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 ورزشی يهاتیأه در انسانی نیروي چابکی و توانمندسازي رابطۀ بین
 اصفهان شهر

 
  3مسعود نادریان جهرمی   – 2∗احمدعلی آصفی  – 1 آرزو دهقانی

علوم ورزشی مدیریت ورزشی،ارشد کارشناسی.1 شکدة  شگاه  ،دان ستاد.2، ایراناصفهان، اصفهاندان  تیریمد رایا
شکدةورزشی،  شگاه علوم ورزشی دان ش.3، ایراناصفهان، اصفهان، دان شکدة ورزشی،  تیریمد اریدان علوم دان

شگاه ورزشی  ، ایراناصفهان، اصفهان، دان
 

 چکیده
بود. هاي ورزشی شهر اصفهان بین توانمندسازي و چابکی نیروي انسانی در هیأت ۀرابط تعیین تحقیق حاضرهدف از 

ري تحقیق آما ۀجامع. استتحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي 
که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و  دبودننفر)  416هاي ورزشی شهرستان اصفهان (کارکنان هیأت تمامی

ق حاضر ابزار در تحقیآماري انتخاب شدند.  ۀعنوان نموننفر به 201تصادفی ساده  یريگ) به روش نمونه1970مورگان (
چابکی ۀ ) و پرسشنام1995توانمندسازي کارکنان اسپرتیزر (دو پرسشنامۀ استاندارد  هادادهي آورجمعمورد استفاده براي 

 رنظ ستفاده ازابا  و ابزار تحقیق براساس مبانی نظري صوريو  محتوایی. روایی بود) 1998نیروي انسانی دایر و شافر (
کی نیروي انسانی با استفاده از و چابهاي توانمندسازي پایایی پرسشنامه لحاظ شد.ن در این زمینه او متخصص تاداناس

هاي آمار توصیفی (جداول، ز روشها اداده وتحلیلیهتجز منظوربهدست آمد. به 93/0و  87/0ترتیب آزمون آلفاي کرونباخ به
 ندمتغیره)چرگرسیون  و ف، آزمون پیرسونولموگروف اسمیرنومیانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون ک

. همچنین ردد دامثبت و معناداري بین توانمندسازي و چابکی نیروي انسانی وجو ۀاستفاده شد. نتایج نشان داد که رابط
یروي انسانی بودند. بین معنادار چابکی نثر بودن) پیشؤداري، خودتعیینی، شایستگی و ماتوانمندي (معن يهاتمام مؤلفه
سطح چابکی آنان  توانیورزشی شهرستان اصفهان م هاينمندي کارکنان هیأتتوان گفت با افزایش سطوح توابنابراین می

 را افزایش داد.
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 هايهیأت ،ثر بودنؤم ،داريايمعن شایستگی، خودتعیینی، انسانی، نیروي چابکی توانمندسازي،

 .ورزشی
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 مقدمه
ها شکل ند. زندگی ما در سازماناکنونیها رکن اصلی اجتماع هاست و سازماندنیاي ما دنیاي سازمان

هاي معاصر با ترکیب انسان، ماشین و منابع روز با تعدادي از آنها سروکار داریم. سازمان گیرد و هرمی

مقایسه  هاي کوچک و سادة گذشته، قابلآورند که با سازماندیگر، قدرتی عظیم و اجتماعی پدید می

تحقق اهداف اجتماعی  ۀاند، وظیفپیدا کرده يهاي امروززماناهمیت و قدرتی که سا سبب. بهندنیست

در آنها سپري  ها که بیشترین دوران زندگی انسانآنها گذاشته شده است. اهمیت سازمان ةانسان به عهد

ي هاسازمان. )1 ،2( شودتر میهاي انسانی روشنروز آشکارتر و نقش آنها در تحقق هدفشود، روزبهمی

. اندبودهوجوي رشد و توسعه ي گوناگون در جستهاراهورزشی نهادهایی هدف دارند که در طول زمان و از 

ها و یقهسل، هافرهنگهاي ورزشی هستند که با توجه به تنوع ورزش، هیأتي ورزشی، هاسازماناز جمله 

 منظوربه. هیأت ورزشی تشکیالتی است که اندمواجهامکانات ورزشی کشور، با پیچیدگی و تغییرات بسیار 

ي ورزشی مربوط و ایجاد انگیزه و نیز هارشتهساعد در جهت گسترش رشته یا فراهم ساختن زمینۀ م

ي ورزشی براساس اصول و هامهارتجذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و باال بردن سطح 

شود، نماینده و جانشین یمربط ایجاد يذشده در اهداف سازمان تربیت بدنی و فدراسیون بینییشپمبانی 

هاي مرتبط در سطح استان را با هماهنگی ادارة کل تربیت یتفعالیون ورزشی مربوطه در استان فدراس

هاي هیأت. در این میان )3(کند یمبدنی استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت 

دارند که این اهداف یبرمهستند که در راستاي تحقق اهدافی گام  هاسازمانترین بخش ییاجراورزشی 

ها در رسیدن به اهداف هیأتي مهم که به هامقوله. یکی از اندشدهخود در جهت رفع نیاز جامعه تدوین 

. نیروي کار چابک با داشتن چابکی در حل استکند، نیروي کار چابک یم شده کمکیینتعاز پیش 

هاي جدید و پذیرش یدهامسائل، گرایش به آموزش و توسعه، راحت کنار آمدن با تغییر، توانایی ارائۀ 

ها شود. بنابراین چگونگی مدیریت و ایجاد انگیزه هیأتتواند موجب بهبودي در یمهاي جدید، یتمسئول

ین عوامل ترمهمرو، از ینازابه سمت چابکی دارد.  هاسازماندر نیروهاي انسانی نقش کلیدي در حرکت 

گی اساسی این محیط تغییر و عدم ژ. ویآنهاستدر محیط پویاي امروزي، چابکی  هاسازمانبقا و پیشرفت 

کند تا نیازهاي یمیندهاي سازمانی و افراد را با فناوري پیشرفته ترکیب فرا اطمینان است. سازمان چابک

مدت برآورده کند. بنابراین براي افزایش یفیت و در کوتاهباکمشتري را براي ارائۀ محصوالت و خدمات 

ي سازمان به داشتن نیروي کار چابک براي هاحوزهترتیب تمام توان رقابت سازمان مهم است. بدین

رسد چابکی نیروي انسانی شرط الزم براي یمنظر خگویی مؤثر به تغییرات محیط نیاز دارند و بهپاس
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وري هثر براي افزایش بهرؤهاي مشیوهچابکی نیروي انسانی از  رودستیابی به چابکی سازمانی است. ازاین

اي اهداف سازمانی است. هاي فردي و گروهی آنها در راستبهینه از ظرفیت و توانایی ةکارکنان و استفاد

 یژهطور وآمیز به تغییرات محیطی است. بهچابکی به معناي توانایی پاسخگویی، واکنش سریع و موفقیت

باید قابلیت تطبیق با تغییرات محیطی را داشته  ،ترین بخش هر سازمان استمنابع انسانی که محوري

در یکی از اندك  .)4 ،5( سازمان اشاره داردانسانی چابک در یک  ةباشد و چابکی منابع انسانی به چهر

عنوان شده است که  افراد چابکیژگی براي ودر مورد چابکی نیروي انسانی، چهار موجود  يهاپژوهش

نگري، داشتن دید وسیع، خواندن، آینده به مدياکار .مد، متمرکز، مولد و سازگارا: کاراز اندعبارت

کند و بازار، محیط و مسیري که سازمان در آن حرکت می در خصوصمداري، داشتن دانش مشتري

بندي، یافتن راهکارها و صبوري و شتاب برخورداري از توانایی اولویت به . متمرکزاشاره دارد گرا بودننتیجه

نیاز به گذر زمان است و شتاب هرگاه که ضرورت وجود دارد).  که براي دستیابی به هدفی(صبوري زمانی

گروهی و اشتیاق  کار ۀگیري سریع، روحیددر امور سازمانی، استقبال از تجربه، یا بودن ماهربه  مولد بودن

اشاره در سازمان  هایسازگاري با گروه، ابهامات و دوگانگ بودن، بهسازگار  و دانش جدید یريکارگبراي به

همراه داشته باشد که از آن ي از مزایا و منافع را بهاگستردهۀ دامنچابکی نیروي کار ممکن است . )6(دارد 

 ،ی بهتر به مشتریان، کنترل و مهار تغییر و نااطمینانیرسانخدماتتوان به بهبود کیفیت، یمجمله 

، افزایش اثربخشی و هاچالشها و مقابله با یتفعالتوانایی یادگیري بهتر شیوة انجام  ،بینی رویدادهایشپ

یش سرعت اشاره کرد و افزاو دانش انسانی  هامهارتکارایی در منابع در دسترس، ارزش قائل شدن براي 

شوند، یمیجاد چابکی نیروي انسانی ابب . با توجه به اهمیت نیروي انسانی شناخت عواملی که س)6 ،7(

و نسبت به  وندتر ششود کارکنان چابکمی سببرسد توانمند کردن کارکنان نظر میبهبسیار مهم است و 

ها و تغییرات بهتر پاسخگو باشند. توانمندسازي بر آن است که با ایجاد عالقه، انگیزش و آموزش، قابلیت

عبارت افرادي توانمند بگذارد. به ةد و تحقق اهداف سازمان را بر عهدهاي کارکنان را بپرورانشایستگی

درونی انجام  ةدیگر، توانمندسازي به معناي ایجاد شرایطی است که افراد بتوانند کارهایشان را اوالً با انگیز

. توانمندسازي با پرورش احساس کفایت نفس و )8 ،9( دهند، ثانیاً با موفقیت کامل به سرانجام برسانند

و  هاییوجود خواهد آورد تا تواناوجود آوردن فضاي آزادي عمل براي کارکنان این فرصت را بههب

فراهم آورند. از سوي دیگر، توانمندسازي با  و موجبات اثربخشی خود را ندهایشان را بهبود بخشمهارت

پرورش کارکنانی باانگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود 

اقدامات مختلفی براي توانمندسازي کارکنان مطرح شده  تر نشان دهند.تر و مناسبالعمل سریععکس
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گیري در امور سازمانی، در اختیار قرار یمتصمیردستان، دادن فرصت است که تفویض اختیار الزم به ز

ي خالق و ابتکاري، هاراهدادن اطالعات الزم و کافی به زیردستان، فرصت دادن به زیردستان براي کاربرد 

پذیر کردن افراد در قبال کارهایی که قبول یتمسئولداشتن و اکتساب دانش و مهارت الزم انجام کارها و 

که کارمند توانا  اندکردههمچنین توماس و ولتهوس چهار بعد مطرح  .)10(کنند، از آن جمله هستند یم

کند احساس می شایستهاحساس شایستگی: کارمند از:  اندعبارتباید داراي آنها باشد. این چهار بعد 

 کهی: هنگامتعیینیاحساس خود ؛هاي مربوط به وظیفه خود را داراستهاي الزم براي انجام فعالیتتوانایی

اجبار در کاري درگیر شوند یا آن را ترك کنند، جاي اینکه بهبه ،کنندمی تعیینیافراد احساس خود

کند معنادار است که اهداف مندي احساس میاحساس معنادار بودن: کار ؛پردازندداوطلبانه به فعالیت می

ها و استانداردهاي آلکند و اهداف سازمان برایش باارزش است و با ایدهشغلی مهم و باارزشی را دنبال می

بر نتایج عبارت است از اعتقاد فرد در مقطع زمانی  یرگذاريثر بودن: توان تأثؤاحساس م؛ فرد مرتبط است

شود افراد بر می سبببراي ایجاد تغییرات در جهت مطلوب. این احساس اش مشخص در مورد توانایی

با توجه به اهمیت چابکی  .)11( ندشوتغییرات  سببنتایج و پیامدهاي استراتژیک سازمان اثر بگذارند و 

در بهبود و توسعۀ آن، تحقیقات مختلفی به بررسی رابطۀ بین توانمندسازي و چابکی و نقش توانمندسازي 

با  هاسازمان که ) در پژوهشی نشان دادند1388حمیدي و همکاران (. براي مثال اندپرداختهسازمانی 

فراد هاي ایژگیوصورت کامل و جزء به جزء ضمن شناسایی هاي مناسب منابع انسانی بهیري راهبردکارگبه

پذیري سازمانی، چابکی سازمانی، مستلزم انطباق هاي منابع انسانی بپردازند.یتفعالچابک، به طراحی 

ها و نیز به حداقل ها و تهدیدات محیطی، قابلیت درونی استفاده از فرصتهوشیاري مداوم نسبت به فرصت

و خواندن بازار، پاسخ  بررسی گیرد:یمنفی تهدیدات بالقوه است و در کل سه بعد را در برم آثاررساندن 

بین توانمندسازي و  ) در پژوهشی نشان دادند1392نیکبخت و همکاران ( .)12( سریع و استقرار چابک

تواند به بهبود و ارتقاي چابکی هاي توانمندسازي میاجراي برنامه چابکی سازمانی رابطه وجود دارد و

) در پژوهشی نشان دادند که بین توانمندسازي 1394ن (. عزیزي اصل و همکارا)7( سازمانی یاري رساند

ی و ابعاد آن با چابکی سازمانی رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از شناختروان

کنندة معنادار چابکی سازمانی است و از بین ابعاد آن سه بعد معناداري، بینییشپآن بود که توانمندسازي 

. امینی و همکاران )13(کنند یمدرصد از واریانس چابکی سازمانی را تبیین  51انتخاب مؤثر بودن و حق 

تواند زمینۀ الزم براي پرورش کارکنان یم)، در پژوهشی نشان دادند که توانمندسازي منابع انسانی 1394(

ي توانمندسازي به بهبود و ارتقاي چابکی سازمانی یاري هابرنامهجه اجراي را توانمند فراهم سازد و در نتی
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) در پژوهشی نشان دادند که بین توانمندسازي کارکنان با 1394. میرحیدري و همکاران ()6(رساند می

دارد و بیشترین میزان ارتباط مربوط چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان اصفهان رابطۀ معناداري وجود 

. )14( استبه متغیر احساس مشارکت با دیگران و کمترین میزان مربوط به متغیر احساس معناداري 

) در پژوهشی نشان دادند بین توانمندسازي کارکنان از شرکت صنایع آذراب 2015هورآبادي و سلیمی (

کرد که اجزاي  ییدرگرسیون تأ وتحلیلیهوجود دارد و نتایج حاصل از آزمون تجز ۀو چابکی سازمانی رابط

) در 2015. استانستی ()15( را در چابکی سازمانی دارد یرو ارتباطات بیشترین تأث دانش، اعتماد، انگیزه

آنگوري . )16( مثبت و معناداري وجود دارد ۀپژوهشی نشان داد بین توانمندسازي و چابکی سازمانی رابط

نشان داد که بین توانمندسازي و چابکی رابطۀ معناداري وجود دارد. همچنین بیان  پژوهشی ) در2008(

یی که به واکنش سریع نسبت به تغییرات محیطی نیاز هاسازمانکند که توانمندسازي کارکنان براي یم

 . )17( استدارند و همچنین کاهش ترك خدمت کارکنان ضروري 

 محیط درها سازمان پیشرفت و بقا عوامل ینترمهم از توان گفت چابکییم شدهگفتهبا توجه به موارد 

 که است محیطی در تغییرات ضریب افزایش بر مبتنی جدید پارادایم این نیاز به و است امروزي پویاي

ي هاسازماندر این زمینه  .کندیم تغییرات به معقوالنه و متفکرانه پاسخ وادار به راها سازمان وها بنگاه

 نیازمند دیگر يهاسازمان همانند حیاتشان ادامۀ و بقا منظوربه نیستند ومستثنا  امر از این ورزشی نیز

 ورزشی يهاسازمان در انسانی نیروي چابکی میزان توانمندسازي از عواملی است که در .اندچابک کارکنانی

 توان از یريگبهرهاز طریق  سازمان يوربهره ارتقاي براي مؤثر و نوین تکنیکی . توانمندسازياست مؤثر

 از که انسانی توانایی سرچشمۀ از يبرداربهرهبراي  را که يابالقوه هايیتظرف تکنیک این. است کارکنان

 اعمال بین در را متعادل روشی سازمانی سالم در محیط و گذاردیم اختیار در شود،ینم استفادة کامل آن

 امروزي يهاسازمان در. کندیم پیشنهاد کامل کارکنان عمل آزادي و مدیریت سوي از کامل کنترل

 احساس سازمان کل کارکرد بهبود براي بلکه ،دارند عهدهبه که ايیفهوظ انجام برايتنها نه کارکنان

پردازند. یکار م به یکدیگر با فعال ياگونهبه يوربهره مستمر عملکرد افزایش براي آنها. کنندیم مسئولیت

 العملموقع عکسبه خودپرتنش  محیط برابر در پویا، سازمانی مقام در بتوانند ورزشی هايهیأتاینکه  براي

 خواهند باشد،یآنچه م از روشنیانداز چشم بتوانند است الزم سازند، عملی را خود یتمأمور و دهند نشان

 که در ايویژگی با توانمندسازي. بگیرند بهره اختیار در انسانی هايیهسرما تجربۀ و توان از و کنند ترسیم

 دارد، بقاي سازمان و شغلی رضایت و تعهد میزان افزایش ي،وربهره کیفیت و بهبود کارکنان، کردن چابک

 .کند کمک ورزشی هايهیأت به مشکالت این حل در تواندیم
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 سازمانیبه بررسی رابطۀ بین توانمندسازي و چابکی حال با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات گذشته 

و چابکی نیروي انسانی مورد غفلت قرار گرفته است، از طرفی تحقیقی با این موضوع در اند پرداخته

دارند انجام نگرفته ي مختلف ورزشی هارشتههاي ورزشی که نقش  انکارناپذیري در رشد و توسعۀ هیأت

 توانمندسازي و ابعاد آن با چابکی بین آیا که کند بررسی را مسئله است این درصدد تحقیق است، این

 دارد یا خیر. رابطه وجود ورزشی هايهیأتدر  انسانی نیروي

 

 ی تحقیقشناسروش 

 کاربرديو از لحاظ هدف شد صورت میدانی اجرا که بهروش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود 

 .بود

نفر)،  416( بودندهیأت)  52( اصفهان شهرهاي ورزشی کارکنان هیأت تحقیق تمامیآماري  ۀجامع

یري گنمونهنفر به روش  201، )1970کرجسی و مورگان ( یريگنمونه جدول براساسکه از این تعداد 

 عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. تصادفی ساده به

)، شامل 1995از دو پرسشنامۀ استاندارد توانمندسازي کارکنان اسپرتیزر ( هادادهي آورجمعبراي 

ارزشی لیکرت (خیلی دار بودن و شایستگی با طیف پنجامعنۀ حق انتخاب و استقالل، مؤثر بودن، مؤلفچهار 

ۀ مؤلفل چهار )، شام1998کم تا خیلی زیاد) و پرسشنامۀ استاندارد چابکی نیروي انسانی دایر و شافر (

ارزشی لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) استفاده کارامدي، مولد بودن، متمرکز بودن و سازگاري با طیف پنج

 شد.

روایی صوري و محتوایی ابزار تحقیق از طریق مطالعۀ دقیق مبانی نظري تحقیق و با استفاده از نظر 

حقیق نیز از طریق ضریب آلفاي کرونباخ بررسی نفر) در این زمینه لحاظ شد. پایایی ابزار ت 10متخصصان (

 دستبه 1ترتیب جدول شد که براي ضریب پایایی براي پرسشنامۀ توانمندسازي و چابکی نیروي انسانی به

 آمد.
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 توانمندسازي و چابکی نیروي انسانی يهامؤلفهضریب پایایی توانمندسازي و  .1جدول 
 ضریب آلفاي کرونباخ تعداد متغیر ردیف

 73/0 4 حق انتخاب و استقالل 1

 75/0 4 مؤثر بودن 2

 80/0 4 دار بودنامعن 3

 75/0 3 شایستگی 4

 87/0 15 توانمندسازي 5

 93/0 16 چابکی نیروي انسانی 6

 

ي به اکتابخانهي و میدانی صورت گرفت. در بخش اکتابخانهي تحقیق در دو بخش هادادهي آورجمع

هاي هیأتي تحقیق در هاپرسشنامهبررسی مبانی نظري و پیشینۀ تحقیق پرداخته شد و در بخش میدانی 

 ي شد. آورجمعورزشی پخش و 

ي آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح هاروشي تحقیق، از هادادهوتحلیل یهتجزبراي 

شناختی هاي جمعیتیژگیواستاندارد براي توصیف  آمار توصیفی از جداول، نمودارها، میانگین و انحراف

و متغیرهاي تحقیق استفاده شد. در سطح آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي  هانمونه

، آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي تعیین رابطۀ بین متغیرها و هادادهبررسی نرمال بودن توزیع 

ي توانمندسازي از تحلیل رگرسیونی چندمتغیره هامؤلفه براساسانسانی بینی چابکی نیروي یشپ منظوربه

 صورت گرفت. 20اس پی اس اس نسخۀ  افزارنرموسیلۀ ها بهوتحلیلیهتجزاستفاده شد. تمامی 

 

 هاافتهی

 4/22 درصد زن بودند. 2/50درصد مرد و  8/49تحقیق  ۀنمون 201دهد که از نشان می 2نتایج جدول 

 57تا  48درصد  4/15سال،  47تا  38درصد  4/23سال،  37تا  28درصد  8/34سال،  27تا  18درصد 

 9/18 سال بود. 37تا  28سنی مربوط به  ة. همچنین بیشترین ردبودندسال  58درصد هم باالي  4سال و 

، یسانسلصد فوقدر 9/12درصد لیسانس،  8/42، یپلمددرصد فوق 4/23درصد دیپلم و زیر دیپلم بود، 

اند. همچنین سطح تحصیالت لیسانس بیشترین فراوانی درصد هم پاسخ نداده 5/0درصد دکتري و  5/1
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تا  11درصد  9/18سال،  10تا  5درصد  9/26بود،  سال 5درصد کمتر از  4/23 یشغلسابقه  را داشت.

اند. همچنین اسخ ندادهدرصد هم پ 3سال و  21درصد باالي  9/17سال،  21تا  16درصد  10سال،  15

 1/71درصد تربیت بدنی و  4/26تحصیلی ۀ رشت سال بود. 10تا  5 ةشغلی مربوط به رد ۀبیشترین سابق

 .غیر تربیت بدنی بود ۀدرصد غیر تربیت بدنی بود که بیشترین فراوانی مربوط به دست
 هاي تحقیقشناختی نمونههاي جمعیتتوصیف ویژگی. 2جدول 

 درصد تعداد آماره متغیر درصد تعداد آماره متغیر

 جنسیت
8/49 100 مرد  

سطح 
 تحصیالت

دیپلم و زیر 
 دیپلم

38 9/18  

2/50 101 زن یپلمدفوق   47 4/23  

رشتۀ 
 تحصیلی

4/26 53 تربیت بدنی 8/42 86 لیسانس   

یت بدنیترب یرغ  143 1/7147 یسانسلفوق   26 9/12  

 سن

سال18-27  45 4/22 5/1 3 دکتري   
سال28-37  70 8/34  

 سابقۀ شغلی

سال 5کمتر از   47 4/23  
سال38-47  47 4/23 سال 5-10   54 9/26  
سال48-57  31 4/15 سال 11-15   38 9/18  

به باال 58 سال 16-21 4 8   20 10 

9/17 36 سال به باال 21   

 
هاي هیأتدسازي با چابکی نیروي انسانی در نتوانم يهامؤلفه توانمندسازي و بین ۀرابط .3ل جدو

 ورزشی اصفهان

 
 چابکی سازمانی

 ضریب تعیین سطح معناداري ضریب همبستگی
 %36/19 001/0 44/0 احساس خودتعیینی
 %81/34 001/0 59/0 احساس مؤثر بودن

 %44/38 001/0 62/0 دار بودنامعناحساس 
 %81/34 001/0 59/0 احساس شایستگی

 %84/51 001/0 72/0 توانمندسازي
 

چابکی نیروي انسانی در با  و توانمندسازيتوانمندسازي  يهابین تمام مؤلفه دادنشان  3نتایج جدول 

 05/0و  01/0معناداري وجود دارد که این روابط در سطوح معناداري  ۀورزشی اصفهان رابط هايهیأت
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 یابد.یممعنا که با افزایش توانمندسازي چابکی نیروي انسانی افزایش بدین ،معنادارند

 توانمندسازي بر چابکی نیروي انسانی يهامؤلفهتأثیر  .4جدول 

 مدل ۀالصخ

 ضریب همبستگی چندگانه مدل
2 R 

 یب تعیینرض
adj2 R  

 خطاي استاندارد برآورد شدهیلضریب تعیین تعد

1 72/0 52/0 51/0 381/0 
 دار بودن و احساس شایستگیاثر بودن، احساس معنؤمتغیرهاي پیش بین: احساس خودتعیینی، احساس م

 متغیر وابسته: چابکی نیروي انسانی
 

توانمندسازي و  يهادهد که بین مؤلفهو مقدار ضریب همبستگی چندگانه نشان می 4نتایج جدول 

) وجود دارد. از طرفی مقدار ضریب تعیین = R 72/0معناداري باالیی ( ۀچابکی نیروي انسانی رابط

 4درصد از کل تغییرات چابکی نیروي انسانی را  51دهد که ) نشان می= R2 adj 51/0( شدهیلتعد

 کنند.می بینییشتوانمندسازي پ ۀمؤلف

 نتایج آزمون آنوا .5جدول 
 F Sig هایانگینمربع م آزادي ۀدرج مجموع مجذورات مدل

 رگرسیون 1
 باقیمانده 
 کل  

178/31 
375/28 
554/59 

4 
196 
200 

795/7 
145/0 

840/53 001/0 

 

معنادار است،  01/0در سطح خطاي کمتر از  Fدهد که مقدار آزمون نشان می 5نتایج جدول 

متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مدل خوبی است و  4معنی که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از بدین

 مجموع متغیرهاي مستقل قادرند تغییرات چابکی نیروي انسانی را تبیین کنند. 

 رگرسیونی متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته  یرتأثنتایج ضرایبِ  .6جدول 

 مدل
متغیرهاي 

 مستقل
 ردیراستانداضرایب غ

ضرایب 
 T Sig استاندارد

 همبستگی

1 B SE Beta تفکیکی مرتبه صفر 
 (ثابت)

 احساس خودتعیینی
 ثر بودنؤماحساس 

 دار بودنااحساس معن
 احساس شایستگی

946/0 
106/0 
254/0 
221/0 
194/0 

204/0 
048/0 
057/0 
056/0 
048/0 

 
13/0 
28/0 
26/0 
25/0 

639/4 
213/2 
430/4 
969/3 
051/4 

001/0 
028/0 
001/0 
001/0 
001/0 

 
45/0 
60/0 
61/0 
57/0 

 
16/0 
30/0 
27/0 
28/0 
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ثر بودن، احساس ؤچهار متغیر احساس خودتعیینی، احساس م یردهد که تأثنشان می 6نتایج جدول 

ثر ؤهمچنین متغیر احساس م. دار بودن و احساس شایستگی بر چابکی نیروي انسانی معنادار استامعن

، احساس شایستگی با 26/0دار بودن با ضریب رگرسیونی ا، احساس معن28/0با ضریب رگرسیونی بودن 

 یربه ترتیب بیشترین تأث 13/0و متغیر احساس خودتعیینی با ضریب رگرسیونی  25/0ضریب رگرسیونی 

اندارد در عبارتی به ازاي افزایش یک انحراف استرگرسیونی را بر متغیر چابکی نیروي انسانی دارند. به

دار بودن، احساس شایستگی و احساس خودتعیینی میزان اثر بودن، احساس معنؤمتغیرهاي احساس م

 یابد.انحراف استاندارد افزایش می 13/0و  25/0، 26/0، 28/0 قدارترتیب به مچابکی نیروي انسانی به
 

 = چابکی نیروي انسانی 28/0ثر بودن) ؤ+ (احساس م 26/0دن) دار بو+ (احساس معنی 25/0+ (احساس شایستگی)  13/0(احساس خودتعیینی) 
 

 يریگجهینتبحث و 

هاي متغیر یطمحهاي تکنولوژیک، ينوآوري زیادي در مواجهه با افزایش رقابت حاصل از هاسازمانامروزه 

آگاهی نسبت به تغییر، رسد با داشتن پیشیمنظر که به اندگرفتهبازار و تغییر در تقاضاي مشتریان قرار 

توانند مسیر تغییر را تعیین یمجاي هراس از آن، بهتر تصور آن و از آن فراتر، پذیرش وقوع قطعی تغییر به

. از آنجا که )18(بینی آینده، خلق آن است یشپکنند و حتی عامل تحقق آن باشند،؛ زیرا بهترین راه 

ي پویا و در حال تغییر امروزي هاسازماناز عناصر مهم در اثربخشی  توانمندسازي و چابکی نیروي انسانی

شوند، هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین توانمندسازي و یمي ورزشی محسوب هاسازمانو از جمله 

ها نشان داد که بین توانمندسازي با هاي ورزشی شهر اصفهان بود. یافتههیأتچابکی نیروي انسانی در 

معنی که با افزایش بدین هاي ورزشی رابطۀ معنادار و بسیار قوي وجود دارد؛هیأتي انسانی در چابکی نیرو

نتیجۀ تحقیقی همسو یا ناهمسو در زمینۀ  یابد.توانمندسازي کارکنان، چابکی نیروي انسانی نیز افزایش می

است از نتایج تحقیقاتی با این حال سعی شده  رابطۀ بین توانمندسازي و چابکی نیروي انسانی یافت نشد.

در قوام این فرضیه استفاده  ،بین توانمندسازي و چابکی سازمانی پرداخته شده است ۀکه به بررسی رابط

)، هورآبادي و 2015)، استانستی (1392هاي نیکبخت و همکاران (هاي این پژوهش با یافتهشود. یافته

ن دادند که بین توانمندسازي و چابکی ن در تحقیقات خود نشاا. این محققست) همسو2015سلیمی (

) به این نتیجه رسیدند که توانمندسازي نیروي 1392سازمانی رابطه وجود دارد. نیکبخت و همکاران (

شرایط سازمانی (داشتن اهداف روشن، دسترسی کارکنان به منابع الزم، نظام  ۀانسانی تحت سه شاخص

یتی (ارزیابی عملکرد، آموزش، تفویض اختیار، مدیریتی ساختار سازمانی)، راهبردهاي مدیر و دهیپاداش
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دادن استقالل به کارکنان)، منابع  و مشارکتی، فراهم کردن اطالعات شغلی، تشکیل گروه کاري

هاي چابکی تواند شاخصبرانگیختگی هیجانی) می و ، حمایت کردن از کارکنانيمدي (الگوسازاخودکار

ها و دانش رویارویی با تغییرات، ارزش قائل شدن براي مهارت سازمان (پاسخگویی به مشتري، آمادگی

توان نتیجه گرفت که و در نهایت بهبود چابکی را در پی داشته باشد. پس می هدارتقا د را انسانی)

 تر شدن سازمان منجر خواهد شد. استانستیهاي توانمندسازي نیروي انسانی به چابکسازي برنامهپیاده

مثبت و معناداري وجود دارد. هورآبادي و  ۀبین توانمندسازي و چابکی سازمانی رابط) نشان داد 2015(

) نشان دادند بین توانمندسازي کارکنان و چابکی سازمانی رابطه وجود دارد و نتایج حاصل 2015سلیمی (

را  یرن تأثکرد که اجزاي دانش، اعتماد، انگیزه و ارتباطات بیشتری ییدرگرسیون تأ وتحلیلیهاز آزمون تجز

 در چابکی سازمانی دارد. 

نحوي که در آن افراد ضمن کنترل خود، به معناي طراحی ساختار سازمان است، به توانمندسازي 

هاي بیشتري را نیز داشته باشند. توانمندسازي در کارکنان شرایطی را ایجاد یتمسئولآمادگی پذیرش 

هاي یتمسئولکنند و به رشد کافی براي پذیرش یمکند که آنان زندگی کاري خود را در پرتو آن کنترل یم

. تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی، موضوع توانمندسازي )17(یابند یمبیشتر در آینده دست 

با داشتن کارکنان توانمند، متعهد،  هاسازمان چراکهنون توجه مدیران قرار داده است، کارکنان را در کا

ین ترسالمماهر و باانگیزه بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق دهند و رقابت کنند. توانمندسازي، 

ور، تعهد و روش سهیم کردن دیگر کارکنان در قدرت است. با این روش حس اعتماد، انرژي مضاعف، غر

یابد و در نهایت یی در امور سازمانی افزایش میجومشارکتشود و حس یمخوداتکایی در افراد ایجاد 

ي الزم را براي ارتقاي سطح بسترها. در واقع توانمندسازي شرایط و )5(بهبود عملکرد را در پی دارد 

ي توانمندسازي و چابکی نیروي انسانی رابطۀ هامؤلفهآورد. همچنین بین یمچابکی نیروي انسانی فراهم 

نسبت به  ،کنند معنادار استافراد هنگام اشتغال به کاري که احساس میمعناداري وجود دارد. در نتیجه، 

، نیروي زیادتري شوندیو درگیر آن م شدهبیشتر متعهد  ،دار بودن شغل پایین استاکه احساس معنزمانی

دهند و کنند و در پیگیري اهداف مطلوب، پشتکار بیشتري از خود نشان میبراي آن کار متمرکز می

 يگذاربا هدف توانندیورزشی م هاي. در نتیجه مدیران هیأتکنندیاحساس م را هیجان و شوق بیشتري

کارکنان باشد  يهاورزشی که همسو و همراستا با اهداف و ارزش هايمناسب براي هیأت يگذارو ارزش

باشد،  هاهیأت يهاآنان همراستا با اهداف و ارزش يهاکار گماردن افرادي که اهداف و ارزشیا انتخاب و به

افزایش چابکی آنان را فراهم  ۀو از این طریق زمین هنداحساس معناداري را در کارکنان پرورش د توانندیم
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هاي جدید و سخت بتوانند به رد با موقعیتشود کارکنان در برخومی سبباحساس شایستگی  کنند.

هاي جدید، تجربیات گذشته و کسب مهارت بریه هاي خود اطمینان کنند و با تکها و تواناییمهارت

شود و افراد نفس در آنان میاعتمادبه سببرفتارهاي مناسب با موقعیت را از خود نشان دهند که این خود 

دنبال بهبود و رشد خود در رویارویی با مشکالت هستند. در به کنند و مداماحساس برتري شخصی می

افزایش  سازینهآموزشی که زم يهاها و کالسبا برگزاري کارگاه توانندیورزشی م هاينتیجه مدیران هیأت

مدي و توانمندي در کارکنان اوجود آمدن حس خودکاربه موجب، شودیکارکنان م هايییها و توانامهارت

که وجود چنین حسی ضمن افزایش  شودیافزایش حس شایستگی کارکنان م سببین روندي ند. چنشو

 ۀبه جمل »انجام دهم خواهمیمن م« ۀتغییر نگرش آنان و عبور از جمل موجب تواندینفس آنان ماعتمادبه

گردد، و کارمند با چنین حس و توانمندي در برخورد با مسائل و مشکالت بهتر  »انجام دهم توانمیمن م«

توان یم .یابدیعبارتی چابکی وي افزایش مدهد، بهتر انجام میتو درس تریعو کارها را سر کندیعمل م

تخاب کنند در کار حق انجاي اینکه مجبور به انجام کاري شوند، احساس میها افراد بهدر سازمان گفت

آنها براي  ةهاي آنان در حقیقت پیامد آزادي و اقتدار شخصی آنان است که در نتیجه انگیزدارند و فعالیت

یابد و نسبت به وظایف محوله احساس مسئولیت و مالکیت کارها افزایش می تریعپیشبرد و انجام هرچه سر

اهد شد که خود ناشی از ارتباط قوي و بهتر محقق خو تریعگونه اهداف سازمان هرچه سرکنند و بدینمی

هاي کار و و خوب بین کارکنان و مدیران است. در واقع هرچه کارمندان در اتخاذ تصمیم در مورد روش

میزان تالش داراي حق انتخاب بیشتري باشند، این امر سبب چابکی و عالقه به فعالیت و تالش بیشتر در 

با  توانندیورزشی م هايشود. در نتیجه مدیران هیأتمی زیبرانگهاي بغرنج و چالشبرخورد با وضعیت

 سازینهوپاگیر و ایجاد جو مشارکت بیشتر که زمدست یدوبندهايوجود آوردن روابط پویا به جاي قبه

ند. شوافزایش حس استقالل در آنان  موجب، شودیخالقیت و نوآوري و سطح عملکرد باالتر کارکنان م

در کارها را داشته باشند و در اجراي آن احساس  گیريیمراد توانایی تصماف شودیمسبب چنین حسی 

و در  شدهآنان  رضایت بیشتر و کاهش فشارهاي کاري کمتر در سببهمچنین  .مسئولیت و مالکیت کنند

ایجاد فرهنگ حمایتی در سازمان و تشویق به  با این حال .شودیممنجر افزایش چابکی در آنها  هنهایت ب

شد که کارکنان به این باور برسند که نقش مهمی در  موجبدر بین کارکنان  يگذاردر هدفمشارکت 

کنند یا نتایجی که قرار دادن محیطی که در آن کار می یردارند و با تحت تأث تحقق اهداف سازمان خود

سعی  یرگذارند،هاي سازمان تأثکه کارکنان بدانند بر خروجیکنند. زمانیشود، تغییر ایجاد میحاصل می

رسانند. در نتیجه و در نتیجه سازمان را به اهداف خود می نندکنند موانع و مشکالت را کنترل کمی
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حس قضاوت و  یريکارگکه موجب به هایییتبا فراهم آوردن موقع توانندیورزشی م هايمدیران هیأت

 شودیم سببجود آورند که این حس وثر بودن را در آنان بهؤ، احساس مشودیابتکار فردي در کارکنان م

ایجاد تغییر  سببها مشارکت بیشتري کنند و بتوانند کارکنان در انتخاب اهداف و رسیدن به این هدف

 ورزشی و در نتیجه افزایش چابکی شوند. هايدر هیأت

 چابکی بینییشکارکنان قابلیت پ يتوانمندساز يهانتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد تمام مؤلفه

دارند. همچنین نتایج نشان داد از بین متغیرهاي توانمندسازي  ورزشی اصفهان را هاينیروي انسانی هیأت

را بر چابکی نیروي انسانی دارد. بعد از آن  یربیشترین تأث 28/0ثر بودن با ضریب رگرسیونی ؤاحساس م

 25/0ا ضریب رگرسیونی ، احساس شایستگی ب26/0دار بودن با ضریب رگرسیونی اترتیب احساس معنبه

ثر بودن ؤکه احساس م رسدینظر مقرار داشتند. به 13/0و احساس خودتعیینی با ضریب رگرسیونی 

 ،ثر بودن داشته باشندؤکه اگر افراد احساس مطوريبه ،را بر چابکی نیروي انسانی دارد یربیشترین تأث

کارها را متفاوت  توانندیدارند و م عملیاتی را یعنی افراد توانایی نفوذ بر پیامدهاي استراتژیک، اداري و

قرار دهد.  یرچابکی نیروي انسانی را تحت تأث تواندیثر بودن بهتر مؤه احساس مجانجام دهند. در نتی

 يهاارزش ها و آرمان کارکنان متناسب با يهاها و آرمانیعنی ارزش ،سپس احساس معنادار بودن است

دوم قرار گیرد. بعد از آن احساس  ۀبودن در رتب داراشده است که احساس معن سببسازمان بوده و 

الزم در انجام امور را دارند.  يهاکه توانایی و مهارت کنندییعنی افراد احساس م ،شایستگی کارکنان است

ورزشی کارکنان کمتر احساس  هايبه این معنی که در هیأت ،در نهایت احساس خودتعیینی است

انجام  هاگذاريیاستورزشی که بیشتر اهداف و س هاي. با توجه به ماهیت هیأتکنندییینی مخودتع

ها باید توجه هیأتبنابراین مدیران  .ندارند ،مختار باشند اینکه بر کار خود ةو کارکنان اجاز گیردیم

جاد حس خودمختاري در جریان امور و ای آنهابیشتري به کارکنان داشته باشند و با مشارکت هرچه بیشتر 

ایجاد کنند. مدیران با راهبردها و اقداماتی مانند فراهم  آنهادر حیطۀ کاري، سطح باالیی از توانمندي را در 

کردن اطالعات، تفویض اختیار، مدیریت مشارکتی، تشکیل تیم و استقالل دادن به کارکنان باید بستر و 

خواهند، یمرا طوري فراهم کنند تا کارکنان آنچه را که  شرایط الزم براي انجام هرچه بهتر وظایف سازمانی

در یر سطح باالي استقالل و آزادي عمل کارکنان تأثبا رغبت و انگیزة درونی انجام دهند و در زمینۀ 

هاي مربوط به شغل و وظایف سازمانی در مواردي گیريیمتصمدر  آنهاي آنان، امکان مشارکت توانمند

 یزي انجام شغل، فراهم شود.رطرحم کار و مانند انتخاب روش انجا
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Abstract 
The aim of this study was to determine the relationship between 
empowerment and agility of manpower in sport boards of Isfahan city. The 
present study was descriptive - correlation and applied in terms of 
objectives. The statistical population included all employees of sport boards 
in Isfahan city (N=416). 201 subjects were selected as the sample by simple 
random sampling method using Krejcie and Morgan table (1970). To collect 
data, two standard questionnaires: Spreitzer Psychological Empowerment 
Questionnaire (1995) and Dyer and Shafer Human Resources Agility 
Questionnaire (1998) were used. Content and face validity was considered 
based on the theoretical foundations of professors and experts in this field. 
The reliability of psychological empowerment and human resources agility 
questionnaires were 0.87 and 0.93 respectively using Cronbach's alpha test. 
To analyze the data, descriptive statistics (tables, mean, and standard 
deviation) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson test, 
and multiple regression) were used. The results showed a significant and 
positive relationship between the empowerment and agility of manpower. 
Also, all components of empowerment (significance, self-determination, 
competence and effectiveness) were significant predictors of agility. So it 
can be stated that increased levels of empowerment of employees in sport 
boards of Isfahan city can increase their agility level. 
 
Keywords  

Competence, effectiveness, empowerment, manpower agility, self-
determination, significance, sport boards. 
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