارکنـان در      ضـعیف  64/0با بـار عـاملی    "احساس مشارکت با دیگران"

 .هاي ورزشی استان گلستان هستند هیئت

 بحث و نتیجه گیري

هـاي   هیئتکننده آموزش و توانمند سازي کارکنان در هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین متغیرهاي تبیین

پس از بررسی مشخص گردید کـه  عامـل آمـوزش در حـال حاضـر از شـرایط       . ورزشی استان گلستان بود

با این نتیجه  می توان . دست آمده نسبتا مطلوبی برخوردار است و میانگین نمره آن باالتر از سطح متوسط ب

ن آشنا هستند و متناسب با هاي ورزشی استان گلستان، مدیران با نیازهاي آموزشی کارکنا هیئتگفت که در 

آمـوزش هـاي ضـمن     ،آن به ارائه آموزش می پردازند و کارکنان وقتی در سمت جدید خود قرار می گیرند

جهت کسب مهارت هاي بهبود کیفیـت، آمـوزش هـاي     ،همچنین. خدمت براي آنها در نظر گرفته  می شود

دغدغه اي از باب ناآشنایی با محـیط   ،یرندالزم ارائه می گردد و وقتی کارکنان در سمت جدیدي قرار می گ

ولـی   ،البته ذکر این نکته ضروري است که اگرچه شرایط آموزش، مطلوب ارزیابی شـد . جدید خود ندارند

گویاي این مطلب است کـه شـرایط خیلـی هـم ایـده آل       )34/3(دست آمده  در این بخش ه میانگن عدد ب

 ،ایـن شـرایط  بـراي جلـوگیري از رخـداد    . به بار آوردبی نیست و کمی کم توجهی می تواند شرایط نامطلو

بر اساس میزان تاثیري که هر یـک از متغیرهـا در تبیـین آمـوزش در      بایدهاي ورزشی استان گلستان  هیئت



یعنی اینکه متغیري چـون ارائـه آمـوزش     ؛به آنها توجه نماید ،هاي ورزشی استان گلستان دارا هستند هیئت

هـاي   هیئـت هاي ضمن خدمت که از نظر پاسخ دهندگان داراي بیشـترین تـاثیر در تبیـین مولفـه آمـوزش      

در معـرض   بایـد ها  هیئتکارکنان در حین انجام خدمت خود در . دارد ينیاز به توجه بیشتر ،ورزشی است

. هاي مختلف در حین کـار و فعالیـت صـورت پـذیرد     آموزش ارائهآموزش هاي مختلف نیز قرار گیرند و 

چنان . متغیر دوم در تبیین آموزش کارکنان، ارائه آموزش قبل از ایجاد تغییرات بزرگ در نحوه انجام کار بود

هاي ورزشی استان گلستان قصد دارند سیستمی نو و جدید را در فرایند کاري روزانه خود ایجاد  هیئت چه

موزش هاي الزم را جهت ایجاد آمادگی الزم کارکنان براي اسـتفاده از ایـن شـرایط ارائـه     ابتدا باید آ ،نمایند

متغرهاي ارائه آموزش جهت کسب مهارت در زمینه بهبود کیفیت و ارائـه آمـوزش هنگـام جابجـایی     . دهند

لـذا  . ر گرفتنـد کارکنان با امتیازي برابر در رتبه بعدي تاثیر گذارترین متغیر تبیین کننده آموزش کارکنان قـرا 

را مستلزم  هاي ورزشی استان گلستان قصد دارند کاري کیفی تر از گذشته انجام دهند باید آن هیئتچنانچه 

سازمان متبوع شان بایـد زمینـه کسـب آن را     وکارکنان ایجاد شود  درکسب مهارت هایی بدانند که که باید 

باید ابتدا شـناخت   ،یگاهی جدید خدمت نمایداگر قرار است کارمندي در سمت و جا ،هچنین. فراهم نماید

میزان  ،در نهایت. و معرفت و همچنین مهارت الزم براي انجام کار جدید از طرف سازمان در او ایجاد گردد

ر تبیـین  شناخت مدیر از نیازهاي آموزشی کارکنان و ارائه آموزش متناسب با نیاز کارکنان آخرین عامل مـوث 

  هاي ورزشـی اسـتان گلسـتان پیشـنهاد      هیئتبه . ي ورزشی استان گلستان بودها تآموزش کارکنان در هیئ

و سـپس نیـاز آموزشـی     ایدرا شناسایی نم  هیئتمی گردد  ابتدا نیاز هاي آموزشی  پست هاي مختلف در 

ت احصا نماید و با تحلیل این نیازهـا، اقـداما   ،ها انجام وظیفه نمایند در این جایگاه استافرادي را که قرار 

و ) 1389(ایـن نتیجـه بـا یافتـه هـاي عـدالتخواه       . کندآموزشی مورد نیاز در سازمان را برنامه ریزي و اجرا 

 .همخوانی دارد) 2013(سلیمان و همکاران 

توانمندسـازي  . عامل توانمندسازي کارکنـان بـود   ،دومین عاملی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت 

نفس و غلبه بـر نـاتوانی و ایجـاد     منظور کمک به آنها براي افزایش اعتمادبه هیعنی قدرت بخشیدن به افراد ب

بـا بررسـی وضـعیت    ). 1،2001بانسـال (شور و شوق براي اجراي وظایفی که به آنهـا واگـذار شـده اسـت     

 11/3هاي ورزشی استان گلستان مشخص شد که این مولفه با میانگن امتیاز  هیئتتوانمندسازي کارکنان در 

مشخص اسـت کـه   ) 11/3(آمده به دستاما با توجه به میانگین  ،باالتر از سطح متوسط را داراست یشرایط

را به شـرایط نامناسـب    و کمی بی توجهی می تواند آن اصله چندانی با حالت متوسط نداردشرایط حاکم، ف

                                                           
١ - Bansal 



تغیرهـاي  بـه عـواملی کـه در ایـن تحقیـق بـه عنـوان م       ضـروري اسـت   از این رو . در سازمان تبدیل نماید

  .ته به تناسب اهمیت آن توجه گرددتوانمندسازي کارکنان مورد بررسی قرار گرف

گذارترین مولفه توانمندسازي از نگاه یربر تاث بایدکه بیشترین توجه در این حوزه  در مجموع، می توان گفت

تن داشـ  .جامعه آماري باشد که همان احساس شایسـتگی کارکنـان در شـغلی اسـت کـه در آن قـرار دارنـد       

یـا  و کند که آیا افراد براي انجام دادن کـاري دشـوار خواهنـد کوشـید     احساس شایستگی در شغل تعین می

این احتمال وجود دراد که شدت ایمان افراد در مورد اثربخشی، بر اینکه آنان . پشتکار خواهند داشت یا خیر

هـاي ورزشـی اسـتان     هیئـت پـس  . داثر بگذار ،براي مقابله با موقعیت هاي خاص حتی تالش خواهند کرد

اثربخشی داشته باشند و احساس نانشان در سازمان باید احساس خودتوجه داشته باشند که کارک بایدگلستان 

د که قابلیت و تبحر الزم براي انجام دادن موفقیت آمیز یک کار را دارند و بدانند افراد توانمندشده نه تنها نکن

  . ینان می کنند که می توانند کار را با شایستگی انجام دهنداحساس شایستگی، بلکه احساس اطم

دومین متغیر از نظر میزان تاثیر در تبیین توانمندسازي کارکنان، متغیر احسـاس معنـی داري در شـغل بـوده     

زمانی ایجاد می شود که آرمان ها و  استانداردهاي کارکنان با آنچـه در   ،احساس معنی داري در شغل. است

وظایفی را به کارکنان بسپارند که در  بایدهاي ورزشی  هیئت دلیلبه همین .  حال انجام است متجانس باشد

سـانی  نچه را تولید بکنند که بدان اعتقاد دارند و کـار آنهـا بـا مسـائل ان    آنظام ارزشی شان مهم تلقی شود و 

ذکر این نکته ضروري است که کسب سود مشخص در یک کاري، معنی دار بـودن را تضـمین   . همراه باشد

بـا  . خدمت کردن به دیگران ممکن است هیچ پاداش مشخصی در پی نداشته باشـد ، به عنوان مثال. نمی کند

  . می شوداین وجود ممکن است بسیار معنی دار تر از کاري باشد که پرداختی هنگفت را باعث 

احساس مـوثر  . سومین متغیر از نظر میزان اثر در تبیین توانمندسازي کارکنان، متغیر احساس موثربودن است

اعتقادات فرد در یک مقطع مشخص از زمان در مورد توانایی اش براي ایجاد تغییر در  :ست ازا بودن عبارت

شرایط آنگونه باشـد کـه    الزم استزشی هاي ورهیئتي بهبود وضعیت این متغیر در لذا برا. جهت مطلوب

کارکنان احساس کنند که می توانند با تحت تاثیر قرار دادن محیطی که در آن کار می کنند و یا نتـایجی کـه   

کـه   -باتقویت این حس در کارکنان، آنها برخالف احساس کنترل منفعـل . تغییر ایجاد کنند ،حاصل می شود

دهد که به آنان اجازه می -احساس کنترل فعال -شودمحیط همسو می يهاي افراد یا تقاضاهادر آن خواسته

  . دارند -هاي خود همسو کنندتا محیط را با خواسته

هـاي ورزشـی اسـتان     هیئتچهارمین متغیر موثر تبیین کننده توانمندسازي کارکنان در  ،داشتن حق انتخاب

شرایطی در سازمان فراهم آید کـه کارکنـان احسـاس نکننـد کـه       بایدگلستان بود و براي توجه به این مهم 



باید به این باور برسند که در اجـرا،   آنها. شودفعالیت هایشان از پیش تعیین شده است و از بیرون کنترل می

حق انتخاب دارند و فعالیت آنها در حقیقت پیامد آزادي و اقتدار شخصی است و در این صورت است کـه  

بینند و قادرند به میل خود اقدامات ابتکاري انجـام  یا مبتکر و خود آغاز کننده میافرادي پیشتاز آنان خود را 

  .دهند، تصمیمات مستقل بگیرند و افکار جدید را به آزمون بگذارند

. متغیر احساس مشارکت بـا دیگـران بـود   یر در تبیین توانمندسازي کارکنان، آخرین متغیري از نظر میزان تاث

لـذا  .  ولی این بدان معنا نیست که نیاز بـه توجـه نـدارد    ،این متغیر در رتبه آخر اهمیت قرار گرفتهرچند 

شـرایطی را فـراهم آورنـد تـا      بایـد جهت بهبود وضعیت در ایـن حـوزه    هاي ورزشی استان گلستان هیئت

نحـوه انجـام    کارکنان در تصمیم گیري هاي سازمان خود مشارکت کنند و به نظر و پیشنهاد آنـان در مـورد  

این امر باعث می گردد که کارکنان در نحوه انجام کارها از استقالل فکـري و عملـی   . وظایفشان توجه شود

همخـوانی  ) 1389(و نـاظمی  ) 2013(نتایج این تحقیقات با یافته هاي سلیمان و همکـاران . برخوردار باشند

  .   دارد
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The study is to explain the variables determining education and     
empowerment   at   Sport Boards of   Golestan Province. The research is 
Descriptive- Survey of executive opinion and   applied on the basis of objective. 
The population is all employees of the Sport Boards of Golestan Province 
(President, vice president, secretaries, treasurers, office officials). The sample is 
considered equivalent to the population. Data collection was conducted through 
standard questionnaires of education and empowerment that was set based on 
the Five-item Likert scale. To determine the validity, the content and face 
validity were used. To determine the reliability, the cronbach’s alpha   
calculated   as per the education and empowerment and a total more than   ٪٧٠.  
To analyze the data, the one sample T-Test and confirmatory factor analysis 
techniques were used. The results showed that education and empowerment are 
relatively favorable conditions and their score is above average. Also, in-service 
training is the most effective staff training among the explanatory variables. The 
most effective empowerment in Sports Boards at Golestan province is that 
Employees feel they deserve workplace. 
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