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 مدل یابی تاثیر توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی تنش شغلی در کارکنان فدراسیون فوتبال

 .بهرام یوسفی3.کامران عیدی پور 1.معصومه بخیت1
 .کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی1
 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی 2 
 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی. 3 

 چکیده
د و توانمندسازی روان شناختی کارکنان، به عنوان فرآیند افزایش انگیزش درونی تعریف شده است به معنی آزاد کردن نیروها و قدرت درونی افرا

شایستگی های کارکنان می باشد )هیل و همکاران،  همچنین، فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت ها برای شکوفایی استعداد ها، توانایی ها و
(، توانمندسازی کارکنان را عنصر مهمی در دست یابی به نتایج عالی شغلی عنوان کرد. چنانچه افراد احساس توانمندی کنند،  2212(. سانچز  )2213

با کیفیّت خوب، رضایت شغلی، سامت و بهداشت روانی،  منافع سازمانی و فردی متعددی از قبیل خاقیت، انعطاف پذیری، حل مسئله، عملکرد شغلی
عملکرد شغلی را در بر خواهد داشت. با توجه به اهمیّت توانمند سازی به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه منابع انسانی در سازمان و تأثیر آن بر 

کارکنان، محقق بر آن شد تا تأثیر توانمندسازی روانشناختی با نقش  کارکنان و نهایتاً بهبود عملکرد سازمانی و هم چنین کاهش میزان فشار روحی
عه میانجی گری تنش شغلی را بر عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جام

بود. نمونه آماری به دلیل کم بودن حجم جامعه به صورت کل شمار در  1315نفر در سال  135آماری شامل کلیه کارکنان فدراسیون فوتبال به تعداد 
سؤال است و  12(، که شامل 1115نظر گرفته شدند. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر )

مؤثر بودن در کار، احساس داشتن حق انتخاب( را می سنجد، دوم چهار بعد )احساس معنادار بودن شغل، احساس داشتن شایستگی، احساس 
(، بود. تحلیل داده ها با استفاده از 2221سوالی تنش شغلی از اویانگ ) 5(، و در نهایت پرسشنامه 1142سوالی عملکرد شغلی پاترسون ) 16پرسشنامه 

ستنباطی صورت گرفت و در راستای تحلیل های تکمیلی از معادات ساختاری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و ا 42/3نرم افزار لیزرل نسخه 
ا ضریب برای مدل سازی روابط علّی استفاده و مدل مورد نظر ارائه شد. نتایج تحقیق نشان داد که، توانمند سازی روانشناختی به صورت مستقیم و ب

وانمندسازی روانشناختی به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی تنش شغلی بر روی عملکرد شغلی تاثیر گذار است. همچنین ت 56/2استاندارد 
اثر گذار است، به بیانی دیگر متغیر تنش شغلی متغیر توانمند سازی روانشناختی و عملکرد شغلی را بصورت  23/2بر عملکرد شغلی با ضریب استاندارد 

(، هم جهت 2213( و هامید و همکاران )2213نتیجه یافته های چیانگ و همکارانش ) مثبت میانجی گری می کند. نتایج این بخش از تحقیق با
ه معنای است.نتیجه گیری می شود کارکنانی که به ارزش کار خود در سازمان واقف باشند، با نیروی مضاعف برای سازمان کار خواهند کرد و این همه ب

 کاهش تنش شغلی و افزایش عملکرد شغلی خواهد بود. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    پوستر مقاات                                                                     نجمن علمی مدیریت ورزشی همایش ملی ا دومیندومین                      
  

122 

 

 منابع:

1. Hamid, S. F., Nordin, N., Adnan, A. A., & Sirun, N. A Study on Primary School Teachers’ Organizational 
Commitment and Psychological Empowerment in the District of Klang. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (2213). 

12, 432-434. 

 

2. Chiang, Y. H., Shih, H. A., & Hsu, C. C. High commitment work system, transactive memory system, and new product 

performance. Journal of Business Research, (2213). 64(3), 631-632 

 

3. Hill, N. S., Kang, J. H., & Seo, M. G. The interactive effect of leader– member exchange and electronic 

communication on employee psychological empowerment and work outcomes. The Leadership Quarterly, (2213). 25 (3), 
442-433. 

 

3. Sanchez, T. Obtaining Employee Empowerment. Nurse Leader, (2212).  12 (2), 33- 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

