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Abstract
Environmental changes and increasing global competition have increased the importance
of the issue of delegation of authority. The current generation of organizations seeks more
effectiveness through of delegation of authority because it affects job satisfaction, employee
leadership, employee performance, human resource productivity and various other areas of
the organization, but still in the organization have not been implemented properly and in this
regard organizations have faced the phenomenon of non-delegation. The main purpose of this
study is to explore Mental Patterns in light of non-delegation of authority. In this regard, in
this study, the research literature has been studied in order to define the mental patterns of the
reasons for not delegating authority of managers with the application of Q methodology.
Applying the non-delegation typology to the design field of an organization can enhance the
current understanding of this typology. Finally, based on the research findings, practical
suggestions are provided for five mental patterns (power-seeker managers, monopolistic or
octopus managers, passivist managers, negativist managers, and infrastructuralist managers).
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استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس
فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران.
استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کنگاور ،کرمانشاه ،ایران.
دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم،
ایران.
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی
دانشگاه تهران ،قم ،ایران.

1

تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی باعث افزایش اهمیت موضوع تفویض اختیار شده است .نسل کنونی
سازمانها بهدنبال اثربخشی بیشتر از مجرای تفویض اختیار است زیرا این موضوع بر رضایت شغلی ،هدایت کارکنان،
عملکرد کارکنان ،بهرهوری منابع انسانی و حوزههای مختلف دیگر سازمان نیز تأثیر میگذارد ولی با این وجود در
سازمانها به نحو احسن اجرا نمیشود و در این خصوص سازمانها با پدیدهی عدم تفویض اختیار روبرو بودهاند.
هدف اصلی این پژوهش واکاوی در الگوهای ذهنی در خصوص عدم تفویض اختیار است .در همین راستا در این
پژوهش به بررسی ادبیات پژوهش پرداخته شده تا بتوان الگوهای ذهنی دالیل عدم تفویض اختیار مدیران را با به-
کارگیری روششناسی کیو تعریف کرد .کاربست نوعشناسی عدم تفویض اختیار در خصوص حوزهی طراحی سازمان
میتواند فهم کنونی را از این نوعشناسی ارتقا بخشد .در نهایت براساس یافتههای پژوهش در خصوص الگوهای
ذهنی پنجگانه (مدیران قدرتطلب ،مدیران انحصارگرا یا اختاپوسی ،مدیران انفعالگرا ،مدیران منفیگرا و مدیران
زیرساختگرا) پیشنهادات کاربردی ارائه میشود.
واژگان کلیدی :عدم تفویض اختیار ،گونهشناسی ،روش کیو ،خودروسازی سایپا.
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چالشهای سبک مدیریتی برای

 -1مقدمه

ادارهی سازمانهای بزرگ و مدرن امروزی با تنوع فعالیتها و مسائل و مشکالت گوناگونیکه با
آنها مواجه هستند بدون تفویض قسمتی از اختیارات غیرممکن به نظر میرسد .در چنین شرایطی
مدیران سطوح فوقانی برای اینکه فرصت کافی برای انجام وظایف اساسی مدیریت داشته باشند،
ناگزیرند قسمتی از اختیارات خود را به مدیران تحت پوشش خود تفویض کنند و در جهت عدم تمرکز
امور گوناگون سازمان گام بردارند .تمرکز و عدم تمرکز از مباحث مهم و پیچیدهی سازمان و مدیریت و
محافل سیاسی استکه مباحث و جدلهای بسیاری در بین سیاستمداران ،دانشمندان و صاحبنظران
سازمان و مدیریت در این خصوص وجود دارد (رابینز  .)1390از طرفی رشد و توسعهی یک سازمان در
گرو همکاری کارکنان امکانپذیر بوده و تنها به فعالیت شخص مدیر یا سرپرست بستگی ندارد .از این
رو واگذاری اختیارات مسئولین در سطوح مختلف میتواند ضامن بقا رشد و توسعهی فعالیت هر
سازمان باشد (موسوی ،ابطحی ،شجاعی  .)1375تفویض اختیار جنبهای با اهمیت در مدیریت است و برای
تمامی مدیران ضروری است (حاتمی  .)1391تفویض اختیار در خصوص صدور دستورات نیست و انتظار
داشته باشید همه باهم کنار بیایند بلکه فرایندی دو طرفه استکه برای موفقیت نیاز به تفکر دقیق
دارد .از آنجاکه این موضوع به افراد بستگی دارد ،برای درک دیدگاههای آنها باید دقت شود .اگر به
خوبی مدیریت شود ،میتواند باعث بهبود کارایی و بهرهوری در محیط کار ،افزایش ماندگاری و
نگهداشت پرسنل ،روابط بهتر و اعتماد بین کارمندان شود .برعکس ،اگر بد مدیریت شود ،میتواند به
روحیهی پایین کارکنان ،عملکرد ضعیف و عدم تحویل منجر شود ) .(Cooper 2013مدیریت عبارت
است از کار کردن با افراد و بهوسیلهی افراد و گروهها برای تحقق هدفهای سازمانی ).(Follett 1942
از این تعریف جنبههای مختلفی قابل برداشت است .یکی از آنها ،تفویض اختیار 1است .تفویض اختیار
بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای مشارکت سازمانی ،در یاری دادن ،درگیر شدن و احساس
مسئولیت کاری در کارکنان یک سازمان ،بسیار اثربخش بوده و چنانچه با آگاهی انجام گیرد برای
سازمان و شخص مدیر حکم ارزش افزوده را دارد .بررسیها نشان داده استکه بیش از هفتاد درصد
فعالیتهایی راکه مدیران انجام میدهند میتوانند به زیردستان خود تفویض کنند .در این باره برخی
اعتقاد دارندکه مدیران نباید تمام کارهایی راکه قادر به انجام دادن آن هستند ،خود انجام دهند بلکه
باید آن را به دیگران یاد داده و تفویض کنند و خود در جستجوی دانستن و ایجاد سؤال باشند.
تفویض اختیار یکی از گرایشهای مدرن مدیران است ) .(Al-Jammal, Al-Khasawneh and Hamadat 2015از
دههی 1970تاکنون موضوعاتی همچون تغییرات سریع علمی و تکنولوژیکی ،پیچیدگی ادارهی امور
سازمان ها و ناکارایی دولت بزرگ و متمرکز در ایفای نقش اقتصادی و ضرورت افزایش کیفیت و کارایی
خدماترسانی کشورها در صحنهی رقابت جهانی باعث گردیدهکه در اکثر کشورهای در حال توسعه به
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تمرکززدایی و تفویض اختیار به بخشهای ذیصالح بهعنوان امری ضروری در راستای توسعهی پایدار
نگریسته شود (عباسزاده؛ رضایی  .)1389در دنیای پیشرفتهی امروزی این امکان وجود نداردکه مدیران،
سطوح باالی دانش و تجارب تخصصی را در کلیهی جنبههای کاری واحد تحت نظر خود داشته باشند
و در آینده نیز این موضوع با شدت بیشتری صادق خواهد بود .پیتر سنگه ،پدر سازمانهای یادگیرنده،
) (Senge 1994بر این امر تأکید کرده است و مطرک کردهکه سازمانها دیگر نمیتوانند با سیستم
فرمان و کنترل سنتی کار کنند.
یکی از وظایف کلیدی رهبران سازماندهی و مدیریت تفویض است .تفویض اختیار ابزاری استکه
به کمک آن مدیر میتواند به کارایی الزم در انجام کارها دست یابد .تفویض اختیار یعنی سپردن کار
به شخص دیگر ،البته به طوریکه مسئولیت این کار نهایتاً متوجهی تفویضکننده باشد (حسینعلیپور
چناری  .)1393تفویض اختیار را اعطای اجازه و حق تصمیمگیری به منظور انجام تعهدات و استفاده از
منابع مالی و انسانی در راستای تحقق اهداف سازمان و به منظور تسهیل اجرای وظایف و مسئولیتها
تعریف کردهاند .یکی از دالیل اصلی تفویض اختیار این استکه تفویض اختیار ابزاری استکه به
موجب آن مدیر میتواند با تعیین اولویتهای خود بر مهمترین قسمت کار تمرکز کند و انجام امور کم
اهمیتتر را به دیگران واگذار کند ) .(Al-Jammal, Al-Khasawneh and Hamadat 2015مدیران در
آینده باید در مواردی تصمیم بگیرندکه هیچگونه تجربهی قبلی دربارهی آنها ندارند ).(Haselhuhn 2017
مدیران کارآمد بهجای اینکه در برابر فشار وارده واکنش نشان دهند ،خود وارد عمل شده و به طور
اثربخشی تفویض اختیار کنند ) .(Heller 2009دوایت والدو )2007( 1در بحث خود دربارهی تمرکز و
عدم تمرکز اشاره میکند که آنچه باید غیرمتمرکز شود ،اول الزم است متمرکز شده باشد و تا زمانیکه
شرایط نظم و کنترل فراهم نشود ،بحث در مورد عدم تمرکز بیفایده خواهد بود زیرا وضعیت بینظم و
آشفته را نمیتوان به صورت غیرمتمرکز اداره کرد (.)Waldo 2007
برهمین اساس یکی از چالشهای مدیریت در ایران ،فقدان تقویض اختیار و مسئولیت و یا محدود
بودن این عمل نسبت به زیردستان استکه در مواردی خصوصاً عدم حضور مدیران در سازمان،
مشکالتی را برای کارکنان و مراجعهکنندگان بهوجود میآورد (حاتمی  .)1391بسیاری از سازمانها و
ادارات در ایران هنوز در پیچ و خم مسائل اداری چنان گرفتارندکه فرصت بازنگری در امور و حل و
فصل مسائل و مشکالت اداری را هرگز پیدا نمیکنند .تراکم کار ،انباشته شدن پروندههای ارباب
رجوع ،پرداختن مسئولین به مسائل ریز و جزئی و غافل شدن از نگاه سیستمی به سازمان موجب شده
تا رؤسا و مسئولین سازمان نتوانند به تمام مسائل پاسخ صحیح بدهند (فروغی نسب ،کریمیان .)1381
تمرکززدایی و تفویض اختیار به بخشهای ذیصالح از مقاومت در برابر تحول و دگرگونی کاسته
و تغییرات را درونی خواهد ساخت .در فضای مشارکت ،تعارضات و ستیزهجوییها به همکاری و تعاون
Dwight Waldo
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تبدیل و موجب همافزایی خواهد گردید .برداشتن کنترلهای متمرکز موجب افزایش انعطافپذیری و
تسریع انجام کار خواهد شد (عباسزاده؛ رضایی  .)1389با وجود پژوهشهای بسیار در خصوص
اهمیت و تأثیر مثبت تفویض اختیار بر روی عملکرد کارمندان ) ،(Chen and Aryee 2007اثربخشی
تصمیمگیری ) (Rumman and Alzeyadat 2019تصمیمگیری ) (Alhosani, Yusoff and Ismail 2018رضایت
شغلی کارمندان ) ،(Drescher 2017اعتماد ) (Gur and Bjørnskov 2017تخصیص بودجه )(Kusworo 2020
و آموزش کارگران ) (Bilanakos, et al. 2018سازمانها هنوز نتوانستهاند با توجه به اثر همافزایانهی
تفویض اختیار در راستای عدم تفویض اختیار حرکت میکنند و البته از نگاه نظری نیز پژوهشها
نتوانستهاند در خصوص ذهنیتهای متفاوت کارکنان نوعی گونهشناسی ارائه دهند و با توجه به اهمیت
تفویض اختیار در سازمان و دستگاههای اداری و وجود مشکالت بسیار در مسیر تفویض اختیار اعم از
نظرات مدیران بر ناتوانی زیردستان ،عوامل ساختاری و برخی موارد دیگر ،بررسی نظر مدیران در
خصوص دالیل عدم تفویض اختیار بسیار اهمیت دارد .در همین راستا صنعت خودروسازی سایپاکه در
سال 1351به شرکت سهامی عام (داستانی  )1396تبدیل شد برای اینکه بتواند از مزایای کوچک بودن
و بزرگ بودن به طور همزمان بهرهبرداری حداکثری کند و با تشکیل تیمهای خودگردان و دادن
اختیار انجام کار در راین راستا حتی نتوانسته در این نسیر موفق شودو این امر بر عملکرد و بهرهوری
این سازمان تأثیر گذاشته است .انجام کارهای تخصصی و تعداد کارکنان زیاد لزوم توجه به مسئلهی
تفویض اختیار را شدت میبخشد.
سایپا اکنون با حدود  40000نیروی انسانی و  80شرکت زیرمجموعه به عنوان یکی از بزرگترین
گروههای صنعتی به شمار میرود .مجموعهی سایپا با توجه به فعالیتهای گستردهایکه در صنعت
خودروسازی دارد و با توجه به محیط رقابتی و پرتالطم موجود برای افزایش بهرهوری و همچنین
افزایش رضایت مدیران ،کارکنان و ذینفعان در زمینهی تفویض اختیار فعالیتهایی را انجام داده است
اما با توجه به اهمیت و ضرورت تفویض اختیار و با مبنا قرار دادن شواهد و نظر مدیران مجموعه،
فرآیند تفویض اختیار در زیرمجموعههای گروه صنعتی سایپا به طور مؤثر انجام نمیشود .با توجه به
اهمیت تفویض اختیار توسط مدیران به زیردستان ،هدف اصلی پژوهش این استکه به شناسایی و
دستهبندی چالشهای فرآیند تفویض اختیار اثربخش در سایپا پرداخته تا با غلبه بر مشکالت سابق،
زمینهی رضایت مدیر ،کارمند و ذینفعان سازمان را در مقولهی تفویض اختیار فراهم کند و موجب
رشد مجموعهی سایپا شده و این مجموعه را در دستیابی مؤثرتر به اهداف خود یاری دهد
(مرعشی  .)1396بنابراین گروه خودروسازی سایپا نتوانسته پیشرفت خوبی در خصوص تولید محصوالت،
رضایت مشتری و حضور در عرصهی بینالمللی داشته باشدکه یکی از مهمترین عوامل آن را میتوان
عدم تفویض اختیار بین سطوح مختلف سازمانی و عدم تصمیمگیری به صورت غیرمتمرکز دانست.
برهمین اساس این پ ژوهش با توجه به اهمیت موضوع تفویض اختیار و عدم تفویض اختیار به دنبال
شناسایی عوامل مؤثر بر مدلهای ذهنی مدیران در خصوص عدم تفویض اختیار است .در نتیجه در
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این پژوهش ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر عدم تفویض اختیار ،نظرات مدیران با استفاده از روش-
شناسی کیو شناسایی و چرایی مدلهای ذهنی آنها با استفاده از رویکرد گونهشناسی ارائه میشود.
بنابراین با توجه به ماهیت اکتشافی بودن پژوهش ،این پژوهش فاقد فرضیه میباشد ،بدین ترتیب
پرسش اصلی پژوهش به این صورت است :عوامل مؤثر بر الگوهای ذهنی عدم تفویض اختیار مدیران
چیست و دستهبندی این عوامل در خصوص عدم تفویض اختیار چیست و چه راهکارهایی میتوان
ارائه کرد؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

اختیار 1:در علوم اداری اختیار به معنی حق تصمیمگیری است و بستر این مهم در هر سازمانی
ساختار سازمانی است .اختیار از جمله مفاهیمی استکه در علوم مختلف معنا و ابعاد مختلفی پیدا
میکند .این اختالف بیشتر به جنبهی تعریف خاص آنان از اختیار برمیگردد .در علوم اداری اختیار
معادل اتوریته استکه به معنی حق تصمیمگیری است و بستر این مهم در هر سازمانی ساختار
سازمانی است .اختیار یعنی قدرت تصمیمگیری برای هدایت فعالیتها و اعمال دیگران .اختیار با مقام
و منصب سازمانی مرتبط است ) .(Simon 1957در سازمان و مدیریت این موضوع یکی از مهمترین و در
عین حال پیچیدهترین موضوعی استکه دیدگاههای مختلفی دربارهی آن بیان شده است .چستر
بارنارد ( )1938بیان میکند اختیار به پذیرش افراد بستگی دارد .زمانیکه مدیر میخواهد دستوری
بدهد باید شرایطی بر آن حاکم باشدکه مورد پذیرش زیردستان قرار گیرد ) .(Barnard 1938بارنارد
( )1938با ارائهی نگرش تازهای اختیار را ناشی از پذیرش زیردستان میداند .وی استدالل میکند
قوانین و مقررات مشروع اطاعت میشوند ولی نه همه و نه در همهی شرایط (فریمن ،استونر ،آرتور .)1393
بهعالوه ،به نقل از اسکات اختیار جاری شده از باال صرفاً یک افسانه است ).(Scott and Davis 2015
تفویض اختیار :تفویض اختیار فرایندی استکه توسط آن مدیر یا سرپرست ،بخشی از اختیار
مشروع خود را بدون انتقال مسئولیت نهایی خود به زیردست واگذار میکند (حاتمی  .)1391انتقال
قسمتی از اختیارات و وظایف اجرایی خاص مدیر و رهبر سازمان ،صرفنظر از منشأ آن به زیردستان و
رؤسای واحدها و دوایر تابعه به منظور تسریع در انجام امور و تحقق سریع و به موقع اهداف سازمان
میباشد .هدف از تفویض اختیار آن استکه زیردستان بتوانند در حدود وظایف مربوط و محول شده به
صورت مستقل تصمیم گرفته و در هر مورد موظف به کسب نظر و دستور از رئیس بالواسطهی خود
نباشند تا هدفها به سرعت و شاید هم زودتر از زمان مقرر تحقق یابد و در نتیجه رضایت عموم
وکسانیکه ذینفع هستند سریعتر جلب گردد (الوانی  .)1385تفویض اختیار فرآیندی استکه از طریق
آن مدیران و سرپرستان اختیارات رسمی ،مسئولیت و پاسخگویی در قبال فعالیتهای کاری را به
زیردستان واگذار میکنند .تفویض اختیار ریشه در این هدف اساسی مدیریت دارد :حصول نتیجه از
Authority
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طریق زیردست .هر یک از سطوح مدیریت از مدیرعامل گرفته تا سرپرست خط مقدم برای رسیدن به
اهداف خود باید تفویض اختیار کنند ).(Luecke and McIntosh 2009
کونتز و اودانل )1968( 1معتقدندکه تفویض اختیار یک روند فرعی در سازمان بوده به نحویکه
یک عامل مهم در کارایی مدیریت سازمان به حساب میآید ).(Koontz and ODonnell 1968
برخی از پژوهشهای انجام شده در خصوص موضوع پژوهش به صورت خالصه آورده شده است.
ژوراولف و همکاران ( )2020در پژوهشی تحت عنوان «پیدایش مفهوم تفویض اختیار بهمنزلهی شرط
مدیریت مؤثر منابع انسانی سازمان» به بررسی رابطهی بین اثربخشی سازمان و تفویض اختیار براساس
رویکرد شایستگی حرفهای مدیریت شرکت میپردازند و با تعیین مراحل عمدهی تعیین مفهوم تفویض
اختیار به این نتیجه میرسندکه این رویکرد با توجه به اهمیت یافتن تلقی منابع انسانی به عنوان یک
دارائی و نه هزینه اهمیتی مضاعفی پیدا کرده است ) .(Zhuravlev, et al. 2020جوکیساری و همکاران
( )2018در پژوهشی تحت عنوان «منابع رهبران و جامعهپذیری افراد تازهوارد :اهمیت تفویض» با
هدف بررسی حمایت سازمانی ادراک شدهی سرپرستان و کیفیت روابط کاری براساس تئوری مبادلهی
رهبر-عضو به بررسی رابطهی تفویض اختیار در این خصوص پرداختند و به این نتیجه رسیدندکه
حمایت سازمانی ادراک شدهی سرپرستان رابطهی بین مبادلهی رهبر-عضو سرپرست و تفویض اختیار
را تعدیل میکند و اینکه تفویض اختیار رابطهی مثبتی با شفافیت نقش ،دانش سازمانی و رضایت
شغلی دارد ) .(Jokisaari and Vuori 2018هاسلهوهن ( )2017در پژوهشی کیفی تحت عنوان «قدرت،
مسئولیتپذیری :قدرت روانی و تفویض اختیار» به این نتیجه رسیدندکه با وجود اهمیت تفویض
اختیار بهعنوان یک ابزار مدیریتی ،مدیران از آن کمتر استفاده میکنند .قدرت نشانگر یک حس روانی
استکه منجر به عدم تفویض اختیار مدیران میشود و به طور کلی افرادیکه احساس ناتوانی میکنند
کمتر حاضر هستند تفویض اختیار کنند .در این مطالعه به عوامل موثر قدرت و تفویض اختیار اشاره
شده است ) .(Haselhuhn 2017مسومفورا ( )2016در پژوهشی کیفی تحت عنوان «حل تعارض و
تفویض اختیار در مدیریت» به این نتیجه رسیدندکه مشارکت به خوبی میتواند در جهت به وجود
آمدن شرایط ایدهآل و بهعنوان یک مکانیزم رسمی برای حل تعارض کمک کند .نتیجه این استکه
تفویض اختیار میتواند منجر به کاهش تعارضات شود ) .(Msomphora 2016الجمال و همکاران
( )2015در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر تفویض اختیار بر عملکرد کارکنان در شهرداریهای ایربید»2
به این نتیجه رسیدندکه ارتباط معناداری بین تفویض اختیار و بهرهوری ،اثربخشی و توانمندسازی
عملکرد کارکنان وجود دارد ) .(Al-Jammal, Al-Khasawneh and Hamadat 2015بل و بادی ()2012
در پژوهشی با عنوان «تفویض اختیار ،اختیار و مسئولیت» با بررسی  14مقالهی منتشر شده در سال-
های  1985تا  2010با تاکید بر موضوع تفویض اختیار به این نتیجه رسیدند نویسندگانیکه موضوع
Koontz & O,Donnel
Irbid
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تفویض اختیار را مورد توجه قرار میدادند پنج شباهت با یکدیگر دارند ) .(Bell and Bodie 2012انگست
و بوروویسکی ( )2013در پژوهشی تحت عنوان «تفویض اختیار و انگیزش» با هدف بررسی رابطهی
بین تفویض اختیار و انگیزش به این نتیجه رسیدندکه بین تفویض اختیار و انگیزش رابطهای وجود
ندارد ) .(Angst and Borowiecki 2014مرعشی ( )1396در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی فرایند
تفویض اختیار :مطالعهی موردی در گروه صنعتی سایپا» پس از بررسی مدلهای گوناگون تفویض
اختیار با استفاده از مدل لیوکه و مکاینتاش ( )2009به ارزیابی این مدل در شرکت سایپا پرداخته و
در نهایت این مدل را بسط داده و نتیجه میگیردکه مدیران گروه صنعتی سایپا در رابطه با مرجع
ارائهی راهحل دو دیدگاه مختلف دارند :اکثر مدیران عقیده دارندکه در صورت بروز مشکل راهحل باید
توسط کارمند ارائه شود اما تعدادی از مدیران عقیده دارندکه باید کارمند فقط مشکل را به مافوق
اطالع دهد و ارائهی راهحل بر عهدهی مافوق است .این مدیران در رابطه با نحوهی تعیین و ابالغ شرح
کار و حدود اختیارات به سه شیوه عمل میکنند :حدود نیمی از مدیران شرح کار و حدود اختیارات را
به صورت کتبی ابالغ می کنند .کمتر از نیمی از مدیران حدود اختیارات و شرح کار را به صورت کتبی
اعالم کرده و تعداد محدودی از مدیران حدود اختیارات و شرح کار را ابالغ نمیکنند (مرعشی .)1396
رمضانی ( )1394در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطهی وظیفهشناسی و روحیهی تفویض اختیار با
مدیریت زمان مدیران :مطالعهی موردی شهرداریهای تبریز» به این نتیجه رسیدکه رابطهی مدیریت
زمان با وظیفهشناسی و روحیهی تفویض اختیار معنادار است ولی رابطهی روحیهی تفویض اختیار با
وظیفهشناسی معنادار نیست .عالوه بر آن میزان روحیهی تفویض اختیار مدیران پایینتر از حد
متوسط است ولی میزان مهارتهای مدیریت زمان مدیران ،باالتر از حد متوسط است (رمضانی .)1394
حسینعلیپور چناری ( )1393در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تفویض اختیار مدیران در
نظامهای اداری ایران :ادارات استانداری گیالن» به این نتیجه رسیدکه بین عوامل مؤثر (اعتماد،
انگیزش ،نظام کنترل ،فرهنگ سازمانی) و تفویض اختیار رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد
(حسینعلیپور چناری  .)1393عباسزاده و رضایی ( )1389در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد
تفویض اختیار به سازمان بازرگانی استانها» به این نتیجه رسیدکه یافتههای تحقیق حاکی از کارایی و
اثربخشی در سطح متوسط تفویض اختیار است و مهمترین دالیل عدم موفقیت کامل تفویض اختیار
انجام شده به سازمانهای بازرگانی استانها عبارتند از عدم کفایت مطالعات امکانسنجی قبل از تدوین
برنامه ،فقدان استراتژی کالن ،ابهام در آییننامهها و دستورالعملهای تفویض اختیار ،عدم توجه به
توانمندسازی و آموزش کارکنان ،عدم رعایت تناسب میان اختیارات و مسئولیتهای جدید واگذار شده
و فقدان مکانیزمهای کنترلی و بازخورد اشاره کرد (عباسزاده؛ رضایی  .)1389حاتمی ( )1391در
پژوهشی تحت عنوان «تأثیر تفویض اختیار بر بهرهوری منابع انسانی منطقهی یک دانشگاه آزاد
اسالمی» به این نتیجه رسیدکه که بین تفویض اختیار و برخی از مؤلفههای بهرهوری (توانایی ،حمایت
سازمانی ،اعتبار قوانین و تصمیمات سازمان) رابطهی مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین مشخص
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شدکه افزایش یا کاهش مقدار تفویض منجر به افزایش و کاهش بهرهوری نیروی انسانی میگردد
(حاتمی  .)1391تبیانیان و همکاران ( )1391در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر و اثربخشی
تفویض اختیار :مطالعهی موردی ادارهی امور مالیاتی شرق تهران» به این نتیجه رسیدندکه که اجرای
طرح تفویض اختیار در تحقق اهداف سازمان ،افزایش انگیزه کارکنان ،افزایش رضایت شغلی کارکنان و
کاهش حجم قوانین و مقررات مؤثر بوده و این طرح در ایجاد تنوع در انجام کارها و افزایش مشارکت
کارکنان در تصمیمگیریها مؤثر نبوده است (تبیانیان؛ و همکاران  .)1391حقیقتی ( )1391در پژوهشی
تحت عنوان «نقش تمرکززدایی و تفویض اختیار در ساختار آموزش و پرورش» به این نتیجه رسید که
هر دو گروه مصاحبهشوندهی پژوهش بر ضرورت انجام تمرکززدایی تأکید داشتهاند .اما اعتقاد مدیران
ارشد بر این استکه چون آموزش و پرورش تابع نظام سیاسی و حقوقی کشور است و قانون اساسی
کشور نیز بر تمرکز تأکید دارد .از این رو تمرکززدایی کاری بعید و مشکل است ،ولی انجام تفویض
اختیار امکانپذیر است .در صورتیکه صاحب نظران بر انجام سریع تمرکززدایی در سطوح آموزش و
پرورش تأکید داشتند (حقیقی  .)1391نبیزاده قرقوزدار و همکاران ( )1393در پژوهشی تحت عنوان
«آیا تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران بر رضایت شغلی آنها تأثیرگذار است؟» به این
نتیجه رسیدندکه میزان تفویض اختیار مدیران از دیدگاه پرستاران در سطح متوسط میباشد .همچنین
بین رضایت شغلی و تفویض اختیار مدیران پرستاری رابطهای وجود ندارد به طوریکه با افزایش اختیار
مدیران ،میزان رضایت شغلی پرستاران افزایش پیدا نکرد (نبی زاده قرقوزار؛ و همکاران  .)1393زمانی
کوتنائی و همکاران ( )1392در پژوهشی تحت عنوان «بررسی ارکان تفویض اختیار و ارتباط آن با
رضایت شغلی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران» به این نتیجه
رسیدندکه بین رضایت شغلی و تفویض اختیار رابطهی معناداری وجود دارد (زمانی کوتنائی؛ و همکاران .)1392
 -3روششناسی

این پژوهش از نظر روش ،کمی-کیفی ،از نظر پاردایمشناسی ،تفسیری ،از نظر ماهیّت ،آمیختهی
اکتشافی و براساس منطق پژوهش ،استقرایی است .روش انجام این پژوهش ،کیو استکه در دو مرحله
اجرا شده است .در بخش اول الگوهای ذهنی مشارکتکنندگان پژوهش مشخص شده است .در بخش
دوم ،این الگوهای ذهنی تحلیل ،تفسیر و با هم مقایسه شدند تا تصویری روشن از نظر خبرگان در
مورد عدم تفویض اختیار بدست آید .ایدهی اصلی آن شناخت ذهنیتها ،نقطهنظرات ،عقاید و نگرش-
های افراد و نظر آنهاست .این روش نقاط قوت کمی و کیفی را با هم ترکیب میکند و پلی بین آن دو
ایجاد میکند ) .(Brown 1996تفاوت اصلی این روش با سایر روشهای پژوهش در علوم اجتماعی در
این امر استکه روششناسی کیو به جای متغیرها ،افراد را تحلیل میکند و بنابراین به نوعی سنخ-
شناسی یا گونهشناسی دست مییابد (خوشگویانفر  .)1386در این پژوهش در هر سه مرحلهی مطالعهی
اجرای فنی دلفی و کیو از نمونهگیری هدفمند استفاده شده است؛ یعنی افرادی از خبرگان و
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متخصصین خودروسازی (منظور افرادی استکه هدف شناسایی ذهنیت آنها نسبت به موضوع است
برای مشارکت انتخاب میشوندکه به دالیل تحصیلی ،شغلی ،تجربی و غیره دارای ارتباط خاصی
هستند)که این افراد در این پژوهش از میان مدیران برجستهی شاغل در صنعت خودروسازی سایپا
انتخاب شدند .سپس مصاحبه و فن کیو بهکار گرفته شد.
برای آگاهی از تجربیات کارشناسان و بررسی تجربی ،مصاحبههای حضوری با صاحبنظران
دانشگاهی و خبرگان اجرایی بهخصوص مدیران خودروسازی سایپاکه دارای حداقل  5سال سابقهی کار
هستند مشورت گرفته شد .بر این اساس ،گزینهی کیو برای پژوهش طراحی شد .در مرحلهی بعدی،
فرایند رتبهبندیکیو انجام شد .در این پژوهش برای جدول رتبهبندی کیو از توزیع شبهنرمالکه شکل
استاندارد جدول رتبهبندی در روششناسی کیو است ،استفاده شد .ادبیات پژوهش از طریق مطالعات
کتابخانهای صورت گرفته است و جهت شناسایی دالیل مدلهای ذهنی مدیران در خصوص عدم
تفویض اختیار به بررسی پیشینهی پژوهش پر داخته شد و با استفاده از فن دلفی اعتبارسنجی صورت
گرفت .در نهایت پرسشنامهی کیو در اختیار مدیران قرار گرفت و دادههای حاصل از پرسشنامهی کیو
مورد تحلیل قرار گرفت.
ابزارهای گردآوری اطالعات در این پژوهش مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه ،اسناد و مدارک بودند.
جامعهی آماری این پژوهش تمامی مدیران گروه خودروسازی سایپا میباشند .در این پژوهش برای
آشکارسازی الگوهای ذهنی ،گامهای متعددی برداشته شد .ابتدا ادبیات تحقیق و پیشینهی پژوهش
مورد بررسی قرار گرفت و مطالعات در خصوص تفویض و عدم تفویض اختیار بررسی و مطالعه شد و
در نهایت گزارههای استخراج شده توسط  8تن از خبرگان اجرایی صنعت و خبرگان نظری دانشگاهی
بررسی شد و در نهایت  48گزینهی کیو تأیید نهایی شد.
برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات تعدادی خبرگان استفاده شدکه بر همین اساس تغییراتی
در پرسشنامهی اولیه صورت گرفت .بدین منظور در این پژوهش نمونهی کیو با ساختار بهکارگرفته
شد .آزمون مجدد برای محاسبهی ضریب پایایی مرتبسازی کیو استفاده شده استکه این ضریب٪90
میباشدکه میزان قابل قبولی است .بهعالوه ،آزمون آلفای کرونباخ پژوهش مبین قابلبت اعتماد باالی
عبارات نمونهی کیو و نتایج مرتبسازی جدول کیو از طریق مشارکتکنندگان است .نتایج حاصل از
مرتبسازی با بهکارگیری نرمافزار  SPSSتحلیل شد .نتایج حاصل از تحلیل نمودار کیو ،آشکار شدن
الگوهای ذهنی مدیران صنعت خودروسازی سایپا بود .در نهایت این الگوها تحلیل و تفسیر و باهم
مقایسه شدند تا عوامل مؤثر بر عدم تفویض اختیار شناسایی شود.
 -4یافتهها

ابتدا با هدف دستیابی به دیدگاههای مختلف 48 ،گزاره در تاالر گفتمان انتخاب شد .برای اطمینان از
اینکه تمام دیدگاهها در نمونه قرار دارد طی فرآیندی دومرحلهای به روش دلفی از متخصصین در
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خصوص تنوع گزارهها در تاالر گفتمان نظرسنجی شد و نتایج نظرسنجی در هر مرحله تحلیل شد .با
استفاده از فن دلفی در مرحلهی اول 48 ،گزاره در قالب پرسشنامهای نظرسنجی شد و در مرحلهی
دوم عوامل اصلی طرح پژوهش 15 ،گزاره در بعد سازمانی و محیطی 16 ،گزاره در ارتباط با بعد
مدیریت و  17گزاره در بعد مرتبط با کارکنان بهعنوان دستهی کیو شناخته شدند .در جدول ()1
گزینههای کیو ارائه شده است.
جدول  -1عبارات نهایی نمونهی کیو و دستهبندی آنها (منبع :یافتههای پژوهش)

کد عبارت

عامل

عبارات نمونهی کیو

1

انحصاری بودن خدمات و فعالیتهای
سازمان و عدم وجود رقیبی قدرتمند

انحصاری بودن خدمات و
فعالیتهای سازمان

2

کمبود وقت و زمانبندی برای فعالیتهای
سازمان

کمبود وقت و زمانبندی

3

عدم تأکید سیاست سازمان به اربابرجوع-
محوری و مشتریمداری

عدم تأکید سیاست سازمان به
اربابرجوعمحوری

4

اغماض و چشمپوشی در مورد اشتباهات
زیردستان

چشمپوشی از اشتباهات
زیردستان

5

وابستگی مغایرت دستور به نظر مجری آن

تضاد بین دستور و مجری

6

عدم تمایل فرهنگ سازمانی به پذیرش
تفویض اختیار

فرهنگ سازمانی تمرکزمحور

7

عدم وجود فناوری مناسب برای کنترل و
تفویض اختیار در سازمان

فقدان فناوری مناسب کنترل

8

عدم توانایی جو سازمانی در پذیرش تفویض
اختیار

جو سازمانی تمرکزمحور

9

مشخص نبودن حیطهی تفویض اختیار

ابهام در دامنهی تفویض

10

سوابق بد و ضعیف تفویض اختیار مدیران
قبلی

پیشینهی بد مدیران قبلی

11

نبود خرد جمعی و فعالیت گروهی در
سازمان

12

تعدد مقررات و کاغذبازی

13

کارهای یکنواخت و تکراری

فقدان تنوع شغلی

14

دولتی بودن سیستم

دولتگرایی سازمان

15

اولویت مسائل سیاسی در مخفی کردن
اطالعات

16

باور مدیریت به انجام کار درست به دست
خود

خودساالری مدیران

17

عدم اعتماد مدیریت به زیردستان

فرهنگ بیاعتمادی

بعد

بعد سازمانی و
محیطی

مدیرمحوری
کاغذبازی بیش از حد

سیاستزدگی سازمان
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کد عبارت

عامل

عبارات نمونهی کیو

18

ترس مدیریت به از دست دادن قدرت و
مقام خود

وحشت در بیقدرتی

19

تفویض اختیارات مبتنی بر اصل سلسله-
مراتب

سلسلهمراتبی یودن سازمان

20

بیتفاوتی مدیریت و عدم پذیرش ریسک
مسئولیت جدید

ریسکگریزی در سازمان

21

نبود نظام کنترلی برای بررسی نتایج

عدم سیستم نتیجهمحوری

22

ترس از بازخورد و سرزنش بابت اشتباه
زیردست

سیستم یکطرفه

23

هزینهی باالی اشتباه به جهت تفویض
اختیار در برخی موارد

تفویض بیمورد

24

حس عدمامنیت مدیر در صورت توانایی و
ظرفیت باالی زیردست نسبت به مدیر

25

عدم توانایی مدیر برای توضیح و تشریح
سیستماتیک فعالیتها به زیردست

ناتوانی در تشریح فعالیتها

26

خودشیفتگی و احساس در مرکز بودن
مدیران

خودشیفتگی مدیران

27

عدم رویارویی مدیر با مسائل جدید و
سرگرم کردن خود با کارهای خوشایند
زیردستان

روزمرهگی سیستم

28

عدمدرک مزیتهای تفویض اختیار توسط
مدیریت

عدم توانایی تشخیص موقعیت

29

ترس مدیران از مؤاخذه شدن بابت تفویض
اختیار

ترس از مافوق

30

ایجاد نابرابری در سازمان و اختالف بین
کارکنان با تفویض اختیار

31

داشتن تفکر سنتی مدیریت و انجام فعالیت-
های سازمان به شیوهی سنتی

تفکر سنتی داشتن

32

اعتماد نداشتن کارمندان به توانایی و مهارت
خود

عدم وجود اعتماد به نفش در
کارمندان

33

بیعالقگی نسبت به پذیرش مسئولیت
جدید و لذت بردن از شرایط فعلی

34

ترس از بازخورد و سرزنش به دلیل اتخاذ
تصمیمات نادرست

فرهنگ ضدیادگیری

35

عدم اعتماد به توانایی خود و پنهان کردن

سیاست الپوشانی ضعفها

بعد

شایستهگریزی مدیران

تبعیض در انجام تفویض

بیمیلی به وقایع جدید
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کد عبارت

عامل

عبارات نمونهی کیو
ناتوانی خود در عدم قبول تفویض اختیار

36

نداشتن انگیزهی کافی برای قبول مسئولیت
سنگینتر و کار و فشار بیشتر

بیانگیزهگی در پذیرش
مسئولیت

37

کمبود اطالعات و امکانات مانند اعتبارات،
وسایل ،ساختمان و نفرات

فقدان زیرساختهای الزم

38

روشن نبودن اختیارات و مسئولیت خواسته
شده

تناقض اختیار و مسئولیت

39

مخالف بودن دستور با امیال و منافع مشروع
زیردست

عدم توجه به منابع زیردست

40

نداشتن قدرت تصمیمگیری در تفویض
اختیار

41

نبود دید روشن و قابل فهم نسبت به
تفویض اختیار

42

نداشتن توانایی فکری زیردست برای برطرف
کردن مسائل و تصمیمگیری

وابستگی زیردست به مسئول

43

ضعف در سیستم جسمی و هماهنگ نبودن
از نظر جسمی با فعالیت محوله به مرئوس

تناقض بین شرایط جسمی و کار
زیردست

44

ضعف در تخصص و دانش در حوزهی
اختیارات محوله

نداشتن تخصص الزم

45

تجریهی کم مرئوس نسبت به سایر کارکنان
و ضعف در تصمیمگیری

فقدان تجربهی مرتبط

46

نداشتن آمادگی پذیرش مسئولیت به دلیل
برخی مسائل شخصی

عدم بلوغ کافی در پذیرش
مسئولیت

47

ضمن توانایی داشتن ،کند بودن در انجام
مسئولیت محوله

کندی و تعلل در کار

48

عدمهماهنگی بین فرد مرئوس و سایر
کارکنان و نپذیرفتن مرئوس

فقدان قدرت تصمیم
عدم درک موقعیت تفویض

تضاد بین کارکنان
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برای دریافت دیدگاه مشارکتکنندگان 48 ،گزینهایکه برای انجام پژوهش تدوین شدند بر روی
 48عدد کارت جداگانه چاپ شده و از هر مشارکتکننده خواسته شدکه کارتها را یک به یک مطالعه
نموده و در مرحلهی نخست آنها را به سه دستهی موافق ،مخالف و ممتنع دستهبندی کند ،سپس
توزیع فراوانی پژوهش با آنها در میان گذاشته شده و از آنها خواسته شد کارتها را مطابق توزیع
فراوانی مربوط مرتب کنند .پس از اینکه تمامی نمودارهای کیو تکمیل شدند ،برای انجام تحلیل
عاملی ،دادهها به صورت مناسب برای ورود به نرمافزار  SPSSآماده گشته و مورد تحلیل عاملی قرار
گرفتند .در این پژوهش برای تحلیل عاملی از روش ریاضی مؤلفههای اصلی و برای چرخش عاملها از
روش واریمکس استفاده شده است.
براساس جدول واریانس کل جمعاً  5عامل (که مقادیر ویژه آنها باالی یک میباشند) شناسایی
شد و این  10عامل در حدود  71درصد واریانس کل را تبیین و پوشش میدهند .بیشترین واریانس
تبیین شده مربوط به عامل اول  17.03و عامل دوم و سوم به ترتیب  13.74و  11.55درصد را تبیین
کردهاند .بعد از آنها عاملهای چهارم تا پنجم به ترتیب مقادیر 9.21؛ 8.33؛  6.11و  5.31درصد در
رتبههای بعدی قرار دارند .لذا بر این اساس پنج نفر روی الگوی ذهنی یک دارای بار عاملی معنیدار
هستندکه از این تعداد دو نفر مدیر ارشد ،یک نفر ،مدیر میانی و یک نفر ،مدیر پایه هستند .چهار نفر
روی الگویی ذهنی دوم دارای بار عاملی معنی دار هستندکه از این تعداد یک نفر از مدیران ارشد و دو
نفر از مدیران میانی هستند .چهار نفر روی الگوی ذهنی سوم دارای بار عاملی معنیدار هستندکه از
این تعداد یک نفر از مدیران ارشد و سه نفر از مدیران پایه هستند .چهار نفر روی الگوی ذهنی چهارم
دارای بار عاملی معنادار هستندکه از این تعداد سه نفر از مدیران میانی ،یک نفر ،مدیر پایه هستند.
چهار نفر روی الگوی ذهنی پنجم دارای بار عاملی معنادار استکه از این تعداد یک نفر از مدیران
ارشد ،یک نفر ،مدیر میانی و دو نفر از مدیران پایه هستند .بنابراین با توجه به اینکه پنج نفر روی
الگوی ذهنی اول دارای بار عاملی معنیدار هستند این الگوی ذهنی نسبت به سایر الگوها غالب است.
امتیازهای عاملی پس از تحلیل از طریق نرمافزار به محیط اضافه میگردد؛ لذا هرچه امتیاز عاملی
باالتری مربوط به عاملهای  1تا ( 5تعداد  5ذهنیت و عقاید گروهبندی شدهی مشارکتکنندگان)
نسبت به عبارت نمونهی کیو وجود داشته باشد ذهنیت افرادیکه در آن عامل یا گروه دارای بار عاملی
معناداری بودند ،تفسیر بیشترین موافقت دربارهی آن عبارت نمونهی کیو را دارد .تحلیل این بخش
نشان میدهدکه هر الگوی ذهنی چه نگرشی نسبت به عوامل مطرح شده دارد .در ادامه پنج ذهنیت
مورد نظر بیان و گزارههای مربوط به هرگروه ذهنیت بیان شده است.
ذهنیت  .1مدیران قدرتگرا :در این ذهنیت مهمترین عوامل عدم تفویض اختیار ،سیاست و
مالحظات سیاسی در نظر گرفته میشوند و مدیران اعتقاد دارند کارها براساس مالحظات سیاسی
صورت می گیرد و همچنین نگاه مدیریت را در عدم تفویض اختیار مهم میدانند .با توجه به ماتریس
چرخش یافته ،مشارکتکنندگان  P06 ،P14 ،P02 ، P18و  P03که در شناسایی الگوی ذهنی اول
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مشترک هستند  17.03درصد از واریانس کل را تبیین کردند .عوامل  24 ،16 ،10 ،18 ،15را بهعنوان
مهم ترین عوامل موثر بر عدم تفویض اختیار در خودرو سازی سایپا عنوان کردهاند .این بدین معنا
است که از نظر الگوی ذهنی اول بیشترین اهمیت را در عدم تفویض اختیار در خودروسازی دارند.
همچنین از نظر الگوی ذهنی اول شمارههای  11 ،8 ،47 ،45و  42از جمله کماهمیتترین عوامل
موثر بر عدم تفویض اختیار در خودروسازی سایپا هستند .به عبارتی دیگر این گزینههای مؤثر بر عدم
تفویض اختیار دارای کمترین اهمیت میباشند .همچنین این موضوع استناد میشودکه الگوی ذهنی
اول عوامل  15و  18را همردهی هم قلمداد کردهاند و ارزش یکسانی برای تأثیر بر عدم تفویض اختیار
برای آنها در نظر گرفتهاند .در الگوی ذهنی اول برای نمونه ،تأثیر شمارهی  12و  13برابر است و از
شمارههای  1و  7کمتر است.
ذهنیت  .2مدیران انحصارگرا (اختاپوسی) :مدیریت اعتقاد به تفویض اختیار ندارد و حتماً خود
وی باید کارها را انجام دهد .مدیریت اعتماد به کارکنان ندارد و فکر میکند کارهاییکه او انجام می-
دهد برای کارکنان قابل درک نیست و از عهدهی آنها برنمیآید .با توجه به ماتریس چرخش یافته،
مشارکتکنندگان  P05 ،P04 ،P16 ،P19که در شناسایی الگوی ذهنی دوم مشترک هستند 13.7
درصد از واریانس کل را تبیین کردند .عوامل  42 ،25 ،24 ،16 ،9را بهعنوان مهمترین عوامل موثر بر
عدم تفویض اختیار در خودرو سازی سایپا عنوان داشتهاند .این بدین معنا استکه از نظر الگوی ذهنی
دوم بیشترین اهمیت را در عدم تفویض اختیار در خودروسازی سایپا دارند .همچنین از نظر الگوی
ذهنی دوم شمارههای  37 ،13 ،3 ،1و 43از جمله کماهمیتترین عوامل مؤثر بر عدم تفویض اختیار
در خودروسازی سایپا هستند .به عبارتی دیگر این گزینههای مؤثر بر عدم تفویض اختیار دارای
کمترین اهمیت میباشند .در الگوی ذهنی دوم برای نمونه تأثیر شمارهی  4و  12برابر است و از
شماره های  6و  8کمتر است.
ذهنیت  .3مدیران انفعالگرا :نبود انگیزهی کافی برای پذیرش مسئولیت و کار بیشتر توسط کارمندان
و کمبود اطالعات ،نفرات ،ساختمان و امکانات برای تفویض اختیار و همسو نبودن فعالیتها با اهداف
شخصی کارکنان و گاهاً مخالف بودن با امیال کارکنان از جمله ویژگیهای این گروه ذهنیتی است .با
توجه به ماتریس چرخش یافته ،مشارکتکنندگان  P01 ،P09 ، P17که در شناسایی الگوی ذهنی
سوم مشترک هستند  11.5درصد از واریانس کل را تبیین کردند .عوامل  31 ،12 ،37 ،36و  39را به-
عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تفویض اختیار در خودروسازی سایپا عنوان داشتهاند .این بدین
معنا است که از نظر الگوی ذهنی سوم بیشترین اهمیت را در عدم تفویض اختیار در خودروسازی سایپا
دارند .همچنین از نظر الگوی ذهنی سوم شمارههای  22 ،18 ،17 ،20 ،2از جمله کماهمیتترین
عوامل مؤثر بر عدم تفویض اختیار در خودروسازی سایپا هستند .به عبارتی دیگر این گزینههای مؤثر
بر عدم تفویض اختیار دارای کمترین اهمیت میباشند .همچنین این موضوع استناد میشودکه برای
مثال الگوی ذهنی سوم عوامل  7و  16را همرده هم قلمداد کردهاند و ارزش یکسانی برای تأثیر بر عدم
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تفویض اختیار برای آنها در نظر گرفتهاند .در الگوی ذهنی سوم برای نمونه تأثیر شمارهی  7و  16برابر
است و از شمارههای  12و  31کمتر است.
ذهنیت  .4مدیران منفیگرا :در این ذهنیت افراد عواملیکه منجر به عدم تفویض اختیار میشود را این
گونه مهم میدانندکه مدیر از محو شدن میترسد و اینکه مبادا مقام و قدرت خود را از دست بدهد،
نگاه منفی به تفویض اختیار دارد و ترس از هزینههای باالی اشتباه بهخاطر تفویض اختیار و از
مؤاخذهی سطوح باالی مدیریت بهخاطر عواقب بد احتمالی تفویض اختیار هراس دارند .با توجه به
ماتریس چرخش یافته ،مشارکتکنندگان  P07 ،P12 ،P10 ، P11که در شناسایی الگوی ذهنی چهارم
مشترک هستند  9.21درصد از واریانس کل را تبیین کردند .عوامل  23 ،18 ،15 ،12و  29را بهعنوان
مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تفویض اختیار در خودروسازی سایپا عنوان داشتهاند .این بدین معنا
است که از نظر الگوی ذهنی چهارم بیشترین اهمیت را در عدم تفویض اختیار در خودروسازی سایپا
دارند .همچنین از نظر الگوی ذهنی چهارم شمارههای  39 ،33 ،31 ،28 ،26از جمله کماهمیتترین
عوامل مؤثر بر عدم تفویض اختیار در خودروسازی سایپا هستند .به عبارتی دیگر این گزینههای مؤثر
بر عدم تفویض اختیار دارای کمترین اهمیت میباشند .در الگوی ذهنی چهارم برای نمونه تأثیر
شمارهی  10و  14برابر است و از شمارههای  2و  3کمتر است.
ذهنیت  .5مدیران زیرساختگرا :در این ذهنیت مشارکت کنندگان به اهمیت فقدان زیرساختهای
الزم برای تفویض اختیار اثربخش در سازمان توجه میکنند و اعتقاد دارندکه همنوایی گروهی و
کارگروهی ضعیف در سازمان و ضعف در فناوری مناسب برای کنترل و تفویض اختیار در سازمان و
نداشتن آمادگی پذیرش مسئولیت توسط کارکنان بهعنوان مهمترین موارد و زیرساختهایی استکه این
ذهنیت به آنها توجه دارد و آنها را مهم میداند .با توجه به ماتریس چرخش یافته ،مشارکت-
کنندگان  P08 ،P13و  P15که در شناسایی الگوی ذهنی پنجم مشترک هستند  8.33درصد از
واریانس کل را تبیین کردند .عوامل  18 ،17 ،7 ،46 ،11را بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر عدم
تفویض اختیار در خودروسازی سایپا عنوان داشتهاند .این بدین معنا استکه از نظر الگوی ذهنی پنجم
بیشترین اهمیت را در عدم تفویض اختیار در خودروسازی دارند .همچنین از نظر الگوی ذهنی پنجم
شمارههای  23 ،2 ،15 ،10و  43از جمله کماهمیتترین عوامل مؤثر بر عدم تفویض اختیار در
خودروسازی سایپا هستند .به عبارتی دیگر این گزینههای مؤثر بر عدم تفویض اختیار دارای کمترین
اهمیت میباشند .همچنین این موضوع استناد میشودکه الگوی ذهنی پنجم عوامل  10و  15را هم-
ردهی هم قلمداد کردهاند و ارزش یکسانی برای تأثیر بر عدم تفویض اختیار برای آنها در نظر گرفتهاند.
 -5بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با هدف «شناسایی و دستهبندی چالشهای سبک مدیریتی توسعهی صنعت
خودروسازی سایپا :واکاوی در الگوهای ذهنی در خصوص عدم تفویض اختیار» انجام شد .با توجه به
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چالشهای سبک مدیریتی برای

تأکید مباحث مدیریت تغییر مبنی بر اینکه هر گونه تغییر باید با تغییر در مدلهای ذهنی همراه باشد
و با توجه با ضرورت تغییر ذهنیت مدیران و انقالب فکری این پژوهش در راستای مباحث نوین
مدیریت تغییر قرار دارد .بهعالوه به نظر میرسدکه توجه به تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی
(دفت  ،)1394افزایش رضایت شغلی (کفعمی و همکاران  ،)1391هدایت کارکنان (ملکی و همکاران ،)1390
عملکرد کارکنان ) (Al-Jammal, Al-Khasawneh and Hamadat 2015و بهرهوری منابع انسانی
(حاتمی  )1391مباحثاتی را در خصوص تأکید بر تفویض اختیار به وجود آورده است ولی همانگونهکه
بیان شد سازمانها با پدیدهی عدم تفویض اختیار روبرو هستند و در این راستا دراکر ( )1954معتقد
استکه یک مدیر کارآمد باید امور را بهگونهای سازمان دهدکه خود فقط به موضوعات عمده بپردازد و
بتواند نتایج درخشانی بهوجود آورد و یک مدیر خوب باید نخست کارهایی را انجام دهدکه در درجهی
اول اهمیت قرار دارد و بهتر است کارهای با اهمیت کمتر و اولویت پائینتر را به دیگران واگذار کند.
تفویض اختیار با توسعهی سازمان اهمیت بیشتری پیدا میکند تا حدیکه ادامهی حیات دستگاه
اداری بدون تفویض اختیار میسر نیست ) .(Drucker 1954با افزایش تعداد کارکنان سازمان ،پیچیدگی
(افقی ،عمودی و پراکندگی جغرافیایی) (رابینز  )1390سازمان بیشتر شده و بر همین اساس تفویض
اختیار توسط مدیران به زیرمجموعه اولویت پیدا کرده است و همین امر با توجه به ذهنیتهای
گوناگون افراد در صنعت خودورسازی سایپا به عنوان یک ضرورت حیاتی قلمداد میشود .بنابراین در
این بخش به پرسشهای پژوهش پاسخ داده میشود.
 چه چالشها و مشکالتی در خصوص عدم تفویض اختیار مدیران در شرکت سایپا وجود
دارد؟
برای پاسخ به این پرسش در جدول ( )1عبارتهای نهایی کیو ذکر شده است.
 چه الگوهای ذهنی در خصوص عدم تفویض اختیار مدیران در شرکت سایپا وجود دارد؟
پس از تحلیل دادهها پنج الگوی ذهنی استخراج شد .سپس این الگوها بررسی شد و با توجه به
آرایه های عاملی بازسازی شده برای هر کدام یک نام انتخاب شد .این الگوها عبارتند از :الگوی یک:
مدیران قدرتگرا ،الگوی دو :مدیران انحصارگرا ،الگوی سه :کارکنان انفعالگرا ،الگوی چهار :مدیران
منفیگرا ،الگوی پنج :مدیران زیرساختگرا.

 چهراهکارهایی در خصوص موانع و چالشهای عدم تفویض اختیار مدیران در شرکت سایپا
وجود دارد؟
در قسمت پیشنهادها بر مبنای یافتههای پژوهش این پرسش پاسخ داده شده است.
همانطورکه در برر سی این پنج الگو مشخص شده است با توجه به اینکه الگوی اول درصد
بیشتری از واریانس کل را تشکیل میدهد.
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با توجه به مهمترین چالشها و تعداد تکرار آنها در الگوهای ذهنی ششگانه« ،ترس مدیریت به از
دست دادن قدرت و مقام خود (« ،»)3اولویت مسائل سیاسی در مخفی کردن اطالعات (« ،»)2حس
عدم امنیت مدیر در صورت توانایی و ظرفیت باالی زیردست نسبت به مدیر (« ،»)2باور مدیریت به
انجام کار درست به دست خود (« ،»)2تعدد مقررات و کاغذبازی ( »)2از چالشهایی هستندکه در
اغلب الگوها تکرار شدهاند .بر همین اساس چالشهای شناسایی شده در الگوی ذهنی اول در مقایسه با
الگوهای ذهنی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند زیرا درصد بیشتری از واریانس کل را تبیین
میکنند.
براساس جدول ( )4جمعاً  5الگوی ذهنی و یا به عبارت دیگر  5ذهنیت و دیدگاه متمایز در مورد
موانع و چالشهای عدم تفویض اختیار مدیران شناسایی شدکه هر کدام به ترتیب تحلیل میشوند.
برای اطمینان از اینکه تمام دیدگاهها در نمونه قرار دارد طی فرآیندی دومرحلهای به روش دلفی از
متخصصین در خصوص تنوع گزارهها در تاالر گفتمان نظرسنجی شد و نتایج نظرسنجی در هر مرحله
تحلیل شد .در این راستا ابتدا ادبیات تحقیق و پیشینهی پژوهش بررسی شد و مطالعات در خصوص
نگهداشت استعدادها بررسی و مطالعه شد .با استفاده از فن دلفی اعتبارسنجی صورت گرفت و در
نهایت گزارههای استخراج شده همانطورکه مطرح شد توسط  8تن از خبرگان اجرایی صنعت سایپا و
خبرگان نظری دانشگاهی بررسی شد و در نهایت  48گزینهی کیو تأیید نهایی شد .برای تعیین جایگاه
این پژوهش نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین مقایسه میشود .در جدول ( )2به برخی از این
عوامل مؤثر اشاره میشود.
جدول  –2مقایسهی نتایج پژوهش با پژوهشهای پیشین (منبع :یافتههای پژوهش)

الگوی ذهنی

مهمترین چالشها

تطابق با مطالعات پیشین

1

ترس مدیریت به از دست دادن قدرت و مقام خود
کمبود وقت و زمانبندی برای فعالیتهای سازمان

گار و بژورونسکوف ()2017
رومن و الزیادت ( ،)2019رمضانی (،)1394
گرنادیر ،مالنکو و مالنکو ()2016

2

عدم توانایی مدیر برای توضیح و تشریح
سیستماتیک فعالیتها به زیردست
نداشتن توانایی فکری زیردست برای برطرف کردن
مسائل و تصمیمگیری

کاسورو ( ،)2020آسیویاما ( ،)2020رومن و
الزیادت ( ،)2019بیالناکوس و همکاران
( ،)2018حاتمی ( ،)1391ژوراولف و همکاران
()2020

3

کمبود اطالعات و امکانات مانند اعتبارات ،وسایل،
ساختمان و نفرات
داشتن تفکر سنتی مدیریت و انجام فعالیتهای
سازمان به شیوهی سنتی

گرنادیر ،مالنکو و مالنکو ()2016
کاسورو ( ،)2020الجمال و همکاران ()2015

4

ترس مدیران از مؤاخذه شدن بابت تفویض اختیار

گار و بژورونسکوف ( ،)2017عباسزاده و رضایی
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چالشهای سبک مدیریتی برای

تطابق با مطالعات پیشین

الگوی ذهنی

مهمترین چالشها

5

نداشتن آمادگی پذیرش مسئولیت به دلیل برخی
مسائل شخصی
عدم اعتماد مدیریت به زیردستان

()1389
کندی و کینو ()2017
گار و بژورونسکوف ()2017

به طور خالصه براساس نتایج می توان اظهار کردکه  %17.03از دیدگاههای موجود در مورد عدم
تفویض اختیار در خودروسازی (عامل شمارهی  )1به ذهنیت مدیران قدرتگرا مربوط میشود.
 %13.74از دیدگاههای موجود در مورد عدم تفویض اختیار در خودروسازی (عامل شمارهی  )2به
ذهنیت مدیران انحصارگرا (اختاپوسی) مربوط میشود %11.56 .از دیدگاههای موجود در مورد عدم
تفویض اختیار در خودروسازی (عامل شمارهی  )3به ذهنیت کارکنان انفعالگرا مربوط میشود.
 %9.21از دیدگاههای موجود در مورد عدم تفویض اختیار در خودروسازی (عامل شمارهی  )4به
ذهنیت مدیران منفیگرا مربوط میشود و  %8.34از دیدگاههای موجود در مورد عدم تفویض اختیار
در خودروسازی (عامل شمارهی  )5به ذهنیت مدیران زیرساختگرا مربوط میشود.
همانطورکه قبالً مطرح شد در این راستا  48گزاره شناسایی شدهکه ترکیب از مصاحبه و بررسی
پیشینهی پژوهش است 15 .گزاره در بعد سازمانی و محیطی 16 ،گزاره در ارتباط با بعد مدیریت و
 17گزاره در بعد مرتبط با کارکنان بهعنوان دستهی کیو شناخته شدند.
بهعالوه 5 ،الگوی ذهنی نمایانگر  20نفر از مشارکتکنندگان پژوهش آشکار شد .الگوی ذهنی
اول (مدیران قدرتگرا) و پنجم (مدیران زیرساختگرا) متشکل از سه طبقهی مشارکتکنندگان
(مدیران ارشد ،میانی و پایه) است .الگوی ذهنی اول را بیشتر مدیران ارشد و میانی تشکیل میدهند و
الگوی ذهنی سوم (کارکنان انفعالگرا) را مدیران پایه به عنوان بیشترین مشارکتکنندگان تشکیل
میدهند و شامل مدیران میانی نمیشود .الگوی ذهنی چهارم (مدیران منفیگرا) شامل مشارکت-
کنندگان مدیر ارشد نمیشود و بیشتر مدیران میانی را شامل میشود و یک چهارم آنها را مدیران پایه
تشکیل میدهد .هر کدام از این الگوهی ذهنی بحث میشود .به طور خالصه براساس این نتایج می-
توان بیان کردکه  %17.03از دیدگاههای موجود در عدم تفویض اختیار به ذهنیت مدیران قدرتگرا
مربوط میشود %13.74 ،به مدیریت انحصارگرا (اختاپوسی) %11.56 ،به کارکنان منفعلگرا %9.21 ،به
مدیران منفیگرا و در نهایت  %8.34به مدیران زیرساختگرا مربوط میشود.
بنابراین در راستای تغییر در ذهنیت مدیران میتوان پیشنهادات زیر را با توجه به نتایج حاصل از
پژوهش مطرح کرد:
در خصوص ذهنیت اول پیشنهاد میشو دکه با توجه به نگاه مدیران ،اختیارات به صورت محدود
به کارکنان تفویض شود و به تدریج افزایش یابد و به مدیریت آموزش داده شودکه تفویض اختیار
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موقعیت آنها را تهدید نمیکند و اینکه براساس تئوری  Yافراد مسئولیتپذیر هستند و توانایی انجام
کارها را دارند.
در خصوص ذهنیت دوم پیشنهاد میشودکه آموزشهای الزم به مدیران در خصوص تفویض
اختیار داده شود و اینکه تفویض اختیار باعث افزایش توان پاسخگویی و باال بردن بلوغ کارکنان می-
شود و در بازههای زمانی مختلف میزان تفویض افزایش یابدکه بتواند اعتماد مدیریت را جلب کند.
در خصوص ذهنیت سوم پیشنهاد می شودکه با توجه به میزان توانایی و بلوغ کارکنان به آنها
مسئولیت اعطا شود .همچنین در این راستا تالش شود تا از تعدد مقررات و کاغذبازیها کاسته شود.
در خصوص ذهنیت چهارم پیشنهاد میشودکه در راستای کاستن نگاه منفی مدیریت از روش
پلکانی تفویض اخت یار استفاده شود .در این راستا باید متناسب با ارتقای سطح بلوغ و خودباوری
کارکنان مسئولیت های متناسب را به آنها واگذار کرده و در مقابل پاسخگویی آنها را جویا شد .بهتر
است تأکید شودکه در ضمن فرایند تفویض اختیار جهت جلوگیری از اشتباه در تصمیمگیری از نظرات
مافوق نیز استفاده شود.
در خصوص ذهنیت پنجم پیشنهاد میشودکه حس کار تیمی و همفکری تقویت شود .همچنین
از کارگروههای تخصصی برای انجام کارها استفاده شود.
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