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 چکیده

انسانی در  ۀو ارتقای اثربخشی سرمای توانمند سازیمدل اثر تفویض اختیار مدیران بر  ۀارائ، حاضر پژوهش از هدف

 پژوهشآماری  ۀ. جامعه استبستگی انجام شدو به روش هم بوده پژوهش از نوع توصیفیاین بود.  های ورزشیسازمان

حجم ، (2000) اساس فرمول کوهنبر. تشکیل دادندنفر  450 به تعدادهای ورزشی استان اصفهان سازمان مدیرانۀکلی را

د. برای گردیآماری انتخاب  ۀبین جامع ای ازصورت تصادفی طبقهکه بهشد نفر در نظر گرفته  207 معادل نمونه

کارکنان  توانمند سازی، (199۶) صنعتی ۀهای اصول تفویض اختیار مؤثر جامعنامهآوری اطالعات از پرسشجمع

روایی صوری و  و شد ( استفادهα=8۶/0 ,84/0 ,9۶/0) ( با پایایی2002) ( و اثربخشی سازمانی هسو1995) اسپریتزر

استنباطی و ، آمار توصیفی نیز هاتحلیل دادهوتجزیه منظوربهید متخصصان قرار گرفت. أیتردنامه مومحتوایی پرسش

و  توانمند سازیرابطه بین تفویض اختیار با  یالگو ۀ. تحلیل مسیر ارائمورداستفاده قرار گرفت مدل معادالت ساختاری

ارتباط ، اساس مدل رگرسیونیودن مدل است. بربهای ورزشی حاکی از مناسبانسانی سازمانۀ ارتقای اثربخشی سرمای

 ۀو مؤلف توانمند سازیارتباط بین  ونیز گیریحق انتخاب و تصمیم، بودنهای مؤثربین تفویض اختیار و مؤلفه

های ورزشی با دادن حق مدیران ارشد سازمان که توان عنوان نمودمی، کلیطورباشد.بهگیری معنادار میتصمیم

بودن و احساس مؤثرتوانند میگیری های مختلف تصمیمسازی شرایط مناسب در فرصتجا و فراهمهای بهانتخاب

 نفس را در کارکنان افزایش دهند. بهاعتماد

 

 یورزشمدیران ، انسانی ۀسرمای، سازمان، توانمند سازی، تفویض اختیار، اثربخشیکلیدی:  واژگان
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 مقدمه

 جهتدر افراد های فردی و ارتباطیشناخت ويژگی، سازمانیرفتار در  اساسی هایفرض از يکی

، گودرزی) است بیشتر و تحقق اهداف سازمانی وریبهره، نهايت کارايی و در، به اثربخشی دسترسی

، اثربخشی که ندهست اعتقاد اين بر پژوهشگران و نظران صاحب (.11-20؛1391، نظری و احسانی

 اثربخشی ساخت بدون سازمان تصور و است سازمانی هایتحلیل و تجزيه تمامی در اصلی موضوع

 1يوکل، راستا همین در (.5-31؛1389، سیفی و رضايی، احسانی، چیانکوزه) باشدمی مشکل

 برای محیط از وریبهره قابلیتو  سازمانی اهداف به نیل میزان را هاسازمان واقعی اثربخشی (2008)

 کند. یم تعريف ارزشمند منابع کسب

 هایسازمان در، بگیريم نظر در شده تعیین پیش از اهداف حصول سازمانی را میزان اثربخشی اگر

 درا وبوده  مهم بسیار وکارکنان مدير بین روابط، اهآن اجتماعی و فرهنگی ماهیت به توجه با ورزشی

 شودمی تأکید مديران توسط نیازها شناسايی بر، رو اين از ؛باشدمی گذار اثر هافعالیت ثربخشی

 بسیار امری سازمانی اثربخشی ارزيابی چند هر .(93-98 ؛1392، عرفانی و عزيزی، شعبانی بهار)

 سازمانی اثربخشی عملی ارزيابی در سختی اما، (43-58 ؛1392، زادهتجاری و شیخعلی) است دشوار

 نظران صاحب ۀعام از سوی یقبول قابل و نهايی معیار گونه هیچ که است آمده پیش دلیل بدين

 .(67-82؛1392، گنجويی و قاسمی، احسانی، نظری) ندارد وجود اثربخشی ارزيابی برای

، دستگردی) ستا هاآن انسانی ۀسرماي کیفیت در هاملت رقابتی قدرت امروزه، آنچه مسلم است

 به توجه بارسد نظر می به، راستا اين در .(111؛1389، دستگردی و دستگردی، اسدی، گودرزی

 (محیطی و رفتاری، ساختاری) بسیاری موانع گرچها، هاسازمان در سازی توانمند افزون روز اهمیت

توانمند  مفهوم بودن شفاف دلیل به مديران، کلی طور به اما، است گرفته قرار هاسازمان راه سر بر

، بودن نیاز بر مازاد از ترس و قدرت دندا دست از ترس، دستان زير قبال در منفی هاینگرش، سازی

 .(303 ؛1386، ابطحی و عباسی) کنندمی داری خود سازمان در توانمند سازی هایبرنامه اجرای از

 و هاقابلیت، آموزش و انگیزش، عالقه ايجاد با تا است بر آن توانمند سازی، حقیقت در

 تحقق و (41-55؛1390، زيان و سراجعزي، عجم، فراهانی) پرورش دهد را کارکنان هایشايستگی

-52؛2011، حقیقی رستگار و جمشیدی، صفاری) بگذارد توانمند افراد ۀعهد بر را سازمان اهداف

 ۀاستفاد و کارکنان وریبهره افزايش برای مؤثر هایتکنیک از يکی کارکنان توانمند سازی. (47

، ناظمی) است سازمانی اهداف راستای در هاآن گروهی و فردی هایتوانايی و ظرفیت از بهینه

اشاره در پژوهش خود ( 1392) همکارانو زمانی  (.175-188؛1392، چیانو کوزه گلريزی علیزاده

 و اختیار تفويض هایمؤلفه به توجه با کارکنان تعالی و يادگیری برای زمینه ايجادبر اين دارند که 

                                                 
1. Yukl 



 39                                                               ....یو ارتقا یبر توانمندساز رانیمد اریاخت ضیمدل اثر تفو ۀارائ
 

 خشنود، راضی کارکنان و باشدمی کارکنان کاری زندگی کیفیت بهبود یگشاراه، آن نمودن اجرايی

النا و ، راستا اين در. کرد خواهند تضمین را سازمان کارايی و اثربخشی به دستیابی، مندهعالق و

 به، دهندروانی که انجام می توانمند سازیبا  گراتحول انرهبر که عنوان نمودند( 2015) 1چونگ

ها را در مسیر اثربخشی سازمانی نبه کار تغییر داده و آنسبترا  نگرش کارکنان یتوجه طور قابل

ثر در ؤعنوان يکی از فاکتورهای مکنان به کار نیز بهشت که نگرش کاربايد توجه دا .دهندمیقرار 

 .شوددر نظر گرفته میتحول سازمانی 

 سازمان تیآ هایريزیبرنامه جهت مديران راهنمای، پژوهش اين از مفید اطالعات آمدن فراهم

، دهند انجام را خود کار خواهندمی که زمانی اما، هستند توانمند کار انجام برای کارکنان بود. خواهد

واگذاری  !چه انجام ندهند وانجام داده  بايد چه که گويدمی هاآن به و کندمی دخالت مديريت

 قدرت، اختیار تفويض با هستند که ها بر اين باورآن زيرا ؛است مشکل مديران برایاختیار به ديگران 

 . بايد توجه داشت که تفويض(111؛1389، دستگردی و همکاران) شودمی خارج هاآن دست از

، پور و امینناصری، ملکی) است پیروزمند مديريت حساس و مهم بسیار ابزارهای از اختیار

 هایتوانايی نیز و مدير توق از برداری بهره، اختیار تفويض داليل ترينمهم . از(79-85؛1390

 آماده و ريزی بدون برنامه چنانچه اما، است آسان بسیار اختیار واگذاری باشد. کارمی کارکنان

 ناچار را مدير وشود  مواجه ناکامی با آسانی همان به است که ممکن، شود انجام نیازها پیش نمودن

 و کنترل کردن کم معنای به توانمند سازی، رديگ سوی از .بگیرد پس را شده تفويض اختیار تا کند

، صفاری و مرادی، امیدی) باشدگذاری میهدف و سازی تصمیم جهت افراد به دادن اجازه

 تمامی بايستمی فرد يک به گیری تصمیم اختیار تفويض با که بايد توجه داشت .(69-85؛1391

 بی اساسا   توانايی، صورت اين غیر در. شوند اهآگ آن از گیرندمی قرار تصمیم تأثیر تحت که افرادی

 بايستمی زيردستان به اختیار واگذاری طول در که مديران بايد توجه داشته باشند. بود خواهد اثر

 (.111 ؛1389، دستگردی و همکاران) باشند داشته کارکنان از را الزم هایحمايت

که فاکتورهايی که در تفويض اختیار  اور هستندبر اين ب( 2015) و همکاران 2نیلسن، زمینهدراين

به سطوح افرادی ، اين بر عالوه. باشداول اهداف سازمانی می ۀدر درج، ها توجه نمودبايست به آنمی

ها نیز های ارزيابی عملکرد کارکنان سازمانکنند و شاخصهراستای اهداف سازمانی تالش می که در

که  بیانگر آن است( 1390) و همکاران ملکیهای يافته، راستا اين رد .ای داشتبايد توجه ويژه

 به هامسئولیت با متناسب و بیشتر اختیارات واگذاری يا اختیار تفويض، سازمانی تمرکز عدم مبنای

 . است دستگاه مسئول مقام سوی از سازمانی مراتب سلسله مختلف سطوح نمسئوال و مديران

                                                 
1. Lana & Chong 

2. Nielsen  
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 اختیارات تفويض عدم، ديگر عبارت به يا و سازمانی تمرکز از ناشی مدهایپیا و آثارکه  است بديهی

 ؛نمود خواهد تشديد را اداری مشکالت و مسائل، متمرکز اداری ساخت يک در مسئوالن به کافی

 اعطای با و عمل در توانمی را اداری متمرکز نظام از ناشی نامطلوب آثار و معايب از ایپاره، بنابراين

 سیاست اجرای اب، ديگر عبارت به يا و محلی ۀتابع مأموران و مقامات به العاده فوق ياو  تام تاختیارا

کنند که پیشنهاد می (1392) و همکاران ناظمیراستا  همین در .نمود مرتفع سازمانی تمرکز عدم

ر از هرگونه به دو سازمانی تصمیماتو  های سازمانی داشته باشندز رويهاگر کارکنان درک مثبتی ا

 افزايش خواهد يافت. توانمند سازیهای شاخص، ای(عدالت رويه) داری اتخاذ گرددتبعیض و جانب

 کارکنان توانمند سازی که رسیدند نتیجه اين به پژوهشی درنیز ( 2011) و همکاران 1کازالوسکاتی

 با سازمان در کارکنان توصیف بهبود يندافر و گیریتصمیم برای هاآن اختیارات افزايش عنوان به

است که  آن ۀدهند نشان، رو اين از ؛شوددر نظر گرفته می کارگروهی و مشارکت، آموزش از استفاده

 يانگو، زمینه اين در .ثر باشندؤسازمان م تصمیمات در، خود نقش تعیین کمک به توانندمی کارکنان

، کنندگان شرکت رضايت) نیسازما اثربخشی در متمايز شاخص سهبررسی با  (2011) 2گای

 رضايت اب مثبت تخصصی گروهی کار که رسیدند نتیجه اين به ( سیستم منابع وهدف  به يابیدست

، وظايف شدنتریبا توجه به تخصصکه توان اذعان نمود می. است مرتبط تیم ۀبهین عملکرد و شغلی

در ، لذا ؛باشندیمواجه م یت گوناگونها و مسائل و مشکالتیبا تنوع فعال یبزرگ امروز یهاسازمان

، لذا ؛(522؛3،2005اسمیت و توشمن) پذير استناتفويض اختیار امری اجتناب، های امروزیسازمان

راستای  ها را دربايست بخشی از وظايف و مسئولیتسازمان می ۀرتب مديران عالی رسدنظر می به

، وی) ديران میانی و عملیاتی سازمان تفويض نمايندبه م، گیریسازی و تصمیمزدايی تصمیم تمرکز

 . (26-46؛4،2010یايان و د

فراوان بوده و  ۀمشغل یدارا رانياز مد یریجمع کث کشور یورزش هایسازماناز  یاریدر بس، امروزه

و  هايیبه کارکنان خود امکان استفاده از توانا و کنندمی تیخود فعال تیاز ظرف شتریهمواره ب

شايد بتوان ، رو اين از ؛(41-55؛1390،فراهانی و همکاران) دهندرا نمی خود یفرد یهالیپتانس

 ايدارند و  یپرور نیدر امر جانش یمشکالت جد، یورزش هایسازماناز  یاریبسکه  اذعان نمود

 یزيردر امر برنامه ويژه به، خود یدیکل یهاتیانجام فعال یبرا یزمان تيدچار محدود رانيمد

در مديران  اما، باشدیدسترس م در یمتخصص فراوان یروهاین کهنيبا وجود ا، همچنین باشند.یم

 ضيتفو که رسدنظر می به پژوهشگرانهای يافته اساسبردچار مشکل هستند.  ماتیتصم تیفیک

                                                 
1. Kazlauskaite  

2. Yang & Guy 

3. Smit & Tushman 
4. Wei, Yan & Di 
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 به با توجه .کندرسانده و به توسعه و رشد سازمان کمک می یاري ريزمان به مد تيريدر مد، اریاخت

توانمند اجرای تفويض اختیار و  اين است که چگونه گرددمیح رسؤالی که مط، شده عنوان مطالب

، رو اين از ورزشی اثرگذار باشد؟ هایسازمانانسانی در  ۀتواند بر ارتقای اثربخشی سرمايمی سازی

با  هابین آن طرواب تبیین و مديران ورزشی تفويض اختیار هایمهارت ازآگاهی و  شناخت ضرورت

 پژوهش اين ۀعمد هدف کهورزشی  هایسازمانانسانی  ۀو ارتقای اثربخشی سرماي توانمند سازی

 تفويض اختیار مديران هایکه با شناسايی سطوح مهارتشود  هايیيافته به منجر تواندمی است

های سرمايه خشی سازمانیاثرب، نهايت و در توانمند سازی بهبود سطحمنجر به ، دستاننسبت به زير

 د.گرد انسانی

 

 پژوهش شناسیروش
 ۀ. جامعفته استگر صورت به روش میدانی و هبود بستگیهم ـ توصیفی مطالعات اين پژوهش از نوع

 و ورزش کل ۀادار در رسمی غیر و رسمی شاغل مرد و زن از اعم مديران ۀکلی را پژوهشآماری 

 غیر و دولتی ورزشی هایسازمان و ورزشی هایباشگاه، ورزشی هایتأهی، تابعه ادارات و جوانان

 .تشکیل دادند اصفهان استان در دولتی

 .بود نفر 450، منتخب هایسازمان از شده دريافت اطالعات اساس بر پژوهش آماری ۀجامع حجم

نفر(  293) انمرد را مديران از درصد 65، بررسی های ورزشی مورداساس اعالم کارگزينی سازمانبر

 دهند.زنان تشکیل می را اآنهاز نفر(  157) درصد 35و حدود 

 
 آماری ۀبرآورد جامعه و نمون ـ1جدول

 
 کل ۀادار

 استان

های تأهی

 استانی

های اداره

 هاشهرستان

های هباشگا

 ورزشی

های تأهی

 شهرستانی

 103 40 92 200 15 آماری ۀبرآورد جامع

  نفر 450 آماری ۀجمع جامع

 درصد 9/22 درصد 9/8 درصد 4/20 درصد 5/44 درصد 3/3 صد مشترکدر

 48 18 42 92 7 آماری ۀبرآورد نمون

 نفر 207 آماری ۀجمع نمون
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که نفر در نظر گرفته شد. با توجه به اين207معادل  حجم نمونه، (2000) 1کوهناساس فرمول بر

آماری مديران  ۀاساس تعداد جامعبر، ؛ لذاندپراکنده بود های ورزشی متنوعیمديران در سازمان

اساس ای برگیری تصادفی طبقهبا توجه به نمونه و به همان نسبت، شدههای بررسیيک از سازمانهر

 65، اساس اين . برگرديدانتخاب  از بین مديرانجامعۀ آماری ، شده گرفتهنظر سطوح مديريتی در

آماری انتخاب  ۀنمونعنوان نفر( به 72) از مديران زندرصد 35نفر( و  135 ) مديران مرداز درصد 

 شدند. 

 41 با( 1996) صنعتی ۀاصول تفويض اختیار مؤثر جامع ۀنامآوری اطالعات از پرسشبرای جمع

 تفويض اجرای، ثرؤم اختیار تفويض ريزیبرنامه، مؤثر اختیار تفويض مزايای ۀمؤلف چهاردر گويه

 2کارکنان اسپريتزر توانمند سازی ۀنامپرسش؛ اختیار تفويض مسیر در موجود هایدام و مؤثر اختیار

نیز و  انتخاب حق و شايستگی احساس، داریامعن، بودن مؤثر ۀمؤلفچهار  در گويه 12( با 1995)

، گیریتصمیم، سازماندهی ۀمؤلف چهار در گويه 19 با( 2002) 3اثربخشی سازمانی هسو ۀنامپرسش

نامه از طريق آزمون هر سه پرسش4پايايی، همچنین. استفاده گرديدشغلی  رضايت و افراد ارتباطات

 ( و84/0، )(96/0) معادل شده ترتیب ضريب آلفای کرونباخ محاسبهمحاسبه شد که بهمجدد 

از اساتید همچنین تعداد ده نفر  .ید کارشناسان قرار گرفتأيت موردنیز صوری  5روايیبود. ( 86/0)

 207 از که ذکر است به الزم. را تايید نمودند پژوهشابزارهای روايی محتوايی ورزشی  مديريت

که جا آن از و نامه برگشت داده شدپرسش 161، آماری توزيع گرديد ۀبین نمون ای کهنامهپرسش

شته مذکور کنارگذا ۀنامپرسش، تحلیل نبود و اطالعات آن قابل گشتهمخدوش  هانامهيکی از پرسش

 به، اين بر عالوه. گرديد تحلیل درصد ضريب برگشت 3/77نامه با نرخ پرسش 160، نهايت شد و در

 میانگین و انحراف معیار(، درصد فراوانی) توصیفی آمار از هاداده تحلیل و تجزيه و بررسی منظور

ذکر است که  انشاي .شد استفاده 6(رگرسیون و مدل معادالت ساختاریآزمون ) استنباطی وآمار

 54/8 ۀنسخ 8افزار لیزرلنرم نیز و 197 ۀنسخ نرم افزار اس.ی.اس.اساز  استفاده با هاداده ۀکلی

 .ندشد تحلیل

 

                                                 
1. Cohen 

2. Spinzer 

3. Hsu 

4. Reliability 

5. Validity 

6. Structural Equation Modeling 

6. SPSS 19 

8. Lisrel 
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 نتایج
توزيع جنسیت افراد حاکی از اين است که مردان  مورد در آمده از آمار توصیفیدستهطبق نتايج ب

نیز اند. بیشترين حجم نمونه نه را تشکیل دادهدرصد از حجم نمو 35و زنان حدود  درصد 65حدود 

 ۀديپلم با حجم نمونگروه  مربوط به و کمترين آنبوده درصد  43مربوط به گروه لیسانس با حدود 

 باشد.درصد می 15
 

 کارکنان و اثربخشی سازمانی توانمند سازی، مربوط به تفویض اختیار هایجدول توصیف میانگین ـ2جدول

 میانگین هاحیطهمتغیر و زیر میانگین هاحیطهمتغیر و زیر میانگین هالفهؤمها و زیرلفهؤم

53/3 تفويض اختیار 91/3 توانمند سازی  35/3 اثربخشی سازمانی   

83/3 مزايای تفويض اختیار مؤثر 72/3 بودنمؤثر  29/3 سازماندهی   

22/3 ريزی تفويض اختیار مؤثربرنامه 56/3 داریامعن  38/3 گیریتصمیم   

41/3 اجرای تفويض اختیار مؤثر 16/3 احساس شايستگی  34/3 ارتباطات فردی   

43/3 های تفويض اختیاردام 21/3 حق انتخاب  40/3 رضايت شغلی   
 

مطالعه دارای  تفويض اختیار در افراد مورد، دهدنشان می شماره دوگونه که اطالعات جدول همان

اثربخشی  و در نهايت( 91/30) ارکنان دارای میانگینک توانمند سازیهمچنین ، (53/3) میانگین

 بود.( 35/3) دارای میانگیننیز سازمانی 

استفاده  بودن نمونهطبیعیبررسی برای  از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف ابتدا، در آمار استنباطی

س اسابر (.P≤05/0) استفاده قرار گرفت موردآزمون لوين ، همگنی واريانس جهت بررسیو  شد

از  پژوهش نیزو متغیرهای  کرده از توزيع نرمال تبعیت پژوهشآماری  ۀنمون، آمدهدستهنتايج ب

 . باشندمیتجانس واريانس برخوردار 
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 انسانی  ۀو ارتقای اثربخشی سرمای توانمند سازیمدل اثر تفویض اختیار مدیران بر  ۀارائ ـ1شکل

توانمند اثر تفويض اختیار مديران بر ، (الگو ۀیر ارائتحلیل مس گیریاندازه اول مدل) شمارۀ يکشکل 

 نشان استاندارد تخمین حالت درورزشی را  هایسازمان انسانی در ۀو ارتقای اثربخشی سرماي سازی

عدد نسبت که چند هر؛ برازش نسبی مدل است از زيرين شکل حاکی تخمین قسمت دهد. نتايجمی

 .باشدمیبیشتر از حد استاندارد  19/0میزان به، آزادی ۀکای دو به درج
 

 مفهومی پژوهشهای نیکویی برازش مدل شاخصـ 3جدول

هاشا خص مقدار وضعیت شاخص  

18/163 ها و مدل است.اختالف بین داده نظروضعیت مناسب از   شاخص کای دو 

 درجه آزادی 51 نبايد کمتر از صفر باشد.، زيرا است؛ مناسب

100/0 بودن مدل است.ز مناسبشاخص سنجش مدل عدد حاکی ا  1نمره پی 

018/0 .باشدمیباالتر باشد. عدد حاکی از برازش مدل  08/0نبايد از   2بمیانگین مربعات خطای تقري ۀريش 

91/0 بودن مدل است.حاکی از مناسب90/0بودن اين عدد ازباالتر  3های برازندگیبودن شاخصمناسب 

90/0 بودن مدل است.کی از مناسبحا 90/0بودن اين عدد از باالتر  4های برازندگیبودن شاخصمناسبۀيافتتعديل 

90/0 بودن مدل است.حاکی از مناسب 90/0بودن اين عدد ازباالتر  5بونت ـ شاخص بنتلر 

 آزادی ۀنسبت کای دو به درج 19/3 باشد. 3 کمتر ازبهتر است 

                                                 
1. P-Value 

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

3. Goodness of Fit Index(GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AJFI) 

5  . Norm Fit Index (NFI) 
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 نسبتا  بااليی است. مقدار که باشدمی (18/163) برابر با دوخیمقدار ، لیزرل خروجی به توجه با

 هایداده با پژوهش مفهومی مدل میان تفاوت اندکۀ دهند نشان شاخص اين میزان بودن پايین

 مدل را برای بريشۀ میانگین مربعات خطای تقري (018/0) خروجی، همچنین است. شده مشاهده

، رو اين از ؛است برخوردار تریمناسب برازش از مدل، باشد چه اين شاخص کمتردهد. هرمی نشان

انسانی  ۀارتقای اثربخشی سرماي بر توانمند سازیتفويض اختیار و مدل اثر که توان اذعان نمودمی

 باشد.میاز برازش مناسبی برخوردار  ورزشی هایسازمان

 
 

 گیریبحث و نتیجه
 توانمند سازیبینی برای پیش یعامل مهم، تفويض اختیار که عنوان نمودتوان مینتايج  به توجه با

بودن در  داراتگی و معنشايساحساس ، حق انتخاب داشتن، بودن احساس مؤثرايجاد است و موجب

آمده از پژوهش حاضر دست ه. نتايج بشودمی (های يک سازمانترين سرمايهعنوان مهم به) کارکنان

توانمند مبنی بر بررسی عوامل مؤثر بر  (1389) و همکاران دستگریبا بخشی از نتايج پژوهش 

، اساس دستاوردهای پژوهش حاضربرباشد. آن همخوان می ۀکارهای توسع راه ۀکارکنان و ارائ سازی

 .استتفويض اختیاريادگیری سازمانی از طريق ، انسانی ۀسرماي توانمند سازیيکی از عوامل مؤثر بر 

 را و يادگیری سازمانی کارکنان هداهش استرس شغلی شمنجر به ک توانمند سازی، راستا اين در

 و همکاران ملکی هایيافتهاز پژوهش حاضر با بخشی از  شدهحاصلنتايج ، همچنین. دهدمیافزايش 

 هانآ بر تعلق شغلی های استان قمکارکنان بیمارستانتفويض اختیار بودن  ثرؤم( مبنی بر 1390)

نمودن حدود اختیارات و واگذاری وظايف  يعنی مشخص ؛یار الزمتفويض اخت، زيرا ؛باشدهمخوان می

صفری  پژوهش نتايج باها اين يافته، همچنینشود. می هامنجر به تثبیت مسئولیت آن، به زيردستان

در ، زيرا ؛همسو می باشدو يادگیری سازمانی  توانمند سازیبین  ۀرابط مورد در( 2011) و همکاران

نفس در ايجاد يادگیری  به و اعتمادشود نفس ايجاد می به اعتماد، رتانجام وظايف همراه با مهاپی 

 ۀواسط ورزشی به هایسازمانکارکنان رسد نظر می به. باشدمی دخیل اثربخشی سازمانی و سازمانی

 معنایبه توانمند سازی، حقیقتو در شوندای مینهفته صاحب قدرت، تجربه و انگیزه، دانش

ناشی از  را توانمند سازیتوجه مديران به  بنای نظریشايد بتوان زيرکردن اين قدرت است. آزاد

جا  هدر نظر گرفت که کاربست بکنترل قدرت و کارگروهی ، ارزيابی، عواملی همچون سبک مديريتی

 کهباشیم توجه داشته . خواهد شدافزايش اثربخشی  منجر به، شده هنگام مبانی ذکر هو ب

از آنجا ، شده استدر نظر گرفته انسانی  ۀی سرمايبخش عنوان عامل مؤثری در اثر گیری بهتصمیم

که بر اساس يافته ها شیوه تصمیم گیری مديران در رويکرد تفويض اختیار آنها موثر بوده و به نوعی 

 هایيافتهپژوهش حاضر با نتايج  لذا می توان اذعان نمود، بر اهداف سازمانی تاثیر گذار خواهد بود
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بايست در داشتند که جهت تفويض اختیار میاشاره ، ؛ زيراباشدسو می( هم2015) نیلسن و همکاران

راستای اهداف سازمانی به سطوح افرادی که در، همچنین .باشداول به اهداف سازمانی می ۀدرج

 ؛داشته باشیم اینیز بايد توجه ويژه هاهای ارزيابی عملکرد کارکنان سازمانکنند و شاخصهتالش می

 دخیل نیز و سیستم ارتباطی و مديريت اطالعاتشايد که جا آن توان اذعان نمود ازمی، رواين از

تعامل ، ورزشی هایسازماندر  گیری سازمانیسازی و تصمیمنمودن کارکنان در فرايند تصمیم

عنوان يک راهبرد به دتوانمیتفويض اختیار ، الذ ؛آوردوجود  هبسازمان  یبین اعضارا متقابلی 

 های ورزشی در نظر گرفته شود.در اثربخشی سازمانی سازمان گذارثیرأت

انسانی در  ۀاثربخشی سرمايبینی برای پیش یتفويض اختیار عامل مهم، هايافته به توجه با

 نتايج از بخشی با رحاض پژوهش از آمده دست هب نتايج گردد.محسوب می ورزشی هایسازمان

 اثربخشیتفويض اختیار مديران با  ۀ( مبنی بر بررسی رابط1392) زمانی و همکاران پژوهش

ازدياد عالقه ، اعتماد و اطمینان، در اين پژوهش تفويض اختیار عامل انگیزش، زيرا ؛باشدهمخوان می

 و همکاران چیانکوزههش پژو نتايجباشد. های کارکنان مینسبت به انجام کار و تقويت توانايی

 پژوهش حاضر هایيافتهبا نیز  تأثیر ساختار کارآفرينانه بر اثربخشی سازمانی درمورد( 1389)

منجر به کار  وجود دارددر اين پژوهش تعاملی که بین مديران و کارکنان ، زيرا؛ دارد یهمخوان

های افزايش اثربخشی فعالیتشرط الزم برای ، امر شود و همینارتباطات باز و کنترل می، گروهی

بتوان ورزشی  هایسازمان در با ايجاد فرهنگ سازمانی قویرسد نظر می بهباشد. سازمان می

تا به  حرکت نمودگرايی ها و تیمقابلیت ۀتوسع، کارکنان توانمند سازی، جهت هماهنگی و انسجامدر

توانمند  در انتخاب حق به ضرحا پژوهش در، همچنین. دست يافتتری اثربخشی بیشتر و مطلوب

  .است شده اشاره انسانی ۀسرماي سازی

 روابط، ورزشی هایسازمان درکارکنان  بین رسمی غیر روابط بودن قویبه نظر می رسد 

 باعث کندمی تقسیم زيردستان با را خود قدرت، رهبر که زمانی از اين رو. است حاکم تریدوستانه

 اثربخشی بر که شود ايجاد متمرکزی غیر گیریتصمیم و اختیار فويضت، مشارکتی مديريت شودمی

 سازمان درون مشکالت به مربوط احساس و درک صحیح راه سازمانی فرهنگ. گذارد تأثیر سازمانی

. نمايدمی ترغیب يادگیری و پذيری مسئولیت، پذيری ريسک به را افراد و آموزدمی کارکنان به را

 درستی به کاری حساس مواقع در توانندمی ريزیبرنامه و هدف تعیین با کارکنان، همچنین

 .خواهد بود مؤثر سازمان اثربخشی افزايش در صحیح گیریتصمیماين  و گیری نمايندتصمیم

 دست هب نتايجرا دارد.  انسانی ۀسرماي اثربخشیبینی قابلیت پیش توانمند سازی، نتايج با توجه به

بین انگیزش  ۀرابط بر ( مبنی1391) امیدی و همکاران هایيافته از بخشی با حاضر پژوهش از آمده

 اين در، زيرا؛ باشدمی همخوان شناختی و تعهد عاطفی کارکنانروان توانمند سازی، مشارکت
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ی ايجاد افاصلهگیری برای رسیدن به اهداف میان ارتباط مديران و کارکنان در تصمیم، پژوهش

 ناظمی و همکاران پژوهش نتايج از بخشی با حاضر پژوهش از آمدهدست هب نشده است. نتايج

 همخوان کارکنان توانمند سازیتعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با  بر ( مبنی1392)

 اين در، زيرا ؛را افزايش دهد توانمند سازیهای شاخص است ای توانستهعدالت رويه. باشدمی

تناسب بین اختیارات و ، سازی انجام کار از طريق تیم ۀکارآفرينان پژوهش ساختار سازمانی

 . گرديده استها و واگذاری وظايف به کارکنان منجر به اثربخشی سازمانی مسئولیت

 برخوردار خوبینسبتا   تناسب و برازش تحلیل مدل پیشنهادی از، 3و جدول  1 شکل نتايجاساس بر

های تفويض اختیار مديران ورزشی ترتیب حیطه، پژوهشی مدل پیشنهاد با توجه به .باشدمی

جا و درست تفويض هاجرای ب، ثرؤريزی برای تفويض اختیار مبرنامه، ترتیب مزايای تفويض اختیاربه

 پژوهشمدل پیشنهادی  که بديهی است. باشدمیثر ؤاختیار و توجه ويژه به موانع تفويض اختیار م

ترتیب ، اين بر عالوهد. دار ی( همخوان1996) صنعتی ۀامعدر بخش تفويض اختیار با مدل ج

تگی و حق انتخاب ساحساس شاي، داریااحساس معن، بودن ثرؤرتیب مت به توانمند سازیهای لفهؤم

انسانی  ۀدر متغییر اثربخشی سرماي، اين بر عالوه. سو است م( ه1995) که با مدل اسپینزر است

رضايت ، سازماندهی صورتدر پژوهش حاضر به گیریتصمیم یهاهلفؤترتیب م، ورزشی هایسازمان

با توجه به  .باشد( همخوان می2002) با مدل هسوزمینه دراينشغلی و ارتباطات فردی بود که 

انسانی  ۀارتقای اثربخشی سرماي بر توانمند سازیتفويض اختیار و  اثربزارش مناسب مدل 

چه ر هرعنوان الگويی پیشنهادی برای تفويض اختیاد بهتوانمی پژوهشمدل ، ورزشی هایسازمان

استفاده  موردورزشی  هایسازمانهای انسانی و اثربخشی سرمايه توانمند سازیراستای  بیشتر در

 .قرار گیرد

 ۀهای گذشته تصور بر اين بود که تفويض اختیار منجر به کاهش حجم وظايف روزمراساس يافتهبر

از مثبت تا منفی ؛ اثربخشی سازمانی را در دو طیف، ملموسیغیر شکل و بهگشته سازمانی مديران 

حق انتخاب ، بودن تفويض اختیار بر مؤثرکه  داد ننشادهد. نتايج پژوهش حاضر قرار می تأثیرتحت

 لذا ؛تأثیر دارد اثربخشیبر  نیز توانمند سازی .باشدگیری کارکنان اثرگذار میو قدرت تصمیم

سازی جا و فراهمهای بهورزشی با دادن حق انتخاب هایسازمانمديران ارشد که ان نموداذعتوان می

نفس را در  به بودن و اعتماد احساس مؤثر، گیریهای مختلف تصمیمشرايط مناسب در فرصت

کیفیت ، بیشتر صورت پذيردتفويض اختیار  هچهر ذکر است کهشايان دهند.کارکنان افزايش می

دهد که با اجازه می به کارکنان توانمند سازی، يابد. همچنینمی ی در کارکنان افزايشگیرتصمیم

، تجربه و با تحصیالت باالتر کارکنان با، نتیجهگیری را انجام دهند. دربهترين تصمیم، وجود چالش

سطح  ازها آن، . همچنینباشندتر و در ارتباطات فردی مؤفق نمايندگیری توانند تصمیمبهتر می
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. خواهند نمودراستای اثربخشی سازمانی حرکت  و درخواهند بود رضايت شغلی باالتری برخوردار 

گذاری و ارزشرا  خود وظايف، کارکنان در سازمان با توجه به نوع استخدامکه بايد توجه داشت 

 نمايند.میگیری تصمیم خود مورد انجام وظايف و در کردهسازماندهی 

وان اذعان نمود نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر نشانگر اين است که تفويض به طور کلی می ت

توانمند حق انتخاب و قدرت تصمیم گیری کارکنان اثرگذار می باشد. لذا ، اختیار بر مؤثر بودن

هم بر تصمیم گیری کارکنان اثرگذار می باشد. پس می توان گفت مديران ارشد سازمانهای  سازی

انتخاب های به جا و فراهم سازی شرايط مناسب در فرصت های مختلف ورزشی با دادن حق 

احساس مؤثر بودن و اعتماد به نفس را در کارکنان افزايش می دهند. هر چقدر ، تصمیم گیری

نظارت و ، ايجاد انگیزه بین کارکنان، ارتباط، تفويض اختیار کارآمدتر باشد يعنی با تعیین اهداف

به کارکنان  توانمند سازیی در کارکنان افزايش می يابد. همچنین ارزيابی؛ کیفیت تصمیم گیر

بهترين تصمیم گیری را انجام دهند. در نتیجه کارکنان با تجربه و ، اجازه می دهد که با وجود چالش

، با تحصیالت باالتر بهتر می توانند تصمیم گیری داشته باشند و در ارتباطات فردی مؤفق تر باشند

شود که رضايت شغلی ايجاد شود. کارکنان در سازمان با توجه به نوع اين امر سبب می 

استخدامشان وظايفشان را ارزش گذاری و سازماندهی می کنند و در مورد انجام وظايفشان تصمیم 

گیری می کنند. ضمن اينکه مديران از کارکنان خود به عنوان مشاور در تصمیمات سازمان دخالت 

مديران ، رواين از ارزشمندترين سرمايه های سازمانها می باشند. ازدهند زيرا سرمايه انسانی 

سرمايۀ انسانی از ، عنوان مشاور استفاده نمايند؛ زيرااز کارکنان به بايست در تصمیمات سازمانمی

موضوع که مديران  رسد پیشنهاد ايننظر میبهرود. شمار میها به های سازمانارزشمندترين سرمايه

سازی نقش و وظايف محوله به کارکنان و نیز برگزاری اقدام به شفافهای ورزشی بايد سازمان

که در زمینۀ وظايف کارکنان نمايند و به کارکنان اجازه دهند های آموزشی تخصصی مستمر در دوره

اين امر به تقويت انگیزش کارکنان ، باشد؛ زيرامنطقی می، ها مشارکت داشته باشندگیریتصمیم

 گیری خوب و بهتصمیم، نمايد؛ زيرامک کرده و آنها را به ابتکار عمل برای حل مشکل تشويق میک

عالوه بر ايجاد زمینۀ درک بهتر ، شود و با اين عملمی اانگیزۀ آنهو افزايش جای آنها موجب ترفیع 

ی به اهداف توان امکان تحقق و دسترسمی، دانش پايه در اين حوزهشرايط محیط کار و توسعۀ 

 های ورزشی را تسهیل نمود. سازمانی سازمان
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Abstract 
The purpose of this study was to provide a model for the effects of delegation 

management on human capital empowerment and effectiveness in sport organizations. 

The study was descriptive and correlational. The population of the study included all 

sport organization managers (n=450) of Isfahan province. According to Cohen's formula 

(2000) a sample of 207 people was selected randomly from the population. Inventories 

used for data collection were: principles of effective delegation Industrial Society (1996) 

(α=0.96), Spreitzer (1995) (α=0.84), and Hsu’s organizational effectiveness (2002) 

(α=0.86). The content validity of the questionnaires was confirmed by experts. For data 

analysis, descriptive and inferential statistics as well as structural equation modeling 

were used. Path analysis suggests that the model of the relationship between delegation 

and human capital empowerment and effectiveness is favorable in sports organizations. 

Also, according to the regression model, the relationship between delegation and 

effectiveness, choice, and decision-making components, as well as the relationship 

between empowerment and decision-making component were significant. In general, 

senior managers in sports organizations could improve the employees’ confidence and 

effectiveness through delegation and offering decision-making opportunities. 

 

Keywords: Effectiveness, Delegation, Empowerment, Organization, Human Capital, 
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