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Abstract: 
Today, large modern organizations are facing with a variety of practices and issues and 

different problems, so it is necessary to culture making in field of delegation of authority from 

senior managers to managers at lower levels and to decentralizing in performing the tasks. In 

this regard, the aim of this study was to investigate the relationship between delegation of 

authority and effectiveness of employees in Mashhad municipality zones. The research method 

was survey and systematic random sampling was used among 377 experts and managers of 

Mashhad municipality with self-made questionnaire. Validity of questionnaire was approved 

by experts in the specialized field and Cronbach’s alpha coefficient (0.914) confirmed the 

validity. The validity of questionnaire is also tested using confirmatory factor analysis. 

The dimensions of the delegation of authority (preparation, planning, dialogue, gratitude 

and control) and effectiveness were tested using structural equation modeling analysis. The 

findings show that there are significant relationship between three steps of delegation of 

authority (gratitude, planning and preparation) and effectiveness. 

 

 

Keywords: Appreciation, Control, Delegation of Authority, Dialogue, Effectiveness, Planning, 

Preparation. 

                                                      
1. m-lagzian@um.ac.ir 

2. Corresponding author: nouri.seyedreza@stu.um.ac.ir 

http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=399488&_au=Qasem++Fouladi&lang=en
http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=352368&_au=Hossein++Dehghani+Poudeh&lang=en


P a g e  | 167 
 

١٦٧ 
 

 
  
  
  
  

  
  

  هاي دولتی بررسی اهمیت راهبردي تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان
  )مشهدشهرداري : مورد مطالعه (
  ) 29/08/1394: تاریخ پذیرش 03/12/93: تاریخ دریافت(  

  
   * 2سیدرضانوري، 1 محمد لگزیان

  
  چکیده
 ضیتفـو  سازي در زمینهبنابراین، فرهنگ .هستندمواجه  یو مسائل و مشکالت گوناگون ها تیبا فعال ،بزرگ و مدرن يها سازمانامروزه 

در ایـن راسـتا،    .رسد یبه نظر م ضروري يامر ها، تیعدم تمرکز در انجام فعال جادیو ا تر نییسطوح پا رانیبه مد ان ارشدریمد اراتیاخت
. ي بین مراحل تفویض اختیار با میزان اثربخشی کارکنان در مناطق شهرداري شهر مشـهد اسـت  هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه

اي  فر از کارشناسان و مدیران شهرداري مشهد بـا پرسشـنامه  ن 377گیري تصادفی سیستماتیک در بین  روش تحقیق، پیمایشی و نمونه
با (نظران علمی در حوزه تخصصی و پایایی آن توسط ضریب آلفاي کرونباخ روایی پرسشنامه توسط صاحب. خودساخته انجام شده است

در این پژوهش مراحل  .ي بررسی شدهمچنین روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تایید. ، مورد تایید قرار گرفت)914/0مقدار 
ریزي، گفتگو، قدردانی و کنترل، با میزان اثربخشی با استفاده از تحلیل مدل معادالت ساختاري  سازي، برنامه تفویض اختیار با ابعاد؛ آماده

سازي با اثربخشـی   ي و آمادهدهد در بین مراحل تفویض اختیار، مرحله قدردانی، برنامه ریزهاي نشان مییافته. مورد آزمون قرار گرفت
  .دار بوده استمعنی

  :واژگان کلیدي
   .ریزي، شهرداري مشهد سازي، گفتگو و برنامه اثربخشی، تفویض اختیار، کنترل، قدردانی، آماده
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 مقدمه - 1

مدیر  نقش میان، این در .است جامعه آن مدیریت در سیستم پیشرفت به منوط اي جامعه هر ترقی و پیشرفت
 باید ابتدا سازمان براي افزایش اثربخشی و توسعه بر این اساس، .است برخوردار اي ویژه جایگاه از کارکنان و

 با و سپس، گیرد قرار بررسی مورد و مادي انسانی نیروي لحاظ از مورد نظر، سازمان هاي و محدودیت امکانات
 موجبات و بوده جامعه فرد و نیازهاي گويجواب کارآمد، مدیریتی و کمبودها و تأمین امکانات از استفاده
 رهبري هاي ایفاي نقش مدیران، اساسی مسئولیت و وجودي علت. نمود را فراهم سازمان اهداف یافتن تحقق

 و رهبري اثربخش با و بخشید ارتقاء را اثربخشی بتوان طریق این تا از بوده، وري بهره منظور به ها سازمان در
 رسیدن به براي .استفاده نمود انسانی منابع ویژه به و و مالی مادي منابع از بهتر و مؤثرتر وري بهره کارآمد،

 این در ها و متغیرهاي مؤثرشیوه از رود تا با استفاده می انتظار مدیران از سازمان اهداف استراتژیک و عملیاتی
 کارایی و وري بهره جهت در و نموده خالقی را ایجاد فرهنگ سازمانی انسانی، روابط و مدیریت اصول و زمینه

زیرا تفویض اختیار، منافع بلندمدتی از جمله؛ بهبود عملکرد،  .باشند کوشا سازمان، اثربخشی و انسانی نیروي
به اعتقاد . ]54، 41، 39[را براي سازمان، به دنبال خواهد داشت ... پیشرفت شغلی، و رضایت کارکنان و 

فراوانی سازمان تلقی شده و انتخاب صحیح کارکنان از اهمیت هر دارایی  ،منابع انسانی خوب، بیشتر مدیران
به منظور اثربخش نمودن ) تولیدي، خدماتی یا آموزشی( امروزه در هر سازمانی .]49، 40، 33[ برخوردار است

را زی. باشد انسانی کارآمد و متخصص می امور و نیل به اهداف، یکی از معیارها، جذب، آموزش و حفظ نیروي
توسعه  ،و از ارکان رشد داشتههاي سازمان  موریتاو م اهدافنیروي انسانی نقش سازنده و کلیدي در پیشبرد 

. باشد امور سازمان کافی نمی یامروزه دیگر تجهیزات، براي اثربخش. ]32[ گردد و بقاي سازمان محسوب می
هاي فردي کارکنان، سازمان را در دستیابی  تلذا اهمیت به روابط انسانی و استفاده بهینه از نیروي فکر و مهار

امروزه، کارکنان با توجه به توان جمعی و فیزیکی و فکري خود در . ]27، 23[ گرداند به اهدافش موفق می
این نیروي کار بدون عرضه تولید یا خدمت فاقد ارزش . آورند مجموع نیروي کار قابلی را به وجود می

 ].46، 25[ کند که در تولید محصول یا خدمت اثربخش باشد ی پیدا میکارکردي است و زمانی ارزش واقع
به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف  ،هاسازمان در واقع محیط رقابتی کنونی

ل موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعما. خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند
-تواند سبکمی ،مدیر در نقش رهبري سازمان. ]38، 22، 17[ ثر رهبري مدیر استؤهاي ممدیریت و سبک

 در نتیجه اثربخشی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و، هاي متفاوتی را در هدایت نیروي انسانی
  . ]47، 34[ایفاء کنند وري سازمان بهره

توان به زیردستان، تفویض هاي مدیران را میاز هفتاد درصد فعالیت دهند که بیشتحقیقات متعدد نشان می
در این باره، برخی اعتقاد دارند . به عبارت دیگر، زیر دستان قادر به انجام دادن آنها هستند. ]8، 9، 37[کرد 

ن را به که مدیران نباید تمام کارهایی را که قادر به انجام دادن آن هستند، خود انجام دهند بلکه باید آ
 1تفویض اختیار. ]28، 16[دیگران یاد داده و تفویض نمایند و خود در جستجوي دانستن و ایجاد سئوال باشند 
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به کارکنان است  تر سلسله مراتب و اعطاي قسمتی از اختیارات مدیر هاي پایین فرآیند انتقال وظایف به رده

اي  گونه یک مدیر کارآمد باید امور را بهه ت کدراکر معتقد اس ،در خصوص اندیشه تفویض اختیار. ]26[
نخست کارهایی را انجام دهد که در درجه اول  به موضوعات عمده بپردازد و ، تنهاسازمان دهد که خودش

تفویض . ]13، 12، 3[شود تر به دیگران واگذار  ینید و کارهاي با اهمیت کمتر و اولویت پاناهمیت قرار دار
بدون تفویض اختیار  سازمانتا حدي که ادامه حیات  ؛کند اهمیت بیشتري پیدا می ،اختیار با توسعه سازمان

، 15، 5[ یابد احساس مسئولیت و استقالل آنها پرورش می غالباً، کارکنان با تفویض اختیار به. نیستمیسر 
ر مدیر براي اگ .خواهد شد تسهیلو راه رشد آنها  شدهگیري درگیر  در فرایند تصمیم در نتیجه کارکنان .]18

مسئولیت آن  ،و در صورت وقوع اشتباه شده مدیرانبه  وابستهشود که  گیري کند باعث می زیردستان تصمیم
  .را قبول نکنند

که با آن مواجه  یو مسائل و مشکالت گوناگون ها تیبا تنوع فعال يبزرگ و مدرن امروز يها اداره سازماندر 
عدم  جادیا نیو همچن تر نییسطوح پا رانیبه مد تیریمد اراتیتاز اخیا بخشی  یقسمت ضیبدون تفو ،هستند

باره و بدون تفویض اختیار یکاز طرفی، . ]21، 10[ رسد یبه نظر م رممکنیغ يامر ها، تیتمرکز در انجام فعال
براي تفویض اختیار باید انتقال اختیار . همواره با شکست مواجه است ،ریزي مدون و چهارچوب مدار برنامه

صورت بطئی و کند باشد و در مراحل اول از تصمیماتی آغاز شود که بازتاب منفی کمتري ه گیري ب تصمیم
 يبرا عالی ران سطوحیمددر واقع چون  .]45، 43، 6[هستندپذیري کمتري برخوردار  داشته و از درجه ریسک

خود را  اراتیاز اخت یقسمت رندیناگز ،داشته باشند خود تیریمد یاساس فیانجام وظا يبرا یفرصت کاف که نیا
و  ]44، 31[ کنند و در جهت عدم تمرکز امور مختلف سازمان گام بردارند ضیخود تفو رنظریز رانیبه مد

با توجه به این . شهرداري مشهد به عنوان یک سازمان بزرگ و فرابخشی از این امر مستثنی نیست
ه آیا بین مراحل تفویض اختیار با میزان توضیحات، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سئوال است ک

اثربخشی در مناطق شهرداري مشهد، رابطه وجود دارد؟ در واقع شهرداري مشهد، که شهرداري دومین کالن 
هاي گسترده و متنوعی  شهر مذهبی جهان اسالم و کشور بزرگ ایران است، سازمانی فرابخشی با فعالیت

. ادامه فعالیت نیستهایی از وظایف خود، قادر به  یار بخشاست که مدیریت ارشد آن بدون تفویض اخت
مدیران ارشد شهرداري با تفویض اختیار، قادر خواهند بود تا وظایف اصلی خود رسد که  همچنین، به نظر می

ریزي در جهت خدمات دهی هر چه بهتر به مردم و توسعه و عمران  گیري و برنامه اند از تصمیمرا که عبارت
  .روزمره نکنند هاي ها و نظارت گیري تصمیم تري انجام دهند و خودشان را گرفتارنحو مطلوب شهري را به

کند تا حدي که ادامه حیات شهرداري بدون  تفویض اختیار با توسعه شهرداري اهمیت بیشتري پیدا می
ک ضرورت و توان تفویض اختیار را در شهرداري ی حتی می. رسد که میسر نباشد تفویض اختیار به نظر می

. تواند براي این مجموعه به همراه داشته باشد نیاز اساسی برشمرد که مزایا و محاسن قابل توجه زیادي را می
توان؛ طرح افزایش بازدهی و بهبود عملکرد، ازدیاد عالقه نسبت  آوردهاي احتمالی تفویض اختیار میاز دست

را  …اصالح امور، جلوگیري از اتالف وقت مدیران وبه انجام کار، تقویت همکاري دسته جمعی، تسریع در 
  .برشمرد
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سازي تفویض اختیار و میزان اثربخشی است، در این مقاله که هدف اصلی آن مطالعه رابطه بین فرهنگ

مراحل تفویض اختیار . هاي حاصل از سنجش رابطه مذکور در مناطق شهرداري مشهد ارایه شده است یافته
ریزي، گفتگو، قدردانی و کنترل نیز با میزان اثربخشی در مناطق  سازي، برنامه دهکه شامل پنج بعد؛ آما

  . شهرداري مشهد نیز مورد آزمون قرار گرفته است
. با توجه به مدل زیر می توان ابعاد اثربخشی را در بروز رفتارهاي مثبت سازمانی در افراد مشاهده نمود

وجدان، ثبات عاطفی، برون گرایی، خود سودمندي و بهبود  رفتارهاي مثبت سازمانی با پنج صفت شخصیتی؛
به .  ]55، 53، 52، 4،50، 2، 1[در عملکرد بروز می کندکه در نهایت منجر به سالمت سازمانی خواهد شد 

در شکل شماره . دلیل گسترده شدن ابعاد مورد مطالعه این تحقیق به بررسی ابعاد تفویض اختیار پرداخته است
  . شودتحقیق که از توضیحات فوق حاصل شده، ارایه می مدل تحلیلی 1
  
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

    
  پژوهش تحلیلیمدل   - 1شکل 

  
  تفویض اختیار: مبانی نظري - 2
ها، این امکان وجود دارد که وظایف و  امروزه به علت رشد سریع، فزاینده و پیچیده مؤسسات و سازمان 

تفویض اختیار که به مفهوم واگذاري قسمتی از اختیارات به . هاي نیروي کار به خوبی تعریف نشوند مسئولیت
. یابد انجام کارها دست می کارکنان زیردست است، ابزاري است که مدیر به کمک آن، به کارآیی الزم در

کننده، استقالل عمل و نظارت فردي که اختیار به او  شرایط اساسی توفیق در تفویض اختیار، رضایت تفویض
سازد تا در  تفویض اختیار، یک سبک مدیریتی است که کارکنان را قادر می. ]14، 11، 7[تفویض شده، است 

توانند به طور مستقل عمل نموده و مسئولیت برخی از کارهاي ارتقاي مهارت و افزایش دانش خود بکوشند و ب
 .]29، 20[معین در سازمان را بپذیرند 

  سازي همرحله آماد

 ریزي مرحله برنامه

 مرحله گفتگو

 مرحله کنترل

 مرحله قدردانی

  
 میزان اثربخشی

  مراحل
 تفویض اختیار
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و بــه ] 51، 46[ها بصورت متمرکز گیري و ارزیابی فعالیتبه درجه خشکی در تصمیم تفویض اختیار، تمرکز

تمــرکز به توزیع اختیار در  ].52[درجـه اي از متمرکز بودن تصمیمات در یک نقطه از سازمان اشاره دارد 
اختــیار یک حق ذاتی  ].47[سازمان برمی گردد و تعیین می کند که چه کسی حق تصمــیم گــیري دارد 

توانند دستوراتی را صادر کنند و انتظار دارند دستورات صادره  هاي مدیریتی است که بر مبناي آن میدر پست
-شود، مراحل تفویض اختیار شامل؛ آمادهمشاهده می) 1(ره طور که در شکل شماهمان]. 52[اطاعت شود 
وري کارکنان خواهد ریزي، گفتگو، کنترل و قدردانی است که در نهایت موجب اثربخشی و بهرهسازي، برنامه

  .شد
  هاي پژوهشفرضیه - 2- 1

اثربخشی در مناطق که، هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تفویض اختیار با میزان با توجه به این
  .یابی به هدف تحقیق عنوان کردمنظور دستتوان به شهرداري مشهد است، لذا فرضیات زیر را می

 دار وجود دارد سازي تفویض اختیار با میزان اثربخشی رابطه معنی بین مرحله آماده. 
 دار وجود دارد بین مرحله قدردانی تفویض اختیار با میزان اثربخشی رابطه معنی. 
 دار وجود دارد ریزي تفویض اختیار با میزان اثربخشی رابطه معنی ن مرحله برنامهبی. 
 دار وجود دارد بین مرحله گفتگو تفویض اختیار با میزان اثربخشی رابطه معنی. 
 دار وجود دارد بین مرحله کنترل تفویض اختیار با میزان اثربخشی رابطه معنی. 

  
   پژوهش پیشینه - 3

هاي  پژوهشی، به بررسی نگرش مدیران پرستاري نسبت به تفویض اختیار در بیمارستان، در )1370(فدائی 
مدیر پرستاري  40این پژوهش، مطالعه توصیفی تحلیلی است که، تعداد . آموزشی شهر تهران پرداخته است

وهش نتیجه پژ. اند هاي آموزشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت داشته بیمارستان
داراي نگرش منفی نسبت به % 60مدیر پرستاري شرکت کننده در این بررسی،  40مؤید این نکته است که از 

اند و میانگین کلی نگرش  تفاوت بوده داراي نگرش بی% 10داراي نگرش مثبت و % 30هدف پژوهش، 
  . مشاهده گردیده است 9/1واحدهاي مورد پژوهش 

با . گذاري در حقوق اساسی ایران پرداخته است ه بحث تفویض اختیار قانوناي، ب، در مطالعه)1377(خانجانی 
پذیرفته شدن اصل تفکیک قواي حکومتی در جمهوري اسالمی ایران، وظیفه وضع و تصویب قوانین مورد 
نیاز کشور، در اختیار قوه مقننه قرار گرفته است و مجلس شوراي اسالمی، حق وضع قانون در تمامی 

اما در موارد . تواند این حق را به دیگران واگذار کند حدود مقرر در قانون اساسی را دارد و نمی موضوعات و در
که ضرورت آزمایش موضوعی براي وضع هر چه بهتر یک قانون، احساس شود یا تراکم  -استثنایی و نادر

نداشته باشد و عدم  کاري مجلس، آنچنان زیاد باشد که زمان کافی، براي تصویب همه قوانین مورد لزوم را
قانون اساسی اجازه داده است این حق را صرفا به  -تصویب آنها موجب بروز خسارات جبران ناپذیر شود

در جریان (عالوه بر آن، با اصالحات به عمل آمده در قانون اساسی . هاي داخلی خود تفویض کند کمیسیون
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هاي دولتی یا ها، مؤسسات و شرکتامه سازمان، به مجلس اجازه داده شد تصویب اساسن)1368بازنگري سال 

اما این تفویض . واگذار نماید -به طور دایمی-هاي داخلی خود یا دولت وابسته به دولت را به کمیسیون
تواند اگر  بنابراین مجلس می. اختیار، سلب حق مجلس در جهت تصویب قانون، در همان مورد، نخواهد بود

لت را ناقص یا ناکافی بداند یا اصال به هر دلیلی با تمام یا قسمتی از آن اساسنامه مصوب کمیسیون یا دو
مخالف باشد، اصالحات الزم را معمول، یا کال مصوبه مزبور را ملغی و راسا نسبت به تصویب قانون جدید در 

زیادي البته در موضوع این تحقیق، متاسفانه محققان و نویسندگان تاکنون مطلب . همان مورد اقدام نماید
دارد موضوعات مذکور را به ناچار، از مشروح مذاکرات مجلس و بررسی قانون  اند و محقق بیان می ننوشته

تالیفات و تحقیقات نویسندگان حقوق اساسی و اداري گردآوري نموده اساسی و شوراي بازنگري آن و نیز 
  .است

دارد؛ فرایند  بیان می» اصل فراموش شده: تفویض اختیار« اي با عنوان  ، در مقاله)1379(هادیزاده مقدم 
که تفویض  این. تفویض اختیار سه مرحله دارد، تضمین اختیار، واگذاري مسئولیت و الزام به پاسخگویی

هاي آن کدامند و چرا  باید تفویض کرد و پیش فرضگیرد، چه موقع  اثربخش چیست و چگونه صورت می
هاي تفویض اختیار چیست، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته  کنند و مزیت ران به سختی تفویض میمدی

  .است
ریزي درسی مورد بحث قرار گرفته  ، مبانی نظري تفویض اختیار تحلیلی در برنامه)1384(در مقاله خالقی 

هاي  هاي درسی براساس دیدگاه نامهدارد؛ براي درك مفهوم تفویض اختیار در بر نویسنده مقاله بیان می. است
ریزي درسی  در برنامه. ریزي درسی را مورد توجه قرار داد مطرح شده باید نقاط تصمیم گیري در برنامه

اي آنچه که بیش از همه مبدا تصمیم گیري و انتخاب است و بیش از سایر عناصر  هاي فنی و حرفه آموزش
 «، با عنوان )1384(مقاله کردرستمی . خاب محتواي برنامه استبرنامه در مورد آن حساسیت و جود دارد انت

، ”عدم تمرکز“هاي دیگري چون  کند؛ تفویض اختیار در سازمان با واژه بیان می» هنر تفویض اختیار
مدیران گره خورده ” و حساب پس دهی” پذیري مسئولیت“، ”مدیریت مشارکت جو“، ”توانمندسازي کارکنان“

  . است
تحلیلی بر سیاست تمرکززدایی در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوري و  ، در)1388(ي نیلی احمدآباد

که  هانامه تفویض اختیار برنامه هاي درسی به دانشگاه با تاکید بر آیین ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
-این مقاله با هدف پاسخ .پرداخته است ،بوده هایکی از راهکارهاي تمرکززدایی در سیستم مدیریت دانشگاه

چارچوب اصلی تفویض اختیار برنامه درسی به دانشگاه ها را مشخص کرده  ".آوا"آیا «گویی به این سوال که 
جامعه  ه وبا روش تحلیل محتواي کمی و کیفی انجام شد ،این تحقیق توصیفی. گردیده است، انجام »؟است

واحد تحلیل در این آیین نامه، ماده . روش سرشماري بودو نمونه آماري یکسان و در حقیقت نمونه گیري به 
ها به انضمام مقدمه و واحد ثبت، جمالت و عبارات آیین نامه بود و تحلیل داده ها با روش میانگین وزنی 

توجه به عناصر ارتباطی در آیین نامه، مواردي از عدم انسجام بین مواد آیین نامه، عدم انطباق این . انجام شد
کارهاي اجرایی مندرج در آیین نامه، واگذاري اختیارات برنامه درسی در حد اهداف، سیاست ها و راه مواد با

آمادگی هاي الزم . متوسط به دانشگاه ها و کلی گویی در بعضی از قسمت هاي متن آیین نامه مالحظه شد
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از نحوه اجراي آیین نامه،  مواردي از قبیل عدم ارزیابی سریع. در دانشگاه ها براي این تفویض فراهم نیست
هایی در بعضی از مواد و عدم تبیین چگونگی اجراي آیین گوییسردرگمی دانشگاه ها به علت پرداختن به کلی

  .اي از ابهام هاي این قانون استصورت جامع، نمونه-نامه به
پرداخته  ها رگانی استانسازمان باز درارزیابی عملکرد تفویض اختیار ، به )1389(زاده  در تحقیق دیگري عباس

از ) 1358-68(شرایط خاص اجتماعی و اقتصادي کشور در ده ساله اول انقالب دارد؛  می محقق بیان . است
. گري دولت گردید قبیل مقتضیات ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادي، منجر به گسترش حیطه تصدي

رویه مخارج دولت در بودجه، تشدید  ایش بیهاي گذشته، افز پیامدهاي گسترش حیطه تصدي دولت طی سال
-علی .هاي اقتصادي و اجتماعی بوده است دیوان ساالري مفرط و در نتیجه ناکارآمدي دولت در کلیه فعالیت

هاي اول و دوم به دلیل  کارهاي اصالحات نظام اداري و کوچک سازي دولت در برنامه و رغم پیش بینی ساز
با مقتضیات اجراي برنامه و همچنین مقاومت طبیعی ساختار نظام اداري هاي مدیریتی  عدم انطباق نظام

در برنامه سوم توسعه نیز به موضوع اصالح . کشور در مقابل اصالحات، این برنامه توفیقی نداشته است
ها توجه  هاي ستادي دولت به واحدهاي اجرایی در استان ساختار اداري کشور و تفویض اختیارات از بخش

هاي  در راستاي تحقق برنامه سوم توسعه در زمینه تمرکززدایی و افزایش کارایی دولت، طی سال .شده است
هاي ستادي وزرات بازرگانی به حوزه هاي بازرگانی استانی  اجراي برنامه، بخشی از اختیارات تخصصی حوزه

هاي  العات و پژوهشبه منظور ارزیابی عملکرد تفویض اختیار انجام شده، موسسه مطحال . تفویض شده است
یافته هاي تحقیق حاکی از کارایی و . استبا همکاري محقق به بررسی و مطالعه موضوع پرداخته بازرگانی 

تا  50اثربخشی در سطح متوسط تفویض اختیار انجام شده بوده و نمره عملکرد تفویض اختیار انجام شده بین 
دم موفقیت کامل تفویض اختیار انجام شده به از جمله مهم ترین دالیل ع. باشد می 100از نمره  60

توان به عدم کفایت مطالعات امکان سنجی قبل از تدوین برنامه، فقدان  می ،ها هاي بازرگانی استان سازمان
هاي تفویض اختیار، عدم توجه به توانمندسازي و آموزش  ها و دستورالعمل استراتژي کالن، ابهام در آیین نامه

هاي کنترلی و  هاي جدید واگذار شده و فقدان مکانیزم ولیتئتناسب میان اختیارات و مس کارکنان، عدم رعایت
   .بازخورد اشاره نمود

هاي دولتی معتقد است که ، در مطالعه خود با موضوع تفویض اختیار و حل اختالفات سازمان)2007( 1کوکرام
این . اي دولتی، بایستی آنها را حل نمودهبا توجه به مشکالت فزاینده ناشی از تفویض اختیار، در سازمان

دهد براي رفع نتایج حاصل از رگرسیون نشان می. هاي دولتی در آمریکا، پرداخته استمقاله با بررسی سازمان
از سوي دیگر، بایستی براي کاهش . مشکالت سازمانی، الزم است تفویض اختیار با تعهد سازمانی همراه شود

هاي خود ض اختیار به درستی اجرایی شود به این ترتیب که افراد با شرح مسئولیتاین اختالفات فرآیند تفوی
در مجموع اگر تفویض اختیار با اعتماد میان اعضا همراه . آشنا شده و تعهد به سازمان خود نیز داشته باشند

  .ته استوي نتایج این تحقیق را قابل تعمیم ندانس. باشد، مشکالت به نحو چشمگیري کاهش خواهد یافت

                                                        
١ Cockerham 
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، به بررسی تفویض اختیار »وريتفویض اختیار، وابستگی متقابل و بهره«اي با عنوان ، در مقاله)2007( 1وایت

وي بررسی کرد که آیا تفویض . آموزان کالس ششم در درس انگلیسی پرداخته استوري دانشو میزان بهره
آموزان شامل پیشرفت در نوشتن انگلیسی دانشوري بهره(وري اختیار در میان معلمان منجر به افزایش بهره

جامعه آماري این مطالعه، مدارس یکی از شهرهاي بزرگ در جنوب غربی آمریکا با تعداد نمونه . شودمی) بود
دهد که تفویض اختیار در میان نتایج حاصل از تحلیل آماري رگرسیون نشان می. آموز بوددانش 84انتخابی 

ابزار سنجش، در این مطالعه، پرسشنامه کوهن،   ..آموزان شده استتحصیلی دانشمعلمان منجر به پیشرفت 
  .، بود)1989( 2لوطان و لکر

، در تحقیقی با موضوع؛ تفویض اختیار همراه با افزودن پشتیبان یا حامی در )2009( 3چادویک، اوتنکو و نین
ها گیري، منجر به پویا شدن تصمیمهاي دولتی، معتقد است، همراهی یک پشتیبانمیان کارمندان سازمان

البته براي تفویض اختیار بایستی افراد اعتبارسنجی شوند تا توانمندي آنها براي تفویض اختیاري که . شودمی
نتایج تحلیل عاملی این تحقیق نشان داد افرادي که با اعتبارسنجی، توانمندي . گیرد، تائید شودصورت می

تر ها به آنها تفویض شده است، عملکرشان به مراتب قوياست و سپس مسئولیتآنها مورد تائید قرار گرفته 
  .از سایرین بوده است

پذیري، معرفی پارادایم جدید، به مطالعه ، در تحقیقی در مورد تفویض اختیار و مسئولیت)2012( 4بل و بودي
در کل این . تحلیل پرداختندبا روش فرا 2010تا  1985هاي اي بین سالمقاله در مجالت تجاري و حرفه 14

  :پذیري وجود داردشباهت کلیدي در مورد رابطه تفویض اختیار و مسئولیت 5مقاالت 
 دهدتفویض اختیار یک فرآیند است که مرحله به مرحله رخ می -
 شودنتایج تفویض اختیار، منجر به منافع سازمانی می -
 کند، حائز اهمیت استمیدر تفویض اختیار، انتخاب فردي که این فرآیند را شروع  -
 قدرت و اعتماد دو ویژگی مهم در اجرایی کردن این فرآیند است -
 اجراي مطلوب این فرآیند، مستلزم ارتباطات خوب و قوي است -

  .پذیري بودعلت انتخاب این روش، به دلیل پراکندگی در نتایج تحقیقات در مورد تفویض اختیار و مسئولیت
  
  شناسی پژوهشروش - 4

اند، به  گویان که از میان جمعیت زیاد انتخاب شدهاي از پاسخ حاضر با اجراي پرسشنامه بر روي نمونهپژوهش 
اما از نظر زمانی مقطعی و با . پردازد؛ از نظر روش تحقیق، پیمایشی استتوصیف و تبیین این جمعیت می

سطح تحقیقات توصیفی و این تحقیق در . شود توجه به حجم نمونه از نوع مطالعات پهنانگر محسوب می

                                                        
١ Whyte 
٢ Cohen,  Lotan, and Leechor's 
٣ Chadwick, Otenko, S., & Nguyen 
٤ Bell & Bodie 
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تحلیلی بوده و نظر به اینکه عالوه بر اهداف علمی در چارچوب امکانات شهرداري مشهد راهکارهایی براي 

  . گیرد دهد، در زمره تحقیقات کاربردي قرار می ارتقاء و بهبود سطح تفویض اختیار ارایه می
کارشناس ، گروه سیرئ، رئیس ادارهمعاون،  مدیر،: شامل عناوین(مدیران  ي جامعه آماري این پژوهش؛ کلیه

هاي ستادي و مناطق  و کارشناسان شهرداري مشهد شاغل در حوزه) ، مسئول و عناوین مشابهمسئول
گیري  ي نمونه نفر بوده و توسط شیوه 1080در نظر گرفته شد که حدود  1393شهرداري در تیرماه سال 

ها در  البته براي انتخاب نمونه. داري مشهد انتخاب گردیدندنفر از ستاد و مناطق شهر 377اي، تعداد  طبقه
   .گیري شد سیستماتیک بهرهگیري  درون هر طبقه، از روش نمونه

نظران علمی در حوزه توسط صاحببراي سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق؛ روایی محتوایی پرسشنامه 
روایی محتوایی اجماع داوران یا متخصصان بر رویه متداول براي بررسی . مورد بررسی قرار گرفتتخصصی 

به این منظور از نظر اعضاي هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی مشهد و . ها است جامعیت گویه
همچنین در این تحقیق براي ارزیابی ضریب پایایی پرسشنامه از . کارشناسان خبره شهرداري استفاده شد

هاي  ي کرونباخ استفاده شده است که مهمترین روش براي مقیاسروش همسازي درونی و ضریب آلفا
حاصل گردید که حاکی از قابلیت اعتماد  914/0مقدار ضریب آلفاي کرونباخ برابر با . باشد می) ترتیبی(اي  رتبه

  .لیزرل استفاده شده است افزار نرمتوسط ها  براي تحلیل داده. باالي ابزار این تحقیق است
  
  شنتایج پژوه - 5

طور که نتایج گزارش  همان. گردد ها ارایه می هاي توصیفی مرتبط با سیماي آزمودنی در این بخش، ابتدا یافته
اند و  داراي تحصیالت لیسانس بوده) درصد 62(گو دهد؛ بیشترین تعداد پاسخ نشان می 1شده در جدول شماره 

توزیع فراوانی . اند داشته) درصد 10(لیسانس  و فوق) درصد 10(گویان تحصیالت دیپلم کمترین تعداد پاسخ
 40(گو ترین تعداد پاسخنمونه مورد بررسی برحسب عنوان شغلی و جنسیت حاکی از آن است که بیش

، عنوان مدیر یا )درصد 3(گویان ترین تعداد پاسخاند و کم ، داراي عنوان شغلی کارشناس مسئول بوده)درصد
  .زن بوده است) درصد 29( مرد  و مابقی ) درصد 71(گویان پاسخاند و جنسیت اکثر  معاون داشته

  گویانهاي توصیفی سیماي پاسخ شمایی کلی از یافته  -1جدول 

  )درصد(طبقات فراوانی    متغیر
  )29(زن     )71(مرد    جنسیت
میزان 

  )10(لیسانس  فوق  )62(لیسانس   )18(دیپلم  فوق  )10(دیپلم   تحصیالت

  )22(سایر مشاغل   )20(مسئول   )40(کارشناس مسئول   )15(رئیس اداره   )3(یا معاون مدیر   عنوان شغلی
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  توصیف ابعاد فرآیند تفویض اختیار

ریزي،  سازي، برنامه طور که بیان شد، براي چگونگی اجراي فرآیند تفویض اختیار پنج بعد شامل آماده همان 
-درصد پاسخ 19هاي توصیفی حاکی از آن است که  یافته. گفتگو، کنترل و قدردانی در نظر گرفته شده است

شکل (اند  درصد ضعیف ارزیابی نموده 40گویان اجراي فرآیند تفویض اختیار در شهرداري مشهد را خوب و 
بندي امتیازات و تبدیل امتیازات از مقیاس ترتیبی به  همچنین پس از جمع). را مشاهده کنید 2شماره 
گانه تفویض اختیار  هاي هر یک از مراحل یا ابعاد پنج ، محقق قادر به مقایسه میانگین5تا  1اي در بازه  فاصله
گانه  ها و نظرات پاسخگویان در رابطه با هر یک از بعدهاي پنج میانگین دیدگاه 2در جدول شماره . گردید

  .فرآیند اجراي تفویض اختیار گزارش گردیده است
  

 
  گویان در رابطه با چگونگی اجراي فرآیند تفویض اختیار پاسخ  دیدگاه  - 2شکل 

توان گفت اجراي فرآیند تفویض اختیار در  همچنین می 2با توجه به نتایج گزارش شده در جدول شماره 
از ). Chi-Square = 27,65 , df = 1 , P-value = .000(شهرداري مشهد کمتر از حد متوسط است 

کار گرفته شده است،  بندي ابعاد فرایند اجرا شده در تفویض اختیار به براي رتبهطرفی نتایج آزمون فریدمن که 
 95دهد که از دیدگاه مدیران و کارشناسان انتخاب شده از شهرداري مشهد، با ضریب اطمینان  نشان می

یند اجراي تفویض گانه فرآ سازي کمترین رتبه و بعد قدردانی بیشترین رتبه را در بین ابعاد پنج درصد، بعد آماده
  . اند اختیار در مناطق شهرداري مشهد کسب نموده

)Friedman   chi square = ١٠٥٫٢ ,   P-value = ٠٫٠٠٠(  
  

  

3%
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41%
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خوب
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  بندي ابعاد فرآیند اجراي تفویض اختیار  نتایج آزمون فریدمن براي رتبه  -2جدول 

  میانگین رتبه  رتبه اختیار ابعاد فرایند تفویض 

 25/3 1 سازي آماده
 06/3 2 ریزي برنامه

 05/3 3 گفتگو
 97/2 4 کنترل
 67/2 5 قدردانی

  
  نتایج تحلیلی بررسی رابطه بین فرایند تفویض اختیار با میزان اثربخشی

براي بررسی رابطه بین فرایند تفویض اختیار با میزان اثر بخشی از روش تحلیل مدل معادالت ساختاري 
آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست از تحلیل مدل معادالت در تحقیقاتی که هدف، . استفاده شد

این مدل یک رویکرد جامع براي آزمون فرضیات درباره روابط متغیرهاي  .شوداستفاده می  (SEM)ساختاري
  .مشاهده شده و مکنون است

ها بین سازهکه بر روي واریانس ) PLS(ترین مربعات بخشی کم SEMهاي مورد استفاده  از  تکنیک یکی
گیري از طریق یک رویه تکراري تخمین زده پارامترهاي ساختاري و اندازه ،PLSدر. ]55[ تمرکز کرده است

روش . کند ترکیب می  ،)OLS(ترین مربعات معمولی شوند که رگرسیون ساده وچندگانه را به وسیله کممی
، Smart-plsافزار  نرم با استفاده از» معادالت ساختاري« روش پژوهش، نیکارگرفته شده در اآماري به

  .همچنین، به منظور بررسی روایی سازه، از تحلیل عاملی تاییدي استفاده شد. است
  

  بررسی روایی مدل اندازه گیري  - 5- 1
 اطالعات بر مبتنی مدل این .گیردمی قرار استفاده مورد تاییدي عاملی منظور بررسی روایی سازه، تحلیلبه

 عاملی تحلیل ، ابتدا  باید) ساختاري مدل(مسیر  تحلیل انجام از قبل و هاستداده ساختار درباره تجربی پیش
شود که آیا سواالت انتخاب شود و در واقع به بررسی این موضوع پرداخته  انجام) مدل اندازه گیري( تاییدي

 در. آوردندمدل تحقیق فراهم میساختار هاي عاملی مناسبی را جهت اندازه گیري ابعاد مورد مطالعه در شده 
 هايبه معنی این است که سوال باشد، ترنزدیک یک عدد به  عاملی بار میزان چه هر تاییدي، عاملی تحلیل

 نبود معناي به این باشد صفر عاملی بار میزان اگر و دارند مکنون هايمتغیر با تريقوي ارتباط پرسشنامه
 اثرگذاري جهت بودن معکوس معناي به منفی عاملی بار. است مکنون متغییر با پرسشنامه سوال بین ارتباط
 مدل از باید 96/1کمتر از  tو آماره  4/0 از کوچکتر عاملی بار مقدار .است مکنون متغییر بر پرسشنامه سوال
  .نتایج تحلیل عاملی تاییدي در جدول زیر نشان داده شده است .شود حذف
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  نتایج تحلیل عاملی تاییدي  -3جدول

  
  

 T آماره  بار عاملی  هاسوال  اختیار ابعاد فرایند تفویض 
  
  

 آماده سازي

Q1 483/0 939/2 
Q3 47/0 793/2 
Q8 425/0 738/3 

Q11 
407/0 086/2 

Q13 438/0 401/2 
Q14 405/0 611/2 
Q19 494/0 153/2 

 Q2 44/0 849/3 قدردانی
Q21 494/0 223/3 

 Q7 563/0 215/2 برنامه ریزي
Q9 786/0 281/2 

Q10  465/0 131/2 
Q18 44/0 289/2 
Q20 551/0 274/2 

 Q15 452/0 214/3 گفتگو
Q16 579/0 243/3 
Q17 487/0 049/3 

 Q4 454/0 198/2 کنترل
Q5 416/0 674/2 
Q6 425/0 205/2 

Q12 417/0 315/3 
 650/3 409/0 برنامه ریزيمعاونت   اثربخشی

 550/3 461/0 معاونت اداري مالی
 419/3 436/0 معاونت فنی و عمران

 615/3 466/0 معاونت فرهنگی
  541/3 418/0 معاونت حمل و نقل

  463/3 421/0 معاونت خدمات شهري
  479/3 467/0 معاونت حوزه شهردار

  456/3 456/0 معاونت شهرسازي
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  )t-value(مدل تحقیق فرضیات در حالت معناداري ضرایب فرضیات  -1نمودار

  
ریزي و شود که مراحل قدردانی، برنامهمالحظه می 4حاصله در جدول  P-valueبا توجه به مقادیر 

اما سایر مراحل، از نظر آماري تاثیر . داري دارندسازي تفویض اختیار بر روي اثر بخشی تاثیر معنی آماده
  :توان پذیرفت که درصد می 95بنابراین، در مجموع با ضریب اطمینان . اثر بخشی ندارند داري بر معنی
 دار وجود دارد سازي تفویض اختیار با میزان اثربخشی رابطه معنی بین مرحله آماده. 
 دار وجود دارد بین مرحله قدردانی تفویض اختیار با میزان اثربخشی رابطه معنی.  
 دار وجود دارد تفویض اختیار با میزان اثربخشی رابطه معنیریزي  بین مرحله برنامه. 
 دار وجود ندارد بین مرحله گفتگو تفویض اختیار با میزان اثربخشی رابطه معنی. 
 دار وجود ندارد بین مرحله کنترل تفویض اختیار با میزان اثربخشی رابطه معنی.  
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  ثربخشی بندي تأثیر مراحل تفویض اختیار بر ا نتایج رتبه  -4جدول 

  میزان تاثیر اختیار مرحله تفویض 
 142/0 سازي آماده

 165/0 قدردانی
 060/0 گفتگو
 054/0 ریزي برنامه
 -071/0 کنترل

  هاي پژوهشبندي یافته جمع - 6

داري وجود  تفویض اختیار با اثر بخشی رابطه معنی ندآیفربین دهند که هاي اصلی پژوهش نشان مییافته
   .دارد
ریزي سازي، قدردانی و برنامهآماده: بدان معناست که سه مرحله اجرایی فرایند تفویض اختیار که شاملاین 

داري بر اثر  مرحله گفتگو و کنترل در این تحقیق از نظر آماري تاثیر معنیاست بر روي اثربخشی موثرند و دو 
وظایفی گانه شهرداري مشهد، دوازده ي مدیران و کارکنان مناطقهمهاین بدان معنی است که . بخشی ندارند

که باید و نباید واگذار شود شامل هدف گذاري و تعیین وظایفی که باید توسط کارکنان به اتمام برسد را به 
هاي گذاري از تالشآمیز کار و سپاس، همچنین انجام موفقیت)سازيآماده( اندصورت مطلوب تعیین کرده
که، یافتن کارکنانی واجد شرایطی که از طریق آنان، کارها به در حالی). انیقدرد( زیردستان پذیرفته شده است

-شکل موثر انجام شود و اعتماد متقابل میان سرپرست و کارکنان که از شرایط بسیار مهم در مرحله برنامه
  ).ریزيبرنامه(ریزي است به درستی صورت نگرفته است

حله گفتگو و کنترل با هیچ کدام از تحقیقات اشاره شده در نتایج این پژوهش در مورد عدم پذیرش دو مر   
پیشینه این مقاله همراستا نبوده و شاید علت آن را بتوان به این ترتیب ذکر نمود که تحقیقات بررسی شده 

ویژه بهها، هها و ادارتفویض اختیار در سازمانبنابراین، . مربوط به سازمان دولتی مانند شهرداري نبوده است
کارگیري اصول تفویض اختیار هترند که در باما مدیرانی موفق. ناپذیر استامري اجتناب ،هاي بزرگزمانسا

استعدادهاي زیردستان داشته باشند و ضمن پرورش و مشارکت آنان در انجام هر  توجه الزم را به توانایی و
تفویض اختیار، به عنوان یکی از چه بهتر وظایف حیطه مسئولیت سازمان را به سوي اهداف عالی سوق دهند 

تفویض اختیار باید بر ساختار و . بخشدمدیریتی، به سازمان و مدیریت حیات و پویایی می ابزارهايترین مهم
تشکیالت سازمانی، اهداف و ماموریت آن، متمرکز و غیر متمرکز بودن آن، میزان تخصصی و حرفه اي بودن 

  .استوار باشد... آن و 
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اختیار مدیران باید هر گونه ابهام در واگذاري امور را مرتفع کرده و عمل انگیزش در زیردستان را در تفویض 

که تفویض اختیار مستلزم تدوین و اجراي سیستم کنترل و ارزشیابی است تا مدیر تقویت نماید و باالخره این
  .را به تفویض شونده ارایه نماید یند عملیات فعل تفویض شده آگاهی یافته و بازخوردهاي الزمآهمواره از فر

استقرار تفویض توان دست یافت که از بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش و نتایج این پژوهش به این نتیجه می
این موانع . گرددهایی مواجه میاختیار نیز همچون دیگر راهبردهاي و اصول مدیریت با تنگناها و محدودیت

، مرئوس، محیط و فرهنگ سازمانی قابل )رئیس(بوط به تفویض کنندهاز ابعاد مختلف از جمله موانع مر
که موانع تفویض اختیار تا حدودي برطرف شود باید اقداماتی نظیر ارایه سند کتبی و براي این. استبررسی 

شفاف برنامه تفویض اختیار به کارمندان، اطالع از توانمندي کارکنان و ارایه آموزش هاي الزم، انگیزش 
تان، اغماض در مورد اشتباهات زیردستان، استقرار کنترل کافی، تغییر نگرش مدیران به مدیریت زیردس

مشارکتی، تاکید بر ارباب رجوع محوري در نظام اداري، اغماض در مورد اشتباهات زیردستان و استقرار 
  .سیستم کنترل کافی را معمول داشت

و در طول ستم تفویض اختیار در شهرداري اجرایی شده شود؛ سیمنظور انجام تحقیقات آتی، پیشنهاد میبه
تشکیل : سازي البته جهت اجرا، باید به ابعاد آماده. اجراي مورد تامل قرار گیرد و بازخورد آن ارایه شود

: ها و همچنین تغییرات در تشکیالت و ساختار؛ بعد گفتگواصالح رویه: ریزيهاي تخصصی؛ بعد برنامه کمیته
که در پژوهش حاضر، فقط به همچنین، با توجه به این. ها و بعد کنترل توجه نمودات و نگرشاصالح مراود

شود که در مطالعات بررسی مراحل تفویض اختیار و تاثیر بر اثربخشی پرداخته شد، به محققان پیشنهاد می
  .آتی  ابعاد اثربخشی در بروز رفتارهاي مثبت سازمانی را بررسی نمایند
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