مقاالت

بررسی عوامل موثر بر تفویض اختیار مدیران
شرکت گاز استان مازندران

حامد محمدی | دکتری مدیریت دولتی ،کارشناس منابع انسانی ،شرکت گاز استان مازندران ،ساری ،ایران

چکیده :تفویض اختیار یکی از شیوههای اصلی توانمندسازی کارکنان و سیاست عدم تمرکز در سازمانها قلمداد میشود که
از طریق آن اختیار و مسئولیت به ردههای پایین سازمان واگذار شده و دارای آثار متعددی ازجمله بهبود کیفیت خدمات،
سرعت پاسخگویی و بهبود فرآیندهای سازمانی میباشد .شرکت گاز استان مازندران بهعنوان یکی از شرکتهای تابعه صنعت
گاز ایران و سازمان خدمترسان و پروژهمحور ،برای افزایش بهزیستی و رفاه شهروندان از طریق تامین و پایداری انرژی گاز
فعالیت میکند .به منظور تحقق این ماموریت ،تفویض اختیار باید بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی در بهبود کیفیت و اجرای سریع
پروژههای گازرسانی مورد توجه قرار گیرد .بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر ،سنجش وضعیت ابعاد موثر بر تفویض اختیار
در شرکت گاز استان مازندران بوده و یافتهها بیانگر آن است که ابعاد اداری و فنی -عملیاتی در وضعیت مطلوب و بعد مالی
تفویض اختیار در وضعیت نامطلوب قرار دارد.
کلمات کلیدی :تفویض اختیار ،بعد مالی ،بعد اداری ،بعد فنی -عملیاتی

مقدمه
مدیران برای نیل به اهداف راهبردی و عملیاتی سازمان ،باید

دارد؛ از اینرو توصیه میشود مسئولیت تقسیم و تفو یض شود
(آندرونیک و دامیتراسکو.)2018 ،3

با استفاده از روشهای موثر و اصول مدیریت و روابط انسانی،

تفو یض اختیار که در حال حاضر در بسیاری از سازما نها

فرهنگ سازمانی خالقی را ایجاد کرده و به منظور بهرهوری

اجرا میشود ،در واقع تفو یض مسئولیت نیست ،بلکه تفو یض

نیروی انسانی و بهبود اثربخشی سازمان تالش کنند .مدیران در

کار است (آندرونیک و دامیتراسکو .)2018 ،مدیریت عالی

انجام وظایف سازمانی خود به موضوعات محوری پرداخته و

نمیتواند تمام وظایف سازمان را انجام دهد و از اینرو ،وظایف

فعالیتهای با اهمیت کمتر را به سطوح پایینتر واگذار میکنند

باید به زیردستان تفویض و مسئولیت انجام آن را بر عهده بگیرند؛

و همراه با واگذاری مسئولیت ،اختیار نیز انتقال مییابد؛ بنابراین

بنابراین تفویض اختیار باید نتیجهگرا باشد (کیممیان و ماکیرا ،4

بدون انجام این فرآیند ،ادامه حیات سازمان امکانپذیر نخواهد

 .)2019تفویض اختیار معموال اشتباه درک میشود؛ بیاهمیت

بود (الیاونز .)2016 ،1تفویض اختیار یکی از روندهای جدیدی

و یا حتی با عدم تمرکز اشتباه گرفته میشود (یوگانی.)2020 ،

است که توسط مدیران اعمال میشود .تفویض اختیار برای هر

برخی مطالعات در خصوص تفویض اختیار در زمینه اتوماسیون

سازمانی ،چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ،مسئلهای

عمومی بیانگر آن است که نحوه تقسیم وظایف بر اساس توانایی

اجتنابناپذیر است (الجمال ،الخاساونه و ههمادات.)2015 ،2

انسان و ماشین مورد بررسی قرار میگیرد و کارکنان ممکن است

کارکنان دارای حجم کار باالیی بوده و همواره منتظر تصمیمگیری

مایل نباشند در کارهایی که اعتماد و یا اعتمادبهنفس در آن اندک

در مورد پیشنهادهای خود هستند ،اما مدیران تالش میکنند تمامی

باشد یا در جایی که اتوماسیون غیرضروری است یا سود ندارد،

تصمیمات را به تنهایی بگیرند؛ بهویژه در اداره امور دولتی ،مافوق

تفو یض اختیار صورت گیرد (لو بارز و تان  .)2019 ،5برخی

حق دخالت نامحدود بر تمامی فعالیتهای کارکنان زیرمجموعه

شرکتها نظامهای کاری انعطافپذیرتری را پیادهسازی کردهاند
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

که به افزایش تمرکززدایی و گردش شغلی کمک میکند و معموال

(گاساس ،ماهران و بانجار.)2017 ،13

توسط نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد تکمیل میشوند (رولفینگ

شرکت گاز استان مازندران بهعنوان یک شرکت پروژهمحور

باستیان و شوتنر)2019 ،6؛ بنابراین بهمنظور بهبود عملکرد کارکنان

و خدماتی ،متولی تامین و ارائه انرژی گاز پایدار به شهروندان

باید بین تفویض اختیار با وظایف تناسب وجود داشته باشد و این

است و یکی از اقدامات اساسی این شرکت در راستای ماموریت

مهم موجب افزایش رضایت شغلی ،توانمندسازی کارکنان و

خود ،توانمندسازی مدیران از طریق تفویض اختیار میباشد .این

صرفهجویی در وقت میشود (الجمال و الخاساونه و هامادات،7

مهم میتواند نقش بارزی در سرعت ارائه خدمات ،ارائه خدمات

.)2015

پس از فروش و نیز افزایش پاسخگویی به شهروندان داشته باشد؛

تفویض اختیار از نظر کیفی با برخی از اشکال رهبری مشارکتی

اما دغدغه اصلی مدیریت منابع انسانی این شرکت آن بود که آیا

مانند مشورت و تصمیمگیری گروهی متفاوت است (انجو،

اختیارات واگذارشده به مدیران موجب تسریع در انجام فرآیندهای

وایگانجو و کیهورو .)2017 ،8الزمه انجام تفویض اختیار از سوی

کاری و بهبود خدمات شده است .بنابراین شناسایی ادراک و

مدیران ،درک و آگاهی آنان از مهارتهای رهبری ،برخورداری از

نگرش مدیران از ابعاد سهگانه تفویض اختیار میتواند مدیران ارشد

صالحیتهای رهبری و مدیریتی (پاول ،)2011 ،9یادگیری فعال

و بهویژه مدیریت منابع انسانی را در اتخاذ سیاستها و اقدامات

راهبردهای مدیریتی (پاول )2011 ،و کسب مهارتهای مدیریتی

شایسته در راستای توانمندسازی مدیران یاری رساند .برای این

(تامپسون )2012 ،10است .رهبران خوب از مدیران خوب متمایز

منظور سوال اصلی این پژوهش عبارت است از :هر یک از ابعاد

هستند زیرا رهبران خوب میدانند چگونه از کنترل خودداری نموده

سهگانه اداری ،مالی و فنی-عملیاتی تفویض اختیار در شرکت گاز

و همواره اختیار را به کارکنان واگذار میکنند .از اینرو تفویض

استان مازندران در چه وضعیتی قرار دارد؟

اختیار عامل مهمی برای افرادی است که میخواهند رهبر شوند

پیشینه نظری

(بل و بودیه.)2012 ،11

در فرهنگ لغت دهخدا ،تفو یض به معنای واگذار کردن،

شرکت نفت و گاز هند بهعنوان یک شرکت برتر انرژی،

سپردن کار بر عهده دیگری و تفو یض اختیار به معنای واگذار

به منظور تسهیل در فعالیتهای تجاری و استفاده مدبرانه از

کردن مسئولیت تصمیمگیری به زیردست است .اصطالح

منابع و تقو یت جایگا ههای نفت و گاز ،کتاب تفو یض اختیار

تفویض اختیار از فعل التین « »Delegateبه معنای «واگذاری»،

( )2015تدوین نموده است .هیات مدیره این شرکت از طریق

«اختصاص» یا «واگذار» است .معروفترین مطالعه موردی

کتاب تفو یض اختیار ،مدیران را توانمند نموده و توانسته است

در مورد تفویض اختیار را میتوان در کتاب مقدس ،کتاب دوم

شرکت را به چشمانداز رهبری جهانی نفت و گاز هدایت کند.

14

موسی ،فصل  18و آیه  13-26مشاهده نمود .مارتین لوتر کینگ

نتایج یک نظرسنجی در ایاالتمتحده بیانگر آن است که مدیران

در این زمینه اذعاندارد که موسی ( 1225قبل از مسیح) مردم را از

حدود  14درصد از وقت خود را صرف انجام کارهای روزمره و

مصر به کنعان هدایت کرد .او از طرف خدا منصوب شد ،اما فاقد

تکراری و اصالح اشتباههای کارکنان میکنند و این نسبت حتی

مهارتهای مدیریتی الزم بود .موسی موافقت کرد که در مورد

در کشورهایی مانند هنگکنگ 24 ،درصد و در هند بیش از 20

نحوه مدیریت مردم خود ،آموزش ببیند و یاد گرفت که چگونه

درصد میباشد (ژاند و دیگران .)2017 ،12نتایج پژوهشی که با

قدرت خود را بین آنها تقسیم کند و این امر را ممکن سازد تا مردم

هدف ارزیابی شایستگیهای پرستاران در کشور عربستان سعودی

بهجای او تصمیم بگیرند .مردم قدرت تصمیمگیری در مورد امور

( )2017انجام شد بیانگر آن است که تنها  10درصد پرستاران

آسانتر را داشتند ،اما پیچیدهترینها به حضرت موسی واگذار

از وظایف واگذارشده رضایت داشتند و از بین  36شایستگی

میشد (آندرونیک و دامیتراسکو .)2018 ،تفویض اختیار یکی

شناساییشده ،توانایی تفویض اختیار در پایینترین رتبه قرار دارد

از گرایشهای نو ینی است که توسط مدیران اعمال میشود.
پاییز 1399
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این گرایش با مشخص کردن مشارکت و افزایش سطح انگیزه

وظایف و ایجاد احساس مسئولیت در ایشان در قبال وظایف اطالق

کارکنان و دستیابی به بازده مثبت برای سازمان ،مدیران ،کارکنان

میشود (سیپریانو .)2010 ،19تفویض اختیار فرآیندی است که

و اربابرجوع انجام میشود .این گرایش در یک سازمان میتواند

طی آن مسئولیت از فردی به فرد دیگر واگذار میشود؛ به عبارت

بهرهوری و سرعت انجام کارها را افزایش دهد .تفویض اختیار

دیگر ،شخصی که اختیار به او واگذار شده است باید به نمایندگی

میتواند حجم کار مدیران را کاهش ،رضایت کارکنان را افزایش،

از شخصی که اختیارات را به وی واگذار نموده است ،اقدام نماید

همکاری و اعتماد میان مدیر و کارمند را افزایش و فرصتی را برای

(اوکوگا .)2016 ،20شفافسازی سواالت مربوط به ماهیت دقیق

مدیران فراهم کند تا وقت کافی برای تحقق فعالیتهای خود داشته

کار ،حدود اختیارات و مسئولیتپذیری ،ضرباالجلها ،ارتباط

باشند (الجمال و الخاساونه.)2015 ،

گ و منابع برای موفقیت فرآیند تفویض اختیار مهم
با پروژههای بزر 

تفو یض اختیار صرفا صدور دستور نیست بلکه فرآیندی دو

است (بل و بودی .)2012 ،جنبههای مهم تفویض اختیار شامل

طرفه است که برای موفقیت نیاز به تفکر دقیق دارد .اگر تفویض

تنوع و اهمیت مسئولیتها ،میزان اختیار یا دامنه انتخاب مجاز در

اختیار بهخو بی مدیریت شود میتواند موجب بهبود کارایی و

تصمیمگیری در خصوص نحوه انجام مسئولیتها ،اختیار برای

بهرهوری در محل کار ،افزایش ماندگاری کارکنان و روابط بهتر

اجرای تصمیمها بدون تایید قبلی و فراوانی و ماهیت الزامات

و اعتماد کارکنان شود (ماتبوال و بارنارد  .)2020 ،15اختیار

گزارشدهی میباشد (انجو ،وایگانجو و کیهورو.)2017 ،

از جنبه روا نشناختی با ارزش است زیرا هم از لحاظ درونی

محقق در نتیجه یک جستجوی کامل از طریق مطالعات

و هم در محیط کاری برای فرد شأن و منزلت ایجاد میکند

کتابخانهای و مراجعه به پایگاههای علمی آنالین ،شواهد اندکی

و به رضایت شغلی ،خودمختاری ،رأ یدهی و غیره منتهی

را در خصوص پوشش موضوع تفویض اختیار مشاهده نمود .در

میشود (گرینشتاین و گیبتون .)2018 ،16تفویض اختیار نوعی

خصوص موضوع تفویض اختیار در صنعت نفت و گاز کشور،

توانمندسازی روانشناختی کارکنان است که غالبا مبنای عملکرد

پژوهشهای کافی انجام نشده است و پژوهش حاضر میتواند

برتر را تشکیل میدهد .این استدالل وجود دارد که هرچه سازمانها

خأل تحقیقاتی در راستای موضوع تفو یض اختیار بهو یژه در

به دلیل جهانیشدن و گسترش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی،

صنعت نفت و گاز کشور را اندکی جبران کند .تمرکز پژوهشهای

پیچیدهتر میشوند وظایف و مسئولیتهای آنها در کل سازمان

انجامشده در کشور صرفا در سطح کلی و انتزاعی موضوع تفویض

کمتر از حد مشخصشده میشود .برخی مدیران به دالیلی از

اختیار بوده است و با بررسی پژوهشها مشخص میشود

جمله تمایل به تنبلی ،صرف وقت برای کارهای آسان ،ترس همراه

جهتگیری تمامی آنها بهسوی «رابطه» و «تاثیر» تفویض اختیار بر

با مقابله با کارهای پیچیدهتر ،عدم اعتماد به زیردستان و احساس

سایر متغیرهای ساختاری و رفتاری میباشد درحالیکه در پژوهش

عدم امنیت شغلی به دلیل واگذاری اختیار به زیردستان توانا ،در

حاضر بر ابعاد موثر تفویض اختیار توجه گردیده و تالش شد تا حد

واگذاری و تفویض اختیار مشکل دارند (یوگانی.)2020 ،

امکان ابعاد موثر مالی ،اداری و فنی -عملیاتی بر تفویض اختیار

تفویض اختیار ،انتقال مسئولیت و پاسخگویی در قبال نتایج

مدیران ،مورد مطالعه قرار گیرد و از این منظر پژوهش حاضر،

بهدستآمده است (ماگنسون ،آالن و هورتون .)2017 ،17تفویض

پژوهشی نو است .از منظر علمی ،نتایج حاصل از این پژوهش

اختیار عبارت است از اینکه یک فرد به نمایندگی از فرد دیگر،

مانند سایر متون پژوهشی میتواند مورد بهرهبرداری پژوهشگران،

وظایف را انجام دهد .سهامداران میتوانند تصمیمات راهبردی

محققین و مدیران سازمانهای دولتی قرار گیرد .در ادامه برخی از

را به مدیران حرفهای واگذار کنند تا از این طریق مدیران بیشتری

پژوهشهای انجامشده در زمینه تفویض اختیار مورد بررسی قرار

در تصمیمات مشارکت نمایند (سنگال و جیمنو .)2012 ،18

میگیرد.

تفویض اختیار به واگذاری اختیارات الزم به زیردستان برای انجام
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یافتههای پژوهش لگزیان و نوری ( )1394حاکی از آن است

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور
◙ ◙ ◙

که بین فرآیند تفو یض اختیار با اثربخشی

آشنا شده و تعهد به سازمان نیز داشته باشند.

رابطه معناداری وجود دارد و این مهم به تفویض اختیار برای هر سازمانی ،چه در در مجموع اگر تفو یض اختیار با اعتماد
آن معنا است که سه مرحله اجرایی فرآیند بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ،میان اعضا همراه باشد ،مشکالت به نحو
تفویض اختیار شامل آمادهسازی ،قدردانی و

مسئلهایاجتنابناپذیراست.
◙

برنامهریزی بر اثربخشی موثر هستند.

چشمگیری کاهش خواهد یافت.
نتایج پژوهش رایتزشکی )1994( 23

نتایج پژوهش حاتمی ( )1394نشان

تفویض اختیار که در حال حاضر در

نشان میدهد برخالف روشهای مستبدانه

میدهد میان تفو یض اختیار با برخی از

بسیاری از سازمانها اجرا میشود ،در

مدیریت ،دموکراسی در محل کار و تفویض

مولفههای بهرهوری شامل توانایی ،حمایت

واقع تفویض مسئولیت نیست ،بلکه

اختیار ،بهرهوری را به مقدار زیاد افزایش

سازمان و اعتبار قوانین و تصمیمات سازمان

تفویض کار است.

رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بر این

میدهد.

◙ ◙ ◙

در پژوهش حاضر ،ابعاد موثر بر تفویض

اساس مشخص گردید افزایش و کاهش مقدار تفو یض اختیار

اختیار از طریق سه بعد اداری ،مالی و فنی  -عملیاتی مورد سنجش

منجر به افزایش و کاهش بهرهوری نیروی انسانی میشود.

قرار میگیرد .هانری فایول )1949( 24فعالیتهای یک سازمان را

یافتههای پژوهش نظری و علی پناهیان ( )1394بیانگر آن

در شش دسته شامل فعالیتهای فنی ،تجاری ،مالی ،پشتیبانی،

است که تفو یض اختیار بر موثر بودن ،حق انتخاب و قدرت

حسابداری و اداری طبقهبندی نموده است .از اینرو ،در پژوهش

تصمیمگیری کارکنان اثرگذار است و مدیران ارشد سازمانهای

حاضر ابعاد سهگانه تفویض اختیار از طبقهبندی فایول الهام گرفته

ورزشی با دادن حق انتخا بهای بهجا و فراهمسازی شرایط

شده است و سواالت پژوهش نیز بر این اساس تبیین شدهاند .به

مناسب در فرصتهای مختلف تصمیمگیری ،احساس موثر بودن

این ترتیب ،بعد اداری و فنی بر اساس طبقهبندی فایول در الگوی

و اعتمادبهنفس را در کارکنان افزایش میدهند.

مفهومی پژوهش حاضر حفظ شده و سپس جنبههای مالی،

یافتههای پژوهش درستی ( )1393بیانگر آن است که بین

تجاری و حسابداری به دلیل نزدیکی ماهیت آنها به یکدیگر ،به

متغیر پویایی کار و انگیزش کارکنان با تفویض اختیار رابطه وجود

بعد مالی تخصیص یافتهاند .در ادامه تعریف مفهومی از این سه

دارد.

بعد ارائه میشود.

یافتههای پژوهش نیلسن ،هولم و آچان  )2015( 21نشان

◙اختیارات اداری قابل واگذاری :فعالیتهای مربوط به

میدهد عواملی که در تفو یض اختیار باید به آنها توجه شود،

انجام وظایف اداری و روزمره هر یک از واحدهای سازمانی

در درجه اول اهداف سازمانی است .عالوه بر این ،به سطوح

است .این فعالیتها شامل انجام مکاتبات اداری ،حضور

افرادی که در راستای اهداف سازمانی تالش میکنند و همچنین

در جلسات ،اعطاء مرخصی ساعتی و روزانه به کارکنان،

شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانها نیز توجه ویژهای

تایید برگه ماموریت اداری و  ...میباشد.

داشت.

◙اختیارات مالی قابل واگذاری :فعالیتهای مربوط به

یافتههای پژوهش کوکنهام  )2007( 22حاکی از آن است با

برنامهریزی ،کنترل و هماهنگی در راستای انجام وظایف

توجه به مشکالت فزاینده ناشی از تفویض اختیار در سازمانهای

مختلف امور مالی و حسابداری در هر یک از واحدهای

دولتی ،باید آنها را حل نمود و برای رفع مشکالت سازمانی ،الزم

سازمانی است .این فعالیتها شامل کنترل به منظور حفظ

است تفویض اختیار با تعهد سازمانی همراه شود .از سوی دیگر،

و نگهداری اقالم ،اموال و داراییها ،تنخواه ،پیشبینی و

باید برای کاهش این اختالفات ،فرآیند تفویض اختیار بهدرستی

نظارت بر بودجه و  ...میباشد.

اجرایی شود ،بهاینترتیب که افراد با شرح مسئولیتهای خود

◙اختیارات فنی -عملیاتی قابل واگذاری :فعالیتهای
پاییز 1399
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مربوط به تعیین خطمشی ،برنامههای

◙ ◙ ◙

تا توصیف عینی و نظا ممند از ابعاد سهگانه

کلی و سیاستهای اجرایی ،فنی و

الزمه انجام تفویض اختیار از سوی

اداری ،مالی و فنی  -عملیاتی تفویض اختیار

عملیاتی در راستای انجام بهینه

مدیران ،درک و آ گاهی آنان از

در شرکت مورد مطالعه ارائه دهد .جامعه

فعالیتهای گازرسانی است .شرط

مهارتهای رهبری ،برخورداری از

آماری پژوهش حاضر شامل  38نفر مدیر

اصلی واگذاری اختیار فنی به مرئوسان

صالحیتهای رهبری و مدیریتی،

ارشد میباشد و برای نمونهگیری از روش

آن است که فرد از دانش ،تخصص،

یادگیری فعال راهبردهای مدیریتی و

سرشماری استفاده شده است.

تجربه و تحصیالت مرتبط در انجام

کسب مهارتهای مدیریتی میباشد.

وظایف خاص که الزمه آن ورزیدگی

◙ ◙ ◙

بهمنظور جمعآوری داد هها و اطالعات
میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.

در کاربرد فنون و ابزار ویژه در فعالیت است ،برخوردار

محقق علیرغم جستجوهای بسیار زیاد ،موفق به شناسایی ابزار

باشد.

استانداردی برای سنجش وضعیت ابعاد تفویض اختیار نگردید

الگوی مفهومی پژوهش حاضر مطابق با شکل  1ارائه و
سواالت پژوهش نیز بر این اساس به شرح زیر تبیین شدهاند.
سوال اول  :یافتههای پژوهش وضعیت بعد اداری تفو یض
اختیار را در شرکت مورد مطالعه چگونه نشان میدهد؟
سؤال دوم  :یافتههای پژوهش وضعیت بعد مالی تفو یض
اختیار را در شرکت مورد مطالعه چگونه نشان میدهد؟
سؤال سوم  :یافتههای پژوهش وضعیت بعد فنی  -عملیاتی
تفویض اختیار را در شرکت مورد مطالعه چگونه نشان میدهد؟
سؤال چهارم  :یافتههای پژوهش رتبهبندی ابعاد تفویض اختیار

و از اینرو به طراحی پرسشنامه اهتمام نمود؛ بنابراین پرسشنامه
بر اساس اهداف و الگوی مفهومی پژوهش طراحی شد .محقق
در فرآیند طراحی پرسشنامه ،ابتدا ابعاد اصلی را در سطح مفهوم،
شناسایی و سپس بر اساس آن ،گویهها یا سوالهای مرتبط را در
طیف مناسب تبیین نمود .سوالهای پرسشنامه در پژوهش حاضر
بهصورت سوالهای بسته -پاسخ میباشد .برای سنجش سواالت
پرسشنامه از مقیاس لیکرت که یکی از پرکاربردترین مقیاسها
در تحقیقات ،به خصوص در تحقیقات علوم رفتاری میباشد،
استفاده شده است .مقیاس درجهبندیشده از یک تا پنج درجه

را در شرکت مورد مطالعه چگونه نشان میدهد؟

است .برای تعیین اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده

روش تحقیق

شده است .در این مرحله با کسب نظر افراد ازجمله افراد مجرب و

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال میکند از نوع

ل آمد و به این ترتیب اطمینان
مدیران شرکت ،اصالحات الزم بهعم 

پژوهش کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری دادهها ،یک تحقیق

حاصل شد که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را

توصیفی -پیمایشی است .محقق در پژوهش حاضر در صدد است

میسنجد .در پژوهش حاضر برای اندازهگیری پایایی پرسشنامه
از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .با استفاده از دادههای
بهدستآمده از پرسشنامه و به کمک نرمافزار آماری  SPSSمیزان
ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار عدد 0/88

5

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

 48سری جدید  -شماره نهم  -شماره پیاپی 63

4

شکل  .2سنجش وضعیت ابعاد تفویض اختیار

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

نتایج جدول  1نشان میدهد:

محاسبه گردید.
میزان ارزش تفو یض اختیار در پنج سطح (خیلی کم ،کم،

 )1بعد اداری ( )D1دارای میانگین  3/595و انحراف معیار

متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) با شمارههای به ترتیب  1تا  5کدگذاری

 0/849و بیشترین مقدار  5/00و کمترین مقدار  2/43میباشد.

شدهاند و مقدار  3بهعنوان مالک در نظر گرفته شد .وضعیت ابعاد

 )2بعد مالی ( )D2دارای میانگین  3/183و انحراف معیار

اداری ،مالی و فنی -عملیاتی تفو یض اختیار در شرکت مورد

 1/077و بیشترین مقدار  5/00و کمترین مقدار  1/17میباشد.

مطالعه ،طبق طیف شکل  2مورد سنجش قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش

 )3بعد فنی -عملیاتی ( )D3دارای میانگین  3/685و انحراف
معیار  0/844و بیشترین مقدار  5/00و کمترین مقدار 2/67

برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شده است .ابزارهای توصیفی مورد استفاده شامل
جدولهای فراوانی است .در بخش استنباطی ،ابتدا برای تعیین

میباشد.
برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیروویلک
استفاده و نتایج آن در جدول  2نشان داده شده است.

نرمال بودن توزیع داد هها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد.

بر اساس دادههای جدول  ،2چون در سطح اطمینان 95

سپس با استفاده از آزمون  tتک نمونهای و نرمافزار  ،SPSSسنجش

درصد و خطای اندازهگیری  5درصد ،سطح معناداری برای

وضعیت ابعاد موثر بر تفویض اختیار کارکنان شرکت گاز استان

متغیرهای تحقیق ( )Sig˃0/05محاسبه شد ،لذا توزیع

مازندران در سطح معناداری  0/05مورد بررسی قرار گرفت.

دادهها نرمال است و برای تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها،

جدول  .1بررسی توصیفی بعد تفویض اختیار
کد متغیر

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

میانگین

انحراف معیار

1/17

5/00

3/1833

1/07759

بعد اداری ()D1

2/43

بعد فنی -عملیاتی ()D3

2/67

بعد مالی ()D2

5/00

3/595

5/00

0/849

0/84383

3/6852

جدول  .2نتایج آزمون شاپیروویلک
ردیف

بعد

1

سطح معناداری

2

اداری
مالی

0/204

3

فنی -عملیاتی

0/052

0/667

جدول  .3بررسی گویههای بعد اداری تفویض اختیار
گویه

انجام مکاتبات برونسازمانی با سازمانهای همرده آن مدیریت  /امور  /واحد

2

آماره x

سطح معناداری

میانگین
4/00

انجام مکاتبات با واحدهای همرده آن مدیریت  /امور  /واحد در سطح شرکت ملی گاز ایران

3/80

انجام موثر وظایف و فعالیتهای آن مدیریت  /امور  /واحد ،از طریق ارتباط مستقیم با مدیر
همرده در سایر مدیریتها  /امور واحدها به منظور کوتاه شدن سلسلهمراتب اداری

4/10

اخذ تصمیم در خصوص جابهجایی نیروهای غیررسمی (پیمانکاری)

رضایت از اختیار واگذارشده در خصوص تایید مرخصی روزانه کارکنان رسمی تا سقف
تعیینشده در فرم تفویض اختیار

رضایت از اختیار واگذارشده در خصوص تایید ماموریت اداری کارکنان رسمی تا سقف
تعیینشده در فرم تفویض اختیار
بهطورکلی ،میزان رضایت شما از اختیارات واگذارشده اداری به چه میزان است

1/83

30/656

0/000

5/23
5/00
4/03
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◙ ◙ ◙

استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک

تعیینشده (عدد  ،)3میانگین بیشتر از 3

تفویض اختیار میتواند حجم کار مدیران بهعنوان ادعا و میانگین کمتر یا مساوی 3

مجاز است.
در ادامه ،سوا لهای پژوهش را مورد

را کاهش ،رضایت کارکنان را افزایش،

بهعنوان فرض صفر در نظر گرفته میشود .در

بررسی قرار میدهیم .ازآنجاییکه نتایج همکاری و اعتماد بین مدیر و کارمند را جدول  4نتایج آزمون  tتک نمونهای با مقدار
آزمون شاپیرو ویلک داللت بر توزیع نرمال

افزایش و فرصتی را برای مدیران فراهم

آزمون برابر  3نشان داده شده است.

دادهها دارد ،لذا شرایط آزمونهای پارامتری کند تا وقت کافی برای تحقق فعالیتهای

نتایج جدول  4نشان میدهد که بعد اداری

برقرار است .برای سنجش وضعیت ابعاد موثر

خود داشته باشند.

( ،)D1بهعنوان عامل موثر بر تفویض اختیار

بر تفویض اختیار از آزمون  tتک نمونهای در

◙ ◙ ◙

کارکنان در شرکت گاز استان مازندران است،

چون سطح معناداری آن برابر  0/009محاسبه شده و از 0/05

سطح معناداری  0/05استفاده شده است.
● سوال اول :یافتههای پژوهش وضعیت بعد اداری تفویض
اختیار در شرکت مورد مطالعه را چگونه نشان میدهد؟

کمتر میباشد و میانگین آن باالی  3است .همچنین سوالهای
اول ،چهارم و هفتم بهعنوان عوامل موثر بر تفویض اختیار کارکنان

برای بررسی بعد اداری تفویض اختیار ،ابتدا گویههای آن با

در شرکت گاز استان مازندران هستند ،چون سطح معناداری آنها

استفاده از آماره  ،x2سطح معناداری و میانگین مورد بررسی قرار

کمتر از  0/05محاسبه شده و همچنین میانگین آنها باالی  3است.

گرفت .نتایج در جدول  3ارائه شده است .گویههای بعد اداری

سوا ل دوم بهعنوان عامل موثر بر تفو یض اختیار کارکنان در

تفویض اختیار از طریق مصاحبه با خبرگان واحد مدیریت منابع

شرکت گاز استان مازندران نمیباشد ،درحالیکه میانگین آ ن باالی

انسانی و مدیران ارشد شرکت احصاء شدهاند.

 3بوده ،اما سطح معناداری آزمون  0/357محاسبه شده و بیشتر
از  0/05است.

نتایج جدول  3نشان میدهد:

سوال سوم بهعنوان عامل موثر بر تفویض اختیار کارکنان در

 )1در بعد اداری در سطح اطمینان  95درصد و خطای

اندازهگیری  ، a = 0/05چون سطح معناداری آماره  x2کمتر از

شرکت گاز استان مازندران نمیباشد ،چون سطح معناداری آن

 0/05محاسبه شد ،لذا تفاوت معناداری در میانگین مولفههای

کمتر از  0/05محاسبه شده ،ولی میانگین آ ن کمتر از  3میباشد.
با توجه به مطالب بیان شده ،دو عامل موثر در بعد اداری

آن وجود دارد.
 )2سوال  5دارای باالترین میانگین رتبهای  5/23و سوال 3
دارای پایینترین میانگین رتبهای  1/83میباشند.

تفویض اختیار کارکنان در شرکت گاز استان مازندران مورد استفاده
قرار میگیرد که عامل اول شامل سوالهای  4تا  7و عامل دوم شامل

با توجه به لزوم مقایسه بعد اداری و سوا لهای آن با مالک

سوال  1میباشند.

جدول  .4نتایج آزمون  tتک نمونهای بعد اداری
متغیر

میانگین

Q1

3/61

D1

Q2

انحراف استاندارد

اختالف میانگین

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

1/195

0/611

2/170

17

0/045

3/5952

0/84909

3/33

1/495

0/333

0/946

3/72

1/137

0/722

2/3718

17

5/494

16

Q3

2/00

Q5

4/33

0/907

Q7

3/78

0/943

Q4
Q6

0/59594

2/974

17

4/18

1/366

0/883
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-1/000

-2/928

1/333

6/231

0/778

3/500

1/176

17

0/009

0/357

15

0/010

17

0/000

17

0/015

0/000

0/003
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● سوال دوم پژوهش :یافتههای پژوهش وضعیت بعد مالی
تفویض اختیار در شرکت مورد مطالعه را چگونه نشان میدهد؟

از  0/05محاسبه شد ،لذا تفاوت معناداری در میانگین مولفههای
آ ن وجود دارد.

برای بررسی بعد مالی تفو یض اختیار ،ابتدا گو یههای آن با
استفاده از آماره  ،x2سطح معناداری و میانگین مورد بررسی قرار

 )2سوال  10دارای باالترین میانگین  4/82و سوال  11دارای
پایینترین میانگین  2/82میباشند.

گرفت .نتایج در جدول  5ارائه شده است .گو یههای بعد مالی

با توجه به لزوم مقایسه بعد مالی و سوا لهای آن با مالک

تفو یض اختیار از طریق انجام مصاحبه با خبرگان واحدهای

تعیینشده (عدد  ،)3میانگین بیشتر از  3بهعنوان ادعا و میانگین

مالی ،برنامهریزی ،قراردادها ،کاال و مدیران ارشد شرکت احصاء

کمتر یا مساوی  3بهعنوان فرض صفر در نظر گرفته میشود .در

شدهاند.

جدول  6نتایج آزمون  tتک نمونهای با مقدار آزمون برابر  3نشان

نتایج جدول  5نشان میدهد:

داده شده است.

 )1در بعد مالی در سطح اطمینان  95درصد و خطای

اندازهگیری  ، a= 0/05چون سطح معناداری آماره  x2کوچکتر

نتایج جدول  6نشان میدهد بعد مالی ( )D2بهعنوان عامل
موثر بر تفو یض اختیار کارکنان در شرکت گاز استان مازندران

جدول  .5بررسی گویههای بعد مالی تفویض اختیار
2

متغیر

آماره  xسطح معناداری میانگین

اخذ تصمیم در خصوص تعیین تکلیف پیمانهای آن مدیریت  /امور  /واحد در حد معامالت متوسط

2/89

اخذ تصمیم برای اعطای اضافهکار به کارکنان آن مدیریت  /امور  /واحد

4/82

اخذ تصمیم در خصوص تعیین تکلیف پیمانهای آن مدیریت  /امور  /واحد در حد معامالت جزء

رضایت از اختیار واگذارشده در خصوص تایید فاکتورهای خرید تا سقف  5000000ریال

3/93
0/004

17/117

رضایت از اختیار واگذارشده برای خرید اجناس مصرفی و یا هزینههای تعمیراتی از
محل تنخواهگردان تا سقف  2000000ریال

2/82
3/11

3/43

بهطورکلی ،میزان رضایت شما از اختیارات واگذارشده مالی به چه میزان است؟

جدول  .6نتایج آزمون  tتک نمونهای بعد مالی
متغیر

میانگین

Q8

2/87

Q10

3/67

Q12

3/00

D2

Q9

Q11

Q13

انحراف استاندارد

اختالف میانگین

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

1/302

-0/133

-0/397

14

0/698

3/117

17

0/006

14

1/000

3/1833

1/17759

3/33

1/447

0/333

2/73

1/135

3/11

0/907

3/1833

0/667

1/195

14

0/892

-0/267

-0/774

14

0/111

0/339

17

0/000

1/183

0/722

17

0/680

0/000

0/688
0/652
0/695

جدول  .7بررسی گویههای بعد فنی  -اداری تفویض اختیار
متغیر

اخذ تصمیم برای توسعه و پیشرفت فعالیتهای آن مدیریت  /امور  /واحد از لحاظ
علمی ،فنی و اقتصادی
اخذ تصمیم به منظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصی نیروی انسانی در
راستای توسعه فعالیتهای آن مدیریت  /امور  /واحد

بهطورکلی ،میزان رضایت شما از اختیارات واگذارشده فنی -عملیاتی به چه میزان است؟

2

آماره  xسطح معناداری

میانگین
1/91

0/750

0/687

2/09
2/00

پاییز 1399

51

مقاالت

نمیباشد ،زیرا سطح معناداری آن بیشتر

◙ ◙ ◙

مالک تعیینشده (عدد  ،)3میانگین بیشتر

از  0/05میباشد .سوا لهای  11 ،9و 13

تفویض اختیار نوعی توانمندسازی

از  3بهعنوان ادعا و میانگین کمتر یا مساوی 3

بهعنوان عوامل موثر بر تفویض اختیار کارکنان

روانشناختی کارکنان است که غالبا

بهعنوان فرض صفر در نظر گرفته میشود .در

در شرکت گاز استان مازندران نمیباشند ،زیرا

مبنای عملکرد برتر را تشکیل میدهد.

جدول  8نتایج آزمون  tتک نمونهای با مقدار

سطح معناداری آنها بیشتر از  0/05محاسبه

◙

شده است .سوال  10بهعنوان عامل موثر بر

تفویض اختیار ،انتقال مسئولیت و

تفویض اختیار کارکنان در شرکت گاز استان

پاسخگویی در قبال نتایج بهدستآمده

عملیاتی ( )D3بهعنوان عامل موثر بر تفویض

مازندران میباشد ،زیرا سطح معناداری

است .تفویض اختیار عبارت است از

اختیار کارکنان در شرکت گاز استان مازندران

آزمون کمتر از  0/05است.

اینکه یک فرد به نمایندگی از فرد دیگر،

میباشد ،زیرا سطح معناداری آن کمتر از

وظایف را انجام دهد.

 0/05میباشد .همچنین سوالهای 15 ،14

◙ ◙ ◙

و  16بهعنوان عوامل موثر بر تفویض اختیار

با توجه به مطالب فوق ،تنها یک عامل
موثر در بعد مالی تفویض اختیار کارکنان در

آزمون برابر  3نشان داده شده است.
نتایج جدول  8نشان میدهد بعد فنی-

شرکت گاز استان مازندران مورد استفاده قرار میگیرد که شامل

کارکنان در شرکت گاز استان مازندران میباشند ،زیرا سطح

سوال  10است.

معناداری آنها کمتر از  0/05محاسبه شده است .با توجه به مطالب

● سوال سوم :یافتههای پژوهش وضعیت بعد فنی  -عملیاتی
تفویض اختیار در شرکت مورد مطالعه را چگونه نشان میدهد؟
برای بررسی بعد فنی  -عملیاتی تفویض اختیار ،ابتدا گویههای
آن با استفاده از آماره  ،x2سطح معناداری و میانگین مورد بررسی

فوق ،تنها یک عامل موثر در بعد فنی -عملیاتی تفویض اختیار
کارکنان در شرکت گاز استان مازندران مورد استفاده قرار میگیرد
که شامل سوالهای  14تا  16میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

قرار گرفت .نتایج در جدول  7ارائه شده است .گویههای بعد فنی-

اختیـار از جملـه مفاهیمـی اسـت کـه در علـوم مختلـف،

عملیاتی تفویض اختیار از طریق مصاحبه با خبرگان واحدهای

معنـا و ابعـاد گوناگونـی دارد .در علـوم اداری ،اختیـار بـه معنـی

بهرهبرداری ،مهندسی و اجرای طرحها ،بازرسی فنی ،اندازهگیری

حـق تصمیمگیـری بـوده و خاسـتگاه این مهـم در هر سـازمانی،

و توزیع گاز و مدیران ارشد شرکت احصاء شدهاند.

سـاختار سـازمانی اسـت .در علـم مدیریـت ،موضـوع تفویض

نتایج جدول  7نشان میدهد در بعد فنی -عملیاتی در سطح

اختیار یکـی از مهمتریـن و درعینحال پیچیدهتریـن موضوعات

اطمینان  95درصد و خطای اندازهگیری  ،a =0/05چون

رفتـاری و سـاختاری محسـوب میشـود .بـا بررسـی و مطالعـه

سطح معناداری آماره  x2بیشتر از  0/05محاسبه شد ،لذا تفاوت

مبانـی نظـری و پیشـینه تجربـی برخـی از پژوهشها ،مشـخص

معناداری در میانگین مولفههای آن وجود ندارد و این به آن معنی

میشـود کـه تفویـض اختیـار یکـی از روشهـای مدیریتـی و

است که هر سه سوال در یک سطح میباشند.

بهعنوان یـک ابزار مناسـب بـرای تمرکززدایـی ،توانمندسـازی و

با توجه به لزوم مقایسه بعد فنی -عملیاتی و سوالهای آن با

توسـعه مدیران و کارکنان اسـت .تفویض اختیـار از منظر حقوقی

جدول  .8نتایج آزمون  tتک نمونهای بعد فنی -عملیاتی
متغیر

میانگین

Q14

3/71

D3

Q15
Q16

انحراف استاندارد

اختالف میانگین

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

0/920

0/706

3/165

16

0/006

3/6852

0/84383

0/72

0/928

3/67

0/907
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0/68519
0/722

0/667

3/445
3/198
3/117

17
17
17

0/003

0/005
0/006
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در مدیریـت سـازمانها ،دارای جایـگاه مهمـی بـوده و یکـی از

در مقایسـه پژوهش حاضـر با سـایر پژوهشهای انجامشـده

راههـای تمرکززدایـی بـرای اداره بهینـه امـور میباشـد و از ایـن

این نتیجه حاصل شـد کـه تمرکـز پژوهشهای انجامشـده صرفا

طریـق میتـوان بـه اهـداف سـازمانی ،توانمندسـازی کارکنـان،

در سـطح خرد یعنی عوامـل موثر بـر تفویض اختیار بوده اسـت،

مدیریت مشـارکتجو و ایجاد مسـئولیتپذیری نائل شد .امروزه

درحالیکه در پژوهـش حاضر ،در سـطح کالن یعنـی ابعاد موثر

سـازمانهای بزرگ و پیشـرو ،با مسـائل و چالشهـای گوناگونی

بر تفویض اختیـار مورد مطالعه قـرار گرفت .از منظر دانشـگاهی

مواجه هسـتند .بنابرایـن فرهنگسـازی در زمینه تفویـض اختیار

رهیافـت پژوهـش حاضـر ،کاملا جدیـد اسـت و در پایگاههای

از سـوی مدیران ارشـد بـه مدیـران سـطوح پایینتر و ایجـاد عدم

اطالعاتی آنالین داخلـی و خارجی هیچ پایاننامه یـا مقالهای که

تمرکـز در انجـام فعالیتهـا ،امـری مهـم و ضـروری بـه نظـر

به بررسـی و مطالعه ابعاد سـهگانه اداری ،مالی و فنـی  -عملیاتی

میرسـد.

تفویض اختیـار بپردازد ،یافت نشـد.

اگـر اثربخشـی را میـزان حصـول و تحقـق اهـداف از پیـش
تعیینشـده در نظـر بگیریـم ،در شـرکت گاز اسـتان مازنـدران

در ادامه پیشنهادهای تحقیق به شرح زیر ارائه میشود.
 .1پیشنهادهای مربوط به بعد مالی

بهعنـوان یـک شـرکت خدماتـی و پروژهمحـور ،اثربخشـی بـه

◙در بیـن ابعـاد سـهگانه تفو یـض اختیـار ،بعـد مالـی از

معنای افزایش رفاه اجتماعی شـهروندان از طریق پایداری انرژی

وضعیت نامطلوبـی برخوردار اسـت .از اینرو ،پیشـنهاد

گاز و ارائـه انرژی پـاک و ایمن بـه تمامی شـهروندان میباشـد و

میشـود تمامـی مولفههـای (سـواالت مطرحشـده در

ایـن هـدف در صورتـی محقـق خواهد شـد کـه تفویـض اختیار

پژوهـش حاضر) ایـن بعـد از تفویـض اختیار در شـرکت

بهعنوان یـک ابـزار راهبردی نـزد مدیران ارشـد این شـرکت تلقی

مورد مطالعـه ،از طریـق برگزاری جلسـات کارشناسـی با

شـده و با واگذاری اختیار و مسـئولیت به مدیران میانی و عملیاتی

حضـور مدیرعامـل ،مدیـر منابـع انسـانی و سـایر مدیران

و نیز کارکنان ،موجب توسـعه و توانمندی آنان شده و از این طریق

و روسـا مـورد بازبینـی و اصلاح قـرار گیـرد .بهعنـوان

نظام تصمیمگیری و پاسـخگویی بهبـود یابد .از ایـنرو ،موضوع

مثـال ،بـا توجـه بـه سـطح عمومـی قیمتهـا در بـازار،

تفویـض اختیـار میتوانـد بهعنـوان یـک راهبـرد وظیفـهای برای

تاییـد فاکتورهـای خریـد و یـا خریـد اجنـاس مصرفـی و

مدیـر منابع انسـانی شـرکت قلمداد شـود.

یـا هزینههـای تعمیراتـی از محـل تنخواهگـردان ،مـورد

مدیریـت منابـع انسـانی شـرکت گاز اسـتان مازنـدران در

تجدیدنظـر و بازبینـی قـرار گیـرد.

سـال  1394نسـبت به تبییـن آئیننامـه تفویـض اختیار بـا هدف

◙اختیـار در خصـوص انجام معامالت متوسـط ،بـه تمامی

توانمندی و توسـعه مدیـران اهتمـام نمود و بـا برگزاری جلسـات

مدیران و روسـای واحدهای سـتادی واگذار شـود.

مشـترک مدیران و کارشناسان ارشـد واحدهای مختلف نسبت به

 .2پیشنهادهای مربوط به بعد اداری

تفویض اختیـار در ابعـاد سـهگانه اداری ،مالی و فنـی  -عملیاتی

◙با توجه به سـطح تحصیالت و سـابقه نیروهای ارکان ثالث

اقـدام نمـود .در همیـن راسـتا ،دغدغه و مسـئله اصلـی مدیریت

و قـرارداد مدت موقـت ،در خصـوص اختیـار جابجایی و

منابـع انسـانی ایـن شـرکت ،آگاهـی از وضعیـت ابعاد سـهگانه

بهکارگمـاری موثـر آنهـا ،بـه مدیـران ،روسـای واحدهای

تفویـض اختیـار بـوده اسـت .از ایـنرو ،هـدف اصلـی پژوهش

سـتادی و روسـای ادارات گازرسـانی واگذار شود.

حاضر نیز سـنجش وضعیت ابعاد اداری ،مالـی و فنی  -عملیاتی

◙اختیار جابجایـی و بهکارگمـاری موثر نیروهای رسـمی تا

از دیـدگاه مدیران بـوده اسـت و یافتهها بیانگر آن اسـت کـه ابعاد

پایه سـازمانی  ،15به مدیران ،روسـای واحدهای سـتادی

اداری و فنـی -عملیاتـی تفویض اختیـار در وضعیـت مطلوب و

و روسـای ادارات گازرسـانی واگذار شود.

بعد مالـی تفویـض اختیـار در وضعیـت نامطلوب قـرار دارد.

◙برگـزاری دوره آموزشـی ویـژه مدیـران ،روسـای ادارات
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