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 کل ورزش و جوانان    اداراتپیشایندهای ساختار توانمندساز 

 ای با پیامد اخالق حرفه
 

 3محسن شیرمحمدزاده دکتر،2علیشاهیابوالفضل قاسم زادهدکتر، 1سیدمحمد کاشفدکتر، 1*یوسف اقدمی

 ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیهگروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی .1
 جان یآذربا یمدن دی شه دانشگاه ،یروانشناس و یت ی ترب علوم دهکدانش ،یت ی ترب علوم گروه .2
 جان یآذربا یمدن دی شه دانشگاهی، روانشناس و یت ی ترب علوم دانشکده، یگروه علوم ورزش .3

 ( 20/03/1399، تاریخ پذیرش: 18/01/1399تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

 ساامما  روی فرا را هاییچالش که پیوسته محیطی تغییرات سبب به

 باقی رقابت صحنۀ در همواره بتوانند آنها اینکه دهد، برایمی قرار اه

و ساختاری توانمند  افراد به کنند، اداره خود نفع به را تغییرات بمانند و
 در فراینادهای بتوانناد شده نهادینه توانمندی واسطۀ به که دارند نیام

 (. 1بزنند ) نوآوری به دست کاری
نشا  دهناده ترکیاب (. ساختار، 2  است )اساختار، صحنه عملیات سامم 

کلی روابط اجزاء سامما  است و اساس و اصولی را که افراد در تعامل با 
یکدیگر و در راستای وظایف شغلی خود در سامما  باید به کار گیرناد را 

 (. 2نماید )تبیین می
 
 
 
 

 
 در کشور انجام شده اسات  1های بسیار در ممینه ساختار ساممانیپژوهش

ی کنو  مورد توجه قارار نگرفتاه اسات، ایادهآنچه مغفول مانده و تا  اما
 . باشدایجاد ساختارهای توانمندسام در ساممانها می

یکی ام متغیرهایی اسات کاه باه   2توانمندنظرا ، ساختار  به معم صاحب
به شیوه ی بسیار رایا  توانمند  کند. ساختار  کمك می    3نوآوری ساممانی
 ارتباط افقی گوناگو  و میاد و رسمی  ، الگوی4تمرکزم  دعبا درجه باالی  

اگار توانمناد شاوند   ساممانهاساختار  (.  3)  سامی اندك تعریف شده است
  (.4) شودآنا  می پویایی کارکنا  و 5باعث رضایت

 و اسات پیچیده مفهومی ( ساختار ساممانی توانمندسام3)  محققا به نظر  
  دارد.باط تار ساختاریروانشناختی و  عوامل با
 
 
 

 چکیده

و توجه باه آ   است کارکنا  یهاتیفعال ساختن توانمند در سامما  یندهایفرآ  و  ساختارها  یاثربخش  یدهنده  نشا   توانمندسام  ساختارزمینه:  
 سااختار یندهایشاایپ یسااختار_ یعلا مدل ارائهپژوهش حاضر با هدف بنابراین ای ضرورتی غیر قابل اغماض است. برای ایجاد اخالق حرفه

   انجام شده است. ایبا پیامد اخالق حرفه کشور غرب شمال یاستانها جوانا  و ورمش  کل ادارات توانمندسامساممانی 
 کارکناا نفار ام  588باشد. حجام جامعاۀ آمااری یابی معادالت ساختاری( مییابی علی )مدلمدل  و مبتنی برتوصیفی    حاضرپژوهش  :  روش
به عنوا  نمونه انتخاب شادند.  ایطبقهگیری تصادفی ش نمونهرونفر به   230که    بود  کشور  غرب  شمال  یاستانها  جوانا   و  ورمش  کل  ادارات

روابط بین متغیرهای مکنو  در الگوی مفهاومی باا اساتفاده ام مادل معاادالت استفاده شد.    استانداردهای  ها ام پرسشنامهآوری دادهبرای جمع
 ساختاری تعیین شدند.

ناختی، تعامل اجتماعی، تسهیم داناش و فنااوری اطالعاات بار سااختار سااممانی توانمندسامی روانش  آمده،  دست  به   ینتا  براساس  یافته ها:
ساختار ساممانی توانمندسام بر اخالق حرفاه ای  که داد نشا  نیهمچن  ینتا. دندار  دارییمعن  و  مثبت  اثر علی  میمستق  صورت  بهتوانمندسامی  

 . دارد  دارمستقیم و معنی اثر علی
های خوبی نیاز ام همادیگر دارناد کاه بینیدار با همدیگر، پیشضمن داشتن رابطه معنی  متغیرهای تحقیقه  ک  نتای  نشا  داد  نتیجه گیری:

 .گردندکارکنا  موثر واقع ای همراه با افزایش در اخالق حرفهساختار ساممانی توانمندسام بهبود  در توانندها میتوجه به این ممینه
 
 ایاخالق حرفه ،یساختار -یروانشناخت عوامل  توانمندسام،  ساختار: واژگانلیدک

 dr.aghdami@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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را   پژوهشگرا  تاثیر عوامل و متغیرهای مختلف روانشناختی و ساختاری
گاارار ام عواماال تااثیر .انادبار سااختار ساااممانی توانمناد بررساای کارده

( و 5)  6توانمندساامی روانشاناختی  متغیار  ،روانشناختی بر ساختار توانمند
گرار بار ی تاثیررهمچنین ام عوامل ساختا  باشد.می(  6)  7تعامل اجتماعی

(؛ و فنااوری 7)  8ساختار ساممانی توانمندسام  عبارتناد ام تساهیم داناش
توانمندساام و   سااممانی  سااختار  نیب( اشاره نمود. همچنین  8)9اطالعات

ام جملااه اینکااه ساااختار وجااود دارد.  یدار یآ  رابطااه معناا یاماادهایپ
( 9) 10ایرفهحعوامل فردی ام جمله اخالق ساممانی توانمندسام بر برخی 

 .گرار استتاثیر
بر نحوه رفتاار  که است قواعدی استانداردها و ای مجموعهحرفه اخالق

متعهاد  ایحرفاه اخاالق  .(10)  شاودتمام اعضای یك حرفه اعمال می
ی جمعای در شد  انرژی ذهنی، روانی و فیزیکی فرد یا گاروه باه ایاده

تهیه  (.11) سعه استواستعداد درونی گروه و فرد برای تجهت اخر قوا و  
ها، ام یاك طارف باا هادف افراد در سامما   11و تدوین وظایف اخالقی

تحقق بخشید  باه اهاداف ساامما  و ام طارف دیگار پاسا  داد  باه 
 (.12شود )های اخالقی کارکنا  تهیه و تدوین میابهامات و رفع دغدغه

 واالی هجایگاا باه به آنچه بیا  گردید و همچنین با توجه توجه با لرا

 متاولی و گاردا  که باامی موضوع این همچنین و جامعه، در ورمش

-مای انتظار باشند؛می های ورمشیسامما  ورمش، بزرگ جامعه اصلی
 ماورد بسیارورمش و جوانا  ادارات  در ایحرفه اخالق مبحث که رود

 تاکید باشد.
و  هساختار ساممانی یکی ام مهمترین ابعااد هار ساامما  باودام آنجا که  

دستیابی به هدف( باه تواند بر محصول )تناسب آ  با محیط ساممانی می
عنوا  بعد دیگر بر سامما  تاثیر گرارد، این پژوهش باه دنباال بررسای 

ورمش و ادارات  ایبا پیامد اخالق حرفه  وضعیت ساختار ساممانی توانمند
ی  ااستانهای شمال الغرب کشور طراحی و اجرا شد. امید است نتجوانا   

را باه اهمیات سااختار   ورمش و جواناا این تحقیق مدیرا  ساممانهای  
ریازی دقیاق در د با برناماهنساممانی بیشتر آگاه و آشنا نماید و آنا  بتوان

دام جهت بهسامی مناسب و توانمند و دساتیابی باه اهاداف ساامما  اقا
 نمایند.  

اط باین بدر مجموع براساس آنچه بیا  شد، الگوی مفهومی و نظری ارت
سااختار سااممانی توانمندساام باا پیاماد   یو ساختار  یعوامل روانشناخت

 .است شکل ذیل تنظیم شده ای بهخالق حرفها

 
 پژوهشمفهومی روابط بین متغیرهای مدل : 1 نگاره

 روش 
پژوهش حاضر ام نظر هدف، کاربردی و ام نظر نحوه گردآوری اطالعات 

یابی معاالت سااختاری باود.   لتوصیفی و به طور مشخص مبتنی بر مد
 جواناا  و ورمش ادارات کارکناا  هیکل  شامل  پژوهش  نیا  یآمار  جامعه
باا (  لیاردب  منجا ،  ،یغرب  ،یشرق  جا یآذربا)  کشور  شمالغرب  هایاستا 

 گرفتن نظر در با شده انتخاب نمونۀ حجم. بودنفر  588حجم آماری  

ا  بیشتر مینبرای اط هباشد. کمی نفر 230 گیرینمونه جدول معیارهای
 ای بود.گیری تصادفی طبقهروش نمونهپزسشنامه پخش گردید.   250

( 6/61 معاادل) نفار 154  دهد کههای جمعیت شناحتی نشا  میویژگی
  اند.بوده م  کارکنا ( درصد 4/38 معادل) نفر 96 و  مرد

نفر  28درصد( دارای سطح تحصیالت دیپلم،   4نفر )معادل    10  همچنین
 66درصاد( لیساان ،  2/56نفر )معادل  140درصد( فوق دیپلم،   2/11)  
ند. دبو درصد( هم دارای سطح تحصیالت ارشد و باالتر 5/26فر )معادل  ن
  اند.پاس  ندادهنفر به این سوال  6

 نفر 72 کمتر، و  سال  5  خدمت  سابقۀ  دارای(  درصد  6/3)  نفر  9همچنین  
( درصاد  2/51)  نفر  128  ،سال  6-10  خدمت  سابقۀ  دارای(  درصد  8/28)

 ساابقۀ دارای( درصاد 4/16) نفار  41  سال،  11-20  خدمت  سابقۀ  دارای
  . اند بوده سال  21-30 خدمت

 پرسشنامه استاندارد استفاده شدآوری اطالعات ام شش برای جمع
 گویه 15؛ توانمندسامی روانشناختی با (4) گویه 12 با توانمندسام ساختار

 گویاه 7(؛ تعامال اجتمااعی باا 15) گویه  6ا  ب؛ تسهیم دانش  (14و    13)
 8ای باا ( و اخالق حرفاه17گویه ) 10(؛ کاربرد فناوری اطالعات با  16)

 ای لیکرت تدوین شد.طیف پن  درجهشد. که با سنجیده ( 18گویه )
کاه  شد استفاده کرونباخ یآلفاها ام برای تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه

، 74/0اجتمااعی  تعامال ،82/0 داناش  میه ست  ،88/0  یتوانمندسام  برای
 یاحرفاه اخاالق و 88/0 توانمندساام سااختار  ،86/0  اطالعاات  یفناور
 لیتحل  ام  هاپرسشنامه  ییروا  یبررس  جهت  نیهمچن.  آمد  دست  به  90/0
 باه مرباوط  برامش  یهاشاخص  یبررس  طبق.  شد  استفاده  یدیتائ  یعامل
 . گرفت  قرار دیتائ ردوم  هاپرسشنامه ییروا  ،یریگاندامه یهامدل

جهت بررسی روابط بین متغیرهای مکنو  و اندامه گیری شده در الگوی 
 LISRELمفهومی ام مدل معادالت ساختاری با استفاده ام نارم افازار 

 .استفاده شد

 

 هایافته
مساتقیم تساهیم داناش بار ضریب مسایر  (  1با توجه به جدول شماره )

 ,13/5)ی دار دیده می شود معن  27/0ضریب  ساختار توانمندسام با مقدار

t= 27/0(ß=   ضریب مسیر مساتقیم فنااوری اطالعاات بار سااختار

 =t ,87/10)  معنی دار دیده می شود 57/0توانمندسام با مقدار ضریب 

57/0(ß=   همچنین ضریب مسیر مستقیم توانمندسامی بار سااختار باا

ضریب  .=t= 18/0(ß ,96/2) معنی دار دیده  شد 18/0مقدار ضریب 
ختار توانمندسام با مقدار ضاریب مسیر مستقیم تعامل اجتماعی نیز بر سا
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ضاریب مسایر  .=t= 15/0 (ß ,63/2) باشادمعنی دار دیده می 15/0
 68/0مستقیم ساختار توانمندسام بر اخالق حرفاه ای باا مقادار ضاریب 

 .=t= 68/0(ß ,38/14) معنی دار دیده می شود

 ای اخالق حرفه امدیبا پقیم پیشایندهای ساختار توانمندساز ستم اثر علیضرایب  :1جدول 
 نتیجه t ضریب مسیر استاندارد مسیر فرضیه ها 
 اثر مستقیم ندارد  96/2 18/0 توانمندسامی بر ساختار 
 اثر مستقیم دارد  13/5 27/0 تسهیم دانش بر ساختار 

 مستقیم ندارد اثر  63/2 15/0 تعامل بر ساختار 

 اثر مستقیم دارد  87/10 57/0 ت بر ساختار افناوری اطالع

 اثر مستقیم دارد  38/14 68/0 ساختار بر اخالق حرفه ای 

X2 = 1569/72,  df = 768,   X2/df = 2/04,   RMSEA =0/06,  GFI =0/89,   CFI =0/89,    NNFI= 0/90 

 

 ثبح
توانمندسااامی روانشااناختی باار ساااختار نتیجااه تحقیااق نشااا  داد کااه 

 باا نتاای  حاصالنتاای   .  داردداری  مثبات و معنای  اثر علی  سامدتوانمن
نتای  پژوهش محققاا  نشاا   باشد.همسو می( 21و  20، 19محققا  )

داد که توانمندسامی کارکنا  و مدیرا  به طور مستقل پیش بینی کننده 
(. همچنین محققا  در پاژوهش خاود 22ساممانی توانمند است )ساختار  

ش دادناد کاه باین متغیرهاای تغییار، توانمندساامی راین نتیجه را گازا
دار وجاود دارد نا  و ساختار ساممانی توانمند رابطاه مثبات و معنایکارک
(23.)  

 یساااممان ساااختار باارهمچنااین نتااای  نشااا  داد کااه تسااهیم دانااش 
نشا  دادناد کاه  محققا . دارد  دارییمعن  و  مثبت  اثر علی  یتوانمندسام

ابطاه باین سااختار و اثربخشای ندساام در رمنقش توان  12مدیریت دانش
 (.24)  باشد.  ایفا می کند که با نتای  تحقیق حاضر همسو می  13ساممانی

-پیشدانش    تسهیمهای پژوهشی محققا  نشا  داد که  همچنین یافته
 .(25) باشدساختارهای ساممانی توانمندسام می   بینی کننده قوی

 یسااممان سااختار بارجتمااعی انتای  نشا  داد که تعامال   نعالوه برای
محققا  در پژوهش خاود . دارد  دارییمعن  و  مثبت  اثر علی  یتوانمندسام

بین کارآمادی گروهای و تعامال باین آنهاا باا به این نتیجه رسیدند که 
ساختار ساممانی توانمند رابطه مثبت و معنی دار وجاود دارد و کارآمادی 

باشد کاه انی توانمند میم بینی کننده ساختار سامگروهی و تعامالت پیش
 (26باشد )با نتای  تحقیق همسو می

سااختار سااممانی نتای  تحقیاق نشاا  داد کاه فنااوری اطالعاات بار  
 تحقیقای در تامساو  دارد. داری مثبات و معنای  اثر علایتوانمندسامی  

 و سااده ارتبااط  ایان ولای دارد، ارتبااط  ساختار با فناوری که کرد  اعالم
 که کردند اعالم تحقیقی در( 28) محققا  نیهمچن .(27)  نیست مستقیم
 ارتباط   بیشتر  تفکیك   و  کمتر  14رسمیت  تمرکز،  عدم  با  اطالعات  فناوری
 و دهادمای افازایش ساامما  پیچیادگی ادارۀ بار  را  مدیر  توانایی  و  دارد

 این  و  کندمی  فراهم  عملکرد  با  ارتباط   در  منسجمی  و  سریع  بامخوردهای
 .شودمی  ترپایین سطوح به  15اختیار تفویض تسهیل سبب امر

تحقیق همچنین نشا  داد که ساخنار سااممانی توانمندساامی بار نتای   
یافتاه هاای محققاا  . دار داردم و معنایمستقی اثر علیای  اخالق حرفه

بینی کننده مثبات و معناادار نشا  داد که ساختار ساممانی تواناسام پیش

 در( كیامکان ایا كیاارگان) یمماناسا ساختار  نوع(.  29اخالق می باشد )
  (.30) هستند لیدخ یاخالق اصول کرد  یجار
 

 گیرینتیجه
 ،یروانشاناخت یتوانمندساام  که  گرفت  نتیجه  توا می  هایافته  به  توجه  با

بار   مساتقیم  طاور  به  اطالعات  یفناور  و  یاجتماع  تعامل  دانش،  میتسه 
سااختار سااممانی  همچناین.  دارد  اثر علی  ساختار ساممانی توانمندسامی

 .باشاد  می  دارمعنیمستقیم و    اثر  دارای  ایاخالق حرفه  توانمندسامی بر
باا   رابطاه  در  توانمندساامسااختار    تااثیر  و  نقش  به  باید  سامما   بنابراین

 به را ساختار توانمندسامی بروم ممینۀ و کند اساسی توجه  ایاخالق حرفه
 ساامما   محایط  در  را  ایحرفهاخالق    برای  المم  بسترهای  ایجاد  منظور
 .  بخشد بهبود
 

 مالحظه های اخالقی
و حاق داری  در پژوهش حاضر اصول اخالقی رضاایت آگاهاناه، امانات

 اند.مورد توجه قرار گرفتهمعنوی مولفین آثار 
 

 سپاسگزاری
که در اجرای  ادارات ورمش و جوانا  شمالغرب کشور کارکنا  تمامی ام

 .شودمی یقدردان و تشکر امداین پژوهش محققا  را یاری نموده
 

 هنام واژه
 Organizational Structure .1 ساممانی  ساختار

 Enabling structure .2 توانمند  ساختار

 Organizational Innovation .3 نوآوری ساممانی 

 Decentralization .4 عدم تمرکز 

 Satisfaction .5 رضایت 

 Psychological Empowerment .6 توانمندسامی روانشناختی 

 Social Interaction .7 اجتماعی   تعامل

 Sharing Knowledge .8 دانش  تسهیم 

 Information Technology .9 اطالعات  فناوری

 Professional Ethics .10 اخالق حرفه ای 

 Ethical Duties .11 وظایف اخالقی 
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 Knowledge Management .12 مدیریت دانش 

13. Organizational Effectiveness 

  اثربخشی ساممانی 

 Formality .14 رسمیت 

 Delegation of Authority .15 اختیار  تفویض
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