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چکیده

زمینه و هدف :توانمند سازی مدیران در جهان در حال رشد و غیر قابل پیش بینی امروز در حال تبددیل
شدن به یک موضوع اساسی است که درجه خاصی از استقالل و مسئولیتپذیری را به مدیران اعطا میکند.
مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مدیریتی موثر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا انجام
شده است.
روش :این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،توصدییی-پیمایشدی اسدت.
جامعۀ آماری پژوهش ،شامل کلیه فرماندهان و مدیران الیه عالی ،میانی و عملیاتی ناجا بوده کده تعدداد 111
نیر به عنوان حجم نمونه آماری به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب و مورد ارزیابی قدرار گرفتندد.
به منظور جمعآوری داده برای مطالعه ،از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلیای )1/11استیاده شدده و داده
ها با کمک تکنین تحلیل عاملی ،پردازش شدند.
یافتهها و نتایج :نتایج نشان داد که داده های ایدن پدژوهش بدا سداختار عداملی و زیربندای نظدری تحقیدق
برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت بدا سدازههدای نظدری اسدت .همچندین پاسدخ افدراد ،از
سنوات خدمت افراد ،تحصیالت ،جایگاه شغلی و دورههای گذرانده شده آنها مستقل است .عالوه بدر ایدن
نتایج حاکی از این است که هر چهار استراتژی عوامل مدیریتی(تیویض اختیار ،آزادی عمل ،سهیم شدن در
اطالعات و سبک مدیریتی) در توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا نقش مؤثری دارند.
واژههای کلیدی

توانمندسازی ،مدیران ناجا ،تیویض اختیار ،آزادی عمل ،تسهیم اطالعات ،سبک مدیریت

 .1استاد یار مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2استاد مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبایی
 .3دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی(نویسنده مسئول)،
ایمیلm.h.radin@yahoo.com :
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مقدمه
مهمترین و حیداتی تدرین دارایدی هدر سدازمان نیدروی انسدانی آن سدازمان اسدتو کیییدت و
توانمندی نیروی انسانی مهمترین عامل بقدا و حیدات سدازمان اسدت .از نظدر «دراکدر» رشدد
اقتصددادی مرهددون توانمنددد کددردن کارکنددان فرهیختدده اسددت و توانمندسددازی کارکنددان
محوری ترین تالش مدیران در نوآوری ،تمرکززدایی و حذف دیوانساالری در سازمانهدا
است(عبدالهی و نوه ابراهیم.)1311 ،
در تعاریف اولیه اصطالح توانمندسازی به عنوان تیویض اختیار در نقدش سدازمانی تعریدف
گردیددده کدده ایددن اختیددار بایسددتی بدده فددرد اعطددا یددا در نقددش سددازمانی او دیددده شددود .ایددن
توانمندسازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت ،واژهای بود که برای اولدین بدار بده
طور رسمی به معنی پاسخگویی تیسیر شد .گسترش توانمندسازی در سدازمان ،کارکندان را
برای فعالتر بودن و کمک به سازمان برای رسیدن به اهداف آن تواندا مدیسدازد .هددف از
توانمندسازی نه تنها حصدول اطمیندان از تصدمیمگیدری مدؤثر توسدا کارکندان ،بلکده مهیدا
ساختن مکانیزمی است که در آن مسئولیت تصمیمگیری به افراد و تیمها واگذار مدیشدود.
توانمندسازی ،اگر چه به طدور کلدی بده عندوان یدک راه بدرای رضدایت کارکندان و بهبدود
بهرهوری مطرح است ،اما طرفداران توانمندسازی از آن به عندوان زیدر بندای اساسدی بهبدود
مستمر سازمان یاد مدیکنندد(کمل .)2111،1در نتیجده ،در دنیدای متد ثر از فنداوری امدروزه،
ارتقای سطح آمادگی کارمندان و مدیران در جهت ارتقای سطح کارایی سدازمان از طریدق
بهکارگیری منابع انسانی مناسب و توانمند سازی آنها امری اجتنابناپذیر است.
عواملی مختلیی بر توانمندسازی کارکنان اثرگذارندو بر اساس پژوهشهای اخیدر ،رضدایت
شغلی ،انگیزش ،سبک رهبری و مواردی از این دست ،از جمله مهمترین عوامل اثرگدذار
بر توانمندی کارکنان هستند که از این بدین ،سدبک رهبدری ،اثرگدذارتر بده نظدر مدیرسدد
چراکه مدیران سازمان مهمترین منبع راهبردی شناخته شدهاند .به دلیل ت ثیر تعیدینکنندده
1. Kemal
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مدیران و فرماندهان در رشد سازمان ،اولویت اصلی به افزایش دانش ،انگیزش و توسدعه
مهارتهای آنان اختصاص یافته است .دیدگاههای اندیشدمندان نظیدرهدال( )2111نشدان
میدهد که یکی از عوامل بسیار مهم و زیربنائی در توسعه سازمانها ،پرورش و انتصداب
مدیرانی شجاع ،خالق ،کارآفرین ،باانگیزه ،متعهد و توانمندد اسدت .از آنجدا کده مددیران
مهمترین رکن و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیتهای اساسی هدر سدازمانی بده
شمار میروند ،یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به این مزیت در شرایا فعلدی ،توانمندد و
کارآمدتر کردن مدیران است(آقایار،2112،ص .)123پس توانمند سدازی مددیران یکدی از
تکنیکهای مؤثر برای ارتقای بهرهوری کارکنان و استیاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای
آنان در زمینه اهداف سازمانی است(نیازآذری و تقوایی یزدی،1353،ص.)161
یکی از مهمترین نیازمندی های اساسدی توسدعه برقدراری نظدم و امنیدت پایددار اسدت .سدند
چشمانداز  21ساله نیز نیروی انتظامی را پلیس الگوساز و الهامبخش در سطح منطقه معرفدی
میکند .این آرمان ضمن اینکه با دوراندیشی ،پیشقددمی و اسدتقبال از چدالشهدای آیندده
همراه است ،مستلزم توسعه راهبردی ناجا و توسعه ناجا نیز مستلزم مددیریت صدحیح اسدت.
مدیریت توسعه ناجا از طریق توسعه مدیریت انجام میشود و این کار مندو بده بالنددگی و
توانمند بودن فرماندهان و مدیرانی بدا نگدرش و درد درسدت از پیشدگامی و برخدوردار از
شایستگیهای مدیریتی در سطح عالی است .به عبارت دیگر بدا فدرث ثابدت دانسدتن نقدش
سایر عوامل مؤثر بر فرایند توسعهیافتگی ،توانمندسازی فرمانددهان و مددیران ناجدا موجدب
توسعه مدیریت و در نتیجه موجب توسعه ناجا مدیگدردد .بدا توسدعه ناجدا نظدم و امنیدت در
جامعه بهبودیافته و زمینههای توسعه سازمانهای مؤثر کشور و امکان توسعه کشور بر اساس
سند چشمانداز فراهم میگردد .بر این اسداس یکدی از راهبردهدای اساسدی نیدروی انتظدامی
برای توسعه امنیت در کشور ،راهبرد توانمندسازی منابع انسانی بهویژه فرماندهان و مددیران
است .اگرچه تحقیقات خوبی در زمینه توانمندسازی مددیران در داخدل و خدارز از کشدور
انجام شده ،ولی موارد که بتوان آنها را با نیاز مدیریتی و م موریتی پلدیس ایدران تطبیدق داد
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بسیار اندد است و الزم است عواملی همچون دیدگاههدای دیندی ،شدرایا و ویژگدیهدای
بومی و جنبههدای معندوی و ضدابطه مدداری سدازمان پلیسدی در آنهدا دخالدت داده شدود و
چارچوب مناسب برای این امر فراهم گردد .به عدالوه ،آنچده ضدرورت پدژوهش حاضدر را
بیشتر میکند ،انتظارات مقام معظم رهبری از ناجا بدرای افدزایش قابلیدتهدا و توانداییهدای
مدیران و فرماندهان این نیرو است .با یاین مقدمه ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسدایی و
تبیین عوامل مدیریتی موثر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا است و پدژوهش قصدد
دارد به این سدوال اساسدی پاسدخ دهدد کده عوامدل مددیریتی تدا چده حدد در توانمندسدازی
فرماندهان و مدیران ناجا موثر است؟
مباني نظری :منابع انسانی یکی از با ارزشترین منابع موجود در سازمانها هسدتند .امدروزه
سازمانهایی میتوانند بهخوبی عمل کنند که از تمامی ظرفیتهای انسانی خود بهره بگیرند
و سازمانهایی که همچنان بر استیاده از الگوهای سنتی مدیریت که مبتندی بدر سیسدتمهدای
سلسله مراتبی و دستوری است اصرار مدی ورزندد ،راه بده جدایی نخواهندد بدرد و همگدام بدا
تغییرات سریع محیطی ،مدیریت مندابع انسدانی نیدز بایدد تغییدر کندد(قنبری .)1316 ،امدروزه
مؤسسات دولتی به داشدتن قدوانین و مقدررات سدخت ،دیدوانسداالری سدنگین ،کدارآیی و
اثربخشی پایین و کارمندانی بااحساس مسئولیت کدم شدناخته شددهاندد .پیتدر دراکدر()1551
معتقد است که در محیاهای ثابت ،ایستا و قابل پیشبینی ،سازمانها بهصدورت یکنواخدت،
کنترلشده و ماشینی عمدل مدیکنندد .در ایدنگونده سدازمانهدا مددیران کنتدرل بیشدتری بدر
کارکنان اعمال کرده و دستورهای الزم را برای هدایت آنان صادر مینمایند و تعیینکنندده
نحوه انجام وظدایف مدیباشدند(عبدالهی و ندوه ابدراهیم،1311 ،ص .)11در چندین شدرایطی
توانمندسازی روش موثری برای بقاء سازمانهای پیشرو در محیا رقابتی است .اکثر مدیران
تصور میکنند که با میهوم توانمندسازی آشنا هستند ،درحالیکه فقدا تعدداد محددودی از
آنان با میهوم و کاربرد آن آشدنایی دارندد .توانمندسدازی یعندی قبدل از اینکده بده کارکندان
بگویید چه کار کنند ،بتوانند بهخوبی وظاییشان را انجام دهند(آقایار .)2112 ،توانمندسازی
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باعث میشود کارکنان ،سازمان و شغل را از آن خود دانسته و از کار کردن در سدازمان بده
خود ببالند .بدون توانمندسازی نه سازمانها و نه مدیران نمدیتوانندد در درازمددت کامیداب
باشند .مدیر سازمان ،مهمترین عامل در توانمندسازی کارکنان است چراکه به طور مسدتقیم
و غیرمستقیم متغیرهای مختلف سازمانی را تحت ت ثیر قرار میدهد .مدیر با تیدویض اختیدار
و قدرت بیشتر به کارکنان ،دادن استقالل عمل به آنان ،فراهم نمودن جو مشدارکتی ،ایجداد
فرهنگ کارگروهی و با حذف شرایطی که موجب بیقدرتی کارکنان میشدود ،مدیتواندد
بستر الزم برای توانمندی افراد را فراهم آورد(عبدالهی و نوه ابراهیم.)1311 ،
پیشینه پژوهش :پژوهشهای مختلیی در سالهای گذشته ،توانمندسازی را در کانون توجه
خود قرار داده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشدود .زمدانی( )2116در پژوهشدی
رابطه بین توانمندسازی و کیییت زندگی کاری کارکنان را ارزیدابی نمدوده و دریافتده کده
توانمندسازی کارکنان میتواند کیییت زندگی کداری آنهدا را بهبدود بخشدد .در پدژوهش
دیگری ،ادعا شده که نیروی کار توانمندد و متعهدد بده طدور گسدترده بدرای عملکدرد مدؤثر
سددازمانهددای مدددرن ضددروری اسددت(دگاگو2111،و روات« .)12111،بدداون والولددر» نیددز در
پژوهش خود مزایای توانمندسازی کارکنان در سازمانهای خدماتی را برشمرده اند(به نقل
از عبدالهی و نوه ابراهیم.)1311 ،
پدژوهشهدای متعدددی نیدز عوامدل مدؤثر برتوانمندسدازی را مدورد توجده قدرار داده اندد.
سیدجوادین ،حیدی و مرادی( )1311در پژوهشی با مرور ادبیات توانمند سازی 21 ،عامل
اثرگذار بر توانمندسازی را شناسایی نموده اند .این عوامل عبارتندد از :اطالعدات ،اختیدار،
تیم کاری ،شیوه رهبری ،آموزش ،تعلق سازمانی ،تجربهاندوزی ،روشدن بدودن اهدداف و
خامشیها ،مشارکت ،عدم تمرکز ،دسترسی به منابع ،مسئولیت ،تشویق ،غنیسازی شغل،
هدایت و حمایت ،معنیدار بودن شغل ،اعتماد به نیس ،ابهام نقدش ،اهمیدت قائدل شددن
برای کارکنان .در این پژوهش همچنین ،پنج عامل توجه به رشد فردی و طراحدی شدغلی،
1. Degago, Rawat
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توجه به مسائل نیروی انسانی و تیمهای کاری ،توجه به سبک رهبری ،رسمیت و شیافیت
و توجه به محیا و عدم تمرکز ،به عنوان اثرگذارترین عوامل بر توانمندسدازی کارکندان
در مشاغل خدماتی معرفی شدهاند(سید جدوادین ،حیددری و مدرادی .)1311،در پژوهشدی
دیگر کده توسدا جزیندی( )1311انجدام شدده ،پدنج عامدل سداختار سدازمانی ،آمدوزش،
انگیزش ،رضایت شغلی و سبک رهبری به عنوان عوامل مؤثر بر توانمندی کارکندان ناجدا
مورد سنجش قرار گرفتند .نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که بین توانمندی کارکنان و
چهار عامل آموزش ،انگیزش ،رضایت شغلی و سبک رهبری رابطه معنیدار وجدود دارد.
در پژوهش دامغانیان و میکاییلی( ،)2116راهبدردهدای توانمندسدازی در چهدار بعدد شدامل:
اثربخشی ،اهمیت ،شایستگی و آزادی انتخاب مورد ارزیابی قرار گرفت .این مطالعه در کده
بر روی مدیران فعال در حوزه صنعت آب در شرکتهای خصوصدی انجدام گرفدت ،نشدان
داد که راهبردهای توانمندسازی در هر چهار بعد در موفقیت سازمانها نقش اییا میکنند و
نقش ساختار «شایستگی» بیش از دیگر ابعاد بود.
توانمند سازی مدیران :طرح توانمندسازی منابع انسانی یکی از استراتژیهای رایج بدرای
توسعه مهارتهای کارکنان در سدازمان هدای مددرن اسدت .فدرث بدر ایدن اسدت کده دادن
جنبههای طرحهای توانمندسازی منابع انسانی به مدیران میتواند به بهبدود توانمنددی آنهدا
منجر شود .طی سالهای اخیر توسعه سازمانی بیشتر بر توانمند سازى کارکنان به خصوص
مدیران بنا شده است .امروزه ثابت شده است که مهدمتدرین عامدل موفقیدت سدازمانهدا،
مدیریت آنها است .پیتدر دراکدر( )1321مدیگویدد :مددیریت ،عنصدر منحصدر بده فدرد و
متمایزکننددده هددر سددازمان و جامعددهای نسددبت بدده سددایر سددازمانهددا و جوامددع اسددت .تحقددق
سازمانهایی با کالس جهانی بددون دسدتیابی بده مددیران در کدالس جهدانی امکدانپدذیر
نخواهد بود .در نتیجه فرآینددهای توسدعه بدرای مددیران شایسدتگی مدیآفرینندد کده ایدن
شایستگیها به اثربخشدی مددیریت در اداره سدازمان منجدر خواهدد شدد(غیاریان.)1325 ،
مدیران قبل از توانمند ساختن دیگران باید به توانمند سازى خود بپردازند و باید آنچه را
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موعظه میکنند ابتدا در خود ایجاد کنند(نصر اصیهانی .)1313 ،برای مدیران الزم است تا
تسلا شخصی ،بصیرت شخصی و ریسکپذیری را به منظور تبدیل شدن به مسئوالنی بهتدر
به کار گیرند(مانیا ،ناموسانگ و کاباره.)2116،1
امروزه توانمند سازی مدیران در حال تبدیل شدن بده یدک موضدوع بحراندی اسدت .امکدان
دستیابی به نتایج ارزشمند هر چند با سرمایهگذاری انددد بدا توانمندد سدازی مددیران قابدل
دسترسی است .توانمند سازی مدیران بر ایجاد پیششر هایی به منظدور پویدایی درونزا بده
جای ایجاد تغییر در الیههای باالیی متمرکز میشود و میتواند موجب دستیابی بده موفقیدت
در کسب و کار و کارآفرینی اجتماعی گدردد کده تد ثیر قابدلتوجده اجتمداعی دارد(پدراس
کایر.)2116،2
همانطور که بیان شد در مدیریت تحول و بهسازی سازمان ،توانمندسازی کارکنان یدک
راهبدرد اثرگدذار اسدت و در بدین همده کارکندان سدازمان ،افدراد کلیددی (مددیران و یدا
فرماندهان) مهدمتدرین منبدع راهبدردی سدازمان شدناختهشددهاندد .اگرچده در حدال حاضدر
برنامههای توسعه مدیران با هدف افزایش دانش ،انگیزش و توسعه مهارتهای آنان انجام
میشود ،لیکن چنانچه شرایا و محیا سازمان براى بروز قابلیدتهدا و اسدتعدادهاى آندان
فراهم نباشد ،توانمندسازى به معن کامل آن اتیاق نمیافتد .تحقیقات انجدام شدده دربداره
عوامل مؤثر بر توانمندسازى مدیران نشان داده است که عوامل مختلی بر توانمندسدازى
مدیران مؤثر هستند .این عوامل در حوزههای فردى ،سدازمان  ،محیطد و مددیریتی قدرار
دارند .اگر چه طرح توانمندسازی منابع انسانی در سازمانهای ایرانی و در میان کارکنان در
نظر گرفته میشود ،بااینحال الزم است که طرح توانمندسازی منابع انسانی بده عندوان یدک
برنامه منظم و جامع در سازمان های ایرانی بدا سدطوح بداالتر و در میدان مددیران نیدز در نظدر
گرفته شود(چرخابی .)2111،یافتههدای تحقیقدات قبلد نشدان مدیدهندد کده راهبردهداى

1. Mania, Namusonge, Kabare
2. Praszkier

 / 440فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامي ،سال هجدهم ،بهار 4931

مدیریت ت ثیر قابلمالحظهای بر توانمندسازى مدیران دارند لیکن میزان ت ثیر هدر یدک از
آنها تعیین نشده است .مدیران عدال سدازمانهدا بدراى تنظدیم برنامدههدای توانمندسدازى
مدیران نیاز دارند تا میزان ت ثیر هر یدک از ایدن راهبردهدا را بدانندد ،مدؤثرترین آنهدا را
تعیین نموده و برنامههای سازمان را حول محور آنها تهیه و اجرا نمایند .با توجه به اینکه
تاکنون در این خصوص پژوهشی انجام نشده ،این پژوهش درصدد است تا میدزان نقدش
عوامل مدیریت موثر بر توانمندسازى مدیران و فرماندهان ناجا را تعیین نماید.
تسهیم اطالعات
تفویض اختیار

عوامل
مدیریتی

آزادی عمل

توانمندسازی
مدیران و
فرماندهان
ناجا

سبک مدیریتی
نمودار .4مدل مفهومي تحقیق

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روشهای گدردآوری دادههدا توصدییی از
نوع پیمایشی است .جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل کلیه فرماندهان ومددیران الیده عدالی،
میانی وعملیاتی(سرپرستی) ناجا است که تعداد آنها حدود  1511نیر اسدت .از ایدن تعدداد،
بر اساس فرمول کوکران  321نیر باید انتخاب میشوند اما برای اطمینان بیشتر 111 ،نیر بده
روش نمونه گیری طبقده ای انتخداب شدده و  111پرسشدنامه بازگشدتی مبندای تحلیدل قدرار
گرفتند .ابزار اصلی گردآوری دادههای میدانی ،پرسشنامه محقق ساخته است که پایدایی آن
از طریق ضریب آلیای کرونباخ( )1/11و روایی آن با نظر خبرگان تایید شد .در جددول ،1
ضریب پایایی موالیههای اصلی پژوهش نیز بیان شده است.
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جدول  :4ضریب پایایي مؤلفههای مدیریتي
ردیف

مؤلفهها

ضریب پایایي

1

تیویض اختیار

1/215

2

آزادی عمل

1/262

3

سهیم شدن در اطالعات

1/23

1

سبک مدیریتی

1/212

یافتهها
هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل مدیریتی چهارگانه تیویض اختیار ،سبک مددیریتی،
آزادی عمل و سهیم شدن در اطالعات بر توانمندسازی مدیران ناجا بود .براى تعیین میزان
ت ثیر هر یک از این عوامل ،ابتدا میانگین و انحراف معیدار عوامدل مربدو مطدابق آزمدون
کالموگروف ˚ اسمیرنف محاسبه و با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیرهای تحقیدق و چندد
سطحی بودن آن ،برای تائید مدل از تکنیک تحلیل عاملی ت ییدی ( )CFAاز روش حداقل
مربعدات جزئددی )PLS(1اسدتیاده شددد .طبدق مطالعددات صدورت گرفتدده ،متوسدا واریددانس
استخراجی بایستی باالتر از  1/1باشد تا یکی از معیارهای اعتبار همگرا تائیدد شدود(فورنل و
الرکر .)1511،پایایی مرکب نیز بنا به گیتده فدورنر و الرکدر( )1511بایسدتی مقددار  1/2یدا
باالتر داشته باشد که نشان از کافی بودن سازگاری درونی میباشد .همچندین بدرای بررسدی
تعیین اعتبار واگرا از روشی که توسا اندرسون و گربیندگ( )1511بیدان گردیدده ،اسدتیاده
شده است که برای تعیین اعتبار واگرا ،میتوان به پایین بودن همبستگی بین سازهها یا همدان
متغیرهای مکنون اشاره کرد که ایدن همبسدتگی میدان سدازههدا بایسدتی کمتدر از ریشده دوم
میانگین واریانس تبیین شده برای هر سازه باشد .در انتهدا بده منظدور ارزیدابی بدرازش مددل،
شاخص نیکویی برازش مدل( )GOFمورد استیاده قرار گرفت .ایدن شداخص سدازش بدین

1.Partial Least Square
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کیییت مدل ساختاری و مدل اندازهگیری شده را نشان میدهد که باالتر بودن آن از مقدار
 1/1برازش مناسب مدل را نشان میدهد.
نتایج تحلیل عاملی ت ییدی دادهها در جدول 2ارائه شده است .بر اسداس ایدن جددول ،تمدام
سازههای موردمطالعه دارای میانگین واریانس استخرازشده باالتر از  1/1هسدتند .هدمچندین
شاخصهای پایایی ترکیبی ( )CRو آلیای کرونباخ باالتر از  1/2به دست آمد که نشدان از
پایا بودن ابزار اندازهگیری دارند .نتایج اعتبار واگرا نشان میدهد که هیچیک از سازههدا بدا
یکدیگر مشابه نیستند و میاهیم کامالً متیاوتی را اندازهگیری میکنند .عالوه بر ایدن ،مقددار
شاخص برازش برابر  1/611شده که از مقدار  1/1بزرگتر است و نشان از برازش مناسدب
مدل دارد .به بیان سادهتر دادههای این پژوهش با سداختار عداملی و زیربندای نظدری تحقیدق
برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است.
جدول :1شاخصهای روایي ،پایایي و برازش مدل
متغیرهای پنهان

AVE

CR

R2

آلیای کرونباخ

تیویض اختیار

1/151

1/256

1/621

1/215

آزادی عمل

1/151

1/231

1/112

1/262

سهیم شدن در اطالعات

1/111

1/132

1/211

1/23

سبک مدیریتی

1/112

1/121

1/622

1/212

عوامل مدیریتی

1/263

1/112

1/213

1/116

AVE

1/111

2

R

1/112

GOF

1/611

در این پژوهش به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهنده مؤلیدههدای
مدیریتی ،روش تحلیل بارهای عاملی استیاده شدده اسدت .نتدایج بارهدای عداملی متغیرهدای
تحقیق در جدول  3خالصه شدهاند .مقدار بار عاملی برای تکتک شاخصها از  1/1بیشدتر
است و همچنین مقادیر محاسبهشده سطح معناداری برای هر یک از بارهای عاملی کمتدر از
 1/11است .بنابراین نتایج بیان میکند که تمامیابعاد و شاخصها تائید شده است.
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جدول :9بارهای عاملي استانداردشده
مرتبه تحلیل

عاملي

معناداری

تیویض اختیار

1/211

1/11

معنادار

آزادی عمل

1/215

1/11

معنادار

سهیم شدن در اطالعات

1/161

1/11

معنادار

سبک مدیریتی

1/123

1/11

معنادار

مؤلفهها

عاملي

مرتبه اول

بار

سطح

زیر مقیاس

عوامل مدیریتی

نتیجه

الگوی راهبردی
مرتبه دوم

توانمندسازی

عوامل مدیریتی

مدیران و

1/11

1/135

معنادار

فرماندهان ناجا

برای ارزیابی معنادار بودن تیاوت پاسخها ،آزمون لیکرت و آزمون تی یک نمونهای مدورد
استیاده قرار گرفت که نتایج در جداول  1و  1ارائه شده است .بدا توجده بده انتخداب طیدف
لیکرت  1تایی ( 1تا  )1برای سؤاالت تشدکیلدهندده متغیرهدای تحقیدق ،مقدادیر حاصدل از
نظرات پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفت .میانگین پاسخهای متغیر به طور متوسا دارای
( 3نمره بهنجار این مقدار می باشد) تیداوت معنداداری نتدایج را مشدخص نمدود .طبدق نتدایج
جدول  1میانگین نظرات پاسخ دهندگان دارای تیاوت معناداری بوده است.
جدول  :1نتایج توصیفي
متغیرهای مستقل

تعداد

میانگین پاسخها

انحراف استاندارد

خطای تخمین

عوامل مدیریتی

111

1/215

1/125

1/121

جدول :1نتایج آزمون تي یک نمونهای
متغیرهای مستقل

آماره تی

درجه آزادی

سطح معناداری

عوامل مدیریتی

16/322

111

1

فاصله اطمینان
کران پایین

کران باال

1/166

1/211

نتیجه
تائید
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آزمون تی نشان می دهد مقدار میدانگین حاصدله بداالتر از حدد متوسدا و سدطح معندیداری
کمتر از  1/11استو با توجه بده اینکده مقددار آمداره  tاز مقددار بحراندی تدک دنبالده بیشدتر
اسددت(تی از  1/611بددزرگتددر اسددت) ،بنددابراین فددرث  H1در سددطح اطمینددان  %51تائیددد
میگردد و در نتیجه عوامل مدیریتی در توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا مؤثر است.

بحث و نتیجهگیری
یافتدههدای پدژوهش حاضدر مدیتواندد بده درد عوامدل سدازمانی مدؤثر بدر توانمندسدازی
فرماندهان و مدیران و تبیین واقعیتهای موجود در تجارب آندان کمدک نمایدد .توانمندد
سازی مدیران یکی از تکنیکهای مؤثر برای ارتقای بهرهوری کارکنان و اسدتیاده بهینده از
ظرفیتها و تواناییهای آنان برای تحقق اهداف سازمانی است .برخی از محققین معتقدند
هدف از توانمندسازی ،تسهیل دستیابی بده اهدداف سدازمانی اسدت.آندان معتقدندد در هدر
صورت ،هرگونه افزایشی در قدرت ،نباید بده افدزایش تعدارث بدین مددیران و کارکندان
منجر شود .هدف از تواناسازی ،ارائه بهترین منابع فکری مربو به هدر زمینده از عملکدرد
سازمان است .همچنین هدف این است که ذیصالحترین کارکنان ،بیشدترین نیدوذ را در
مناسبترین شیوهها اعمدال نمایندد .هددف توانمندسدازی ،شدرکت دادن افدراد بیشدتر در
فرایندهای تصمیمگیری سازمان نیست ،بلکه هدف به کار گرفتن افکدار کارکندان بدرای
یافتن شدیوههدای بهتدر و اتخداذ بهتدرین تصدمیمات ممکدن اسدت .هددف توانمندسدازی،
سازماندهی و توسعه تیمها نیست ،بلکه افزایش شایستگی برای خلق ایددههدای جدیدد و
حل مشکالت از طریق تعامل و همافزایی نیروی اعضای تدیم اسدت(پاد نیدت و فتحدی
زاده،1312 ،ص31و کردنائیج و بخشی زاده،1351،ص.)112
یکی از یافتههای این پژوهش ،مؤثر بودن تیدویض اختیدار بدر توانمندد سدازی مددیران ناجدا
است .وقتی به کارکنان تیویض اختیدار شدود غالبداً احسداس مسدئولیت و اسدتقالل آنهدا
پرورش مییابد .اگر مدیر برای زیردستان تصمیمگیری کند باعث میشود که آنان متکی
به رئیس باشند و در صورت وقوع اشتباه مسئولیت آن را قبول نکنند .در نتیجه ،بده دلیدل
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نداشتن تجربه در این موارد ،رشد و تحول آنان محدود خواهد شدو برعکس ،چنانچه بده
کارکنان تیویض اختیار شود ،آنان عمیقاً در فرایند تصمیمگیری درگیدر مدیشدوند و راه
رشدشان گشوده خواهد شد .این یافته با پدژوهش دامغانیدان و میکداییلی( )2116هدم راسدتا
است.
بر اساس نتایج این پژوهش ،سهیم شدن مددیران و فرمانددهان در اطالعدات یکدی دیگدر از
عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا است که بیشترین مقدار را در آزمون
ارزیابی بار عاملی داشت .همانند اهداف ،ارزشها و اولویتها ،مدیران باید به اطالعدات
مربو به تصمیمگیری مشارکتی دسترسی داشته باشند تا امکان تصمیمگیری برای آنهدا
فراهم باشد .اطالعات اغلب بهصورت مجزا وجود دارد و یافتن آن مشدکل و غالبداً بدرای
ت مین نیازهای گروههای مختلف که در تصمیمگیری مشارکت میکنند ،بسیار پیچیده یدا
ناکافی است .در اغلب سازمانها دسترسدی بده مندابع در کنتدرل سرپرسدتان اسدت .بدرای
توانمندسازی ،این کنترلها باید حذف شوند و منابع در کنترل مدیران توانمند قرارگیدرد.
باون و الولر( )1551بیان میدارند که بهطورمعمول ایجاد موانع در دسترسی بده مندابع بده
دلیل پرهیز از استیاده سوء استیاده کارکنان از آنها اسدت ،امدا پدس از مرحلده آمدوزش،
افراد نیاز دارند که کنترل بر منابع ضروری برای بهبود کارشان را در اختیار داشته باشدند.
یک مدیر زمان میتواند شایستگیها و توانمندیهای خود را بروز دهدد کده مندابع الزم
براى اجراى تیکرات و راه حلهای خود را در اختیدار داشدته باشدد .ایدن یافتده بدا مطالعده
صرافی زاده( )1313انطباق دارد .وی سه عامل فراهم کردن اطالعات خوب ،فدراهم کدردن
منابع الزم و ارتبا با خارز را در فرایند توانمندسازی کارکنان موثر دانسته است.
عامل دیگر ت ثیرگذار بر توانمند سازی مدیران ناجا ،سبک مدیریتی است .سبک مدیریتی
کارآمد جزء الینیک محیا پرورش کارکنان توانمند استو مدیران مستبد به دلیل نگرش
سدنتی قددرت ،هرگدز قدادر بده توانمندسدازی زیردسدتان نخواهندد بدود .بدهزعدم آنهدا
توانمندسازی کارکنان بهمثابه قدرت بخشیدن به رقیبی است در بازی با مجموع صیر که
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بههیچوجه منطقی نیست .برخالف مدیران خودکامه که در جهت تضدعیف هرچده بیشدتر
زیردستان گام برمیدارند ،مدیران توانمند به عنوان یدکهدادی ،مباشدر ،تسدهیلکنندده و
مربی عمل میکنند .تا زمانی که رهبری به شیوه آمرانه و استبدادی باشدد ،نمدیتدوان بده
سمت توانمندسازی کارکنان حرکت کرد ،زیرا در این شیوه رهبران به کارکندان اجدازه
دخالت در تصمیمگیری را نمیدهند و کارکنان فقا دستورها را اجرا میکنند .ایدن یافتده
با مطالعه هولتون و برنر )2111(1همراستا است.
پیشنهاد :این پژوهش به صورت محدود تنها عوامل مدیریتی مؤثر بدر توانمنددی مددیران را
مورد مطالعه قرار داده است و پیشنهاد مدیکندد بررسدی در سدطح وسدیعتدر و در الیدههدای
مختلف سازمان انجام شود .همچنین مطالعه سایر عوامل موثر بر توانمندد سدازی مددیران از
قبیل عوامل سدازمانی ،فدردی ،محیطدی ،فعالیدتهدای آمدوزش و پدژوهش و ...نیدز پیشدنهاد
میشود.
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