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وری در بین اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ارتباط بین توانمندی روانشناختی و بهره

 ورزشی 

 2كبری تلخی1يوسف ياوری

 استاديار دانشگاه شهید مدنی آذربايجان -1

 

 

 خالصه
یت وری در بین اعضای هیات علمی تربارتباط بین  توانمندی روانشناختی و بهره یررسحاضر ب شژوهپ دفه

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های استان آذربایجان  بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی رشته بدنی

از پرسشنامه توانمندی نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  45تعداد از بین آنان شرقی بود که 

های آوری دادهجمع( برای 7002وری منابع انسانی مدل اچیو )سشنامه بهره( و پر8811روانشناختی اسپریتزر و میشرا )

ها و از آزمون ضریب مستقل و تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه بین گروه tاستفاده شد. از آزمون مورد نیاز تحقیق 

د. بر اساس نتایج تحقیق ( استفاده ش≥04/0pداری )همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها در سطح معنی

بود. متوسط فرضی داری باالتر از مقدار صورت معنی وری بهروانشناختی و بهره میانگین امتیازات مربوط به توانمندی 

های آنها با در نظر گرفتن وضعیت تاهل، رتبه روانشناختی و خرده مقیاسوری و توانمندی تفاوت در امتیازات بهره

(، ولی از نظر جنسیت p≥04/0دار نبود )ا و نوع دانشگاه محل خدمت اعضای هیات علمی معنیهدانشگاهی آزمودنی

وری بیشتری روانشناختی مردان بیشتر از زنان بود. در ضمن اعضای هیات علمی با مدرك دکتری بهرهامتیازات توانمندی 

(، به عبارت ≥04/0pدار مثبت وجود داشت )بطه معنیرا ابعاد آنهاوری و روانشناختی، بهرهرا گزارش کردند. بین توانمندی 

ها نشان دهنده آن است که اساتید تربیت یافته یابد.وری نیز افزایش میروانشناختی میزان بهرهدیگر با افزایش توانمندی 

تی در وضعیت لحاظ توانمندی روانشناخ ووری بوده دارای بهرههای خود به صورت نسبتا مناسبی بدنی دانشگاه در رفتار

 برند.مناسبی به سر می

 

 وری، هیات علمی، تربیت بدنی: توانمندی روانشناختی، بهرهكلید واژگان

 

 

 مقدمه
ها ها در عصر حاضر همواره براى سازماندنیاى کنونى، دنیاى تحوالت و دگرگونى هاست، این تغییر و دگرگونی

هایى موفق هستند که خود را با شرایط به وجودآمده یان سازمانآورد. در این مها و تهدیدهایى را به وجود میفرصت

شان به توانند این گونه عمل کنند که کارکنانهایى می تطبیق داده و با تغییرات به وجود آمده همراهى کنند. فقط سازمان

هر و متخصص مهم ترین، هاى خود افزوده و به نتایج مطلوب دست یابند. تربیت نیروى انسانى ماطور مستمر بر توانایی

عامل در موفقیت هر سازمان در مواجه شدن با تغییرات محیطى است، زیرا این انسان است که مى تواند از وسایل و 

شریف زاده، محمدى مقدم، )امكانات در نتایج مطلوب جهت رسیدن به اهداف سازمان ها به نحو مطلوب استفاده نمایند 

ه عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان (. نیروی انسانی را باید ب8811

های باالیی جهت جذب و نگهداری منابع انسانی صرف می کنند تا در ها هزینهبه اهدافش دارد، از این رو امروزه سازمان

                                                 
  :نویسنده مسئولyavarif@yahoo.com        90144144100      
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ها و شرکت ها یل وجود رقابت بین سازماندل(. در عصر حاضر، به8818عرصۀ رقابت از سایر رقیبان عقب نمانند )خسروی، 

(. 8888ای یافته است )پورغالمی، عبد خدایی، فاتحی، در جهت کسب منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژه

مند باشند ولی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد ها اگر دارای بهترین فناوری بوده و از مهترین امكانات بهرهسازمان

ی الزم را نگیرند، قادر نیستند بر محیط اثر گذاشته و در عرصه رقابت موفق عمل دار نباشند و از توانایی آنها بهرهبرخور

 (.8818کنند )خسروی، 

توانمندی روانشناختی فرآیندی برای بهبود سازمانها از طریق ایجاد و گسترش نفوذ مبتنی بر صالحیت است 

به زی را نمندسااتودر آن که دد بر میگر 8211زی به سال  نمندسااتوح صطالاتعریف یخچه ر(. تا8811، *)کانگر و کاننگو

د شوه یداو دمانی زنقش سادر یا د اعطا بایستی به فرر ختیااین انستند که دامید مانی خوزنقش سار در ختیااتفویض ان عنو

سمی به معنی ر ربه طور لین باای اوبر کهد بو، واژه ای مسئولیتای پذیرش برد فرق شتیاابه معنی زی نمندسااین توو ا

(. هدف از توانمندسازی ارائه بهترین منابع فكری مربوط به 8888کوشافر، خساره آناخاتون، )خدیوی، پاسخگویی تفسیر شد

هر زمینه از عملكرد سازمان است، فرآیندی که طی آن احساس افراد در مورد خود کارآمدی افزایش می یابد و این امر از 

(. دو دیدگاه اساسی در مورد توانمند سازی 8818های غیر رسمی اعمال شود )عبدالهی، ریق سازمان رسمی با تكنیکط

کارکنان مطرح شده است. دیدگاه توانمندسازی ساختاری که شامل تعدیل ساختارهای محیط کار توسط مدیران و تسهیل 

( 8884)†وانمندسازی روانشناختی که طبق تعریف اسپریتزرباشد و دیدگاه  تدسترسی کارکنان به امكانات سازمان می

انعكاسی از حس کارکنان از کنترل در محیط کار بوده و متاثر از ادراك کارمندان از محیط کار خود می باشد. این دو 

(. 7001)اسپریتزر،  دیدگاه در کنار یكدیگر بوده و توام احساس توانمندی کارکنان در سازمان را تشكیل می دهند

تواند در رضایت ( بیان کردند که عوامل مربوط به محیط کاری و ویژگی های شخصی می7004) †لسچینگر و فاینگان 

تواند شناختی میی محیط، توانمندسازی ساختاری و روانشغلی نقش داشته باشند و لذا از طریق دستكاری محتاطانه

 بهبود یابد.

همچنین  (.7001گردد )اسپریتزر، ندان در قبال اثر بخشی کارشان میتوانمند سازی، باعث افزایش مسولیت کارم

( 8811، **()بورك 8814، †توانمندسازی به عنوان فرآیندی وابسته به عملكرد مدیریت یا راهبرد سازمانی )بینش و نانوس

اسپریتزر  باشد.( می8811 ، ††بوده و وابسته به کارکردهای منابع انسانی مانند برنامه های آموزشی و سیستم پاداش )الولر

بیان می کند که توانمندسازی روانشناختی چند وجهی بوده و ماهیت آن را  ††( به نقل از توماس و ولتهوس7002)

دانند که توان در یک مفهوم گنجاند. توانمندی روانشاختی را در قالب یک فرآیند انگیزشی در حوزه های شناختی مینمی

س معنی دار بودن، احساس شایستگی، احساس خود تعیینی، احساس تاثیر و احساس اعتماد بعد شناختی: احسا 4دارای 

نده ن دهنشا به دیگران می باشد. این حوزه های شناختی تمایالت فعلی را در ارتباط با نقش و وظیفه منعكس می کنند و

دی روانشاختی را به صورت زیر رتبه ابعاد توانمن( 7007رابینز )ست. ن امازساکارمند در شخصی به نقش ی یک جهت گیر

بندی کرده است، باالترین رتبه را مربوط به احساس شایستگی، دومین رتبه را مربوط به احساس خود تعیینی، احساس 

داشتن اعتماد به همكاران در رتبه سوم، احساس معنی دار بودن در رتبه چهارم و در رتبه آخر احساس تاثیر جای می 

( در برگیرنده عوامل فردی )تحصیالت، کانون کنترل، 7002بر احساس توانمندسازی از نظر اسپریتزر ) گیرد. عوامل موثر

جنسیت، عزت نفس( و عوامل گروهی )اثربخشی گروهی، اهمیت گروهی، اعتماد درونی گروه( و عوامل سازمانی )کاهش 

                                                 
*Conger & Kanungo 
†Speritzer 
‡Laschiger, finegan  
§Bennis, & Nanus 
**Burke 
††Lawler 
‡‡Thomas & Velthouse 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 
 اولـیــن همـایـــش ملـــــی

 یو قهرمان یریشگیدر حوزه سالمت، پ یتحوالت علوم ورزش

www.Pess2016.org         4 

باشند. نتایج ایت اجتماعی، جو مشارکتی( میابهام در نقش، حیطه کنترل، دسترسی به منابع، دسترسی  به اطالعات، حم

گذارند، از های فردی بر توانمندسازی کارکنان اثر میتفاوت حاصل از تحقیقات توانمندی روانشناختی نشان می دهد که

 (.8811)فراهانی،توانند بر فرآیند توانمندسازی موثر باشندهای شخصیتی میاین رو بسیاری از ویژگی

ورى نیروى انسانى و استفاده بهینه از نیروى انسانى یكى از برنامه هاى حیاتى براى ارتقاء بهره از سوی دیگر تالش

هاى همیشه پویاست که همواره در معرض تكامل و تغییر است. بدون تردید ورى از واژهسازمان ها محسوب مى گردد. بهره

امروزه بهره وری به عنوان یک فرهنگ وامل گوناگونى است. ورى نیروى انسانى متأثر و نتیجۀ تكامل و ترکیب عفرایند بهره

باشد و منشأ پیشرفت و توسعه اقتصادی است. این فر هنگ و های کار و زندگی بشر مطرح میو چشم انداز در تمام حیطه

آوردن حداکثر  وری به مفهوم به دستشود. بهرهها، بهترین نتیجه حاصل میدورنما به صورتی است تا با سازماندهی فعالیت

(. 8818رو و همكاران،ی بهینه از نیروی کار، توان، استعداد مهارت نیروی انسانی و غیره است )سبکسود ممكن با استفاده

وری وری یک دیدگاه فكری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهرهبهره

تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر و با اخذ نتایج بهتر از روز پیش به انجام ن میمبتنی بر این عقیده است که انسا

(. در دنیای رقابت آمیز امروز، بهره وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر 8818برساند )فرهی و همكاران 

شود، نیروی ری در سازمانها موجب میودهد. فلسفه بهبود بهرهاستراتژی بهبود، مهمترین هدف سازمان را تشكیل می

گیری آن به انسانی بتواند بهتر فكر کند، بیاندیشد، بیافریند، نوآوری کند و نگرش سیستماتیک پیدا کند. تفكری که هدف

(. بنابراین یكی از وظایف اصلی  مدیریت آن 8880جای حال و گذشته، خلق و ساختن آینده است )طاهری و حقیقی، 

ها به عمل آورد وری و عوامل موثر بر آن را به طور عمیق ارزیابی و اقدامات مناسبی برای استفاده موثر از آن است که بهر ه

 (. 8810) احمدی، 

ورى دارد و از مدیریت سازمان نقش به سزایى در فراهم آوردن زمینه مناسب به منظور نهادینه کردن و ارتقاء بهره

میت ویژه اى است، چرا که توجه و تأکید بر کرامت انسان به عنوان یک عامل این منظر مشارکت کارکنان داراى اه

هاى ضرورى براى رشد و شكوفایى توانائى هاى راهبردى سرنوشت بهره ورى را رقم مى زند. از این رو فراهم آوردن زمینه

وری توجه نكردن به بهره(. 8811، شریف زاده، محمدى مقدم)بالقوه انسان باید در رأس برنامه ریزى هر سازمان قرار گیرد 

شود، بلكه سبب افزایش تنها سبب کاهش کارایی و اثربخشی در سازمان مینیروی انسانی و توجه صرف به دیگر عوامل، نه 

وری در نیروی گردد، بنابراین ضروری است یرای افزایش بهرهضایعات و حوادث و ایجاد نارضایتی در نیروی انسانی می

کننده در افزایش کارایی و اثربخشی را شناخت و سپس در جهت کاهش عوامل دا باید عوامل بازدارنده و تسهیلانسانی ابت

در تحقیقات متعددی به بررسی عوامل تاثیر  (.8880کننده اقدام کرد )رضائیان و قاسمی، بازدارنده و تقویت عوامل تسهیل

( گزارش کردند که برخی از عوامل مانند شرایط محیطی و 8818وری پرداخته شده است. مقدس و احمدی )گذار بر بهره

وری تمام کارکنان از هر موقعیت و رده سازمانی های اجتماعی و تاریخ استخدام بر بهرهفیزیكی حاکم بر محل کار، پاداش

وری حیاتی در بهره د که نقش نیروی انسانی و مدیریت( حاکی از آن بو8814تاثیر داشت. نتایج تحقیق کارگر و همكاران )

های تبادالت، نرخ های مختلف مثل کاهش هزینهباشد. در پژوهشی مشخص شد که سرمایه اجتماعی از راهو مهم می

پذیری و بهبود کیفیت محصوالت، بهره وری نیروی انسانی جایی افراد، تسهیم دانش و نوآوری، ریسکتر جابهپایین

عالوه، در بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با (. به 8812)نیكچه فراهانی و نظری،  دهدها را تحت تاثیر قرار میسازمان

(، در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش )اسدی و رهاوی، 8810وری در مدیران سازمان تربیت بدنی ) اسدی، بهره

نشان داد که بین فرهنگ  ( نتایج8812( و در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی و شرقی )سید عامری، 8818

(، در تعیین 8818دار وجود دارد. نتیجه تحقیق مشرف جوادی، مظفری و طالبی )وری رابطه مثبت و معنیسازمانی با بهره

وری سازمان تربیت بدنی مشخص شد که در افزایش بهره وری بخش اداری ـ مالی بیشترین عوامل موثر بر افزایش بهره

وردی و ی ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و آموزش و پژوهش در رده های بعدی قرار داشتند. اهللهااهمیت را دارد و بخش

وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی، شیوه و سبک ترین عوامل موثر بر بهره( نیز نشان دادند که مهم8818همكاران )
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(، بین مولفه های 8880پژوهش سوار و موسوی) مدیریتی سازمان و عوامل فردی است. و همچنین طی نتایج حاصل از

 داری وجود داشت. وری رابطه مثبت و معنیرضایت شغلی و بهره

توانمندی روانشناختی فرآیندی برای بهبود سازمانها و افزایش صالحیت با در نظر گرفتن این که با این اوصاف 

زمینه از عملكرد سازمان است، فرآیندی که طی آن  افراد است که هدف از آن ارائه بهترین منابع فكری مربوط به هر

احساس کنترل محیط کار و خود کارآمدی افراد افزایش یافته و باعث افزایش مسولیت آنان در قبال اثر بخشی کارشان 

وی کار بهینه از نیر وری به مفهوم به دست آوردن حداکثر سود ممكن با استفادههمچنین با عنایت به این که بهرهگردد. می

بوده و دیدگاه فكری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد و در دنیای رقابت آمیز 

دهد. از این امروزی به عنوان یک فلسفه و دیدگاهی مبتنی بر استراتژی بهبود است و مهمترین هدف سازمان را تشكیل می

شود، بلكه سبب تواند سبب کاهش کارایی و اثربخشی در سازمان مینسانی نتها میوری نیروی ارو توجه نكردن به بهره

وری اعضای هیات علمی نیز موضوع بسیار گردد. بهرهافزایش ضایعات و حوادث و ایجاد نارضایتی در نیروی انسانی می

و کارآمد برای آینده هستند که ها مكانی برای تولید علم و توسعه و پرورش نیروهای توانمند مهمی است زیرا دانشگاه

نیازهای پیچیده و متعددی دارند و به خوبی شناخته شده که اساتید منبع کاری بزرگی را در سیستم مراقبت علمی 

با توجه به توضیحات فوق، کمبود پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با توانمندی دهند. از این رو تشكیل می

وری اساتید کاری و بهرهگاه ها و همچنین نبود دانش و اطالعات کافی در مورد میزان اهمالوری در دانشروانشناختی و بهره

وری اساتید تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی و تعیین ارتباط بین آنها، بررسی ارتباط توانمندی روانشناختی با بهره

تربیت بدنی  ال اساسی است که آیا اعضای هیأت علمی این سواین رو محقق درصدد پاسخ به از حائز اهمیت خواهد بود. 

ها در دانشگاهتربیت بدنی  برخور دارند. آیا اعضای هیأت علمی  توانمندی روانشناختیها از میزان مناسب و مطلوب دانشگاه

با  نمندی روانشناختیتوارا دارند و ارتباط احتمالی بین  وریبهرهانجام کار ها و فعالیت های خود میزان مناسب و مطلوب 

تا از این طریق برای دستیابی به اثربخشی و بازده بیشتر با ارایه پیشنهادات کاربردی در مورد آنان چگونه است؟ وری بهره

وری در بین کارکنان و بهبود شرایط محیطی روش های افزایش عوامل فزاینده توانمندی روانشناختی  و تقویت بهره

 ها کاست.ی و اثربخشی  افراد در سازمانسازمان، از کاهش کارای

 

 روش شناسي
های آن به صورت با توجه به ماهیتی موضوع، روش تحقیق این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است و داده

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های  میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی رشته

برای نمونه تحقیق انتخاب شدند.  نفر به صورت تصادفی به عنوان 45ربایجان شرقی بود که از بین آنها تعداداستان آذ

( 8811) *از پرسشنامه توانمندی روانشناختی اسپریتزر و میشرا ، وریتوانمندی روانشناختی و بهره گیری متغیرهای اندازه

سوال بوده  84( استفاده شد. پرسشنامه توانمندی روانشناختی شامل 7002وری نیروی انسانی مدل اچیو )و پرسشنامه بهره

این  د به همكاران تشكیل شده است.عتمادن و ابودار معنیاری، تأثیرگذری، مختادخوو از پنج خرده مقیاس شایستگی، 

ساس نتایج به دست آمده باشد. بر ا=کامالً موافقم( می4=کامالً مخالفم تا 8امتیازی ) 4پرسشنامه به صورت مقیاس لیكرت 

از این پرسشنامه، امتیازات باالتر بیانگر میزان توانایی بیشتر سازمان در توانمندسازی کارکنان بوده و برعكس امتیازات 

در پژوهش تیمورنژاد و صریحی تر بیانگر میزان توانایی کمتر سازمان در توانمندسازی کارکنان محسوب می شود. پایین

 84/0خ  نباوکری لفاو به روش آنفر  80بر اساس مطالعه روی توانمندی روانشناختی پایایی پرسشنامه ( 8818اسفستانی )

( نیز در مطالعه خود آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه توانمدسازی روانشناختی را به ترتیب 8815آمد. عبداللهی )ست دبه 

. ( به دست آوردند11/0د )عتما( و ا18/0دن )بودارمعنی(، 15/0اری )تأثیرگذ(، 18/0ری )مختادخو(، 48/0برابر شایستگی )

                                                 
*Spreitzer and Mishra 
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 78وری شامل محاسبه شد. پرسشنامه بهره 11/0در تحقیق حاضر نیز پایایی پرسشنامه توانمندی روانشناختی برابر با 

پرسشنامه وری تهیه و تدوین شده است. زیاد( در زمینه بهرهخیلی =4کم تا خیلی =8ای )گزینه 4سوال از نوع لیكرت 

وری شامل هفت خرده مقیاس، نیروی انسانی )توانایی(،  وضوح، حمایت سازمانی، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط، بهره

وری شغلی نمره باالتری بگیرد باشد. الزم به ذکر است عضو هیات علمی که در آزمون بهرهماده می 8هرکدام دارای 

باشد و می 18/0وری شغلی ور شناخته می شود. پایایی پرسشنامه بهرهعنوان فردی بهره )انحراف معیار باالتر از میانگین( به

های آمار توصیفی به دست آمد. از شاخص 22/0در مطالعه حاضر نیز پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ  برابر با 

ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز هفراوانی، درصد، درصد معتبر، میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف داد

 tهای ها نرمال شد، از آزمونها با استفاده آزمون کولموگروف اسمیرنوف که توزیع دادهپس از بررسی نوع توزیع داده

ها و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین مستقل و تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه بین گروه

تجزیه و تحلیل  α≥ 04/0در سطح معناداری  spss20ها با استفاده از نرم افزار رهای تحقیق استفاده شد. تمامی دادهمتغی

 شدند.

 

 نتایج

 
 45/81±88/4عضو هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی با میانگین سنی  45تعداد 

درصد از آنان مرد  8/25رصد از شرکت کنندگان در پژوهش زن و د 8/74سال در تحقیق حاضر شرکت کرده بودند که 

درصد( دارای  1/22نفر ) 57درصد متاهل بوده و از نظر مدرك تحصیلی  12بودند. اکثریت افراد نمونه پژوهشی، یعنی 

ارای درصد د 1/57مدرك تحصیلی دکتری بودند. بررسی رتبه علمی نمونه ها نشان داد که رتبه علمی استادیاری با 

 بیشترین فراوانی بود. 

 

 های تحقیقهای فردی آزمودنیویژگی .1جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی ویژگی

 جنسیت
 8/25 8/25 50 مرد

 8/74 8/74 85 زن

 وضعیت تاهل
 8/88 8/88 1 مجرد

 0/12 0/12 52 متاهل

 میزان تحصیالت
 7/77 7/77 87 کارشناسی ارشد

 1/22 1/22 57 دکتری

 

 مرتبه علمی

 2/50 2/50 77 مربی

 1/57 1/57 78 استادیار

 5/2 5/2 5 دانشیار
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اسمیرنوف نشان داد که اطالعات و داده های  -ها با استفاده از آزمون کولموگروفبررسی طبیـعی بودن توزیع داده

باشند و می ی توزیع طبیعی می( داراp>04/0داری به دست آمده )حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به سطوح معنی

ها نشان داد که میانگین امتیاز برای تجزیه و تحلیل داده توا ن برای تجزیه و تحلیل آنها از آمار پارامتریک استفاده کرد.

میانگین امتیاز باشد و می 4/47دست آمد که بیشتر از مقدار فرضی به 81/41±07/1روانشناختی  پرسشنامه توانمندی

یک  t. در ادامه نتایج آزمون باشدمی 4/47دست آمد که بیشتر از مقدار فرضی به 48/28±15/2وری برابربهره پرسشنامه

های آنها همگی وری و خرده مقیاسروانشناختی و بهرهای نشان داد که میانگین امتیازات مربوط به متغیر توانمندی نمونه

 باشند.بوده و در وضعیت نسبتا مناسبی می (4/7ضی )ارزش عددی متوسط فرداری باالتر از مقدار صورت معنی به
 

 ای برای بررسی میانگین متغیرهاتک نمونه tنتایج آزمون  . 2جدول                                    

 نام متغیر
 4/7Test value = 

 داریمعنی درجه آزادی T تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین

 *008/0 48 878/81 822/8 485/0 122/8 انشناختیروتوانمندی 

 *008/0 48 548/75 818/8 488/0 518/5 شایستگی

 *008/0 48 427/81 214/8 181/0 714/5 خودمختاری

 *008/0 48 071/88 848/8 217/0 148/8 تاثیرگذاری

 *008/0 48 115/8 025/8 184/0 425/8 داریمعنی

 *008/0 48 858/1 271/0 158/0 771/8 اعتماد

 *008/0 48 104/82 804/0 828/0 504/8 وریبهره

 *008/0 48 201/81 811/8 454/0 111/8 توانایی

 *008/0 48 018/88 285/8 111/0 785/5 وضوح

 *008/0 48 552/4 487/0 188/0 087/8 حمایت سازمانی

 *008/0 48 881/80 120/0 418/0 820/8 انگیزه

 *088/0 48 418/7 751/0 201/0 251/7 ارزیابی

 *008/0 48 110/1 555/0 525/0 855/7 اعتبار

 *008/0 48 818/88 858/8 182/0 157/8 محیط

 دار است. معنی P<04/0در  *

 

های آنها با در نظر گرفتن وری و خرده مقیاسروانشناختی، بهرهدر ادامه وجود تفاوت و رابطه بین  توانمندی 

( و ضریب Fای، تحلیل واریانس یک راهه )مستقل یا یک نمونه tهای ها با استفاده از آزمونیهای فردی آزمودنویژگی

وری و روانشناختی و بهرهیل قرار گرفت. بررسی وجود تفاوت در امتیازات توانمندی همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحل

های آن وری و خرده مقیاسداری در میزان بهرهها، تفاوت معنیهای آنها با در نظر گرفتن جنسیت آزمودنیخرده مقیاس

( و اعتماد =070/0p= ،508/7t)داری( و ابعاد معنی=051/0p= ،052/7tمشاهده نشد ولی توانمندی روانشناختی )

(081/0p= ،848/7t=در بین زنان و مردان متفاوت بود و با در نظر گرفتن میانگین ) های امتیازات به دست آمده مشخص

( 78/44±70/4)( بیشتر از زنان 70/48±18/1با ) داری، اعتماد و همچنین توانمندی روانشناختی مردانشد که ابعاد معنی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 
 اولـیــن همـایـــش ملـــــی

 یو قهرمان یریشگیدر حوزه سالمت، پ یتحوالت علوم ورزش

www.Pess2016.org         7 

روانشناختی وری و توانمندی داری در امتیازات بهرهدر نظر گرفتن وضعیت تاهل آزمودنی ها، تفاوت معنی است. در ضمن با

داری در میزان توانمندی روانشناختی های آنها مشاهده نشد. از لحاظ مدرك تحصیلی تفاوت معنیو خرده مقیاس

(010/0p= ،875/8-t=مشاهده نشد. از سوی دیگر از لحاظ مدرك تحص )وری داری در میزان بهرهیلی تفاوت معنی

(008/0p= ،200/7-t=مشاهده شد که اعضای هیات علمی با مدرك دکتری میزان بهره ) .وری بیشتری را گزارش کردند

وری در بین اعضای هیات علمی متفاوت بود و اعضای هیات علمی که همچنین امتیازات ابعاد توانایی، وضوح و انگیزه بهره

 وری بیشتری را گزارش کردند. رك تحصیلی دکتری بودند، در ابعاد فوق میانگین امتیازات بهرهدارای مد

های آنها با در نظر روانشناختی و خرده مقیاسوری و توانمندی به منظور بررسی وجود تفاوت در امتیازات بهره

داری در میزان اده شد، نتایج تفاوت معنی( استفFگرفتن مرتبه دانشگاهی اعضای هیات علمی از آزمون تحلیل واریانس )

ها باعث بوجود های آنها مشاهده نشد. به عبارت دیگر رتبه علمی آزمودنیروانشناختی و خرده مقیاسوری و توانمندی بهره

رسی های آنها نشده است. همچنین برروانشناختی و خرده مقیاسوری، توانمندی داری در امتیازات بهرهآمدن تفاوت معنی

های آنها با استفاده از ضریب روانشناختی و خرده مقیاسوری، توانمندی ارتباط بین سن اعضای هیات علمی با بهره

ها با متغیرهای تحقیق مشاهده نشد. در بررسی وجود تفاوت در داری بین سن آزمودنیهمبستگی پیرسون، رابطه معنی

های آنها با در نظر گرفتن نوع دانشگاه محل خدمت اعضای هیات مقیاسروانشناختی و خرده وری، توانمندی میزان بهره

های آنها وری و زیر مجموعهروانشناختی، بهرهداری در میزان امتیازات  توانمندی علمی تربیت بدنی، هیچ نوع تفاوت معنی

سوی دیگر بررسی روابط بین  ازاز لحاظ این که محل خدمت عضو هیات علمی دانشگاه دولتی یا آزاد باشد، مشاهده نشد. 

های آنها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مشخص کرد که روانشناختی و خرده مقیاسوری و توانمندی بهره

دار رابطه معنی آنتوانایی، وضوح، انگیزه و محیط ابعاد ( و =008/0p= ،427/0rوری )روانشناختی و بهرهبین  توانمندی 

در ضمن بین برخی از  دار وجود دارد.رابطه معنینیز  روانشناختی توانمندی همه ابعاد وری و بین بهرهچنین هم وجود دارد.

 دار مشاهده شد.معنی نیز روابط های آنهاخرده مقیاس

 

 و ابعاد آنها وریو بهره توانمندی روانشناختیارتباط بین  . 3جدول

 وضوح توانایی وریبهره متغیر
حمایت 

 سازمانی
 محیط اعتبار ارزیابی انگیزه

توانمندی 

 روانشناختی

ضریب 

 (rهمبستگی)
427/0 145/0 588/0 757/0 580/0 771/0 787/0 784/0 

داری سطح معنی

(p) 
008/0* 008/0* 007/0* 021/0 007/0* 800/0 088/0 080/0* 

 شایستگی

ضریب 

 (rهمبستگی)
888/0 477/0 572/0 008/0 784/0 887/0- 010/0 870/0 

داری سطح معنی

(p) 
085/0* 008/0* 008/0* 884/0 012/0 578/0 412/0 081/0* 

 خود

 مختاری

ضریب 

 (rهمبستگی)
471/0 451/0 211/0 044/0- 710/0 028/0 882/0 541/0 

 *008/0 848/0 418/0 *050/0 184/0 *008/0 *008/0 *008/0داری سطح معنی
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(p) 

 تاثیرگذاری

ضریب 

 (rهمبستگی)
451/0 480/0 588/0 725/0 575/0 778/0 814/0 752/0 

داری سطح معنی

(p) 
008/0* 008/0* 008/0* 054/0* 008/0* 801/0 810/0 027/0 

 داریمعنی

ضریب 

 (rهمبستگی)
800/0 521/0 082/0 785/0 782/0 787/0 017/0 087/0 

داری سطح معنی

(p) 
071/0* 008/0* 287/0 870/0 015/0 087/0 145/0 188/0 

 اعتماد

ضریب 

 (rهمبستگی)
810/0 718/0 080/0- 841/0 780/0 801/0 718/0 022/0 

داری سطح معنی

(p) 
001/0* 042/0 180/0 001/0* 088/0* 075/0* 085/0* 410/0 

 دار است. معنی P<04/0در *

 

 بحث و نتيجه گيري
-وری اساتید تربیت بدنی بود. بهبا بهره هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین توانمندی روانشناختی

صورت  های آن همگی بهروانشناختی و خرده مقیاسطورکلی با توجه به نتایج به دست آمده برای امتیازات توانمندی 

بوده و در وضعیت نسبتا مناسبی بودند و در این میان خرده مقیاس شایستگی متوسط فرضی داری باالتر از مقدار معنی

از دیدگاه اعضای هیات علمی آنها  در مورد این یافته چنین می توان اظهار کرد کهامتیاز را به خود اختصاص داد.  بیشترین

مانی زنقش سازیدر نمندسااتوبا عنایت به تعریف برند و از لحاظ توانمندی روانشناختی در وضعیت مناسبی به سر می

.به عبارت دیگر اعضای هیات کندرا بیشتر میمسئولیت ای پذیرش برق آنها شتیاراختیااین اکه کنند میرختیاداحساس اخو

رود که احساس کنند. از این رو انتظار میعلمی تربیت بدنی احساس خود کارآمدی و کنترل در مورد کار و شغل خود می

ثر بخشی کارشان مناسب و باال در مورد توانمند سازی، باعث افزایش مسولیت اعضای هیات علمی تربیت بدنی در قبال ا

گردد. همچنین با توجه به قالب بندی توانمندی روانشاختی در یک فرآیند انگیزشی در حوزه های شناختی که تمایالت 

، و با ستنامازساخود در شخصی به نقش ی نده یک جهت گیرندهنشا فرد را در ارتباط با نقش و وظیفه منعكس کرده و

اعضای هیات علمی تربیت رود که انتظار میهای آن روانشناختی و خرده مقیاس توانمندیاحتساب امتیازات حاصل برای 

ابعاد از لحاظ مسایل مربوط به شغل و کار در وضعیت خوب و مطلوبی قرار داشته باشند.همچنین بر اساس مبانی نظری بدنی

اند و به احساس شایستگی اختصاص دادهاند که باالترین رتبه را مربوط توانمندی روانشاختی را به صورتی رتبه بندی کرده

در مطالعه حاضر نیز بعد احساس شایستگی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد که این موضوع حاکی از این است که  

های کنند. یافتهاعضای هیات علمی برای تصدی شغل تدریس در دانشگاه در خود به اندازه کافی احساس شایستگی می

و  (7002اسپریتزر )(، 8811(، بورك )8881بنیس و نانوس )نتایج بیشتر مطالعات در این زمینه از جمله  تحقیق حاضر با

 ( همخوانی دارد.8881رابینز )
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داری صورت معنی های آن همگی بهوری و خرده مقیاسدر ضمن بر اساس نتایج مشخص شد که امتیازات بهره

عیت نسبتا مناسبی بودند و در این میان خرده مقیاس وضوح بیشترین امتیاز را بوده و در وض متوسط فرضی باالتر از مقدار 

وری از دیدگاه اعضای هیات علمی آنها از لحاظ بهره در مورد این یافته چنین می توان اظهار کرد کهبه خود اختصاص داد. 

د در پی کسب حداکثر بازده و سود خومانی زنقش سادر وری بهرهبا عنایت به تعریف برند و در وضعیت مناسبی به سر می

تربیت بدنی سعی  اعضای هیات علمیبهینه از نیرو، توان، استعداد و مهارت خود هستند. به عبارت دیگر  ممكن با استفاده

ها، بهترین نتیجه و بهره را حاصل آورند و منشاء پیشرفت و توسعه دانشگاه خود و تمایل دارند تا با سازماندهی فعالیت

وری به عنوان یک بهرههمچنین با توجه به قالب بندی ند و آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشند. باش

تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر و با اخذ نتایج بیشتر دیدگاه فكری که همواره مبتنی بر این عقیده است که انسان می

ها در دنیای امروزی از سوی دیگر، با در نظر گرفتن ت آمیز بودن فعالیتاز روز پیش به انجام برساند از یک سو و رقاب

رود اعضای هیات علمی تربیت بدنی بتوانند بهتر فكر کرده، با سعی و تالش امتیازات حاصل برای بهره وری انتظار می

های تحقیق یافتهنمایند. مناسب و اثربخش، با خالقیت و نوآوری آینده روشن و قابل قبولی را برای دانشگاه خود خلق 

(، 8818زاده) شریف (،8818(، ساعتچى )8818محمدى ) جمله تحقیقات حاضر با نتایج بیشتر مطالعات در این زمینه از

 همخوانی دارد. (8814( و جزینى )8811قرایى ) و مقدم خدادادحسینى، محمدى

های فردی اعضای هیات علمی تربیت بدنی گیدار بین برخی از ویژیافته دیگر این مطالعه عدم وجود رابطه معنی

از جمله وضعیت تاهل، مرتبه دانشگاهی، سن و دولتی یا آزاد بودن دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی با توانمندی 

داری و اعتماد های آن را نشان داد ولی از نظر جنسیت توانمندی روانشناختی و ابعاد معنیروانشناختی و خرده مقیاس

داری اعضای هیات علمی که دارای مدرك تحصیلی دکتری بودند، در ابعاد خودمختاری و معنیبود و بیشتر از زنان مردان 

داری و ها حاکی از آن است که مردان در مقایسه با زنان احساس معنیمیانگین امتیازات بیشتری را داشتند. این یافته

باشند در خود ابتكار، یات علمی که دارای مدرك تحصیلی دکتری میاعتماد به نفس بیشتری دارند و آن دسته از اعضای ه

دار بین اکثر کنند. در ضمن نتایج مطالعه عدم وجود رابطه معنیاستقالل و همچنین هویت و ارزش بیشتری را احساس می

دولتی یا آزاد  های فردی اعضای هیات علمی تربیت بدنی از جمله جنسیت، وضعیت تاهل، مرتبه دانشگاهی، سن وویژگی

های آن را نشان داد ولی از نظر مدرك تحصیلی وری و خرده مقیاسبودن دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی با بهره

وری میانگین امتیازات بیشتری را داشتند. این اعضای هیات علمی که دارای مدرك تحصیلی دکتری بودند، از نظر بهره

هیات علمی با مدرك دکتری در مقایسه با اعضای هیات علمی با مدرك کارشناسی ها حاکی از آن است که اعضای یافته

ها و اقدامات آنها در کسب نتایج مطلوب و دستیابی ارشد احساس برخورداری از بازده و اثربخشی بیشتری دارند و فعالیت

 به اهداف دانشگاه موثرتر و مفیدتر است.

مستقیم و های آنها نشان از وجود رابطه و خرده مقیاسوری رهتوانمندی روانشناختی، به بررسی روابط بین

این یافته حاکی از  های آنها مشاهده شد.بیشتر خرده مقیاسهمچنین وری و داری بین توانمندی روانشناختی و بهرهمعنی

شود. نها نیز زیاد میآوری بهرهمیزان  توانمندی روانشناختیآن است که در بین اعضای هیات علمی تربیت بدنی با افزایش 

وری اعضای هیات علمی و دستیابی به اهداف از پیش از این رو بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به منظور حفظ و بهبود بهره

اندرکاران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تعیین شده و  کسب نتایج مطلوب و مورد انتظار به مسئولین و دست

های الزم در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت شود تا اقدامات و تالشها پیشنهاد مین رواسای دانشگاهآزاد اسالمی و همچنی

آمدهای توانمندی توانمندی روانشناختی اعضای هیات علمی را به اجرا درآورند تا از این طریق بتوانیم شاهد از گسترش پی

ی هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچنین شكوفایی وری و کارائی اعضاروانشناختی بوده و در نتیجه بهبود بهره

های مختلف و به ویژه در رشته تربیت بدنی و ها در رشتههرچه بیشتر علم و دانش و ارتقاء سطح علمی اساتید دانشگاه

 علوم ورزشی باشیم.
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 کارشناسی ارشد، مدیریت نامه پایان .ناجا ستاد افسران توانمندسازی در مؤثر عوامل .(8814)علیرضا . جزینی،85

 ستاد. و دانشكده فرماندهى انتظامی، علوم دانشگاه انتظامى. وفرماندهى
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Relation between empowerment with productivity among physical education and 

sport faculty members 
 

 

Abstract 

This study examined relationship between psychological empowerment and productivity 

among physical education and sport faculty members. The study population included all 

Physical Education and Sport Sciences faculty members of East Azarbaijan Province 

universities, among which 54 members randomly were selected as the samples. 

Psychological empowerment and productivity questionnaires were used to collect the 

required data.  To analyze data independent t-test and ANOVA were used to compare 

groups and Pearson correlation coefficient was used for the relationship between variables 

at p≤0.05 level. Based on the results the mean score of psychological empowerment and 

productivity were significantly higher than the average value. The differences in scores of 

productivity and psychological capabilities and their subordinates with regard to faculty 

members' marital status, academic rank and the kind of university were not significant 

(p≥0.05), but men reported higher psychological empowerment than women. Also faculty 

members with PhD degree reported to have more productivity than faculty members with 

MA degree. Psychological empowerment, and their subordinates were positively correlated 

(p≤0.05), in other words the productivity exceeds by psychological empowerment 

increasing. Results indicate that physical education teachers and Sport Sciences faculty 

members have productivity in their works and also are in a good state of psychological 

empowerment. 
 

 

Keywords: psychological empowerment, productivity, faculty member, physical education 
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