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Abstract
This study aimed to investigate the relationship
between
intra-organizational
factors
(culture,
technology and structure) with psychological
empowerment of physical education professors of
Zanjan university. The research method was
descriptive correlational. The statistical population
consisted of physical education professors with more
than three years of teaching experience at universities
in Zanjan (N= 61). The sample size was considered to
be equal to population. The research tools included
demographic questionnaire, organizational culture,
technology, organizational structure and psychological
empowerment. Content validity of questionnaires was
verified by seven professors and convergent and
divergent validity and combined reliability was
verified by PLS software. The findings showed that
there was a significant correlation between
organizational culture and psychological empowerment
(t-value= 4.393; path coefficient= 0.242), technology
and psychological empowerment (t-value= 6.149; path
coefficient= 0.433), organizational structure and
psychological empowerment (t-value= 5.598; path
coefficient= 0.389), organizational culture and
organizational structure (t-value= 6.273; path
coefficient= 0.505) and technology and organizational
structure (t-value= 5.804; path coefficient= 0.485). The
general goodness of fit index of GOF model was 0.673
and was at high level. Universities can increase the
psychological empowerment of instructors by
developing an existing organizational culture,
providing infrastructure and technological processes
and enhancing the level of organizational structure.
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چکیده
،هدف از اين پژوهش بررسی رابطه عوامل درون سازمانی (فرهنگ
تکنولوژی و ساختار) با توانمندسازی روانشناختی مدرسان تربیتبدنی و
 روش پژوهش توصیفی از نوع.علوم ورزشی دانشگاههای زنجان بود
 جامعه آماری مدرسان تربیتبدنی دانشگاههای زنجان.همبستگی بود
 حجم نمونه. بودند، نفر) که بیش از سه سال سابقه تدريس دارند16(
 ابزار پژوهش. نفر) تعیین شد16( تمام شمار و برابر با حجم جامعه
، تکنولوژی، فرهنگ سازمانی،شامل پرسشنامههای جمعیتشناختی
 روايی محتوايی.ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بود
 واگرا و، نفر) و روايی همگرا7( پرسشنامهها توسط اساتید و متخصصان
 نتايج نشان داد که بین. تأيید شدPLS2 پايايی ترکیبی توسط نرمافزار
؛t-value=4/393( فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روانشناختی
 تکنولوژی با توانمندسازی روانشناختی،)=ضريب مسیر0/242
 ساختار سازمانی با،)=ضريب مسیر0/433 ؛t-value=1/649(
،)=ضريب مسیر0/359 ؛t-value=8/895( توانمندسازی روانشناختی
؛t-value=1/273( فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی
t-=8/504( =ضريب مسیر) و تکنولوژی با ساختار سازمانی0/808
 شاخص.=ضريب مسیر) رابطه معنیداری وجود دارد0/458 ؛value
 دانشگاهها. و در حد قوی است0/173  برابر باGOF برازش کلی مدل
 فراهمسازی زيرساختها و،میتوانند با توسعه فرهنگ سازمانی موجود
 توانمندی،فرآيندهای تکنولوژيکی و ارتقاء سطح ساختار سازمانی
.روانشناختی مدرسان را افزايش دهند
واژههای کلیدی
 فرهنگ، ساختار سازمانی، توانمندسازی روانشناختی،تکنولوژی
.سازمانی

Technology,
Psychological
Empowerment,
Organizational Structure, Organizational culture.

 مجتبی اسکندری پور:* نويسنده مسئول
*Corresponding Author: Mojtaba Eskandari Pour, E-mail :Emojtaba67@gmail.com

77

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره ششم ،شماره  ،12بهار 2931

مقدمه
امروزه سازمانهاا باياد در محیطای کااماً رقاابتی هماراه باا
تحوالت شگفتانگیز اداره شوند؛ در چنین شرايطی مديران بايد
انجام وظايف روزمره را بر عهاد کارکناان بگذارناد .کارکناان
زمانی میتوانند از عهد وظايف محول برآيناد کاه از مهاارت،
دانش و توانايی الزم برخوردار باشند و اهاداف ساازمان را باه
خوبی بشناسند .ابزاری که در اين زمینه مایتواناد باه کما
ماديران بشاتابد ،توانمندساازی 1اسات ( .)47تاريخچاه اولاین
تعريف از اصطاح توانمندسازی به سال  6755برمیگاردد کاه
در آن توانمندسااازی را بااه عنااوان تفااوي اختیااار در نقااش
سازمانی خود میدانستند که اين اختیار بايستی به فرد اعطاا ياا
در نقش سازمانی او ديده میشد .ايان توانمندساازی باه معنای
اشتیاق فرد برای مسئولیت ويژهای بود که برای اولاین باار باه
طور رسمی معنی پاسخگويی تفسیر شد .گروف 2در سال 6976
به تعاريف رايج فرهنگ لغت از توانمندسازی اشاره میکناد کاه
شامل تفوي قدرت قانونی ،تفوي اختیار ،واگذاری مأموريت
و قدرتبخشی است .در سال  6990گاندز 3توانمندسازی را باه
تفوي اتخاا تصامیم باه کارکناان مفهاومساازی کارد ،اماا
زيمرمن 4در همان زمان به سهل و ممتنع بودن ارائه تعريفی از
آن اشاااره ماایکنااد و معتقااد اساات :زمااانی ارائااه تعريفاای از
توانمندسااازی آسااان اساات کااه آن را باادون در ن اار گاارفتن
واژههايی مانند درماندگی ،بیقدرتی و بیگانگی مورد توجه قارار
دهیم .ادبیات توانمندسازی تاکنون دگرگونیهای زيادی به خود
ديده است تا اينکه باالخره لی 5در سال  2006توانمندساازی را
زمینهای برای افزايش گفتمانهاا ،تفکار انتقاادی و فعالیات در
گروههای کوچ میداند و اشاره میکناد کاه اجاازه دادن باه
فعالیتهايی در جهت حرکت به سوی مبادله ،تقسیم و پاااليش
تجربیات ،تفکر ،ديدن و گفتگوها از اجزای اصلی توانمندساازی
هستند .صاحبن رانی چون باک 6و پیتارز ،7توانمندساازی را
فرآيند تقسیم قدرت بین افرادی که در سازمان کاار مایکنناد،
تعريف کردهاند .چااپین 8و کارساتون 9توانمندساازی را فرآيناد

تقساایم مجاادد اختیااار و کنتاارل دانسااتند .بااه اعتقاااد شااوتز
توانمندسازی عبارتاست از مشارکت کامل کارکناان و ماديران
در تصمیمگیری .هانکل ،11جادسن 12و هفنر 13با بهرهگیری از
تعاااريف فااوق ابااراز داشااتند کااه توانمندسااازی عبااارت اساات
ازمسئولیتپذيری مسئولیتپذيری برای اتخا تصمیم در زمیناه
فعالیتهای کااری کاه فعاا در حاال انجاام هساتند ( .)68در
توانمندسااازی دو دياادگاه مطاارح اساات؛ اول توانمندسااازی
ساااااختاری ،دوم توانمندسازيتوانمندسااااازی روانشااااناختی.
توانمندسازی ساختاری شامل تعاديل سااختارهای محایط کاار
توسط مديران و تسهیل دسترسی کارکنان به امکانات ساازمان
میباشد .اين رويکرد که توسط کانتر )6977-6993( 14مطارح
شده است از ن ريه سازمانی استخراج شده و با تفوي قدرت و
اختیار در سازمان مرتبط است .توانمندسازی ساختاری باه طاور
کلی دسترسی کارکنان به چهار عامل محیطای يعنای فرصات،
اطاعااات ،حماياات و منااابع را در سااازمان بیااان ماایکنااد.
توانمندسااازی روانشااناختی 15بیااانگر انت ااارات يااا تعهاادات
نانوشتهای است که بین کارکنان و سازمان استخدامکننده آنها
وجود دارد .در يکی از معروفترين مطالعات تجربی انجام شده در
مورد توانمندسازی روانشناختی ،اسپريتزر 16چهار بعد شناختی
را برای توانمندسازی برشمرده است و میشرا 17ي بعد به ايان
ابعاد چهارگانه افزوده است :احساس شايستگی ،احساس معنادار
بودن ،احساس برخورداری از اختیار ،احسااس تأییرگاذار باودن،
احساس داشتن اعتمااد باه ديگاران ( .)88توانمندساازی دادن
قدرت به افراد نیست .افراد خودشان قادرت زياادی دارناد (باه
صورت دانش سرمايهايو انگیزه) کاه کاار خاود را بسایار عاالی
انجام دهند .توانمندسازيتوانمندسازی به معنای آزاد کاردن ايان
قدرت است .درواقع توانمندسازی با قدرت بخشایدن باه افاراد
متفاوت است .قدرت به گونه مستقیم به افراد واگذار مایشاود،
اما برای رسیدن به توانمندسازيتوانمندسازی بايد شرايطی ايجاد
شااود کااه در آن شاارايط افااراد بتواننااد خااود را توانمنااد کننااد.
توانمندسازيتوانمندسازی مفهومی فراتار از واگاذاری اختیاار باه
کارکنان است .هنگام توانمندسازی ،نه تنها وظايف به کارکناان
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1. Empowerment
2. Grof
3. Gandz
4. Zimmerman

10. Schutz
11. Hankel
12. Jadson

5. Lee
6. Black
7. Peters
8. Chapin
9. Karsten

13. Hafner
14. Kanter
15. Psychological empowerment
16. Spreitzer
17. Mishra

رابطه بین عوامل درون سازمانی (فرهنگ ،تکنولوژی ،ساختار) با توانمندسازی روانشناختی مدرسان تربیتبدنی...

واگذار میشوند ،بلکه شرايطی فراهم میشود تاا آنهاا بتوانناد
خودشان برای انجام اين وظايف تصمیم بگیرند (.)8
لیکن ،صاحبن ران معتقدناد بادون فرهناگ مناساب در يا
سازمان ،تاشهای توانمندسازی کارکنان باا شکسات مواجاه
خواهد شد .مديريت بايد مشتاق واگذار کردن اختیاار بیشاتر در
کار به کارکنان باشد و اجازه دهد که آنها دسترسی بیشتری به
منبع و دامنه انتخاب بیشتری در انجام کار خاود داشاته باشاند
( .)80در اين راستا فرهنگ سازمانی 1میتواند زمینههاای باروز
خاقیت و نوآوری افراد را فراهم سازد؛ با توجه به تاأییری کاه
فرهنگهای سازمانی مختلاف مایتواناد ماديران را در جهات
فرهنگ سازمانی مطلوب هدايت کنند .در چنین بستری ،زمیناه
برای بروز توانمندسازی کارکنان ايجاد میشاود و باا مشاارکت
افراد میشود از توانايیها و استعدادهای آنها بهره گرفت (.)21
با ايجاد فرهناگ ساازمانی مطلاوب مایتاوان زمیناه را بارای
توانمندسازی کارکنان فراهم کرد ( .)33ي محیط کار توانمناد
با تأییرپذيری از فرهناگ ساازمانی ،محیطای اسات کاه در آن
گروههايی از انسانها باهم کاار مایکنناد و در انجاام کارهاا باا
يکديگر مشارکت دارند .اين روش با سازمان رقابتی ،يعنی جايی
که هار کارمناد در انجاام دادن کارهاا باا ديگاران باه رقابات
میپردازد ،کاما تفاوت دارد .در ساازمان توانمناد ،کارکناان باا
احساس هیجان ،مالکیت و افتخاار ،بهتارين اباداعات و افکاار
خوب را پیاده میکنند .بر اين اساس است که اين انت ار شاکل
میگیرد تا تمامی مؤلفههای محیطی در قالب فرهنگ سازمانی
بتوانند توانمندی کارکنان و منابع انساانی يا ساازمان را باه
ارمغاااان آورناااد ( .)85در ايااان خصاااوج نتاااايج تحقیااا
خجستهبااقرزاده و همکااران ( )6394نشاان داد باین فرهناگ
سااازمانی و توانمندسااازی رابطااه معناایداری وجااود دارد (.)30
توانااايیشاااهرودی و مهاارام ( )6359و نصاایری و همکاااران
( )6396در تحقیقی مشاابه در مادارس نشاان دادناد فرهناگ
سازمانی ،دارای رابطهای مستقیم و معنادار با توانمنادی نموناه
مورد پژوهش بوده است ( .)85 ،39قلیفار و همکااران ()6390
در تحلیل عاملی مؤلفههای الزم برای ارتقای توانمندی اعضای
هیئت علمی دانشاکدههاای کشااورزی اياران باه ايان نتیجاه
رسیدند که فرهنگ سازمانی ،مهارتهای حرفهای و زمیناههاای
سازمانی -مديريتی ایر مثبت و معنیداری بر توانمندی اعضاای
هیئت علمی دارند ( .)20شائمیبرزکی و همکااران ( )6392نیاز
در پااژوهش خااود بااه بررساای رابطااه فرهنااگ سااازمانی و
توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته و
1. Organizational culture
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به اين نتیجه رسیدند که در نمونه مورد مطالعه ابعاد اعتماد بین
همکاران و استقال با بعد رهبری سازمانی بیشترين همبستگی
را داشات ،همچناین رابطااه معنایداری بااین توانمندساازی بااا
فرهنگ سازمانی وجود داشات؛ باه عباارت ديگار باا افازايش
فرهنگ سازمانی ،میزان توانمندسازی شغلی نیز رو به افازايش
بود ( .)80شیرمحمدزاده و همکااران ( )6394هام پیشاايندها و
پیامااادهای توانمندساااازی روانشاااناختی کارکناااان ادارات
ورزشوجوانان استانهای شمالغرب ايران را مورد مطالعه قرار
دادند .بر اساس نتايج پژوهش اعتماد سازمانی ،فرهنگ سازمانی
و رهبری به عنوان پیشايندها و تعهد سازمانی و رضايت شاغلی
به عنوان پیامد توانمندساازی روانشاناختی ماورد تأکیاد باوده
است .بیشاترين میازان همبساتگی معنایدار باین رهباری باا
فرهنگ و کمترين میزان بین فرهنگ و توانمندسازی مشااهده
شااد ( .)83میرحیدرقارساای ( )6394نیااز در بررساای رابطااه
توانمندسااازی بااا فرهنااگ سااازمانی بیااان داشااته کااه بااین
توانمندساااازی باااا فرهناااگ ساااازمانی در کارمنااادان ادارات
ورزشوجوانان استان آ ربايجانغربی رابطه مثبت و معنایداری
وجود دارد ،همچنین بین مؤلفههای توانمندساازی (شايساتگی،
استقال ،معنیدار بودن ،مؤیر بودن و مورد اعتماد بودن شاغل)
با فرهنگ سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنیداری مشااهده
گرديد ( .)33سینگلر و پیرسون )2000( 2در تاش برای ايجااد
ي فرهنگ توانمندسازی به بررسی اين مهم پرداخته و نشاان
دادند بین فرهنگ سازمانی و توانمندساازی رابطاه معنایداری
وجااود دارد ( .)84ديمیتريااادس و ماااروداس )2007( 3در ي ا
مطالعه اکتشافی شرايط محیطی خدمات داخلی و توانمندساازی
روانشناختی در میان کارمندان عمومی يوناان را ماورد مداقاه
قرار داده که نتايج حاکی از وجود رابطه مثبات و معنایدار باین
فرهنااگ سااازمانی و توانمندسااازی روانشااناختی اساات (.)64
همچنین چیانگ و ژانگ )2005( 4در يا مطالعاه ماوردی در
شرکتهای هتل تايوان به شناسايی پیشزمینههاا و پیامادهای
توانمندسازی روانشناختی پرداخته و به رابطه مثبت و معنایدار
بین فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روانشناختی دست يافتند
(.)66
بعاوه آنچه تأکید میشود استفاده از تکنولوژی5های باهروز و
جديد با هدف افزايش توانمندی کارکنان است ( .)49باا وجاود

2. Singler & Pearson
3. Dimitriades & Maroudas
4. Chiang & Jang
5. Technology
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اين پیشرفت شاگرف در زمیناه تکنولاوژی ،همچناان نیاروی
انسانی در هر سازمانی مهمترين و باارزشترين منبع و مخاطب
اصلی فناوری اطاعات محسوب میشود .با اين حال بايد توجه
داشت که چنانچه طبا عاادت ،ايان نیارو در برابار تغییارات
حاصل از فناوری مقاومت کنند ،نمیتوان به دستيابی به نتايج
مطلوب امیدوار بود ( .)38بر همین اساس بايلور و ريچی 1خاطر
نشان میکنند که صرفن ر از پیچیدگیهای خاج فناوری ،در
صورت نداشتن مهاارت ،داناش و نگارش مثبات باه فنااوری
اطاعات و ارتباطات ،استفاده از آن امری محال خواهد بود (.)5
کارکنان با دسترسی به اطاعات صحیح و کافی قادر به انجاام
وظايف خود خواهند باود و فنااوری اطاعاات ابازاری مناساب
جهت تهیه و پردازش و نگهداری اطاعات میباشد و اين ابزار
در سازمان ،اطاعات مورد نیاز کارکنان را در اختیار آنهاا قارار
میدهد .آيندهشناسان وعده دادهاناد کاه توساعه توانمندساازی
الکترونی در زندگی کاری و اجتماعی ما ادامه خواهاد داشات.
به عنوان مثال پوی براد 2پیشبینای کارد کاه تاا ساال 2030
نیروی کار متغیرتر (سیالتر) خواهد شد و فناوری اين اطمیناان
را فراهم میآورد که هر چیزی را که کارمند نیاز دارد و بدون در
ن ر گرفتن محل و موقعیت در دسترس او قرار خواهد داد .ايان
مورد باعث کاهش ع یمی در تجهیزات مورد نیاز برای فضاای
اداری (دفتری) و ناپديد شدن میزهای فردی به نفاع فضااهای
همکارانه خواهد شد .اين تغییرات اجتماعی و فنی بادون شا
تأییر عمیقی بر توانمندسازی منابع انسانی خواهد گذاشات .باه
همین دلیل کسب مهارتهاای الزم در زمیناه کااربرد فنااوری
اطاعااات و اطاااعرسااانی بااه کارکنااان و مااديران ،باارای
توانمندکردن آنها در کارهايشان امری اجتنابناپذير است .اگار
توانمندسازی را به معنی فراهم آوردن آزادی و تسهیم اطاعات
برای افراد تعريف کنیم تا آنان آنچه را که خود میخواهناد باه
گونهای موفقیتآمیز انجام دهند ،به جای اين کاه آناان را وادار
کنیم تا آنچه را ما مایخاواهیم انجاام دهناد ،باه مهامتارين
محاارکهااای محیطاای کااه سااازمانهااا را بااه توانمندسااازی
کارکنانشان ترغیب مینمايند يعنی ایرات فناوری بر محیطهای
کاری ،پی خواهیم برد ( .)68از ن ر پژوهشی درباره رابطه باین
تکنولوژی و توانمندسازی پژوهشهای بسیاری در سازمانهای
غیرورزشی انجام گرفته و نتايج حاکی از وجود رابطاه معنایدار
بین فناوری اطاعات و توانمندسازی و نیز مؤلفههاای ايان دو
مفهوم میباشد ( .)86 ،40 ،35 ،25 ،67 ،68شیرازی ( )2062در

بررسی فناوری اطاعات و ارتباطاات و توانمندساازی زناان در
ايران بیان داشته که تکنولوژی اطاعات موجاب توانمندساازی
زنان شده اسات ( .)82نتاايج تحقیا حاالخاور و همکااران
( )6394نشان دادناد کاه باین فنااوری اطاعاات و توانمنادی
کارکنان ستادی ادارات آموزشوپرورش شرق مازنادران رابطاه
معنیداری وجود دارد .همچنین رابطه بین فنااوری اطاعاات و
ابعاد توانمندسازی کارکنان آزمون شده و اين نتیجه باه دسات
آمد که بین فناوری اطاعات با چهار بعد احسااس شايساتگی،
احساااس مااؤیر بااودن ،احساااس معناایدار بااودن و احساااس
خودمختاری در ادارات آموزشوپرورش شرق مازنادران ارتباا
مثبت و معنیداری وجود دارد ( .)22نتايج پژوهش ح شناس و
همکاران ( )6393در ارتبا بین بهکارگیری فناوری اطاعات و
ارتباطات با توانمندسازی کارکنان در دانشگاهها نشان مایدهاد
که بین بهکارگیری فناوری اطاعات و ارتباطات با مؤلفاههاای
توانمندسازی کارکنان شامل بهبود عملکارد ،اساتقال و آزادی
کاااری ،احساااس مساائولیت تصاامیمگیااری ،تنااوع شااغلی،
خودکنترلی ،توان و تمايل و رشد حرفهای کارکناان همبساتگی
معنیداری وجود دارد و از بین اين ابعااد توانمندساازی ،مؤلفاه
بهبود عملکرد کارکناان بیشاترين رابطاه و مؤلفاه خاودکنترلی
کارکنان کمترين رابطه را با متغیر فناوری اطاعات و ارتباطات
داشت ( .)26از پژوهشهای ورزشی انجام گرفته خلیفسالطانی
( )6394در پااژوهش خااود بااا عنااوان بررساای تااأییر فناااوری
اطاعااات و ارتباطااات و توانمندسااازی کارکنااان اداره کاال
ورزشوجوانان استان سیستانوبلوچستان به رابطه معنیدار بین
اين دو متغیر دست يافته است ( .)29امانی و همکااران ()6394
رابطه فناوری اطاعات با ابتکار و پشاتکار کارکناان اداره کال
ورزشوجوانان استان خراسانشمالی را بررسی کرده و گازارش
دادند که رابطه مناسب و قابلقبولی بین متغیرها وجود دارد ،باه
طوری که با افزايش اساتفاده از فنااوری اطاعاات ،پشاتکار و
ابتکار کارکنان اداره ورزشوجوانان خراسانشامالی نیاز بیشاتر
میشود (.)4
3
به اعتقاد رابینز ،کرينو و فرندال در واقع توانمندسازی پاذيرش
ي طرح خاج و پذيرش ساختاری جديد در سازمان است .باه
اعتقاد سه پژوهشگر مذکور ،ساختار سازمانی 4نیاز تاأییر بسایار
مهمی بر فرآيناد توانمندساازی کارکناان دارد و باا تمرکاز بار
عوامل محیطی و عناصر فاردی ،مایتاوان باه بهتارين حالات
فرآيند توانمندسازی دست يافت ( .)37در نتیجه ساختار سازمانی
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يکی از عوامل مویر بر توانمندسازی کارکنان معرفی شده است.
ساختار سازمانی ماتريسی باا رخناه در سلساله مراتاب اداری و
تمرکز بار مشاتری در راساتای راهبارد ساازمان ،سااختارهايی
توانمندکنندهاند ( .)87اهمیت ساختار ساازمانی در شاکلگیاری
فرآيندهای سازمانی (بخصوج شیوههای توسعه مناابع انساانی
در سااازمان) ،توجااه بیشااتر بااه رابطااه و ایاارات آن باار فرآينااد
توانمندسازی کارکنان را میطلبد .ايان موضاوع از اوايال دهاه
 6970مورد توجاه ساازمانهاا و محققاین توانمندساازی قارار
گرفت .اين مطالعات منجار باه تغییارات وسایع در جاايگزينی
ساختارهای سنتی ،متمرکز و غیرفعال به سااختارهای ساازمانی
پويا ،فعال ،مشارکتی و خودمديريتی گرديد ( .)32لاراين پااول1
( )2002در آیار خود بیان میکند که سااختارهای ارگانیا  ،باه
دلیل داشتن انعطاف ،پويايی ،تحرک ،آزادی در عمل ،توجه باه
تخصص ،توجه به شايساتگی و ...شارايط مناسابتاری بارای
توانمندسازی فراهم میکند .در سازمانهاای توانمناد ،سااختار
سازمانی طوری طراحی شده است که کارکناان توانمناد بارای
رسیدن به نتايج مورد ن ر و آنچاه انجاام آن الزم اسات کاار
کنند ،نه اينکه صارفا ادای تکلیاف کنناد و در ازای آن پااداش
دريافت نمايند( .)68نتايج پژهشهای (نفاری و امیادفر6359 ،؛
واع ی و سابزيکاران6359 ،؛ صامدیمیاارکائی و همکااران،
6394؛ میری و همکااران2066 ،؛ وظیفاهدوسات و همکااران،
 )2062به وجاود ارتباا منفای و معنایدار باین ابعااد سااختار
سازمانی و توانمندسازی منتهی شدهاند (.)10 ،89 ،45 ،37 ،34
حاتمی و همکاران ( )6394نیز در پژوهش خود با عناوان تاأییر
سااااختار ساااازمانی بااار توانمندساااازی کارکناااان اداره کااال
ورشوجوانان استان لرستان تأکید کاردهاناد کاه باین سااختار
سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه معکاوس و معنایداری
وجود دارد .همچنین ساختار سازمانی و ابعاد آن بر توانمندسازی
تأییر منفی بر جا میگذارد ( .)28اما بیحی و همکاران ()6392
در پژوهش خود بیان کردهاند که ارتبا معنایداری باین ابعااد
ساختار سازمانی و توانمنادی روانشاناختی کارکناان دانشاگاه
علوم پزشکی مشاهد وجاود نادارد ( .)16فراهاانی و همکااران
( )6393به طراحی الگوی توانمندسازی روانشناختی مبتنی بار
رابطه ساختار سازمانی و فرهناگ ساازمانی نوآوراناه در وزارت
ورزشوجوانان جمهوری اسامی ايران پرداخته و نشاان دادناد
سطح ساختار سازمانی ارگانیا  ،فرهناگ ساازمانی نوآوراناه و
توانمندسازی روانشناختی در وزارت ورزشوجوانان کمتر از حد
متوسط است .همچنین ارتبا علی بین هر ي از عوامل درون
1. Loraine powell

73

سازمانی با توانمندسازی روانشناختی مشاهده شد ( .)65ن ری
و علیپناهیان ( )6394در ارائه مدل معادالت ساختاری ارتقاای
توانمندسازی و ایربخشای سارمايه انساانی از طريا تفاوي
اختیار در سازمانهای ورزشی استان اصفهان نشان دادند رابطه
بین تفوي اختیار ،توانمندسازی و ارتقاای ایربخشای سارمايه
انسانی سازمانهای ورزشی حاکی از مناسب بودن مادل اسات.
در ضمن بین تفوي اختیاار و مؤلفاههاای ماؤیر باودن ،حا
انتخاب و تصمیمگیری ،همچناین باین توانمندساازی و مؤلفاه
تصاااامیمگیااااری رابطااااه معناااایداری وجااااود دارد (.)46
ساااالریمحماادآباد و مازياااری ( )6398نیااز نقااش واسااطهای
توانمندسازی روانشناختی را در رابطه بین ساختار ساازمانی بار
درگیری شغلی کارکنان ادارات کل ورزشوجوانان اساتانهاای
کرمان و يزد مورد مطالعه قرار داده و اشاره کردهاند که سااختار
ارگانیکی و ساختار مکانیکی بر توانمندسازی روانشاناختی ایار
معنیداری دارند (.)47
فرهنگ سازمانی نیز بسته به اينکه چقدر قوی و ضاعیف باشاد
ممکن است بر سااختار ساازمان ایار بگاذارد ( .)41فرهناگ و
ساختار سازمانی هر دو در طول زمان تکامل يافتهاند و به شدت
به يکديگر وابساته هساتند و مایتاوان گفات ابعااد سااختار و
فرهنگ نهادينه میشوند .فرهنگ عامل زيربنايی ساختار اسات
و زمینه را فراهم میکند که سااختار روی آن قارار گیارد و باه
عبارتی پیچیدگی ساختار سازمانی کاربردهای فرهنگی را اعمال
و ارزشهای فرهنگی را روشن میکند .ويژگی تعريف شاين 2از
فرهنگ اين است که به خوبی مسائل و دغدغاههاای اساسای
فراروی مديران را معرفی میکناد .پیادا کاردن راهحلای بارای
مشکل سازگاری با محیط و مشکل انسجام و وحدت با يکديگر
(طراحی ساختار و تعیین روشهای مديريت منابع انسانی) و اين
راهحلها به شدت متاأیر از فرهناگ هساتند .رابیناز 3يکای از
تئوریهای مهام عصار حاضار را ماديريت فرهناگ ساازمانی
ماایدانااد و مینتزباار  4نیااز بااا مطاارح کااردن ساااختارهای
ايدئولوژي  ،خودبهخود وارد مقوله فرهنگ مایشاود ،بناابراين
عامل فرهنگ سازمانی مورد تأيید رابینز قرار داشته است ،ضمن
اينکه مینتزبر نیز به آن اشاره داشته است .فرهنگ ساازمانی
بیشتر در باورهای مشترک و هنجارهای رفتار درونای ساازمانی
نهفته است و فرهنگ سازمان با ساختار سازمان رابطه داشاته و
به يکاديگر وابساتهاناد .بناابراين در طارح ساازمان و سااختار
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سازمانی بايد به اختافات فردی و ارزشهای حاکم بر ساازمان
نیز توجه شود .به عبارت ديگر در طراحی ساختار سازمانی و نوع
آن بايد به فرهنگ سازمانی توجه داشات ( .)69در ايان رابطاه
کردنااائیج و همکاااران ( ،)6355حريااری و جعفااری ( )6396و
قدمی و همکاران ( )6392مطالعاتی انجام داده و به اين نتیجاه
رسیدند که بین مؤلفههاای فرهناگ ساازمانی و ابعااد سااختار
سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد ( .)36 ،24 ،69نتیجه کال
پاياننامه صفری آبکسری ( )6396تحت عنوان بررسای رابطاه
باااین فرهناااگ ساااازمانی و سااااختار ساااازمانی اداره کااال
ورزشوجوانان اساتان مازنادران نشاان داد کاه باین فرهناگ
سازمانی و ساختار سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد ( .)41در
پژوهش ديگاری رمضاانیناژاد و همکااران ( )6392در رابطاه
فرهنگ مشارکت و یبات با رسمیت و انسجام سازمانی اداره کل
ورزشوجوانان استان گلستان اشاره کردهاند کاه باین فرهناگ
مشارکت با رسمیت و انسجام و فرهنگ پايداری باا رسامیت و
انسجام رابطه معنیدار ،باال و مثبتی وجاود دارد ( .)44ن اری و
همکارانش ( )6398نیز در بررسی تاأییر فرهناگ ساازمانی بار
ساختار ساازمانی در وزارت ورزشوجواناان جمهاوری اساامی
ايران بیان کاردهاناد کاه رابطاه فرهناگ ساازمانی و سااختار
سازمانی مستقیم و معنیدار میباشاد ( .)42آلان و برگساتروم1
( )2060در ي مطالعه موردی ناساازگاری داخلای و تعارضاات
فرهنگی و سااختاری را ماورد پاژوهش قارار داده و باه نقاش
فرهنگ سازمانی در بروز ناسازگاری در مقابل هرگونه تغییارات
ساااختاری تأکیااد کاارده اساات ( .)6البتااه اسااتفاده از فناااوری
اطاعات نیز باعث تغییر در ساختار سازمان میگردد .در صورتی
که ساختارهای ساازمانی از سلسالهمراتبای باه صاورت تخات
درمیآيد ،مرزهای سازمانی کمرنگ مایشاود و کلیاه وظاايف
سازمانی بر اساس شبکه اطاعاتی طراحی میشوند ( .)7در اين
حوزه نیز پژوهشگرانی به بررسی ايان رابطاه پرداختاه و نتاايج
نشان دهنده وجود رابطه معنیدار بین ايان متغیرهاسات (،7 ،2
 .)48 ،43 ،61از پژوهشهای خارجی صورت گرفته میتوان به
پااژوهشهااای (کروسااتون و همکاااران2006 ،2؛ آکاارمنس و
هورسااات2002 ،3؛ ديبااارل و میلااار2002 ،4؛ چااان2007 ،5؛
چاتزوغلو و همکاران )2066 ،6اشاره نمود که اين پژوشگران نیز
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به وجود رابطه بین فناوری اطاعات و ساختار ساازمانی ا عاان
داشتهاند ( .)63 ،62 ،60 ،9 ،3از پژوهشهای ورزشای صاورت
گرفته ،مصطفايی ( )6355در بررسی رابطه فناوری اطاعاات و
ساختار سازمانی ادارات کل تربیتبدنی جمهوری اسامی ايران
و عزيزی و همکاران ( )6392در بررسی رابطه فناوری اطاعات
و ساااختار سااازمانی وزارت ورزشوجوانااان جمهااوری اسااامی
ايران به اين نتیجه رسیدند که بین فناوری اطاعات و سااختار
سااازمانی رابطااه معناایداری وجااود دارد ( .)31 ،1جعفااری و
همکااااران ( )6398نیاااز از ديااادگاه کارکناااان ادارات کااال
ورزشوجوانان شمالغرب کشور ارتباا فنااوری اطاعاات باا
ساختار سازمانی و مديريت مشارکتی را مورد پژوهش قارار داده
و معتقد اسات باین فنااوری اطاعاات باا سااختار ساازمانی و
مااديريت مشااارکتی رابطااه مثباات و معناایداری وجااود دارد.
همچنین فنااوری اطاعاات بار سااختار ساازمانی و ماديريت
مشارکتی کارکنان تأییر دارد (.)27
از طرفاای امااروزه متخصصااان باار اياان باورنااد کااه مدرسااان
دانشگاهها يکی از مهمترين قشرهای هار جامعاهای باه شامار
میروند و اين مطلب بدان سبب اسات کاه مدرساان دانشاگاه
مااؤیرترين عاماال در تغییاار رفتارهااا و مهااارتهااا و در نتیجااه
توانمندشدن دانشجويان محسوب میشوند و قادر به تأییرگذاری
بر نهادها و سازمانها و جامعه و فراگیران هستند .در اين بااب،
يکی از مهمترين راهها برای دستیابی به نتايج مطلوب آموزشای
و کاهش هزينههای آموزشای ،توانمندساازی مدرساان تربیات
بدنی و علوم ورزشی در دانشگاهها و مؤسساات آماوزش عاالی
میباشد .آنچه که محق را به انتخااب ايان موضاوع ترغیاب
کاارد ،اهمیاات اياان متغیرهااا و تأکیااد زياااد صاااحبن ااران و
تئوریپردازان و پژوهشهای گذشته میباشد .با توجه به اينکاه
پژوهشهای گذشته گوياای وجاود ارتباا باین ايان متغیرهاا
میباشند ،به ن ار مایرساد يا رابطاه چندگاناه مساتقیم و
غیرمستقیم منطقی نیز بین ايان متغیرهاا وجاود داشاته باشاد.
بنابراين پژوهشگر مطاب شکل ( )6در تاش است تاا اهمیات
تعااامات ساااختار سااازمانی را در تکمیاال روابااط تکنولااوژی و
فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روانشناختی تبیین کند .با اين
که روابط بین اين متغیرها در پژوهشهاای قبلای باه تفکیا
انجام شده بود ،اما در اين پژوهش همه اين متغیرهاا باه طاور
همزمان در قالب ي مدل واحد بررسی میشوند.
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شکل  .2ويژگیهای توصیفی آزمودنی ها
روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی میباشد .به لحاظ نحوه
گردآوری دادهها ،روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
است .جامعه آماری پژوهش مدرسان تربیتبدنی دانشگاههای
زنجان ( 16نفر) که بیش از سه سال سابقه تدريس دارند،
محسوب شدهاند .حجم نمونه تمام شمار و برابر با حجم جامعه
( 16نفر) تعیین شد .ابزار سنجش متغیرهای اين پژوهش شامل
پرسشنامه جمعیتشناختی با  4سوال برای ويژگیهايی مانند
جنسیت ،سن ،نام دانشگاه و سابقه تدريس میباشد .از
پرسشنامههای استانکوسکی و بالدانزا )2006( 6با  7سوال
فرهنگ سازمانی 5 ،سوال تکنولوژی و  7سوال ساختار سازمانی
و همچنین از پرسشنامه اسپريتزر و میشرا ( )6997با  68گويه
برای سنجش توانمندسازی روانشناختی استفاده شد .با توجه به
اينکه اين پرسشنامهها در مطالعات مختلفی استفاده شده و
روايی آنها مورد تأيید قرار گرفته ،در اين پژوهش نیز از اساتید
و متخصصان صاحبن ر ( 7نفر) در اين زمینه کم گرفته و
طی جلسات مختلف و اصاحات تکمیلی ،آنها روايی محتوايی
پرسشنامهها را تأيید نمودند .با توجه به استفاده از نرمافزار
 SMART PLS 2و مدلسازی معادالت ساختاری از ديگر
روشهای اعتبارسنجی در اين پژوهش که فرونل و الکر2
( )6956پیشنهاد کردهاند ،میتوان به روايی همگرا و واگرا اشاره
1. Stankosky & Baldanza
2. Fronell & Larcker

کرد که روايی همگرا برای متغیرهای فرهنگ سازمانی،
تکنولوژی ،ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی به
ترتیب  0/865 ،0/803 ،0/839و  0/868گزارش شده است.
مقادير باالی  0/8روايی همگرا قابل قبول را نشان میدهند.
روايی واگرا نیز در جدول  3ارائه شده است .برای تعیین پايايی
نیز از پايايی شاخص که شامل روش آلفای کرونباخ و پايايی
ترکیبی استفاده شده است .در پژوهش حاضر میزان مقادير
آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی برای تمامی متغیرها باالی 0/7
میباشد که بیانگر پايايی باالی ابزار پژوهش است.
یافتههای تحقیق
يافتههای بهدست آمده از پژوهش درخصوج ويژگیهای
جمعیتشناختی در جدول  6ارائه شده است .بر اساس اين
يافتهها مشخص شد که بیشترين فراوانی با  44/3درصد (27
نفر) مربو به مقطع سنی  37-33سال بود 31/6 .درصد (22
نفر) از افراد نمونه زن و  13/9درصد ( 39نفر) مرد بودند.
همچنین بیشترين تعداد پاسخگويان از دانشگاه آزاد با 24/1
درصد ( 68نفر) بودند .بیشترين فراوانی با  65درصد ( 66نفر)
برای افراد دارای  8سال سابقه تدريس بود
.
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جدول  .2توزيع فراوانی افراد نمونه بر اساس ويژگیهای جمعیتشناختی
درصد

فراوانی (تعداد به

فراوانی

نفر)

37-33

44/3

27

42-35

34/8

26

47-43

1/8

4

82-45

9/5

1

87-83

4/9

3

درصد

فراوانی (تعداد به

فراوانی

نفر)

66/8

7

24/1

68

61/4

60

65

66

4/9

3

1/1

4

1/1

4

66/8

7

متغیر

سن

متغیر
زنجان
آزاد
پیام نور
نام
دانشگاه

ورزش و
جوانان
هال احمر
سما
روزبه
فرهنگیان

تجزيهوتحلیل يافتههای پژوهش با استفاده از روش PLS
از سه بخش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی
تشکیل شده است .بخش مدل اندازهگیری شامل گويههای هر
بعد است و روابط میان گويهها در اين بخش مورد
تجزيهوتحلیل قرار میگیرد .بخش مدل ساختاری نیز حاوی
تمامی سازههای مطرح در مدل اصلی پژوهش است و میزان

متغیر

جنسیت

درصد

فراوانی (تعداد به

فراوانی

نفر)

زن

31/6

22

مرد

13/9

39

درصد

فراوانی (تعداد به

4

فراوانی
66/8

نفر)
7

8

65

66

1

66/8

7

سابقه

7

64/5

9

تدريس

5

64/5

9

(سال)

9

61/4

60

60

1/1

4

66

4/9

3

61

6/1

6

متغیر

همبستگی سازهها و روابط میان آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
در بخش مدل کلی که شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و
ساختاری است با تأيید برازش آن ،بررسی برازش در ي مدل
کامل میشود که در ادامه به ارزيابی و برازش سه بخش
اندازهگیری ،ساختاری و کلی مدل پرداخته شده است.
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شکل .1مدل ضرايب استانداردشده بارهای عاملی گويههای پژوهش

است که مقدار مناسب آن برابر و يا بیشتر از  0/4میباشد.
گويههای با بارهای عاملی کمتر از  0/4شامل دو سوال (q13,
) q27حذف گرديده است.

شکل  ،2مدل اصاح شده پژوهش را نشان میدهد که دو
متغیر فرهنگ سازمانی و تکنولوژی (مستقل) برونزا ،متغیر
ساختار سازمانی (میانجی) و متغیر توانمندسازی روانشناختی
(وابسته) درونزا میباشند .به من ور محاسبه مقدار همبستگی
شاخصهای ي سازه با آن سازه از بارهای عاملی استفاده شده

جدول  .1شاخصهای محاسبه برازش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی

متغیرها

پایایی
1

ترکیبی

آلفای

روایی

کرونباخ

همگرا

2

روایی

ضریب

واگرا

تعیین

3

ضریب
پیشبینی

مقادیر
4

اشتراکی

فرهنگ سازمانی

0/513

0/567

0/839

0/734

-

-

0/839

تکنولوژی

0/526

0/743

0/803

0/709

-

-

0/803

ساختار سازمانی

0/546

0/752

0/865

0/720

0/798

0/408

0/865

0/962

0/598

0/868

0/765

0/986

0/415

0/868

توانمندسازی
روانشناختی

1. CR
2. AVE
3. R2
4. Q2
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جدول  ،2شاخصهای روايی و پايايی ترکیبی و آلفای کرونباخ
را برای تمامی متغیرهای تحقی نشان میدهد که اين ضرايب
باالتر از  0/7میباشند و نشان از پايا بودن ابزار اندازهگیری
میباشد .ضمنا میزان همبستگی ي سازه با شاخصهای خود،
روايی همگرا را نشان میدهد و هر چه اين همبستگی بیشتر
باشد ،برازش نیز بیشتر است و مقدار باالی  0/8روايی همگرای
قابل قبول را نشان میدهد .همانطور که در جدول  2ماح ه
میشود ،تمام مقادير در سازه مربو به خود باالتر از 0/8
میباشند .در نتیجه گويههای با روايی همگرای زير  0/8حذف

گرديد که شامل  9سؤال (q2, q10, q12, q16, q18,
) q32, q34, q35, q36بودند.
میزان رابطه ي سازه با شاخصهايش در مقايسه رابطه آن
سازه با ساير سازهها روايی واگراست و وقتی در سطح قابل
قبولی است که میزان جذر روايی همگرا برای هر سازه بیشتر از
واريانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای ديگر در مدل باشد.
در  PLSبررسی اين موضوع بهوسیله ماتريسی حاصل میشود
که در جدول  3آورده شده است.

جدول  .9ماتريس فورنل و الرکر جهت تعیین روايی واگرا
تکنولوژی توانمندسازی روانشناختی ساختار سازمانی فرهنگ سازمانی ماتريس فورنل و الکر

0/709

0/734

فرهنگ سازمانی

0/720

0/107

ساختار سازمانی

0/765

0/766

0/121

توانمندسازی
روانشناختی

0/198

0/100

0/422

تکنولوژی

همان گونه که از جدول  3مشخص است میتوان روايی
واگرای مدل در سطح سازه را مورد تأيید قرار داد که اين يافته

روايی واگرای مناسب و برازش خوب مدل اندازهگیری را نشان
میدهد.

جدول  .8ضريب معنیداری روابط هري

از متغیرها با يکديگر

روابط متغیرها
فرهنگ سازمانی  توانمندسازی
روانشناختی
تکنولوژی  توانمندسازی روانشناختی
ساختار سازمانی  توانمندسازی
روانشناختی

معنیداری
4/393
1/649
8/895

فرهنگ سازمانی  ساختار سازمانی

1/273

تکنولوژی  ساختار سازمانی

8/504
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ضرايب معنیداری يا اعداد معنیداری ،6اولین و ابتدايیترين
معیار برای سنجش رابطه بین سازهها در مدل (بخش
ساختاری) است .در صورتی که مقدار اين اعدا از  6/91بیشتر
شود ،نشان از صحت رابطه بین سازهها و در نتیجه تأيید
فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  98%است .با توجه به
جدول  ،4همه مسیرهايی که روابط بین مؤلفههای پژوهش را
نشان میدهند بزر تر از  6/91و معنیدار هستند .اين
معنیداری حاکی از پیشبینی صحیح روابط مدل پژوهشی می
باشد.
ضريب تعیین نیز معیاری است که برای متصل کردن بخش
اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری به
کار میرود و نشان از تأییری دارد که ي متغیر برونزا بر ي
متغیر درونزا میگذارد و تنها برای سازههای درونزای مدل
(وابسته) محاسبه میگردد که در سه سطح ضعیف (،)0/69
متوسط ( )0/33و قوی ( )0/17است .دادههای جدول  ،2نشان
میدهد که میزان ضريب تعیین متغیرهای ساختار سازمانی و
توانمندسازی روانشناختی به ترتیب  0/798و  0/986و بزرگتر
از  0/33میباشد .اين بدين معنی است که مدل ساختاری
پژوهش دارای برازش قوی است.
ضمنا ،معیار اندازه تأییر ،2شدت رابطه میان سازههای مدل
را تعیین میکند .در اين معیار از شاخص ضريب تعیین ،برای
تحلیل سازهها کم میگیرند و مقادير  0/38 ،0/68 ،0/02به
ترتیب نشان از اندازه تأییر کوچ  ،متوسط و بزر ي سازه
بر سازه ديگر است .بنابراين ،برای محاسبه اندازه تأییر سازه
فرهنگ سازمانی روی سازه ساختار سازمانی ،ابتدا مقدار ضريب
تعیین پس از حذف سازه فرهنگ سازمانی از مدل ساختاری
محاسبه گرديد که برابر با  0/118بود .سپس با جاگذاری مقادير
ضريب تعیین در فرمول شماره  ،6اندازه تأییر سازه فرهنگ
سازمانی بر سازه ساختار سازمانی برابر با  0/134محاسبه شد
که نشاندهنده اندازه تأییر بزر سازه فرهنگ سازمانی بر سازه
ساختار سازمانی است.
=F2

بر اساس فرمول شماره  ،6مقدار اندازه تأییر سازه تکنولوژی بر
سازه ساختار سازمانی برابر با  0/149محاسبه شد که
1. T-values
2. F2

نشاندهنده اندازه تأییر بزر
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سازه تکنولوژی بر روی سازه
ساختار سازمانی است.
=F2

مدلهايی که دارای برازش بخش ساختاری قابلقبول
هستند ،بايد قابلیت پیشبینی شاخصهای مربو به سازههای
درونزای مدل را داشته باشند .اين قدرت پیشبینی در مورد
ي سازه درونزا به مقدار  0/38 ،0/68 ،0/02به ترتیب نشان
دهنده قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی میباشد که با
توجه به جدول  ،2قدرت پیشبینی مدل در حد قوی است .چرا
که مقدار قدرت پیشبینی متغیرهای ساختار سازمانی و
توانمندسازی روانشناختی به ترتیب  0/408و  0/415و بزرگتر
از  0/38میباشد .سازش بین کیفیت مدل اندازه گیری و مدل
ساختاری برای برازش مدل کلی نیز مطاب فرمول زير برابر
است با:

= 0.673

=

مقادير فرمول  ،2با سه مقدار  0/31 ،0/28 ،0/6در سه
سطح ضعیف ،متوسط و قوی تقسیمبندی میشوند که با
استفاده از جدول  ،2میانگین مقادير اشتراکی و میانگین ضرايب
تعیین به ترتیب  0/869و  0/573به دست آمد و در نتیجه مقدار
برازش مدل کلی برابر با  0/173و بزر تر از  0/31است و
میتوان گفت برازش مدل کلی پژوهش مناسب و در حد "
قوی" میباشد.
اکنون با توجه به نتايج حاصل از مدل ضرايب استاندارد و
مقادير معنیداری میتوان به بررسی فرضیههای پژوهش
پرداخت .روابطی که دارای مقادير معنیداری بزر تر از 6/91
باشند ،در سطح اطمینان  98درصد معنیدار هستند .در جدول
 ،8اين فرضیهها مورد بررسی قرار گرفته است.
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جدول  .5نتايج بررسی فرضیه های اصلی پژوهش
معنیداری

ضريبمسیر

نتیجه

فرضیه

مسیر فرضیهها

فرضیه 6

فرهنگ سازمانی  توانمندسازی روانشناختی

4/393

0/242

تأيید

فرضیه 2

تکنولوژی  توانمندسازی روانشناختی

1/649

0/433

تأيید

فرضیه 3

ساختار سازمانی  توانمندسازی روانشناختی

8/895

0/359

تأيید

فرضیه 4

فرهنگ سازمانی  ساختار سازمانی

1/273

0/808

تأيید

فرضیه 8

تکنولوژی  ساختار سازمانی

8/504

0/458

تأيید

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،سطح ضرايب
معنیداری بیشتر از  6/91می باشند که اين دلیلی بر معنیدار
بودن روابط همه فرضیهها میباشد.
بحث و نتیجهگیری

بسیاری از طرفداران برنامههای توانمندسازی معتقدند که
طبیعت ت ت افراد دارای استعدادها و عوامل بالقوهای
است که میتوان با بهکارگیری تمرينها و يادگیریهای
مفید و مداوم توانايی آنان را افزايش داد و عوامل بالقوه را
شکوفا ساخت .فرآيند توانمندسازی اين امکان را برای
مدرسان دانشگاهها فراهم میسازد که توانايی و اختیارات
بااليی را به دست آورند و قادر به تأییرگذاری بر نهادها،
سازمانها ،جامعه و فراگیران باشند .اما متغیر توانمندسازی
نمیتواند به طور مستقل از فرهنگ سازمانی عمل نمايد.
اگر فرهنگ سازمانی در راستای تقويت توانمندسازی باشد،
افراد با اشتیاق بیشتری فعالیت خواهند کرد؛ بنابراين بايد
فرهنگی بر دانشگاهها حاکم شود که از احتکار دانش
اجتناب و فضای توأم با صمیمیت و اعتماد خل کند.
همچنین در سازمانهای عصر کنونی که فناوری اطاعات
و ارتباطات بر آنها احاطه کامل دارد ،موضوع عملکرد
دستخوش تغییر و تحول گرديده است .عملکرد هر
سازمانی ،تابع عملکرد منابع انسانی آن سازمان و تعامل
آنها با منابع ،امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان است.
تقويت اين رابطه نیز از طري طراحی
ساختار سازمانی انجام میگیرد ،چرا که ساختار سازمانی در

پاسخ به فرهنگ سازمانی و نوع تکنولوژی موجود در
سازمان پديد میآيد .دانشگاهها برای پیشرفت در اين
زمینه بايستی به مؤلفههای درون سازمانی خود توجه
داشته تا زمینه توانمندی و بروز خاقیت و نوآوری فراهم
گردد .مطالعات زيادی درباره رابطه هر کدام از اين متغیرها
انجام گرفته است ،اما مطالعه کمی درباره نقش تعاملی
ساختار سازمانی در رابطه فرهنگ سازمانی و تکنولوژی با
توانمندسازی روانشناختی به عنوان ي نگرش و مدل
کلی از اين برآيند وجود داشت .بنابراين در اين پژوهش
رابطه عوامل درون سازمانی (فرهنگ سازمانی ،تکنولوژی
و ساختار سازمانی) با توانمندسازی روانشناختی مدرسان
تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاههای زنجان بررسی
شدند.
بنابر نتايج پژوهش ،فرضیه اول نشان داد بین فرهنگ
سازمانی با توانمندسازی روانشناختی با ضريب معنیداری
 4/393و ضريب مسیر  0/242رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .نتايج حاصل از فرضیه اول با نتايج حاصل از
مطالعات (توانايیشاهرودی و مهرام6359 ،؛ نصیری و
همکاران6396 ،؛ خجستهباقرزاده و همکاران)6394 ،
همسو میباشد ( .)85 ،39 ،30قلیفر و همکاران ( )6390و
شائمیيرزکی و همکاران ( )6392نیز در پژوهشهايی
همراستا با اين پژوهش بیان کردند که در دانشگاهها رابطه
معنیداری بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی وجود
داشت؛ به طوری که با افزايش فرهنگ سازمانی ،میزان
توانمندسازی هم رو به افزايش بود (.)80 ،20
شیرمحمدزاده و همکاران ( )6394هم فرهنگ سازمانی را

رابطه بین عوامل درون سازمانی (فرهنگ ،تکنولوژی ،ساختار) با توانمندسازی روانشناختی مدرسان تربیتبدنی...

يکی از پیشايندهای توانمندسازی روانشناختی کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استانهای شمالغرب ايران
معرفی کردند ،هر چند که کمترين همبستگی بین اين دو
مؤلفه مشاهده شد و همچنین نتايج پژوهش
میرحیدرقارسی ( )6394به رابطه معنیدار بین فرهنگ
سازمانی و توانمندسازی کارمندان ادارات ورزشوجوانان
استان آ ربايجانغربی منتج شده بود که نتايج هر دو
پژوهش با نتايج اين پژوهش مطابقت دارند (.)83 ،33
همچنین سینگلر و پیرسون ( )2000در تاش برای ايجاد
ي فرهنگ توانمندسازی ،ديمیتريادس و ماروداس
( )2007در مطالعه اکتشافی شرايط محیطی خدمات داخلی
توانمندسازی روانشناختی و چیانگ و ژانگ ( )2005در
مطالعه موردی پیشزمینهها و پیامدهای توانمندسازی
روانشناختی به نتايج مشابه با اين پژوهش دست يافته
بودند و به رابطه مثبت و معنیدار بین فرهنگ سازمانی و
توانمندسازی روانشناختی اشاره داشتند (.)84 ،64 ،66
حال میتوان گفت از آنجايی که بروز توانمندی
روانشناختی در مدرسان مستلزم وجود فرهنگی قوی و
فراگیر در دانشگاهها بوده ،وضعیت موجود فرهنگ سازمانی
حاکم ،مطلوب است؛ همچنین اين نتايج نشان میدهند
ن ام آموزشی دانشگاهها به صورت متمرکز اداره نمیشوند،
و مدرسان در تصمیمگیریها مشارکت دارند که میتوانند
نقش مهمی در توانمندی روانشناختی آنها داشته باشند.
همچنین به ن ر میرسد محیط دانشگاهها تبديل به ي
محیط مشارکتی شدهاست که هر فرد برای انجام کار با
ديگران به همکاری میپردازد و مؤلفههای مثبت مانند
خاقیت ،خطرپذيری ،الگوهای ارتباطی و ...که مؤلفههای
محیطی در قالب فرهنگ سازمانی برای رسیدن به توانايی
هستند ،تعارضهای منفی را کاهش دادهاند .با توجه به
تبیین توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی از طري
فرهنگ سازمانی در اين پژوهش پیشنهاد میشود ،تفکر
خاق و انتقادی در دانشگاه به عنوان ي فرهنگ و
ارزش واال معرفی و نهادينه شود و نیز افراد و گروهها را
ترغیب نمود تا باهم رفتار همکارانهای داشته باشند .در
کنار فرهنگ سازمانی ،دانشگاهها در پیادهسازی موف
توانمندسازی مدرسان در کنار توجه به تکنولوژى تولیدى،
بايستی تکنولوژى مبتنى بر دانش را مورد توجه قرار دهند.
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در اين راه مشارکت کسانی که مستقیما با فناوری جديد در
ارتبا هستند ،میتواند به استقرار هرچه بهتر توانمندسازی
در سازمان کم شايانی کند .رابطه تکنولوژی با
توانمندسازی روانشناختی در فرضیه دوم با ضريب
معنیداری  1/649و ضريب مسیر  ،0/433رابطه مثبت و
معنیداری بود که با نتايج پژوهشهای (نقیپور6357 ،؛
فاحی6359 ،؛ نصیری6390 ،؛ کمالیان و همکاران،
6392؛ شیرافکن و همکاران6394 ،؛ عبادی6398 ،؛
شیرازی )2062 ،مطابقت دارد (،86 ،40 ،35 ،25 ،67 ،68
 .)82ح شناس و همکاران ( )6393به بررسی اين رابطه
در دانشگاه و حالخور و همکاران ( )6394در
آموزشوپرورش پرداخته و به اين نتیجه رسیدند ،ارتبا
مثبت و معنیداری بین فناوری اطاعات و ابعاد
توانمندسازی وجود دارد ()22 ،26؛ اين نتايج همخوان با
نتايج پژوهش حاضر است .در پژوهشهای ديگر همراستا
با اين پژوهش ،خلیفسلطانی ( )6394و امانی و همکاران
( )6394در پژوهشهايشان در ادارات ورزشوجوانان
استانهای سیستانوبلوچستان و خراسانشمالی بیان
کردهاند که رابطه مثبت و معنیداری بین متغیرها وجود
دارد ،به طوری که با افزايش استفاده از فناوری اطاعات،
توانمندسازی و پشتکار و ابتکار کارکنان نیز بیشتر میشود
( .)29 ،4اين نتايج ا عان میدارند که بهکارگیری
تکنولوژی موجب افزايش دانش و توانايی افراد سازمان
برای ارتبا آسانتر ،دقی تر و کمهزينهتر میشود و ديگر
اينکه خطای انسان در شبکه پردازش اطاعات سازمان
کاهش میيابد .در نتیجه استنتاج میشود که تکنولوژی
میتواند تغییرات توانمندی روانشناختی نیروی انسانی
موجود در دانشگاهها را تبیین کند .لذا دانشگاهها میتوانند
با تدوين برنامههای مناسب و تدارک راهبرد درست برای
بهرهگیری از اين امکان ،از تکنولوژیهای مدرن و استفاده
از قابلیتهای آنها ،بهرهبرداری مؤیری در قبال
توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی داشته باشند.
يکی از رويکردهای دانشگاهها برای توانمندکردن نیروی
انسانی ،ايجاد ساختاری است که در آن بر استقال و
انعطاف تأکید شود .فرضیه سوم به بررسی اين رابطه
پرداخته و به رابطه مثبت و معنیدار ساختار سازمانی و
توانمندسازی روانشناختی با ضريب معنیداری  8/895و
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ضريب مسیر  0/359انجامیده است .پژوهشهای
غیرورزشی (نفری و امیدفر6359 ،؛ واع ی و سبزيکاران،
6359؛ صمدیمیارکائی و همکاران6394 ،؛ میری و
همکاران2066 ،؛ وظیفهدوست و همکاران )2062 ،و
پژوهش حاتمی و همکاران ( )6394در اداره کل
ورزشوجوانان استان لرستان حکايت از وجود رابطه
معکوس و معنیدار بین اين متغیرها دارند (،37 ،34 ،28
)10 ،89 ،45؛ لذا با نتايج اين پژوهش مطابقت ندارند.
همچنین بیحی و همکاران ( )6392در دانشگاه علوم
پزشکی مشهد دريافته بودند که ارتبا معنیداری بین
متغیرها وجود ندارد ( )16که اين پژوهش نیز همخوان با
نتايج پژوهش حاضر نیست .اما فراهانی و همکاران
( )6393در طراحی الگوی توانمندسازی روانشناختی در
وزارت ورزشوجوانان بیان کردند که ارتبا علی بین هر
ي از عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی نوآورانه
با توانمندسازی روانشناختی مشاهده شد ( .)65همچنین
ن ری و علیپناهیان ( )6394در تاش برای ارائه مدل
بیان کردند که رابطه بین تفوي اختیار و توانمندسازی و
ارتقای ایربخشی سرمايه انسانی سازمانهای ورزشی
اصفهان حاکی از مناسب بودن مدل است (.)46
ساالریمحمدآباد و مازياری ( )6398هم در بررسی نقش
واسطهای توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین ساختار
سازمانی بر درگیری شغلی کارکنان ادرات کل
ورزشوجوانان استانهای کرمان و يزد به اين نتیجه
رسیدند که ساختار ارگانیکی و ساختار مکانیکی بر
توانمندسازی روانشناختی ایر معنیداری دارند (.)47
بنابراين نتايج هر سه پژوهش اخیر با نتايج پژوهش حاضر
همخوانی دارند .نتايج بیشتر پژوهشها بیان میدارند که
ساختار سازمانی تأییر بسیار مهمی بر فرآيند توانمندسازی
نیروی انسانی دانشگاهها دارد و در کنار ديگر عوامل درون
سازمانی ،با تمرکز بر اين فاکتور نیز میتوان به بهترين
حالت فرآيند توانمندسازی دست يافت .به طور خاج نتايج
اين پژوهش بیان میدارد که ساختار موجود در دانشگاهها
شرايط و بستر الزم را برای ايجاد ،اجرا و ارتقای توانمندی
مدرسان را دارا بوده و اين ساختار ایرات مستقیمی در
اجرای توانمندسازی روانشناختی مدرسان دارد .بر اين
اساس دانشگاهها از ساختار مناسب توانمندسازی بهرهمند

بوده و شرايط مناسبی بر فرآيند توانمندسازی حاکم است.
نتايج پژوهشهای قبلی بیانگر اين بود که محیط کار
توانمند متأیر از فرهنگ سازمانی مناسبی است که بتواند با
ايجاد محیطی مشارکتی ،مملو از روابط انسانی به بروز
خاقیتها و نوآوریها و در نتیجه توانمندی کارکنان
بینجامد و ساختار سازمانی متناسب هم میتواند زمینههای
بروز خاقیت و نوآوری را فراهم کند .از طرفی از وظايف
مهم دانشگاهها ،تلفی هر چه بهتر فرهنگ سازمانی با
فرهنگی است که ساختار متناسب با توانمندسازی افراد با
خود به سازمان میآورد .در اين شرايط به ن ر میرسد
ساختار سازمانی مناسب میتواند در زنجیره ارتباطی
فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی مؤیر باشد.
بر اين اساس در فرضیه چهارم به بررسی رابطه فرهنگ
سازمانی و ساختار سازمانی پرداخته شد که نشان داد بین
فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در دانشگاهها با ضريب
معنیداری  1/273و ضريب مسیر  0/826رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .نتايج پژوهشهای (کردنائیج و
همکاران6355 ،؛ حريری و جعفری6396 ،؛ قدمی و
همکاران )6392 ،با نتايج پژوهش حاضر سازگاری دارند
( .)36 ،24 ،69همچنین طب پژوهش رمضانینژاد و
همکاران ( )6392در رابطه فرهنگ مشارکت و یبات با
رسمیت و انسجام سازمان اداره کل ورزشوجوانان استان
گلستان میتوان گفت بین فرهنگ مشارکت با رسمیت و
انسجام و فرهنگ پايداری با رسمیت و انسجام رابطه
معنیدار ،باال و مثبتی وجود دارد ( .)44در پژوهشهای
ديگر همخوان با اين پژوهش صفریآبکسری ( )6396و
ن ری و همکاران ( )6398در بررسی رابطه بین فرهنگ
سازمانی و ساختار سازمانی در اداره کل ورزشوجوانان
استان مازندران و وزارت ورزشوجوانان به اين نتیجه
رسیدند که بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی رابطه
مستقیم و معنیداری وجود دارد ( .)41 ،42همانطوری که
آلن و برگستروم ( )2060نیز در ي مطالعه موردی به
نقش فرهنگ سازمانی در بروز ناسازگاری در مقابل هر
گونه تغییرات ساختاری تأکید کرده است ( .)6اين نتايج
بیان میکنند که ارتبا بین فرهنگ سازمانی و ساختار
سازمانی متناسب ،دستیابی به اهداف را تسهیل میبخشد و
اين ارتبا نشان میدهد تقويت فرهنگ سازمانی

رابطه بین عوامل درون سازمانی (فرهنگ ،تکنولوژی ،ساختار) با توانمندسازی روانشناختی مدرسان تربیتبدنی...

دانشگاهها سبب تقويت ساختار سازمانی میشود ،به طوری
که به جای کنترلهای اداری میتوان از فرهنگ سازمانی
و به عبارتی خود افراد برای کنترل و هدايت بهره گرفت.
بنابراين ساختار سازمانی متناسب که به عنوان متغیر
میانجی و پل ارتباطی بین فرهنگ سازمانی و
توانمندسازی روانشناختی ايفای نقش میکند ،میتواند
زمینههای بروز خاقیت و نوآوری و در نتیجه زنجیره
ارتباطی فرهنگ سازمانی و توانمندسازی را مستحکمتر
نمايد .از وظايف مهم مديران ،تلفی هر چه بهتر فرهنگ
سازمانی با فرهنگی است که فناوری وارداتی متناسب با
ساختار با خود به سازمان میآورد .وودوارد با اعتقاد به
رهیافت کاسی مديريت (بهترين ساختار) تأکید مىکرد
که ایربخش بودن عملکرد سازمانى و منابع انسانی در گرو
ساختارى مناسب براى آن است که در اين رابطه
تکنولوژی ،عامل مهم و کلیدى براى تعیین ساختار
سازمانى است .به عبارت ديگر ،نوع تکنولوژى تعیینکننده
بهترين ساختار سازمانى براى ایربخشى آن میباشد .اين
رابطه در فرضیه پنجم پژوهش بررسی و تأيید شده است.
نتايج حاصل از پژوهشهای (ابراهیمی نسب6379 ،؛
سعادتمندی6353 ،؛ اکبری و همکاران6359 ،؛ باغبان و
همکاران6396 ،؛ نوروزی و نوابی6393 ،؛ کروستون و
همکاران2006 ،؛ آکرمنس و هورست2002 ،؛ ديبرل و
میلر2002 ،؛ چن2007 ،؛ چاتزوغلو و همکاران)2066 ،
حکايت از همخوانی با نتايج پژوهش حاضر دارد (،7 ،3 ،2
 .)48 ،43 ،63 ،62 ،60 ،9مصطفايی ( )6355در ادارات
کل ورزشوجوانان ايران ،عزيزی و همکاران ( )6392در
وزارت ورزشوجوانان و جعفری و همکاران ( )6398در
ادارات کل ورزشوجوانان شمالغرب به بررسی رابطه
فناوری اطاعات و ساختار سازمانی پرداخته و وجود رابطه

13

مثبت و معنیدار بین دو متغیر را گزارش دادند (،27 ،1
 )31که با نتايج پژوهش حاضر مطابقت دارد .نتايج بیانگر
اين است که روند انجام دادن فعالیتهای تکنولوژيکی
زمینه بهبود ساختار سازمانی را مهیا میکند و نوع
تکنولوژی بهترين ساختار سازمانی با عملکرد باال را توجیه
میکند .موضوع مهم اين است که سطوح و واحدهای
موجود در سازمانهای مختلف در اين ارتبا تأییرگذارند.
بنابراين با توجه به اينکه مدرسان دانشگاهها افرادی
حرفهای و ماهر هستند و اين نوع سازمانها نیازمند
تکنولوژیهای پیشرفته با ساختارهای منعطف هستند،
دانشگاهها بايد به سمت ساختارهای ادهوکراسی و
تخصصی شدن حرفهای حرکت کنند .همچنین دانشگاهها
بايستی به مفهوم کلی تکنولوژی توجه نمايند که
دربرگیرندهی هر سه حوزه سختافزاری ،نرمافزاری و
هنافزاری میباشد .به عبارت ديگر گزينش تکنولوژی
بايستی بر اساس نیازها و شرايط و امکانات خاج آن باشد
و متناسب با تغییرات محیط ،تغییر کند .بنابراين با توجه به
اين روابط میتوان گفت ساختار سازمانی در رابطه بین
تکنولوژی و توانمندسازی روانشناختی مدرسان و افزايش
توانايی آنها نقش کاتالیزور و ایرگذاری دارد.
در نهايت برای پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که در
اين پژوهش متغیرها به صورت ي کل در ن ر گرفته
شدهاند ،لذا در پژوهشهای بعدی ابعاد اين متغیرها در ن ر
گرفته شوند تا نتايج با جزئیات بیشتری مورد مقايسه قرار
گیرند .ن ر به اينکه اين پژوهش در دانشگاههای استان
زنجان انجام گرفته است ،پیشنهاد میشود در دانشگاههای
ديگر استانها نیز بررسی شده و نتايج مورد مقايسه قرار
گیرند تا بتوان مدلهای مطلوبتر و جامعتری ارائه داد.
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