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شناسایی و مدلسازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران دریایی
رامین جاللي ،4سیدمهدی الواني ،2اکبر حسنپور ،3يوسف محب زادگان

1

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگو و شناسايي ابعاد و مؤلفههای توانمندسازی مديران نیروی دريايي ارتش ميباشد .اينن
پژوهش از نوع ترکیبي است .در بخش کیفي از روش تحلیل اسناد سازمان و مصاحبه عمیق با خبرگان استفاده شده است و
در بخش کمي به آزمون اعتبار الگوی بدست آمده در بین مديران و افسران نیروی دريايي ارتش ميپنردازد .جامعنه آمناری
بخش کیفي شامل  22نفر از مديران و افسران نیروی دريايي ميباشد و بخش کمني شنامل منديران نینروی درينايي ارتنش
ميباشد که از طريق نمونهگیری تصادفي طبقه ای  422نفر انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها ،در بخنش کیفني از روش
مصاحبه عمیق و در بخش کمي از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ اعتبار و روايي در بخش کیفني از طرينق دو
روش بازبیني توسط مشارکت کنندگان و مرور توسط خبرگان غینر شنرکت کنننده و در بخنش کمني بنا اسنتفاده ازآلفنای
کرونباخ محاسبه شد که میزان آن  2/64بود .برای تحلیل دادههای بخش کیفي از روش تحلینل اسنناد سنازمان و مصناحبه
عمیق با خبرگان و برای تأيید و آزمون مدل مفهومي از تحلیل عاملي تأيیدی و از روش معنادت سناختاری اسنتفاده شنده
است .نتايج پژوهش نشان دهنده  9متغیر است که در قالب مدل ساختاری شامل -4:اثربخشي مديريت -2 ،دانش و مهنار ،
 -3پذيرش ريسک -1 ،دسترسي به اطالعا  -5 ،مشارکت در تصمیم گیری -9 ،فرهنگ سازماني -7 ،ايمان ميباشد .
واژگان کلیدی :مفهوم توانمند سازی ،ابعاد توانمند سازی ،مدیران نیروی دریایی ارتش

تاريخ دريافت مقاله65/42/42 :
تاريخ پذيرش مقاله69/23/44 :
 -4دانشجوی دکتری مديريت منابع انساني دانشگاه خوارزمي (نويسنده مسئول)ramin.jalali2008@yahoo.com :
 -2استاد مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي
 -3استاديار مديريت دانشگاه خوارزمي
 -1استاديار مديريت وزار علوم و تحقیقا و فناوری
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مقدمه

دوره کنوني حیا بشری با تحوت و دگرگونيهای شگفت انگیزی همراه است .سازمانها از سويي با رقابت شديد در سطح
جهاني ،تغییرا سريع باورنکردني ،تقاضای جديد برای کیفیت و خدما و محدوديت منابع و از سوی ديگر امکان يأس و
سرخوردگي کارکنان از کار و سازمان و طلب معنای بیشتر از کار ،صداقت و صراحت در کار و امکان خودشکوفايي بیشتر از
کار از سوی آنان مورد هجوم قرار گرفتهاند .سازمانها به عنوان زير مجموعهای از حیا انساني بايد برای بقاء و بالندگي
خود ،کارکنان يعني سرمايههای اصلي و ارزشمند سازمان را آماده سازند ،صاحب نظران مديريت و روانشناسان سازماني،
برای مواجه شدن با اين چالشها و نگرانيها ،ايجاد فرهنگ توانمندسازی کارکنان را پیشنهاد ميکنند (عبدالهي و نوه
ابراهیم .(4389 ،سازمانهای امروزی در معرض تغییرا سريع قرار گرفتهاند .اين تغییرا شامل رقابت روز افزون جهاني،
توسعه و گسترش فناوری اطالعا و تغییرا در خواستههای مشتريان است .تغییر در سازمانها ،منجر به تغییر در نگرش
سازمانها به نیروی انساني شده است .در چنین شرايطي کارکنان سازمان به عنوان سرمايههای سازمان ،گردانندگان اصلي
کار بوده و در اصل شريک سازمان ميباشندد (روی و شینا.)2225 ،4
توانمندسازی به فرايندی اطالق ميشود که طي آن مدير به کارکنان کمک ميکند تا توانايي تزم برای تصمیمگیری
مستقل را به دست آورند .اين فرايند نه تنها در عملکرد افراد بلکه در شخصیت آنان نیز مؤثر است .مهمترين مفهوم
توانمندسازی ،تفويض اختیار به پايینترين سطح سازمان است .فرايند تصمیمگیری بايد از درجه باتی عدم تمرکز برخوردار
باشد و افراد يا گروه های کاری نیز بايد مسئول يک قسمت کامل از فرايندهای کاری باشند .توانمندسازی به معنای طراحي
ساختار سازمان است ،به نحوی که در آن افراد ضمن کنترل خود؛ آمادگي پذيرش مسئولیتهای بیشتری را نیز داشته
باشند .توانمندسازی در کارکنان شرايطي را ايجاد ميکند که آنان زندگي کاری خود را در پرتو آن کنترل ميکنند و به رشد
کافي برای پذيرش مسئولیتهای بیشتر در آينده دست مييابند (تلر .)4661 ،2توانمندسازی به معنای قدر بخشیدن و
کمک به افراد سازمان است تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود ببخشند .بر ناتواني يا درماندگي خود چیره شوند و در
افراد شور و شوق فعالیت ايجاد و انگیزههای دروني آنان را برای انجام دادن وظايف شغلي مهیا نمايند (بالنچارد.)2223،3
اس.رابینز1و همکارانش توانمندسازی را اينگونه تعريف ميکنند:
"توانمندسازی عبار از انگیزه دروني فرد برای انجام کار و يا انعکاس انگیزشي مناسب از شرايط محیطي فرد است.
تحقیقا ديگری توانمندسازی را به عنوان ساختار ارتباطي کار (که انتقال دهنده قدر و اختیار به افراد در سازمان است)
تعريف ميکنند .در اين مطالعا  ،توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته و تحت تأثیر فعالیتهای مديريت يا رهبری سازمان
معرفي شده و در جايي ديگر از آن به عنوان منبعي کاربردی برای انسان ياد شده است .در نهايت از توانمندسازی به عنوان
منبعي نام برده ميشود که در آن رفتار يا عملکرد مرتبط با توانمندسازی را مشکل مينمايد (رابینز و همکاران.)2222،
توانمندسازی مفهومي تازه نیست .اين مفهوم به صور های مختلف در سرتاسر منابع علمي جديد مديريت آمده است؛ برای
مثال در سالهای دهه  ،4652منابع علمي مديريت آکنده از اين تجويزها بود که مديران بايد در قبال کارکنانشان رفتار
دوستانهای داشته باشند(روابط انساني) .در سالهای دهه  ،4692مديران بايد در قبال نیازها و انگیزههای کارکنان حساس
ميبودند (آموزش حساسیت) .در سالهای دهه  ،4672بايد از کارکنان کمک ميطلبیدند (درگیرکردن کارکنان) و در سال-
های دهه  ،4682بايد تشکیل گروه ميدادند و جلسهها را برگزار ميکردند (حلقه های کیفیت) (اورعي يزداني.)4384،

1- Roy & Sheena
2- Lawler
3- Blanchard
4- S.Robbins
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امروزه سازمانها از درون و بیرون مورد تهديد شرايط پیچیده تغییر و رقابت و خواستههای ذينفعان داخلي و خارجي قرار
دارند .از نظر بیروني ،رقابت شديد در سطح جهاني ،تغییرا سريع و باور نکردني ،تقاضای جديد برای کیفیت و خدما و
محدوديت منابع ،پاسخگويي سريع سازمانها را ميطلبد .تغییرا سريع محیطي ،حیا بسیاری از سازمانها را تهديد مي-
کند و اقتصاد جهاني با فشارهای اقتصادی منطقهای به جلو رانده ميشود .رسانههای جديد فناوری اطالعا  ،فرهنگهای
جهاني مصرف کننده ،ظهور استانداردهای جهاني و امکان سهیم شدن در هزينهها ،تغییرا تأثیرگذار محیطي هستند که
در سازمانهای امروزی وجود دارند .بقای بسیاری از سازمانها را ناسازگاری يا عدم سازش با تغییرا محیطي تهديد مي-
کند (ابطحي و عابسي .)4389 ،تغییرا وسیع محیطي در دنیای متالطم امروز ،انعطاف پذيری سازمانها را برای تأمین
بقايشان امری ضروری ساخته است و توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان ،يکي از راهبردهای اساسي افزايش
عملکرد و تأمین بقا در سازمانهای امروزی است (گودرزی وگمینیان.)4384 ،
تغییرا محیطي و افزايش رقابت جهاني ،موضوع توانمندسازی مديران را در کانون توجه قرار داده است .چرا که سازمانها با
داشتن مديران توانمند ،متعهد  ،ماهر و با انگیزه بهتر خواهند توانست خود را با تغییرا وفق داده و رقابت کنند .از
دغدغههای مهم بانکها و مؤسسا اقتصادی موفق جهان ،گردآوری مديران و سرمايه انساني فرهیخته و خردورزی است که
قادر به ايجاد تحول در سازمانهای مربوطه باشند .لذا برای دستیابي به اين خصوصیا مهمترين ابزار رقابتي ،مديران
هستند که بايد آنان را توانا ساخت .بنابراين ،با توجه به اهمیت موضوع و خأل مطالعا در زمینه توانمند سازی مديران و
مؤلفههای اثرگذار بر آنها ،تعیین مؤلفههای آنها و ضرور تدوين مدل توانمندسازی مديران احساس شده است .اين
پژوهش بر آن است تا ضمن بررسي جامع پیشینه و ديدگاه محققاني که در حوزه توانمندسازی منابع انساني فعالیت داشته
اند ،مدل توانمندسازی مديران را طراحي ،تبیین و آزمون کرده تا براساس آن ،دانش ،مهار  ،ويژگيها و صالحیت مديران
به شیوه علمي شناسايي و مشخص شود و همچنین از طريق اين کارکردها و پیامدهای ناشي از طراحي مدل به ارتقاء
توانمند سازی مديران دست يافت .مدل های مختلفي در اين زمینه وجود دارد که به بعضي از آنها اشاره مي شود.
مدل توانمند سازی کونزاک ،)2222( 4موسوم به پرسشنامه توانمند کننده رهبر 2برای سنجش اين نکته ارائه شده است که
آيا رهبران ،رفتارهايي را که تسهیل کننده تصور توانمندسازی روانشناختي کارکنان است ،بروز ميدهند .اين مدل ،شش بعد
را شامل ميشوند که عبارتند از :تفويض اختیار ،مسئولیتپذيری ،تصمیم گیری خودگردان ،تسهیم اطالعا  ،توسعه توانايي
و مشاوره برای عملکرد نوآورانه .به عقیده کونزاک هر چقدر مديران اين شش بعد را در رفتارهايشان بیشتر نشان دهند،
کارکنان نیز احساس توانمندی شناختي بیشتری را گزارش خواهند کرد.
آرمسترانگ ،)2224( 3شکلگیری گروههای کاری و خود -مديريتي را يکي از راههای عبور از شرايط بحراني ميداند و بر
اين اعتقاد است که کاهش نیروی انساني تنها راهبرد برخورد در شرايط پرتالطم سازماني نیست .او معتقد است که اکثر
سازمانهای متعالي ،راه به حداکثر رساندن اثربخشي منابع انساني را به واسطه ساختار و نظام سازماني ،به عنوان جايگزين
مناسب ،در پرهیز و گريز از شرايط نامطلوب برگزيده اند .نقطه محوری مطالعا آرمسترانگ ،راهبرد بهرهگیری حداکثری از
منابع انساني در يافتن راه حلهای مناسب و درگیری آنان در مديريت روزمره است .به نظر وی کارکنان در صور واگذاری
کنترل بخشي از کارخود ،سختتر کارکرده ،اشتیاق بیشتری نشان خواهند داد و تعهد بیشتری نیز خواهند داشت (نیک زاد،
 .)4381وی فناوریهايي همچون مديريت کیفیت فراگیر ،ايزو ،2222شش سیگما و .....را بسیار سودمند ميداند و بر اين
عقیده است که شرکتها در شرايط نامطلوب کاری ،بسیاری از اين روشها را ناديده ميگیرند و به فراموشي ميسپارند.

1- Konezak
)2- Leader Empowering Behavior Questionnaire(L.E.B.Q
3- Armstrong
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آرمسترانگ اين فناوریها را قرباني شرايط نامطلوب و سخت سازمانها ميداند و اذعان ميکند مشکل ،مقطعي بودن
فناوریها در زمان خاص است که با تغییر شرايط به سرعت به فراموشي سپرده ميشود و جای خود را به موضوع ديگری
ميدهد .وی معتقد است به فراموشي سپردن يک برنامه به ايجاد جو بياعتمادی در کارکنان و سازمان منجر ميشود و
اثربخشي اين برنامهها را به میزان بسیاری کاهش ميدهد و حتي پذيرش بعدی سازمان را در طرحهای جديد دچار مشکل
ميسازد .وی تنها راه بقای سازمان را تمرکز بر نیروهای بالقوه و بالفعل انساني ميداند و بیان ميکند که بر پايه مطالعا
صور گرفته به جرأ مي توان گفت منافع اقتصادی سازمان در گروی اقداما مديريتي در راستای عملکرد باتی کارکنان
و توانمندسازی آنان است و طراحي سازمان بر مبنای گروه و هدايت گروههای خود-مديريتي ،کلید اين برتری است (نیک
زاد.)4381 ،
اين پژوهش در سال  4383به عنوان الگوی توانمند سازی روانشناختي کارشناسان حوزه ستادی وزار علوم ،تحقیقا و
فناوری به منظور بررسي توانمندسازی نیروی انساني بر اساس ديدگاه ارگانیکي و عوامل مؤثر بر آن در قالب يک الگوی
تحلیلي پرداخته است .اين پژوهش با هدف آگاهي از میان توانمندی کارکنان يا باورها و احساسا رواني افراد از شغل و
سازمان و عوامل افزايش دهنده و تضعیف کننده اين باورها و احساسا است که نتايج آن ميتواند گامي جهت رضايت
شغلي ،تعهد و دلبستگي افراد و افزايش و بهبود عملکرد فردی و سازماني باشند.
أ .راهبردهای مديريتي عبارتند از -4 :تفويض اختیار -2 ،دادن استقالل و آزادی عمل -3 ،مديريت مشارکتي-1 ،
تشکیل گروه -5 ،فراهم نمودن اطالعا برای کارکنان.
ب .منابع خودکارآمدی شامل -4 :الگوسازی -2 ،برانگیختگي هیجاني -3 ،حمايتهای کالمي و اجتماعي.
ج .شرايط سازماني شامل -4 :اهداف روشن -2 ،دسترسي کارکنان به منابع -3 ،نظام پاداش دهي-1 ،
ساختارسازماني
جدول ( )1خالصه ای از مدلهای توانمند سازی

پژوهشگر

سال

نتايج

رديف
4

يومه ته ساکا

2249

در مقالهای به نام "يوگا ،راهکاری مناسب در توانمندسازی منابع انساني "با الهام از فلسفه
مرتاضان هندی ،راهکارهای زاهدانهای را برای کنترل جسم و نفس به منظور غلبه بر زندگي
ماشیني پیشنهاد کرده است.

2

باتانجالي

2249

در مقالهای تکنیکهای يوگا را برای توانمندسازی  8عامل ذکر کرد-4 :مرگ امیال-2 ،وضع،
-3تنظیم تنفس-1 ،تجربه-5 ،تمرکز-9 ،تجربه-7 ،تأمل-8 ،حال جذبه

3

منان و همکاران

245

بر حالتهای روانشناسي در توانمندسازی مانند نهادينه کردن هدف ،شايستگي ادراک شده
کنترل ادراک شده تحقیق کردند.

1

ياهیا ملهم

2242

در پژوهش خود به اين نتیجه رسید که چهار عامل ارتباط مستقیم وتأثیر بهسزايي بر
توانمندسازی کارکنان دارند-4 :دانش و مهار کارکنان-2 ،اعتماد-3 ،ارتباطا -1 ،انگیزه

5

مک نامارد

2242

الگوی جامعي را برای توانمندسازی منابع انساني پیشنهاد کرده است .به عقیده او فرايندهايي
برای توسعه منابع انساني وجود دارد که اگر در سازمان نهادينه شود نیروی انساني توانمند به
ارمغان ميآورد.

9

لیتگو

2228

پژوهشي تحت عنوان "تغییر فرهنگ در شرکتهای ساخت "را اجرا کرده است .او مدلي را
ارائه کرده است که بر اساس آن ميتوان با شکلدهي گروههای کاری و توانمند ساختن آنها
راهبرد تغییر را اجرا کرد.
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2225

در پژوهش خود مدلي را ارائه دادند که بر اساس آن ادراک کارکنان ،فرصت برای نفوذ بر نتايج
کاری و ماهیت حمايتي سازماني ،اعتماد و تعهد بر بافت سازماني و محیط کاری تأثیر مي-
گذارند.
در پژوهش خود ارتباط تنگاتنگ سبک رهبری ،يادگیری ،ساختار سازماني و تنوع در نیروی
کار را بیان کردهاند که اين عناصر را به منزله موفقیت در مرحله انتقالي تغییر در سازمانهای
اداری و پاسخگو بودن هر چه بیشتر ميدانند.

7

رابینز
همکاران

6

واتس و استورم

2223

42

مالک
وکارستد

2224

درپژوهشهای خود به اين نتیجه رسیدند که افراد بیش از آنکه به دتيل بیروني برانگیخته
شوند ،با دتيل دروني به انجام کار ميپردازند.

44

فورد و فوتلر

2222

با توجه به دو بعد محتوای شغل و زمینه شغل و ترکیب آنها با فرايند تصمیم گیری مدلي را
ارائه دادند که در آن بعد افقي افزايش اختیار در تصمیمگیری درباره محتوای کار و بعد
عمودی افزايش اختیار درتصمیمگیری درباره زمینه شغلي را همزمان با افزايش مشارکت در
تصمیم گیری نشان ميدهد.

42

کوبرج وهمکاران

4666

ادراک افراد از میزان توانمندی خود ،نه تنها تحت تأثیر ويژگيهای افراد ،بلکه تحت تأثیر
ويژگيهای گروه قرار ميگیرد.

43

کانگر و کاننگو

4668

در مدل خود فرايند توانمندسازی را در  5مرحله بیان کردهاند:
-4شناسايي شرايط بي قدرتي کارکنان -2 ،استراتژیها و تاکتیکهای مديريتي-3 ،فراهم
کردن اطالعا  -1 ،نتايج توانمند سازی-5 ،پیامدهای رفتاری

41

فاکس

4668

مدلي ارائه داد که فرهنگ توانمندسازی و شايستگي به وسیله آن توسعه يابد ،اطالعا
مشارکت گذاشته شود و منابع و حمايت نیز فراهم گردد.

45

آلبر باندورا

4667

در پژوهشهای خود در مورد توانمند سازی  1ابزار معرفي کرده است-4 :حمايتهای احساسي
مثبت -2 ،ترغیب و تشويق افراد مثبت-3 ،داشتن مدلي از افراد موفق -1 ،تجربههای واقعي از
تسلط در کار

49

کوئین
واسپريتزر

4667

47

تری ويلسون

4669

در کتاب راهنمای توانمند سازی به تبیین الگوی چهارمرحلهای توانمندسازی ميپردازد .در
اين الگو بیشتر به نگرش افراد پرداخته ميشود.

48

ککس و پارسونز

4661

مدلي را ارائه داد که از طريق آن افراد کنترل يا توانايي ايجاد تغییرا مثبت در سطح فردی
،بین فردی ،يا جنبه های سیاسي زندگي خود را به دست ميآورند.

46

وگت و مارل

4662

در مدل پیشنهادی خود شش بعد از توانمندسازی را بررسي کرد-4 :آموزش-2 ،فرهنگ-3 ،
ارشاد-1 ،فراهم کردن امکانا -5 ،ساختاربخشي-9 ،مديريت

22

نرگسیان،ضیايي

4362

در پژوهش خود"نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران " تأثیر
شاخصهای رهبری معنوی بر توانمندسازی بررسي شده است.

24

عبدالهي

4383

در پژوهش خود مدلي ارائه داد که در آن ،عوامل و يا راهبردهای توانمندسازی کارکنان ستاد
وزار علوم به سه دسته مديريتي ،منابع خودکارآمدی و شرايط سازماني تقسیم شده است.

به

نگرش به توانمندسازی را به دو ديدگاه ايستا و پويا تقسیم ميکند.

سؤاالت پژوهش
 .4ابعاد و مولفههای مدل توانمند سازی مديران نیروی دريايي ارتش چیست؟
 .2روابط اين اجزا در مدل چگونه است ؟
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روش تحقیق

اين پژوهش از نوع روش ترکیبي است که چگونگي ترکیب دادههای کمي و کیفي بر اساس استراتژیهای روندهای ترتیبي
است که در آن پژوهشگر به دنبال آن است که يافتههای حاصل از يک روش را با روش ديگری توسعه دهد.
مشارکت کنندگان بخش کیفي تعداد  22نفر از مديران و افسران نیروی دريايي ارتش هستند که به دلیل تخصص و
خبرگي آنها و داشتن اطالعا و تجربه مديريتي انتخاب گرديدند ،همچنین گردآوری اطالعا به روش مصاحبهی ژرفنگر
و تحلیل اسناد و اطالعا (گزارشها) ارتش جمهوری اسالمي ايران انجام و الگوی اولیه تدوين شد؛ برای ارزيابي الگوی
تدوين شده از دو روش بازبیني توسط مشارکت کنندگان و مرور توسط خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش ،استفاده و
الگوی نهايي ارائه شد.
مشارکت کنندگان بخش کمي تعداد  422نفر از مديران و افسران نیروی دريايي ارتش بودند که با روش نمونه گیری
تصادفي طبقهايي از مديران و افسران نیروی دريايي ارتش انتخاب وديدگاههای ايشان مورد پیمايش قرارگرفت.
ابزارهای گردآوری دادهها در بخش کمي به صور پرسشنامه با تعداد  16گويه و طیف پنج درجهای لیکر تدوين و در
بین مشارکت کنندگان توزيع شد.
روايي پرسشنامه ،توسط  42نفر از مديران و افسران نیروی دريايي ارتش تأيید شد و برای محاسبه پايايي(قابلیت اعتماد)
پرسشنامه و همساني دروني گويههای ارائه شده از فرمول ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  2963بود.
یافته های تحقیق
يافتههای کیفي مبتني بر تحلیل دادههای گردآوری شده از مصاحبههای عمیق ميباشد که در اين پژوهش يافتههای
مصاحبه بر اساس شیوه تحلیل اسناد سازمان )نیروی دريايي ارتش) مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته و سپس بر اساس
شیوه هرمنوتیک معنا بخشي گرديده است .اين اسناد )اسناد و گزارشا نیروی دريايي ارتش) ،مأخذ غني از اطالعا در
مورد تفسیرها يا برداشتهای کارکنان و گروهها در مورد زندگي سازماني تشکیل ميدهند ،زيرا اين اسناد يکي از محصوت
فرعي عمده تعامال و ارتباطا افراد و گروهها در همه سطوح در سازمان هستند .اين اطالعا نسبت به اطالعاتي که
پژوهشگران از طريق مصاحبه يا پرسشنامه ميتوانند بدست آورند ،غالباً جامع تر است.
اين اسناد ،اطالعاتي در باب رويدادهای فعلي سازمان ارائه ميدهند ،از اين رو ميتوانند به پژوهشگران کمک کنند تا نگاهي
بسیار دقیق به فرايندها و تکاملهای تاريخي صور گرفته در خصوص مسائل مختلف در سازمان بیفکنند و همینطور مي-
توانند آنها را در تأيید يا رد اطالعا شفاهي ارائه شده توسط افراد کمک کنند .در اين شیوه با دسترسي به اطالعا
تفصیلي در خصوص ساختار سازماني ،سیستم برنامهريزی جايگزين نیروی انساني ،خط مشيهای توسعه يا بهسازی مسیر
شغلي ،برنامههای آموزشي کاربردی وغیره ،در زمان پژوهش صرفه جويي ميشود .اين امر ميتواند لغزشهای ديگر شیوهها
را خنثي و به عنوان مأخذ مکمل ساير مأخذ اطالعاتي قلمداد شود (فورستر.)4661 ،4
سؤال اول پژوهش ابعاد و مؤلفههای مدل توانمند سازی مديران نیروی دريايي ارتش چیست؟
در مرحله بعداز طريق کدگذاری باز  16مفهوم (مؤلفه) حاصل گرديد که با طبقهبندی اين مفاهیم از طريق تحلیل عاملي
اکتشافي (نرم افزار  42 ،)SPSSطبقه شناسايي گرديد .جدول شماره  2ترتیب قرار گرفتن مؤلفههای شناسايي شده حاصل
از تحلیل عاملي اکتشافي در  42طبقه را نشان ميدهد.

1- Forster
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جدول ( )2مؤلفههای شناسایی شده حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی
طبقه

عنوان متغیر

مولفه های شناسایی شده

4

اثربخشي مديريت

پاسخگو بودن
مديران

دانش ارزيابي عملکرد
کارکنان

نگرش جهاني داشتن

تجربه مديريتي

4

اثربخشي مديريت

تعهد سازماني

رضايت شغلي

عدالت در تصمیمگیری

تعلق سازماني

2

دسترسي به
اطالعا

مديريت اقتضايي

شناخت از فناوری
اطالعا

امنیت فناوری
اطالعا

2

دسترسي به
اطالعا

ارتقا کیفیت خدما
استقالل عمل
مديران

روابط انساني

تعیین هدف-
های سازمان

تسهیل ارتباطا
سازماني

3

دانش و مهار

دانش فني مديران
ارزی

تفويض اختیار
تصمیمگیری

ريسک پذيری حرفهای
مديران ارزی

مهار در انجام
مذاکره

1

حمايت سازماني

پشتیباني روحي و
رواني مديران عالي

حمايت همکاران و
اعضای سازمان

حمايت قوانین سازماني
از توانمندسازی

ارزيابي عادتنه از
توانمندسازی

5

آموزش

دوره های نظری
توانمندسازی

کارگاههای عملي
توانمندسازی

آموزش سازماني تفويض
اختیار

9

پذيرش ريسک

داشتن توکل

توانايي جانشین
پروری

استقبال از تغییر

ريسک پذيری

7

ساختاربخشي

منابع انساني مورد
نیاز

ساختار سازماني
متمرکز

ساختارسازماني منعطف

ساختارسازماني
پیچیده

8

ايمان

اخالق و رفتار
اسالمي

فرهنگ مبتني بر
آموزههای ديني و
مديريتي

6

امکانا

دانش زبان انگلیسي

مهار در برقراری
ارتباط با بانکهای
خارجي

منابع و امکانا مالي
برای توانمندسازی
مديران

42

مشارکت در تصمیم
گیری

خالقیت کارکنان

گروههای خودگردان

مشارکت کارکنان در
تصمیما سازمان

44

فرهنگ سازماني

فرهنگ بوروکراتیک

فرهنگ استبدادی

42

انگیزش

انگیزه مالي مديران

انگیزه غیرمالي مديران

فرهنگ
مشارکتي بین
کارکنان و
مديران

تجهیزا و نرم
افزارهای تزم برای
توانمندسازی
مديران

تحلیل مسیر يک روند رگرسیوني مرحله به مرحله است .مرحله به مرحله جلو ميرويم و سپس مرحله به مرحله به عقب
برميگرديم .تحلیل مسیر بیان ميکند که کدام مسیر مهمتر يا معنادارتر است .هدف تحلیل مسیر به دست آوردن
برآوردهای کمي روابط علي بین مجموعهايي از متغیرهاست .اين علیت بر اساس مفروضا همبستگي و نظر و پیشینه
تحقیق استوار است.
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 - 2روابط اين اجزا در مدل چگونه است ؟
مراحل تحلیل مسیر
.4

.2
.3
.1

.5

با مطالعه و بررسي ادبیا پژوهش توانمند سازی و مشور با مديران و فرماندهان خبره نیروی دريايي ارتش و
اساتید راهنما و مشاور  42طبقه شناسايي شده مرحله تحلیل عاملي اکتشافي به صور زير نامگذاری شدند:
-4ايمان-2 ،امکانا -3 ،ساختاربخشي-1 ،پذيرش ريسک-5 ،آموزش-9 ،اثربخشي مديريت-7 ،حمايت سازماني،
- 8دانش و مهار -6 ،دسترسي به اطالعا -42 ،انگیزش-44 ،فرهنگ سازماني -42 ،مشارکت در تصمیم گیری.
با مطالعه مقات مرتبط با توانمندسازی و با بررسي متغیرهای مربوط به توانمندسازی مديران ،متغیر اثربخشي
مديريت به عنوان متغیر وابسته و ساير متغیرها به عنوان متغیر مستقل آن تعیین شدند.
با انجام آزمون رگرسیون در مرحله اول تحلیل مسیر متغیرهای" ايمان ،پذيرش ريسک ،دانش و مهار  ،دسترسي
به اطالعا و مشارکت در تصمیم گیری" معنادارشدند.
از بین  5متغیر معنادارشده در مرحله اول ،متغیر "پذيرش ريسک" به دلیل اينکه بتای بزرگتری دارد به عنوان
متغیر وابسته و چهار متغیر" ايمان ،دانش و مهار  ،دسترسي به اطالعا و مشارکت در تصمیم گیری " به عنوان
متغیرهای مستقل آن تعیین شدند .با انجام آزمون رگرسیون بین متغیرهای فوق ،متغیرهای "ايمان ،دسترسي به
اطالعا و مشارکت در تصمیم گیری" معنادار شدند.
از بین  3متغیر معنادار شده در مرحله قبل ،متغیر "دسترسي به اطالعا " به دلیل آنکه بتای بزرگتری دارد به
عنوان متغیر وابسته و متغیرهای "ايمان و مشارکت در تصمیم گیری" به عنوان متغیرهای مستقل آن تعیین
شدند .با انجام آزمون رگرسیون بین متغیرهای فوق ،هر دو متغیر" ايمان و مشارکت در تصمیم گیری" معنادار
شدند و از بین اين دو متغیر نیز متغیر " مشارکت در تصمیم گیری" به دلیل آنکه بتای بزرگتری دارد به عنوان
متغیر وابسته و متغیر ايمان به عنوان متغیر مستقل آن تعیین شد .حال تمام مراحل فوق را تک تک به عقب بر
مي گرديم و با بررسي معناداری ضرايب آزمون رگرسیون بین متغیرهای مراحل رفت تحلیل مسیر و رسم فلش
بین متغیرهای معنادارشده ،مدل اولیه پژوهش حاصل ميگردد.
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دانش و مهارت

پذیرش ریسك

اثر بخشی مدیریت

دسترسی به اطالعات

فرهنگ سازمانی

مشارکت در تصمیم

ایمان

شکل ( )1مدل اولیه پژوهش (محقق)

پس از استخراج مدل مفهومي ،پرسشنامهايي جهت ارزيابي و ارائه مدل توانمند سازی مديران ارزی طراحي گرديد .به
منظور آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل معادت ساختاری( 4تحلیل مسیر) مبتني بر  Smart plsتوسط نرم افزار حداقل
مربعا جزئي  2و نیز از شاخص  KMOو آزمون بارتلت جهت بررسي کفايت حجم نمونه استفاده شده که نتايج آن به شرح
جدول شماره  3مي باشد.
جدول ( )3نتایج کفایت حجم نمونه

شاخص KMO

آزمون بارتلت

درجه آزادی

سطح معناداری

29756

3451915

4479

2

)1- Equation Modeling(SEM
2- Least Square (PLS) partial
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آزمون فرضیه های تحقیق

دانش و مهارت

پذیرش ریسك

اثر بخشی مدیریت

دسترسی به اطالعات

فرهنگ سازمانی

مشارکت در تصمیم
ایمان

شکل ( )2مدل ساختاری-تخمین ضرایب استاندارد

دانش و مهارت

پذیرش ریسك

اثر بخشی مدیریت

دسترسی به اطالعات

فرهنگ سازمانی

مشارکت در تصمیم

شکل ( )3مدل ساختاری-معناداری ضرایب استاندارد
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جدول ( )4نتایج تحلیل مسیر

فرضیه های پژوهش
متغیروابسته

ضريب مسیر
استاندارد

عدد معناداری

نتیجه آزمون

4

دانش و مهار

اثربخشي مديريت

0/306

8/029

رد فرض صفر

2

پذيرش ريسک

اثربخشي مديريت

0/079

1/516

رد فرض محقق

3

دسترسي به اطالعا

اثربخشي مديريت

0/105

2/051

رد فرض صفر

1

ايمان

اثربخشي مديريت

0/223

5/325

رد فرض صفر

5

مشارکت در تصمیمگیری

اثربخشي مديريت

0/363

7/109

رد فرض صفر

9

فرهنگ سازماني

اثربخشي مديريت

0/077

1/862

رد فرض محقق

7

دسترسي به اطالعا

پذيرش ريسک

0/168

3/625

رد فرض صفر

دسترسي به اطالعا

0/169

2/65

رد فرض صفر

0/307

5/37

رد فرض صفر

1/188

رد فرض محقق
رد فرض صفر
رد فرض صفر

رديف

متغیر مستقل

8

ايمان

6

ايمان

مشارکت در تصمیمگیری

42

ايمان

پذيرش ريسک

0/052

44

مشارکت در تصمیمگیری

دسترسي به اطالعا

0/389

7/836

42

مشارکت در تصمیمگیری

پذيرش ريسک

0/52

12/576

تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق
4

روش آماری برای بررسي روابط بین متغیرهای مکنون و مشاهده شده ،تحلیل عاملي است .برای تأيید مؤلفههای
توانمندسازی مديران ،ضريب استاندارد و معناداری آنها محاسبه گرديد .نتايج بررسي توانمندسازی مديران نشان داد 42
مقوله (متغیر) و  16شاخص (مؤلفه) در خصوص توانمندسازی مديران نیروی دريايي ارتش شناسايي شد که  21شاخص
(مؤلفه) رد شدند .با توجه به شاخصهای تأيید شده مدل توانمندسازی مديران نیروی دريايي ارتش برابر شکل  3ترسیم
شد .با توجه به شاخصهای تأيید شده ،توانمندسازی مديران ارتش بر اساس جدول شماره  5استخراج شده است.
جدول ( )5ابعاد توانمندسازی مدیران نیروی دریایی ارتش

رديف

ابعاد

مؤلفهها

4

پاسخگو بودن مديران

2

دانش ارزيابي عملکرد کارکنان

3

نگرش جهاني داشتن

1
5

اثربخشي مديريت

تجربه مديريتي
روابط انساني

9

تعهد سازماني

7

رضايت شغلي

8

عدالت در تصمیمگیری
1- Factor Analysis
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6

تعلق سازماني

42

ارتقا کیفیت خدما

44

مديريت اقتضايي

42

شناخت از فناوری اطالعا

43

دسترسي به اطالعا

امنیت فناوری اطالعا

41

تعیین هدفهای سازمان

45

استقالل عمل مديران

49

تسهیل ارتباطا سازماني

47

دانش فني مديران ارزی

48
46

دانش و مهار

تفويض اختیارتصمیمگیری
ريسک پذيری حرفهايي مديران ارزی

22

مهار در انجام مذاکره

24

پشتیباني روحي و رواني مديران عالي

22

حمايت همکاران و اعضای سازمان

23
21

حمايت سازماني

حمايت قوانین سازماني از توانمندسازی
ارزيابي عادتنه از توانمندسازی

25

فرهنگ مشارکتي بین کارکنان و
مديران

29

دورههای نظری توانمندسازی

27

آموزش

کارگاههای عملي توانمندسازی

28

آموزش سازماني تفويض اختیار

26

داشتن توکل

32
34

پذيرش ريسک

توانايي جانشین پروری
استقبال از تغییر

32

ريسک پذيری

33

منابع انساني مورد نیاز

31
35

ساختاربخشي

ساختار سازماني متمرکز
ساختارسازماني منعطف

39

ساختارسازماني پیچیده

37

اخالق و رفتار اسالمي

38

ايمان

36
12
14

فرهنگ مبتني بر آموزههای ديني و
مديريتي
دانش زبان انگلیسي

امکانا

مهار
خارجي

در برقراری ارتباط با بانکهای

منابع و امکانا
توانمندسازی مديران

25

مالي

برای
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12

تجهیزا و نرم افزارهای تزم برای
توانمندسازی مديران

13

خالقیت کارکنان

11

مشارکت در تصمیم گیری

15
19
17
18
16

گروههای خودگردان
مشارکت کارکنان درتصمیما

فرهنگ سازماني
انگیزش

سازمان

فرهنگ بوروکراتیک
فرهنگ استبدادی
انگیزه مالي مديران
انگیزه غیرمالي مديران

بحث و نتیجه گیری
توانمند سازی به معنای قدر بخشیدن و کمک به افراد سازمان است تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود ببخشند .بر
ناتواني يا درماندگي خود چیره شوند و در افراد شور و شوق فعالیت ايجاد و انگیزههای دروني آنان را برای انجام دادن
وظايف شغلي مهیا نمايند (بالنچارد .)2223 ،تغییرا محیطي و افزايش رقابت جهاني ،موضوع توانمندسازی مديران را در
کانون توجه قرار داده است؛ چرا که سازمانها با داشتن مديران توانمند ،متعهد ،ماهر و با انگیزه بهتر خواهند توانست خود
را با تغییرا وفق داده و رقابت کنند.
از دغدغههای مهم سازمانهای موفق جهان ،گردآوری مديران و سرمايه انساني فرهیخته و خردورزی است که قادر به ايجاد
تحول در سازمانهای مربوطه باشند .مديران و افسران نیروی دريايي ارتش نیز مانند بسیاری از انسانها در حرفههای
گوناگون دارای نیازهای اساسي مانند نیاز مستمر به پیشرفت ،رشد ،استقالل عمل ،دانش و مهار و غیره ميباشند و
برنامههای توانمندسازی مديران نقش مهمي را در معرفي و بیان چنین نیازهايي بازی ميکنند.
در اين میان آن چیزی که در فرايند توانمندسازی مديران نیروی دريايي ارتش اهمیت دارد ،مشارکت و نقش فعال آنها در
فرايند تصمیم گیری ميباشد که در پژوهش حاضر از طريق رويکرد تحلیل اسناد سازمان و جمع آوری دادهها از طريق افراد
صاحب نظر انجام شد .از مواردی که در تحلیل مصاحبهها هم بدان اشاره فراواني شده است ،بحث اثربخشي مديريت در
بخشهای مديريتي نیروی دريايي ارتش است که با توجه به منابع و امکانا موجود نیروی دريايي ارتش و نیروهای انساني
توانمند در واحدهای نیروی دريايي ارتش و شرايط زماني و مکاني مختلف ميتواند متفاو باشد .تدوين برنامههای يکسان
توانمندسازی برای مديران کل واحدهای سازمان باعث از بین رفتن انگیزه در میان مديران نیروی دريايي ارتش گرديده
بنابراين ،بومي کردن مدل توانمندسازی مديران نیروی ارتش بسیار با اهمیت ميباشد .طبق مدل ارائه شده ،پديده اصلي
پژوهش تحت تأثیر تدوين برنامهها و مقررا مناسب و توجه به دغدغههای انگیزشي مديران نیروی دريايي ارتش است.
نتايج مصاحبه حاکي از آن بودکه از نظر افراد مورد مصاحبه ،اثربخشي مديريت از عوامل مهم در توانمندسازی مديران
نیروی دريايي ارتش است .پاسخگو بودن مديران و داشتن احساس مسئولیت در قبال سازمان و کارکنان و داشتن تعهد به
سازمان و تجربه مديريتي بات در هدايت سازمان از عواملي است که نقش مهمي در اثربخشي تصمیما مديران نیروی
دريايي ارتش دارد .موضوع ديگر داشتن عدالت در تصمیم گیریهای امور سازمان و داشتن دانش ارزيابي عملکرد کارکنان
به طور صحیح است که باعث انگیزه بیشتر در بین کارکنان نیروی دريايي شده و کارايي و اثربخشي کارکنان و مديران را
بهبود ميبخشد.
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در اين میان و دراجرای فرايند توانمندسازی مديران نميتوان از کنار ساير عوامل که با اثربخشي مديريت در ارتباطند از
جمله دسترسي به اطالعا  ،دانش و مهار مديران ،پذيرش ريسک ،ايمان ،مشارکت در تصمیمگیری ،فرهنگ سازماني به
راحتي عبورکرد .همچنین در مقايسه با نتايج حاصله ،الگوی ارائه شده توسط اسپريتزر اثربخشي مديريت را ناشي از
دسترسي به اطالعا ارائه پاداش و توانمندی رواني ميداند که عوامل زمینهساز توانمندی رواني شامل تأثیر ،عزم شخصي،
شايستگي و معناداری ميباشد.
دسترسي به اطالعا يکي از عوامل زمینهساز در توانمندسازی مديران نیروی دريايي ميباشد .بهکارگیری ابزارهای پیشرفته
فناوری اطالعا و مکانیزه کردن واحدهای مختلف نیروی دريايي ارتش با سیستمهای پیشرفته رايانهای و حفظ امنیت
فناوری اطالعا از جمله مواردی است که امکان دسترسي اطالعا را برای مديران سهولت ميبخشد .همچنین ،تسهیل
ارتباطا سازماني بین مديران و کارکنان باعث سهولت مديران در دسترسي به اطالعا سازماني خواهد شد.
در مدل باون و تولر ،دسترسي به اطالعا نقش مهمي در تصمیمگیری ايفا ميکند و موجب توانمندی ميشود .اين
صاحبنظران عامل توانمندسازی را در چهار جزء سازماني ميدانند:
-4اطالعا  ،درباره عملکرد سازمان
-2پاداش ،بر مبنای عملکرد سازماني
-3قدر  ،در اخذ تصمیمهای مؤثر بر جهت سازمان
-1قدر  ،در اخذ تصمیمهای مؤثر بر عملکرد سازمان
نتايج پژوهش نشان ميدهند وقتي توانمندی وجود دارد که شرکتها قدر  ،اطالعا  ،دانش و پاداشها را در سازمان توزيع
کنند و اگر يکي از اين چهار عنصر صفر باشد ،توانمندی نیز صفر خواهد بود (باون و تولر.)4662 ،
نتايج مصاحبه حاکي از آن بودکه از نظر افراد مورد مصاحبه يکي ديگر از عوامل مؤثر در توانمندسازی مديران دانش و
مهار مديران در انجام امور سازماني ميباشد .داشتن دانش فني (مهندسي) در بین مديران نیروی دريايي و همچنین
تسلط به زبان انگلیسي و داشتن مهار در انجام مذاکره از عواملي است که باعث توانمند شدن مديران نیروی دريايي ارتش
ميگردد.
به اعتقاد نوکلینین وروهوتي ،توانمندسازی حلقه مفقوده چنین ارتباطي است .به نظر آنها توانمندسازی ابزار يادگیری و
روابطي است .همچنین واسطهايي مابین يادگیرندگان و محیط مبتني بر فناوری که هدفش ارتقاء توانايي يادگیرنده در
دستیابي ب ه درک کامل و کنترل نیروهای شخصي ،اجتماعي و محیطي است ،تا بدان وسیله يادگیرندگان نقش خود را در
فرصتهای يادگیری فردی و گروهي افزايش دهند (نوکلینین و روهوتي  .)2223 ،از عوامل مؤثر ديگر توانمندسازی مديران
نیروی دريايي ارتش ،ايجاد محیط و زمینههای تزم برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ميباشد .انجام کارها به صور
تیمي و گروهي باعث مشارکت بیشتر کارکنان در تصمیم گیری و ارائه ايدهها و نظرا آنها جهت حل مسائل سازماني است.
در چنین محیطي خالقیت کارکنان ظهور کرده و ايدهها و نقطه نظرا جديد توسط آنها ارائه ميشود.
آرمسترانگ ( ،)2224شکلگیری گروههای کاری و خود-مديريتي را يکي از راههای عبور از شرايط بحراني ميداند و بر اين
اعتقاد است که کاهش نیروی انساني تنها راهبرد برخورد در شرايط پرتالطم سازماني نیست .او معتقد است که اکثر
سازمانهای متعالي ،راه به حداکثر رساندن اثربخشي منابع انساني را به واسطه ساختار و نظام سازماني ،به عنوان جايگزين
مناسب در پرهیز و گريز از شرايط نامطلوب برگزيده اند .نقطه محوری مطالعا آرمسترانگ ،راهبرد بهرهگیری حداکثری از
منابع انساني در يافتن راه حلهای مناسب و درگیری آنان در مديريت روزمره است .به نظر وی کارکنان در صور واگذاری
کنترل بخشي از کارخود ،سختتر کارکرده ،اشتیاق بیشتری نشان خواهند داد و تعهد بیشتری نیز خواهند داشت (نیک زاد،
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 .)4381ايمان ،از عوامل مهم ديگر در توانمندسازی مديران مسلمان نیروی دريايي ارتش است .داشتن اخالق و رفتار
اسالمي و پیروی از آموزههای ديني و مديريتي از عواملي است که در تقويت ايمان مديران و توانمندسازی آنها مؤثر است.
در پژوهشي که آقايان نرگسیان ،ضیايي و آيباغي اصفهاني با نام" نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه
تهران"انجام دادند (با الهام از مطالعه رهبری تحول آفرين) ،تأثیر شاخصهای رهبری معنوی بر توانمندسازی بررسي شده
است .در اين تحقیق آمده است که با ورود معنويت و خدا به عرصه سازمان و مديريت ،به عنوان چالش قرن بیست و يکم،
مديران و رهبران سازمانها به خصوص نهادهای آموزشي بايد الزاماً با اين پديده نوپا دست و پنجه نرم کنند .نقش رهبران
معنوی ،تحريک و برانگیختن کارکنان با استفاده از چشم انداز معنوی و ايجاد زمینههای فرهنگي بر اساس ارزشهای انساني
است تا کارکناني توانمند ،دارای بهره وری بات ،متعهد و با انگیزه را تربیت کنند و پرورش دهند .باتوجه به نتايج فوق به
منظور توانمندسازی مديران نیروی دريايي ارتش ،پیشنهادهای زير ارائه ميشود:
 .4با توجه به اهمیت دانش و مهار در بین مديران نیروی دريايي ارتش نسبت به ساير حوزههای سازماني پیشنهاد
ميشود دوره های آموزشي مديريت و زبان انگلیسي به صور منظم برای مديران نیروی دريايي هر شش ماه يکبار
برگزار گردد تا نسبت به مرور اطالعا مديريتي پیشین و آگاهي مديران از تغییرا جديد در حوزه علوم دريايي
اقدام گردد.
 .2مشارکت کارکنان در تصمیمگیری عامل ديگری است که نه تنها باعث آگاهي کارکنان از مسائل سازماني ميشود
بلکه ،در تدوين برنامههای بلند مد آينده نیروی دريايي ارتش مؤثراست .لذا پیشنهاد ميشود با ايجاد تیمها و
گروههای خودگردان میان کارکنان در بخش نیروی دريايي ارتش امکان مشارکت بیشتر کارکنان در
تصمیمگیریهای سازماني فراهم گردد تا زمینههای بروز خالقیت و نوآوری میان کارکنان فراهم گردد.
 .3با توجه به اينکه دسترسي به اطالعا پیش نیاز هرگونه تصمیمگیری میان مديران نیروی دريايي ارتش ميباشد،
اين مؤلفه به عنوان يکي از مهمترين مؤلفههای اثرگذار در تصمیمگیری مديران توسط افراد مصاحبه شده بیان
شده است .پیشنهاد ميشود نیروی دريايي ارتش مجهز به بهروزترين تجهیزا فناوری اطالعا گرديده و پايگاه
اطالعاتي امور دريايي جهت سهولت در تصمیمگیری مديران نیروی دريايي ارتش ايجاد گردد .همچنین
گرهماييها و همايشهای مديريتي در بازههای زماني معین میان کارکنان و مديران نیروی دريايي ارتش تشکیل
گردد تا امکان تبادل اطالعا میان مديران و کارکنان نیروی دريايي ارتش برقرار گردد.
 .1با توجه به اينکه داشتن ايمان يکي از مؤلفههای مهم وتأثیرگذار در توانمندسازی مديران مسلمان از سوی
مصاحبه شوندگان بیان شده است ،پیشنهاد ميشود ضمن توجه به اخالق و رفتار اسالمي در سازمان ،از آموزههای
اسالمي و مديريتي بزرگان دين جهت مديريت کارکنان توسط مديران استفاده گرديده و فرهنگ تأسي از آموزه-
های اسالمي و مديريتي بزرگان ديني جهت اداره امور سازمان ايجاد گردد.
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