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 خالصه 

شبب ي ی   تیمدیریت در کسببو و کار اسببته ماه  یاز مهمترین فرآیندها يارتباطات یك مقدمه:

  يو از سبببب  ارتباط که او با کارکنان، همكاران و مشبببتریان ارتباا داشبببته باشبببد كندیمدیر ایجاب م

 رانیمد يض یو ارائه الگو کاربست سب  تفو   يپژوهش حاضر با هدف طراح ه لذا مناسو استفاده نماید  

 استه  دهیگرد نیتدو مشهد يآن در دانشگاه علوم پزشك يو اعتبار سنج

  نیاسببته هم ن از نوع آمیختهروش پژوهش و   سبب یدر قلمرو پراگماتپژوهش فلسببفه  روش کار:

ستراتژ  سته نمونه آمار  يش یمایپ ،يو در بخش کمت   يیتحل ،يفیدر بخش ک قیتحق یا در مرحله  یا

شگاه علوم پزشك   رانینفر از خبرگان و مد 12 ،يفیک شهد  م  يدان شند که ط  يم هدفمند و  یندیفرا يبا

 ،يدر بخش کم یآمار یبه منظور مشبببارکت در پژوهش انتخاب شبببدنده نمونه   يبه روش گلوله برف

 نیداده ها در ا  ینفر بوده انده روش جمع آور  97مشبببهد به تدداد      يانشبببگاه علوم پزشبببك  د رانیمد 

ته ی سبببباختار   مه یو ن قی)رو در رو، عم یمصبببباحبه ا  يفیپژوهش، در بخش ک  ،ي( و در بخش کماف

و در  وداینرم افزار مكس ک يفیپژوهش در بخش ک نیا یداده ها يیتحل یباشبببده برا يم پرسبببشبببنامه

 ال اس استفاده شده است ه يپ و نرم افزار  spss 22 افزار از نرم يبخش کم

مقوله    3شببامي رانیمد يضببیتفو يکاربسببت سببب  ارتباط یياقتضببا یدر الگو قیتحق یها افتهی: نتایج

با   شبب ي طیشببرا، مقوله ریمد یفرد نیب یها يژگیوو  ریمد یفرد یها يژگیوبا دو مولفه  ریمد طیشببرا

ستان یز طیاشر و مقوله  ش ي  تیماهمولفه  شناخت  یها يژگیوبا دو مولفه  رد ی  فرد یها يژگیوي و  روان

 مذکور از اعتبار الزم برخوردار استه یداده ها نشان داد که الگو جینتا هم نین در بخش کميباشده يم

شك    رانیپژوهش، مد جیبنابر نتا نتیجه گیری: شگاه علوم پز شهد م  يدر دان ستفاده از   يم توانند با ا

ساز سبو  به کارکنان  اریاخت ضیو تفو يض یسب  تفو   شد و ارتقا  ی،توانمند  شوند    ءر کارکنان خود 

 هشد  مناسو در سازمان خواهد یپرور نیساز جانش نهیزم تیکه در نها

 سب  تفویضي،  سب  های ارتباطي ،ارتباطات :ها  واژه کلید
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 مقدمه

میكند که آدمي با وجوه  جابیاجتماعي انسان ا هیتما

های درون آن ارتباا برقرار  گوناگون اجتماع و مجموعه

 ندهیتر شدن فزا با پی یده همزمان کنده در جوامع امروزی که

اهمیت  د،یآ مي دیبرای انسان پد دییزندگي، مشكالت جد

جوامدي، ارتباطات  ه در چنین(1)شود ارتباطات، بیشتر مي

ه عوامي توسده و تدالي و موفقیت انسان است نیاز مهمتر يكی

 ست؛ اما مه ، درك نقطها ای از مهارتها ارتباطات مجموعه

ه (2)است شینظرهای خو نظرهای طرف مقابي و تفهی  نقطه

درواقع انسان در پرتو مبادله اطالعات و ارتباطات است که 

 ابدیزه دست های تا و به واقدیت ندیبیافر شد،یتواند بیاند مي

کننده در جهت توانمندی و  ترتیو، نقشي تدیین نیو بد

 امروزه در سازمانها نیز ه (3)ه کند فایبالندگي جامده ا

برخوردارند متخصصان و اساتید  يیاز اهمیت باال ارتباطات

های فراواني را جهت بهبود  های آموزشي، ساعت در برنامه

 اختصاص مي کنانکارو  رانیهای برقراری ارتباا مد مهارت

های جمدي  ارتباطات، عنصر اساسي در تالش رایدهند، ز

هدف اساسي ارتباطات در سازمانها، تسهیي تمام  استه

صحیح بین اجزای  ه برقراری ارتباا (4)مراحي کار است

است؛ درواقع ارتباا مؤثر با افراد و  ریمد فیسازمان از وظا

 وظیفه انجام در تیریهای آنان سبو توفیق مد درك انگیزه

 ندیاز ک  و کیف فرا دیبا ها تیریمد رو نیگردد ؛ ازا مي

(ه 5)آگاه بوده و نحوه برقراری ارتباا مؤثر را بداننده  ارتباطي

 به مداومي از اطالعات، انیسرپرستان و کارکنان، نیازمند جر

باشنده اگر ارتباطات صحیح  مي فیانجام صحیح وظا منظور

وانند بر اساس ي تنم رانی، مددر محیط کار صورت نگیرد

بسا به دلیي وجود  گیری کنند و چه تصمی  واقدي اطالعات

اختالل در  جادیگیری منجر به ا ارتباطات ناصحیح، تصمی 

هنگام  ژهیو شود، به فیتحر ارتباطات ه اگر(6)کارها شود

ارضای بدضي گیری، آثار آن ممكن است منجر به  تصمی 

سازماني گردده هم نین  اهداف متوجه نكهیشود تا ا افراد

که  درحاليه (7)تضاد بین افراد سازمان شود جادیمنجر به ا

انجامد و  جمدي مي های فدالیت  تیارتباطات مؤثر، به هدا

ارتباطات ه دینما دستیابي به اهداف سازماني را تسهیي مي

محیط کاری به دور از هر گونه مسئله را تضمین   یمؤثر، 

متددد و  های تیشكا جادیبود آن منجر به ااما ن د،ینما نمي

ه لذا از (8)در محیط کاری خواهدشد ادییاختالفات ز

 ها سرو کار دارند و مي با انسان رانیکه تمام مد يیآنجا

 ابند،یآنها به اهداف گروهي دست  همكاری خواهند با

دانش ضروری   یبرقراری ارتباطات مؤثر، به عنوان  يیتوانا

 جادیا ت،یریه هدف مد(9)مي باشد نظر مد ن،رایبرای تمام مد

ه مدیران (10)است تيیریمد فیانجام وظا قیهماهنگي از طر

و  نیدست یافته اند که تنها با قوان جهیبه این نت ها سازمان

هایشان را اداره کرد، بلكه در کنار  سازمانتوان  ينم مقررات

ارت و توسده در مدیریت باید از نظر مه تیموفق یآن ها برا

 يارتباط یبود و از مهارت ها یقو ،يمردم وی فرد انیم یها

در برخورد با کارکنان و مشتریان استفاده کرده وجه تمایز 

 یرهبر یموفق آن ها، مهارت ها یهاسازماندر  شرویمدیران پ

 کند يش ي ی  مدیر ایجاب م تیماه ه(11)و ارتباطات است

باا داشته باشد و از او با کارکنان، همكاران و مشتریان ارت که

مدیر  يناتوان ياستفاده نمایده گاه ي مناسوارتباط یها سب 

کار به  طیمناسو با سایر کارکنان در مح ارتباای در برقرار

و وجود نگرش  ياز مهارت ارتباط یعلت عدم برخوردار

کارکنان  نیدر ب يش ل ينارضایت وي زگیانگ يو ب يمنف یها

ه انجام وظایفشان در حد شود که آنها قادر ب يموجو م

مواجه  یور با کاهش بهره سازمان مطلوب نباشند و در نهایت

کار به مدیر کم   طیدر مح يارتباط یها سب ه (12د)شو

 شود، هدف ایکار اح طیکند؛ حرمت و شأن انسان در مح يم

در  رد،یدر جهت رفاه کارکنان مورد تجدید نظر قرار گ ها

کارکنان  يکت گروهو مدیریت از مشار یریگ  یتصم

عمي و ابتكار به افراد داده شود و  یآزاد امكان استفاده شود،

و  تیش ي و زحمت کارکنان رضایت بخش گردد و اهم

شناخته شوده در  يبه درست کار طیجایگاه گروه ها در مح

ایجاد، ادامه و پایان  یبرا يمواجهه با دیگران از چه روش های
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 یاینكه برا نیاین رابطه در عه (13)ددادن به ارتباا استفاده کن

 يشخص مقابي ه  منافع یكسان یبرا است دیخود شخص مف

ارتباا کارآمدتر  یه هر چه مدیر در برقرار(14)را در بر دارده 

 يخواهد بوده مدیران شتریبه اهداف ب يابیباشد، احتمال دست

برخوردار هستند  يباالی يارتباط یها مهارت که از سطح

با پرسني خود تدامي و ارتباا برقرار نمایند  واندت يتر م راحت

زودتر مطلع شوند  شانیمدنو وی و از کمبودها، مشكالت ماد

هر ه  (15)سازنده در جهت رفع آن انجام دهند يو اقدامات

مدیرى در روند مدیریتى خویش، از سب  یا سب  هاى 

مدین و خاصى بهره مى گیرد که این سب  در واقع مجموعه 

رفتارى وى مى باشد که در جریان کار و فدالیت  الگوهاى

هاى سازمانى نمود پیدا مى کند و بر مبناى این مشخصه ها 

دیگران به ویژه کارکنان سازمان از وى شناخت پیدا کرده و 

مدیر بر  ارتباطي واکنش نشان مى دهند، در واقع سب  

حسو ویژگى هاى شخصیتى، ادراکات خود و دیگران به 

با  مدیران (ه 16تان تدریف مى شود )خصوص زیردس

 یها یازمندین توانند يم يارتباط یها سب  کاربست صحیح

الزم را در  یها زهینموده و انگ يپرسني خود را شناسای

یكي از مه  ترین عوامي  ه(17)ایجاد نمایند خود کارکنان

و دستیابي به اهداف در  انگیزه کارکنانتسهیي و تقویت 

 اسو و تشكیالت متناسو با اهداف استسازمان ،ساختار من

سب  ارتباطي تفویضي، ایجاد اندطاف  نیازمند استفاده از که

توسط مدیر در  پذیری و حذف مقررات و ضوابط خش 

ارتباطي  سب  اعمال (ه18است)برقراری ارتباا با کارکنان 

 پزشكي علوم  های دانشگاه جمله از ها دانشگاه در تفویضي

 این که دلیي این به است برخوردار  ای ویژه اهمیت از

 مي ایفا را مهمي نقش جامده سالمت تامین امر در  ها دانشگاه

 کارکنان، عملكرد سطح افزایش باعث آن اجرای و کند،

 برای کارکنان تالش هدایت دانشگاه، اثربخشي افزایش

 بهداشتي، خدمات ارائه: جمله از دانشگاه اهداف شدن عملي

 در ویژه علوم ارائه متخصص، مانگراندر و پزشكان آموزش

ه (4شود)  آنان پرورش و نخبه افراد شناسایي درماني، حیطه

 آموزش، روی ها  دانشگاه اثربخشي که دلیي این به طرفي از

 بررسي بنابراینه است تاثیرگذار اجتماعي خدمات و پژوهش

 در سازماني بخشي اثر و ارتباطي تفویضي سب  بین رابطه

 با زیراه کند مي پیدا ضرورت پزشكي علوم های دانشگاه

تفویض اختیار به  به نسبت مدیران دانش و آگاهي افزایش

 اعمال در آنان توانمندی سازماني، اثربخشي و کارکنان

 در و  یابد  مي ارتقا خدمات ارائه در بجا و مناسو مداخالت

 این روزافزون پیشرفت و رشد شاهد  توان مي وضدي چنین

 ارتباطي تفویضي سب  اهمیت به توجه با لذاه  بود ها دانشگاه

 در تاکنون که موضوع این که است الزم سازماني اثربخشي و

 صورت به است، مانده محتوم پزشكي علوم های دانشگاه

در  مدیران ویژه جایگاه به لذا نظر هگردد بررسي صریح

 طیف گستردگيا توجه به ب های  علوم پزشكي ، و دانشگاه

 تحصیلي رتبه ترین عالي از که دانشگاه این کارکنان تحصیلي

 دارا خود در را سازماني پست و تحصیلي رتبه ترین پایین تا

سازمان  این در يارتباط یدانستن سب  ها تیاهم باشد، مي

،که این امر لزوم شود  يسازمان ها احساس م گریاز د شیب

 یوهش و ها سب  ، ها مهارت با مجموعه این مدیران آشنایي

 اهمیترا از  مدیریتي خصوصا سب  تفویضي ارتباطي های

 موضوع اهمیت لذا ه برخوردار مي کند  ای ویژه ضرورت و

و ارائه الگو کاربست  يطراح با که ، است این در تحقیق

آن در دانشگاه علوم  يو اعتبار سنج رانیمد يضیسب  تفو

 از دیگره باشد مي موجود مشكي حي دنبال بهمشهد  يپزشك

باشد که  يآن م يقاتیاشاره به خالء تحق قیتحق تیاهم موارد

 نیو هم ن ینظر يبا استفاده از مبان ق،یتحق نیا جهیدر نت

 نهیبا افراد خبره و آگاه که در زم افتهیساختار  مهیمصاحبه ن

جامع ارائه و  يدارند، مدل يعلم تیفدال مدیریت و ارتباطات

که  يمحققان یتواند برا يمدل م نیگردد که ا يم يابیاعتبار

 قیتحق سب  های ارتباطي مدیرانبرنامه  نهیقصد دارند در زم

شده آن در  یيشناسا یکنند راه گشا باشد و از مولفه ها

الگو  گر،ید یخود استفاده کننده از سو يعلم یپژوهش ها

 دانشگاه علوم پزشكيدر  رانیمد يضیکاربست سب  تفو

 مدیریت و ارتباطاتوزه ح ياصل رانیگ  یتواند به تصم يم

 یاگونهرا به و سب  ارتباا رساند که نوع  یاریگونه  نیا
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 الزم توانایي هایبر کسو  یشتریب دیکه تاک ندینما  یتنظ

 داشته باشده  مدیریت سازماندر جهت کاربرد سب  تفویضي 

 و اساتید استفاده مورد تواند مي تحقیق نتایج  هم نین

 هگیرد قرار  موضوع به مندان عالقه و علمي هیات اعضای

انجام شده در سطح داخي کشور در  قاتیمطالدات و تحق

سب   يو بررس تیریمد یيسب  اقتضا يحوزه بررس

ها و مراکز آموزش  در دانشگاه رانیمد يضیتفو يارتباط

 هاندك است ،يعلوم پزشك یها و به خصوص دانشگاه يعال

ر آن بود که بیانگ (19)و همكاران 1اوگبو مطالدهنتایج 

ي که از سب  ارتباطي تفویضي استفاده مي کنند رانیمد

هستند که با  ياثربخش یخالق برا يمهارت ارتباط دارای

  کنده يرا آغاز م یدیجد کارهای،  دیجد یها دهیورود ا

موثر بر  یریتيارتباطات مد که نشان داد(نیز 20)2بولجات

 یفرد ینبگذارد ، روابط  يم یرکارمندان تأث يکل یترضا

 يکار موثر کم  م یطمح ی  یجادکند و به ا يم یجادا

در مطالده ی  (21)و همكاران3  نگرومیكانیوه هم نین کند

و مهارت  ی تفویضيسب  رهبرخود به این نتیجه رسیدند که 

 کارکنان دارنده تیدر رضا یيبسزا ریتأث يارتباط یها

د که ( نشان دا3)انیو قاد يکهنگ یمصطفوهم نین مطالده 

و عملكرد آنها رابطه وجود  رانیبین مهارتهای ارتباطي مد

 رانیهای ارتباطي عملكرد مد با باال رفتن مهارت دنيیدارده 

( نیز 22)و همكاران يشمسه از سویي دیگر نیز بیشتر مي شود

 یو توانمند ساز رانیمد یسب  رهبر نیببیان کردند که 

هر چه سب  وجود دارده و  یدار يکارکنان ارتباا مدن

کند،  دایسوق پ ياز سمت آمرانه به سب  مشارکت یرهبر

خواهد  شیافزا يانسان یرویدر ن یتوانمند ساز تیوضد

( نشان داد که 23)نژاد و همكاران يمانیسلنتایج مطالده  هافتی

کارکنان  يارتباا کارکنان و عملكرد سازمان تیریمد نیب

ابداد  نیب نیداری وجود دارد هم ن يو مدن  یارتباا مستق

 يضین ، رابطه ساختاری و تفورایبر برابری مد يرابطه مبتن

 يو مدن  یکارکنان رابطه مستق يبر عملكرد سازمان رانیمد

                                                           
1 Ogbo 
2 Buljat 

با توجه به آن ه گفته شد  تیدر نها داری مشاهده شده

و ارائه  يطراح کهشد  نیپرسش تدو نیپژوهش حاضر با ا

آن در  يسنج و اعتبار رانیمد يضیالگو کاربست سب  تفو

 چگونه است ؟ مشهد يدانشگاه علوم پزشك

 

 روش کار

  يبر طراح يپژوهش مبتن نیا تیبا توجه به موضببوع و ماه

ده  اسبببتفا   خته یپژوهش آم كردیروش از رو نی، در ا الگو ارائه 

ع موضو يفیطرح پژوهشگر ابتدا از نظرگاه ک نیا درشده استه 

 یان حوزه پژوهش را با شبببرکت کنندگان محدود که خبرگ        

به گردآور         يم قیتحق با ابزار مصببباحبه،  ند و  داده ها   یباشببب

دل م یو ارائه  يفیک یهاافتهی یپرداخته اسبببته سبببمس بر مبنا

 امقدنسبت به ساخت ابزار مورد نظر ا   ق،یمتناسو با موضوع تحق  

ه ب شبببده  هی نموده اسبببته در مرحله دوم با اسبببتفاده از ابزار ته    

اسببباس در  نیبر ا .خته اسبببت  پردا يکم یها داده یگردآور

  کاربست یياقتضا یارائه الگو يپژوهش حاضر، به منظور طراح

آن در دانشببگاه علوم  يو اعتبارسببنج رانیمد تفویضببيسببب  

 استفاده شده   يفیت  از روش ک يیتحل كردیمشهد با رو  يپزشك 

ته ی   یتدم یاسبببته برا و  يپس از طراح ،يفیبخش ک یها اف

دانشبببگاه علوم   رانیمد  هی لت کپرسبببشبببنامه، آن را جه     نیتدو 

 همشهد ارسال نموده است يپزشك

تدا از نظرگاه ک    با    يفیپژوهشبببگر اب موضبببوع پژوهش را 

به  بوده و قیتحق یشرکت کنندگان محدود که خبرگان حوزه  

رو در رو،   های مصاحبه به صورت هدفمند انتخاب شده بودند ،

  شتر یصاحبه ب ه زمان هر مپرداخته است  افتهیساختار   مهیو ن قیعم

پاسبب، ،  -باز یيهابا طرح پرسببش به طول انجامید و قهیدق 60از 

انجام  یبرا هم نینه شده است   یاطالعات مورد نظر جمع آور

مطرح شبببده توسبببط  یها  دگاه ی د ازتر  قیدق یبرداشبببت ها 

مشبارکت کنندگان، مصباحبه ها پس از ضببط شبدن بالفاصبله       

گردیده    گفتگوها مرور  قرار گرفته و  هی اول يی و تحل هی مورد تجز

شده  جمع يفیک های داده ستفاده از روش تحل  آوری  ت ،   يیبا ا

و مورد   یيشبببناسبببا  يو فرع اصبببلي عوامي و ها مقوله   ،یمفاه 

3 Wikaningrum 
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و ارائه   يفیک یهاافتهی یقرار گرفته اسببته سببمس بر مبنا يیتحل

ساخت ابزار مورد      ق،یمدل متناسو با موضوع تحق    ی سبت به  ن

شده   هیسته در مرحله دوم با استفاده از ابزار ته  نموده ا امنظر اقد

نمونه آماری در    .پرداخته اسبببت  يکم یها داده یبه گردآور 

  يدانشگاه علوم پزشك رانیخبرگان و مدنفر از  12مرحله کیفي، 

  يدر دانشبببگاه علوم پزشبببك يتیریتجربه مد یمشبببهد  که دارا

و عالقه دانشگاه  این  در  تیریسال مد  10از  شیمشهد،  سابقه ب  

شند که ، طي فرایندی هدفمند و به  مند و آشنا به موضوع     مي با

روش گلوله برفي به منظور مشارکت در پژوهش انتخاب شدنده 

دانشگاه   رانیمددر بخش کمي مورد نظر  یجامده آمارهم نین 

جهت   که باشبببند  ينفر م  130مشبببهد به تدداد    يعلوم پزشبببك

ساده استفاده شده و      يصادف گیری تنمونه انتخاب نمونه از شیوه 

شده      ازیحج  نمونه مورد ن ستفاده از جدول مورگان برآورد  با ا

نه  اسبببته گاه علوم   رانیمد  در بخش کمي آماری  نمو دانشببب

ه روش نمونه گیری در باشند  ينفر م 97 مشهد به تدداد  يپزشك 

این تحقیق ، در بخش کیفي نمونببه گیری گلولببه برفي و در       

 نیدر ایری تصادفي ساده مي باشده    بخش کمي، روش نمونه گ

تام      قیتحق خذ  هت ا له ک    نیج بار در مرح   رییاز درگ يفیاعت

توسبببط مشبببارکت     ينیمدت و مشببباهده مداوم و بازب     يطوالن

  دییتا تیقابل شیافزا یبرا نیکنندگان استفاده شده استه هم ن   

های خام، تفسبببیرها و        ق،یتحق نیدر ا به بررسبببي داده  محقق 

ه محقق پس از اسببتپرداخته  قیه ها به طور دقپیشببنهادها و یافت

خود را به سه نفر از متخصصان ارائه داده است  یداده ها ي،یتحل

ابزار   یيایاساس پا نیشده است و برا دییاصالحات تا يو با اندک

شده در مطالده ک    ستفاده  در بخش  قرار گرفته دییمورد تأ يفیا

، مدلي که   جهت روایي یا اعتبار سبببنجي در مرحله کمي  کمي 

در مرحله کیفي بدسبببت آمده اسبببت روایي صبببوری و محتوا  

توسبببط اسببباتید و متخصبببصبببان اخذ گردیده اعتبار سبببنجي با 

مدادالت سببباختاری )روایي تحلیي عاملي( اخذ نیز انجام شبببده  

اسبببته جهت پایایي نیز با اسبببتفاده از آزمون آلفای کرونبا ،          

آلفای ضببریو ضببریو پایایي هر مقوله بدسببت آمده اسببته   

برای  SPSSکرونبا  محاسبه شده با استفاده از نرم افزار آماری    

صببدم  70ها باالی نمونه مقدماتي، مقدار آلفا در کلیه شبباخص

ست بود شنامه از اعتبار باال و قابي     ، لذا ميه ا س توان گفت که پر

باالی          ماد  یت اعت قابل قبولي برخوردار اسبببت و نشبببان دهنده 

باشببده الزم به رکر اسببت که میزان  های مورد بررسببي ميمؤلفه

پرسبببشبببنامه و    آلفای به دسبببت آمده حاکي از قابلیت اطمینان       

داده   يیتحل یبرادر نهایت  ههمسببباني دروني گویه های آن بود

  يی از تحل هی اول یمصببباحبه ها   يفیک بخشپژوهش در  نیا یها 

  ببببادهیروش، نخسببببت بببببه پ  نیاسته در ا  دهیت  استفاده گرد 

ها پرداخته شده استه سمس  بط شدة مصاحبهض یمحتوا یسباز 

سمس، با نا        یهاو بخش شیپاال سته  شده ا ستخراج   ممرتبط ا

ها، طبقات متناسببو با اهداف پژوهش  از بخش  یهر  یگذار

مرتبط متون   یهبباکببه بخش ویببترت نیاسبببتخراج شببببده بببد

به دست آمده   یهاو شاخص رهایشد و کُدها در مت  یکُدگذار

  ها يی تحل یبرا يفیه در بخش کگردند يم نییتب قیتحق اتی از ادب

 زین يبخش کم دره استفاده شده است     ودایاز نرم افزار مكس ک

  ؛يفیتوصبب یهاشببده، از روش یگردآور یهاداده يیتحل یبرا

ند: م      شیشببباخص گرا  مان   یها و شببباخص  نیانگی به مرکز 

  ریسبببا نیوههه و هم ن انسی وار ار،ی مانند: انجراف مد   يپراکندگ 

: از آزمون  يو درصببد، و آمار اسببتنباط يها مانند فراوانشبباخص

فا  با  و تحل  یآل ی تا  يعامل  يی کرون دادالت     یدی و روش م

ستفاده م   يبه منظور بررس  یساختار    گردد،يسؤاالت پژوهش ا

 نیدر ا يبخش کم يی تحل یروش برا نیترروش، مناسبببو  نیا

و  يیتحل یبرا یمدادالت سببباختار يیاز تحل رایپژوهش بوده، ز

  يکم يیتحل یاسببتفاده کرده برا توانيم ینظر یهاآزمون مدل

  يو نرم افزار پ  spss 22از نرم افزار يبیتدق یهايیها و تحلداده

پرسشنامه محقق  در بخش کمي  قیابزار تحق  ال اس استفاده شده

با دو مولفه  ریمد طیمقوله شببرا 3باشببد که شببامي   يسبباخته م

، مقوله  ریمد  یفرد نیب یها  يگژیوو   ریمد  یفرد یها  يژگیو

  ردستانیز طیشرابا ی  مولفه ماهیت ش ي و مقوله  ش ي طیشرا

  25ی  با فرد یها يژگیوي و روانشناخت یها يژگیوبا دو مولفه 

 هباشد يم هیگو ایسئوال 

 

 نتایج

باشد  يم ختهیبه صورت آم قیتحق نیا نكهیبا توجه به ا

صاحبه ها استخراج م يیکه از تحل یيدر قسمت اول، داده ها
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 يقرار گرفته سمس در بخش کم يشده است مورد بررس

با شروع  قیتحق نیدر ا هردیگ يقرار م يیو تحل هیمورد تجز

مدنادار و سمس  های گزاره آن خالل در و ها انجام مصاحبه

در   یمربوا به آنها مشخص شد و بدد از آن، مفاه  یمفاه

 یپژوهش برا نیدر ا ای نهیزم هنظریه شدند بسته ها، مقوله

که  ها بر داده يمبتن هینظر ی ارائه زنی و ها داده يیتحل ندیفرا

 ياست که در ط هایي داده از برگرفته شده، استفاده آن از

شده  يیو تحل گردآوری مند پژوهش به صورت نظام ندیفرا

 های هیو نظر يتحلی ها، داده یروش گردآور نیاسته در ا

 هدان تنگاتنگبه ه  در ارتباا  یينها

 هیاول ایکد باز 25مصاحبه بدست آمده  یداده ها نیاز ب

استخراج شده تفویضي  يمربوا به کاربست سب  ارتباط

باز را  ای هیاول یکدها نكهیاسته در ادامه محقق، به منظور ا

مرتبط با آنها را  یقرار دهد، مولفه ها یدسته بند  یدر 

نموده است که در  نیتدو مقولهکرده و به صورت  یيشناسا

 آن اشاره شده استه یينها جیبه نتا يیر

 

  هیاول یکدها یمقوله بند - 1جدول

 تم مقوله مفهوم کدباز

 (1پروری ) تمایي مدیر به جانشین

 ویژگي های فردی مدیر

 شرایط مدیر

 سب  تفویضي

 (3)اعتماد باال به زیردستان

 (1)تسلط مدیر بر فدالیتها 

 (1کارکنان) های توانمندی کارگیری هتوانایي در ب

 (1)تمایي مدیر به واگذاری امور به زیردستان

 (1)عدم تمایي مدیر به دخالت در برنامه ریزی 

 (3)ایجاد انگیزه در وظایف محول شده به کارکنان

 ویژگي های بین فردی مدیر

 (3)تمایي به ترغیو زیردستان

 (3)هتمایي به ارتباا ی  طرف

 (3)عدم تمایي به نظارت

 (3)تقویت اعتماد به نفس زیردستان

 (3زیردستان) به کم  و یاری

 (3)اطمینان از ظرفیت عاطفي زیردستان

 (3)تمایي به گسترش اعتماد بین کارکنان

 (1)تناسو ش ي با توانمندی شاغي

 (1)شرح ش ي واضح و روشن شرایط ش ي ماهیت ش ي

 (1)وظایف ساده و روزمره

 (3)وجود کارکنان با انگیزه

 ویژگي های روانشناختي

 شرایط زیردستان

 (1)وجود تخصص در زیردستان

 (1) نیاز نوآوری و خالقیت زیردستان

 (1)برخورداری تحصیالت علمي و دانشگاهي

 ویژگي های فردی

 (1) زیردستانت محوله توانایي و پتانسیي الزم برای انجام امورا

 (1) مسئولیت پذیری زیردستان

 (1) مهارت تشخیص موقدیت زیردستان

 (1) تجربه و فه  باالی زیردستان
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ساس داده ها  صاحبه، در بخش ک  یبرا سب    ،يفیم ت  

و  يشبب ل طیشببرا ر،یمد طیشببرا یشببامي مقوله ها يضببیتفو

 باشده  يم ردستانیز طیشرا

ست که     در توضیح م  شایان رکر ا شرایط مدیر،  قوله ی 

 ياسببتفاده م ،یواگذار ای يضببیاز سببب  تفو رانیمد يزمان

دارد و  ردستان یبه ز اریو اخت تیبه دادن مسئول  يیکند که تما

شته   تگرینقش حما شتر یدارد که ب نیبه ا يیکار، تما نیبا ا دا

شد و جنبه ها  شد ز  یبا ستان یر  نهیسب ، در زم  نیرا با ا رد

کار  یها  مان  ،یمختلف  از  رانیمد  يفراه  آوردهمدموال ز

و  یساالر  سته یکه به اصول شا   ندینما يسب  استفاده م   نیا

ش  شنده    یپرور نیجان شته با ش ي در     اعتقاد دا شرایط  مقوله 

سببب  تفویضببي، شببامي ماهیت شبب ي مي باشببده منظور این  

اسببت که در برخي مواقع، مدیر به اقتضببای شببرایط شبب ي از 

سو با       سب  تفوی  ش ي متنا ستفاده مي نماید ه چنان ه  ضي ا

توانمندی شبباغي باشببد و یا اینكه زیردسببتان به خوبي درك 

درسببتي از انجام وظایف و شببرح شبب ي خود داشببته باشببند،  

 مدیران از این سب  استفاده مي نماینده 

مقوله شرایط زیردستان، شامي مفاهی  ویژگي های حرفه ای    

ختي زیردسببتان مي باشببده در  فردی و ویژگي های روانشببنا

واقع استفاده از سب   تفویضي در مواقدي بستگي به شرایط      

زیردسببتان دارده به عنوان ملال زماني که زیردسببتان باانگیزه  

باشببند و یا تمایي به انجام کار داشببته باشببند از این سببب     

اسبببتفاده مي شبببوده هم نین زماني که تحصبببیالت علمي و 

ا انجام وظیفه ی آنها سنخیت داشته دانشگاهي در زیردستان ب  

  باشد این سب  مدموال سب  غالبي استه

شده از داده ها    يفیمدل ک (1شكي )  ستخراج  صاحبه با   یا م

  دهده يرا نشان م ودایمكس ک يفینرم افزار ک

 

 

 س کیودامدل کیفي ت  سب  ارتباطي تفویضي، استخراج شده از داده های مصاحبه با نرم افزار کیفي مك -1شکل 

 

از  ق،یتحق یداده ها يیو تحل هیبه منظور تجزدر ادامه 

به روش حداقي مربدات  يابیالگو   یبرا یروش دو مرحله ا

مدل اندازه  نییاستفاده شده استه مرحله اول شامي تد يجزئ

 نییاست و مرحله دوم شامي تد یيو روا یيایپا قیاز طر یریگ

 ،يبرازندگ یشاخص ها يیتحل قیاز طر یمدل ساختار

استه در مرحله اول از برآورد  ریمس يیو تحل نییتد ویضرا

 ياستفاده م یریمدل اندازه گ يبه منظور بررس یيایو پا یيروا

ساختار   یداده ها با  يهماهنگ یدییتا یشود که روشها
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 يعامل يیه در واقع، تحلندینما يم يرا بررس نیمد يعامل

 دهیبرگز رهایمت  يمدرف یکه برا یيها هیگو يستگیشا یدییتا

 ریمس يیکنده در مرحله دوم از تحل يم يشده اند را بررس

مدل  يجهت بررس نییتد ویبرازش مدل و ضر یشاخص ها

 قیتحق یریاز آنجا که مدل اندازه گ هشودیاستفاده م یساختار

 ي، اندكاس قیتحق یباشد آزمونها برا يم ياز نوع اندكاس

( پیش از 2010الدات هیر )ه مطابق با مطگردد يم  انتخاب

انجام هر آزموني در مدل های اندازه گیری اندكاسي ، باید 

آزمون همگن بودن به جهت ت  جنسي کردن یا ت  بددی 

از  شیآزمون پ کردن سئواالت ی  مت یر انجام گیرده

 ق،یتحق اتیبه منظور آزمون فرض یمدادله ساختار یمدلساز

  یتكن قیاز طر الزم است اعتبار ابزار سنجش پژوهش

 يیتحل جینتا -2ه که در جدول شود دییتا یدییتا يعامل يیتحل

 بیان شده است: پرسشنامه های هیگو یبرای دییتأ يعامل

 

 

 پرسشنامه های هیگو یبرا یدییتأ عاملي يیتحل جینتا -2جدول

 آماره بارعاملي چولگي کشیدگي گویه مولفه مقوله مضمون

سب  ارتباطي 

 تفویضي

 مدیرشرایط 

 ویژگي های فردی مدیر

p1  -1.708 0.638 0.927 28.903 

p2  -0.309 -0.042 0.698 4.825 

p3  1.895 0.103 0.462 1.586 

p4  2.170 0.826 0.665 5.285 

p5  -2.017 0.344 0.734 5.335 

p6  -0.149 -0.065 0.043 0.151 

 ویژگي های بین فردی مدیر

p7  0.743 0.029 0.815 14.225 

p8  0.702 1.631 0.738 5.585 

p9  1.313 1.425 0.215- 0.972 

p10  1.059 -0.848 0.058- 0.202 

p11  6.654 2.868 0.728 3.956 

p12  5.837 0.652 0.537 2.217 

p13  1.895 -0.103 0.208 0.556 

p14  1.265 0.711 0.738 5.847 

 ماهیت ش ي شرایط ش ي
p15  4.267 -1.148 0.766 2.777 

p16  6.198 -1.982 0.908 9.860 

p17  -0.986 -0.603 0.364- 0.842 

 ویژگي های روانشناختي شرایط زیردستان
p18  5.185 -0.924 0.704 2.889 

p19  1.895 0.103 0.839 11.474 

p20  19.459 -4.356 0.841 2.923 

سب  ارتباطي 

 تفویضي
 ویژگي های فردی شرایط زیردستان

p21  5.837 0.356 0.824 5.094 

p22  2.664 0.352 0.896 10.833 

p23  1.895 0.103 0.919 19.019 

p24  5.859 -1.337 0.902 15.438 

p25  2.664 0.352 0.855 8.468 
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که  یدییتا يعامل يیمدل تحل يبار عامل -1نمودار 

 يباشد را نشان م يبر اساس آزمون همگن بودن م يكیتكن

 دهده

 
 

 دهد يباشد را نشان م يبر اساس آزمون همگن بودن م يكیکه تكن یدییتا يعامل يیحلمدل ت يبار عامل -1نمودار 

 

به  رهایمت  يتمام يبار عامل افته،یبرازش عاملي يیدر مدل تحل

 های هیگو ينیبشیدر پ17و  10،13، 9، 6، 3جز سواالت

دار با صفر تفاوت مدنا یدارا 95/0 نانیمربوطه در سطح اطم

مرحله  نیباشد لذا در ا يم شتریب 0.5از  يعاملبود و مقدار بار 

کنار  ندیو از ادامه فرآ دشون يسئواالت مذکور حذف م

مدل پژوهش با توجه به شاخص  نیشونده هم ن يگذاشته م

 یگرید یدر نمونه ها دیبا رهایمت  یکننده  یریاندازه گ یها

در  نیرا ارائه دهده بنابرا يمشابه یبرآوردها زیاز همان جامده ن

 يمتفاوت یاصالح شده، آزمون ها ياندكاس یریمدل اندازه گ

کرونبا ،  یه آزمون آلفاردیگ يمدل انجام م یيایپا یبرا

 ویخارج از مدل و ضر ریمت   یسئواالت  يدرون يمبستگه

را داخي  ریمت   یسئواالت  يدرون يهمبستگ ،يبیترک یيایپا

 وی( ضر1986دهده مطابق با نظر فورني و الرکر) يمدل نشان م

نشان  -3جدول  جیباشد که نتا 0.7 یباال دیکرونبا  با یآلفا

 هاست دهیردگ تی، رعا ویضر نیدهد ا يم

 

 

  



 

 و همكاران یده لیال صابری فتحيس                                                                                                                      ارائه الگوی سبک تفویضي مدیران -1624

 مصطفي دریادار  و همكاران

 يضیتفو يسب  ارتباط قیمدل تحق یبدست آمده برا یيایپا جینتا -3جدول 

 پایایي ترکیبي آلفای کرونبا  مولفه های تحقیق ردیف

 0.893 0.870 سب  ارتباطي تفویضي 1

 0.924 0.903 شرایط زیردستان 2

 0.875 0.850 شرایط ش ي 3

 0.885 0.852 شرایط مدیر 4

 0.870 0.722 ماهیت ش ي 5

 0.841 0.763 ویژگي های بین فردی مدیر 6

 0.839 0.713 ویژگي های روانشناختي 7

 0.945 0.927 ویژگي های فردی 8

 0.853 0.766 ویژگي های فردی مدیر 9

 هیکرونبا  کل یدهد آلفا يول فوق نشان مجد جینتا

 باشده يم شتریب 0.7از  قیتحق یرهایمت 

سب   یالگو يبه منظور تناسو و اعتبار بخشدر ادامه 

 ایهمگرا و واگرا و  یي، الزم است از روا يضیتفو يارتباط

 زانیکسو کرد که م نانیآنها اطم يهمان وجوه اعتبار افتراق

هر دو مورد از آنها به صورت دو به دو، کمتر  نیب يهمبستگ

ابداد  نیب ياست و براساس آن عدم همموشان0.9از عدد 

شود که  يم دییتا زین يدرقالو اعتبار افتراق قیتحق یرهایمت 

این  شوده يواقع م دییآن اعتبار سازه مدل مورد تا جهیدر نت

 ( برای روایي همگرا2009و همكاران ) 1آزمون توسط هنسلر

باید بزرگتر از  AVEپیشنهاد شد و بیان شد که در هر مت یر 

 ياستخراج انسیوار نیانگیآزمون م جینتا-4جدولباشده  0.5

 دهده يرا نشان م

 

 

 يضیتفو يسب  ارتباط ياستخراج انسیوار نیانگیآزمون م جینتا -4جدول

 آزمون میانگین واریانس استخراجي مولفه های تحقیق ردیف

 0.546 ي تفویضيسب  ارتباط 1

 0.609 شرایط زیردستان 2

 0.545 شرایط ش ي 3

 0.547 شرایط مدیر 4

 0.771 ماهیت ش ي 5

 0.520 ویژگي های بین فردی مدیر 6

 0.635 ویژگي های روانشناختي 7

 0.774 ویژگي های فردی 8

 0.597 ویژگي های فردی مدیر 9

                                                           
1 .Henseler 
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قي از مطالدات فورني و الرک       2009هنسبببلر  یان  به ن ر ب

سبت به هر مت یر دیگر     سئواالت هر مت یر ن کرد که عالوه بر 

خود مت یرها نیز باید نسبت به ه  واگرایي داشته باشند )یدني 

یا همبسبببتگي بحراني( ه از این رو در     عدم وجود ه  خطي 

همبستگي بین مت یرهای مكنون به جای اعداد ی   -4جدول

 AVEر گذاشببته اسببته جذ AVEروی قطر اصببلي، جذر 

هر مت یر از همبسبتگي آن مت یر با مت یرهای دیگر باید بیشبتر   

 دهده يآزمون فورني و الرکر را نشان م جینتا 5جدول باشده 

 
 

 آزمون فورنل و الرکر سبک ارتباطی تفویضی -5جدول 

سب   

 تفویضي

شرایط 

 زیردستان

شرایط 

 ش ي

شرایط 

 مدیر

ماهیت 

 ش ي

ویژگي های بین 

 فردی مدیر

های ویژگي 

 روانشناختي

ویژگي های 

 فردی

ویژگي های 

 فردی مدیر

         0.988 سب  تفویضي

        0.880 0.918 شرایط زیردستان

       0.950 0.609 0.752 شرایط ش ي

      0.868 0.604 0.563 0.828 شرایط مدیر

     0.877 0.576 0.742 0.780 0.842 ماهیت ش ي

ویژگیهای بین 

 فردی مدیر

0.820 0.582 0.642 0.737 0.615 0.921    

ویژگي های 

 روانشناختي

0.760 0.821 0.387 0.536 0.526 0.592 0.997   

ویژگي های 

 فردی

0.878 0.863 0.632 0.501 0.800 0.499 0.640 0.879  

ویژگي های 

 فردی مدیر

0.677 0.393 0.466 0.725 0.421 0.748 0.345 0.362 0.772 

 
 ينانیبرازش قابي اطم یشاخص ها PLSکه  يیاز آنجا

مدل  تیفیسنجش برازش مدموال در مطالدات ک یندارد به جا

کند سئواالت هر  يم يآزمون بررس نیشوده ا يم يبررس

ه ردیگ يخود را اندازه م یرهایمت  يمناسب تیفیبا ک ریمت 

متقاطع شاخص  یيآزمون از آزمون روا نیانجام ا یبرا

آزمون روایي متقاطع شاخص  شود ه يم استفاده ياشتراک

 سنجیده مي شوده 35ه0و  15ه0،  02ه0اشتراکي با سه عدد 

 

 آزمون روایي متقاطع شاخص اشتراکي سب  ارتباطي تفویضي  -6جدول

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

 0.2487 582.2399 775 سب  ارتباطي تفویضي

 0.4499 136.4344 248 شرایط زیردستان

 1  31 يشرایط ش 

 0.2883 220.6413 310 شرایط مدیر

 0.3195 42.1881 62 ماهیت ش ي
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 0.2483 116.5083 155 ویژگي های بین فردی مدیر

 0.2302 71.5921 93 ویژگي های روانشناختي

 0.6136 59.8954 155 ویژگي های فردی

 0.3326 82.7567 124 ویژگي های فردی مدیر

 یها  مانده  یربدات باق  م نیانگی م شبببهیر وی آزمون ضبببر

و  نگيیرسببما توسببط ر 2012اسببتاندارد شببده   که از سببال  

ست مقدار آن با     يهمكارانش به پ شده ا ضافه   يست یال اس ا

بدسببت آمده   0.063 قیتحق نیکمتر باشببد که در ا  0.08از 

شببوده  يم دییمدل تا نیاسببت که لذا برازش مدل براسبباس ا

که تمام    (Gofبرازش  ) یيكویجهت شببباخص ن   نیهم ن

ساختار  یریمدل اندازه گ یها ينیب شیپ  تیفیرا ک یو مدل 

سبه م  0.36و  0.26،  0.01کند با  يم يسنج  شود که   يمحا

شان م      0.704عدد  ق،یتحق نیدر ا ست که ن ست آمده ا  يبد

 باشده  يم یشاخص قو نیا یدهد اندازه 

 

 بحث و نتیجه گیری

 فیاانجام وظ   قیهماهنگي از طر  جاد یا ت،ی ریهدف مد  

خود ترتیبي مي  فیوظا  قیاز طر ران،یاسبببته مد   تيیریمد 

سیله د  صورت   يیبا حداکلر کارا گرانیدهند که کارها به و

دست یافته اند که تنها   جهیها به این نت ه مدیران سازمان ردیپذ

را اداره کرد،  شبببانتوان سبببازمانهای يو مقررات نم نیبا قوان

ه در مدیریت باید و توسببد تیموفق یبلكه در کنار آن ها برا

بود و از  یقو ،يو مردم یفرد انیببم یاز نظر مهببارت هببا

ها    هارت  باط  یم یان        يارت نان و مشبببتر کارک با  در برخورد 

ستفاده کرده وجه تمایز مدیران پ  سازمانها  شرو یا موفق  یدر 

ها     هارت  ها، م طا   یرهبر یآن  با  اگر(ه  11اسبببت)  تو ارت

داشته   يارتباط یبه مهارت ها يکاف يمدیران سازمان؛ آشنای  

ارتباا با کارکنان و مشببتریان  یتوانند در برقرار يباشببند، م

سازمان خود را مدیریت     صورت مؤثر عمي نمایند و  خود به 

بازار رقابت      تی کنند و موقد   نیتضبببم يو جایگاه خود را در 

 یسب  ها  اربست راستا ک  نیبرسنده در ا  تینماید و به موفق

به  يابیسبببو با آن در دسبببتمتنا طیدر شبببرا  رانیمد يارتباط

 باشد يفوق الداده م يتیاهم یسازمان دارا یبرا يرقابت تیمز

سبببازمان و کارکنان را      یها  یکه توانمند   يقیبه تحق  ازی و ن

س  یبرا سازمان  دنیر صالح کند، کامالً   يبه اهداف  آگاه و ا

سد ي به نظر م یضرور  سب  های     ه ر ستا در بین  در این را

ویضي از اهمیت بیشتری برخوردار   ارتباطي مدیران سب  تف 

اسبببت چرا که در شبببرایط کنوني  برخورداری کارکنان از     

بو ه  افزایي           ند سببب ها مي توا کار جام  یار در ان اراده و اخت

جه         یده  و در نتی کاری گرد های  عملكرد افراد در گروه 

عملكرد بهتر را برای سببازمان در دسببتیابي به اهداف خود به 

شته باشده   را به  یریگ یسب ، رهبران تصم   نیدر ا همراه دا

گذار م  ند يگروه وا به ز  کن ها  تان  یه آن جازه م  ردسببب ند يا  ده

صم  یهاکننده در مورد روش یگذار هدف ه رندیبگ  یکار ت

سبببب    نیکننده ا  نیینقش افراد و سبببرعت کار خود را تد   

صورت  شد و     يگروه همان هدف کل کهيدر شته با رهبر را دا

عمي  يعتماد داشته باشد، به خوب  ا هگرو یرهبر به همه اعضا 

 اریکه کارشببناسببان بسبب یيهاتیسببب  در موقد نیه اکنديم

ستند؛ م  سته، یشا  شد  دیمف توانديدر گروه ه در  توانديم و با

سب  رهبر    زهیبا انگ یها یت شده در   یو با دانش باال مؤثر با

خودگردان و خودمختار   یها  یعنوان تبه  ها  یت ،يضبببیتفو

ضي یا واگذاری،    هم نین  هوندش يشناخته م  سب  تفوی در 

مدیر یا رئیس مسئولیت خود را به زیردستان واگذار مي کند   

و نقش حمایتگری به خود گرفته و ترجیح مي دهد تا بیش       

به نقطه نظرات دیگران         یاری شبببود و  نو دیگران  تر از جا

داده  ری)مخاطبان( اهمیت زیادی مي دهده در این روش مد       

ئه          های کمتر در ر  ماع کمتر ارا فه و حمایت اجت با وظی طه  اب
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مي کند و سببدي بر تسببهیي گسببترش اعتماد بین کارکنان و  

 ری انگیزش در انجببام وظببایف محول بر آن هببا دارده مببد         

تفویضببي دخالت خود را در برنامه ریزی، کنترل، جزئیات و 

ممكن کاهش مي دهد و بدد از  اقيتصبببریح هدف ها به حد

نجام شببود اجازه مي دهد و بدد از توافق توافق بر آن ه باید ا

تان               که زیردسببب هد  جازه مي د جام شبببود ا ید ان با بر آن ه 

سیدن به هدف       سئولیت انجام کارها و راه های ر شان م خود

ند و بر عهده بگیرنده مد       که از سبببب      یریها را تدیین کن

کنترل امور را به دسبببت خود   داسبببتفاده مي کن   يضبببیتفو

مارد و از ح     های اجتماعي غیر الزم      کارکنان مي سببب مایت 

توانببد   ينم    گبباه ی ه  ری مببد  یبب(ه 4خودداری مي کنببد)   

ها      تی مامور  به تن ند وتحت        یيسبببازمان را  جام برسبببا به ان

تر  نیپائ  یرا به رده ها   اراتی از اخت يبخشببب دی با  يطیشبببرا

مد     ضیتفو تدا  بي تفو   یکارها   دی با  ریکند ه در اب را  ضیقا

ناسبببا   ب  یچه امور  نكه یکند و ا  یيشببب  دی با  یه چه افراد را 

با   اراتی اخت یقبي از واگذار   ریمد  نیگردد ه هم ن ضیتفو

کارمند مورد نظر مذاکره و موارد مورد انتظار خود را اعالم     

نظارت ودر صببورت   اریاخت ضیو سببمس بر روند تفو  دینما

تا   ما         جیحصبببول ن طه ح نان مربو کارک ظار از   تی مورد انت

و  یفرد اتیخصبببوصبببو  شببب ي تیماه هم نینه (23)کند

را به سمت   ریدر انجام امور محوله مد زیردستان  يروانشناخت 

 هکند يم قیتشو يضیسب  تفو نیاستفاده از ا

ستا  ضا  الگوی نییبه دست آمده و تب  جینتا یدر را  یياقت

 يم در سببازمان رانیمد يضببیتفو يکاربسببت سببب  ارتباط

 يضبببیتفو يکاربسبببت سبببب  ارتباط    برای توان گفت که   

و  ها مقوله هیکلاه علوم پزشبببكي مشبببهد در دانشبببگ رانیمد

سزا   مولفه های  ست آمده نقش به  سب      یيبد ست  در کارب

در تبیین سبببب  ارتباطي    دارنده مدیران   يضبببیتفو يارتباط 

در برخي از  سبببوال پژوهش نیحاصبببي از ا جینتاتفویضبببي 

قات کمي همسبببو    لال   اسبببتهتحقی حسبببن نژاد و بدنوان م

كاران  که     8()1398) هم ند  ها    نیب( نشببببان داد هارت   یم

                                                           
1 De Clercq 
2 Johanson 

باط  طه مدن    يارت مذاکره راب له   وجود دارده یدار يو  در مقو

كاران)      مدیر، جدفری و هم های فردی  ( 24()1397ویژگي 

یان کردند که    در  تفویضبببي و خدمتگزار  یسبببب  رهبر  ب

و عملكرد  به شبب ي شببده اقیاشببت شیباعث افزا مارسببتانها،یب

و 1دی کلرك    مطببالدببه  سببببازمببان را بهبود مي بخشببببده        

باعث      ینشبببان داد، رهبر( 25()2014كاران) هم خدمتگزار 

 یها و کارکنان شببرکت رانیدر مد يشبب ل اقیاشببت شیافزا

 2جببانسبببون  ه شبببود يم  اطالعببات و ارتببباطببات    یفنبباور 

 يضببیتفو یرهبر نشببان داد اسببتفاده از سببب   (26()2017)

 چشببب  جادیا انه،یمشبببارکت جو یکار یفضبببا جادیباعث ا

سو در کوتاه مدت   جادیا یداریتداوم و پا انداز، اهداف منا

یان  4()1396ه هم نین احمدی و چیت سببباز)   شبببود يم ( ب

که سبببب  های رهبری بر مدیریت جانشبببین پروری        کردند 

سب  رهبری      و تأثیر دارند  شده،  سب  های بررسي  در بین 

سببایر سببب  ها بر   دارای تأثیر بیشببتری نسبببت به  تفویضببي

جانشبببین پروری اسببببت      یت  ده حسبببن پو   مدیر طال ر و ه م

بر اعتماد  یسببب  رهبر( نشببان داد که 27()1399همكاران)

اثر گذار است و سب  رهبری تفویضي  رویپ-در روابط رهبر

شده    شترین تاثیر مي با و همكاران  3الكاتانى هم نین  دارای بی

که مدیران مالزیایى تمایي دارند  نشان مى دهد  (28)( 2011)

فه مدار باشند  هوشیار و وظی  از شخصیت هایى لذت ببرند که  

هسببتنده این مدیران  و نسبببت به کسببو تجربه اندطاف پذیر 

در  کننده  اسببتفاده تفویضببيتمایي دارند از سببب  مدیریتى 

تان     یت پذیری یكي از     مقوله ویژگي های زیر دسببب مسبببئول

سته  بدنوان ملال          شده ا شناخته  ضي  سب  تفوی  عوامي در 

ه ای به  ( در مطالد  15( )2020)4ووالن یمدروف اکبر و سبببار

ها    تفویضبببي یرهبر ریتأث بررسبببي  هارت  باط  ی، م ،  يارت

سئول  ياجتماع یمهارت ها ي اجتماع یریپذ تیو اعتماد بر م

 ياجتماع تیافراد درمورد مسببئولپرداختند و بیان نمودند که 

ه  هم نین قرار دارند تفویضبببي یرهبر ریتحت تأث ماًیمسبببتق

یافتند که    ( به این نتیجه دسبببت   17()1396زارع و همكاران) 

3 Alkahtani 
4 Ma’ruf Akbar, Sariwulan  
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 یها کننده ملبت و مدنادار مهارت    ينیب شیدانش پ مدیریت

 یپذیر تیمسئول  است،  کارکنان یپذیر تیو مسئول ي ارتباط

ست ي ارتباط یها کننده ملبت و مدنادار مهارت ينیب شیپ ه  ا

ي کارکنان من جمله انگیزه یكي از روانشبببناخت یها يژگیو

ب  رهبری اسببببته        خاب سببب مي موثر در  انت و  رایمات عوا

( نشان دادند که استفاده از سب  رهبری     29()2020)1يآلوس 

ضي بر  ضا  زانیم تفوی کارکنان در جامده مورد  زهیو انگ تیر

( در بیان 30()1395ه قره و حسبببامي)دارد یادیز ریمطالده تأث

و و تفویضبببي انسبببان مدار  تیریسبببب  مد نیبنمودند که 

ه وجود دارد یداري رابطه ملبت و مدن يش ل  شرفت یپانگیزه 

بادی و میرزاپوری)     باقي نصبببرآ یان  31() 1394هم نین  ( ب

در  تفویضببي های سببب  مدیریت ارتقاء مؤلفه باکردند که 

سا نمان بر میزان ازسا  شود نمازگیزش  ه ي کارکنان افزوده مي 

كاران)  که         32()1392طبیبي و هم ند  ید جه رسببب به این نتی  )

انگیزش     مهببارتهببای ارتببباطي در مببدیران اثر فراواني در          

نده نوع            مي تدیین کن عا نان  کارک نان دارد و انگیزش  کارک

سبببب  ارتباطي مدیران در سبببازمان مي باشبببده هم نین در 

 (1393) يو شببوق يآقاجانرابطه با خالقیت و سببب  رهبری 

تا  (33) تأث  جین نادار    ریپژوهش  بت و مد ب    مل رهبری  سببب

کارکنان در جامده پژوهش    تی را بر خالق رانیمدتفویضبببي 

( به این نتیجه   22() 1398ه شبببمسبببي و همكاران)  کرد دیی أت 

سیدند که   ضي  سب  رهبری   نیبر با  يو مهارت ارتباطتفوی

و  موریقاسببب  عل  وجود دارده رابطه  توانمندسبببازی کارکنان    

 جببهینت نیبببه ا خود یدر مطببالدببه ا (34)(1397همكبباران)

 زیهای رهبری ن و سب   تیخالق انِیکه در ارتباا م دندیرس 

ط  ناداری م    ۀراب بت و مد ها یان مت ی مل  نیبرقرار بوده هم ن ر

 توانمندی ریمت  انیملبت و مدناداری م ۀنشبببان داد رابط جینتا

 يبدن تیدر اداره های ترب تفویضي  کارکنان و سب  رهبری 

 2باگونهم نین واحدهای دانشببگاه آزاد کشببور وجود دارده 

 (63()2013)و همكاران   3گالردو و (35()2014)و همكاران  

خود به   یها  در پژوهش(37)(1395فاضبببي و همكاران )    و

                                                           
1 Matira,Kristelle, Awolusi 
2 Bhagwan, & et al 

کننده   يی نقش و اثرات قابي توجه، هماهنگ کننده و تسبببه       

کارکنان اشببباره کرده  یها یدر توانمند يمشبببارکت یرهبر

تا   درصبببد  رانیاز آن بود که هرگاه مد    يآنها حاک   جیانده ن

از کارکنان را در برنامه ها مشببارکت دهند، درباره  یشببتریب

 اراتی کنند و اخت  ياز آنان نظرخواه  یشبببتریوضبببوعات ب م

نان در نظر بگ  یها  هی اجرا توصببب یرا برا یشبببتریب ند، یآ  ر

ضاعف  زهیآنان دوچندان خواهد کرد و انگ یها یتوانمند  يم

در ( 9()2013) 4الرهبي خواهد شبببد  خته یدر وجود آنها برانگ 

در  تفویضبببي یرهبر دکه ی رسببب جه ینت نیبه ا  خود يقیتحق

مشبببارکت کارکنان در      انگیزش و شیباعث افزا  سبببازمان  

 هشودیم سازمان مختلف یها برنامه

در نهایت در راسببتای کاربسببت سببب  تفویضببي در     

مدیران دانشببگاه علوم پزشببكي مشببهد پیشببنهاد مي شببود که 

شك    شگاه علوم پز سب  تفو    يدان شهد  را در اولویت  يض یم

ساس ار اول قرار داده و برنامه ها و طرح های کاری خود را ب

شتر ا    صمی  گیری ها بی ستفاده  آن به پیش ببرنده از افراد در ت

صورت تیمي به ان       شند کارها را به  شته با سدي دا جام کنند و 

ساننده   يض یتفو يسب  ارتباط  تیجهت تقوهم نین در  بر

 ت،یبا جدّ دیمشببهد با يارشببد دانشببگاه علوم پزشببك رانیمد

، و مشارکت ها  ها یيتوانا ۀتوسد  ،یياخالق گرا ،ينیخوش ب

ا کار کارکنان فراه  آورند تا افراد ب یرا برا يمناسببب یفضببا

 راتییدر بسببتر مناسببو حرکت کنند و موجبات ت   يگروه

 اثربخش را فراه  آورنده

که این مطالده نشان داد  جهیکلي نت یدر ی  جمع بند

استفاده مدیران از سب  تفویضي در بهبود توان، انگیزه و 

؛ اما با توجه به اینكه در سازمان موثر استعملكرد کارکنان 

انجام شده  یمحدود یآمار نمونه یمطالده حاضر بر رو

 نبه محققی یآمار جوامع و در سایر شتریاست، مطالدات ب

های  پرداختن به سایر مهارتهم نین  شوده  مي هیآینده توص

ارتباطي مانند مهارت نوشتاری و غیرکالمي نیز به تكمیي 

ین زمینه کم  مي نمایده عالوه بر این مي توان با نتایج در ا

3 Gallardo & et al 
4 Al Rahbi 
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انجام مطالدات کیفي و بحث گروهي متمرکز راهكارهای 

 عملي جهت حذف موانع ارتباطي ارائه داده

 

 تضاد منافع

گونه تدارض منافدي در  چیدارند ه نویسندگان اظهار مي

 .مقاله وجود ندارد این مورد

 

 و تشکر ریتقد

 یدانشجویي در مقطع دکتر ۀز رسالمقاله بر گرفته ا این

بیرجند دانشگاه آزاد اسالمي واحد مدیریت منابع انساني 

در این پژوهش  کنندگان شرکت تمامي ه در پایان ازمیباشد

 هداری  را کمال تشكر و قدرداني
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 Abstract 
Introduction: Communication is one of the most important management 

processes in business. The nature of a manager's job requires that he 

communicate with employees, colleagues and customers and use the 

appropriate communication style.. Therefore, the current research was 

developed with the aim of designing and presenting a model for the 

application of managers' delegation style and validating it in Mashhad 

University of Medical Sciences. 

Material and Methods: The research philosophy is in the realm of 

pragmatism and the research method is mixed. Also, the research strategy in 

the qualitative part is theme analysis and in the quantitative part, survey. The 

statistical sample in the qualitative stage is 12 experts and managers of 

Mashhad University of Medical Sciences who were selected to participate in 

the research through a targeted process and using the snowball method. The 

statistical sample in the quantitative section was 97 managers of Mashhad 

University of Medical Sciences. The method of data collection in this research 

is an interview (face-to-face, in-depth and semi-structured) in the qualitative 

part and a questionnaire in the quantitative part.. To analyze the data of this 

research, in the qualitative part, Max Kyuda software was used, and in the 

quantitative part, spss 22 software and PLS software were used.. 

Results: The findings of the research on the contingency model of the use of 

delegated communication style by managers include 3 categories of manager's 

conditions with two components of the manager's individual characteristics 

and interpersonal characteristics of the manager, the category of job 

conditions with the component of job nature and the category of subordinates' 

conditions with two components of psychological characteristics and 

individual characteristics. Also, in the quantitative part, the results of the data 

showed that the mentioned model has the required validity. 

Conclusion: According to the results of the research, managers in Mashhad 

University of Medical Sciences can empower, grow and promote their 

employees by using the style of delegation and delegating authority to 

employees, which will eventually create the basis for proper succession in the 

organization.. 
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