مجله مديريت و رفتار سازماني در ورزش
شاپا2322-3013 :
سال هشتم ،شماره يک( ،صفحه 78تا  ،)96بهار 0397

ارتباط ادراک از پايگاههای قدرت روسای فدراسیونهای ورزشي با
رضايت شغلي کارکنان
2

زهرا نوبخت رمضاني  ،*0طاهره ندايي
تاریخ دریافت مقاله89/7/4 :

تاریخ پذیرش مقاله89/88/89 :

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط پایگاههای قدرت روسای فدراسیونهای ورزشی با رضایت شغلی کارکنان (هر دو از دید کارکنان)
بود .جامعه آماری این پژوهش ،کارکنان فدراسیونهای ورزشی شامل کارشناسان ،روسای کمیتهها و دبیران کمیتهها بودند که از بین
آنان  899نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .پرسشنامه پایگاههای قدرت روسای فدراسیون با  81سؤال  8ارزشی لیکرت و
پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان با  48سؤال  1ارزشی لیکرت شامل (ماهیت کار ،نحوه مدیریت ،همکاران ،نحوه ارتقاء و ترفیع و
حقوق و مزایا) ،با نظر  03نفر از متخصصان تربیت بدنی ،روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها تعیین و با استفاده از تحلیل عامل
تأییدی ،روایی سازه هم تأیید شد .ثبات درونی پرسشنامهها با ضریب آلفای کرونباخ ،برای قدرت از دید کارکنان  = 3/81و
پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان  = 3/98برآورد شد .تمام فرضیهها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله
مراتبی تجزیه و تحلیل شدند .یافتههای تحقیق نشان داد :از دید کارکنان ،روسای فدراسیونهای ورزشی به ترتیب دارای پایگاههای
قدرت قانونی ،مرجعیت ،تخصص ،پاداش و تنبیه هستند .رابطه مثبت معنیداری بین پایگاههای قدرت روسای فدراسیونهای ورزشی
با رضایت شغلی کارکنان  r = 3/01وجود داشت .تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد :در بین پایگاههای قدرت
روسای فدراسیونهای ورزشی؛ پایگاه قدرت مرجعیت ،پیشبینی کننده بهتری برای رضایت شغلی است.
کلیدواژهها :پایگاههای قدرت ،روسای فدراسیون ،کارکنان فدراسیون ،رضایت شغلی کارکنان

* .8استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین (نویسنده مسئول) .ایمیلnobakht88@yahoo.com :
 .8استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه قم
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اهمیت به کارکنان ،ازآنرو است که اگر کارکنان تصمیم به

مقدمه
توسعه و پیشرفت هر سازمانی در گرو توسعه و کار

عدم پیروی بگیرند ،دارا بودن منابع قدرت برای مدیر یا

گروهی افراد آن سازمان است .هماهنگ کردن و سامان

رهبر بیمعنا است .در صورت استفاده مناسب و بجا از

دادن به فعالیتهای گروهی و سازمانی مستلزم داشتن

پایگاههای قدرت توسط مدیران ،رفتار کارکنان سازمان در

رهبری یا مدیریتی تأثیرگذار است .رهبران و مدیران

جهت تحقق اهداف سازمان پیش خواهد رفت و هرچه

سازمانها برای تأثیر و نفوذ بر افراد سازمان ،جهت انجام

سازمان به اهداف (فردی ،گروهی و سازمانی) نزدیکتر

مسئولیت و وظایف ،نیاز به ابزارهای متفاوتی دارند .قدرت،

باشد ،میتوان آن سازمان را اثربخشتر خواند (عبدالهی و

یکی از ابزارهای مهم در دسترس مدیران است

عبدالرحیم نوه8091 ،؛ قلی پور.)8091 ،

(میرسپاسی .)8091 ،اگر طبق نظر هرشی و

رضایت شغلی ،بهعنوان یکی از مفاهیم بنیادی در هر

بالنچارد )8331(8رهبری توانایی شخص برای تأثیر و نفوذ

سازمان ،همواره موردتوجه مدیران ،رهبران و روسا بوده

در افراد جهت رسیدن به اهداف باشد ،داشتن ابزار قدرت،

است .رضایت شغلی به معنای میزان تمایل یا احساس

توانایی الزم بر ای این نفوذ است.

مثبت و دوست داشتن فرد نسبت به شغل خود است و

رحیم8898( 8؛  )8338قدرت را توانایی شخص برای

4

میتواند رویکرد مثبت و کارکردی هم داشته باشد (ویس ،

تغییر ،کنترل رفتار ،نگرشها ،عقاید ،اهداف و نیازهای افراد

 .)8338در حالی که نزدیک به یک قرن از بررسیهایی در

جهت دستیابی به اهداف سازمان میداند .فرآیند نفوذ و

مورد رضایت شغلی میگذرد ،هنوز دانشمندان علم مدیریت

تأثیرگذاری بر دیگران بهعنوان مهمترین ابزار در دسترس

تأکید دارند که این فعالیتها به تحقیق بیشتری نیاز دارد.

مدیران ،از طریق ایجاد تصور قدرت صورت میگیرد و

رضایت شغلی مجموعهای از احساسات پویاست .لذا تحت

ایجاد تصور قدرت مستلزم دسترسی به منابع قدرت است.

شرایط مختلف تغییر میکند و باید بهصورت مداوم

مهمترین تقسیمبندی پایگاههای قدرت را فرنچ و ریون

0

( )8818انجام دادند و به پنج پایگاه قدرت درون فردی
شامل :پاداش ،تنبیه ،تخصص ،مرجعیت و قانونی اشاره

5

اندازهگیری و موردتوجه قرار گیرد (یوکی 8884 ،؛ بارون و
آرمسترانگ.)8337 ،6
با توجه به ماهیت پویای رضایت شغلی ،مدیران
نمیتوانند اوضاعی را که اکنون رضایت زیادی پدید

کردند.
دارا بودن پایگاههای قدرت ذکر شده ،رهبران و مدیران

میآورد ،ایجاد کرده و سالها از آن غافل بمانند ،چراکه

را برای نفوذ موفقیتآمیز در رفتار کارکنان ،توانمندتر

رضایت شغلی با همان شتابی که پدید میآید ،از میان

میکند .کارکنانی که پیکره اصلی هر سازمانی ،خواه

میرود؛ بنابراین نیاز به توجه و دلسوزی پیدرپی و پیوسته

کوچک و خواه بزرگ را تشکیل میدهند .کارکنانی که در

مدیریت دارد و بهتر است بهصورت مداوم اندازهگیری و در

هر سازمانی چه تولیدی ،صنعتی ،ورزشی ،آموزشی

جهت افزایش آن تالش گردد .این موضوع باعث میشود

عالقهمندند بخشی از یک موفقیت و دستیابی به توفیق

تا نیاز به مطالعه درباره رضایت شغلی کارکنان در سازمان

باشند و اطاعت از قدرت مافوق را برای احراز چنین

تربیت بدنی بیشازپیش احساس شود؛ زیرا نگهداری و

موقعیتی میپذیرند؛ بنابراین برای رهبران و مدیران که در

ترک خدمت کارکنان بهویژه کارکنان با مهارت باال

رأس هر سازمانی قرار دارند ،عالوه بر توجه و تأکید بر

بحثهای مهمی برای مدیران در محیطهای ورزشی

داشتن توانایی نفوذ مؤثر در دیگران (قدرت) ،توجه به منابع

هستند .رضایت شغلی پایین یکی از دالیل ترک خدمت

انسانی (کارکنان) نیز ضرورت دارد .بعد دیگر توجه و

کارکنان ،نشانههای پسرفت اوضاع یک سازمان و
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سرچشمه اعتصابات ،غیرقانونی ،غیبتها ،پایین آمدن

دیدگاه لی )8339( 1کاربرد قدرتهای مرجعیت ،تخصص و

آهنگ کار و جابجایی کارکنان است .هزینههای نارضایتی

پاداش هم باعث نفوذ بیشتر مدیر بر مدیران سطوح پایینتر

شغلی میتواند ارقام نجومی پیدا کند .شکایتها ،عملکرد

شده و هم رضایت آنان را در پی دارد .از دید ارتکلو و
1

ناچیز ،کیفیت ناچیز تولید یا ارائه خدمات در سازمان و

چافرا ( )8331قدرتهای تنبیه و قانونی استرس شغلی را

مشکالت انضباطی میتواند بخشی از این دشواریها باشد

افزایش و قدرت پاداش ارتباط منفی باالیی با استرس

(بارون و آرمسترانگ8337 ،؛ بروملز و بیچ.)8339 ،1

شغلی دارد .کالک )8334( 7کنترل تشویقی به همراه

از سوی دیگر رضایت شغلی باال نمایانگر سازمانی است

تاکتیک نفوذ نرم (تخصص ،پاداش و مرجعیت) را بیشتر از

که به خوبی اداره شده است و بهطور بنیادی ،پیامدی است

کنترل محدود و تاکتیک سخت نفوذ (تنبیه و قانونی) بر

که از قدرت رهبری سرچشمه میگیرد و یک معیار

عملکرد گروهی و تمایل به دانش تیمی مؤثر میداند.

اندازهگیری از فراگرد پدید آوردن فضای انسانی پشتیبان،

تهامی و همکاران ( ،)8083منابع قدرت مربیان لیگ برتر

در هر سازمان است (آدسویه و اوگونسانوو .)8334 ،2با

والیبال را به ترتیب؛ تخصص ،قانونی ،مرجعیت ،پاداش و

توجه به آنچه گفته شد باید دید مدیران سازمان با دارا

تنبیه ارزیابی کردند .کونتر )8338( 9استفاده مربیان فوتبال

بودن پایگاههای قدرت چگونه میتوانند با استفاده بهینه از

از قدرتهای تنبیه و تخصص را برای بازیکنان مبتدی

منابع قدرت خود ،کارکنان را در دستیابی به متغیرهای

فوتبال در زمینبازی ،به مراتب مؤثرتر از دیگر منابع قدرت

رضایت شغلی (ماهیت کار ،نحوه مدیریت ،همکاران ،نحوه

میداند .والیس )8383( 8نیز معتقد است پایگاههای قدرت

ارتقاء و ترفیع و حقوق و مزایا) یاری کنند؟

مدیران به ترتیب ،قانونی ،پاداش ،مرجعیت و تخصص است

رمضانی نژاد و همکاران ( )8098به این نتیجه رسیدند:

که ضمن افزایش رضایت شغلی کارکنان ،اثربخشی را نیز

مربیان برای افزایش رضایتمندی ورزشکاران تیمی و

افزایش میدهد .قدرت تنبیه نیز با افزایش نارضایتی ،ترک

انفرادی خود باید از قدرت تخصص و مرجعیت در رأس

خدمت را افزایش میدهد.

شیوههای اعمال قدرت استفاده کنند .قدرتهای پاداش،

مدیران سازمانهای ورزشی نیز مانند سایر مدیران

قانونی در مراحل بعدی قرار داشتند ،قدرت تنبیه رابطه

سازمانها ،در اندیشه توفیق سازمان خود هستند؛ و

منفی با رضایتمندی داشت و ضمناً قدرت مرجعیت در

بهواسطه استفاده از ابزار قدرت و نفوذ بر کارکنان سعی در

عملکرد فردی تأثیر نداشت .وان و همکاران)8330( 0

ایجاد رضایت در مجموعه خود دارند؛ از این رو سؤال اصلی

قدرت سرمربیان و مدیران فوقبرنامه تربیت بدنی را از دید

تحقیق این است که آیا ادراک از پایگاههای قدرت روسای

ورزشکاران چنین گزارش کردند :سرمربیان قدرت قانونی،

فدراسیونهای ورزشی ارتباطی با عوامل رضایت شغلی

تخصص بیشتر و مدیران دارای قدرت تنبیه و قانونی بیشتر

کارکنان دارد؟ کدام یک از پایگاههای قدرت میتواند برای

و قدرت مرجعیت کمتر بودند .رحیم ( )8338معتقداست به

این متغیر ،پیشبین مناسبی باشد؟

ترتیب با قدرتهای پاداش ،قانونی ،تخصص و مرجعیت،
روش تحقیق

میتوان عملکرد را افزایش داد.
از دیدگاه تورمن )8331( 4رابطه قدرت پاداش و

روش این پژوهش توصیفی بوده و به شکل میدانی

تخصص مربی با رضایتمندی ورزشکاران معنادار است .از

انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه کارکنان

Erkutlu&Chafra
Klocke
Konter
Wallace

6.
7.
8.
9.

1.Brumels, K., & Beach
2. Adesoye & Ogunsanwo
3. Van & et al
4. Turman
5. Lee

99

مجله مديريت و رفتار سازماني در ورزش ،سال هشتم ،شماره اول ،صفحه  78تا96

فدراسیونهای ورزشی بودند .منظور از کارکنان ،کلیه

تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی ،پیشبینی متغیرهای

کارشناسان فدراسیونهای ورزشی هستند که حداقل دارای

مالک صورت گرفت.

مدرک کارشناسی یا مربیگری درجه دو بوده و بهصورت

يافتههای تحقیق

تمام یا نیمهوقت در زمان تحقیق ،یک سال کارکرده باشند

نتایج آمار توصیفی نشان داد  73/9در صد از

(روسای کمیتههای هر فدراسیون و دبیران آنها در

آزمودنیها را مردان 88/8 ،درصد را زنان تشکیل میدادند.

این مجموعه جای میگیرند) .تعداد آنها  733نفر بوده

 88/8درصد از افراد دارای دیپلم 18/4 ،درصد لیسانس81 ،

است که بر اساس جدول مورگان تعداد  849نفر حجم

درصد کارشناسی ارشد و  1/8درصد دکتری بودند .سن

نمونه تعیین شد .به دلیل احتمال عدم بازگشت وعدم دقت

 01/4درصد از افراد پژوهش بین  08تا  43سال80/1 ،

در پر کردن پرسشنامه تعداد  033پرسشنامه به روش

درصد بین  48تا  13سال 88/8 ،درصد  13سال به باال،

نمونهگیری طبقهای توزیع و در نهایت تعداد 899

 88/8درصد تا  03سال بودند .از نظر سابقه 88/ 8 ،درصد

پرسشنامه بدون نقص و کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار

از افراد دارای سابقه کاری بین  1تا  83سال 83/1 ،درصد

گرفت .برای انجام این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده

بین  8تا  1سال 81/7 ،درصد  83سال بیشتر و 84/1

شد .پرسشنامه پایگاههای قدرت ورزشی (از دید دیگران) از

درصد بین  81تا  83و  84/1درصد بین  88تا  81سال و

وان و همکاران ( ،)8333شامل پانزده سؤال و پرسشنامه

 83/9درصد افراد یک سال سابقه داشتند .از بعد مربیگری

رضایت شغلی کارکنان اریک و فروم ،شامل چهل و یک

 88/8درصد از افراد درجه مربیگری بینالمللی89/8 ،

سؤال بود .جهت روایی صوری و محتوای پرسشنامهها از

درصد درجه یک 87/7 ،درجه ملی 80/1 ،درصد درجه دو و

نظرات  03نفر از متخصصین و دکتری تربیت بدنی استفاده

 1/8درصد مربیگری درجه سه داشتند .بر اساس آمار

شد و مورد تأیید قرار گرفت .روایی سازه نیز با استفاده از

توصیفی میانگین مؤلفه قدرت قانونی ( )1/81بیشترتر از

روش تحلیل عاملی و به کمک نرمافزار لیزرل ،بررسی و

بقیه مؤلفههای پایگاههای قدرت ورزشی بود و میانگین

مورد تأیید قرار گرفت .برای ارزیابی پایایی پرسشنامهها از

قدرت تنبیه ( )4/99کمتر از همه مؤلفهها بود .ترتیب

روش تجانس درونی (آلفای کرونباخ) استفاده گردید .در

اولویت انتخاب پایگاههای قدرت روسا توسط کارکنان به

این مرحله  01نفر از کارکنان فدراسیون که جزء نمونه

ترتیب عبارت بود از :قانونی ،مرجعیت ،تخصص ،پاداش و

تحقیق نبودند ،به پرسشنامهها پاسخ دادند .پایایی

تنبیه (شکل .)8

پرسشنامه پایگاههای قدرت   = 3/81و پایایی رضایت
شغلی کارکنان  =3/98برآورد گردید .برای تجزیه و

7

تحلیل دادهها از بسته نرمافزاری  SPSS 81استفاده شد.

6

از روش آمار توصیفی برای محاسبه فراوانی ،میانگین،

5
4

انحراف استاندارد و درصدها استفاده شد .برای آزمون

3
2

فرضیهها ابتدا با آزمون کولموگروف -اسمیرنف ()KS
طبیعی بودن توزیع دادهها مشخص شد و از روش آماری
پارامتریک همبستگی پیرسون ،برای تعیین ارتباط بین
متغیرهای پژوهش استفاده گردید .سپس با استفاده از

1
مرجعیت

قانونی

تخصص

تنبیه

پاداش

0

شکل  :0اولويت پايگاههای قدرت از ديدگاه کارکنان
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بر اساس آمار توصیفی رضایت شغلی در حد متوسط

 )r= 3/811و پاداش ( ،)r= 3/804 ،P< 3/38رابطه مثبت

ارزیابی شده و ماهیت کار ،همکاران و مدیریت مهمترین

معنادار داشت ولی با تنبیه ،مرجعیت و قانونی رابطه معنادار

منابع رضایت شغلی کارکنان بودند .میانگین ماهیت کار

نداشت .رضایت از همکاران به ترتیب با مرجعیت (3/38

( )0/98بیشتر از بقیه مؤلفهها و میانگین رضایت از حقوق و

< )r= 3/841 ،Pو تخصص ( )r= 3/893 ،P< 3/38و

مزایا ( )0/81کمتر از همه مؤلفهها بود .ضریب همبستگی

قانونی ( )r= 3/813 ،P< 3/38رابطه مثبت معنادار داشت

پیرسون برای تعیین رابطه رضایت شغلی کارکنان و

ولی با پاداش و تنبیه رابطه مثبت داشت که معنادار نبود.

پایگاههای قدرت نشان داد رابطه مثبت معنیداری بین

ارتقا و ترفیع با چهار مؤلفه پایگاههای قدرت روسای

پایگاههای قدرت روسای فدراسیونها با عوامل رضایت

فدراسیونها رابطه منفی معنادار داشت و به ترتیب :قدرت

شغلی کارکنان وجود دارد.

مرجعیت ( )r= -3/888 ،P< 3/38قدرت تخصص (3/38

رابطه ماهیت کار با همه عوامل پایگاههای قدرت

< )r= -3/833 ،Pقانونی ( )r= -3/879 ،P< 3/38و

روسای فدراسیونها ،مثبت و معنادار بود .رضایت از

قدرت پاداش ( )r= -3/809 ،P< 3/38بود (جدول .)8

سرپرستی (مدیریت) به ترتیب با تخصص (،P< 3/38
جدول  .0تحلیل رگرسیون سلسله مراتبي برای رابطه پايگاههای قدرت با رضايت شغلي
مؤلفهها

B

پایگاههای قدرت

3/311

ثابت

81/800

ضريب استاندارد
3/844

نتایج در جدول فوق نشان میدهد که ،معادله پیشبینی
عبارت است از :رضایت شغلی کارکنان = (پایگاههای
قدرت)81/800 + 3/311

T

2

4/818

3/311

R

07/01

sig

نتیجهگیری

3/338

رد فرض صفر

3/338

بحث و نتیجهگیری
محور اصلی تالشهای هر سازمانی ،مدیری توانمند
است که به نقش نفوذ و قدرت خود باور داشته باشد .قدرت

تحلیل رگرسیون نشان داد که پایگاههای قدرت

مدیر کلیدیترین و مرکزیترین اصل در هر سازمان است،

پیشبینی کننده رضایت کارکنان بود و میزان اثر پایگاههای

چون بدون قدرت هیچ سازمانی ایجاد و هیچ فرمانی به اجرا

قدرت بر رضایت شغلی کارکنان  1/8درصد بود .نتایج

نخواهد آمد (حمیدی8090 ،؛ قلی پور .)8091 ،همچنین

حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد :در ارتباط با ماهیت

کارکنان قلب تپنده و دستان تنومند سازمان در جهت تحقق

کار و پایگاههای قدرت؛ قدرت مرجعیت و سپس قدرت

اهداف هستند که با تالش خود این راه را هموار میکنند .از

قانونی پیشبین مناسبی بودند .در ارتباط با رضایت از

متغیرهای هموارسازی این مسیر پر از چالش میتوان به

همکاران و پایگاههای قدرت؛ قدرت مرجعیت و سپس قدرت

پایگاههای قدرت مدیر و رضایت کارکنان اشاره کرد .بر

پاداش پیشبین مناسبی بودند .در ارتباط با رضایت از

اساس یافتههای پژوهش حاضر که به بررسی ارتباط

سرپرستی (مدیریت) و پایگاههای قدرت؛ قدرت مرجعیت

پایگاههای قدرت روسای فدراسیونهای ورزشی با رضایت

پیشبین مناسبی بود .در ارتباط با ارتقا و ترفیع و پایگاههای

شغلی کارکنان پرداخت ،کارکنان فدراسیونهای ورزشی،

قدرت؛ قدرت مرجعیت ،تخصص و سپس پاداش پیشبین

پایگاههای قدرت روسای فدراسیونها را به ترتیب :قانونی،

مناسبی بودند.

مرجعیت ،تخصص ،تنبیه و پاداش ارزیابی کردهاند .به نظر
میرسد در فدراسیونهای ورزشی مانند اکثر سازمانهای
دولتی و رسمی با ساختار سلسله مراتبی ،این قانون و
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مقررات سازمانی است که نقش قدرتمند و اصلی را بازی

کارها و وظایف را به شکل صحیح و بدون فوت وقت انجام

میکند و هرچه قدرت قانونی و مقام مدیر بیشتر باشد،

دهند که این امر میتواند تا حدی نشانگر رضایت شغلی

اعمال نفوذ او بر کارکنان نیز بیشتر است و ظاهراً در

باشد .این نتیجه که قدرت قانونی مدیر نیز رضایت شغلی را

فدراسیونهای ورزشی آنچه کارکنان را ملزم به اطاعت و

در میان کارکنان ایجاد کند ،امری دور از ذهن نیست .درک

پذیرش دستورات مافوق میکند ،قدرت قانونی او است که

رفتارهای قانونی در سازمان چون ارتقاء ،آموزش ،پرداختها،

سازمان برحسب مقررات به او میبخشد تا قدرت مرجعیت و

ترفیع و  ...که از عوامل جانبی رضایت شغلی است و در قبال

تخصص او .دلیل این امر شاید روابط ضعیف و خشک،

مسئولیتهای قانونی فرد پرداخت و اجرا میشود ،میتواند

مبتنی صرف بر هدف ،بین روسای فدراسیون و کارکنان

بر رضایت شغلی تأثیر گذاشته باشد (باهودین و همکاران،

باشد که سنگینی قدرت قانونی را بر تخصص ،فنی ،دانش،

8338؛ بویله .)8338 ،این نتایج با یافتههای رمضانی نژاد و

مرجعیت ،فرهمندی و جاذبه و حتی پاداش ،باعث گردیده

همکاران ( ،)8098بیورک و ویلکاکس ( )8887و االنگوان و

است .دلیل دیگر شاید این باشد که کارکنان آن هم در

جیا لیان خی ( )8333همخوانی داشت زیرا در مطالعه آنان

گستره روسای کمیتهها و دبیران آنها ،صرفاً طبق قانون و

نیز کاربرد منابع قدرت مرجعیت ،تخصص و قانونی در افراد

دستورات کتبی و رسمی رئیس خود ،فقط به انجام وظیفه

زیردست ،باعث رضایت شده است .در تحقیق رحیم ()8898

میپردازند .رایس ( )8333و وان و همکاران ( )8333نیز

افزایش رضایت شغلی فقط با قدرتهای تخصص و

قدرتهای قانونی و تخصص مدیران را در اولویت ارزیابی

مرجعیت وجود داشت که با تحقیق حاضر همخوانی داشت و

کردند که از بعد اولویت قدرت قانونی با تحقیق حاضر

رضایت شغلی با قدرت قانونی ،ارتباط منفی داشته و با

همخوانی دارد ( .)08 ،87نوربخش -محمدی ( )8098و

تحقیق حاضر مغایرت داشت .در تحلیل این یافته مهم که

تهامی و همکاران ( )8083قدرت تخصص و قانونی ،و

در ارتباط با تمام متغیرهای رضایت شغلی ،قدرت مرجعیت

کریمی ( )8090تخصص و مرجعیت را در اولویت ارزیابی

پیشبین مناسبی است ،میتوان گفت قدرت مرجعیت مدیر

کردند و از آن جهت که قدرت قانونی در اولویت نیست ،تا

از توان اقنا و ترغیب افراد سرچشمه میگیرد و خود تابعی

حدودی با تحقیق حاضر همخوانی ندارد.

است از صداقت ،جاذبه ،محبوبیت ،توان استدالل دو طرفه،

ارتباط پایگاههای قدرت روسای فدراسیونهای ورزشی

توجه به آزادیهای فردی در ارائه نظرات .با داشتن قدرت

با عوامل رضایت شغلی کارکنان نشان دهنده ارتباط مثبت

مرجعیت و دانایی ،بهعنوان مردمیترین ابزار نفوذ است که

رضایت شغلی کارکنان با پایگاههای قدرت مرجعیت،

افقهای موفقیت سازمان گسترش خواهد یافت و میتواند

تخصص و قانونی بود .در تحلیل این نتیجه باید گفت ممکن

برآیند متغیرهای رضایت شغلی کارکنان را در جهت مثبت،

است مدیر یک سازمان بهواسطه دارا بودن قدرت مرجعیت

پیشبینی کند .این نتایج و با همین روش آماری در مطالعه

یعنی محبوبیت ،قابل اعتماد بودن ،جاذبه و احترام مورد

ارتکلو و چافرا ( )8331تأیید شد.

پذیرش کارکنان قرار گیرد و نگرش مثبت نسبت به کار و

این یافته برای مدیران این پیام را دارد که اگر مدیران از

کار کردن در کنار مدیری مقبول ،محترم و محبوب ،در

پایگاههای قدرت بهطور مؤثر استفاده کنند ،میتوانند

کارکنان ایجاد شده و رضایت شغلی را در پی داشته باشد .از

تعامالت و همکاری کارکنان را افزایش داده و از توانایی

سوی دیگر شاید کارکنان به دلیل اینکه فن ،دانش ،توان

آنها ،در تحقق اهداف سازمانی بهرهمند شوند .پویاسازی

تخصصی ،شناخت دقیق اهداف ،موانع و چالشها ،قضاوت

سازمان با دادن آزادی عمل به کارکنان و افزایش تعامالت

منطقی در ارزیابی امور؛ یعنی قدرت تخصص ،در میان

شبکهای در سازمان موجب میشود تا کارکنان سازمان

روسای فدراسیون وجود دارد ،با جان و دل و رضایت کامل

بهطور پیوسته با به دست آوردن تجربه از سازوکارهای قبلی
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خود ،پیشرفت سازمان را تسهیل کرده و نوآوریهای فنی و

رمضانی نژاد ،رحیم ،مهرعلی همتی نژاد ،نوشین بنار ،ماریه فالح

اداری در سازمانها افزایش یابد؛ زیرا این تعامالت بهطور

 ،0933رابطه بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و

غیرمستقیم فرآیند یاددهی و یادگیری را ایجاد مینماید و

رضایت مندی ورزشکاران زن استان مازندران.

بهطور قابلتوجهی میزان رضایت را افزایش میدهد.

فصلنامه المپیک ،شماره ( ،)0سال هجدهم ،صفحات

همچنین به دلیل ماهیت پویای محیط خارجی و داخلی
سازمانهای ورزشی پایگاههای قدرت مدیران حائز اهمیت
است چرا که رهبران وظیفه تطبیق دادن سازمان با محیط
متغیر را به عهده دارند؛ بنابراین با بازنگری و طراحی
پایگاههای قدرت مؤثر بر رضایت کارکنان ،مدیران قادر
خواهند بود تا اولویتهای مدیریت نیروی انسانی را اصالح و
عناصر تشکیلدهنده راهبردها ،خطمشیها و تحقق اهداف
را به درستی شناسایی نمایند.
در نهایت باید به این مسئله نیز توجه کرد که
سازمانهای ورزشی سیستمهای اجتماعی هستند که در آن

.003-091
عبدالهی ،بیژن و عبدالرحیم نوه ابراهیم ،0932 ،توانمند سازی
کارکنان کلید طالیی مدیریت منابع انسانی ،تهران
انتشارات نشر ویرایش صفحه .93
فیضی ،طاهره ،0931 ،مبانی سازمان و مدیریت ،تهران انتشارات
پیام نور.919-913 .
قلی پور ،آرین ،0931،مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)،
انتشارات سمت .جلد اول.002-043 ،
کریمی طرقبه ،الهام ،0939 ،تعیین منابع قدرت مدیران
شهرستان مشهد و ارتباط آن با سطح آمادگی
کارکنان ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

منابع انسانی ،مهمترین عوامل کارایی و اثربخشی و

مظفری ،سید امیر احمد و سید احمد طبائیان ،0939،رابطه بین

عمدهترین سرمایه و عامل راهبردی در هر سازمان هستند.

پایگاههای قدرت با اثر بخشی و عملکرد روسای

شناخت عوامل رضایت شغلی باعث میشود تا مدیران ارشد
عواملی را که موجب جلب رضایت شغلی بیشتری میشود
تا حد ممکن تقویت کنند .از این طریق کارکنان با رضایت
بیشتری به فعالیتهای حرفهای و سازمانی خواهند پرداخت
و از تواناییهای خویش بیشتر بهره خواهند گرفت که نهایتاً
به نفع سیاستهای کلی سازمان خواهد بود.

دانشکده ها و مدیران گروه های تربیت بدنی دانشگاه
های دولتی کشور از دید خود اعضای هیئت علمی.
علوم حرکتی و ورزش.049-093 ،2 ،
میر سپاسی ناصر ،0931 ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی و
روابط کار ،تهران :انتشارات میر.017 ،
نور بخش ،مهوش و محمدی ،سردار ،0939،رابطه بین سبک
های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های
تربیت بدنی کشور از دید اعضای هیئت علمی،
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