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 چکیده

پژوهش ت اما نظمی پویا دارد. هاي گوناگون اسکه متأثر از آشوبیدرحاله است و دیچیپ يساختارداراي است که  ییهاازجمله مقولهورزش 
انجام  وانانکارکنان وزارت ورزش و ج يو توانمندساز ینظم آشوب هايیژگیو ینبر رابطه ب یاخالق ياثر رهبري سازحاضر با هدف مدل

نظر شیوه گردآوري  پیمایشی و از-گرا، از لحاظ استراتژي توصیفیاز نوع تحقیقات فرا اثبات پاردایمبر مبناي روش تحقیق حاضر گرفت. 
جامعه آماري پژوهش  .میدانی به اجرا درآمده است صورتبههاي همبستگی با رویکرد معادالت ساختاري بوده که ها در زمره پژوهشداده

مول اي استفاده شد و حجم نمونه از طریق فرگیري خوشهگیري از نمونه. جهت نمونهاستوزارت ورزش و جوانان کارکنان شامل کلیه 
هاي پردازشیشپیت و با انجام نهادرشده میان کارکنان وزارت يآورجمعپرسشنامه توزیع و  302از مجموع تقریبی  .کوکران تعیین شد

؛ اطالعات جمعیت مهپرسشنایق شامل پنج ابزار تحق وتحلیل قرار گرفت.پرسشنامه مورد تجزیه 290هاي پرت، ها و حذف دادهادهد
 د.) بو2011آشوب، توانمندسازي کارکنان، پرسشنامه استاندارد رهبري اخالقی کالشون و همکاران (شناختی، پرسشنامه مدیریت نظم

ها در تحقیقات متعددي در حوزه مدیریت ورزشی استفاده شده و مورد تأیید قرار گرفته است. پرسشنامه روایی سازه و روایی محتوایی
) 7/0االي براي پرسشنامه (ب نفر از اعضاي جامعه تحقیق و محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ 30با اجراي آزمایشی بر روي  ها نیزآنپایایی 

براي تعیین نرمال  کشیدگی ضریب چولگی وآزمون  مار توصیفی و در سطح آمار استنباطی ازآ ازها وتحلیل دادهبراي تجزیه. تأیید شد
وش رو هاي مربوط به متغیرهاي اصلی تحقیق ، آزمون همگن بودن در قالب تحلیل عاملی تأییدي جهت تأیید گویهبودن توزیع متغیرها

نتایج  استفاده شد. 3نسخه  Smsrt plsو  25نسخه  SPSSبسته آماري  کمکبا  براي آزمون فرضیات تحقیق SEMواریانس محور 
تأثیر کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران در  قیآشوبی سازمان بر توانمندسازي و رهبري اخالهاي نظمویژگی آمده نشان داد کهدستبه

ابطه علی و در ردارد متوسط رو به باال دار تأثیر مثبت و معناکارکنان  توانمندسازيبر  ؛ همچنین، رهبري اخالقیمثبت و معنادار دارد
 .داردتوانمندسازي کارکنان نیز نقش میانجی کاملی  هاي نظم آشوبی ویژگیو
 

  هاي کلیديواژه

 آشوبی.توانمندسازي کارکنان، رهبري اخالقی، عدم قطعیت، غیرخطی بودن، نظم
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 مقدمه

 يهایدگیچیبا پ ياندهیطور فزاها بهامروزه سازمان

 ۀینرا درزم يادیز يهاروبرو هستند که چالش ياسابقهیب

 ).14 ،13، 2به وجود آورده است ( هايمنابع در کار و نوآور

 تها و اداراسازمان رانیرود که رهبران و مدانتظار می

و بغرنج  دهیچیپ طیخود را در شرا يهاسازمان ،یدولت

و  یسازمان راتییکه ما با تغ ی). زمان9،4کنند ( ییراهنما

به  میتوانیم تیو خالق يبا نوآور میمواجه هست یطیمح

 یمبرس راتییتغ نیچهارچوب مناسب در مواجهه با ا کی

 راتییتغ کیصورت به دیبا یدگیچیپ نیا ).17،11(

ها را از در نظر گرفته شوند چراکه سازمان قیعم يساختار

 يهایژگی). و16اند (به جامعه مدرن سوق داده یسنت صرع

زنده در نظر  زمیعنوان ارگانسازمان را به ینظم آشوب

علم  ).22هستند ( دهیچیپ یطیکه تابع عوامل مح رندیگیم

 يهاستمیاز س يدیدرك جد کی ،آشوبو نظم یدگیچیپ

را  یعموم يهاستمیس هینظراهمیت در حال ظهور است تا 

کند که می شنهادیآشوب پنظم هینظر ).16( دهد شیافزا

در  ،رندگیومرج قرار میهرج هیها در حاشسازمان یوقت

 ،گیرندثباتی قرار میمخالف ثبات و بی يروهایمعرض ن

طور بالقوه از توانند بهمی هاطبق این نظریه سازمان

نظم  کی و به طریقه ناگهانی،جدا شوند  یمیقد يندهایفرا

از  ياریبس ).21کنند ( یدهسازمان بر خود یرا مبتن دیدج

 ،ییو واگرا ییگراهم وستهیپ يندهایمحققان بر وجود فرآ

 یدتحول و انقالب در هر سازمان، تأک ،يداریثبات و ناپا

 دهیچیا و پیپو یبی، ترکیآشوبنظم گر،یدعبارتاند. بهکرده

کند می جادیرا ا یکل تیاست که موجود ياز عناصر متعدد

(آشوبناك) است  ینیبشیپرقابلیغ نکهیو رفتار آن ضمن ا

 ).3(است  (منظم) یمدل يدارا حالنیدرع

به مفهوم  آشوب و نظمییب در مفهوم علمیدرواقع، 

بلکه  نیست؛ یختگیرهمو به ییناکارایافتگی و ن سازمان

تصادفی و  يهاهجنب  نظمی و آشوبیب ازمنظور 

خاص  یژگیاست که و یاپو هايیدهدر پد بینیپیشیرقابلغ

 ).15( خود را دارند

د که هستن یاتیخصوص يآشوب دارانظم يهاسازمان

 يهاکند. سازمانمی زیمتما یسنت يهاها را از سازمانآن

 وجود ،یوستگیپ ،ياریچون هوش يهایژگیآشوب از ونظم

و  يریپذبودن، انعطاف ینیبشیپرقابلیغ ت،یقطععدم

با  دیها باسازمان ).17،16برخوردارند ( وستهیتحول پ

مهارت  يهايازمندیتوجه در دانش و نو قابل عیسر راتییتغ

دانش  دیکارآمدتر و زنده بمانند، با نکهیا يمواجه شوند. برا

خود را رها کرده و دانش الزم را حفظ  تیاهمیو ب یمیقد

از  یاجتماع يهاآشوب که در سازماننظم هی). نظر6کنند (

کند تا کمک می شودیم ادی یدگیچیپ هیعنوان نظرآن به

). در لبه 8فهم و درك باشند (قابل یسازمان راتییتغ

، ستندیچندان مؤثر ن تیریمد یسنت يکردهایرو ،ینظمیب

گسست از گذشته  ،ينوآور ت،یخالق یۀناح ه،یناح نیبلکه ا

 کیفقط  ينوآور ).24( است دیجد اتیمنظور خلق عملبه

 تیبلکه خالق ستین ياگریمیک ای، یموضوع شانس

کند.  دایو پرورش دادن توسعه پ یانیبا پشت ستیبایم

و  دهیچیپ یسازمان جادیا ياز سو یبانیپشت نیبسا که اچه

 ندهایفرآ يبرا ينوآور نیبنابرا. )25،20نظم آشوب باشد (

از  ياریاما بس ،)17کاربرد دارد ( دهیچیپ يهاستمیو س

عنوان در سازمان به یآشوبنظم يهایژگیاز و نیمحقق

 ستفادها دهیچیپ يهاسازمان تیریمد يبرا يابزار

 يساختارداراي است که  ییهاازجمله مقولهورزش اند.کرده

هاي گوناگون است که متأثر از آشوبیدرحاله است و دیچیپ

 اما نظمی پویا دارد.

ها و رویدادهاي آشوب متأثر از همواره   ورزش جهان

هاي مشتریان و مخاطبان سلیقه و یازهانمختلف است که 

دهد. همچنین، رخدادهاي غیرمنتظره و ییر میرا تغ

هاي اجتماعی، جانبه در  محیطتغییرات سریع همه

شرایط  بر اساسریزي اقتصادي و فرهنگی نیاز به برنامه
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 بر اساسریزي محیطی دارد که همین امر ضرورت برنامه

 ).6(نماید شرایط متغیر محیطی در صنعت ورزش را تبیین می

هاي هاي ورزشی و ویژگیسازمان با توجه به ماهیت

بودن،  یرخطیغ ها شامل:نظم آشوب این نوع سازمان

 تیبودن و عدم قطع رمترقبهیغ ؛بینی بودنپیشیرقابلغ

 .بسیار حائز اهمیت استجذب کارکنان توانمند، بنابراین 

هاي ورزشی لزوم پرورش کارکنانی که داراي در سازمان

ت دوچندانی دارد و همین توانایی خودمدیریتی باشند اهمی

هاي ورزشی مفهوم شود در سازمانمسئله سبب می

قرار  موردتوجهازپیش یشبتوانمندسازي نیروي انسانی 

 ). 6بگیرد (

-کل ورزش و جوانان استانت اکارکنان ادار کهییازآنجا

رابطه مستقیمی با جامعه ورزشی و نهادهاي مربوط به  ها

ورزش ازجمله  به اینکهامور جوانان دارند و با توجه 

بنابراین  ).3( دارد دهیچیپ ياست که ساختار ییهامقوله

مفهوم توانمندسازي کارکنان یکی از مفاهیم بسیار مهم در 

 يتوانمندساز. جهت اعتال و ارتقاي ورزش کشور است

هاي فرصت شیبا افزا یزشیعمل انگ کیعنوان کارکنان به

دهد؛ و می شیعملکرد را افزا ،گیريمشارکت در تصمیم

-میارشد  تیریکارمند و مد کی نیموجبات حذف مرز ب

دادن به  مکانیسم قدرت توانمندسازي درواقع. )27(شود

به  رانیمد تیمسئول عیگیري و توزتصمیم يکارمندان برا

 ).12است ( گریکارمندان د

-ظرفیت استفاده از یانسان یروين يسازمندهدف از توان

 سازمانی، افزودهارزش ۀمنظور توسعبه افراد هبالقو هاي

ناتوانی است.  بر یرگینفس و چاحساس اعتمادبه یتتقو

بیان شده است که اگر کارکنان توانمند شوند  درواقع

احساس کنترل و انرژي و سرزندگی بیشتري خواهند داشت 

 ).7شود (وري و رضایت شغلی میهکه منتج به بهر

هاي ورزشی آشوبی سازمانو نظمبا عنایت به پیچیدگی 

ها، بنابراین و اهمیت توانمندسازي کارکنان این سازمان

در جهت نیل   هاآن یریتیسبک مدنقش مدیران ورزشی و 

جامعه تخصصی و  موردتوجهبه اهداف سازمانی همواره 

 تواندیدر نقش رهبر سازمان م یر. مدغیرتخصصی است

انتخاب  یانسان يیرون یترا در هدا ي متفاوتیهاسبک

سبک  ،يرهبر يهاسبک نیتراز مهم یکیامروزه .کند

 ییهاازجمله بحث یاخالق ياست. رهبر یاخالق يرهبر

 تیریوارد حوزه مد ستمیقرن ب یانیپا يهااست که از دهه

است که  يدیمفهوم نسبتاً جد نیشده است؛ بنابرا يو رهبر

دارد و  ییسالم نقش بسزا يرکا يفضا کی جادیدر ا

که به همراه  يو فرد یگروه ،یسازمان يامدهایواسطه پبه

 نی). مقتضاي ا5(  شدت موردتوجه قرار گرفته استدارد، به

براي اداره  ینوع از رهبري توسعه استانداردهاي اخالق

 یاجراي مؤثر استانداردهاي اخالق زیرفتارهاي کارکنان و ن

 .در رفتار آنان است

که رهبري اخالقی در بردارنده  بیان شده است درواقع

این مفهوم است که رهبر یک سازمان چگونه از قدرت خود 

کند. گیري و اثرگذاري بر دیگران استفاده میدر تصمیم

پژوهشگران بوده  موردتوجههاي رهبر خوب همواره ویژگی

 یت،: شخصهایی همچوناست برخی از منابع بر ویژگی

 و عدالت بودن اعتمادقابل ی،دوستنوع ی،صداقت، درست

 .)8اند (تأکید کرده

) در مطالعه خود بر روي 1395پور و عزیزي (علی

کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بر اهمیت اخالق تأکید 

نمایند بین اخالق اسالمی و رضایت کنند و بیان میمی

شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد 

در مطالعه  )1392شعبانی بهار و همکاران (). همچنین 11(

نقش رهبر معنوي در توانمندسازي خود که به بررسی 

پرداختند  کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

توانمندسازي  در که نقش رهبري معنوي اظهار نمودند

اندازها و به چشمدر جهت نیل   ورزشی کارکنان

 ). 6برخوردار است (بسزایی سازمانی از اهمیت هاي یتمأمور
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) نیز بر روي ادارات 1396مطالعه آذري و همکاران (

ورزش و جوانان استان کرمانشاه ضمن تأکید بر اهمیت 

کند در جهت باال توانمندسازي کارکنان ورزشی بیان می

ن بردن یادگیري سازمانی و پویایی سازمانی همواره مدیرا

قرار  موردتوجهرا ورزشی بایستی توانمندسازي کارکنان 

 ).1دهند (

) بر 1399همچنین مطالعه ساعتی زارعی و همکاران (

د کنروي کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور بیان می

در جهت ارتقا توانمندسازي کارکنان ورزشی از طریق 

مدیریت استعداد مدیران ورزشی بایستی به قابلیت 

 ).4هوشمندي در سازمان نیز توجه نمایند (

) نیز که بر 1399در مطالعه شیخی دلفان و همکاران (

روي ادارات ورزش و جوانان غرب ایران صورت گرفت بر 

نوآورانه در  عملکرد نقش رهبري اخالقی در جهت تقویت

 ).8ادارات ورزش غرب ایران تأکید شده است (

) در مطالعه 1396همچنین جاللی فراهانی و فریدونی (

-ستادي وزارت ورزش توصیه میخود بر روي کارشناسان 

 مدیران وزارت ورزش و جوانان با ایجاد جوي معنوي کنند

د شغلی و درنهایت عملکر گیريدر تواندیو اخالقی م

 .)2( دنسازمان را بهبود بخش

) نیز در جهت 1398مطالعه خرسندي فرد و همکاران (

کند اولین سطح از عوامل توسعه ورزش قهرمانی بیان می

 سعه ورزشی شناسایی نقاط آشوب گونه و نوآوريمهم در تو

س و خالقیت است. بنابراین از نظر آنان مدیریت نقاط حسا

 ).3(هاي مدیران ورزشی باشد گونه بایستی از اولویتو آشوب

عنوان  با) 2017و همکاران ( 1کوفیوچنیکلدر مطالعه 

 هینظر ضمن تأکید بر »ینظم آشوب در امور مال يتئور«

دهد. قرار می موردتوجه یامور مال کاربرد آن را درآشوب 

بنابراین از این منظر شناسایی نقاط آشوب صرفه اقتصادي 

 ).19بیشتري را براي سازمان به همراه خواهد داشت (

                                                           
1. Klioutchnikov 

 هینظر«عنوان مطالعه خود با در نیز ) 2016( مورگان

ملکرد سازگار با ع يهاآشوب و رفتار مهاجم: چگونه سازمان

ت عمل اطالعا يفناور قیکنندگان از طرذبج بیعج

به  هاستمیس آشوب يتئورطبق  کندبیان می »کنند؟یم

و  کنندیعمل م ینیبشیپرقابلیغ یرخطیغ يهاروش

ن در سیستم بسیار دشوار است. بنابرای رفتاربینی یشپ

 .)23( ها بایستی شرایط متغیر را در نظر گرفتریزيبرنامه

ط به ورزش و ساختار مربو شدهاشارهبا توجه به موارد 

که  بینیپیشیرقابلپرتالطم و غ طیمح کیعنوان ورزش به

از جمله  تیو قطع یافتگیعمدتاً به علت عدم ساختار

نظام نظم  کیعنوان توان از آن بههایی است که میمقوله

أس و در ر یورزش يهامیان سازمان نی. در اکرد ادیآشوب 

و توسعه  امر یعنوان متولنان بهآن وزارت ورزش و جوا

مأموریت وزارت ؛ ستیقاعده مستثنا ن نیاز ا زیورزش ن

ورزش و جوانان در دو حوزة ورزش و حوزة جوانان باعث 

هاي ریزياي در اهداف و برنامهشده است حساسیت ویژه

سازمانی ایجاد شود. از طرفی ارتباط مستقیم کارکنان 

مواجه هاي مختلف جامعه ورزش و ورزشی با جامعه و بخش

به  ازینش صنعت و محیط ورز یهاي نظم آشوبویژگی با

 یکارکنان سازد.می ازپیش نمایانیشبرا  کارکنان توانمند

 يبایست داراکه عالوه بر کسب تخصص و تجربه می

باشند تا با  یو ارتباطات یتوانمندهاي مختلف اطالعات

آیند ش به وجود میکه در ورز یطیمح درپییپ راتییتغ

 پذیري داشته باشند.برخورد انعطاف

تر اشاره شد به دلیل ماهیت ورزش که پیش طورهمان

 یتو اهم یورزش يهاسازمان ینظم آشوبو پیچیدگی و 

ین سبک ها، بنابراسازمان ینکارکنان ا يتوانمندساز

ی بسیار حائز اهمیت است. اینکه یک ورزش یرانمد مدیریتی

براي پیشبرد اهداف سازمانی از چه سبکی مدیر ورزشی 

ی و مطالعه پژوهشگران بررس موردکند همواره استفاده می
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در نقش  یردرواقع مد  هاي مختلف بوده است.در حیطه

 یترا در هدا یمتفاوت يهاسبک تواندیرهبر سازمان م

 انتخاب کند. یانسان یروين

 رانیدر مد يمیان نوع و سبک رهبر نیدر ا 

و در رأس آن وزارت ورزش و جوانان و  یورزش يهاسازمان

تواند اثرگذار می یعنوان شاخصبه یهاي ورزشفدراسیون

توانمندي به خود، تحت تأثیر قرار دهد.  يتأثیر را بر رو نیا

هاي نظم آشوبی ورزش و اهمیت با توجه به ویژگی نیبنابرا

باهدف توانمندسازي کارکنان ورزشی این مطالعه 

نظم  هايیژگیو اثر رهبري اخالقی بر رابطه بین يسازمدل

 رزش و جوانانوکارکنان وزارت  يتوانمندساز و یآشوب

 صورت گرفت.

 
 روش تحقیق

از نوع تحقیقات فرا  پاردایمبر مبناي  حاضر تحقیق

-شود و از لحاظ استراتژي توصیفیمحسوب می گرااثبات

علی است.  صورتبهپیمایشی بوده و از لحاظ شکل فرضیات 

در این رویکرد محقق بر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه 

و نیز نحوه  هاآنو روابط  رهایمتغنظري و بر اساس آن 

را در قالب ابزارهایی استاندارد استخراج  رهایمتغي ریگاندازه

در مرحله اول  هادادهي آورجمعنمود. بدین شکل که ابزار 

 لهیوسبهي و در مرحله دوم اکتابخانهمطالعات  صورتبه

در این تحقیق  هادادهي استاندارد بود. فرمت هاپرسشنامه

. همچنین جهت، شدت و برازش تأثیر استعددي  صورتبه

محاسبه شد. سپس محقق مبادرت به روایی همگرا و واگراي 

جامعه آماري پژوهش شامل مدل مفهومی ارائه شده نمود. 

هاي ورزشی و ن، فدراسیونکارکنان وزارت ورزش و جوانا

. بر این اساس واحد تحلیل بود بدنی کل کشورادارات تربیت

وزارت پژوهش حاضر در سطح فردي قرار داشته و کارکنان 

عنوان به بدنی کل کشورورزش و جوانان و ادارات تربیت

گیرد. در این بخش از تحقیق به مورد مطالعه در برمی

هاي کمی، از هاي مبتنی بر دادهتبعیت از اغلب پیمایش

 ايیرمجموعهبراي دسترسی به ز ايخوشهگیري روش نمونه

از جامعه آماري که نماینده کل جامعه هدف تحقیق باشد، 

استفاده شد. الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر به دلیل 

قیق عنوان متغیر وابسته تح، بهتوانمندسازي کارکنانآنکه 

 وزارت ورزشدر نظر گرفته شده است. تعداد کل کارکنان 

و رسمی در زمان انجام تحقیق  یررسمیاعم از کارکنان با غ

شده از سوي واحد منابع نفر بودند. بر اساس آمار ارائه 1100

انجام  از پس نفر نیز رسیده بود. 1200به عدد  ورزشانسانی 

ي تحقیق (لیست هاي الزم و شناسایی جامعه آمارهماهنگی

صورت حضوري پرسشنامه به 302قریبی تکارکنان) تعداد 

توزیع  وزارت ورزش و جوانانو الکترونیکی در میان کارکنان 

پرسشنامه تحقیق شامل چهار بخش اصلی سؤاالت شد. 

-هاي نظمیژگیوهاي جمعیت شناختی، یژگیومربوط به 

 ارکنانک يتوانمندسازآشوبی سازمانی، یادگیري سازمانی و 

هفت هاي نظم آشوبی سازمان یژگیو. پرسشنامه است

سؤال)،  5سؤال)، غیرخطی بودن ( 4پیوستگی (هممؤلفه به

 4سؤال)، جذب کارکنان توانمند ( 6پذیرش نوآوري (

 4سؤال)، غیرمترقبه بودن ( 7قواره (سؤال)، ساختار بی

. است سؤال 34سؤال) مجموعاً  4سؤال) و عدم قطعیت (

رهبري اخالقی از  محقق جهت ارزیابی مقیاسهمچنین 

 23) با 2011پرسشنامه استاندارد کالشون و همکاران (

مؤلفه (صداقت، تسهیم قدرت، رهنمودهاي اخالقی،  4گویه 

) تا 5ارزشی لیکرت از کامالً موافقم ( 5با مقیاس  انصاف)

) استفاده گردید و در نهایت از پرسشنامه 1کامالً مخالفم (

گانه احساس  4هاي که شامل مؤلفه کارکنان يازتوانمندس

سؤال)، احساس داشتن حق  3خود اثربخشی(شایستگی)(

(تأثیر)  سؤال)، احساس مؤثر بودن 7انتخاب(خودتعیینی)(

سؤال)  4سؤال) و احساس مهم بودن(معناداري)( 2(

اند. این پرسشنامه مربوط به موردسنجش قرارگرفته

 هاپرسشنامه. و روایی این ) استفاده نمود1995اسپریتزر(



 1401، پاییز 38، شمارة10ورة دنشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی،                                                                  72

 
 

 ازلحاظنفر از متخصصین حوزه مدیریت ورزشی  14توسط 

ظاهري مورد تأیید قرار گرفت و روایی محتواي آن توسط 

ید راهنما و مشاور و چهار تن از اساتید متخصص اسات

و  CVRي هافرمیله وسبهیزي ورزشی و ربرنامهمدیریت و 

CVI ي قرار گرفت. شاخص موردبازنگرCVR  براي این

در  79/0برابر با  CVIو شاخص  83/0برابر با  هاپرسشنامه

ي تحقیق هادادهوتحلیل کمی یهتجزمحاسبه گردید. جهت 

نسخه  Spss  افزارنرمتوصیفی و استنباطی) از  صورتبه(

استفاده شده است. همچنین جهت طراحی مدل   25

  Smart PLSمعادالت ساختاري  افزارنرمساختاري از 

 استفاده شد.  3نسخه 

 
 هاي تحقیقیافته

آمده  1هاي توصیفی تحقیق در جدول شماره یافته

 است:

 . آمار توصیفی اعضاء نمونه تحقیق1جدول 
 

  
 در صد فراوانی معتبر درصد فراوانی 

 جنسیت
 4/82 4/82 239 مرد
 100 6/17 51 زن

 سن (سال)

30-20 10 4/3 4/3 
40-31 118 7/40 1/44 
50-41 92 7/31 9/75 
60-51 70 1/24 100 

 وضعیت تأهل
 2/85 2/85 247 متأهل
 100 8/14 43 مجرد

 وضعیت تحصیالت

 4/13 4/13 39 دکتري
 1/54 7/40 118 کارشناسی ارشد

 7/89 5/35 103 کارشناسی
 7/99 10 29 کاردانی
 100 3/0 1 دیپلم

 وضعیت سابقه (سال)

30-26 46 9/15 9/15 
25/21 101 8/34 7/50 

20-16 73 2/25 9/75 
15-11 53 3/18 1/94 
10-6 17 9/5 100 

 وضعیت قرارداد

 21 21 61 رسمی
 60 39 113 پیمانی

 4/82 4/22 65 قرارداد معین
 8/93 4/11 33 حجمی

 100 2/6 18 ياپروژه

 100 100 290 کل حجم نمونه
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تحت بررسی بر اساس  يهامربوط به نمونه هايیافته

درصدي  بیشترین تراکمنشان داد که  سن

سال با  40تا  31سنی  يبازه به مربوطکنندگان مشارکت

درصد بوده و کمترین فراوانی مربوط به بازه سنی زیر  7/40

بر اساس ها درصد است. یافته 4/3سال با  30الی   20

درصد اعضاء نمونه تحقیق  8/14تأهل نشان داد که وضعیت 

بر اساس ها یافته .بودند متأهلدرصد  2/85مجرد و 

درصد  6/17ان و درصد را آقای 4/82جنسیت نشان داد که 

میزان بر اساس ها یافته .دهندیمتشکیل  هاخانمرا 

بیشترین درصد اعضاي نمونه  نشان داد که تحصیالت

و کمترین تعداد  7/40مربوط به مدرك کارشناسی ارشد با  

بر اساس  هایافته .درصد بودند 3/0مربوط به مدرك دیپلم با 

ضاي نمونه درصد از اع 8/34نشان داد که  وضعیت سابقه

 20-16درصد  2/25سال و  25-21تحقیق داراي سابقه 

سال  10-6سال بودند و کمترین بازه سابقه مربوط به بازه 

نشان داد که  نوع قراردادبر اساس  هایافته .درصد بود 9/5با 

 0/39درصد از اعضاء نمونه تحقیق کارکنان رسمی،  0/21

درصد  4/11درصد قرارداد معین،  4/22درصد پیمانی، 

اي درصد داراي قراردادهاي پروژه 2/6قرارداد حجمی و 

تحقیق نشان  متغیرهايهاي مربوط به توصیف یافته .بودند

 بودند 5/2تر از داد که کلیه متغیرها داراي میانگین بزرگ

از توافق نسبی  تحقیق متغیرها در نمونه بدین معنی که

 برخوردار هستند.

شده يآورجمعین و بیشترین با توجه به مقادیر کمتر

هاي پژوهش هیچ داده پرتی مشاهده نشد؛ حاصل از شاخص

زیرا کلیه مقادیر در بازه یک تا پنج قرار داشتند. از نظر 

هاي ) شرط الزم براي نرمال بودن توزیع داده2005کلین (

هاي انعکاسی یا ترکیبی این است که مقدار پرسشنامه

و  -3الت پرسشنامه در بازه هاي حاصل از سؤاچولگی داده

 5و  -5) در بازه 2016و مقدار کشیدگی به نقل از هیر ( 3

؛ یعنی تمامی سؤاالت پرسشنامه شرط الزم نرمال است

 .استها را دارا بودن توزیع داده

 . جدول آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق2جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین حجم نمونه 

2784/4 290 به هم پیوستگی  52102/0  296/0-  143/0  861/0-  285/0  
0538/4 290 غیرخطی بودن  42663/0  328/0  143/0  270/0-  285/0  
2592/4 290 پذیرش نوآوري  49562/0  213/0-  143/0  891/0-  285/0  

9922/3 290 جذب کارکنان توانمند  54802/0  207/0  143/0  767/0-  285/0  
قوارهساختار بی  290 1700/4  54503/0  035/0-  143/0  097/1-  285/0  

4578/4 290 غیرمترقبه بودن  46753/0  782/0-  143/0  081/0  285/0  
2336/4 290 عدم قطعیت  56225/0  230/0-  143/0  946/0-  285/0  

آشوبیهاي نظمویژگی  290 2018/4  36753/0  061/0  143/0  651/0-  285/0  
خوداثربخشیاحساس   290 4253/4  56214/0  693/0-  143/0  428/0-  285/0  

2542/4 290 احساس داشتن حق انتخاب  46787/0  348/0-  143/0  482/0-  285/0  
1431/4 290 احساس مؤثر بودن  60222/0  195/0-  143/0  898/0-  285/0  
1290/4 290 احساس مهم بودن  60269/0  037/0-  143/0  097/1-  285/0  

2345/4 290 توانمندسازي کارکنان  43032/0  138/0-  143/0  627/0-  285/0  
1974/4 290 صداقت  51572/0  017/0-  143/0  864/0-  285/0  

1149/4 290 تسهیم قدرت  49856/0  141/0-  143/0  784/0-  285/0  
2483/4 290 راهنماي اخالقی  51041/0  282/0-  143/0  746/0-  285/0  

2394/4 290 انصاف  54806/0  183/0-  143/0  030/1-  285/0  
2019/4 290 رهبري اخالقی  44267/0  008/0  143/0  704/0-  285/0  

Valid N (listwise) 290       
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 تمامیبر اساس مقدار میانگین متغیرها در نمونه 

 همۀهستند یعنی  5/2تر از متغیرها داراي میانگین بزرگ

متغیرها در نمونه از توافق نسبی برخوردار هستند. در 

متغیرها داراي انحراف معیار باالي  تمامیپژوهش حاضر 

عدد نیم هستند. در نهایت هم ضریب یا شاخص چولگی 

است؛ یعنی  5و  -5ها بین کشیدگی آن 3و  -3متغیرها بین 

ها وجود دارد؛ و شرط کافی براي نرمال بودن توزیع داده

هاي آمار پارامتریک در صورت اجازه دارد از آزمون محقق

منظور انجام آزمون لزوم استفاده نماید. لذا محقق به

 افزار هاي تحقیق و به دلیل تعداد حجم نمونه از نرمفرض

smart PLS  کند.استفاده می 3نسخه 

در بخش آمار استنباطی مدل اندازه گیري اولیه اجرا 

ن و یا تک بعدي بودن عملیات شد و با بررسی آزمون همگ

CFA  یا تحلیل عاملی تأییدي انجام گردید و مدل را در دو

حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداري ضرایب مورد 

از مؤلفه  CDQ7  ،CDQ2بررسی قرار دادیم. سؤاالت 

از  CBQ1از مؤلفه رهنمود هاي اخالقی،  CCq4انصاف، 

مؤلفه آواي از  BDQ2و  BDQ5مؤلفه تسهیم قدرت، 

از مؤلفه احساس داشتن حق انتخاب،  BBq2تدافعی،  

و  AFq3از مؤلفه عدم قطعیت،  AGq3و  AGq2سؤاالت 

AFq4  از مؤلفه غیر مترقبه بودن، مؤلفهAEq1  وAEq2 

از  ACq6و  ADq1از مؤلفه ساختار بی قوراه، سؤاالت 

از مؤلفه غیر خطی  ABq1مؤلفه پذیرش نوآوري، مؤلفه 

بود از  65/0دلیل اینکه بار عاملیشان کمتر  از  بودن، به

 مدل تحقیق حذف شدند و مدل اندازه گیري اصالح  شد. 

سپس محقق با اصالح مدل و ترسیم مدل اندازه گیري 

اصالح شده اولیه مبادرت به بررسی ضرایب پایایی آلفاي 

کرونباخ، پایایی ترکیبی (دلوین گلداشتاین)، پایایی ضریب 

پایایی اشتراکی نمود. پایایی مدل بر اساس اسپیرمن و 

ضریب الفاي کرونباخ براي داده هاي آن در هریک از متغیر 

هاي به هم پیوستگی و معنادار بودن باالي ها به جز مؤلفه

بود و قابل قبول است. بنابراین پایایی توسط الفاي  7/0

.  نتایج این تحقیق نیز حاکی از شودمیکرونباخ تأیید 

بودن ضریب پایایی اسپیرمن در تمامی مؤلفه هاي مطلوب 

داشت.  6/0تحقیق به جز مؤلفه غیر مترقبه بودن باالي 

ها نشان داد تمامی مؤلفه )CR( نتایج ضرایب پایایی ترکیبی

 هستند و در نهایت ضرایب پایایی اشتراکی 7/0باالي 

)AVE( ها به جز مؤلفه مؤثر بودن از متغیر همۀ مؤلفه

بود بنابراین بر اساس چهار  5/0زي کارکنان باالي توانمندسا

و اکنون  گیردمیآزمون پایایی، پایایی مدل مورد تأیید قرار 

هاي دیگري می توانیم ادعا کنیم نتایج پژوهش ما به نمونه

 از همان جامعه قابل تعمیم است.

 

 ترکیبی و اشتراکی . ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ، اسپیرمن،3جدول 

 (AVE) ضریب پایایی اشتراکی پایایی ترکیبی ضریب پایایی اسپیرمن آلفاي کرونباخ متغیر هاي تحقیق

 670/0 589/0 753/0 753/0 احساس خود اثربخشی
 612/0 826/0 684/0 684/0 احساس داشتن حق انتخاب

 629/0 770/0 650/0 720/0 احساس مؤثر بودن
 653/0 849/0 744/0 731/0 احساس مهم بودن

 555/0 882/0 840/0 839/0 انصاف
 598/0 815/0 715/0 664/0 پیوستگیهمبه

 592/0 828/0 742/0 739/0 تسهیم قدرت
 604/0 820/0 648/0 673/0 جذب کارکنان توانمند

 641/0 843/0 722/0 720/0 رهنمودهاي اخالقی
 565/0 839/0 745/0 743/0 قوارهساختار بی

 580/0 806/0 639/0 639/0 صداقت
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 668/0 801/0 603/0 703/0 عدم قطعیت
 545/0 782/0 699/0 790/0 غیرخطی بودن

 682/0 810/0 665/0 739/0 غیرمترقبه بودن
 541/0 824/0 726/0 717/0 پذیرش نوآوري

 

در آزمون پایایی آلفاي کرونباخ همبستگی درونی یک 

کند؛ که از نظر محققین متغیر را خارج از مدل بیان می

طور که در جدول باال باشد همان 6/0مقدار آن باید باالي 

مشخص است پایایی مدل بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ 

است و  6/0هاي آن در هریک از متغیرها باالي براي داده

است؛ بنابراین پایایی توسط آلفاي کرونباخ تأیید  قبولقابل

طور که در جدول باال مشخص است در شود. همانمی

 ها پایایی اسپیرمن برقرار است. تمامی مؤلفه

 
 . میانگین مقایسه واریانس استخراجی و پایایی ترکیبی4جدول 

 CR (AVE) تحقیق متغیرهاي
 670/0 589/0 اثربخشیاحساس خود 

 612/0 826/0 احساس داشتن حق انتخاب

 629/0 770/0 احساس مؤثر بودن
 653/0 849/0 احساس مهم بودن

 555/0 882/0 انصاف
 598/0 815/0 پیوستگیهمبه

 592/0 828/0 تسهیم قدرت
 604/0 820/0 جذب کارکنان توانمند

 641/0 843/0 رهنمودهاي اخالقی
 565/0 839/0 قوارهبیساختار 

 580/0 806/0 صداقت
 668/0 801/0 عدم قطعیت

 545/0 782/0 غیرخطی بودن
 682/0 810/0 غیرمترقبه بودن
 541/0 824/0 پذیرش نوآوري

 

 AVEاز  تربزرگ Crتمامی متغیرها داراي  درمجموع

است و  برقرارهستند بنابراین هر دو شرط روایی همگرا 

. همۀ استتوان ادعا نمود مدل ما داراي همگرا می

است بنابراین شرط اول  5/0باالتر از  AVEهاي شاخص

 روایی همگرا برقرار است.

بررسی روایی همگرا و واگراي تحقیق  منظوربه

 4باشد که در جدول  5/0باالي  AVEشاخص  ستیبایم

ر است. برقرا هامؤلفهمشاهده کردیم این اصل در مورد 

که در  شودیممشاهده  AVEو  CRهمچنین با مقایسه 

است بنابراین اصل دوم  AVEاز  تربزرگ CRتمامی مقادیر 

 منظوربه. همچنین ردیگیمروایی همگرا نیز مورد تأیید قرار 

بررسی روایی واگراي تحقیق از آزمون بارهاي عرضی( 

بار  عاملی) متقاطع استفاده  شد. با توجه به این آزمون

حداقل  استعاملی هر سؤال که مربوط به متغیر خودش 

مجازي به سایر  صورتبهبیشتر از زمانی باشد که  1/0

. در ادامه از آزمون مکمل فورنل و الرکر چسبدیممتغیرها 
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. کندیمرا بیان  رهایمتغاستفاده گردید که عدم هم خطی 

نتایج جدول فورنل و الرکر نشان داد که خوشبختانه کلیه 

از همبستگی آن متغیر با سایر  رهایمتغ AVEي جذرها

بیشتر است. بنابراین روایی واگراي متغیرها نیز  رهایمتغ

ي مربوط به آزمون چند هاآماره. همچنین شودیمتأیید 

حاکی از آن بود که تمام )  HTMT(خصیصه و چند روش 

کمتر از یک هستند.   HTMTداراي  رهایمتغي اهزوج

آزمون مورد  3بنابراین روایی سازه متغیرها با توجه به این 

بررسی و ارزیابی برازش  منظوربه تیدرنهاتأیید قرار گرفت. 

) کیفیت مدل بیرونی انعکاسی CVCOMمدل از شاخص(

این مقدار با سه  کندیم) بیان 2015استفاده شد. هندسلر(

ی ابیارز(قوي) 35/0(متوسط) و  15/0(ضعیف) ،  02/0عدد 

 3در جدول  CVOM.  نتایج مربوط به شاخص شودیم

 است.  مشاهدهقابل

 

 جهت بررسی کیفیت مدل CVCOMآزمون مقادیر . 5جدول 
 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

 336/0 464/577 870 احساس خود اثربخشی
 243/0 398/658 870 انتخاباحساس داشتن حق 

 031/0 874/561 580 احساس مؤثر بودن
 313/0 051/598 870 احساس مهم بودن

 376/0 606/1086 1740 انصاف
 234/0 510/666 870 پیوستگیهمبه

 254/0 833/1081 1450 تسهیم قدرت
 236/0 343/664 870 جذب کارکنان توانمند

 294/0 520/614 870 رهنمودهاي اخالقی
 288/0 041/826 1160 قوارهساختار بی

 194/0 521/701 870 صداقت
 092/0 908/526 580 عدم قطعیت

 139/0 299/749 870 غیرخطی بودن
 127/0 599/506 580 غیرمترقبه بودن
 256/0 102/863 1160 پذیرش نوآوري

شود  در مدل یمکه در جدول باال مشاهده  طورهمان

یرهاي در حد متغدر  CVcomگیري کلیه مقادیر اندازه

گیري ما از متوسط به باالست و در حالت کلی مدل اندازه

 کیفیت متوسط و باالیی برخوردار است.

 

 ها. جدول معناداري فرضیات و شدت و جهت تأثیر آن6جدول 

 β Sample Mean فرضیه شماره
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T.value P Values 

H1 001/0 314/24 031/0 746/0 746/0 توانمندسازي کارکنان >-هاي نظم آشوبی ویژگی 
H2 001/0 494/18 039/0 714/0 715/0 رهبري اخالقی >-هاي نظم آشوبی ویژگی 
H3  001/0 181/5 046/0 235/0 237/0 توانمندسازي کارکنان >-رهبري اخالقی 
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هاي نظم آشوبی بر یژگیواینکه  بر مبنی اول فرضیه

جدول فرضیات  با توجه به تأثیر دارد کارکنان يتوانمندساز

و همچنین مقدار  746/0برابر با  βمقدار  مشاهده شد که 

SIG  است و مقدار  01/0از  کمترو  001/0برابر با

T.VALUE  و  -58/2که خارج بازه  314/23که برابر با

را مبنی بر وجود  H1و فرض  ردرا  H0است فرض  58/2

ي توانمندسازآشوبی بر هاي نظمیژگیتأثیر معنادار و

کند؛ میتأیید است را  وزارت ورزش و جوانان ایران کارکنان

کارکنان  يتوانمندسازآشوبی بر هاي نظمیژگیبنابراین و

 مبنی دوم فرضیه تأثیر دارد. وزارت ورزش و جوانان ایران

وزارت  کارکنانآشوبی بر رهبري اخالقی هاي نظمیژگیو بر

شود یمورزش و جوانان با توجه به جدول فرضیات مشاهده 

 715/0  که برابر با βمقدار  با توجه بهکه در مدل ساختاري 

است و یا مقدار  001/0 برابر با که   SIGو همچنین مقدار

T.value 58/2و  -58/2بازه  خارج ازکه 393/18ا  برابر ب 

مبنی بر وجود تأثیر  را  H1و فرض ردرا   H0فرض ؛ است

ست را آشوبی بر رهبري اخالقی هاي نظمیژگیمعنادار و

آشوبی بر رهبري هاي نظمیژگیوبنابراین  کند.می تأیید

  تأثیر معناداري  دارد. اخالقی

رهبري اخالقی بر اثرگذاري  بر مبنی سوم فرضیه

 237/0که برابر با  βبا توجه به مقدار  ي کارکنانتوانمندساز

 05/0و کمتر از  001/0که برابر با  SIGو همچنین مقدار 

که خارج بازه  181/5که برابر با  T.VALUEاست و مقدار 

را مبنی  H1را رد و فرض  H0است فرض  58/2و  -58/2

 يتوانمندسازی بر رهبري اخالقبر وجود تأثیر معنادار 

کند؛ است را تأیید میوزارت ورزش و جوانان  کارکنان 

کارکنان تأثیر  يتوانمندسازرهبري اخالقی بر بنابراین 

همچنین ضریب بتا شدت و جهت  مستقیم و معنادار دارد.

 237/0اندازه به رهبري اخالقیدهد؛ یعنی تأثیر را نشان می

رد؛ و این اثر مثبت یا اثر دا ي کارکنانبر روي توانمندساز

 مستقیم است.

 

 زادرونمتغیرهاي  2R . جدول7جدول 
 R Square R Square Adjusted 

 934/0 935/0 کارکنان توانمندسازي
 510/0 511/0 رهبري اخالقی

 
ي تحقیق را زادرونیرهاي متغتمامی  2rجدول باال، 

 دهد. یمنمایش 

یري از شاخصی گاندازه( که در مدل بیرونی طورهمان

کردیم،  در مدل یماستفاده  CVCOMبه نام 

کنیم. یماستفاده  CVREDدرونی(ساختاري) از شاخص 

که مخفف روایی متقاطع افزونگی است. که با دستور 

 15/0(ضعیف)، 02/0ی این شاخص را با عدد پوشچشم

شود. در دستور یم(قوي) مقایسه  35/0(متوسط) و 

ی کرده و پوشچشمرا  زاهادرونی فقط سؤاالت پوشچشم

تواند این اعداد را یماگر مدل کیفیت مناسبی داشته باشد 

 بینی کند.یشپنزدیک به مقدار قبل 
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 . شاخص کیفیت مدل ساختاري8جدول 

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 
 217/0 259/11578 1470 کارکنان توانمندسازي

 355/0 746/560 870 جذب کارکنان توانمند
 164/0 207/5577 6670 رهبري اخالقی
 318/0 747/395 580 عدم قطعیت

 232/0 338/668 870 غیرخطی بودن
 171/0 692/480 580 غیرمترقبه بودن
 260/0 817/558 1160 پذیرش نوآوري

یرهاي متغشود در اکثر یمکه مشاهده  طورهمان

از کیفیت متوسطی برخوردار  Q2ي تحقیق مقدار زادرون

 است. 

ي برازشی همچون هاشاخصي اخیر هاپژوهشدر 

NFI  ،NNFI  و غیره نیز ارائه شده است اما به نقل از

ثبات ندارد و  محورهادر واریانس  هاآن، نتایج 2016رینگل 

بین یندرانیست.  اتکاقابلهنوز براي ارائه در مطالعات 

تنها آزمون  عنوانبهرا  SRMR ، 2016رینگل در سال 

 این در برش براي مدل ارائه نمود. نقطه اتکاقابلبرازش 

) در 2016همکاران ( و هنسلر نظر اساس بر شاخص

 استاندارد حالت دو در محور واریانس رویکرد با يسازمدل

در سطح معناداري  >%95و  >./.8به ترتیب  معناداري و

 . است./05

 رویکرد واریانس در مدل ارزیابی جهت دیگر شاخص دو

منظور به  استراپینگ بوت روش با معناداري حالت در محور

 برازش شده دو و ماتریس تجربی دو بین اختالف تعیین

 اختالف ) وd_ULS( نشده توزیع اختالف حداقل شاخص

 کمتر برش نقطه ) باd_Gهندسی ( تشکیل شده از سطوح

 .است گرفته شده نظر . در/05معناداري  سطح در  %95از 

 سطح از نیز شاخص دو این 27-4جدول  نتایج اساس بر

 برخوردارند. مدل برازش در مطلوبی

 
 )08/0کمتر از  SRMR. شاخص برازش مدل ساختاري تحقیق (9جدول 

 Saturated Model Estimated Model 
SRMR 071/0 071/0 
d_ULS 919/146 701/168 

d_G n/a n/a 
Chi-Square infinite infinite 

NFI n/a n/a 
 

مقدار برازش  شودیممشاهده  9که در جدول  طورهمان

SRMR است و بنابراین مدل ساختاري  08/0از مقدار  تریینپا

 .تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است
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 حالت ضرایب استاندارد در يتوانمندسازي نظم آشوبی و هایژگیورابطه علی  منظوربه. میانجی رهبري اخالقی 1شکل 

 
 حالت ضرایب معناداري در يتوانمندسازي نظم آشوبی و هایژگیومیانجی رهبري اخالقی در رابطه علی . 2شکل 

شود هم یمکه در مدل ساختاري مشاهده  طورهمان

نیز  a*b، بنابراین bمعنادار است و هم مسیر  aمسیر 

. بنابراین رهبري اخالقی میانجی رابطه استمعنادار 

 گردد.یم محسوب يتوانمندسازآشوبی و هاي نظمیژگیو



 1401، پاییز 38، شمارة10ورة دنشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی،                                                                  80

 
 

) بسیار VAF=035/2با توجه به اینکه شمول واریانس (

لذا رهبري اخالقی میانجی کاملی براي  است 8/0باالتر از 

ي کارکنان وزارت توانمندسازهاي نظم آشوبی و یژگیو

 گردد. یمورزش و جوانان محسوب 

نشان  معادالت ساختاري و تحلیل مسیر نتیجه تحلیل

هاي آن) در رابطه رهبري اخالقی (و تمامی مؤلفهداد که 

توانمندسازي کارکنان وزارت  هاي نظم آشوبی ویژگیوعلی 

و با توجه به مقدار  داردورزش و جوانان ایران نقش میانجی 

بود  8/0ز ) که بسیار باالتر اVAF=035/2شمول واریانس (

توان نتیجه گرفت که رهبري اخالقی میانجی کاملی یم

هاي نظم آشوبی و توانمندسازي یژگیوبراي رابطه علی 

 شود.یمکارکنان وزارت ورزش و جوانان محسوب 

 
 گیريیجهنتبحث و 

هاي واسطه شرایط و موقعیتهاي ورزشی بهسازمان

، همواره نداارتباطمختلف که با ورزش و نیروهاي ورزشی در 

نشده همراه هستند و در بینیبا تغییرات و اتفاقات پیش

متولی اصلی  عنوانبههمین راستا، وزارت ورزش و جوانان 

هاي غیرطبیعی توسعۀ ورزش کشور همواره در کنار پدیده

در ورزش، با فرایندهاي ناپایدار و غیرقطعی در ورزش، 

، جذب کارکنان متخصص و توانمند مرتبط با ورزش

ها و هاي ورزشی، نوآوريقواره در محیطساختارهاي بی

 درواقعپذیرش تغییرات از سوي کارکنان مواجه هستند. 

اهمیت توانمندسازي کارکنان ورزشی به دلیل ماهیت 

شغلشان و ارتباط مستقیم با جامعه ورزشی دوچندان است 

نیل به اهداف سازمانی متأثر از سبک مدیریتی  ازآنجاکهو 

هدف ورزشی است بنابراین مطالعه حاضر با  مدیران

نظم  هايیژگیو ینبر رابطه ب یاخالق ياثر رهبر يسازمدل

کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام  يو توانمندساز یآشوب

 گرفت.

تحلیل  منظوربهي تحقیق و هادادهي آورجمعپس از 

، ابتدا مدل بیرونی انعکاسی اولیه طراحی شد اما با هاآن

توجه به نتیجه آزمون همگن بودن در قالب تحلیل عاملی 

، CDQ7سؤاالت  65/0تأییدي، به دلیل بار عاملی کمتر از 

CDQ2  ،از مؤلفه انصافCCq4  ي رهنمودهااز مؤلفه

از مؤلفه  BBq2از مؤلفه تسهیم قدرت،  CBQ1اخالقی، 

از مؤلفه  AGq3و  AGq2حق انتخاب، احساس داشتن 

یرمترقبه بودن، غاز مؤلفه  AFq4و  AFq3عدم قطعیت، 

AEq1  وAEq2  ،از مؤلفه ساختار بی قوراهADq1  و

ACq6  از مؤلفه پذیرش نوآوري و سؤالABq1  از مؤلفه

بایست از مدل بیرونی انعکاسی اولیه یمیرخطی بودن غ

، مدل بیرونی حذف شوند؛ لذا پس از حذف این سؤاالت

طراحی شد که با توجه به نتایج چهار  شدهاصالحانعکاسی 

آزمون پایایی شامل آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی (دلوین 

گلداشتاین)، پایایی ضریب اسپیرمن و پایایی اشتراکی، 

پایایی مدل بیرونی انعکاسی (مدل نهایی تحقیق) مورد 

هاي همگرا ایج آزمونتأیید قرار گرفت. بعالوه، با توجه به نت

(آزمون میانگین واریانس و آزمون مقایسه پایایی ترکیب یا 

هاي واگرا (آزمون میانگین واریانس استخراجی) و آزمون

بارهاي عرضی، آزمون فورنر و الرکر و آزمون چند روش و 

چند خصیصه)، روایی سازه مدل تحقیق مورد تأیید قرار 

هاي کیفیت مدل در همین راستا، نتایج آزمون گرفت

بیرونی انعکاسی نیز برازش مدل تحقیق (مدل بیرونی 

یري گاندازهانعکاسی) را تأیید نموده و نشان داد که مدل 

تحقیق از کیفیت متوسط به باالیی برخوردار است و بر 

همین اساس، مدل درونی (ساختاري) تحقیق طراحی شد 

، NFI  ،NNFI ،SRMRي برازشی همچون هاشاخصو 

 اختالف ) و شاخصd_ULS( نشده توزیع اختالف حداقل

) نیز برازش مدل d_Gهندسی ( شده از سطوحیلتشک

شده را تأیید کردند. پس از طی مراحل یطراحساختاري 
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یاد شده، محقق در ادامه به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته 

 و نتایج ذیل را به دست آورد.

-ویژگی که نشان داد معادالت ساختاري نتیجه تحلیل

آشوبی سازمان بر توانمندسازي کارکنان وزارت هاي نظم

جه ورزش و جوانان ایران تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتی

) و هاسه و 2016آمده با نتیجه تحقیقات مورگان (دستبه

)همسو بود 1397) و خرسندي فرد و همکاران (2016بکر (

کند می ) بیان2016). نتیجه مطالعه مورگان (23،17،3(

تواند موجب بهبود توانمندي هاي نظم آشوبی میویژگی

ه باشد سازمان و نهایتاً بر عملکرد سازمان تأثیر مثبتی داشت

امکان ) دریافتند که 2016). همچنین، هاسه و بکر (23(

 یعنوان مکانیسمهب آشوبها و شرایط نظمویژگیاستفاده از 

منظور نی بهبراي همسو کردن پروژه و استراتژي سازما

 وجود دارد براي سازمان موردنظربهبود درك منافع پروژه 

آشوب در راستاي هاي نظمتوانند از ویژگیها میو سازمان

همچنین مطالعه . )17مند شوند(توانمندسازي سازمان بهره

 را   ورزش ) که جهان1397خرسندي فرد و همکاران (

هاي ند بر ویژگیداها و رویدادهاي مختلف میآشوب متأثر از

 ).3کند (یک فرصت تأکید می عنوانبهنظم آشوبی 

آمده باید عنوان نمود که دستدر تفسیر نتیجه به 

ها آشوب داراي خصوصیاتی هستند که آنهاي نظمسازمان

-هاي نظمکند. سازمانهاي سنتی متمایز میرا از سازمان

وجود عدم  ،چون هوشیاري، پیوستگی یهایآشوب از ویژگی

پذیري و تحول بینی بودن، انعطافپیشقطعیت، غیرقابل

 برايباید همواره ها سازمان چراکه این پیوسته برخوردارند

هاي توجه در دانش و نیازمنديتغییرات سریع و قابل

براي اینکه کارآمدتر و ). بنابراین 18مختلف آماده باشند (

اهمیت یمی و بیقد هايو مهارت دانش بایستیبمانند  سرپا

به دست الزم را  هايو مهارت خود را رها کرده و دانش

نظمی، در شرایط آشوب و بی 1آورند. طبق نظریه آشوب

                                                           
1. Chaos Theory 

مختلف در نوسان هستند و  يهاها دائماً بین جاذبهسیستم

در  ايیشهگاه تغییر کوچکی باعث بروز تغییرات وسیع و ر

هاي سیستم مدیریت تغییر دراز طرفی، شود. سیستم می

هاي سنتی پاسخگو نیست و روش به پیچیده و آشوبناك

و با  ها را بیاموزندمدیران باید منطق تغییر در این سیستم

توانمند ساختن کارکنان خود، زمینۀ تغییرات مثبت و 

هاي محیطی را یجادشده و تالطماهاي همگام با آشوب

 اندالشتي ورزشی در هاسازمانفراهم نمایند. امروزه همۀ 

ي کارکنان خود به کارایی، هامهارتکه با بهبود و توسعه 

ي سازمان خود بیفزایند؛ بنابراین ضروري وربهرهاثربخشی و 

 يتوانمندسازي مختلف هاروشاست بدین منظور از 

فرایند افزایش عبارت از  يتوانمندسازنمایند.  استفاده

حذف احساس خودکارامدي در افراد از طریق شناسایی و 

بدین  .شرایطی است که موجب ناتوانی آنان شده است

منظور، راهکارهایی همچون افزایش مشارکت و درگیر 

هاي گیريیمتصمیژه وبهساختن کارکنان در امور سازمانی 

مهم، ایجاد تعهد، مسطح سازي ساختاري، تسهیم اطالعات، 

شود. یمو افزایش اعطاي  استقالل به کارکنان به کار گرفته 

آشوب درگیر محیطی متالطم ي نظمهاسازمانکه ییازآنجا

 صورتبههستند، بنابراین نیازمند اخذ تصمیمات مختلف 

سریع و کارا هستند و لذا زمینۀ مناسبی براي مشارکت 

ها وجود دارد که گیريیمتصمهرچه بیشتر کارکنان در امر 

ن مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند تا با مشارکت آنا

در تصمیمات، زمینۀ افزایش تعهد سازمانی، و رضایتمندي 

گردند. با این اوصاف،  مندبهرهرا فراهم نموده و از مزایاي آن 

هاي نظم آشوبی بر یژگیونتیجه تحقیق مبنی بر تأثیر 

توانمندسازي کارکنان وزارت ورزش و جوانان منطقی و 

 رسد.یمبه نظر  قبولقابل

هاي ویژگینشان داد که  هاهمچنین بخش دیگر یافته

کارکنان وزارت در  رهبري اخالقیبر  آشوبی سازماننظم
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نظم و  تأثیر مثبت و معنادار دارد.ورزش و جوانان ایران 

زمان نظم و طور هماشاره به هر چیزي دارد که به آشوب

 یعنی قرار گرفتن بین نظم ،آوردنظمی را به نمایش درمیبی

مفهوم سازمان  ،ظم و آشوبنفهوم از ترکیب م .نظمیبی و

 یشده است. سازمان نظم آشوب، سیستم آشوب ایجادنظم

شود است که در آن هیچ اقدامی دو بار مثل هم انجام نمی

ریختگی همقدري از نظم برخوردار است که مانع از بهاما به

-دیگر، نظمعبارتبه. شودمی آن پاشیدگی کاملو ازهم

پیچیده از عناصر متعددي است که ترکیبی پویا و  آشوب،

کند و رفتار آن ضمن اینکه موجودیت کلی را ایجاد می

حال داراي مدلی است درعین )آشوبناك(بینی پیشغیرقابل

هاي کند سیستمبیان می )1996( استیسیاست.  )منظم(

هاي امروزي را (که همانا بسیاري از سازمان پیچیده سازگار

ي پایدار، گانهدر یکی از مناطق سه توانندمی شود)شامل می

بین پایداري و که گذرگاه باریک(نظمی بی ۀناپایدار و لب

در منطقه ها این سازمان .فعالیت نمایند )ناپایداري است

در منطقه ناپایدار متالشی  و شوندپایدار متعجب می

فرایند ناگهانی خودتنظیمی  ،نظمیشود اما در لبه بیمی

 .یابدابتکاري ظهور می هايرفتار از و مدلیافتد اتفاق می

ها آید که این بهترین مکان براي سازمانلذا به نظر می

هایی سازمان کند) بیان می2008هاك ( .)26( خواهد بود

 همان کنندنظمی فعالیت میکه در ناحیه لبه بی

توان گفت تمامی می هستند وآشوب هاي نظمسازمان

نظمی قرار و پیچیده در لبه بی هاي سازگار شوندهسیستم

دهی برخوردارند که دارند و از چنان قدرت خودسازمان

نظمی، در لبه بی. آورندهاي شناختی را به وجود میمدل

رویکردهاي سنتی مدیریت چندان مؤثر نیستند بلکه این 

گسست از گذشته  و نوآوري و ناحیه، ناحیه خالقیت

نیازمند مدیران  که منظور خلق عملیات جدید استبه

اخالقی است تا بتوانند با ایجاد رابطه مناسب با کارکنان 

هاي خالقیت و خود، کارکنانی توانمند داراي شایستگی

). نتیجه تحقیق نیز مؤید این 18نوآوري پرورش دهند (

آشوبی بر هاي نظمموضوع بوده و نشان داد که ویژگی

نی که با بروز رهبري اخالقی تأثیر معناداري دارد بدین مع

آشوبی در سازمان همچون ساختار هاي نظمشرایط و ویژگی

قواره، غیرمترقبه بودن، و عدم قطعیت احتماالً سبک بی

سوي رهبري اخالقی گرویده و با ارتقاي رهبري مدیران به

صداقت، تسهیم قدرت، رهنمودهاي اخالقی و انصاف نسبت 

و  توانمندسازي هاي ارتقايبه کارکنان تحت امرشان، زمینه

وري سازمان هاي آنان و متعاقباً افزایش بهرهبهبود مهارت

شود که مدیران شود. بر این اساس، پیشنهاد میایجاد می

صورت عمدي ارشد وزارت ورزش و جوانان گاهی به

آشوبی در این وزارت را مهیا هاي نظمهاي بروز ویژگیزمینه

ري اخالقی مدیرانشان نمایند تا بتوانند از مزایاي سبک رهب

 مند شوند.بهره

بر  رهبري اخالقینشان داد که ها بخش دیگر یافته

تأثیر کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران  توانمندسازي

 Rي هاآزمون؛ همچنین، نتایج مثبت و معنادار دارد

Square  و اندازه اثرf  (اندازه اثر کوهن) نشان داد که

رهبري اخالقی بر توانمندسازي کارکنان وزارت ورزش و 

 جوانان کشور یک اندازه اثر متوسط رو به باال و مناسب دارد. 

) و 1395عزیزي (پور و علیاین نتیجه با مطالعه 

مبنی بر  )1392همچنین مطالعه شعبانی بهار و همکاران (

انمندسازي کارکنان ورزشی نقش رهبري اخالقی بر تو

موضوع توانمندسازي  تیاهم لیبه دل). 11،6همسو است (

 نهیو نهاد يریگشکل يسازوکارها جادیسازمان، لزوم ا در

احساس  شیازپشیها بشدن توانمندسازي در سازمان

عوامل  تیسازوکارها مستلزم تقو نیا جادیو مسلماً ا شودیم

 يرو شیبردن موانع پ نیتوانمندسازي و از ب کنندهلیتسه

 يهایژگیاست که موضوع و لیدل نیهمبه آن است و 

عنوان ، بهو نیز رهبري اخالقی آشوبنظم مانساز

 تیاهم يو عوامل اثرگذار بر توانمندساز هاکنندهلیتسه
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در  توانمندسازي تیبودن اهم یکند. قطعمی دایپ یخاص

 ییهاکه درك روش شودیعملکرد باعث م يخصوص ارتقا

توانمندسازي  ندیها فرآبا استفاده از آن توانندیم رانیکه مد

بر  .کند دایپ ياندهیفزا تیاهم ،دهند راررا تحت تأثیر ق

ي هاسبکهمین اساس، توجه بسیاري از اندیشمندان به 

یکی از عوامل مؤثر بر کارایی و  عنوانبهرهبري مدیران 

اثربخشی کارکنان سازمان جلب شده است. نتیجه تمرکز و 

 یسع مختلف موجود است کههاي نظریه تحقیقات آنان نیز 

بر  یمبتن يها و رهبراند تا نحوه تأثیر ارزشکرده

ها و سازمان یعرا بر کارکنان در صنا یهاي اخالقگرایش

 یادگیري یهها، نظرنظریه ینا تریندهند. از مطرح یحتوض

 یرفتار و عمل اخالق یه،نظر یناست. بر اساس ا یاجتماع

مطرح، باعث توجه و الگوبرداري  یهاي اخالقبر ارزش یمبتن

هاي رفتارها و ارزش ینکه شاهد و ناظر ا افرادي توسط

دیگر و همسو با یانببه .شوندهستند می یمسلط اخالق

 ی یااخالق يرهبر داشت که توان بیانیمهدف تحقیق 

است  یریتیو مد یهاي سرپرستاخالق مدار مشتمل بر شیوه

 عنوان انسانبه یگرانها حقوق و شأن دکه در آن

طور که رهبران بهازآنجایی حال مورداحترام و ارزش است.

ي قرار دارند، رهبر یقدرت اجتماع یگاهدر جا یعیطب

توسط  یبر نحوه استفاده از قدرت اجتماع یزن اخالقی

که در  یها و اقداماتگیريو سرپرستان در تصمیم یرانمد

ها بر دهند و نحوه تأثیر و نفوذ آنکار انجام می یطمح

به متون منتشر  یعلم ی). در نگاه5متمرکز است ( یگراند

 يشکل از رهبر ینتوان امی ی نیزاخالق يشده، درباره رهبر

 یو اقدامات اخالق ، تصمیماتبر رفتارها یمبتن يرا، رهبر

 ي،کردارعدالت، انصاف، صداقت، راست یرنظ یاصول یهبر پا

شأن و وجود کارکنان  يبرا ارزش احترام و ي،گفتارراست

کار و سپس  یطدر مح یروعنوان پعنوان انسان و سپس بهبه

 یقاز طر یو اشاعه رفتارها و اقدامات اخالق یجترو

 یو در مواقع لزوم تنبیه تلق یبو ترغ یقتشو ،ريگیتصمیم

 جادیمفهوم در ا توان ادعا کرد که اینیم). بنابراین 10کرد (

 يامدهایپیکی از دارد و  ییسالم نقش بسزا يرکا يفضا کی

تواند ارتقاي توانمندسازي کارکنان یمو گروهی آن  يفرد

شود که مدیران یمباشد. با توجه به موارد یادشده، پیشنهاد 

وزارت ورزش و جوانان با اتخاذ سبک رهبري اخالقی، 

بسترهاي بهتري براي ارتقاي توانمندسازي کارکنان این 

 سازمان ایجاد نمایند. 

نشان  معادالت ساختاري و تحلیل مسیر نتیجه تحلیل

هاي آن) در رابطه رهبري اخالقی (و تمامی مؤلفهداد که 

توانمندسازي کارکنان وزارت  و هاي نظم آشوبییژگیوعلی 

و با توجه به مقدار  داردورزش و جوانان ایران نقش میانجی 

بود  8/0) که بسیار باالتر از VAF=035/2شمول واریانس (

توان نتیجه گرفت که رهبري اخالقی میانجی کاملی یم

هاي نظم آشوبی و توانمندسازي یژگیوبراي رابطه علی 

 طورهمانشود. یمانان محسوب کارکنان وزارت ورزش و جو

ازاین نیز بیان شد، رهبري اخالقی با توجه به اصول یشپکه 

تواند تأثیر مثبت و معناداري بر یمخاصی که دارد  ابعادو 

، در رابطه بین آنکهحالتوانمندسازي داشته باشد. 

هاي نظم آشوبی و رهبري اخالقی نیز توانسته است یژگیو

هاي نظم آشوبی بر یژگیوأثیر نقش میانجی داشته و ت

توانمندسازي را به نحو مطلوبی ارتقا بخشد. با نگاهی به 

توان بهتر موضوع را درك یمي این متغیر هامؤلفهابعاد و 

 همکاران کالشون و یاخالق يمدل رهبرنمود. بر اساس 

ید شده است، رهبري تأککه در این تحقیق بر آن  )2011(

 یتمتشکل از پنج بعد انصاف، اشتراك قدرت، شفاف اخالقی

یکی . است اخالقی و رهنمودهاي يگیري فردنقش، جهت

نداشتن دهد که به معناي یمتشکیل  انصافاز ابعاد آن را 

و  یاصول ي،بر اساس حق و برابر یگرانرفتار با د ی،پارت

است  یمعن ینانصاف به ا درواقعاست. عادالنه رفتار کردن 

نکند و با  يطرفدار خاصی از گروه يامات رهبرکه اقد

هایش منصفانه و عادالنه برخورد کند و انتخاب یروانپ
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رسد یم. با توجه به این موضوع، منطقی به نظر باشد یاصول

که رهبري اخالقی تأثیر مثبت و معناداري بر توانمندسازي 

کارکنان وزارت ورزش و جوانان  چراکهکارکنان داشته باشد 

تالش بیشتري  احتماالًدراك رعایت انصاف در حقشان، با ا

هاي خود خواهند نمود. همچنین، يتوانمندبراي ارتقاي 

دهد یمتشکیل  اشتراك قدرتدیگر بعد رهبري اخالقی را 

تا درباره  یروان استاجازه دادن به پ که به معنی

 ها وبه ایده دادن ها اظهارنظر کنند و گوشگیريتصمیم

تواند یم. این موضوع نیز گیردآنان را در بر می هاينگرانی

کارکنان وزارت ورزش و جوانان را به این باور برساند که به 

آنان به دید افرادي مهم نگریسته شده و مدیران براي افکار 

تالش  احتماالًشوند، لذا یمهایشان ارزش قائل یدهاو 

خود ي هامهارتها و یستگیشابیشتري در راستاي ارتقاي 

روشن نمودن  نیز که به معنی نقش یتشفافخواهند نمود. 

، دیگر مؤلفه است يها، انتظارات و اهداف عملکردمسئولیت

 يبعد از رهبر ینادهد. یمرهبري اخالقی را تشکیل 

ارتباط  یک یتدهد تا چه حد رهبر به تقونشان می یاخالق

گیري فراهم ساختن فرصت بهره يبرا یگرانباز و شفاف با د

و بیان پردازد می یندهها در آها، نظرات و چالشاز ایده

و انتظارات  یفها، وظابا روشن نمودن مسئولیتدارد که یم

در سازمان  متقابل موجبات اعتماد و درك ،رهبر و کارکنان

تواند موجبات ارتقاي یمآید که این موضوع نیز یمد به وجو

ن و متعاقب آن تالش بیشتر در راستاي بهبود رضایت کارکنا

 هاتالششان را فراهم آورد که یکی از این یاثربخشکارایی و 

یت، درنهاتواند تمرکز بر ارتقاي توانمندهایشان باشد. یم

دیگر  عنوانبهیري فردي و رهنمودهاي اخالقی گجهت

 نوبهبهنیز  هاآني رهبري اخالقی وجود دارد که هامؤلفه

توانند سبب ارتقاي یمو با ایجاد شرایطی خاص،  خود

 يگیري فردجهتهاي کارکنان شوند. يتوانمند

از  یترهبر در خصوص حما یواقع یدهنده نگراننشان

در صورت امکان  ینکه زیردستانا ینزیردستان و تضم

 يرهبر یژگیو ین. ا، استخود را برآورده کنند یازهاين

 یتدر اهم يغدغه رهبرو د یدهنده نگراننشان یاخالق

و  یازهاشدن ن برآورده کارکنان و يهاي فرددادن به تفاوت

است که با کارکنان سازمان  پرواضح. هاي آنان استخواسته

با ادراك حمایت مدیر از خودشان، تمامی تالش خود در 

کنند که یکی از این یمراستاي ارتقاي عملکردشان را از 

یت، درنهاهایشان است. يتوانمندهمان ارتقاي  هاتالش

ارتباط در مورد اخالق،  ی وجود دارد کهاخالق يرهنمودها

 .است یو پاداش رفتار اخالق یجترو ی،توضیح قواعد اخالق

بر این اساس نیز، زمانی که کارکنان دریابند که رفتارهاي 

برخوردار بوده و حتی  خاطراخالقی براي مدیر از اهمیت 

باشد، لذا عالوه بر احتمال افزایش تواند با پاداش همراه یم

تواند موجب ارتقاي یمرفتارهاي اخالقی در کارکنان، 

خود ارتقاي توانمندي و  چراکهتوانمندسازي نیز بشود 

مهارت توسط کارکنان نیز یک امر اخالقی به جهت 

یی آن با دستیابی به اهداف سازمانی است. با تمامی راستاهم

که نتیجه تحقیق منطقی و رسد یماین اوصاف، به نظر 

هاي نظم یژگیورهبري اخالقی و  اوالً چراکهباشد  قبولقابل

آشوبی بر توانمندسازي تأثیر مثبت دارند و دوماً، رهبري 

-هاي نظمیژگیومیانجی، تأثیر  عنوانبهتواند یمسازمانی 

آشوبی بر توانمندسازي کارکنان را تشدید نماید. بر این 

ود که مدیران وزارت ورزش و جوانان شیماساس، پیشنهاد 

به هنگام ایجاد شرایط نظم و آشوب در سازمان، با اتخاذ 

سبک رهبري اخالقی عالوه بر تأثیر مستقیم آن بر 

گري تأثیر یانجیمتوانمندسازي، از تأثیر غیرمستقیم آن در 

هاي نظم آشوبی بر توانمندسازي کارکنان این وزارت یژگیو

 شوند. مندبهرهنیز 
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Abstract 
Sport is one of the categories that has a complex structure but it is affected by various 
chaos, also it has a dynamic order. The aim of this study was to design a model for the 
impact of moral leadership on the relationship between chaotic order characteristics and 
empowerment  in the staff of the Ministry of Sports and Youth. The  present research 
was meta-positivist research based on a paradigm. and in terms of  strategy, it was a 
descriptive-survey and in terms of data collection, it was correlational with the structural 
equation approach that has been conducted in the field. The statistical population of the 
study included all employees of the Ministry of Sports and Youth. Cluster sampling was 
used for sampling and the sample size was determined by using Cochran's formula. Out 
of a total of approximately 302 questionnaires distributed and collected among ministry 
staff, 290 questionnaires were finally analyzed by pre-processing the data and removing 
indifferent people and irrational data. The research instruments included five 
demographic information questionnaires; Chaos Management Questionnaire, 
Employee Empowerment, Standard Questionnaire of Ethical Leadership of Kalshan et 
al. (2011). Structural validity and content validity of the questionnaires have been used 
and confirmed in several researches in the field of sports management. Their reliability 
was also confirmed by performing an experiment on 30 members of the research 
community and calculating the Cronbach's alpha coefficient for the questionnaire 
(above 0.7). To analyze the data, the descriptive statistics were used and, at the level of 
inferential statistics, the skewness and elongation tests to determine the normality of the 
distribution of variables, a homogeneity test in the form of confirmatory factor analysis 
to confirm items related to the main research variables and variance SEM method to 
test research hypotheses With the help of SPSS statistical package version 25 and Smsrt 
pls version 3 were used. The results showed that the characteristics of the organization's 
chaotic order have a positive and significant effect on empowerment and moral 
leadership in the staff of the Ministry of Sports and Youth of Iran; Also, ethical 
leadership has a positive and significant positive effect on the empowerment of 
employees, and in the causal relationship between the characteristics of chaotic order 
and employee empowerment has a full mediating role. 
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