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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ بین توانمندی روانشناختی با رضایت شغلی داوران لیگ
برتر فوتبال کشور بود 00 .نفر از داوران لیگ برتر از جامعۀ  21نفری انتخاب شدند .نتایج
ضریب همبستگی بیانگر آن بود که بین رضایت شغلی و تمامی مؤلفههای توانمندی روان-
شناختی به جز خودکارآمدی و همچنین بین رضایت شغلی با توانمندی کل ارتباط مثبت و
معناداری وجود داشت .یافتههای تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیر توانمندی
روانشناختی میتواند حدود  %91از تغییرات مربوط به متغیر رضایت شغلی را تبیین و پیش-
بینی کند .نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام بیانگر آن بود که از بین مؤلفههای توانمندی
روانشناختی ،فقط  9عامل احساس اعتماد و احساس تأثیر به طور ترکیبی  %10از واریانس
رضایت شغلی را تبیین میکنند که از این مقدار سهم متغیر اعتماد  %93و سهم متغیر تأثیر
 %49بود .با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت افزایش و یا کاهش میزان توانمندی روان-
شناختی بهترتیب همراه با افزایش و کاهش رضایت شغلی در داوران خواهد بود.
واژگان کلیدی :توانمندی روانشناختی ،رضایت شغلی ،داوران فوتبال
*نویسنده مسئول:

Email: javad.banihassan@yahoo.com
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مقدمه
ورزش یکی از عوامل بسیار مهم و اساس ی تأمین سالمت و نشاط جامعه میباشد که بر بهرهوری
ملی و رونق اقتصادی کشور تأثیر مثبت میگذارد (سازمان تربیتبدنی جمهوری اسالمی ایران،
 .)1331در میان رشتههای ورزشی ،فوتبال با داشتن گستردهترین مجموعۀ قوانین و مقررات
بیشک یکی از محبوبترین رشتههای ورزشی در دنیا است؛ به همین دلیل بیش از دیگر
ورزشها ارزیابی و تحلیل علمی میشود .مطالعات نشان میدهند داوران 1نقش تعیینکنندهای
در اقتصاد فوتبال دارند؛ به ویژه در سطوح حرفهای پیامدهای ناشی از قضاوت داوران تأثیر
عمیقی در نتیجۀ بازی دارد (میردار ،قراخانلو ،مبهوتمقدم و صادقپور .)1331 ،قضاوت ورزشی،
شغلی پرهیجان و استرسزا است (رمضانینژاد ،میرجمالی و رحمانینیا )1311 ،و حتی میتواند
سبب پیامدهای جسمانی و فیزیولوزیک نامناسب شود (کنتی و مک کلینتوک .)1133 ،2یکی از
عوامل ایجادکنندۀ این اضطراب و استرس ،دیدگاه مربیان و بازیکنان است که تقریباً همیشه
تعبیر و تفسیر آنان از عملکرد داوری منفی بوده است .بازیکنان و مربیان برنده به ندرت به
کیفیت مطلوب داوری اشاره میکنند؛ اما بازیکنان و مربیانی که بازی را باختهاند حداقل بخشی
از باخت خود را به ضعف داوری نسبت میدهند؛ بنابراین در دنیای ورزش اگر داور عملکرد
خوبی نداشته باشد ،تمامی انتقادات منفی به سوی او خواهد بود .در حالیکه حتی اگر بهترین
عملکرد خود را نیز در بازی نشان دهد ،باز هم به او توجهی نمیشود .داوران در رشتههای
ورزشی سه نقش متفاوت دارند:
 -1به عنوان میانجی ،درگیر بحث و گفتگوها میشوند و درصدد حل تنش به وجود آمده
بین دو فرد یا گروه برمیآیند که اغلب تمایالت ناسازگارانه با هم دارند.
 -2به عنوان قاضی که به کارگیری قوانین و اتخاذ تصمیماتی را بهدنبال دارد.
 -3به عنوان مدیر ،مسئولیت را به عهده می گیرد و تمامی عوامل درگیر در بازی را
مدیریت میکند.
دو طرف بازی در مسابقات ورزشی ،موقعیتهای مسابقه را به طور متفاوتی درک میکنند و
اغلب این تفاوتها در ورزش به تعارضهایی میانجامد که وظیفۀ داوران حل این تعارضها
است (احمدی ،محمدزاده .)1333 ،مهمترین عامل بهرهوری در جامعه ،منابع انسانی است و
تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است .یکی از

1. Referees
2. Conti and McClintock
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مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح است ،توامندسازی 1کارکنان است
(ضیایی ،نرگسیان و آیباغی اصفهانی .)1331 ،داوران بخش تأثیرگذاری از منابع انسانی ورزش
هستند که بررسی وضعیت روانشناختی 2آنان میتواند نقش بهسزایی در افزایش کارایی و
بهرهوری منابع انسانی داشته باشد .توانمندسازی مفهومی جدید است که هماکنون نظر بسیاری
از اندیشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است .این مفهوم که چندبعدی است برحسب
ادراکات و باورهای کارکنان نسبت به نقش خودشان در شغل و سازمان آنها تعریف شده است
و حالتهای روانشناختی مختلفی را از جمله احساس شایستگی ،احساس مؤثربودن ،احساس
خودمختاری و احساس معناداربودن شغل به خود اختصاص میدهد (عبداللهی و نوهابراهیم،
.)1331
3
در یکی از بهترین مطالعات تجربی انجام شده درمورد توانمندسازی تا به امروز ،اسپریتزر
( ) 1112چهار بعد (عامل) شناختی را برای توانمندسازی شناسایی کرده است .بر مبنای
پژوهش میشرا )1112( 1یک بعد به مدل اسپریتزر افزوده شد .توانمندسازی روانشناختی
موفقیتآمیز به معنای ایجاد ویژگیهای احساس شایستگی( 1خوداثربخشی) ،6احساس داشتن
حق انتخاب (خودسامانی) ،1احساس مؤثربودن( 3پذیرفتن شخصی نتیجه) ،1احساس معنا-
داربودن یا مهمبودن (ارزشمندبودن) 10و احساس داشتن اعتماد 11به دیگران میباشد .هنگامی
که مدیران بتوانند این پنج ویژگی را در دیگران پرورش دهند ،آنان را با کامیابی توانمند
ساختهاند .افراد توانمندشده نه تنها میتوانند وظایف خود را انجام دهند ،بلکه دربارۀ خودشان
نیز بهگونهای متفاوت میاندیشند .این پنج بعد ،آن تفاوت را توصیف میکنند (وتن و کمرون،12
 ،1331ترجمه ،اورعی یزدی).

1. Empowerment
2. Psychological
3. Spreitzer
4. Mishra
5. Competence
6. Self-Efficiency
7. Self-Determination
8. Impact
9. Personal Consequence
10. Personal Significance
11. Trust
12. Whetton and Cameron
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با توجه به ارتباط بین توانمندسازی و رضایت شغلی 1و عملکرد (احمدی ،محمدزاده،)1333 ،
یکی دیگر از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در رفتار سازمانی که در این پژوهش مورد بررسی قرار
میگیرد رضایت شغلی است .رضایتشغلی نوعی احساس خشنودی و رضایتخاطر فرد از شغل
خود در سازمان است (میرکمالی .)1330 ،عوامل متعددی بر این متغیر مهم سازمانی اثرگذار
هستند .از آن جمله میتوان به رضایت از کار ،2رضایت از ترفیع ،3رضایت از همکاران ،1رضایت
از حقوق 1و رضایت از مافوق 6اشاره کرد که از مهمترین مؤلفههای موجود در تئوریهای
انگیزشی محسوب میشوند و درمجموع ،میزان رضایت کلی از شغل را نشان میدهند (فورد،1
.)2002
علیرغم اهمیت و عالقۀ روزافزونی که در میان پژوهشگران نسبت به توانمندی روانشناختی
پیدا شده است ،مطالعات اندکی دربارۀ رابطۀ مستقیم توانمندی روانشناختی با رضایتشغلی
صورت گرفته است .اهمیت این پژوهش در این است که دو متغیر مهم توانمندی روانشناختی
و رضایت شغلی و رابطه آنها را در جامعۀ داوران لیگ برتر کشور میسنجد .پژوهشی که
تاکنون در جامعۀ داوران انجام نگرفته است .بدین ترتیب شناخت رابطۀ بین توانمندی روان-
شناختی و رضایت شغلی در داوران لیگ برتر فوتبال کشور میتواند اطالعات مناسبی را برای
تصمیم گیری مسئوالن فراهم آورد و منجر به اتخاذ روشهای مناسب بهمنظور افزایش سطح
کیفی مسابقات فوتبال شود .در واقع سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که توانمندی روان-
شناختی تا چه حد با رضایت شغلی داوران لیگ برتر فوتبال کشور ارتباط دارد؟
روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردی است و با توجه به اینکه هدف از آن شناخت هرچه
بیشتر وضعیت موجود و یاریدادن برنامه ریزان جهت اتخاذ تدابیر مناسب است ،از نظر نوع
اجرای پژوهش در زمرۀ پژوهشهای توصیفی (همبستگی) بهشمار میآید .جامعۀ آماری
موردنظر این پژوهش را داوران لیگ برتر فوتبال کشور که در لیگ  11-12اشتغال داشتند

1. Job Satisfaction
2. Satisfaction of Work
3. Satisfaction of Promotion
4. Satisfaction of Co-Workers
5. Satisfaction of Salary
6. Satisfaction of Boss
7. Ford
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تشکیل میدادند ( .)N=31نمونۀ آماری پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و
براساس جدول مورگان  10نفر در نظر گرفته شد.
در این پژوهش از سه پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:
پرسشنامۀ توانمندی (توانمندسازی) روانشناختی اسپریتزر :این پرسشنامه بهترتیب به بررسی
 1بعد احساس شایستگی ،خودمختاری ،تأثیرگذاری ،معناداربودن و اعتماد میپرداخت که هر
بعد شامل  3گویه بود .پرسشنامه دارای  11گویه بوده و براساس مقیاس  1گزینهای لیکرت
تنظیم شده است که حداقل نمرۀ فرد 11 ،و حداکثر آن  11میباشد و هرچه نمرۀ فرد باالتر
باشد ،نشان از توانمندی بهتر است .روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید گشت و برای
سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب کل
بهدستآمده  0/13بود.
1
پرسشنامۀ رضایت شغلی  :این پرسشنامه بهترتیب  1بعد کار ،سرپرست ،همکار ،ارتقا و
پرداخت را بررسی میکرد .پرسشنامه دارای  31گویه بوده و براساس مقیاس افتراق معنایی
تنظیم شده است .حداقل نمرۀ فرد  31و حداکثر آن  111است و هرچه نمرۀ فرد باالتر باشد،
نشان از رضایت شغلی باالتر دارد .بعد کار شامل  10گویه ،سرپرست شامل  3گویه ،همکار
شامل  10گویه ،ارتقا شامل  1گویه و پرداخت شامل  6گویه میباشد .روایی پرسشنامه توسط
متخصصان تأیید گشت و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد
که مقدار ضریب کل بهدستآمده  0/31بود.
پرسشنامۀ مشخصات فردی :این پرسشنامه شامل سؤاالتی در مورد سن ،سنوات داوری در
لیگ برتر ،تحصیالت و شغل بود.
در این پژوهش در جلسۀ توجیهی پیشفصل 12ـ 11پرسشنامهها توزیع و جمعآوری شد .نرخ
پرسشنامههای برگشتی قابلاستفاده  13عدد بود که با توجه به جدول مورگان از  10مورد آن-
ها استفاده شد .در این پژوهش توانمندی روانشناختی ،متغیر پیشبین و رضایت شغلی ،متغیر
مالک بود.
برای تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و
در سطح آمار استنباطی ابتدا از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای بررسی طبیعیبودن توزیع
استفاده شد .پس از اطمینان از پیشفرض طبیعیبودن توزیع و خطیبودن رابطۀ بین متغیرها،
از آزمون همبستگی پیرسون بهمنظور بررسی معناداربودن ارتباط بین متغیرها و برای بررسی
قابلیت پیشبینی از آزمون رگرسیون همزمان و گامبهگام استفاده شد .در رابطه با استفاده از
)1. Job Des Ciptive Index (JDI
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آزمون رگرسیون ،ابتدا برای اینکه از نقش متغیر پیشبین آگاه شویم از رگرسیون همزمان
استفاده شد و در ادامه برای تکمیل تحلیل و اینکه کدامیک از مؤلفههای متغیر پیشبین نقش
نیرومندتری در تبیین و پیشبینی متغیر مالک دارند از رگرسیون گامبهگام استفاده شد.
همچنین تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرمافزار اس.پی.اس.اس 1نسخه  20انجام گرفت.
نتایج
تجزیه و تحلیل پرسشنامۀ مشخصات فردی :اطالعات توصیفی بهدستآمده بیانگر آن است که
میانگین سن داوران  31/31سال و میانگین سابقۀ قضاوت آنها در لیگ برتر  3/1سال میباشد.
از نظر اشتغال %12/36 ،آنها کارمند و  %21/11آنها شغل آزاد دارند .همچنین مدرک
تحصیلی  %3/11از داوران دیپلم %11/11 ،کاردانی %62/36 ،کارشناسی و  %12/36کارشناسی
ارشد میباشد.
تجزیه و تحلیل توصیفی وضعیت توانمندی روانشناختی و رضایت شغلی داوران
جدول 1ـ شاخصهای توصیفی متغیرهای توانمندی روانشناختی و رضایت شغلی و مؤلفههای آنها
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

توانمندی روانشناختی (کل)
شایستگی

63/11
13/31

1/11
1/11

خودکارآمدی
تأثیرگذاری
معناداری
اعتماد
رضایت شغلی (کل)
کار
سرپرستی
همکار
ارتقا
پرداخت

13/11
12/13
11/31
1/31
131/11
11
21/11
31/21
16/33
11/01

1/13
1/11
0/33
1/31
1/11
3/13
3/06
1/01
3/1
1/13

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از آمار استنباطی :ابتدا از آزمون کلموگروف ـ
اسمیرنوف برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها استفاده شد.

1. SPSS
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جدول 2ـ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف

کلموگروف
اسمیرنف
سطح
معناداری

توانمندی
کل

شایستگی

خود
کارآمدی

تأثیر
گذاری

معنا
داری

اعتماد

رضایت
کل

کار

سرپرست

همکار

ارتقا

پرداخت

0/616

0/131

0/623

0/633

0/610

0/311

0/113

0/601

0/101

0/116

0/161

0/161

0/113

0/311

0/332

0/313

0/321

0/120

0/311

0/311

0/101

0/311

0/101

0/131

نتایج رعایت پیشفرضهای ضریب همبستگی پیرسون حاکی از رابطۀ خطی بین متغیرها و
طبیعیبودن توزیع بود؛ بنابراین برای بررسی رابطۀ توانمندی روانشناختی با رضایت شغلی
داوران از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که یافتههای آن در جدول  3گزارش شده
است.
جدول 3ـ ضرایب همبستگی توانمندی روانشناختی با رضایت شغلی
ابعاد
توانمندی
روانشناختی
شایستگی

خودمختاری

تأثیرگذاری

معناداری

اعتماد

توانمندی کل

**P ≥0/01

ابعاد رضایت
شغلی
ضریب
همبستگی
سطح معناداری
ضریب
همبستگی
سطح معناداری
ضریب
همبستگی
سطح معناداری
ضریب
همبستگی
سطح معناداری
ضریب
همبستگی
سطح معناداری
ضریب
همبستگی
سطح معناداری

*P ≥0/01

رضایت
از کار

رضایت از
سرپرست

رضایت از
همکاران

رضایت از
سیستم
ارتقا

رضایت از
شیوۀ
پرداخت

رضایت
شغلی
(کل)

0/003

- 0/11

-0/16

0/03

- 0/11

-0/06

0/11

0/36

0/13

0/11

0/11

0/62

**0/63

**0/11

0/03

*0/21

- 0/01

**0/31

0/000

0/000

0/11

0/01

0/11

0/001

**0/11

**0/11

0/01

**0/11

0/13

**0/62

0/000

0/000

0/31

0/000

0/13

0/000

**0/12

0/006

- 0/10

-0/16

0/13

**0/33

0/000

0/16

0/10

0/13

0/26

0/001

**

**

**

**0/11

0/16

0/12

0/11

- 0/01

0/000

0/000

0/000

0/20

0/11

0/000

**0/61

**0/10

0/11

**0/36

-0/001

**0/11

0/000

0/000

0/23

0/002

0/11

0/000

0/61
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نتایج جدول  3نشان میدهند که بیشترین رابطه بین متغیر توانمندی روانشناختی کل با
رضایت از کار ( )0/61برقرار میباشد و بین توانمندی روانشناختی کل و رضایت شغلی کل
ارتباط مثبت و معنادار در سطح متوسط ( )0/11مشاهده میشود؛ اما بین احساس شایستگی از
مؤلفههای توانمندی روانشناختی با رضایت شغلی و ابعاد آن ارتباط معناداری مشاهده نشد.
بهمنظور بحث و بررسی دربارۀ پیشبینی رضایت شغلی براساس توانمندی روانشناختی از
آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد که یافتههای آن در جدول  1 ،1و  6گزارش شده است.
با توجه به جدول  ،1مقدار ضریب همبستگی چندگانه که نشاندهندۀ میزان ارتباط خطی بین
متغیر پیشبین (توانمندی روانشناختی) با متغیر مالک (رضایت شغلی) میباشد برابر با
0/111است و ضریب تبیین  R2=0/311و ضریب تبیین خالص  ∆R2=0/311بهدست آمده
است؛ یعنی متغیر توانمندی روانشناختی (کل) میتواند حدود  %31از واریانس متغیر مالک
(رضایت شغلی) را تبیین کند.
جدول 1ـ نتایج تحلیل رگرسیون همزمان رضایت شغلی برحسب توانمندی روانشناختی (کل)
مدل

ضریب همبستگی چندگانه )(R

ضریب تبیین )(R2

ضریب تبیین خالص )(∆R2

کلی

0/111

0/311

0/311

همانگونه که مندرجات جدول  1نشان میدهد ،مقدار  Fبهدستآمده در سطح ( )0/000معنا-
دار بوده است؛ یعنی متغیر توانمندی روانشناختی (کل) نقش تعیینکنندهای در پیشبینی
متغیر مالک (رضایت شغلی) دارد.
جدول 1ـ خالصۀ تحلیل واریانس رگرسیون همزمان رضایت شغلی بر حسب توانمندی روانشناختی (کل)
متغیرها

مجموع مجذورات
)(SS

درجۀ آزادی
)(df

میانگین
مجذورات)(Ms

آماره تحلیل
واریانس

رگرسیون
باقیمانده
کل

631/211
1113/663
1111/113

1
63
61

631/121
16/310

31/331

سطح معناداری

0/000

نتایج جدول  6نشان میدهد که متغیر توانمندی روانشناختی (کل) پیشبینیکنندۀ معنادار
رضایت شغلی است .ضریب استانداردشدۀ رگرسیون برای این متغیر برابر با  β=0/116است که
در سطح ( )0/000معنادار میباشد.
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جدول 6ـ ضرایب بتای متغیر پیشبین (توانمندی روانشناختی) در پیشبینی تغییرات رضایت شغلی
شاخصهای آماری

ضریب استانداردنشده

خطای معیار

(ثابت)
توانمندی روان-
شناختی

12/321

1/021

0/610

0/110

ضریب استانداردشده

0/116

آماره تی

سطح معناداری

13/112

0/000

6/111

0/000

درنهایت برای مشخصکردن اینکه کدامیک از مؤلفههای توانمندی روانشناختی نقش
نیرومندتری در تبیین تغییرات مربوط به رضایت شغلی دارند از رگرسیون گامبهگام استفاده شد
که یافتههای آن در جدول  3 ،1و  1گزارش شده است.
مطابق مندرجات جدول  1چنین استنباط میشود که متغیر اعتماد ،اولین متغیری است که
وارد معادله شده است و با توجه به مقادیر  ∆R2میتوان گفت که این متغیر بهعنوان مهمترین
متغیر %31 ،از واریانس متغیر مالک (رضایت شغلی) را تبیین میکند .در مرحلۀ بعد ،متغیر
تأثیرگذاری وارد معادله شد و بههمراه متغیر اعتماد توانست حدود  ∆R2= 0/11از واریانس
متغیر مالک (رضایت شغلی) را تبیین نماید.
جدول 1ـ نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام رضایت شغلی برحسب توانمندی روانشناختی و ابعاد آن
مدل

ضریب همبستگی چندگانه )(R

ضریب تبیین )(R2

ضریب تبیین خالص )(∆R2

1

0/600

0/360

0/311

2

0/100

0/111

0/111

مدل  .1متغیر پیشبین :اعتماد
مدل  .2متغیر پیشبین :اعتماد و تأثیرگذاری

همانگونه که مندرجات جدول  3نشان میدهد ،رگرسیون نمرات متغیرهای پیشبین در دو
گام متوالی معنادار میباشد؛ بنابراین در بین متغیرهای پیشبین ،دو متغیر اعتماد و تأثیرگذاری
از مؤلفههای توانمندی روانشناختی نقش تعیینکنندهای در پیشبینی متغیر مالک (رضایت
شغلی) دارند.
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جدول 3ـ خالصۀ تحلیل واریانس رگرسیون گامبهگام رضایت شغلی برحسب توانمندی روانشناختی و ابعاد آن

رگرسیون
باقیمانده

مجموع مجذورات
)(SS
611/211
1133/663

درجۀ آزادی
)(df
1
63

کل

1111/113

61

رگرسیون
باقیمانده
کل

313/111
106/166
1111/113

2
61
61

مدل

1

2

میانگین
مجذورات)(Ms

آماره تحلیل
واریانس

سطح
معناداری

611/211
16/111

33/211

0/000

136/131
13/131

32/211

0/000

نتایج جدول  1نشان می دهد که متغیرهای اعتماد و تأثیرگذاری پیشبینیکنندههای معنادار
رضایت شغلی هستند .ضریب استانداردشدۀ رگرسیون برای متغی ر اعتماد برابر با β=0/600
است که در سطح ( )0/000معنادار میباشد و نیرومندترین متغیر در پیشبینی و تبیین رضایت
شغلی است و پس از آن ،متغیر تأثیر با  β=0/311است که در سطح ( )0/000معنادار میباشد.
جدول 1ـ ضرایب بتای متغیرهای پیشبین در پیشبینی تغییرات رضایت شغلی
شاخصهای آماری
1
2

(ثابت)
اعتماد
(ثابت)
اعتماد
تأثیرگذاری

ضرایب استانداردنشده

خطای معیار

113/162
1/61
110/031
1/32
0/112

2/661
0/261
3/223
0/211
0/210

ضرایب استانداردشده
0/600
0/133
0/311

آماره t

سطح معناداری

11/611
6/133
31/133
1/211
1/131

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

بررسی ضرایب بتا نشان میدهد که افزودهشدن متغیرهای پیشبین بهصورت پیوسته از مقدار
ضرایب بتا کاسته است که حاکی از توان بیشتر متغیرهای نخست در پیشبینی و تبیین رضایت
شغلی و کاهش این توان با افزودهشدن سایر متغیرها است که این امر موجب حذف عاملهای
شایستگی ،خودمختاری و احساس معناداری شده است؛ بنابراین این سه عامل سهم
قابلمالحظه و معناداری در پیشبینی واریانس متغیر رضایت شغلی ندارند.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای بهدستآمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیر توانمندی روان-
شناختی (کل) و رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ( .)0/11همچنین نتیجۀ
تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیر توانمندی روانشناختی کل ،نقش مؤثری در
تبیین تغییرات مربوط به رضایت شغلی را دارا میباشد؛ بهطوری که میتواند  %31از تغییرات
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رضایت شغلی را تبیین کند .این یافته با پژوهشهای انجامشده در این زمینه همچون
میرکمالی و ناستیزایی ( ،) 1331میرکمالی و همکاران ( ) 1333و زارع و همکاران ()1336
هماهنگ میباشد .آنها نشان دادهاند که بین رضایت شغلی و توانمندی روانشناختی ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد (میرکمالی ،ناستیزایی1331 ،؛ میرکمالی ،حیات ،نوروزی و
جراحی1333 ،؛ زارع ،حمیدی و سجادی .)1336 ،با توجه به این یافتهها میتوان گفت که
هر چه کارکنان در محیط کاری خود احساس توانمندی درونی و توان مخاطرهجویی بیشتری
داشته باشند ،به همان نسبت احساس رضایت شغلی خواهند نمود .وقتی افراد احساس
خوشآ یندی نسبت به شغل خود نداشته باشند ،آن را کاری ماللآور و بیهوده بهشمار میآورند
(طاهریطریق .)1333 ،در تبیین این یافتهها میتوان به مدل توماس و ولتهاوس 1اشاره کرد
که معتقدند توانمندسازی باعث قدرتبخشیدن به فرد ،واگذاری اختیار و ایجاد ظرفیت است.
توانمندسازی عنوانی برای پارادایم جدید انگیزش است .با تغییرات بهوجودآمده ،جستجوی
جایگزین مناسب برای شکلهای مدیریتی که تعهد ،ریسکپذیری و ابداع را ترغیب مینمایند و
باعث کنترلهای ساده و تأکید بر تعهد درونیشده در خود شغل هستند ،باعث افزایش رضایت
شغلی میشوند .همچنین با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان به دیدگاه روان -نمادین
اشاره کرد .طبق این مدل ،توانمندسازی عالوه بر افزایش عزت نفس در کارکنان باعث تغییر در
مجموعهای از پدیدهها میشود .اجرای توانمندسازی واقعی مستلزم درک مجموعهای از تفاوت-
های روحی و تعهد و التزام مدیران و کارکنان خواهد بود که بر اساس صداقت و اعتماد متقابل
استوار گردیده باشد (طاهریطریق)1333 ،؛ بنابراین افراد با الگو قراردادن این ویژگیها در
خود ،باعث افزایش رضایت شغلی در خود میشوند .ازطرفی میتوان گفت در شرایطی که
انجامدادن وظایف شغلی لذتبخش باشد ،میزان رضایت شغلی نیز بیشتر است .رضایتکلی
افراد تحت تأثیر رضایت آنان از وجوه مختلف شغلی که عهدهدار آن هستند شکل میگیرد (دارا
بودن توانمندی روانشناختی)؛ برای مثال وجود یک رئیس بیکفایت ،همکاران نفهم ،کجفهم و
بدرفتار ،حقوق و دستمزد پایین و فرصت اندک برای رشد و تحول میتواند رضایت کلی فرد را
از شغل یا کار خود کاهش دهد (ساعتچی.)1331 ،
براساس پژوهش نیکودیم 2و همکاران ( )1111کارکنانی که توانمند هستند ،تعارض و ابهام
نقش در آنها به مقدار قابلتوجهی کاهش یافته است و آنها بیشتر قادر به کنترل محیط
پیرامون خود میباشند .همچنین کارکنان توانمند حس رضایت شغلی ،انگیزش و وفاداری
1. Thomas and Velthouse
2. Nikodiem
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باالیی دارند؛ بهطوریکه آنها احساس مشارکت بیشتری در دستیابی به اهداف سازمانی می-
کنند (میرکمالی ،حیات ،نوروزی و جراحی .)1333 ،کاهش استرس شغلی و افزایش رضایت
شغلی دو کلید پیشبینی شده در نتایج توانمندی در محیط کاری است و بسیاری از مطالعات؛
برای مثال اپلبام و هانگر )1113( 1تأ ثیر مثبت توانمندسازی را بر کاهش بیماری ،غیبت ،تغییر
و بازگشت ثابت کردهاند؛ بنابراین بهوسیلۀ افزایش سطوح توانمندسازی افراد ،نتایج منطقی را
باید در بهداشت روانی و فیزیکی و کاهش بیماری ،غیبت و نرخ بازگشت انتظار داشته باشیم
(هلدز ورث و کارترایت .)2003 ،2ماسی و کوک 3عنوان میکند که توانمندسازی فرصتهایی
را برای انتخاب ،ارتقای آزادی و اختیار کارکنان فراهم میآورد تا آنها بتوانند بهنحواحسن
شایستگی و لیاقت خود را در کارشان بروز دهند (ماسی و کوک .)2000 ،درنهایت با توجه به
نتایج پژوهشها ،کارکنان توانمندشده درخصوص نقشهای درونسازمانی ابهامات کمتری نشان
میدهند .در این نوع سازمانها حیطۀ کنترل رهبران ،توسعهیافته و استقالل کارکنان افزایش
مییابد و افراد توانمندشده ،اطالعات و منابع را به سهولت در دسترس یکدیگر قرار میدهند و
فرهنگ سازمانی مشارکتی میشود (رابرتز ،اسپریتزر ،داتون ،کویین ،هپی و بارکر.)2001 ،1
برای مشخصکردن اینکه کدامیک از مؤلفههای توانمندی روانشناختی نقش نیرومندی در
تبیین تغییرات مربوط به رضایت شغلی دارند از رگرسیون گامبهگام استفاده شد و نتایج نشان
داد که  2عامل اعتماد و تأثیرگذاری نقش نیرومندی در تبین رضایت شغلی دارند .نتایج ضریب
همبستگی پیرسون با یافتههای انجامشده در این زمینه همچون میرکمالی و ناستیزایی
( )1331و میرکمالی و همکاران ( )1333همسو میباشد (میرکمالی ،ناستیزایی1331 ،؛
میرکمالی ،حیات ،نوروزی و جراحی .)1333 ،یافتۀ ما در رگرسیون گامبهگام ،اینکه متغیر
اعتماد به عنوان اولین و نیرومندترین متغیر در تبیین تغییرات مربوط به رضایت شغلی دخالت
دارد ،با یافتۀ میرکمالی و ناستیزایی ( )1331همسو میباشد (میرکمالی ،ناستیزایی.)1331 ،
در تبیین این یافته میتوان گفت که افراد توانمند حسی به نام اعتماد دارند و مطمئن هستند
که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد .این افراد اطمینان دارند که حتی در مقام
زیردست نیز نتیجۀ نهایی کارهایشان ،نه آسیب و زیان ،که عدالت و صفا خواهد بود .معموالً
معنای این احساس آن است که آنان اطمینان دارند متصدیان مراکز قدرت یا صاحبان قدرت به
آنان آسیب یا زیان نخواهند زد و اینکه با آنان بیطرفانه رفتار خواهد شد .با وجود این حتی در
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شرایطی که افراد قدرتمند درستی و انعطاف نشان نمیدهند ،افراد توانمند باز هم بهگونهای
احساس اعتماد شخصی را حفظ میکنند .بهبیاندیگر ،اعتماد بهمعنای داشتن احساس امنیت
شخصی است و به طور ضمنی داللت بر این دارد که افراد خود را در موقعیت آسیبپذیر قرار
میدهند .بااینهمه ،افراد توانمند ایمان دارند که درنهایت هیچ آسیبی در نتیجۀ آن اعتماد
متوجه آنان نخواهد شد (زند .)1112 ،1همچنین می توان گفت افرادی که به دیگران اعتماد
می کنند آمادگی بیشتری دارند تا صداقت و صمیمیت را جانشین تظاهر و بیمایگی سازند .آنان
بیشتر مستعد صراحت ،صداقت و سازگاری هستند تا فریبکاری و ظاهربینی .همچنین آنان
بیشتر پژوهش گرا ،خودسامان ،خودباور و مشتاق به یادگیری هستند؛ برای روابط متقابل
ظرفیت بیشتری دارند و درمقایسه با افراد با اعتماد پایینتر ،همکاری بیشتری در خطرپذیری
در گروهها نشان میدهند .افراد دارای اعتماد ،بیشتر به دیگران عالقمند هستند و تالش می-
کنند تا همراه دیگران و بخش مؤثری از گروه باشند .همچنین آنان خودافشاگرتر؛ در ارتباطات
مربوط به خود صادقتر و برای گوشدادن بادقت به دیگران تواناتر هستند .آنان نسبت به افراد با
سط وح پایین اعتماد در برابر تغییر کمتر مقاومت میکنند و برای انطباق با ضربههای روانی
غیرمنتظره تواناتر هستند .احتمال بیشتری وجود دارد افرادی که به دیگران اعتماد میکنند،
خود قابلاعتماد بوده و از معیارهای اخالقی شخصی باالیی برخوردار باشند (میشرا.)1112 ،
اعتمادکردن به دیگران به افراد اجازه میدهد که با اعتمادبهنفس و با روشی درست بدون
ضایع کردن نیرویی برای حفاظت از خود ،برای برمالکردن روشهای پنهان یا سیاستبازی
تالش کنند .بهعلت اینکه محیطهای اعتمادکننده به افراد اجازه میدهند تا آنها فرهیخته
شوند ،توانمندسازی بهشدت با احساس اعتماد به دیگران پیوند میخورد .داشتن این احساس
که رفتار دیگران استوار ،ثابت و قابلاعتماد است ،اطالعات را میتوان با اطمینان تلقی کرد و
این که به قول و قرارها عمل خواهد شد ،همگی بخشی از شکلگیری و رشد احساس توانمندی
در افراد هستند .خالصه این که احساس اعتماد به دیگران به افراد توانایی میبخشد تا احساس
امنیت کنند (اورعییزدانی .)1331 ،در تبیین یافتۀ ما درمورد احساس تأثیرگذاری بر دیگران
هم می توان گفت که افراد توانمند اعتقاد ندارند که موانع محیط بیرونی فعالیتهای آنان را
کنترل میکنند ،بلکه بر این باور هستند که آن موانع را میتوان کنترل کرد .آنان برخالف
احساس کنترل منفعل (که در آن خواستههای افراد با تقاضاهای محیط همسو میشود)
احساس کنترل فعال (که به آنان اجازه میدهد تا محیط را با خواستههای خود همسو کنند)
دارند .افرادی که دارای احساس مؤثربودن هستند میکوشند بهجای رفتار واکنشی در مقابل
1. Zand
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محیط ،تسلط خود را بر آنچه میبینند حفظ کنند (اورعییزدانی .)1331 ،داشتن احساس
مؤثربودن در کار ،کامالً با احساس خود کنترلی مرتبط است .برای اینکه افراد احساس توانمندی
کنند که آنچه انجام میدهند اثری بهدنبال دارد ،باید احساس کنند که میتوانند آن اثر را
بهوجود آورند؛ یعنی برای این که آن نتیجه با احساس توانمندی همراه باشد ،آنان باید احساس
کنند که کنترل نتیجۀ تولید را در دست دارند (اورعییزدانی.)1331 ،
نتایج آمار توصیفی هم نشان داد که از بین مؤلفههای رضایت شغلی ،عامل پرداخت دارای
کمترین میانگین است .درآمد یکی از جدیترین و مهمترین دالیل انتخاب شغل در افراد است
بهگونهای که در بسیاری از موارد حتی میتواند باعث نادیدهگرفتن عوامل دیگر باشد .عدم
کفایت دستمزدها باعث میشود که برخی از افراد درصدد انجام کار دوم برآیند و این مشاغل
جانبی توان و انرژی افراد را تا حد زیادی کاهش میدهد و همین امر اثرات منفی را بهصورت
آسیبهای گوناگون اجتماعی بر کیفیت بهرهوری کار و عملکرد افراد میگذارد (موریسون ،جونز
و فولر.)1111 ،1
با توجه به مطالب گفتهشده ،ارتقای توانمندی داوران در جامعۀ ما ضروری مینماید .کارلس 2دو
روش عمده برای افزایش توانمندسازی روانشناختی عنوان میکند .روش اول ،تغییر فرایند
تفکر کارکنان و افراد است؛ یعنی تغییر نحوۀ تفکر و تفسیر آنان از محیط و روش دوم ،تغییر
محیط یا جو روانشناختی میباشد؛ لذا با توجه به اینکه مهمترین و حیاتیترین دارایی هر
جامعه و سازمان نیروی انسانی آن است ،کیفیت و توانمندی نیروی انسانی مهمترین عامل بقا و
حیات جامعه بوده و این نیروی انسانی توانمند است که جامعه و سازمان توانمند را به وجود
میآورد (کارلس.)2001 ،
در نهایت با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود که کمیتۀ داوران شرایطی را فرآهم
آورند تا داوران شغل خود را باارزش تلقی نموده و عالیق درونی نسبت به آن پیدا کنند ،به
توانایی و ظرفیت خود برای انجام وظایف محوله اعتقاد داشته باشند ،دارای حق انتخاب ،آزادی
عمل و استقالل در محیط کار باشند ،در تصمیمگیریها مشارکت داشته و به یکدیگراحساس
اعتماد ،عالقه مندی ،شایستگی و گشودگی داشته باشند تا وظایف خود را به نحو احسن انجام
بدهند.
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Abstract
The purpose of this study was investigating the relationship between
psychological empowerment and job satisfaction of the members of premier
league soccer referees. 70 referees were selected from 84 members of
premier league referees. The findings of this study showed that: The results
of correlation coefficient showed that there was a significant positive
relationship between job satisfactions all components and psychological
empowerment except self-efficiency. Also there was a significant positive
relationship between job satisfaction and total empowerment. The results of
the regression analysis showed that psychological empowerment variable
can explain and predict the variation of job satisfaction variable about 34%.
The stepwise regression analysis results showed that among the components
of psychological empowerment, only two factors, senses of effectiveness and
trust can explain 47% of the Job satisfaction variance with each other.
Respectively each contribution is 12 and 35 percent. According to the
findings, we can conclude that increasing or decreasing the amount of
psychological empowerment will increase or decrease the amount of
referees’ job satisfaction.
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