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 چکیده

موفقیت در امر مدیریت که بدون آن  شودمیاصول مدیریت موفق شناخته  نیتریاساسیکی از  عنوانبه یریگ م یتصم

در  ؛هستند که باید تقویت شوند ییهاییتواناثر نیازمند ؤ م یریگ میتصم برای مدیران. شودیمحاصل  یسختبهمدارس 

اثربخشی  ارتقاءاختیار و قدرت سازمانی با توانمندسازی و  ضیتفو  یهامؤلفهبررسی  پژوهش حاضرراستا هدف  نیا

 یبندطبقه جادیطبق مدل ا در این پژوهش. باشدمی استان خوزستان مقطع متوسطۀ اولمدیران مدارس  یریگ م یتصمدر 

جامعۀ استفاده شد.  یمتوال یاکتشاف یقیاز روش تلف یو کم یفیک یهاداده قی، جهت تلفیفیک  یهادادهبر  دیک أبا ت

 جامعۀ آماری یبخش کم .دادند لیخبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکنفر از  15را  یفیک  شمورد نظر در بخ آماری

با استفاده مرد(  نفر 150نفر زن و  176نفر ) 326 تعدادبهاستان خوزستان  متوسطۀ اولمدارس مقطع  رانیشامل مد نیز

بسته و باز  ۀپرسشنام 2 از هاداده یآورجمعجهت . تصادفی انتخاب شدند صورتبهی اخوشه یریگ از روش نمونه

 گراندد یهاکردیاز رو هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه. استفاده شد یریگ م یتصمتوان  ارتقاءو  گیریتصمیم ساختهمحقق

 نداستفاده گردید. نتایج نشان داد SmartPLSو  SPSS23و  MAXQDAی افزارهابا نرم یو معادالت ساختار یتئور

توان  ارتقاءبرای  توانیمکه معنا ؛ بدیندهندیمتشکیل  عوامل مدیریتی و که ابعاد اصلی مدل را عوامل سازمانی

 استفاده نمود. حاضر مدیران از مدل پژوهش یریگ م یتصم

 یریگمیتصمتوان ، قدرت سازمانی، تفویض اختیار، مدیران، یریگمیتصمکلیدی:  واژگان
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 مقدمه

و افزایش اثربخشی مدیران کیفی  ارتقاءیکی از ابزارهای سودمند  عنوانبه یریگ میتصممدیران در  توسعۀ توانامروزه 

  ۀ تا بتوانند در حیطبرای مدیران لحاظ شوند که اختیاراتی  است  معنابدین مدیران توسعۀ توان. گرددیمسازمانی تلقی 

ه ک  مدیرانی . درواقعگیری باشندگیرند، مجاز به تصمیم هایی که در آن قرار می مسائل مربوط به شغل خود و موقعیت 

است  یاز عوامل مهم مدیران توسعۀ توان لذا  ؛ز ندارنـدین یرد مطلوبکندارند، عمل یریگ م یتصمبرای  الزم را یتوانمند

سـاختار  یاط و سـازمان داریه محک  یهنگام (.1398 ،و همکاران عمتی)ن شود هاآنرد کباعث بهبود عمل تواندیمه ک 

 یبقـا تواننـدینمـ ـه ک شـوندیم ریتأثیبو  ریپذب یآسز آنقدر ک و متمر یاسـتبداد ۀادار یهـاروشـده باشـند، یچیپ

سازمان  یریگ میتصمدر  به مدیران تفویض اختیار و اعطای قدرت سازمانیلذا  ؛نندک ن یدرازمـدت سـازمان را تضم

دارند.  از آنی متفاوتی هابرداشت آموزشی  گذاراناســت یستفویض اختیار، مفهومی اســت که  .باشـدیم یضرور

ی از یک قدرت مرکزی به مدرســه که ریگ م یتصمعبارت است از انتقال قدرت  هابرداشت ۀ مشترک در تمامی این نکت

. در شـودیممحدود  افتهیصیتخص، تنها به چگونگی مصرف منابع مالی نهکارامحافظهی محدود و هابرداشت در 

، کارکنان، امکانات کالبدی و تأمین منابع مالی برنامۀ درسیی هانهیزمواگذاری قــدرت نیز  دامنه از ترگستردهتعاریف 

آشکار است که در تعیین و اجرای سیاست تفویض اختیارات، قدرت موضوع . (2008، 1اسکیلبک) ردیگ یبرمرا در 

ی و مشخط. این اعتقاد قوی وجود دارد که صاحبان قدرتمند منافع، آمادۀ واژگون کردن شودیممهمی تلقی 

ضر از ، روابط موجود قدرت که در حال حاهابرنامهو  هایمشخطی در تمام سطوح هستند؛ زیرا ممکن است زیربرنامه

مانع از ایجاد تغییرات   توانندی م(. این تهدیدات 1383عبدالهی، د )نکنرا تهدید  کندیمی مزبور حمایت هاگروهمنافع 

 هایریگ م یتصمبر نقش مدیران در  دیتأک محوری با رویکرد مدیریت مدرسه شوند؛ لذامثبت در یک نظام آموزشی 

محور مدیریت مدرسه، مدیران مطرح شده یریگ میتصم  توسعۀ تواندر  اخیراًیکی از رویکردهایی که  .شودمطرح می

 یهاادارهاز  یریگ م ی تصم قدرت  انتقال قیطر از وپرورشآموزش اصالح یراهبرد برا یکمحور ت مدرسهیریمداست. 

 از ییتمرکززدا عنوانبه یمحورهمدرس ت یریگر مدید عبارتبه  ؛ت منطقه به مدارس اس و تانپرروش اسول آموزشک 

ران مدارس، یمد توانداین رویکرد می(. 2019، 2)اسوالد شودمی فیتعر هو انتقال آن به مدرس گیریتصمیم اریاخت

 و کند جیبس را ندباشداشته وپرورشآموزشند یبر فرآ یترعیوسنترل ک  نکهیا ین را برایآموزان و والدمعلمان، دانش

، 3و همکاران لوکسزکند ) واگذار هاآن به را مدرسهنان ک ارک و یدرس ۀبودجه، برنام مورد در گیریتصمیم تیمسئول

با  مندی در حال توسعه و ترویج آن هستند.این شیوۀ مدیریت در بسیاری از مدارس اجرا شده که با عالقه (.2020

کنند تا  قیرا تشو  معلمان توانندیم مدیرانچگونه  نکهیدرمورد ا یکم نسبتاً یتجرب قاتیتحقتوجه به اهمیت موضوع، 

 ار،یاخت ضیتفو  نیب ۀرابط توانیم سازی شکاف موجودبرطرف یبرا ؛ لذااندصورت گرفتهدنبال بازخورد باشند به

اجرایی و عملیاتی  ۀواسطبهمدارس (. 2017، 4و همکاران ژانگکرد ) یرا بررس بازخوردجوییو رفتار  یتوانمندساز

تا بتوانند تصمیمات هستند قدرت و اختیار کافی ی با نیازمند مدیران ،تصمیمات سازمانی ۀبودن کلی
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این مسئله  که توسط مافوق خود نباشند یریگ م یتصماداری جهت  بوروکراسیاتخاذ نموده و درگیر  وقت اسرعالزم در 

چندان مورد توجه سئلۀ مذکور م . با توجه به اینکهمدیران مدارس دارد یریگ م یتصم توسعۀ توانخود نیز نیاز به  ۀنوببه

اصلی  ۀدغدغ ،مدیران یریگ م یتصمالگوی مناسب برای بهبود توان وجود گذشته قرار نگرفته و عدم پژوهشگران

 .باشداین مسئله میپرداختن به  پژوهشگر حاضر

ملکی، ) مدیر است یمؤثر رهبر یهاسبکچگونگی اعمال مدیریت و  در گروتحقق اهداف  درسازمان  تیموفق

مهم و بااهمیت در  ۀیک وظیف عنوانبهکه  باشدیممهم مدیران در سازمان  یهانقشیکی از  «یریگ م یتصم» (.1399

که به انتخاب یک اقدام در میان  شودیمیندهای ذهنی )شناختی( گفته آگیری به فر. تصمیمشودیمسازمان شناخته 

و با دریافت بازخورد  یرنددر سازمان صورت گ  دیگری اقدامات شوندمیباعث  . همچنینانجامنداقدامات جایگزین می

ابزار  2ی نیاز به ریگ میتصم برایکلی مدیران  طوربه .(2017، 1کومار و ساهانمود )بتوان تصمیمات بهتری اتخاذ 

حائز اهمیت است که  گیرد.طبق قانون به افراد تعلق می قدرت همان اختیار مشروع هست که دارند؛قدرت و اختیار 

 توانی نمو مسائل گوناگون، بدون تفویض اختیار مدیران  هات یفعالی بزرگ و مدرن امروزی با تنوع هاسازماندر ادارۀ 

 ارسمدۀ ادار یهاحوزهدر  مذکور اختیارات (.1395رضائیان، ) نمایند اتخاذتصمیمات مناسبی را  هاآنانتظار داشت که 

ی هاهینظر خصوصدر این . دنیابمینمود  (ارتباط با والدین و برنامۀ درسیمانند تأمین منابع مالی، کتاب، )

  تدریجی و باز، گروهی ،محوریمدرسه کارنگی، رفتاری، عقالیی، گیریتصمیم ۀگیری در سازمان از قبیل نظریتصمیم 

 اند. مطرح شده

مهارت و افزایش دانش خود  ارتقاءتا در  سازدیمیک سبک مدیریتی است که کارکنان را قادر  «،تفویض اختیار»

(. 2015ساقی، ) رندیبپذمعین در سازمان را  یمستقل عمل نموده و مسئولیت برخی از کارها طوربهبتوانند  ،بکوشند

ر، همواره با شکست مواجه مدون و چهارچوب مدا یزیربرنامهو بدون  بارهکیتفویض اختیار  کهشایان ذکر است 

. و کند باشد بطئی صورتبه یریگ میتصمباید انتقال اختیار  انجام این امر ی. برا(2017، 2و گال گیجان)شود می

(. 2016، 3مک کیور)آغاز شود  یکمتر یریپذسکیر ۀبازتاب منفی و درجبا در مراحل اول از تصمیماتی  همچنین

مدیران در  جهیدرنت که کندیمرشد  هاتفویض اختیار کارکنان، احساس مسئولیت و استقالل در آن  گرفتنصورتهنگام 

 تسهیل خواهدشد.  هاآندرگیر شده و راه رشد  یریگ م یتصمیند آفر

از ظرفیت  عبارت است . قدرت رودشمار میبه یریگ میتصم از عوامل مهم در صورت کافی« بهقدرت سازمانی» وجود

ادراکات و موارد عملیاتی را ، مردم زمانی که توانایی اثرگذاری بر عقاید ؛ درواقعتأثیر و تغییر دیگرانۀ یا توانایی بالقو 

قدرت سازمانی نیز سازمانی (. در سطح 2017و همکاران،  4مارچیسوتی) شوندر میبرخورداپیدا کردند از قدرت 

 مدیران که . محققان معتقدندشودا اتخاد میهشرکت دیگر عبارت است از توانایی شرکت در تغییر تصمیمی که توسط 

را اتخاذ  یترمناسب و تصمیمات  دارندبیشتری  گیریتصمیم یهاییتوانا گیری،میتصماقتدار و قدرت کافی در دارای 

 دارند.ثیر بسزایی أوی ت یریگ م یتصمتفویض اختیار و قدرت سازمانی مدیریت در  بیان کرد که توانی م لذا ؛ندینمایم

 
1 Kumar & Saha 
2 Ghejan & Gal 
3 McKivor 
4 Marchisotti 



مدارس ی مدیران ریگم یتصمی تفویض اختیار و قدرت سازمانی بر توانمندسازی و ارتقاء اثربخشی در هامؤلفه بررسی تأثیر   

 
 

85 

کومار و نمود )کمک  یریگ میتصمبه بهبود توانمندی مدیران در  توانمورد میهر  یهامؤلفهبا شناخت  ر این راستاد

 (. 2017، 1ساها

 هاین نهاد ب باشد.مینهاد آموزشی همواره مورد توجه همگان  ترینمهم عنوانبه« وپرورشآموزش»سازمان 

و معلمان با توجه به جایگاه واالیی که در جوامع  وپرورشآموزشسازمان مناسب مدیران نیاز دارد.  یهاگیریتصمیم 

موفقیت اجتماع تا  و نهایتاً هاسازمانکه موفقیت سایر  یاگونهبه ؛باشند مؤثردر تمام سطوح جامعه  توانندیمدارند، 

مدیران  گیریتصمیم چگونگی و مهارت در این راستا است.  و متصدیان آن زیادی وابسته به عملکرد این سازمانۀ انداز

 (.2020، 2مهمت و مهموت) باشنددارای نقش اساسی میآموزشی 

سروکار  هاانسانبا  ییهاسازمانزیرا چنین  ؛برخوردار است  یاژهیواز اهمیت  «آموزشی یهاسازماندر  یریگ م یتصم»

 یهاان یزتصمیمات درست اتخاذ نگردند،  اگرکه  کنندیمآنان اتخاذ  وپرورشآموزشدارند و تصمیماتی در مورد 

انجام تمامی  (. مدیران همواره در1393)شهسواری و همکاران، ایجاد خواهندشد برای افراد جامعه  یریناپذجبران

نفوذ و جایگاه  ،. همین امرطلبدیمرا  هاآنکه لزوم اتخاذ تصمیم از جانب  شوندیموظایف خود با شرایطی مواجه 

 . دهدیمرا در تمام وظایف مدیران و فرآیندهای سازمانی نشان  یریگ م یتصم ۀبسیار مهم وظیف

تفویض اختیارات الزم جهت  ارند. همچنیندفعالیت  وپرورشآموزشسازمان  ۀرمجموعیز عنوانبه «مدارس»

-می مشاهدهقابل وضوحبهاین امر در مدارس استان خوزستان گیرد؛ در مدارس، کمتر صورت می مدیران گیریتصمیم 

 سازمان مدیران)تابعی از تصمیمات مافوق خود  استان خوزستان تصمیمات مدیران مدارس ینوعبهباشد. 

تمام  . همچنیناز قدرت کافی برخوردار نیستند و مدارس متمرکز بودهصورت بهمدیریت  زیرا؛ است  (وپرورشآموزش

در  ریتأخید مدیران مافوق برسد و سپس ابالغ به اجرا نمایند که این روند موجب أیباید ابتدا به ت اتتصمیم

مدارس در . شایان ذکر است گرددیمو بروز تهدیدات  هافرصت آن موجب از دست رفتن  تبعبهشده و  هایریگ م یتصم

، 3آرنالدوشوند )غیرمتمرکز اداره  صورتبهنحو احسن انجام دهند که توانند وظیفۀ خطیر آموزش را بهصورتی می

 هافرصت هدیدات و افزایش استفاده از نقش مهمی در کاهش ت تواندیم «محوریمدیریت مدرسه»در این راستا  (.2011

  ایفا کند.

 1960 سالبه مدرسه  اندرکاراندست تمرکز و توانمندسازی مشارکت، عدم ۀبر پای «محورمدیریت مدرسه» ۀتاریخچ

زاده و عقیدتی برای تحقق در دموکراسی مدارس پذیرفته شد )مهرعلیرویکردی نوآوری عنوان به که گرددیبرم

بلکه ابزار ارزشمندی  ؛یک هدف نیست  خودیخودبهمحور که مدیریت مدرسه معتقدند(. محققان 1384همکاران، 

الگو با  . این(1387موسی پور، است )ی بیشتر افراد در مدرسه هااقیاشتو  هاییتوانا، هایهوشمندبرای دستیابی به 

مدیران را برای تالش  ژهیوبه تمام عوامل فعال در مدرسه ،هایتوانمندو  هامهارتتأکید بر تواناسازی و ارتقاء سطح 

تعاملی که بدون  ؛در مدرسه است نفعیذ. این تالش مستلزم تعامل مستمر تمام عناصر زدیانگیبرممشارکتی  ۀدر عرص

. جوش و مشتاقانه میسر نخواهدشدگوهای رودررو و تبادل اطالعات درونوها و گفت احترام و اعتماد متقابل، نشست 

 
1 Kumar and Saha 
2 Mehmet and Mahmut 
3 Arnalldo 
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عوامل سیاسی و قدرت، ساختاری توان به میمحوری موانع تحقق مدیریت مدرسه ترینمهم از  کهپژوهشگران معتقدند 

 (.1384زاده و همکاران، مهرعلی) اشاره نموداجتماعی و مدیریتی _گیفرهن، و امکاناتی، اطالعاتی و دانشی

 که کردند مطرح« آموزشی یهاسازماندر  گیریتصمیمند آیفرعنوان » باپژوهشی  در( 1398و همکاران ) نظریه

تئوری عمومی مدیریت باید شامل اصول  لذا ؛ردیگ یمربدراداری سازمان را  یهاجنبه تمام ،یریگ میتصمموضوع 

باید شامل اصولی باشد که عمل اثربخش را تضمین   نان چهد، نصحیح را ممکن ساز گیریتصمیم سازمانی باشد که 

به اتخاذ تصمیم بلکه  تنهانهعبارت از فراگردی است که  ،مدیران تماممسئولیت اصلی عنوان به گیریتصمیم د. ننمای

 گیریتصمیمجز تصورات چیزی نیست.  نشود،به عمل تبدیل  گیریتصمیمزمانی که  ؛ زیرا تاشودیم منتهی به اجرا نیز

رابینز عقیده دارد . موجود برای حل یک مسئله یهاحلراهممکن از میان  حلراهعبارت است از فرایند انتخاب بهترین 

برای مدیران مدارس امری حیاتی  گیریصمیم تشغل مدیریت است. فهمیدن فراگرد  ۀعصاره یا چکید ،گیریتصمیم که 

 هاشغل هرچه .است  گیریتصمیمیک ساختار  اساساًرسمی دیگر،  یهاسازمان تمامزیرا مدرسه مانند  باشد؛می

 . درواقعکه معلمان از چنین وضعی برخوردارند شودیمد، بر میزان دخالت صاحبان تخصصی افزوده نباش تری تخصص

برتری دارای همکاران خود  تمامبر که ادعا کند  توانندی نمهیچ مدیر آموزشی از مدیران سطح باال تا مدیران مدارس 

وتربیت موفق باشد چنانچه سازمان آموزشی بخواهد در امر تعلیم بر این اساس. است علمی، تخصصی و حتی بصیرتی 

 .آموزان و اولیاء را در امور سازمان شرکت دهدلمین، دانشباید مع

هر الگوی جدیدی که برای مطرح کردند  «محورمدرسه ت یریمد»( در پژوهشی با عنوان 1396همکاران )جهانیان و 

محور نیز الگوی نو و جدید مبنای علمی باشد. مدیریت مدرسه باید دارای، شودیماصالحات نظام آموزشی پیشنهاد 

علمی و استاندارد مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.  صورتبهگوناگون  یهاجنبهاست که باید از  ایران در کشور

متمرکز  محوری تهیه گردید. مدیریت نظام مدیریت مدرسه یهامؤلفهبا هدف شناسایی ابعاد و  پژوهش مذکور

آموزان در تصمیمات مربوط به نحوه مدیران، کارکنان، اولیاء و دانش ۀمشارکت شایستدر کشور و عدم وپرورششآموز

کشور  وپرورشآموزشکه بر نظام  هاست سال آن،  یهات یمحدوداداره مدرسه و چگونگی برطرف نمودن مشکالت و 

 .اثربخشی در مدارس را کاهش داده است  ادشدهیافکنده است از طرفی وضعیت  سایه

اثربخشی  ارتقاءو  یتوانمندسازمدل اثر تفویض اختیار مدیران بر  ۀارائ»( در پژوهشی با عنوان 1395ظری و پناهیان )ن

، حق مؤثربودنهای مدل رگرسیونی، ارتباط بین تفویض اختیار و مؤلفه براساسکه مطرح کردند  «انسانی ۀیسرما

توان عنوان نمود که مدیران ارشد  می یطورکلبه  ؛دنباشگیری معنادار میو تصمیم  یتوانمندساز، گیریانتخاب و تصمیم 

 تفاوتم یهافرصت سازی شرایط مناسب در و فراهم  جابههای حق انتخابشدن قائلورزشی با  یهاسازمان

 را در کارکنان افزایش دهند. نفساعتمادبهو  مؤثربودنتوانند احساس گیری میتصمیم 

 رانیمدۀ ستیز اتیتجرب لیتحل)مدرسه  ت یریمد یتعال ۀبرنام یامدهایبر پ یتأمل»( در پژوهشی با عنوان 1394حسنی )

پژوهشگر با توجه به هدف، نوع و ماهیت سؤاالت پژوهشی از  انجام دادند. «ادیبندادهۀ یبرنامه به روش نظر یمجر

پس از بیان اهداف پژوهش به  هامصاحبه ۀ. کلینموداستفاده  (افتهیساختارعمیق و نیمه ۀمصاحب)ابزار مصاحبه 

بعدی یا کفایت و اشباع  یهامصاحبهتا بازخوردهای الزم برای  ندشد سینو دست ، ضبط و بالفاصله کنندگانمشارکت 

از رویکرد  هادادهدقیقه بود. برای تحلیل  110حدود  کنندگانمشارکت د. میانگین مدت مصاحبه با نفراهم شو  هاداده

سؤال اصلی در  5. در این پژوهش گردیدسطح باز و محوری استفاده  2توصیفی تحلیلی با استفاده از کدگذاری در 
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. ندچند سؤال فرعی نیز در جریان مصاحبه جهت تعمیق اطالعات مطرح شد جهت مصاحبه و و رابطه با هدف

تعالی مدیریت مدرسه و تأثیر این برنامه در  ۀسؤاالت اصلی در رابطه با میزان مطلوبیت نگرش مجریان نسبت به برنام

هی، چگونگی فرهنگ کارگرو ۀتوسعکیفیت آموزشی و پرورشی مدارس، فرآیندمداری مدیران مدارس،  ارتقاءمیزان 

، از بازنگری هایکدگذار. عالوه بر طرح شدندآموزان و اولیاء آنان عملکرد مدیریت و میزان مشارکت کارکنان، دانش

 تعالی مدیریت مدرسه ۀتوسط اساتید فن و افراد متخصص نیز استفاده شد. نتایج مؤید این مطلب است که برنام

محوری و فرآیندمداری مدیران  فرهنگ برنامه ۀتوسعت مدارس، و مدیری آموزشی و پرورشیکیفیت  ارتقاءموجب 

فرهنگ کارگروهی در مدرسه، تقویت سیستم خودارزیابی در جهت بهبود و تعالی عملکرد مدیریت و  لتوسعمدارس، 

 .باشدمیآموزان و اولیاء در امر راهبری و مدیریت مدرسه میزان مشارکت کارکنان، دانش افزایش

منظور  بدین؛ انجام دادند «محور در مدارسیتعال ت یریطرح مد ریتأث یبررس»( در پژوهشی با عنوان 1394خداداده )

اجرا در سراسر کشور طراحی و تولید گردید.   منظوربه تعالی مدیریت مدرسه با الهام از الگوی تعالی سازمانی ۀ برنام

اصول و مفاهیم اساسی و توجه به معیارهای اصلی مدیریت  برهیتکمدل تعالی، نوعی ساختار مدیریتی است که با 

تعالی مدیریت ۀ برنام. سازدی ممدرسه را فراهم  بهسازیموجبات پیشرفت و  ،کیفیت جامع و سیستم خودارزیابی

و توجه به نیازهای  ترشیب ییگو پاسخیک سیستم آموزشی مبتنی بر برنامه و عمل،  سمت بهرا  وپرورشآموزش ،مدرسه

به مدیریت  شدهنییتع یهاشاخص. اجرای دقیق خودارزیابی و ارزیابی بیرونی براساس تعاریف و دهدمیعه سوق جام

مطلوب منابع و  یریکارگ بهاز یک سیستم هوشمند و کارآمد شناسایی و  یریگ بهرهبا  تا دهدیممدرسه فرصت 

ترتیب تمامی فرآیندهای بدین ؛موجود، بهبود مستمر و تعالی فرآیند آموزشی تربیتی مدرسه را ممکن سازد یهات یظرف

مسئلۀ . شودیمیک اصل و ارزش در مدارس نهادینه  عنوانبهو تفکر بهبود مستمر  گرفته قرارمدیریت در مسیر تحول 

از این  تاثیربا  . درنهایت ر سند تحول بنیادین داردارزشی و کلیدی این مدل ارتباط نزدیکی با اهداف مورد توجه د 

 تعالی مدیریت مدرسه تدوین گردید.ۀ برناممدل، 

و تفویض اختیار در  گیریتصمیمقدرت و سیاست با  ۀرابطدر پژوهشی با عنوان »( 1394اندرز و همکاران )

 در مواردتمرکز قدرت و سیاست مفاهیم تمرکز و عدم ،سیاسی و اداری در علومامروزه مطرح کردند که  «هاسازمان

این ابهام در نظریات و عقاید سیاسی و اجتماعی حاکم بر  ۀ. ریشدنرویکارممبهم و پیچیده به صورتبهگوناگون 

تمرکز قدرت و  در طیتفر ایحدودی از افراط  ،سیاسی و اجتماعی هر نوع نظامدر که  یطوربه باشد؛میجامعه 

مظهر ساختار قدرت و سیاست در  ،دنتمرکز به هر شکلی که باشتمرکز و عدم . ددرواقعخوردیمبه چشم  گیریتصمیم 

به مدیران و مسئولین سطوح  هات یمسئولتمرکز با تفویض اختیار یا واگذاری بیشتر . تمرکز و عدمهستند گیریتصمیم 

 باشند.میتنگ تنگا ۀرابط دارای سازمانی مراتب سلسله

 «دولتی یهاسازمانتفویض اختیار بر اثربخشی در  یبررسی اهمیت راهبرد»( پژوهشی با عنوان 1394لگزیان و نوری )

گو، قدردانی و کنترل با  و، گفت یزیربرنامه، یسازآمادهدر این پژوهش مراحل تفویض اختیار با ابعاد . انجام دادند

 مراحل دادند کهنشان ا ه. یافتهندمورد آزمون قرار گرفت یاستفاده از تحلیل مدل معادالت ساختارمیزان اثربخشی و با 

 .باشندمی معناداربا اثربخشـی  در بین مراحل تفویض اختیار یسازآمادهو  یزیربرنامهقدردانی، 
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؛ باشندینممدیران مدارس مقاطع متوسطه از اختیارات الزم و قدرت کافی جهت اخذ تصمیمات سازمانی برخوردار 

یی، نبود کیفیت آموزشی، گرات یقوماین امر تحقق یابد. از سوی دیگر مسائلی مانند  هاآن لذا باید با افزایش توانمندی 

ی اختصاصی هادورهشرکت در دانش و مهارت کافی، عدم ندانستنی مهم آموزشی و تربیتی، هاشاخصبودن مبهم

ی مدیران، نبود بستر ریپذسک یروجود تفویض اختیار، فقدان انگیزه، عدممدیریت، ساختار سازمانی غیرمنعطف، عدم

ترس از دست دادن قدرت و  یی، نبود تفکر سیستمی، حفظ وضع موجود و گرامصلحت ، هات یخالقمناسب برای بروز 

وجود خودباوری و گیری، عدمیی، نداشتن مهارت تصمیمگرامصلحت گی و روزمرگی مدیران زیانگیبموقعیت مدیران، 

ی خود در مدارس استفاده هایریگ میتصمی هات یظرفاند که مدیران مدارس خوزستان نتوانند از باعث شده نفسعزت

ها ی مدیران، مورد توجه آنریگ م یتصماند تا مسئلۀ توانمندسازی در وجود باعث شدهم هاچالشنمایند. درواقع تمامی 

گیری و تفویض اختیار در ایران مطالعاتی از قبیل تشکیل ادارات در قرار نگیرد. در راستای افزایش قدرت تصمیم 

 اند. نتایج مفیدی در بر نداشتهاند؛ لیکن شده انجام ...یی، مدارس خودگردان وامناهیأت، مدارس هااستان

ی به ریگ م یتصمبا توجه مطالب مذکور و با عنایت به اینکه اغلب مدیران در مدارس استان خوزستان در هنگام 

نهادهای باالتر وابسته هستند، الزم و ضروری است تا تحقیقات علمی و تجربی مدونی بیشتری صورت پذیرند تا با  

سمت وضع مطلوب حرکت نمود. مدیران مدارس استان ها بتوان از وضع موجود بهای آناستفاده از نتایج و راهکاره

نیستند. همچنین تصمیمات ضروری  برخوردارگیری خوزستان در وضع موجود از اختیارات و قدرت کافی در تصمیم

یی و اثربخشی مدارس، شوند. ادامۀ روند فوق باعث کاهش کاراموقع اتخاذ و اجرایی نمیدلیل وابستگی مذکور بهبه

پست  شأنی به توجهیبگیری و یی بین مدیران مدارس، افزایش زمان فرایند تصمیمجو رقابت فقدان انگیزۀ الزم در 

نوعی از متغیرهای و به اندندادهشود. تحقیقات پیشین نیز راهکاری جهت بهبود شرایط فعلی ارائه مدیریت مدارس می

. در این راستا ضرورت انجام پژوهش حاضر اندماندهگیری مدیران مغفول وان تصمیم مورد بررسی در راستای بهبود ت

امروزه در بسیاری از مدارس مقطع متوسطۀ کشور . باشدیمشود که نتایج آن دارای فوائد نظری و تجربی مشخص می

ی فنی و تخصصی خود هات یظرفجمع کثیری از مدیران به علت نداشتن قدرت و اختیار کافی، همواره کمتر از 

 رون یازا؛ دهدینمی فردی مدیران را هالیپتانسو  هاییتواناکه این امر به مدیران امکان استفاده از  ندینمایماستفاده 

بر توانمندسازی و  هاآنی تفویض اختیار و قدرت سازمانی و تبیین روابط بین هامؤلفههدف پژوهش حاضر بررسی 

 .باشدیم مقطع متوسطۀ اول استان خوزستانی مدیران مدارس ریگ میمتصارتقاء اثربخشی در 
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 یشناسروش

طرح  3ترکیبی )شامل پژوهش  یهاطرحدنبال آن است که از بین با توجه به ماهیت موضوع بهحاضر پژوهشگر 

آمیخته که  یهاطرححاصل از  یهادادهتحلیل  ؛( طرح تحقیق اکتشافی متوالی را برگزیندتنیدهبهمتشریحی و ، اکتشافی

در نظر گرفته  قلمرو مکانی عنوانبه خوزستان استانۀ متوسط اول ۀدور مدارس .شودمی نوع طرح انجام برحسب

سال  ورماهیشهرتا پایان  1397 دوم سال ۀزمانی نیم ۀدر دور در فازهای کیفی و کمی پژوهش نیز قلمرو زمانی شدند.

فردی و ، مدیریتی، عامل سازمانی 4گیری و تصمیم  ۀدر حوز پژوهش به موضوعاز طرفی  گرفته شد.در نظر  1398

  مشخص شد. ساختاری

را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند که با روش هدفمندی تا  در بخش کیفیمورد نظر  جامعۀ آماری

 ۀشامل کلی نیز در بخش کمی جامعۀ آماری. ندانجام شد بازمهین ۀباز و بسته و مصاحبهای اشباع نظری پرسشنامه

-به است.نفر پسر(  1136نفر دختر و  1011نفر ) 2147 تعدادبهدر استان خوزستان  متوسطۀ اولمدیران مدارس مقطع 

 یاخوشهتصادفی و  یریگ نمونهروش  از طریق پژوهش،در این  جامعۀ آماری باالیدلیل پراکندگی جغرافیایی و حجم 

  تعیین گردیدنفر  326تعداد ، بهشرق و غرب( و فرمول کوکران، جنوب، بخش )شمال 4با تقسیم مدارس متوسطه به 

 25نفر دختر و  25 ، تعدادملکباغ دهز و خوزستان شامل ایذهاستان  یشرقشمالاز  نفر پسر 50نفر دختر و  50تعداد )

استان قسمت شمال  از نفر پسر 25نفر دختر و  25، تعداد شامل اهواز خوزستاناستان قسمت مرکزی از نفر پسر 

 و خوزستان شامل ماهشهراستان قسمت جنوب شرقی از  نفر پسر 18نفر دختر و  23تعداد  ،خوزستان شامل دزفول

 (. قسمت جنوب خوزستان شامل آبادان و خرمشهراز  نفر پسر 32نفر دختر و  53تعداد 

کم خیلیدرجۀ زیاد تا خیلیدرجۀ لیکرتی از  5 گیریتصمیمساخته توان محقق یسؤال 74 ۀپرسشنام در این پژوهش از

 منظوربهو پیامدها  گرهامداخله، ها()فرایند یانهیزمشرایط ، هاواکنشکنش و ، راهبردها، در ابعاد شرایط علی

پرسشنامه جهت تعیین . متغیرهای مورد بررسی استفاده شد یریگ اندازه سنجش و  برایمورد نیاز  یهاداده یآورجمع

آزمون  هستند.  برخوردارپرسشنامه از روایی کافی  یهاهیگو خبره قرار گرفت و مشخص شد که  7روایی در اختیار 

ۀ پرسشنام گرفت. مورد تائید قرارنیز محتوای پرسشنامه لذا روایی  ؛بوده 0/ 99های پرسشنامه باالی کرونباخ مؤلفه

که  گرفت قرار  خوزستان استان در متوسطۀ اول مقطع مدارس نفر از مدیران 30در اختیار جهت سنجش پایایی  نهایی

در بخش   هاداده لیوتحلهیتجز. جهت باشدیمپایایی مناسب ابزار  ۀدهندنشان  و آمدهدست به  0/ 82آلفای کرونباخ آن 

نگارش و تدوین تئوری ، یبردارادداشت ی، کدگذاری محوری، شامل کدگذاری داده تئوری دنداکیفی از رویکرد گر

معادالت  و اکتشافی یاز تحلیل عامل ،استانداردها یبندرتبه نمودن مدل و کمی منظوربه استفاده شد. در بخش کمی نیز 

 شد. ساختاری استفاده
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 هاافتهی

با خبرگان در  شدهانجام یهامصاحبهطی  . ابعادتئوری استفاده شد گرانددآوردن ابعاد مدل از رویکرد  به دست جهت 

بیان داشت که با توجه نتایج مربوط به مفهوم اصلی و کدهای  توانیماصلی شناسایی شدند. در این خصوص  ۀمقول 2

مربوط خود قرار گرفتند و  ۀ در مقول ،هستند شدهنییتعهر طبقه از مقوالت  ۀکه همان زیرمقول شدهییشناسامحوری 

 اند:ذکر شده شرح ذیلبهواقع گردند  مؤثر یریگ م یتصمبر توانمندسازی مدیران در  توانندیم

 حساسیت، نظارت و کنترل، بهینۀ وظایفتقسیم ، قدرت تحلیل، یدهسازمانقدرت شامل عوامل سازمانی  ۀمقول •

مسیر شغلی ، یررسمیغسازمان ، ساختار دموکراتیک، ارتباطات سازمانی، مدیریتیسبک ، کار محیط به نسبت 

، روابط انسانی، پیشنهادات و انتقادات فردی، اخالق کاری، استعداد فردی، یادگیری، آموزش، تجربه، مناسب 

 ایجاد توان، دیگران بر یرگذاریتأث توان، نفعانخواستۀ ذی، ومقرراتقوانین، اجتماعی نفوذ، ک مشتر اندازچشم

 باشد.می شایستگی و مسئولیت اجتماعی، تغییرات محیطی ت یریمد، یریپذرقابت ، اتحاد

، یسازمیت، تفکر سیستمی، و گردش کار اصالح فرآیندهای کاری، کالمی یهامهارتشامل  عوامل مدیریتیۀ مقول •

، تحقیق و توسعه، تأمین مناسب منابع، اطالعاتدسترسی به ، ارزیابی عملکرد، استقرار فناوری، یتوانمندساز

، یسازشفاف، آمادگی تغییر، رجوعاربابتکریم ، خالقیت فردی، دانش سازمانی، توجه به انگیزش، فرایندگرایی

ارتباطات ، گویی سریعپاسخ، ساختاری یریپذانعطافانسجام و ، ات اجرایییز بر عملک تمر، نیازسنجی آموزشی

سیستم ، سازمان یمدارارزش، ییگراتحول ۀروحی، دانش فنی، دارای عملکرد یهامیت، یابیخودارز، جانبههمه

 باشد.می نوآوری و دانش فنی، فردی یریپذت یمسئول، اطالعات مدیریت 

 5برش )برش طیف( طیف  ۀها بیشتر از نقطهای زیرمؤلفهمیانگین تمامکه  دهندنشان میتوصیفی  یهاافتهینتایج 

لذا ایراد خاصی ایجاد  ؛برش طیف بیشتر است  ۀنقط ازبا عنایت به اینکه این میانگین  .باشدیم( 2/ 5لیکرت ) یانقطه 

و  اندداده پاسخ پژوهشهمسو با اهداف  پژوهش،گویان نسبت به سؤاالت که پاسخ دندهیمنشان  ذیل. نتایج کندینم

  .با انحراف معیار متناسب اطراف میانگین پراکندگی دارند هاداده

 اند:ارائه شده (1شماره )از تحلیل میانگین و انحراف معیار در جدول  آمدهدست بهنتایج 

 

 هامؤلفهتوصیفی زیر  یهاافتهی : 1جدول  

 انحراف معیار میانگین هامؤلفه زیر  انحراف معیار میانگین هامؤلفه زیر 

 675/0 23/3 به انگیزش  توجه 435/0 45/3 یدهسازمان قدرت 

 545/0 51/4 دانش سازمانی 654/0 21/3 قدرت تحلیل 

 654/0 43/3 خالقیت فردی  324/0 65/3 بهینۀ وظایف تقسیم 

 633/0 12/4 رجوع ارباب تکریم  657/0 32/3 نظارت و کنترل 

 455/0 57/3 آمادگی تغییر 611/0 25/3 کار  محیط به نسبت حساسیت

 634/0 76/3 یسازشفاف 543/0 04/3 سبک مدیریتی

 564/0 23/3 آموزشی یازسنجین 577/0 97/2 ارتباطات سازمانی
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 انحراف معیار میانگین هامؤلفه زیر  انحراف معیار میانگین هامؤلفه زیر 

 561/0 67/3 ات اجرایی یز بر عملکتمر 765/0 78/2 ساختار دموکراتیک

 366/0 52/3 ساختاری_پذیریانسجام و انعطاف  432/0 94/2 یررسمیغسازمان 

 411/0 11/3 گویی سریعپاسخ 654/0 11/3 شغلی مناسب مسیر 

 456/0 65/3 جانبهارتباطات همه  610/0 67/3 تجربه 

 325/0 43/3 خودارزیابی 656/0 44/3 آموزش 

 675/0 43/3 دارای عملکرد  یهامیت 732/0 56/3 یریادگی 

 764/0 56/3 دانش فنی 546/0 41/3 استعداد فردی 

 675/0 21/3 گراییتحول  ۀروحی 756/0 01/4 اخالق کاری 

 834/0 65/3 سازمان  یمدارارزش  875/0 53/4 پیشنهادات و انتقادات فردی 

 546/0 24/3 سیستم اطالعات مدیریت  633/0 67/3 روابط انسانی 

 657/0 23/3 پذیری فردی مسئولیت  382/0 23/3 ک مشتر  اندازچشم 

 744/0 54/2 دانش فنی 365/0 17/3 اجتماعی نفوذ

 540/0 65/2 نوآوری  435/0 77/3 ومقررات قوانین

 565/0 90/2 ی خودکنترل 461/0 54/3 نفعانخواستۀ ذی

 564/0 87/2 و اخالقی  یمنش رفتار 547/0 09/3 دیگران  روی بر یرگذاریتأث توان

 433/0 54/2 بودن ساختارکاهش هرمی 632/0 44/3 اتحاد ایجاد توان

 761/0 45/3 اریت و اختیتناسب مسئول 616/0 87/3 ی ری پذرقابت

 543/0 11/4 یررسمیارتباطات غ 734/0 52/3 تغییرات محیطی  تی ری مد

 577/0 67/3 ایجاد انگیزه 453/0 67/3 شایستگی

 675/0 21/3 تمایل به موفقیت  422/0 54/3 مسئولیت اجتماعی

 494/0 56/3 سالمت اداری وجود  432/0 98/3 کالمی  یهامهارت 

 657/0 80/3 افزایش سود سهامدارن  265/0 43/3 و گردش کار اصالح فرایندهای کاری

 564/0 45/3 آکادمیک  تحصیالت 546/0 12/3 تفکر سیستمی 

 622/0 21/3 افزایش آزادی عمل  435/0 65/3 سازیتیم

 546/0 24/3 ی وحدت فرمانده 465/0 25/3 ی توانمندساز

 344/0 67/2 ک اند  یسطح افق 534/0 90/3 استقرار فناوری

 694/0 76/3 ییافزاهم اعضای شایسته و  656/0 45/3 ارزیابی عملکرد 

 711/0 32/4 یابی استعداد 544/0 67/3 دسترسی به اطالعات 

 544/0 87/3 سوابق کاری  656/0 65/3 تأمین مناسب منابع

 645/0 11/4 یدهسازمان قدرت  632/0 46/3 تحقیق و توسعه 

 _____ _____ _____ 657/0 35/4 فرایندگرایی
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بعد  4که تعداد  شد استفادهس ک مایو چرخش وار یاصل یهامؤلفهل یاز روش تحل یتشافک ا یل عاملیجهت انجام تحل

 یکل طوربه بعد  4ن یشده در این بخش مورد بررسی قرار گرفتند. ااستخراج یهامؤلفههمراه زیرابعاد مدل به عنوانبه

عبارت  عوامل یشاخص برا یک عنوانبه هامؤلفهار انتخاب زیر یند. معینماین مییل را تبک انس یاز وار  درصد 95/ 84

ن مقدار یمتر از اکگر عوامل یه در دک  یشرطو باالتر به 0/ 70 یو بار عامل 1باالتر از  ۀژیدارابودن ارزش و است از

در  هاآنعوامل مربوطه  و هاشاخصن یاز ا یکهر  ند کهدیزیرمؤلفه مورد نظر انتخاب گرد 74 ت یدرنها .ظاهر شود

 اند:( ارائه شده2جدول شماره )

 

 ی تشافکا یل عاملیج حاصل از انجام تحلی نتا :2جدول  

 هامؤلفه عوامل زیر 
عوامل  

 سازمانی

عوامل  

 مدیریتی 

عوامل  

 فردی

عوامل  

 ساختاری
 هامؤلفه عوامل زیر 

عوامل  

 سازمانی

عوامل  

 مدیریتی 

عوامل  

 فردی

عوامل  

 ساختاری

 _____ _____ 833/0 _____ کار و گردش اصالح فرایندهای کاری _____ _____ _____ 764/0 دهیقدرت سازمان 

 _____ _____ 732/0 _____ تفکر سیستمی  _____ _____ _____ 735/0 قدرت تحلیل 

 _____ _____ 762/0 _____ سازیتیم _____ _____ _____ 793/0 بهینۀ وظایف تقسیم 

 _____ _____ 769/0 _____ ی توانمندساز _____ _____ _____ 744/0 نظارت و کنترل 

 _____ _____ 755/0 _____ استقرار فناوری _____ _____ _____ 784/0 کار  محیط به نسبت حساسیت

 _____ _____ 743/0 _____ ارزیابی عملکرد  _____ _____ _____ 755/0 سبک مدیریتی

 _____ _____ 811/0 _____ دسترسی به اطالعات  _____ _____ _____ 876/0 ارتباطات سازمانی

 _____ _____ 865/0 _____ تأمین مناسب منابع _____ _____ _____ 765/0 ساختار دموکراتیک

 _____ _____ 762/0 _____ تحقیق و توسعه  _____ _____ _____ 711/0 یررسمیغسازمان 

 _____ _____ 833/0 _____ فرایندگرایی _____ _____ _____ 744/0 مسیر شغلی مناسب 

 _____ _____ 787/0 _____ به انگیزش  توجه _____ _____ _____ 790/0 تجربه 

 _____ _____ 711/0 _____ دانش سازمانی _____ _____ _____ 773/0 آموزش 

 _____ _____ 803/0 _____ خالقیت فردی  _____ _____ _____ 865/0 یادگیری

 _____ _____ 765/0 _____ رجوع ارباب تکریم  _____ _____ _____ 843/0 استعداد فردی 

 _____ _____ 743/0 _____ آمادگی تغییر _____ _____ _____ 712/0 اخالق کاری 

 _____ _____ 781/0 _____ یسازشفاف _____ _____ _____ 764/0 فردی  انتقاداتو پیشنهادات 

 _____ _____ 764/0 _____ ی آموزشیازسنجین _____ _____ _____ 777/0 روابط انسانی 

 _____ _____ 850/0 _____ اجرایی  اتیبر عملتمرکز  _____ _____ _____ 705/0 مشترک  اندازچشم 

 _____ _____ 865/0 _____ ی ساختاریری پذو انعطاف انسجام  _____ _____ _____ 815/0 اجتماعی نفوذ

 _____ _____ 847/0 _____ گویی سریعپاسخ _____ _____ _____ 790/0 ومقررات قوانین

 _____ _____ 843/0 _____ جانبههمه ارتباطات  _____ _____ _____ 792/0 نفعانخواستۀ ذی

 _____ _____ 867/0 _____ یابی خودارز _____ _____ _____ 798/0 دیگران روی بر یرگذاریتأث  توان

 _____ _____ 846/0 _____ ی دارای عملکرد هامیت _____ _____ _____ 730/0 اتحاد ایجاد توان

 _____ _____ 755/0 _____ دانش فنی _____ _____ _____ 766/0 ی ری پذرقابت
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 هامؤلفه عوامل زیر 
عوامل  

 سازمانی

عوامل  

 مدیریتی 

عوامل  

 فردی

عوامل  

 ساختاری
 هامؤلفه عوامل زیر 

عوامل  

 سازمانی

عوامل  

 مدیریتی 

عوامل  

 فردی

عوامل  

 ساختاری

 _____ _____ 789/0 _____ گراییروحیۀ تحول  _____ _____ _____ 743/0 مدیریت تغییرات محیطی 

 _____ _____ 734/0 _____ ی سازمان مدارارزش  _____ _____ _____ 766/0 شایستگی

 _____ _____ 731/0 _____ سیستم اطالعات مدیریت  _____ _____ _____ 743/0 مسئولیت اجتماعی

 _____ _____ 769/0 _____ ی فردی ری پذت یمسئول _____ _____ 744/0  های کالمی مهارت 

 _____ 770/0 _____ _____ وجود سالمت اداری  _____ _____ 754/0 _____ دانش فنی

 _____ 745/0 _____ _____ افزایش سود سهامدارن  _____ _____ 738/0 _____ ی نوآور

 _____ 783/0 _____ _____ آکادمیک  تحصیالت _____ 761/0 _____ _____ ی خودکنترل

 _____ 752/0 _____ _____ افزایش آزادی عمل  _____ 784/0 _____ _____ ی و اخالقی منش رفتار

 _____ 794/0 _____ _____ وحدت فرماندهی  _____ 734/0 _____ _____ بودن ساختارکاهش هرمی

 766/0 _____ _____ _____ سطح افقی اندک  _____ 755/0 _____ _____ تناسب مسئولیت و اختیار

 843/0 _____ _____ _____ ییافزاهم اعضای شایسته و  _____ 762/0 _____ _____ ارتباطات غیررسمی

 791/0 _____ _____ _____ یابی استعداد _____ 773/0 _____ _____ ایجاد انگیزه

 794/0 _____ _____ _____ سوابق کاری  _____ 790/0 _____ _____ تمایل به موفقیت 

 _____ _____ _____ _____ _____ 76/3 35/4 21/3 98/2 ویژۀ اولیۀ کل مقادیر 

 _____ _____ _____ _____ _____ 65/14 76/12 65/7 54/6 درصد واریانس

 _____ _____ _____ _____ _____ 89/68 65/81 30/89 84/95 درصد تراکمی واریانس

 

. اعداد مثبت نشانگر کیفیت شودیمبرای بررسی کیفیت مدل از شاخص بررسی افزونگی و ضریب تعیین استفاده 

د چند درصد نده. این شاخص نشان میباشدیممناسب مدل هستند. معیار اصلی ارزیابی مدل ساختاری، ضریب تعیین 

بررسی کیفیت مدل در این پژوهش  یهاشاخصگیرد. از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل صورت می

 ینیبش یپ)ابعاد مدل(  شدهییشناسا یهامؤلفهمدیران توسط زیر یتوانمندساز درصد از تغییرات 88/ 7که  ندنشان داد

توانایی  دارای و مدل شده یبازسازخوب  شدهمشاهدهمقادیر  ،. اگر شاخص افزونگی بیشتر از صفر باشددنشو یم

 .باشدیممدیران باالی صفر  یتوانمندسازاین شاخص برای متغیر  پژوهش حاضر. در است  ینیبشیپ

از  هادادهباید از طریق محاسبه چولگی و کشیدگی بررسی شود تا میزان دوری پراکندگی  هادادهبودن توزیع رمالن

شرط اساسی نیست. بررسی  یجزئها در روش حداقل مربعات هرچند توزیع نرمال داده؛ توزیع نرمال مشخص شود

   نیمابمیزان چولگی و کشیدگی  زیرا ،باشدنرمال می ،مدل یهامؤلفهزیر تمامهای که توزیع داده دهدیمنشان  نتایج

در  هاانسیواربررسی همگنی  ،روش معادالت ساختاریانجام تحلیل به یهافرضشی پیکی دیگر از  .است  (_1و  1)

با توجه به سطح معناداری جدول که . ردیگ یمباشد که با استفاده از آزمون لوین انجام می پژوهشمتغیرهای  خصوص

الزم  یهافرضشیپیکی دیگر از  همگن هستند.پژوهش حاضر،  ادعا کرد که ابعاد مدل توانیمبیشتر است،  0/ 05از 

ست. برای بررسی این ا خطی چندگانه متغیرهاوجود همبررسی عدم ،روش معادالت ساختاریبرای انجام تحلیل به

و تولرانس کمتر  5که اگر عامل تورم باالی  یطوربه ؛شودو تولرانس استفاده می (VIF)م واریانس رشرط از میزان تو 
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 شودیممشاهده ( 3شماره )که در جدول  طورهمانوجود دارد.  هاخطی بین متغیرمعنا است که همبدین ،باشد 0/ 1از 

خطی چندگانه بین ابعاد مدل هم جهیدرنت که ندارند 0/ 1و تولرانس کمتر از  5میزان تورم واریانس باالتر از  ،ابعاد مدل

 .شودینممشاهده 

 

 برای ابعاد مدل  هادادهآزمون نرمال بودن توزیع   :3جدول  

 ابعاد مدل 2پراکندگی  1کشیدگی  آزمون لوین سطح معناداری VIFمیزان  تولرانس

 عوامل سازمانی  633/0 533/0 454/0 123/0 207/2 433/0

 عوامل مدیریتی 546/0 732/0 564/0 433/0 870/1 535/0

 عوامل فردی  455/0 435/0 601/0 121/0 765/2 382/0

 عوامل ساختاری  754/0 544/0 766/0 324/0 344/2 433/0

 

 _فورنل سنجش روایی آزمون یهاروش توان ازپژوهش می تشخیصی( برای ابعاد مدلواگرا )بررسی روایی منظور به

. جدول ذیل نشان  دهدی مبرای ابعاد مدل پژوهش را نشان  آمدهدست بهنتایج  (4شماره ). جدول استفاده نمودالکر 

مقادیر قطر اصلی برای هر متغیر پنهان از همبستگی آن بعد   معنا که؛ بدینباشندیماز هم جدا   کامالً هاسازهکه  دهدیم

 پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر است. یبعدهابا سایر 

 

 شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی تشخیصی یا واگرا  :4جدول  

 ردیف ابعاد 1 2 3 4

 1 عوامل سازمانی  1 _____ _____ _____

_____ _____ 1 831/0  2 عوامل مدیریتی 

_____ 1 886/0  764/0  3 عوامل فردی  

1 577/0  576/0  566/0  4 عوامل ساختاری  

 

با استفاده از تکنیک مربعات جزئی و  ؛ لذاثر هستندؤ بر روی مدل مورد نظر م شدهییشناساابعاد  ۀمشخص شد کلی

برای ابعاد  آمدهدست بهضرایب ۀ که کلی دهندمینتایج نشان مدل پرداخته شد.  یسازیکمبوت استراپینگ به  tآزمون 

 همچنیناستناد نمود.  آمدهدست بهبه نتایج  توانیمو  است معنادار  ،مدل که نتیجه گرفت  توانی م بودند؛ لذامدل مثبت 

  .باشدیمبرازش کلی مدل پژوهش بسیار مناسب و مورد تأیید  بیان کرد کهتوان می

 

 

 
1 Kurtosis 
2 Skewness 
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که شاخصی  GOF و بخش ساختاری مدل، برازش کلی مدل از طریق معیار یریگ اندازهپس از بررسی برازش بخش 

؛ قرار دارد 1تا  0مقدار آن بین  .شودیم، استفاده باشدیم زادرونمتغیرهای  ینیبشیپبرای بررسی برازش مدل جهت 

کلی مدل را مورد بررسی قرار  ینیبش یپتوانایی این شاخص،  .نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند ،1مقادیر نزدیک به 

 رابطۀ ذیلرا دارد. این معیار از طریق  زادروننون کمتغیرهای م ینیبشیپ ، توانشدهمدل آزمون  ؛ در این راستادهدیم

 :شودیممحاسبه 

 
 نیز مقدار میانگین مقادیر 2R میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه هست و ۀنشان  Communalitiesدر رابطۀ فوق

Squares R نییتعمقادیر ضریب  ،نتایجمدل است. براساس  یزادرون یهاسازه R2 همچنین مقدار  . آمد دست  به

 مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای عنوانبهکه  36/0و  0/ 25، 0/ 01 مقدار 3و با توجه به  0/ 76اشتراکی برابراست با 

GOF برای 0/ 65شدن مقدار ، حاصلاندهمعرفی شد GOF  .کهیی ازآنجانشان از برازش قوی کلی مدل پژوهش دارد 

بیان کرد  توانیم لذا ؛، نشان از برازش مناسب مدل پژوهش داردآمدهدست به 0/ 36از  بزرگتر GOF ۀشدمحاسبهمقدار 

 شد ، مشخصشدهانجام  یهالیوتحلهیتجز به توجه با.  باشدیم  دییتأبرازش کلی مدل پژوهش بسیار مناسب و مورد    که

 مدل با مرتبط یهارمؤلفهیز گانه و 5ابعاد اصلی  جهیدرنت که هستند دارامعن مسیرها ۀکلی درصد 95 اطمینان سطح در که

 قرار گرفتند.  یدأیت مورد

 

 یریگجهینتبحث و 

اثربخشی در  ارتقاءض اختیار و قدرت سازمانی با توانمندسازی و یتفو  یهامؤلفهبررسی  پژوهش حاضرهدف 

از ادبیات پژوهشی و نظرات  منظورنیبدکه  باشدیم استان خوزستان مقطع متوسطۀ اولمدیران مدارس  یریگ م یتصم

 یریگ میتصم توسعۀ توانکه جهت  دهندمینتایج نشان  .مدل استفاده شد یهامؤلفهخبرگان جهت شناسایی ابعاد و زیر

و مدنظر قرار گیرند  هامؤلفهزیر همراهبه، پیامدها گرمداخله، راهبردها، یانهیزماصلی عوامل علی،  ۀلفؤ م 5مدیران باید 

 دست یابند. یریگ میتصمالزم جهت  یهاییتواناشوند تا بتوان انتظار داشت مدیران مدارس به  یسازادهیپدر مدارس 

تکنیک بوت استراپینگ و تکنیک مربعات جزئی در قالب روش معادالت ساختاری  از یسازمدل در ادامه جهت 

مدارس  که انددادهبعاد مدل مورد نظر را تشکیل ا ،امدهایپ و گرمداخله، راهبردها، یانهیزم، یعلعوامل  لذا ؛استفاده شد

 باشند. داشته کافی توجه شدهنییتع یهامؤلفهزیر همراهبهاصلی  یهامؤلفهباید به این 

و  (2011) 1و همکاران گراهام تحقیقاتبا نتایج  پژوهش بیان داشت که نتایج این توانیم هاافتهی ۀمقایس در خصوص

 ( و2017) 3و گال گیجان تحقیقات، با نتایج هایستگیشا نییتع و مورد انتظار جینتا نییتعدر عوامل  (2016) 2وریمک ک 

 
1 Graham, et al. 
2 McKivor 
3 Ghejan & Gal 
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 ینورو  انیگزلو  (2017) 2کومار و ساها تحقیقاتبا نتایج  مدیریتی، در عوامل (2017) 1و همکاران یتسویمارچ

 و (1395) انیو پناه ینظر تحقیقات، با نتایج الزم اریاخت ضیتفو  و ردستانیزبه  فیوظا یواگذاردر عوامل  (1394)

 تحقیقاتنتایج با د، بازخورد عملکر و ارتقاءو  عی، ترفیمندتوسعۀ توان و ت یمسئول تیتثببا عوامل  (2016) وریمک ک 

نتایج با  ،یرسم فیوظا نییتع و اراتیحدود اخت نییتعدر عوامل  (1387) فردییدانا و (1394اندرز و همکاران )

نتایج با ، یادراک  دانش  و یارتباط ، دانشیدانش فندر عوامل  (1388) یصالحو  انیرمضان و (2015) یساجتحقیقات 

نتایج  با و یاجتماع نفوذ و ت یشخصدر عوامل  (1395مقدم )زاده  یهاد و (1397و همکاران ) یقاسم تحقیقات

 یریگ م ی تصمقدرت  و یسازمانده ل، قدرتیقدرت تحلدر عوامل  (2016) ب یتال و (2017و آبد ) یساروتحقیقات 

مدیران باید  گیریتصمیم  توسعۀ تواننشان دادند جهت  مذکورتحقیقات زیرا  ند؛همسو است و همخوانی دار

 .توجه گردد شدهییشناساجامع به تمامی عوامل  صورتبه

در یک سازمان مطرح کردند که  ها، آن(2017در خصوص مقایسه و تبیین نتایج با توجه به تحقیقات کومار و ساها )

سپس با مشارکت در  .باشدباید ابتدا اعتماد الزم بین افراد وجود داشته یریگ م یتصمجهت تفویض اختیار کافی برای 

نیز به  رندهیگ م یتصم، افراد گیریتصمیمانتظار داشت که ضمن افزایش کیفیت  توانیمکارکنان و مدیران  یریگ م یتصم

مطرح کردند ( 2017کسب نمایند. مارچیوتی و همکاران ) یریگ م یتصمتوانمندی الزم را در  ،دلیل افزایش یادگیری

موقعی را از گزارشات مورد نظر باشند که ابتدا اطالعات درست و به موفق گیریتصمیمدر امر  توانندی ممدیران زمانی 

 توانندیم ،باشدیمفرهنگ تفویض اختیار از سوی مافوق  ۀدهندنشانسپس با داشتن اختیارات الزم که  .دریافت نمایند

 مطرح کردند کهنیز  (2017ی توانمند گردند. گیجان و گال )نوعبهتجارب زیادی را کسب نموده و  یریگ م یتصمدر امر 

مورد ارزیابی  هاآن شغلی و فردی الزم در  یهات یصالحافراد در سازمان ابتدا باید  یریگ م یتصمۀ جهت افزایش محدود

 هاآنرا به  یریگ میتصماختیارات الزم جهت  توانیم ،نداردهای الزم برخوردار بودنداز استا کهیدرصورت یرد؛قرار گ 

 سازمانی معکوس خواهدبود. یریگ میتصمت نتایج تفویض اختیار برای در غیر این صور و ارائه داد

تنها  ؛ بلکهدر تحقیقات قبلی وجود ندارند پژوهش،در این  شدهییشناساعوامل یک از هیچبیان داشت که  توانیم

عوامل  عنوانبهنشده عواملی شناسایی ند.نیز احصا شد پژوهشدر این بودند که در تحقیقات قبلی  شدهاشارهعوامل 

مدیران در مدارس کشور باالخص استان خوزستان  یریگ میتصمباعث توسعه و افزایش توان  که مطرح شدندجدید 

 گردند: . با توجه به مطالب فوق، پیشنهادات ذیل ارائه میخواهدشد

 نمایند. روزبهاطالعاتی و ارتباطاتی  یهایفناور ۀاطالعات و دانش علمی و عملی خود را در حوز ،مدیران سازمان •

در  شدهارائهآن با وضعیت مطلوب )مدل  ۀو مقایس یریگ م یتصمتوانمندسازی مدیران در بررسی وضعیت فعلی  •

 حاضر( صورت گیرد. پژوهش

حاضر  در پژوهش شدهارائهمدل با توجه به ابعاد  یریگ میتصم در مدیران توجه به توانمندسازیعدم یشناسب یآس •

 صورت گیرد. 

 
1 Marchisotti, et al. 
2 Kumar and Saha 
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جهت تعیین اولویت  Topsis و ANP یهاروشبا  یریگ میتصم در مدیران عوامل مؤثر بر توانمندسازی یبندرتبه •

 صورت گیرد. هریک از دیدگاه خبرگان

در  راهکارهاییبه  هادستورالعملدر قالب  یریگ م یتصم در مدیران مالحظات توانمندسازی سازیبرای کاربردی •

 شود.به مسائل غیرکمی توجه  یگذارارزشجهت 

سازمانی را مطالعه نمایند تا بتوانند بر مبنای  یریگ م یتصمموجود در مورد  یهایتئور مدیران مدارس نظریات و •

با  آموزشی یهادورهدر  مدیران مدارس همچنین نمایند.مناسبی را اتخاذ  یریگ میتصم مدیریتی و یهاوهیش هاآن

مدارس موفق  در زمینۀ تحقیق  با مطالعه و تا شرکت نمایندنتایج احتمالی هر شیوه  مدیریتی و یهاوهیش رویکرد

 ها بهره گیرند.صورت کاربردی از آنو بتوانند به مدیران آن مدارس آگاهی یابند یریگ میتصم یهاوهیشاز  موجود
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