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 .1مربی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مباركه ،گروه تربیت بدنی  ،مباركه،
اصفهان  ،ايران .2استاد ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشكدة علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه كردستان

چكیده
هدف از این تحقيق تبيين مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان براساس سبک تفکر مدیران ادارۀ کل ورزش و
جوانان اصفهان بود .روش تحقيق از نظر چگونگی جمعآوری اطالعات از نوع توصيفی – اکتشافی و از نظر هدف،
کاربردی و از نظر اجرا ميدانی بود .جامعۀ آماری تحقيق مدیران و کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان
بودند (بهترتيب  56و  444نفر) .حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری ،کليۀ مدیران تمامشمار ( 56نفر) و
حجم نمونۀ کارکنان براساس جدول مورگان  205نفر محاسبه شد که بهطور تصادفی و نسبيتی از ادارات استان انتخاب
شدند .ابزار اندازهگيری ،پرسشنامۀ استاندارد سبک تفکر استرنبرگ– واگنر ( )1991و پرسشنامۀ توانمندسازی
روانشناختی اسپریتزر ( )1995بود .پایایی پرسشنامهها بهترتيب  0/87و  0/89براساس آلفای کرونباخ بود.
تجزیهوتحليل دادهها از طریق آمار توصيفی و آمار استنباطی شامل آزمون معادالت ساختاری و بهوسيلۀ نرمافزار SPSS
و  AMOSانجام گرفت .سطح معناداری  0/05محاسبه شد .یافتهها نشان داد که مؤلفههای مربوط به سبک تفکر و
توانمندسازی روانشناختی کارکنان این متغيرها را اندازهگيری میکند و ازاینرو مدل اندازهگيری تأیيد شد.

واژههای كلیدی
توانمندسازی ،توانمندسازی روانشناختی ،سبک تفکر ،مدیران ،ورزش.
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مقدمه
در سازمان های سنتی و کالسيک ،نقش مدیر ،کنترل شدید نيروی انسانی بود و رفتار کارکنان
میبایست تحت کنترل مدیر درمیآمد؛ اما در سازمانهای نوین و مدرن ،نيروی انسانی ،توانمند میشود
تا خود تصميم بگيرد و امور را اداره کند (.)26
امروزه اثربخشی سازمانها با توجه به تحوالت سریع سازمانی بيشازپيش تحت تأثير توانمندی
منابع انسانی است .توانمندی کارکنان مستلزم برنامهریزی و فعاليتهای نظاممند مدیریت سازمان است.
از طرفی تصميمات و برنامههای مدیران ،تحت تأثير سبک تفکر و اندیشههای آنان است .زیرا هر گونه
عمل و تصميمی در سازمان تحت تأثير افکار ،باورها و شيوۀ تفکر مدیران عامل اصلی تصميمگيری
سازمانی است .تفکر ،توانایی بهکار بردن قوای استنباط ،تصور و تشخيص بهمنظور دستيابی به یک
نتيجه است .تفکر ،جریانی است که در آن فرد میکوشد مشکلی را که با آن مواجه شده است مشخص
کرده و با تجربيات قبلی خویش به حل آن اقدام کند ( .)15پس فکر کردن ،تهيۀ نقشه است و با توجه
به نقش مدیر بهعنوان طراح نقشه و بنيادی بودن سبک تفکر مدیر در تصميمگيریهای خرد و کالن
سازمان ،شناخت و آگاهی از سبک تف کر امر مهمی است ،چراکه کارکنان استعداد و انگيزه و نيروی
نهفته و بالقوه زیادی دارند و تطابق سبک تفکر افراد با مشاغل میتواند به موفقيت آنها در شغل و در
نهایت موفقيت و پيشرفت سازمان منجر شود .از طرف دیگر ،مدلسازی ،در علم مدیریت ،یکی از بهترین
راههای ممکن برای شناخت و تجزیهوتحليل جزییتر رفتار یک واحد یا زیرمجموعههای یک واحد و
ترکيب نتایج حاصل با نتایج در خور انتظار از کل سيستم است .مدلها به پرسشهایی که در حالت کلی
جواب دادن به آن سخت بهنظر میرسد ،بهآسانی پاسخ میدهند .بنابراین داشتن مدل یک راه و روش
اساسی در نگاه به هر مسئله است .همچنين مسئلهای که امروزه سازمانها با آن مواجهند ،این است که
بسياری از مدیران تصور میکنند با مفهوم توانمندسازی آشنا هستند ،درحالیکه فقط تعداد محدودی از
آنها با این مفهوم و کاربرد آن آشنایی دارند .با این حال بسياری از سازمانها عالقهمندند تا فرایند
توانمندسازی را اجرا کنند ،زیرا معتقدند که توانمندسازی دستيابی به اهداف سازمانی را تسهيل میکند
و موجب ارتقای عملکرد کارکنان و در نهایت بهبود مستمر در عملکرد کل سازمان خواهد شد.

تبیین توانمندسازی روانشناختی كاركنان براساس سبك تفكر مديران ...

959

با توجه به عنوان پژوهش ،تعریفی از سبک تفکر و توانمندسازی و ابعاد آنها در متن زیر آمده است:
سبك تفكر و ابعاد آن

سبک تفکر :1سبک تفکر شيوههای ترجيحی افراد در استفاده از تواناییهای فردی را مشخص
میکند (گریگورینکو )1997 ،2و براساس نظریۀ خود -مدیریتی ذهنی استرنبرگ ،)1380(3سيزده نوع
سبک تفکر را توصيف میکند که در پنج بعد متمایز
میشوند :کنشها ،4شکلها ،5سطحها ،6حوزهها 7و گرایشها.)3(8
در این تحقيق ،منظور از سبک تفکر از بعد کنشها و گرایشهاست.
بعد کنشها :سه کنش برای خود -مدیریتی ذهنی فرد میتوان تصور کرد که عبارتاند از :قانونی،
اجرایی و قضایی.
سبک قانونی :9یک فرد با سبک قانونی از انجام کارهایی لذت میبرد که نياز به خالقيت دارند.
سبک اجرایی :10بيشتر عالقهمند به انجام تکاليفی است که با آموزشهای صریح و روشن همراه
است.
سبک قضایی :11بيشتر توجه خود را بر ارزیابی بازده فعاليتهای دیگران متمرکز میکند.
بعد گرایشها :دو گرایش در خود -مدیریتی ذهنی وجود دارد :آزاداندیش و محافظهکار.
سبک آزاداندیش :12از انجام تکاليفی لذت میبرند که دربردارندۀ تازگی و ابهام است.
سبک محافظهکار :13به رعایت قوانين و روشهای موجود در انجام تکاليف تمایل دارد.
توانمندسازی و ابعاد آن

منعکسکنندۀ نقش فعال کارکنان در سازمان است (.)28
توانمندسازی روانشناختی دارای ابعاد زیر است:
1. thinking Style
2. Grigorinko
3. Sternberg
4. function
5. forms
6. levels
7. scopes
8. leaning
9. legislative
10. executive
11. judicial
12. liberal
13. conservative
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احساس شایستگی :1اطمينان داشتن به توانایی خود در انجام وظایف بهطور موفقيتآميز؛
احساس خودمختاری (حق انتخاب) :2داشتن آزادی عمل در انتخاب روش و چگونگی انجام کار؛
احساس مؤثر بودن :3باور داشتن به توانایی تأثيرگذاری یا کنترل شخصی بر نتایج فعاليتها؛
احساس معنادار بودن :4ارزش قائل شدن برای اهداف شغلی براساس ایدهآلها و استانداردهای
شخصی؛
احساس اعتماد :5احساس امنيت کردن و باور داشتن به اینکه با آنها عادالنه برخورد میشود (.)7
تحقق اهداف و انجام مأموریت سازمانها زمانی به بهترین وجه انجام میگيرد که منابع انسانی از
کارامدترین و توانمندترین افراد باشند ،که در این زمينه سبک تفکر مدیران عامل مؤثری در اثربخشی
سازمانهاست .بنابراین سازمان چيزی نيست مگر مجموعها ی از افراد و در واقع نيروی انسانی سرمایۀ
اصلی هر سازمان است .مدیران قلب تپندۀ سازمانها هستند .در این زمينه اگر سازمان را به کشتی
تشبيه کنيم ،مدیر ،ناخدای این کشتی است که در موقعيتهای مختلف با بهرهگيری از سبک تفکر
مناسب امکان توانمندسازی کارکنان را بيشازپيش فراهم میآورد و با تصميمگيری درست ،سازمان را
در جهت اهداف سازمانی و تعالی سازمانی به پيش میبرد.
توانمندسازی روانشناخت ی ،یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریت منابع انسانی و تعالی سازمان است؛
بهگونهای که توانمندسازی موجب درگير شدن ،انگيزش و رضایت کارکنان و تشویق آنان به باقی ماندن،
تعهد و وفاداری نسبت به سازمان و در نهایت حرکت سازمان به سمت تعالی و سرآمدی شود (.)9
توانمندسازی روانشناختی مفهومی چندبعدی است و پنج حالت روانشناختی احساس شایستگی،
احساس حق انتخاب ،احساس مؤثر بودن ،احساس معناداری و احساس اعتماد را شامل میشود که با
تقویت هر یک از ابعاد ،توانمندسازی کارکنان فراهم میشود ،که توانمندسازی نيز خود میتواند
پيامدهای مهمی را در پی داشته باشد و به ابتکار عمل ،تالش ،پشتکار منجر شود؛ چراکه آزادی عمل
کارکنان و توانمند ساختن آنان ،موجب واکنش سریع آنان در مقابل موانع میشود و بهعالوه آزادی عمل
شغلی ،احساس اعتماد و سایر عوامل مرتبط با توانمندسازی میتوانند موجبات انگيزش و بهبود عملکرد
را فراهم کنند .براساس نتایج تحقيقات احساس مؤثر بودن ناشی از توانمندسازی ،این احساس را در
1. competence
2. impact
3. choice
4. meaning
5. trust
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افراد بهوجود می آورد که گوش شنوایی برای شنيدن نظرهایشان وجود دارد و به همين دليل احساس
می کنند در تعيين امور کاری خود نقش دارند و باید عملکرد بهتری از خود نشان دهند .در واقع هرچه
افراد فرصت بيشتری در اتخاذ تصميم داشته باشند و احساس شایستگی و معناداری کنند ،احساس
توانمندسازی بيشتری میکنند.
بهنظر میرسد توانمندی ،نوعی راهبرد کالن مقبوليتیافته ،برای بهبود مستمر و یک عالمت
اختصاری برای انواع شيوههای کاربرد شایستگی افراد در روشهای خالق و جدید برای تمام جنبههای
عملکرد در سازمان است (.)24
در زمينۀ توانمندسازی ،لی یان )2012( 1در پژوهشی با عنوان «توانمندسازی و خالقيت» بيان کرد
که توانمندسازی شناختی ،رابطۀ بين خالقيت و توانمندسازی ساختاری را بهطور کامل تعدیل میکند و
توانمندسازی شناختی و ساختاری نيز رابطۀ بين مدیریت و خالقيت را پيوسته تعدیل میکنند ).)22
سانچز (2012 )2توانمندسازی کارکنان را عنصر مهمی در دستيابی به نتایج عالی شغلی عنوان کرد و
یادآور شد که این مهم از طریق سبک تفکر ،آموزش ،اشتغال ،رهبری و غيره بهدست میآید ).)25

چئونگ (2012) 3بيان میکند توانمندسازی در فرهنگهای آسيایی به شایستگیهای فردی و
درکشورهای غربی به سختکوشی سازمانی مرتبط میشود و توانمندسازی کارکنان به سطح اطمينان
شخصی مدیر به کارمندان بستگی دارد (.)17
قربانی و احمدی ( )2011در بررسی رابطۀ ابعاد توانمندسازی کارکنان با بهبود خالقيت در
سازمانهای آموزشی نشان دادند که بين همۀ متغيرهای توانمندسازی با خالقيت و نوآوری کارکنان،
رابطۀ معناداری وجود دارد (.)19
آبساران و آتشپور ( )1383نشان دادند که ميان دانشجویان دختر و پسر از نظر سبک تفکر بهجز در
سبک تفکر قضاوتگر و کلینگر تفاوت معناداری وجود ندارد (.)1
نریمانی و همکاران ( )1385در تحقيقی با عنوان «مقایسۀ سرسختی روانشناختی ،سبکهای تفکر،
مهارتهای اجتماعی و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان ورزشکار و غيرورزشکار (گروهی -انفرادی) و
غيرورزشکار» دریافتند که بين سبک سه گروه از دانشآموزان ورزشکار (گروهی -انفرادی) و غيرورزشکار
از لحاظ متغيرهای سرسختی روانشناختی ،سبکهای تفکر ،مهارتهای اجتماعی و پيشرفت تحصيلی
1. Li-Yan
2. Sanchez
3. Cheung
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تفاوت وجود دارد .بهعبارت دیگر ،این متغيرها در دانشآموزان ورزشکار گروهی باالتر از دو گروه دیگر
بود .همچنين پيشرفت تحصيلی دانشآموزان ورزشکار انفرادی بهتر از دو گروه دیگر بود (.)14

مالحسينی و ارسالن ( )1388در مطالعهای با عنوان «بررسی رابطۀ توانمندسازی کارکنان و
اثربخشی سازمانی» به بررسی رابطۀ توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی در ادارات و سازمانهای
دولتی شهرستان رفسنجان پرداختند .نتایج نشان داد بين توانمندسازی و اثربخشی سازمانی رابطه وجود
دارد و با توجه به مثبت بودن ضرایب همبستگی این رابطه مستقيم بوده است؛ یعنی با افزایش هر یک
از ابعاد آن اثربخشی نيز افزایش مییابد .همچنين مشخص شد که بين احساس شایستگی ،احساس
اعتماد ،احساس مؤثر بودن ،اختيار و احساس معناداری شغل با اثربخشی سازمانی رابطۀ معنادار و
مستقيم وجود دارد ،یعنی با افزایش هر یک از متغيرها اثربخشی سازمانی نيز افزایش مییابد (.)11
فتاح ناظم ( )1388در مقالهای با عنوان «سبک تفکر مدیران و مؤلفههای آن در دانشگاه آزاد
اسالمی» به بررسی سبک تفکر و مؤلفه های آن در تمام مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی پرداخت.
یافته ها نشان داد بين سبک تفکر مدیران دانشگاه آزاد اسالمی به تفکيک منطقه تفاوت معنادار وجود
دارد .همچنين بين ابعاد قانونگذار ،اجرایی و سطح فکری دروننگر از ابعاد سبک تفکر مدیران به تفکيک
منطقه تفاوت معنادار وجود دارد و بين ابعاد قضاوتنگر ،سطح فکری کلینگر ،سطح فکری جزیینگر و
سطح فکری بروننگر از ابعاد سبک تفکر مدیران به تفکيک منطقه تفاوت معنادار وجود ندارد (.)12
پاکطينت و فتحیزاده ( )1387در مقالهای با عنوان «توانمندسازی کارکنان (ضرورتها و
راهکارها)» پس از تعریف توانمندسازی و ابعاد آن به تبيين ضرورتها ،علل گرایش سازمانها ،اهداف،
عوامل مؤثر ،پيشنيازها ،برنامهها و موانع توانمندسازی کارکنان پرداختند و در پایان راهکارهایی عملی
به منظور توانمندسازی کارکنان به انضمام نتایج حاصل از اجرای توانمندسازی آنان و نيز ترسيم عوامل
اصلی توانمندسازی در قالب یک مدل ارائه کردند (.)5
ابيلی و ناستیزایی ( )1388با بررسی رابطۀ توانمندسازی روانشناختی با تعهد سازمانی در پرسنل
پرستاری بيمارستانهای زاهدان به این نتيجه رسيدند که بين توانمندسازی روانشناختی و تعهد
سازمانی در پرسنل پرستاری رابطۀ معناداری وجود دارد و از بين متغيرهای توانمندسازی روانشناختی
فقط متغير احساس معناداری با تغييرات نمرههای تعهد سازمانی رابطۀ معناداری دارد (.)2
حقيقتجو و همکاران ( )1388در تحقيقی با عنوان «رابطۀ سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با
سالمت سازمانی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشور» نشان دادند بين سبک تفکر مدیران با ميزان
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سالمت سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد و سبک تفکر اجرایی و قانونگذار موجب افزایش سالمت
سازمانی میشود (.)6
کشتکاران و همکاران ( )1388در پژوهشی با عنوان «رابطۀ سبک تفکر با نوآوری سازمانی مدیران
ارشد و ميانی بيمارستانهای آموزشی شيراز» به بررسی سبک تفکر مدیران و نقش و تأثير آن در
نوآوری سازمانی پرداختند .نتایج نشان داد بين سبک تفکر و نوآوری سازمانی ارتباط ضعيف معناداری
وجود دارد و سبک تفکر عملگرایی بيشترین رابطه را با نوآوری سازمانی داشت (.)10
اسمعيلنژاد ملکی ( )1388با بررسی رابطۀ سبکهای تفکر با تعهد سازمانی فرماندهان کالنتری
استان آذربایجان غربی نشان داد بين دو متغير سبکهای تفکر و تعهد سازمانی همبستگی خطی و
مستقيم وجود دارد .همچنين تفکر آزاداندیش با تعهد سازمانی رابطۀ معناداری نداشت (.)4
عطایی ( )1389با بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران شعب بانک رفاه استان اصفهان به این
نتيجه رسيد که تقویت نگرش مثبت نسبت به محيط کاری ،تقویت اعتمادبهنفس ،خودکنترلی ،تعهد
شغلی ،انگيزش و آزادی عمل موجب توانمندسازی مدیران میشود .در این ميان انگيزش بيشترین تأثير
و خودکنترلی کمترین تأثير را در توانمندسازی آنان داشت (.)8
در مطالعهای با عنوان «ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد» در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس،
نشان داده شد که بين تفکر راهبردی و عملکرد در شرکتهای مورد بررسی ارتباط مستقيم وجود دارد (.)13
رضایی و همکاران ( )2011در مطالعه روی کارکنان سازمانهای اجرایی گيالن به بررسی تأثير
راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی روانشناختی پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد بين
توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمانهای اجرایی گيالن ارتباط وجود دارد .آنان نشان
دادند بين شایستگی ،اعتماد ،تأثير ،انتخاب ،مشاغل معنادار و صالحيت با اثربخشی سازمانی رابطۀ
مستقيم و معناداری وجود دارد و با افزایش هر متغير ،اثربخشی سازمانی نيز افزایش مییابد (.)23
استرنبرگ و گریگورینکو ( 1993و  )1997نقش سبکهای تفکر را در پيشرفت تحصيلی دو گروه از
کودکان تيزهوش شرکتکننده در یک برنامۀ مدرسه تابستانی مطالعه کردند .آنها نشان دادند سبکهای
تفکر قضایی و قانونی بهطور مثبت به پيشرفت تحصيلی دانشآموزان کمک میکند ،درحالیکه سبک
تفکر اجرایی با پيشرفت تحصيلی دانشآموزان همبستگی منفی دارد (.)20 ،21
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اسپریتزر ) 1995 ( 1در مطالعۀ خود در شرکتها ی برتر آمریکا نتيجه گرفت که ابعاد توانمندسازی
روان شناختی از هم مجزا هستند و هر بعد در ساختار کلی توانمندسازی روانشناختی سهيم است (.)27
کانوگارسيا و هاگس )2000( 2با مطالعۀ رابطۀ بين سبکهای تفکر و پيشرفت تحصيلی در
دانشجویان اسپانيایی نشان دادند که دانشجویان دارای سبکهای تفکر اجرایی و درونی پيشرفت
تحصيلی بيشتری دارند (.)16
ژانگ2001(3الف) در مطالعۀ رابطۀ بين سبکهای تفکر و پيشرفت تحصيلی نشان داد که سبک
تفکر محافظهکارانه بهطور مثبت و سبکهای کلینگر و آزاداندیش ،بهطور منفی ،عملکرد تحصيلی
دانشجویان را پيشبينی میکند (.)30
نتایج مطالعات ژانگ (2001ب2001 ،ج) و ژانگ و استرنبرگ ( )2000نشان داد که سبکهای
تفکر محافظهکار و سلسلهمراتبی بهطور مثبت و سبکهای مولد خالقيت
(مانند سبکهای قانونی و قضایی) بهطور منفی با پيشرفت تحصيلی رابطه دارد (.)32،31،29
ژانگ (2001الف) با مطالعۀ رابطۀ بين سبکهای تفکر و پيشرفت تحصيلی در دانشجویان چينی
نشان داد که سبک تفکر اجرایی با نمرههای پيشرفت تحصيلی رابطۀ مثبت دارد (.)30
چییانگ 4و هسی ) 2012( 5بيان کردند که حمایت سازمانی درکشده و توانمندسازی
روان شناختی هر دو تأثير مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارند و توانمندسازی روانشناختی و رفتار
شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی تأثير مثبتی دارد (.)18
تحقيق حاضر میتواند با برداشتن گامی به شناسایی و تقویت مبانی علمی و عملی در زمينۀ سبک
تفکر و توانمندسازی روانشناختی و روشهای دستيابی به آن و ارتقای عملکرد کارکنان بپردازد و با
ارائۀ مدل بهعنوان گام مهمی در پرداختن به خألها ی تحقيقاتی ایفای نقش کند و برای مدیران،
برنامهریزان ،کارکنان و کارشناسان ضمن خدمت ارائۀ طریق کند .با توجه به نقش و تأثير سبک تفکر
مدیران بر کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان و گستردگی فعاليتهای این اداره ،حائز اهميت است که
رابطۀ سبک تفکر مدیران با توانمندسازی روانشناختی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان اصفهان
بررسی شود و با بهکارگيری سبک یا سبکها ی تفکری که با وظایف کارکنان انطباق بيشتری دارد،
1. Spreitzer
2. Cano-Garcia, & Hughes
3. Zhang
4. Chiang
5. Hsieh
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م وجبات ارتقای کارکنان ،سازمان و در نهایت جامعه را فراهم کرد و در پایان مدلی ارائه داد.
در همين زمينه و با توجه به اینکه تحقيقی در مورد سبک تفکر مدیران و توانمندسازی
روانشناختی در ادارۀ کل ورزش و جوانان اصفهان صورت نگرفته است ،انجام چنين تحقيقی در این
بخش الزم بهنظر می رسيد .به این منظور مدل مفهومی جدید با توجه به سبک تفکر مدیران و
توانمندسازی کارکنان طراحی شد (شکل .)1

سبک
اجرایی
سبک
قضایی

سبک
آزاد
اندیش

احساس
شایستگی

سبک
قانونی

سبک تفکر

سبک
محافظه
کار

توانمندسازی
روانشناختی

احساس
اعتماد

حق
انتخاب

احساس
مؤثر بودن

احساس
معنادار
بودن

شكل  .1مدل كلی مفهومی تحقیق

روش تحقیق
با توجه به اینکه در این پژوهش ،پژوهشگر درصدد تبيين توانمندسازی روانشناختی کارکنان براساس
سبک تفکر مدیران ادارۀ کل ورزش و جوانان اصفهان بود ،روش تحقيق حاضر از لحاظ روش از نوع
توصيفی _ اکتشافی (به لحاظ اینکه پژوهشگر وضعيت و شرایط موجود را بدون دستکاری میسنجد) و
از لحاظ هدف از نوع کاربردی است.
جامعۀ آماری پژوهش مدیران و کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان بودند که براساس
آمار ارائهشده از سوی ادارۀ کارگزینی در زمان تحقيق ( )1391تعداد مدیران  56نفر و تعداد کارکنان
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 444نفر بود .با توجه به جامعۀ آماری و محدود بودن تعداد مدیران و استفاده از معادالت ساختاری،1
کليۀ مدیران تمامشمار بهعنوان نمونۀ آماری (  56نفر) در نظر گرفته شدند و حجم نمونۀ کارکنان
براساس جدول مورگان  205نفر محاسبه شد که بهصورت تصادفی و نسبيتی از ادارات استان انتخاب
شدند .در این پژوهش ،نمونۀ مدیران مورد مطالعه به هر کدام از سؤاالت پرسشنامههای سبک تفکر و
نمونۀ کارکنان به پرسشنامۀ توانمندسازی روانشناختی بر روی طيف ليکرت که از  1تا  5نمرهگذاری
شده بود ،پاسخ دادند .بنابراین ميانگين نمرههای آزمودنیها در هر کدام از انواع سبک تفکر و
توانمندسازی روانشناختی و مؤلفههای آن بين  1تا  5خواهد بود .در این پژوهش واحد نمونهگيری فرد
است و با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی طبقهای متناسب با حجم و با توجه به جنسيت  56نفر از
مدیران و  168نفر از کارکنان انتخاب شدند .در این پژوهش از دو پرسشنامه (پرسشنامۀ سبک تفکر
استرنبرگ که دارای  104سؤال است و سبک تفکر را با  13خردهمقياس بررسی میکند و با توجه به
اینکه در این پژوهش پنج سبک تفکر قانونی ،اجرایی ،قضایی ،آزاداندیش و محافظهکار مورد نظر بود ،از
سؤالهای مربوط به این سبکها استفاده شد .بنابراین پرسشنامۀ سبکهای تفکر  40سؤالی است که
سبک تفکر مدیران را روی مقياس ليکرت اندازهگيری میکند و دیگری پرسشنامۀ توانمندسازی
روانشناختی (دارای  15سؤال که توانمندسازی روانشناختی کارکنان را در پنج خردهمقياس احساس
شایستگی ،احساس خودمختاری ،احساس مؤثر بودن ،احساس معنادار بودن ،احساس اعتماد مطالعه
کرده است) ،است.
برای سنجش روایی ابزار اندازهگيری از روایی صوری و محتوایی استفاده شد .بدین منظور،
پرسشنامه بههمراه فرم اظهارنظر بين هفت نفر از متخصصان مدیریت ورزشی توزیع شد و از استادان
خواسته شد که شکل ظاهری و ميزان هماهنگی و محتوای هر یک از سؤاالت را از نظر نگارش ،انشا و
مطابقت با اهداف پژوهش ،مشخص کنند .سپس اصالحات خواستهشدۀ متخصصان با همکاری استادان
راهنما و مشاور اعمال و پرسشنامۀ نهایی تدوین شد .در پژوهش حاضر برای سنجش پایایی پرسشنامه
پس از مطالعات مقدماتی و تعيين واریانس سؤاالت ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که پایایی
پرسشنامۀ سبک تفکر  0/87و پایایی پرسشنامۀ توانمندسازی روانشناختی  0/89بهدست آمد .بنابراین
پایایی ابزار مورد استفاده در پژوهش از اعتبار باالیی برخوردار است .با توجه به توصيفی بودن تحقيق،
روش جمعآوری اطالعات پيمایشی است و براساس پرسشنامههایی که بهصورت حضوری در اختيار
)1. Structural equation modeling(SEM
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نمونۀ تحقيق قرار داده شد ،بهعمل آمد .پس از تعيين نمونهها (مدیران و کارکنان) ،پرسشنامههای مورد
نظر پس از هماهنگی با مسئول ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان ،بين مدیران و کارکنان توزیع و
پس از تکميل ،توسط محقق جمعآوری شد .برای تجزیهوتحليل دادههای بهدستآمده ،از آزمون تحليل
عاملی و تحليل عاملی تأیيدی بهمنظور تعيين روایی سازۀ تحقيق استفاده شد .سپس از آزمون معادالت
ساختاری استفاده شد .نتایج بهوسيلۀ نرمافزار آماری SPSS-18و AMOSتجزیهوتحليل شد و از آزمون
معادالت ساختاری برای تدوین مدل استفاده شد .در تمام موارد آلفا حداقل کوچکتر یا برابر  0/05در
نظر گرفته شد.

یافتهها
اطالعات بهدستآمده از آمار توصيفی نشان داد که  76/8درصد مدیران و  58/9درصد کارمندان را
مردان و  23/3درصد مدیران و  41/1درصد کارمندان را زنان تشکيل میدهند 7/1 .درصد از مدیران و
 10/7درصد از کارکنان دارای سنی سال و کمتر 62/5 ،درصد از مدیران و  50/6درصد از کارکنان 31
تا  40ساله 31 ،درصد  41-50ساله و  30/4درصد از مدیران و  7/7درصد از کارکنان  51سال و باالتر
بودند .از نظر سطح تحصيالت 3/6 ،درصد از مدیران و  33/3درصد از کارکنان دارای مدرک تحصيلی
دیپلم و کمتر 25 ،درصد از مدیران و  41/7درصد از کارکنان مدرک کاردانی 58/9 ،درصد از مدیران و
 23/8درصد از کارکنان دارای مدرک کارشناسی و  12/5درصد از مدیران و  1/2درصد از کارکنان دارای
مدرک تحصيلی کارشناسیارشد و باالتر بودند 50 .درصد از مدیران و  26/8درصد از کارکنان در رشتۀ
تحصيلی تربيت بدنی و  50درصد مدیران و  73/2درصد کارکنان افراد دارای رشتههای تحصيلی غير
تربيت بدنی بودند .نتایج سابقۀ خدمت نيز نشان داد که  17/9درصد مدیران و  9/5درصد کارکنان
دارای سابقۀ خدمت پنج سال و کمتر 37/5 ،درصد مدیران و  35/1درصد کارکنان بين  6تا  10سال،
16/1درصد مدیران و  32/7درصد کارکنان بين  11-15سال 16/1 ،درصد مدیران و  14/3درصد
کارکنان بين  16 -20سال و  6درصد کارکنان بين  21-25سال و  12/5درصد مدیران و  2/4درصد
کارکنان دارای سابقۀ خدمت  26سال و بيشتر بودند.
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جدول  .1ضرايب مدل تحلیل عاملی تأيیدی برای متغیر پنهان سبك تفكر
ضرايب

ضريب

خطای

عاملی

تعیین

معیار

سبک قانونی

0/309

0/096

0/247

1/94

سبک اجرایی

0/465

0/217

0/278

2/7

0/007

سبک قضایی

0/82

0/672

0/263

5/24

0/001

سبک آزاداندیش

0/656

0/43

0/132

4/42

0/001

سبک محافظهکار

0/734

0/539

0/255

2/66

0/008

مؤلفهها

T

سطح معناداری
0/05

دادههای جدول  1نشان میدهد که ضرایب عاملی بين سبک قانونی و توانمندسازی روانشناختی
 ،0/309بين سبک اجرایی و توانمندسازی روانشناختی  ،0/465بين سبک قضایی و توانمندسازی
روانشناختی  ،0/82بين سبک آزاداندیش و توانمندسازی روانشناختی  0/656و بين سبک محافظهکار
و توانمندسازی روانشناختی  0/734بوده است ،بنابراین سبک قانونی  9/6درصد ،سبک اجرایی 21/7
درصد ،سبک قضایی  67/2درصد ،سبک آزاداندیش  43درصد و سبک محافظهکار  53/9درصد از متغير
پنهان سبک تفکر را تبيين میکنند .نسبت بحرانی بهدستآمده برای کليۀ مؤلفهها نيز در سطح
 α = 0/01معنادار بوده است .بنابراین مدل اندازهگيری سبک تفکر تأیيد میشود.
جدول  .2ضرايب مدل تحلیل عاملی تأيیدی برای متغیر پنهان توانمندسازی روانشناختی
مؤلفهها

ضرايب
عاملی

ضريب تعیین

خطای
معیار

T

سطح
معناداری

شایستگی

0/834

0/696

0/146

6/38

0/001

داشتن حق انتخاب

0/75

0/562

0/206

5/44

0/001

مؤثر بودن

0/744

0/553

0/164

6/35

0/001

معنادار بودن

0/869

0/755

0/182

6/29

0/001

اعتماد

0/91

0/828

0/18

7/32

0/001

دادههای جدول  2نشان میدهد که ضرایب عاملی بين مؤلفۀ احساس شایستگی و توانمندسازی
روانشناختی  ،0/834بين مؤلفۀ احساس داشتن حق انتخاب و توانمندسازی روانشناختی  ،0/75بين
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مؤلفۀ احساس مؤثر بودن و توانمندسازی روانشناختی  ،0/744بين مؤلفۀ احساس معنادار بودن و
توانمندسازی روانشناختی  0/869و بين مؤلفۀ احساس اعتماد و توانمندسازی روانشناختی 0/91بوده
است ،بنابراین مؤلفۀ احساس شایستگی  69/6درصد ،مؤلفۀ احساس داشتن حق انتخاب  56/2درصد،
مؤلفۀ احساس مؤثر بودن  55/3درصد ،مؤلفۀ احساس معنادار بودن  75/5درصد و مؤلفۀ احساس اعتماد
 82/8درصد از متغير پنهان توانمندسازی روانشناختی را تبيين میکنند .نسبت بحرانی بهدستآمده
برای کليۀ مؤلفهها نيز در سطح  α = 0/01معنادار بوده است .بنابراین مدل اندازهگيری توانمندسازی
روانشناختی تأیيد میشود.
جدول  .3مدل ساختاری رابطۀ بین متغیرهای پنهان سبك تفكر و توانمندسازی روانشناختی
ضريب

متغیرها

تأثیر

متغير پنهان

متغير پنهان

پيشبين

مالک

کل سبک تفکر

توانمندسازی
روانشناختی

0/918

R2

T

اصالحشده

0/843

4/767

سطح
معناداری

0/001

دادههای جدول  3نشان میدهد که سبک تفکر با ضریب تأثير  0/918و ضریب تعيين  0/843بر
توانمندسازی روانشناختی تأثير دارد و این تأثير با توجه به مقادیر بهدستآمده معنادار است .بنابراین با
توجه به مدل پيشبينیشده  84/3درصد از توانمندسازی روانشناختی کارکنان بهوسيلۀ سبک تفکر
مدیران قابل توصيف ،توضيح و تبيين است .شکل  2مدل معادلۀ ساختاری را نشان میدهد.
براساس نسبت کای اسکوئر ،شاخص نيکویی برازش و شاخص نيکویی برازش اصالح شده و پایين
بودن مقدار ریشۀ دوم ميانگين مربعات باقيمانده و مقدار شاخص برازش افزایشی و شاخص برازش
توکرلویس و شاخص تطبيقی و شاخص نسبت اقتصاد و شاخص ریشۀ دوم ميانگين مربعات خطای
برآورد از شاخصهای مقتصد ،بنابراین با توجه به مقادیر شاخصهای بهدستآمده مدل پيشبينیشده
تأیيد میشود.
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در تحليل معادالت ساختاری معيار مشخص و منفردی برای تصميمگيری در مورد پذیرش یا عدم
پذیرش مدلها وجود ندارد .ازاینرو برای برازش مدلهای عاملی تأیيدی و ساختاری ،شاخصهای
متعددی وجود دارد .این شاخصها به سه گروه کلی شامل شاخصهای برازش مطلق ،تطبيقی و مقتصد
تقسيم میشود .به نظر صاحبنظران یک مدل معادالت ساختاری زمانی برازش دارد که حداقل یک
شاخص از هر کدام از شاخصهای مطلق ،تطبيقی و مقتصد دادههای مدل را تأیيد کنند .جدول  4انواع
شاخصهای برازش مدل را نشان میدهد.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل معادلۀ ساختاری (مدل اندازهگیری و مدل ساختاری)
انواع شاخصها

شاخصهای برازش

مطلق

CMIN/DF
GFI
AGFI
RMR

تطبيقی

IFI
TLI
CFI

مقتصد

PRATIO
RMSEA

مقدار

ارزيابی

0/817

تأیيد

0/899

تأیيد

0/837

تأیيد

0/036

تأیيد

1

تأیيد

1

تأیيد

1

تأیيد

0/756

تأیيد

0/000

تأیيد

همانطورکه در جدول  4مشاهده میشود ،نسبت کای اسکوئر به درجۀ آزادی کمتر از  ،3شاخص
نيکویی برازش و شاخص نيکویی برازش اصالحشده دارای مقادیر نزدیک به  0/9و پایين بودن مقدار
ریشۀ دوم ميانگين مربعات باقيمانده و مقدار شاخص برازش افزایشی و شاخص برازش توکرلویس و
شاخص تطبيقی یک و شاخص نسبت اقتصاد کمتر از یک و شاخص ریشۀ دوم ميانگين مربعات خطای
برآورد از شاخصهای مقتصد صفر است ،بنابراین با توجه به مقادیر شاخصهای بهدستآمده مدل
پيشبينیشده تأیيد میشود.
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شكل  .2مدل ساختاری تحقیق

بحث و نتیجهگیری

تحقق اهداف و انجام مأموریت سازمانها زمانی به بهترین وجه انجام میگيرد که منابع انسانی
از کارامدترین و توانمندترین افراد باشند ،که در این زمينه سبک تفکر مدیران عامل مؤثری بر
توانمندسازی روانشناختی کارکنان است.

توانمندسازی کارکنان ،روش جدیدی است که مدیران برای

افزایش بهرهوری از راه افزایش تعهد کارکنان به سازمان و برعکس بهکار میبرند و این شيوۀ ارزشمندی است که
بين کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار میکند .توانمندسازی ،راهی متفاوت برای کار کردن
افراد با یکدیگر است و هدف اصلی آن تغيير ساختار مدیریت از شکل سنتی و هرمی به ساختار مشارکتی است (.)33

پژوهش حاضر در رویکردی جدید به بررسی سبک تفکر مدیران و توانمندسازی روانشناختی
کارکنان پرداخت و آنها را در قالب تأثير سبک تفکر مدیران بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان
بررسی کرد و به سنجش رهآوردهای سبک تفکر مدیران بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان و کل
سازمان پرداخت و سپس مدل مفهومی جدید ارائه شد.
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با توجه به نو بودن تحقيق حاضر و نبود تحقيق مستندی مبنی بر مدلسازی این دو متغير ،بهنظر
می رسد این تحقيق اولين بار انجام گرفته است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر یک از سبکهای
تفکر قانونی ،اجرایی ،قضایی ،آزاداندیش و محافظهکار ،متغير پنهان سبک تفکر را تبيين میکند و
براساس نسبت بحرانی بهدستآمده ،برای کليۀ مؤلفهها ،مدل سبک تفکر تأیيد شد .براساس یافتهها
سبکهای تفکر قانونی ،اجرایی ،قضایی ،آزاداندیش و محافظهکار میتوانند  92درصد بر توانمندسازی
روانشناختی کارمان تأثير داشته باشد و عدم حضور و استفاده از سبک تفکر مناسب ،براساس موقعيت و
شرایط میتواند در سازمان مشکلساز باشد .این نتایج با بخشی از یافتههای ناظم ( )1388همسوست
(.)12
بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داد که هر یک از مؤلفههای احساس شایستگی ،داشتن حق
انتخاب ،مؤثر بودن ،معناداری و اعتماد ،متغير پنهان توانمندسازی روانشناختی را تبيين میکند،
بنابراین مدل توانمندسازی تأیيد شد .نتایج این بخش با بخشی از یافتههای مالحسينی و ارسالن
( ،)1388پاکطينت و فتحیزاده ( ،)1387ابيلی و ناستیزاده ( ،)1388عطائی ( ،)1389اسپریتزر
( ،)1995قربانی و احمدی ( ،)2011سانچز ( ،)2012چئونگ ( )2012و لی یان ( )2012همسو بود
(.)27،25،22،19،17،8،11،5،2
همانطورکه در تعریف احساس اعتماد بيان شد ،احساس اعتماد یعنی احساس امنيت کردن و باور
داشتن به اینکه با آنها عادالنه برخورد میشود که براساس نتایج احساس اعتماد بهمنزلۀ یکی از
مؤلفههای توانمندسازی بيشترین تأثير را روی توانمندسازی روانشناختی دارد و پس از آن احساس
شایستگی که براساس تعریف عبارت است از ارزش قائل شدن برای اهداف شغلی براساس ایدهآلها و
استانداردها ی شخصی ،دومين مؤلفۀ تأثيرگذار بر توانمندسازی روانشناختی است .سومين مؤلفۀ
اثرگذار ،احساس شایستگی و چهارمين مؤلفه احساس داشتن حق انتخاب است .احساس مؤثر بودن
بهعنوان پنجمين مؤلفه ،کمترین تأثير را بر توانمندسازی روانشناختی دارد.
پس احساس اعتماد باالترین اولویت را نسبت به سایر ابعاد دارد .بر این اساس توانمندسازی
روان شناختی یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریت منابع انسانی و تعالی سازمانی است ،بهگونهای که
موجب درگير شدن ،انگيزش و رضایت کارکنان و تشویق کارکنان به باقی ماندن ،تعهد و وفاداری به
سازمان و در نهایت حرکت سازمان به سمت تعالی میشود .بنابراین مدیران سازمانها با افزایش
اختيارات کارکنان با ایجاد بستر آزادی عمل آنها ،افزایش مشارکت کارکنان در تصميمگيریهای

تبیین توانمندسازی روانشناختی كاركنان براساس سبك تفكر مديران ...

973

سازمانی ،افزایش حس مسئوليتپذیری در بين کارکنان ،پاسخگو بودن کارکنان در برابر مسئوليت،
تشویق مسئوليتمداری آنان از طریق سيستم پاداش منصفانه و ...میتوانند موجب تعالی سازمانی شوند.
براساس نتایج از بين سبکها ی تفکر ،سبک تفکر قضایی بيشترین ضریب اثر را داشته و بهعنوان
متغير برونزا بيشترین تأثيرپذیری را دارد و پس از آن سبک تفکر محافظهکار و سپس سبک تفکر
آزاداندیش به ترتيب بيشترین تأثير را دارند .دو سبک دیگر ،یعنی سبک تفکر اجرایی و قانونی کمترین
تأثيرپذیری را دارا هستند .براساس نتایج این تحقيق میتوان نتيجه گرفت سبک تفکر مدیران اهميت
بسياری دارد ،اما هيچ سبک تفکری بهترین نيست و سبکهای تفکر با توجه به موقعيت تصميمگيری و
شغل افراد تغيير می کند و این هنر مدیر است که براساس موقعيت از سبک تفکر مناسب بهره گيرد .با
توجه به اینکه سازمانهای ورزشی از دسته سازمانهای پویا هستند ،براساس یافتههای پژوهش حاضر
مدیران سازمانهای ورزشی با تمرکز بر ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان و با بهکارگيری
سبکهای تفکر متناسب و ایجاد فضای نوآوری و خالقيت ،بستر نوآورانۀ بيشتری را برای کارکنان فراهم
میکنند و موجب توانمندسازی روانشناختی آنان خواهند شد.
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