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چكيده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های مدیران و توانمندسازی آنها در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی منطقه سه انجام شده است .این
پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی بوده و جامعه آماری آن را رؤسا و معاونین واحدها ،رؤسا و معاونین دانشکده ها ،مدیران گروه ها ،مدیران و
مسئوولین ادارات دانشکده ها(مسئوولین اداری ،آموزشی ،پژوهشی) در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی منطقه سه در سال تحصیلی 1311-12که شامل
 757نفر می باشند ،تشکیل داده اند .حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران در  6واحد دانشگاهی چالوس ،ساری ،نور ،نکا ،بهشهر و محمودآباد253 ،
نفر انتخاب گردید .روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی طبقه ای بود .برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد .در
روش میدانی پرسشنامه بسته پاسخ با  177گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردید که ویژگی های مدیران(جنسیت ،تحصیالت ،واحد
دانشگاهی ،سن  ،سابقه کار) و مؤلفه های توانمندسازی مدیران در چهار بعد ساختاری ،مدیریتی ،انگیزشی و مشارکتی را مورد سنجش و اندازه گیری
قرار داده است .داده های جمع آوری شده نیز در محیط  SPSSطبقه بندی و پایایی با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد( .)7/16یافته
های پژوهشی حاکی از آن است که میزان تأثیر ابعاد توانمندسازی مدیران در زنان و مردان برابر و در افراد با تحصیالت مختلف نیز برابر می باشد.
میزان تأثیر ابعاد توانمندسازی مدیران در افراد واحدهای مختلف برابر می باشد .بین سن و سابقه کار و ابعاد توانمندسازی مدیران رابطه معنی داری
وجود ندارد.
کليد واژگان :توانمندسازی ،ویژگی های مدیران

مقدمه

سایر سازمان ها و جامعه خواهد بود .به دلیل اهمیت

تحقق اهداف و انجام مأموریت سازمان ها زمانی می

نقش و تأثیر مدیران ،توانمندسازی آنان در اولویت برنامه

تواند به بهترین وجه انجام شود که کارکنان و به

های سازمان ها قرار دارد .هدف توانمندسازی بکارگیری

خصوص مدیران آن از کارآمدترین و صالح ترین افراد

حداکثر توانایی های کارکنان در پیشبرد اهداف سازمانی

باشند .مدیران به دلیل تأثیری که بر رفتار زیردستان و

است .توانمندسازی مدیران طی دو دهه گذشته در دنیا و

افراد مرتبط دارند ،می توانند نقش تعیین کننده ای در

اخیراً در ایران کانون توجه کارشناسان حوزه منابع انسانی

سازمان داشته باشند .این تأثیر بر چگونگی اجرای

قرار گرفته است.تحقیقات انجام شده درباره عوامل مؤثر

مأموریت سازمان ،بر رفتار کارکنان و نیز بر نوع تعامل با
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بر توانمندسازی مدیران نشان داده است که عوامل

اعطا گردد یا در نقش سازمانی او دیده شود

مختلفی بر توانمندسازی مدیران مؤثر هستند .این عوامل

»(آقایار .)1312،در این مقاله به بررسی ادبیات و پیشینه

در حوزه های فردی ،سازمانی و محیطی قرار دارند(موی،

توانمندسازی ،ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر توانمندسازی

هنکن و ایگلی.)2775 ،1

مدیران واحدهای دانشگاهی و ویژگی های مدیران

توانمندسازی مدیران یکی از تکنیک های مؤثر برای

پرداخته شده است.

ارتقای بهره وری کارکنان و استفاده ی بهینه از ظرفیت ها

پیشرفت روز افزون تکنولوژی و کاربرد رو به تزاید آن

و توانایی های آنان در زمینه ی اهداف سازمانی است.

در سازمان های مختلف ،وظایف دشواری را بر عهده

پیرامون توانمندسازی مطالعات زیادی انجام شده که

مدیران گذارده است .در این میان آنچه بقاء و ثبات

ازجمله می توان به کانگرکاننگو( ،)1111توماس و

سازمان های آموزشی و دانشگاهها را تضمین می کند،

ولتهاوس( ،)1117باون و الولر( ،)1112اسپریتزر(،)1115

مدیران توانمندساز هستند .هدف توانمندسازی به

فورد( ،)1115مؤسسه گائو( ،)2771الوارک(،)2773

کارگیری حداکثر توانایی های کارکنان در پیشبرد اهداف

واالس و استورم( )2773و در داخل کشور به مطالعات

سازمانی و کلید اثربخشی سازمان ها و مدیران است.

اسکندری( ،)1311عبداللهی( )1312و منوریان()1315

مدیران برای موفقیت و ایفای نقش مؤثر در سازمان

اشاره کرد و نیز تعاریف گوناگونی از واژه ی

عالوه بر دارا بودن نگرش اقتضایی نسبت به متغیرهای

توانمندسازی از سوی صاحبنظران ارائه شده است.

محیطی ،باید مجهز به مؤلفه ها و شاخص های

زیمرمن)1115(2معتقد است« :توانمندسازی واژه ای است

توانمندسازی باشند .از آنجا که مدیران و رؤسای

که ارائه ی تعریفی از آن سهل و ممتنع است .هر کسی

دانشگاهها مهمترین رکن و منبع اصلی مزیت رقابتی و

تصوری از آن را در ذهن خود پرورش می دهد ،اما

ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی به شمار

حقیقتاً افراد کمی به آن اشراف دارند» .تاریخچه اولین

میآیند ،یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت

تعریف اصطالح توانمندسازی به سال  1711میالدی بر

رقابتی در شرایط فعلی ،کارآمدتر کردن مدیران و رؤسای

می گردد که در آن توانمندسازی را تفویض اختیار در

دانشگاهها است(آقایار.)1316،در طی سالیان گذشته،

نقش سازمانی فرد می دانستند .این اختیار باید به فرد

مدیران دانشگاه آزاد اسالمی فراز و نشیب های زیادی را

1

تجربه کرده اند ،بعنوان مثال رقابت وزارت علوم و

Moye,J.M ,Henkin,B.A & Egley,J.R.
Zimmerman,M.A.

2
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دانشگاه های غیرانتفاعی وابسته به آن با دانشگاه آزاد

موجب توانمندسازی آنان می شود .در این زمینه تقویت

اسالمی .همچنین با توجه به اینکه دانشگاه زمانی می

نگرش مثبت نسبت به محیط کاری باالترین تأثیر و آزادی

تواند همچنان پیشتاز در مسایل آموزش عالی باشد که

عمل کمترین تأثیر را در توانمندسازی آنان داشته است و

دارای کارکنان و هیأت علمی برتر و توانمندتر باشد تا

نیز بین نظر مدیران مدارس در مورد عوامل مؤثر بر

سرآمدی این مرکز آموزشی از استقبال باالیی برخوردار

توانمندسازی مدیران برحسب دوره های تحصیلی تفاوت

باشد .بنابراین می توان با توجه به نظرات مدیران عوامل

وجود ندارد ،اما برحسب جنسیت و سطح تحصیالت(

مؤثر بر توانمندسازی مدیران را شناسایی و رابطه آنها را

بجز تقویت نگرش مثبت نسبت به محیط کاری )تفاوت

با ویژگی های آنها مورد بررسی قرار داد .لذا در پژوهش

وجود دارد.واعظی ،سبزیکاران( )1311در تحقیق خود

حاضر سعی شده است با توجه به شرایط فرهنگی،

تحت عنوان"بررسی رابطه ساختار سازمانی و

اجتماعی ،اقتصادی و نیازهای جامعه رابطه میان ویژگی

توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های

های مدیران و توانمندسازی آنها را در واحدهای دانشگاه

نفتی ایران"به موارد زیر پرداخته اند :روش پژوهش

آزاد اسالمی منطقه سه بررسی گردد.

کاربردی و با شیوه توصیفی -همبستگی اجرا شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل 567نفر از کارکنان شرکت

رجایی پور ،شعبانی ،نیازپور( )1311در پژوهش
خود تحت عنوان" بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی

ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  -منطقه تهران بوده که

مدیران مدارس شهرستان ایذه" به نتایج زیر دست یافتند:

به کمک فرمول تعیین حجم نمونه ،تعداد  237نفر از آنان

روش پژوهش ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعة

بعنوان نمونه انتخاب گردید .از طریق آزمون همبستگی

آماری ،مدیران مدارس ابتدایی ،راهنمایی و متوسطة

اسپیرمن ،رابطه بین ساختار سازمانی وتوانمندسازی

شهرستان ایذه  117مدیر بود .ابزار جمع آوری داده ها،

کارکنان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق منجر به

پرسشنامة محقق ساخته با  57سؤال بسته پاسخ برحسب

معرفی ابعاد ساختاری مورد نیاز برای توانمندسازی

طیف پنج درجه ای لیکرت است .یافته های پژوهش

کارکنان شد و میان توانمندسازی روانشناختی کارکنان با

نشان داد که براساس نظر مدیران تقویت نگرش مثبت

ساختار سازمانی رابطه وجود دارد و توانمندسازی

نسبت به محیط کاری ،تقویت اعتماد به نفس ،خودکنترلی،

روانشناختی نیز دارای چهار مؤلفه(شایستگی ،خود تعیین

تعهد شغلی ،انگیزش و آزادی عمل بیش از سطح متوسط

کنندگی ،معنی داری و اثرگذاری) است(مطالعات
28

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال سوم ،شماره سوم ،پاییز  ،1931پیاپی 11

اسپریتزر) .نفری ،امیدفرد( )1311در پژوهش خود تحت

داد بین این دو متغیر ،رابطه ای معکوس وجود دارد .با

عنوان"بررسی میزان تأثیرساختارسازمانی (ابعاد ساختاری)

توجه به یافته های پژوهش ،بین" توانمندسازی کارکنان "

بر توانمندسازی کارکنان (بررسی موردی) معاونت هزینه

و " تمرکز ""،رسمیت "و " پیچیدگی "معاونت هزینه

وزارت امور اقتصادی و دارایی" به شرح موارد زیر

وزارت دارایی ،رابطه معنی دار اما معکوس مشاهده شد.

پرداخته اند :این پژوهش از نوع توصیفی  -پیمایشی و در

بنابراین افزایش تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی در سازمان

آن از روش نمونه گیری تصادفی منظم استفاده شده است.

مورد بررسی ،موجب کاهش احساس توانمندسازی

جامعه آماری ( 677نفر) همه کارکنان معاونت هزینه

روانشناختی در کارکنان خواهد شد .با توجه به تحقیقات

وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابزار جمع آوری

انجام شده در ایران و جهان می توان بیان داشت که

اطالعات نیز از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

ویژگی های مدیران بر توانمندسازی آنها تأثیر داشته

اسپریتزر و پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز استفاده

است.

گردید .متغیر ساختار سازمانی ،سه متغیر فرعی (رسمیت،

سؤاالت این پژوهش به شرح زیر بوده است:
سؤال اول :مؤلفه های توانمندسازی مدیران دانشگاه

پیچیدگی و تمرکز) و متغیر توانمندسازی نیز با استفاده از
چهارشاخص خوداثربخشی ،مؤثر بودن ،حق انتخاب و

کدامند؟

معنی داری مورد بررسی قرار می گیرد .به منظور تجزیه و

سؤال دوم :آیا ابعاد توانمندسازی مدیران در زنان و مردان

تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ،از آزمون همبستگی

تأثیر دارد؟

اسپیرمن ،آزمون tمستقل و آزمون )(ANOVAاستفاده

سؤال سوم :آیا ابعاد توانمندسازی مدیران در افراد با

شده است .یافته های پژوهش نشان داد که میانگین

تحصیالت مختلف تأثیر دارد؟

توانمندسازی روانشناختی ( ،)3/11بیانگر توانمندی نسبتاً

سؤال چهارم :آیا ابعاد توانمندسازی مدیران در واحدهای

باال بوده و ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی

مختلف تأثیر دارد؟

(ابعادساختاری) و توانمندسازی کارکنان معنی دار بوده

سؤال پنجم :آیا بین سن و ابعاد توانمندسازی مدیران

است .فرضیه اصلی پژوهش درباره وجود رابطه بین

رابطه ای وجود دارد؟

ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان ،با

سؤال ششم :آیا بین سابقه کار و ابعاد توانمندسازی

احتمال %15مورد تأیید قرار گرفت  .اما بررسی ها نشان

مدیران رابطه ای وجود دارد؟
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روش پژوهش

پیشینه پژوهش مجموعه ای از مؤلفه ها و شاخص ها

روش پژوهش یک روش توصیفی از نوع زمینه یابی

تدوین گردید و پس از اخذ نظرات اساتید راهنما و

بوده است .هدف این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های

مشاور و خبرگان ،مبانی نظری ،مقیاس اندازه گیری و

مدیران و توانمندسازی آنها در واحدهای دانشگاه آزاد

پرسش هایی در خصوص پیشنهادات اصالحی و مناسب

اسالمی منطقه سه بوده است .جامعه آماری در این

مؤلفه ها و شاخص ها تهیه و مورد بازنگری و اصالح

پژوهش را رؤسا و معاونین واحدها ،رؤسا و معاونین

قرار گرفته و سپس به مرحله اجرا گذاشته شد .بنابراین

دانشکده ها ،مدیران گروه ها ،مدیران و مسئوولین ادارات

برای اطمینان بیشتر پایایی ابزار پژوهش از راه آلفای

دانشکده ها(مسئوولین اداری ،آموزشی ،پژوهشی) در

کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت .برای این منظور تعداد

واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی منطقه سه که در مجموع

 37عدد پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده

 757نفر بودند ،شامل شد .حجم نمونه در  6واحد

از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک

دانشگاهی چالوس ،ساری ،نور ،نکا ،بهشهر و محمودآباد

نرم افزار آماری  SPSSمقدار آلفای محاسبه شده()7/16

بر اساس فرمول کوکران 253 ،انتخاب گردید .روش

پایایی ابزار پژوهش را مورد تأیید قرار داد .برای تحلیل

نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی طبقه ای

داده های استخراج شده حاصل از پرسشنامه ها و متناسب

بود .برای گردآوری داده ها در این پژوهش ،از روش

با پرسش های پژوهش از دو سطح آمار توصیفی چون

کتابخانه ای و میدانی استفاده شد .در روش کتابخانه ای

شاخص های میانگین و انحراف معیار ،ارائه جداول

از کتاب ها ،پایان نامه ها ،مقاله پژوهشی ،مجله ها و

فراوانی و نمودارهای ستونی و در سطح آمار استنباطی از

سایت های معتبر علمی به منظور تدوین فصل دوم و نیز

آزمون  tمستقل ،آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

شناسایی و تنظیم گویه های پرسشنامه استفاده گردیده

( ،)ANOVAآزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی

است .در روش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته بسته

اکتشافی استفاده گردید.

پاسخ با  177گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت
استفاده شده است که مؤلفه های توانمندسازی مدیران را
مورد سنجش و اندازه گیری قرار داده است .این
پرسشنامه در مرحله اول با مطالعه وسیع در مبانی و
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یافته های پژوهش

آزاد منطقه سه ،از طریق پرسشنامه مورد بررسی و تعیین

سؤال اول :مؤلفه های توانمندسازی مدیران دانشگاه

قرار گرفت.

کدامند؟
جهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش ،پیشینه
توانمندسازی شامل مبانی نظری و تحقیقات انجام شده
در ایران و جهان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و
ابعاد توانمندسازی و مؤلفه های مربوط به آن شناسایی
شدند و سپس تأثیر هر یک از مؤلفه های شناسایی شده و
ابعاد مورد نظر در ویژگی های مدیران واحدهای دانشگاه

ابعاد

جدول 1تحليل عاملي اکتشافي مباني نظری
عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت

بعد ساختاری

KMO=7/71
=32/ 5353Bartlett
Sig= 7/777
=377Df
KMO=7/71

بعد مدیریتی

=33/ 1317Bartlett
Sig= 7/777
=377Df

نام عامل های بدست آمده به ترتیب اهمیت در واریانس تبیین شده
.1

چشم انداز ،اهداف و مأموریت دانشگاه

.2

ساختار و خط مشی دانشگاه

.3

شیوه های آموزش و کسب مهارت و دانش

.1

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

.5

نظام پیشنهادات

.6

افزایش بهره وری دانشگاه

.7

اعتمادسازی ،تعهد و پذیرش مسئولیت

.1

توسعه و بهبود مستمر عملکرد مدیران

.1

راهبردهای مدیریتی ،رهبری

 .17احساس امنیت ،رضایت شغلی
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درصد واریانس تبیین شده
 72/11درصد

 67/13درصد
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ادامه جدول 1تحليل عاملي اکتشافي مباني نظری

بعد انگیزشی

KMO=7/11

 .11ایجاد انگیزش و عزت نفس
 .12احترام و اعتبار بخشیدن به مدیران

=36/ 5115Bartlett

 .13عزت نفس ،خود باوری و خودشکوفایی
Sig= 7/777

 .11نظام پرداخت و پاداش
 .15انعطاف پذیری ،خود کنترلی و خود ارزیابی

=377Df
KMO=7/71

بعد مشارکتی

 72/15درصد

 72/21درصد

 .16آزادی عمل و خودمختاری
 .17مشارکت گروهی و سهیم بودن در اطالعات دانشگاه

=55/ 5375Bartlett

 .11تصمیم گیری فرد در دانشگاه
Sig= 7/777

 .11تقسیم قدرت و تفویض اختیار
 .27اخالق و رفتار حرفه ای

=377Df

جدول 8مقایسه ميزان تأثير ابعاد توانمندسازی مدیران در زنان و مردان
ردیف

بعد

جنسيت

ميانگين

 tمحاسباتي

درجه آزادی

 tبحراني

مقدار احتمال

1

ساختاری

زن

1/11

-1/132

251

1/16

7/251

مرد

1/11

2

مدیریتی

زن

1/11

مرد

1/25

3

انگیزشی

زن

1/37

مرد

1/32

1

مشارکتی

زن

1/12

مرد

1/17

-1/617

-7/312

-7/515

22

251

251

251

1/16

1/16

1/16

7/711

7/755

7/553
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جدول 9مقایسه ميزان تأثير ابعاد توانمندسازی مدیران در افراد با تحصيالت مختلف
ردیف

بعد

1

ساختاری

2

مدیریتی

3

انگیزشی

1

مشارکتی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

/1097

2

/0547

40/242

250

/1617

40/350

252

/4467

2

/2237

30/780

250

/1237

31/226

252

/7247

2

/3627

53/288

250

/2137

54/011

252

/3227

2

/1617

45/331

250

/1817

45/653

252

فیشر محاسباتی

فیشر بحرانی

/3387

1/812

1/697

/8897

3/731

3/731

3/731

3/731

مقدار احتمال

/7137

/1657

/1857

/4127

مقدار آماره  KMOیا شاخص کفایت نمونه گیری در

سؤال دوم :آیا ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی مدیران در

تمامی ابعاد بیشتر از  7/5بوده و مقدار ) (Sigنیز بیش از

زنان و مردان تأثیر دارد؟

سطح معنی داری  7/75می باشد .این نشان دهنده این

در این بخش برای بررسی تأثیر ابعاد و مؤلفه های

مطلب است که تحلیل عاملی برای این داده ها مناسب

توانمندسازی مدیران در زنان و مردان ،از آزمون  tمستقل

می باشد .درصد واریانس تبیین شده نیز در ستون آخر

استفاده شد.

جدول  ،1درصدی از تغییرپذیری سؤاالت ،که توسط

با توجه به اطالعات جدول ،2قدرمطلق مقدار t

مؤلفه های استخراجی قابل توضیح است ،بیان می کند که

محاسباتی در تمامی آزمون ها ،کمتر از مقدار  tبحرانی با

در تمامی ابعاد این درصد باال می باشد.

درجه آزادی  251و سطح معنی داری  7/75برابر 1/16
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است .همچنین مقدار احتمال بدست آمده ،بیشتر از سطح

می باشد ( .)P>7/75لذا فرض صفر تأیید شده و میزان

معنی داری  7/75می باشد ( .)P>7/75لذا فرض صفر

تأثیر ابعاد توانمندسازی مدیران در افراد با تحصیالت

تأیید شده و میزان تأثیر ابعاد توانمندسازی مدیران در

مختلف برابر می باشد.

زنان و مردان برابر می باشد.

سؤال چهارم :آیا ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی مدیران

سؤال سوم :آیا ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی مدیران در

در واحدهای مختلف تأثیر دارد؟

افراد با تحصیالت مختلف تأثیر دارد؟

در این بخش برای بررسی تأثیر ابعاد و مؤلفه های

در این بخش برای بررسی تأثیر ابعاد و مؤلفه های

توانمندسازی مدیران در واحدهای مختلف از آزمون

توانمندسازی مدیران در افراد با تحصیالت مختلف از

تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد.

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد.
با توجه به اطالعات جدول فوق ،مقدار احتمال بدست
آمده در تمامی آزمون ها ،بیشتر از سطح معنی داری 7/75
جدول 4مقایسه ميزان تأثير ابعاد توانمندسازی مدیران در افراد در واحدهای مختلف
ردیف

بعد

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

فيشر محاسباتي

فيشر بحراني

مقدار احتمال

1

ساختاری

/5617

5

1127/

/6977

2/257

/6267

39/789

247

/1617

40/350

252

2

مدیریتی

/5267

5

/1057

30/701

247

/1247

31/226

252

3

انگیزشی

/8637

5

/1737

53/148

247

/2157

54/011

252

1

مشارکتی

1/047

5

/2097

44/606

247

/1817

45/653

252
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/8467

/8027

1/159

2/257

2/257

2/257

/5187

/5497

/3307
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جدول 9بررسي رابطه بين بعد سن و ابعاد توانمندسازی مدیران
بعد

مقدار همبستگی

مقدار احتمال

سطح معنی داری

ساختاری

-7/727

7/671

7/75

مدیریتی

7/761

7/275

7/75

انگیزشی

7/715

7/171

7/75

مشارکتی

-7/711

7/157

7/75

جدول 6بررسي رابطه بين بعد سابقه کار و ابعاد توانمندسازی مدیران
بعد

مقدار همبستگی

مقدار احتمال

سطح معنی داری

ساختاری

7/761

7/273

7/75

مدیریتی

7/711

7/111

7/75

انگیزشی

7/711

7/161

7/75

مشارکتی

7/722

7/737

7/75

با توجه به اطالعات جدول فوق ،مقدار احتمال بدست

بررسی جدول فوق نشان می دهد همبستگی بین سن و

آمده در تمامی آزمون ها ،بیشتر از سطح معنی داری 7/75

تمامی ابعاد مدیریتی بسیار کم می باشد .مقدار احتمال

می باشد ( .)P>7/75لذا فرض صفر تأیید شده و میزان

بدست آمده از آزمون همبستگی بیشتر از سطح معنی

تأثیر ابعاد توانمندسازی مدیران در افراد واحدهای

داری  7/75است لذا آزمون معنی دار نیست و فرض

مختلف برابر می باشد.

صفر تأیید شده و بین سن و ابعاد توانمندسازی مدیران

سؤال پنجم :آیا بین سن و ابعاد توانمندسازی مدیران

رابطه معنی داری وجود ندارد.

رابطه ای وجود دارد؟

سؤال ششم :آیا بین سابقه کار و ابعاد توانمندسازی

به منظور بررسی این ارتباط بین سن و ابعاد و مؤلفه های

مدیران رابطه ای وجود دارد؟

توانمندسازی مدیران از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

به منظور بررسی ارتباط بین سابقه کار و ابعاد و مؤلفه

شد.

های توانمندسازی مدیران از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده می شود.
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بررسی جدول فوق نشان می دهد همبستگی بین سابقه

درصد باال بوده است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

کار و تمامی ابعاد مدیریتی بسیار کم می باشد .مقدار

های نوکلینن و روهوتی( ،)2773وتن و کمرون(،)1111

احتمال بدست آمده از آزمون همبستگی بیشتر از سطح

شرمرهورن،

دالرودن

معنی داری  7/75است لذا آزمون معنی دار نیست و

سیریو( ،)1115اِسپریتزر( ،)1112میشرا( ،)1112وگت و

فرض صفر تأیید شده و بین سابقه کار و ابعاد

مورل(،)1117

دنیس

توانمندسازی مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد.

کینال( )1111همسویی دارد .سؤال دوم :آیا ابعاد و مؤلفه

هانت

کانگر

آبزرن(،)1111

و

و

کاننگو(،)1111

های توانمندسازی مدیران در زنان و مردان تأثیر دارد؟ بر
بحث و نتیجه گیری

اساس یافته ها ،فرض صفر تأیید شده و میزان تأثیر ابعاد

تحقیقات انجام شده درباره بررسی رابطه ویژگی های

توانمندسازی مدیران در زنان و مردان برابر می باشد.

مدیران و توانمندسازی آنها نشان داده است که عوامل

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های امینی ،پیرعلی و

مختلفی بر توانمندسازی مدیران مؤثر هستند .این عوامل

سیادت( ،)1311سلیمانی ،مطهری( )1311همسویی دارد.

در حوزه های فردی ،سازمانی و محیطی قرار دارند.

سؤال سوم :آیا ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی مدیران در

توانمندسازی مدیران یکی از تکنیک های مؤثر برای

افراد با تحصیالت مختلف تأثیر دارد؟ بر اساس یافته ها،

ارتقای بهره وری کارکنان و استفاده ی بهینه از ظرفیت ها

فرض صفر تأیید شده و میزان تأثیر ابعاد توانمندسازی

و توانایی های آنان در زمینه ی اهداف سازمانی است.

مدیران در افراد با تحصیالت مختلف برابر می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های مدیران و

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های گلن

توانمندسازی آنها در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی

الوراک( ،)2773مک نامارد( ،)2771گائو( ،)2771مورل و

منطقه سه ،اجرا گردید و یافته های پژوهشی ،نشان داد:

مردیت( )2777همسویی دارد .سؤال چهارم :آیا ابعاد و

سؤال اول :مؤلفه های توانمندسازی مدیران دانشگاه

مؤلفه های توانمندسازی مدیران در واحدهای مختلف

کدامند؟ بر اساس یافته ها ،تحلیل عاملی برای این داده ها

تأثیر دارد؟ بر اساس یافته ها ،فرض صفر تأیید شده و

مناسب بود .درصد واریانس تبیین شده نیز ،درصدی از

میزان تأثیر ابعاد توانمندسازی مدیران در افراد واحدهای

تغییرپذیری سؤاالت ،که توسط مؤلفه های استخراجی

مختلف برابر می باشد .نتایج این پژوهش با نتایج

قابل توضیح بود ،بیان داشت که در تمامی ابعاد این

پژوهش های رجایی پور ،شعبانی ،نیازپور()1311
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همسویی دارد .سؤال پنجم :آیا بین سن و ابعاد



توانمندسازی مدیران رابطه ای وجود دارد؟ بر اساس

شناختي منابع انساني ،دیدگاه ها و ابعاد .تهران :سومین

یافته ها ،فرض صفر تأیید شده و بین سن و ابعاد

کنفرانس بین المللی مدیریت.


توانمندسازی مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد .نتایج
این پژوهش با نتایج پژوهش های
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Abstract
This study investigated relation between features of managers and their empowerment in Islamic Azad
Universities, Region 3. This was descriptive research, kind of survey and Its population was consisting of unit's
directors and deputes ,college's directors and deputes, managers of group, managers and college's
officials(administrative ,educational and research officers) in Islamic Azad Universities , Region 3 in 2011-2012
which include N = 750. Sample is chosen based on Cochran formula including 253 people. Stratified sampling
was used randomly. For collecting data, library and field methods are applied. In field way, responses closed
questionnaire with 100 Statements was adjusted in 5-level Likert scale which measure components and features
of manager's empowerment. Collected data was classified in SPSS and confidence coefficient was calculated by
Cronbach Alpha method ( 0/96). The effective factors for managers empowerment of academic units in four
dimensions, structural, managerial, motivational and participatory identification and the load factor was
determined. Research findings showed that Empowerment dimensions of women and men and the different
educated persons in the managers is the same. Empowerment dimensions of the different units in the managers is
the same. There is no significant relationship between age and experience and managers Empowerment.
Keywords: empowerment, managers features.
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