بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی استان مازندران
کیومرث نیازآذری ،1محمد صالحی ،2ترانه عنایتی ،3مریم تقوایی یزدی

4

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران انجام
شده است .این پژوهش از نوع کاربردی و در چارچوب روش توصیفی از نوع زمینه یابی بوده و جامعه آماری آن را رؤسا
و معاونان واحدها ،رؤسا و معاونان دانشکده ها ،مدیران گروه ها ،مدیران و مسئوالن ادارات دانشکده ها(مسئوالن اداری،
آموزشی ،پژوهشی) در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران در سال تحصیلی 1391-92که شامل  750نفر
میباشند ،تشکیل داده اند .نمونه شامل کلیه رؤسا و معاونان واحدها ،رؤسا و معاونان دانشکده ها ،مدیران گروه ها ،مدیران
و مسئوالن ادارات دانشکدهها در  6واحد دانشگاهی چالوس ،ساری ،نور ،نکا ،بهشهر و محمودآباد بوده است .حجم نمونه
نیز بر اساس فرمول كوكران  253نفر انتخاب شد .روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی طبقهای بود .برای گردآوری
دادهها نیز از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد .در روش میدانی پرسشنامه بسته پاسخ با  100گویه در مقیاس پنج
گزینهای لیکرت تنظیم شد که مؤلفههای توانمندسازی مدیران را مورد سنجش و اندازه گیری قرار داده است .دادههای
جمع آوری شده نیز در محیط  SPSSطبقه بندی و ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ براي اين ابزار محاسبه
شد( .)0/96بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و تأیید آن توسط تحقیقات قبلی و نظریههای موجود ،میتوان نتیجه
گرفت که عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاهی در قالب چهار بعد ساختاری ،مدیریتی ،انگیزشی و
مشارکتی شناسایی و میزان بار عاملی آنها نیز مشخص گردید .بنابراین ،در بررسیهای انجام شده ،مؤلفههای چشم
انداز ،اهداف و مأموریت و شیوههای آموزش و کسب مهارت و دانش در بعد ساختاری ،مؤلفه احساس امنیت و رضایت
شغلی در بعد مدیریتی ،مؤلفههای خود باوری و خودشکوفایی و نظام پرداخت و پاداش در بعد انگیزشی و مؤلفههای
تقسیم قدرت و تفویض اختیار و اخالق و رفتار حرفهای در بعد مشارکتی باالترین میانگین بار عاملی را داشتند و به
عبارتی از نظر مدیران این مؤلفهها در توانمندسازی مدیران نقش بسزایی داشته اند.
کلید واژه ها :توانمندسازی ،مدیران ،بعد ساختاری ،بعد مدیریتی ،بعد انگیزشی و بعد مشارکتی.
 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،گروه علوم تربیتی ،ساری ،ایران
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،گروه علوم تربیتی ،ساری ،ایران
 .3دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،گروه علوم تربیتی ،ساری ،ایران
 .4دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،گروه علوم تربیتی ،ساری ،ایران
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مقدمه

تحقق اهداف و انجام مأموریت سازمانها زمانی میتواند به بهترین وجه انجام شود که کارکنان و به
خصوص مدیران آن از کارآمدترین و صالح ترین افراد باشند .مدیران به دلیل تأثیری که بر رفتار زیردستان و
افراد مرتبط دارند ،میتوانند نقش تعیین کنندهای در سازمان داشته باشند .این تأثیر بر چگونگی اجرای مأموریت
سازمان ،بر رفتار کارکنان و نیز بر نوع تعامل با سایر سازمانها و جامعه خواهد بود .امام علی (ع) درباره اهمیت
و تأثیر مدیران میفرمایند« :الناس علی دین ملوکهم» یعنی :مردم از رفتار و کردار رهبران و مسئوالن تبعیت
میکنند .به دلیل اهمیت نقش و تأثیر مدیران ،توانمندسازی آنان در اولویت برنامههای سازمانها قرار دارد.
هدف توانمندسازی به کارگیری حداکثر تواناییهای کارکنان در پیشبرد اهداف سازمانی است .اگر چه مسئله
توانمندسازی سابقهای چند ده ساله دارد ،لیکن بیش از یک دهه است که اندیشمندان حوزه منابع انسانی تمرکز
ویژهای بر این موضوع داشته و ابعاد ،اهداف ،راهبردها ،مدلها و ساز وکارهای آن را مورد مطالعه و تحقیق
قرار داده اند .توانمندسازی کلید اثربخشی سازمانها و مدیران است .الگوهای توانمندسازی ،یکی از راهبردهای
عمده سازمانهای امروزی است .بر مبنای این الگو ،مدیران تالش میکنند تا با تهیه و اجرای برنامههای
مناسب ،ضمن افزایش قابلیتها و شایستگیهای کارکنان ،شرایط و محیط را برای بروز خالقیت و نوآوری آنان
فراهم آورند .توانمندسازی مدیران طی دو دهه گذشته در دنیا و اخیراً در ایران کانون توجه کارشناسان حوزه
منابع انسانی قرار گرفته است.تحقیقات انجام شده درباره عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران نشان داده است
که عوامل مختلفی بر توانمندسازی مدیران مؤثر هستند .این عوامل در حوزههای فردی ،سازمانی و محیطی
قرار دارند(موی ،هنکن و ایگلی.)2005 ،1
توانمندسازی مدیران یکی از تکنیکهای مؤثر برای ارتقای بهره وری کارکنان و استفاده ی بهینه از
ظرفیتها و تواناییهای آنان در زمینه اهداف سازمانی است .درباره توانمندسازی مطالعات زیادی انجام شده
که ازجمله میتوان به کانگرکاننگو( ،)1988توماس و ولتهاوس( ،)1990باون و الولر( ،)1992اسپریتزر(،)1995
فورد( ،)1995مؤسسه گائو( ،)2001الوارک( ،)2003واالس و استورم( )2003و در داخل کشور به مطالعات
اسکندری( ،)1381عبداللهی( )1382و منوریان( )1385اشاره کرد و نیز تعاریف گوناگونی از واژه توانمندسازی از
سوی صاحب نظران ارائه شده است.زیمرمن)1995(2معتقد است« :توانمندسازی واژهای است که ارائه تعریفی
از آن سهل و ممتنع است .هر کسی تصوری از آن را در ذهن خود پرورش میدهد ،اما حقیقت ًا افراد کمی به
آن اشراف دارند» .تاریخچه اولین تعریف اصطالح توانمندسازی به سال  1788میالدی بر میگردد که در آن
توانمندسازی را تفویض اختیار در نقش سازمانی فرد میدانستند .این اختیار باید به فرد اعطا گردد یا در نقش
1. Moye,J.M ,Henkin,B.A & Egley,J.R.
2. Zimmerman,M.A.
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سازمانی او دیده شود »(آقایار .)1382،در این مقاله به بررسی پیشینه ،مؤلفه ها ،رویکردها و ابعاد توانمندسازی
و در نهایت به بررسی مؤلفههای مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاهی پرداخته شده است.
بیان مسئله

پیشرفت روز افزون تکنولوژی و کاربرد رو به تزاید آن در سازمانهای مختلف ،وظایف دشواری را بر عهده
مدیران گذارده است .در این میان آنچه بقاء و ثبات سازمانهای آموزشی و دانشگاهها را تضمین میکند ،مدیران
توانمندساز هستند .هدف توانمندسازی به کارگیری حداکثر تواناییهای کارکنان در پیشبرد اهداف سازمانی و
کلید اثربخشی سازمانها و مدیران است .مدیران برای موفقیت و ایفای نقش مؤثر در سازمان عالوه بر دارا بودن
نگرش اقتضایی نسبت به متغیرهای محیطی ،باید مجهز به مؤلفهها و شاخصهای توانمندسازی باشند .از آنجا
كه مدیران و رؤسای دانشگاهها مهم ترين رکن و منبع اصلي مزيت رقابتي و ايجاد كننده قابليت هاي اساسي
هر سازماني به شمار ميآيند ،يكي از مؤثرترين راه هاي دستيابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي ،كارآمدتر
كردن مدیران و رؤسای دانشگاهها است(آقایار.)1386،در طی سالیان گذشته ،مدیران دانشگاه آزاد اسالمی فراز
و نشیبهای زیادی را تجربه کرده اند ،به عنوان مثال رقابت وزارت علوم و دانشگاههای غیرانتفاعی وابسته
به آن با دانشگاه آزاد اسالمی .همچنین با توجه به این که دانشگاه زمانی میتواند همچنان پیشتاز در مسایل
آموزش عالی باشد که دارای کارکنان و هیأت علمی برتر و توانمندتر باشد تا سرآمدی این مرکز آموزشی از
استقبال باالیی برخوردار باشد .بنابراین میتوان با توجه به نظریات مدیران عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران
را شناسایی و بررسی کرد .لذا در پژوهش حاضر سعی شده است با توجه به شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
و نیازهای جامعه جهت توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی ،عوامل مؤثر مشخص و ارائه گردد.
اهداف پژوهش

بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران دانشگاه
بررسی میزان تأثیر مؤلفههای بعد ساختاری در توانمندسازی مدیران دانشگاه
بررسی میزان تأثیر مؤلفههای بعد مدیریتی در توانمندسازی مدیران دانشگاه
بررسی میزان تأثیر مؤلفههای بعد انگیزشی در توانمندسازی مدیران دانشگاه
بررسی میزان تأثیر مؤلفههای بعد مشارکتی در توانمندسازی مدیران دانشگاه

سؤاالت پژوهش

عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران کدامند؟
آیا مؤلفههای بعد ساختاری بر توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسالمی مؤثر است؟
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آیا مؤلفههای بعد مدیریتی در توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسالمی مؤثر است؟
آیا مؤلفههای بعد انگیزشی در توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسالمی مؤثر است؟
آیا مؤلفههای بعد مشارکتی در توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسالمی مؤثر است؟
پیشینه پژوهش

رجايي پور ،شعباني ،نيازپور( )1389در پژوهش خود تحت عنوان» بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي مديران
مدارس شهرستان ايذه» به شرح موارد زیر پرداخته اند :این پژوهش به دليل ماهيت موضوع ،توصيفي و از نوع
پيمايشي است .جامعة آماري ،مديران مدارس ابتدايي ،راهنمايي و متوسطة شهرستان ايذه  140مدير بوده است،
كه با توجه به محدوديت جامعه ،تمامي آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوري داده ها،پرسشنامة
محقق ساخته با  50سؤال بسته پاسخ برحسب طيف پنج درجه اي ليكرت است .یافتههای پژوهش نشان داد
كه براساس نظر مديران تقويت نگرش مثبت نسبت به محيط كاري ،تقويت اعتماد به نفس ،خودكنترلي ،تعهد
شغلي ،انگيزش و آزادي عمل بيش از سطح متوسط موجب توانمندسازي آنان مي شود .در اين زمينه تقويت
نگرش مثبت نسبت به محيط كاري باالترين تأثير و آزادي عمل كمترين تأثير را در توانمندسازي آنان داشته
است .تجزيه و تحليل دادهها نشان داد كه بين نظر مديران مدارس در مورد عوامل مؤثر بر توانمندسازي مديران
برحسب دوره هاي تحصيلي تفاوت وجود ندارد ،اما برحسب جنسيت و سطح تحصيالت( به جز تقويت نگرش
مثبت نسبت به محيط كاري )تفاوت وجود دارد.
پژوهش تقی پورظهیر و جهانیان( )1388با عنوان بررسي ابعاد توانمندسازي مديران آموزشي به منظور ارائه
چارچوب مناسب جهت مديران مدارس كشور انجام گرفته است .یافتههای پژوهش نشان داده اند كه ابعاد
توانمندسازي مديران آموزشي در  13بعد و  61مؤلفه تقسيم شده و ميانگين بار عاملي آن ها 0/67میباشد و
نیز چارچوب پيشنهادي توانمندسازي مديران مدارس يعني پرسشنامه شماره دو با پايايی  ،0/97توسط  152نفر
از كارشناسان و متخصصان حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش به روش مبتني بر هدف انتخاب و نسبت
به تعيين درجه تناسب چارچوب اقدام کردند .نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه  93درصد كارشناسان و
متخصصان حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش ،چارچوب پيشنهادي اين تحقيق جهت توانمندسازي مديران
مدارس كشور را كام ً
ال مناسب تشخيص دادند و ميانگين بار عاملي چارچوب 0/71میباشد .همچنين با اطمينان
 0/99ميزان ضريب همبستگي بين مؤلفه هاي هر بخش چارچوب معنادار است .بنابراين با توجه به نتايج به
دست آمده و تأييد آن توسط تحقيقات قبلي ونظريه هاي موجود ،مي توان نتيجه گرفت كه چارچوب ارائه شده از
يك پشتوانه ي نظري و تجربي و اعتبار كافي برخوردار است و اجراي آن ،جهت توانمندسازي مديران عملياتي
به مديران عالي و مياني وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد مي گردد.
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بختیاری ،احمدی مقدم( ،)1389در تحقیق خود تحت عنوان «نقش راهبردهاى مديريتى در توانمندسازى
مديران» به موارد زیر پرداخته اند :هدف اين پژوهش تعيين ميزان نقش راهبردهاى مديريتى در توانمندسازى
مديران بوده است .جامعه آمارى  1012نفر از مديران عالى ،ميانى و عملياتى يكى از سازمان هاى كشورى
درستاد ،مراكز استانها و شهرستان هاى  13استان بوده است .نمونهها از طريق نمونه گيرى خوشه اى وتصادفى
منظم انتخاب شدند گردآورى دادهها از طريق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت .روايى ابزار سنجش به
وسيله استادان و صاحب نظران حوزه توانمندسازى تأييد و پايايى آن نيز پس از اجراى آزمايشى(=α( 0/89تعيين
شد .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از ميانگين ،انحراف معيار ،آزمون كولموگراف -اسميرنوف ،آزمون فريدمن
و آزمون كروسكال واليس انجام شد .نتايج تحقيق نشان داد در بين راهبردهاى مديريتى ،عامل تدارك منابع
بيشترين تاثير و عامل ساختار كمترين ميزان تأثير را در توانمندسازى مديران داشته اند .نتیجه این تحقیق ،رتبه
بندى راهبردهاى مديريتى مؤثر بر توانمندسازى مديران به ترتيب شامل تدارك منابع ،شفافيت نقش ،پاداش،
حمايت ،ارزيابي عملكرد ،فناوري اطالعات ،سبك رهبري و ساختار بوده است.
روش پژوهش

این پژوهش کاربردی و روش توصیفی از نوع زمینه یابی است .پژوهشهای کاربردی با استفاده از زمینه و
بستر شناختی و معلوماتی که از راه پژوهش هاس بنیادی فراهم شده ،برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و
بهینه سازی ابزارها ،روش ها ،اشیاء و الگوها در جهت توسعه ،رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان به
کار میروند .بنابراین ،هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران در واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی میباشد .جامعه آماری در این پژوهش را رؤسا و معاونان واحدها ،رؤسا و معاونان دانشکده ها ،مدیران
گروه ها ،مدیران و مسئوالن ادارات دانشکده ها(مسئوالن اداری ،آموزشی ،پژوهشی) در واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی استان مازندران که در مجموع  750نفر میباشند ،شامل میشود .گروه نمونه شامل کلیه رؤسا و
معاونان واحدها ،رؤسا و معاونان دانشکده ها ،مدیران گروه ها ،مدیران و مسئوالن ادارات دانشکدهها در  6واحد
دانشگاهی چالوس ،ساری ،نور ،نکا ،بهشهر و محمودآباد هستند که بر اساس فرمول كوكران حجم نمونه 253
انتخاب شد .روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی طبقهای است.
ابزار پژوهش

برای گردآوری دادهها در این پژوهش ،از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد .در روش کتابخانهای از
کتاب ها ،پایان نامه ها ،مقاله پژوهشی ،مجلهها و سایتهای معتبر علمی به منظور تدوین فصل دوم و نیز
شناسایی و تنظیم گویههای پرسشنامه استفاده شده است .در روش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته بسته
پاسخ با  100گویه در مقیاس پنج گزینهای لیکرت استفاده شده است که چهار بعد ساختاری ،مدیریتی ،انگیزشی
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و مشارکتی و بیست مؤلفه توانمندسازی مدیران را مورد سنجش و اندازه گیری قرار داده است .این پرسشنامه
مشتمل بر  100گویه است .به گونهای که گویههای  1تا  5مربوط به بعد ساختاری ،گویههای  6تا  10مربوط به
بعد مدیریتی ،گویههای  11تا  15مربوط به بعد انگیزشی ،گویههای  16تا  20مربوط به بعد مشارکتی میباشد.
در این پژوهش برای صحت ابزار پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .این پرسشنامه در مرحله اول
با مطالعه وسیع در مبانی و پیشینه پژوهش مجموعهای از مؤلفهها و شاخصها تدوین شد و پس از اخذ نظریات
استادان راهنما و مشاور و خبرگان ،مبانی نظری ،مقیاس اندازه گیری و پرسشهایی در خصوص پیشنهادهای
اصالحی و مناسب مؤلفهها و شاخصها تهیه و مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته و سپس به مرحله اجرا
گذاشته شد .بنابراین برای اطمینان بیشتر پایایی ابزار پژوهش از راه آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت.
برای این منظور تعداد  30عدد پرسشنامه پيش آزمون پخش شد و سپس با استفاده از داده هاي به دست آمده
از اين پرسشنامهها و به كمك نرم افزار آماري  SPSSميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ براي اين
ابزار محاسبه شد و نتایج نشان داد که پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار است .مقدار آلفای محاسبه شده()0/96
پایایی ابزار پژوهش را مورد تأیید قرار داد .برای تحلیل دادههای استخراج شده حاصل از پرسشنامهها و متناسب
با پرسشهای پژوهش از دو سطح آمار توصیفی چون شاخصهای میانگین و انحراف معیار ،ارائه جداول فراوانی
و نمودارهای ستونی و در سطح آمار استنباطی از آزمونهای  tتک متغیره یک طرفه ،فریدمن و تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد.
یافتههای پژوهش

سؤال اول :بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران دانشگاه
جهت پاسخ گويي به این سؤال پژوهش ،پيشينه توانمندسازي شامل مباني نظري و تحقيقات انجام شده
در ايران و جهان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و ابعاد توانمندسازي و مؤلفه هاي مربوطه در چهار بعد
ساختاري ،مديريتي ،انگيزشي و مشاركتي شناسايي شدند و سپس تأثير هر يك از مؤلفه هاي شناسايي شده در
توانمندسازي مديران واحدهای دانشگاه آزاد منطقه سه ،از طريق پرسشنامه مورد بررسي و تعيين قرار گرفت.

ناردنزام ناتسا یمالسا دازآ هاگشناد یاهدحاو ناریدم یزاسدنمناوت رب رثؤم لماوع یسررب

85

جدول :1تحليل عاملي اکتشافي مبانی نظری
ابعاد

عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت

نام عامل هاي به دست آمده به ترتيب اهميت در
واريانس تبيين شده

درصد واريانس
تبيين شده

بعد ساختاري

=0KMO/737
=Sig 0/000
داده ها ،شرايط مورد نياز براي اجراي
تحليل عاملي را دارند.

چشم انداز ،اهداف و مأموریت دانشگاه
ساختار و خط مشی دانشگاه
شیوههای آموزش و راههای کسب مهارت و دانش
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
نظام پیشنهادها

 72/88درصد

بعد مديريتي

=0KMO/790
=Sig 0/000
داده ها ،شرايط مورد نياز براي اجراي
تحليل عاملي را دارند.

افزایش بهره وری دانشگاه
اعتمادسازی ،تعهد و پذیرش مسئولیت
توسعه و بهبود مستمر عملکرد مدیران
راهبردهای مدیریتی ،رهبری
احساس امنیت ،رضایت شغلی

 67/13درصد

بعد انگيزشي

=0KMO/814
=Sig 0/000
داده ها ،شرايط مورد نياز براي اجراي
تحليل عاملي را دارند.

ایجاد انگیزش و عزت نفس
احترام و اعتبار بخشیدن به مدیران
عزت نفس ،خود باوری و خودشکوفایی
نظام پرداخت و پاداش
انعطاف پذیری ،خود کنترلی و خود ارزیابی

 72/85درصد

بعد مشاركتي

=786KMO/0
=Sig 0/000
داده ها ،شرايط مورد نياز براي اجراي
تحليل عاملي را دارند.

آزادی عمل و خودمختاری
مشارکت گروهی و سهیم بودن در اطالعات دانشگاه
تصمیم گیری فرد در دانشگاه
تقسیم قدرت و تفویض اختیار در سطوح دانشگاهی
اخالق و رفتار حرفه ای

 72/21درصد

مقدار آماره  KMOیا شاخص کفایت نمونه گیری در تمامی ابعاد بیشتر از  0/5بوده و مقدار ( )Sigنیز بیش
از سطح معنی داری  0/05میباشد .این نشان دهنده این مطلب است که تحلیل عاملی برای این دادهها مناسب
است .درصد واریانس تبیین شده نیز در ستون آخر جدول فوق ،درصدی از تغییرپذیری سؤاالت ،که توسط
مؤلفههای استخراجی قابل توضیح است ،بیان میکند که در تمامی ابعاد این درصد باال است.
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جدول  .2میانگین بار عاملی ابعاد و مؤلفههای توانمندسازی مدیران
میانگین بار عاملی

بعد ساختاری
بعد مدیریتی
بعد انگیزشی
بعد مشارکتی

ردیف

مؤلفه

1

چشم انداز ،اهداف و مأموریت دانشگاه

0/82

2

ساختار و خط مشی دانشگاه

0/73

3

شیوههای آموزش و راههای کسب مهارت و دانش

0/83

4

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

0/78

5

نظام پیشنهادها

0/78

6

افزایش بهره وری دانشگاه

0/71

7

اعتمادسازی ،تعهد و پذیرش مسئولیت

0/77

8

توسعه و بهبود مستمر عملکرد مدیران

0/76

9

راهبردهای مدیریتی ،رهبری

0/73

10

احساس امنیت ،رضایت شغلی

0/88

11

ایجاد انگیزش و عزت نفس

0/75

12

احترام و اعتبار بخشیدن به مدیران

0/69

13

عزت نفس ،خود باوری و خودشکوفایی

0/81

14

نظام پرداخت و پاداش

0/82

15

انعطاف پذیری ،خود کنترلی و خود ارزیابی

0/75

16

آزادی عمل و خودمختاری

0/79

17

مشارکت گروهی و سهیم بودن در اطالعات

0/72

18

تصمیم گیری فرد در دانشگاه

0/74

19

تقسیم قدرت و تفویض اختیار

0/85

20

اخالق و رفتار حرفه ای

0/86

0/79

0/77

0/76

0/79

سؤال دوم :بررسی میزان تأثیر مؤلفههای بعد ساختاری در توانمندسازی مدیران دانشگاه
بعد

ساختاری

میانگین

 tمحاسباتی

درجه آزادی

 tبحرانی

مقدار احتمال

مؤلفه
.1چشم انداز ،اهداف و مأموریت دانشگاه

4/02

31/687

252

1/65

0/000

.2ساختار و خط مشی دانشگاه

4/26

32/763

252

1/65

0/000

.3شیوههای آموزش و راههای کسب مهارت و

4/33

32/066

252

1/65

0/000

دانش
.4کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

4/22

29/058

252

1/65

0/000

.5نظام پیشنهادها

4/05

23/520

252

1/65

0/000

87

ناردنزام ناتسا یمالسا دازآ هاگشناد یاهدحاو ناریدم یزاسدنمناوت رب رثؤم لماوع یسررب

در بررسی بعد ساختاری ،مقدار  tمحاسباتی در تمامی آزمون ها ،بیش از مقدار  tبحرانی با درجه آزادی 252
و سطح معنی داری  0/05برابر  1/65است .همچنین مقدار احتمال به دست آمده ،کمتر از سطح معنی داری
 0/05است( .)P> 0/05لذا فرض صفر رد شده و میزان تأثیر مؤلفههای بعد ساختاری در توانمندسازی مدیران
بیشتر از حد متوسط میباشد.
سؤال سوم :بررسی میزان تأثیر مؤلفههای بعد مدیریتی در توانمندسازی مدیران دانشگاه
بعد

مؤلفه

مدیریتی

میانگین

 tمحاسباتی

درجه آزادی

 tبحرانی

مقدار احتمال

.1افزایش بهره وری دانشگاه

4/28

35/989

252

1/65

0/000

.2اعتمادسازی ،تعهد و پذیرش مسئولیت

4/21

29/319

252

1/65

0/000

.3توسعه و بهبود مستمر عملکرد مدیران

4/31

35/078

252

1/65

0/000

.4راهبردهای مدیریتی ،رهبری

4/24

33/537

252

1/65

0/000

.5احساس امنیت ،رضایت شغلی

4/10

23/294

252

1/65

0/000

در بررسی بعد مدیریتی ،مقدار  tمحاسباتی در تمامی آزمون ها ،بیش از مقدار  tبحرانی با درجه آزادی 252
و سطح معنی داری  0/05برابر  1/65است .همچنین مقدار احتمال به دست آمده ،کمتر از سطح معنی داری
 0/05است( .)P> 0/05لذا فرض صفر رد شده و میزان تأثیر مؤلفههای بعد مدیریتی در توانمندسازی مدیران
بیشتر از حد متوسط میباشد.
سؤال چهارم :بررسی میزان تأثیر مؤلفههای بعد انگیزشی در توانمندسازی مدیران دانشگاه
بعد

انگیزشی

میانگین

 tمحاسباتی

درجه آزادی

 tبحرانی

مقدار احتمال

مؤلفه
.1ایجاد انگیزش و عزت نفس

4/43

41/509

252

1/65

0/000

.2احترام و اعتبار بخشیدن به مدیران

4/24

31/817

252

1/65

0/000

.3عزت نفس ،خود باوری و خودشکوفایی

4/19

26/552

252

1/65

0/000

.4نظام پرداخت و پاداش

4/29

30/958

252

1/65

0/000

.5انعطاف پذیری ،خود کنترلی و خود ارزیابی

4/45

39/273

252

1/65

0/000

در بررسی بعد انگیزشی ،مقدار  tمحاسباتی در تمامی آزمون ها ،بیش از مقدار  tبحرانی با درجه آزادی 252
و سطح معنی داری  0/05برابر  1/65است .همچنین مقدار احتمال به دست آمده ،کمتر از سطح معنی داری
 0/05است( .)P> 0/05لذا فرض صفر رد شده و میزان تأثیر مؤلفههای بعد انگیزشی در توانمندسازی مدیران
بیشتر از حد متوسط میباشد.
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سؤال پنجم :بررسی میزان تأثیر مؤلفههای بعد مشارکتی در توانمندسازی مدیران دانشگاه
بعد

مشارکتی

میانگین

 tمحاسباتی

درجه آزادی

 tبحرانی

مقدار احتمال

مؤلفه
.1آزادی عمل و خودمختاری

4/24

29/019

252

1/65

0/000

.2مشارکت گروهی و سهیم بودن در اطالعات دانشگاه

3/91

24/198

252

1/65

0/000

.3تصمیم گیری فرد در دانشگاه

4/20

33/110

252

1/65

0/000

.4تقسیم قدرت و تفویض اختیار در سطوح دانشگاهی

4/28

28/792

252

1/65

0/000

.5اخالق و رفتار حرفه ای

4/17

26/186

252

1/65

0/000

در بررسی بعد مشارکتی ،مقدار  tمحاسباتی در تمامی آزمون ها ،بیش از مقدار  tبحرانی با درجه آزادی  252و سطح
معنی داری  0/05برابر  1/65است .همچنین مقدار احتمال به دست آمده ،کمتر از سطح معنی داری  0/05است(0/05
> .)Pلذا فرض صفر رد شده و میزان تأثیر مؤلفههای بعد مشارکتی در توانمندسازی مدیران بیشتر از حد متوسط میباشد.
بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان
مازندران ،اجرا شد .تحقیقات انجام شده درباره عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران نشان داد که عوامل مختلفی
بر توانمندسازی مدیران مؤثر هستند .این عوامل در حوزههای فردی ،سازمانی و محیطی قرار دارند .توانمندسازی
مدیران یکی از تکنیکهای مؤثر برای ارتقای بهره وری کارکنان و استفاده ی بهینه از ظرفیتها و تواناییهای
آنان در زمینه ی اهداف سازمانی است .درصد واریانس تبیین شده ،بیان نمود که در تمامی ابعاد این درصد باال
بوده است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای نوکلینن و روهوتی( ،)2003وتن و کمرون( ،)1998شرمرهورن،
هانت و آبزرن( ،)1998دالرودن سیریو( ،)1995ا ِسپریتزر( ،)1992میشرا( ،)1992وگت و مورل( ،)1990کانگر و
کاننگو( ،)1988دنیس کینال( )1984همسویی دارد.
در بررسی مؤلفههای بعد ساختاری ،فرض صفر رد شده و میزان تأثیر مؤلفهها در توانمندسازی مدیران بیشتر از حد
متوسط بوده است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای گلن الوراک( ،)2003واالس و ا ِستورم( ،)2003نوکلینن
و روهوتی( ،)2003رابینز( ،)2002مانیوس( ،)2001مک نامارد( ،)2001دنیس کینال( ،)1999کانگر و کاننگو(،)1998
بیل هارلی( ،)1997مک الگان و نل( ،)1997گالتی( ،)1997ا ِسکات و جیف( ،)1996بالنچارد و راندولف(،)1996
گیلبرت( ،)1993وگت و مورل( )1990همسویی دارد .از میان مؤلفههای بعد ساختاری که شامل چشم انداز ،اهداف و
مأموریت دانشگاه ،ساختار و خط مشی دانشگاه ،شیوههای آموزش و راههای کسب مهارت و دانش ،کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات و نظام پیشنهادها بودند ،مؤلفههای چشم انداز ،اهداف و مأموریت دانشگاه و شیوههای آموزش
و راههای کسب مهارت و دانش باالترین میانگین بار عاملی را داشته است .برای توانمندسازی ،مدیران باید چشم
اندازی روشن ،اهداف مشخص ،شفاف و مأموریت متناسب با اهداف را تعیین و تصویب کنند و با برگزاری دوره ها،
سمینارها ،کارگاههای آموزشی به ارتقای سطح دانش و مهارت بپردازند .در بررسی مؤلفههای بعد مدیریتی ،فرض
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صفر رد شده و میزان تأثیر مؤلفهها در توانمندسازی مدیران بیشتر از حد متوسط بوده است .نتایج این پژوهش با نتایج
پژوهشهای نوکلینن و روهوتی( ،)2003بریجز( ،)2003رابینز( ،)2002مک نامارد( ،)2001فاکس( ،)1998کانگر و
کاننگو(،)1998باندورا( ،)1997کوئین و اسپریتزر( ،)1997دالرودن سیریو( ،)1995آمیدی( ،)1992وگت و مورل()1990
همسویی دارد .از میان مؤلفههای بعد مدیریتی که شامل افزایش بهره وری دانشگاه ،اعتمادسازی ،تعهد و پذیرش
مسئولیت ،بهبود مستمر عملکرد مدیران ،راهبردهای مدیریتی ،رهبری ،احساس امنیت و رضایت شغلی بودند ،مؤلفه
احساس امنیت و رضایت شغلی باالترین میانگین بار عاملی را داشته است .برای توانمندسازی مدیران باید به عواملی
چون حقوق و دستمزد ،ترفيعات(تغيير مثبت در حقوق ،كمتر مورد سرپرستي قرار گرفتن ،چالش كاري بيشتر ،مسئوليت
بيشتر افراد ،آزادي بيشتر در تصميم گيري) ،سبك رهبري دموكراسي ،رفتاري حمايتي و دوستانه ،ایجاد شرايط
كاري مطلوب ،سيستم پاداش كارآمد و اثربخش توجه بیشتری نمود و عوامل تأثيرگذار بر کاهش احساس امنيت
مدیران(نگرانی نسبت به آينده شغلی ،حقوق و دستمزد ناکافی ،وضعيت استخدام ،حمايت نکردن مقامات مافوق از
زيردستان ،وجود عوامل تهديدکننده در شغل ،رسيدگی نشدن به شکايات و اعتراضات ،بیاهتمامی به شايسته ساالری،
قانون و مقررات و ارزشيابی عادالنه) را تا حد امکان به حداقل رساند .در بررسی مؤلفههای بعد انگیزشی ،فرض صفر
رد شده و میزان تأثیر مؤلفهها در توانمندسازی مدیران بیشتر از حد متوسط بوده است .نتایج این پژوهش با نتایج
پژوهشهای کلیفورد( ،)2003مک نامارد( ،)2001موریس و ویلکاکس( ،)1998ا ِسکات و جیف( )1996همسویی دارد.
از میان مؤلفههای بعد انگیزشی که شامل ایجاد انگیزش و عزت نفس ،احترام و اعتبار بخشیدن به مدیران ،خود باوری
و خودشکوفایی ،نظام پرداخت و پاداش ،انعطاف پذیری ،خود کنترلی و خود ارزیابی بودند ،مؤلفههای خود باوری و
خودشکوفایی ،نظام پرداخت و پاداش باالترین میانگین بار عاملی را داشته است .برای توانمندسازی مدیران از نظام
پرداخت و پاداش جهت تشویق و ترغیب آنان استفاده و ایشان را به سوی توانمندسازی سوق داد و خود باوری و
خودشکوفایی دو ویژگی بارز برای توانمندسازی مدیران است که از طریق ارائه فرصتهای مناسب و اعتماد کسب
میگردد .در بررسی مؤلفههای بعد مشارکتی ،فرض صفر رد شده و میزان تأثیر مؤلفهها در توانمندسازی مدیران بیشتر
از حد متوسط بوده است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای ریو و بایرز( ،)2003رابینز( ،)2002ا ِستیوکر(،)2001
مک نامارد( ،)2001ساندرز( ،)2001کارلوس( ،)2000شوول ،دسلر و راینک( )2000همسویی دارد و از میان مؤلفههای
بعد مشارکتی که شامل آزادی عمل و خودمختاری ،اخالق و رفتار حرفه ای ،تصمیم گیری فردی ،تقسیم قدرت و
تفویض اختیار ،مشارکت گروهی بودند ،مؤلفههای اخالق و رفتار حرفهای و تقسیم قدرت و تفویض اختیار باالترین
میانگین بار عاملی را داشته است .جهت ارتقای سطح توانمندی مدیران میتوان از طریق دورههای آموزشی و سمینارها،
اخالق و رفتار حرفهای آنان را پرورش و تربیت نمود و نیز با تقسیم قدرت و تفویض اختیار به افراد فرصت تجربیات
جدید ،خودکارآمدی و خوداثربخشی را هدیه داد .بنابراین ،در بررسیهای انجام شده ،هفت مؤلفه (احساس امنیت،
رضایت شغلی ،اخالق و رفتار حرفه ای ،تقسیم قدرت و تفویض اختیار ،شیوههای آموزش و کسب مهارت و دانش،
چشم انداز ،اهداف و مأموریت ،نظام پرداخت و پاداش و خود باوری و خودشکوفایی) باالترین میانگین بار عاملی را
داشتند و به عبارتی از نظر مدیران این مؤلفهها در توانمندسازی مدیران نقش بسزایی داشته اند.
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