عوامــل مؤثر بر توانمندســازی مدیران و اثربخشــی
مدیریــت مالــی بــا تاکیــد بــر بســترهای ارگانیکــی در
ســازمان (مــورد مطالعــه :شــرکتهای دانشبنیــان
شــهر کرمانشــاه)

پذیرش97/7/29 :

دریافت96/12/6 :

آناهیتا فرجی ،نویسنده مسئول
گروه علوم تربیتی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
anahitafaraji@iauksh.ac.ir

سحر سرخوندی
گروه مدیریت بازرگانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
saharsorkhvandi@iauksh.ac.ir

اثربخشی مدیریت مالی  /توانمندسازی مدیران /
سالمت سازمانی  /اصول بودجهبندی و مانیتورینگ

این پژوهش با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و نرمافزار

سیستم  /شرایط احراز پست مدیران

لیزرل در شرکتهای دانشبنیان کرمانشاه انجام شده است
و از نوع مطالعات کاربردی میباشد .دادههای موردنظر

چکیده

با بهرهگیری از پرسشنامههای محقق ساخته و مصاحبه

هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ارزشی پایدار در چرخه

گردآوری شد .جامعۀ آماری این پژوهش شامل 40نفر مدیر

سازمانی با تاکید بر بسترهای ارگانیکی در اثربخشی و

شرکتهای دانشبنیان استان کرمانشاه میباشد .یافتههای

توانمندسازی هرچه بیشتر مدیران بهعنوان جزئی از سیستم و

حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مدل اثربخشی مدیریت

تکامل هرچه بیشتر ساختار میباشد.

مالی و توانمندسازی مدیران در شرکتهای دانشبنیان
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کرمانشاه قابل برازش و کاربردی میباشد و بر همین اساس

برتن وودز ،موجب شد که اجالس داووس به جای تمرکز بر

بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه معنیدار و مستقیم

مسائل مدیریتی ،نگاه خود را به مشکالت سیاسی و اقتصادی

وجود دارد .به این ترتیب بین متغیرهای سالمت سازمانی،

روز معطوف کند .این در حالیست که آمارهای ارائه شده در

اصول بودجهبندی و مانیتورینگ و شرایط احراز پست مدیران

این اجالس نشان میداد که امروزه عامل مدیریت بیش از 40

با متغیرهای توانمندی و اثربخشی مدیران در قالب یک مدل،

درصد از تأثیر را بر بهرهوری فنی [ ]2بر جای میگذارد .این

صالحیت الزم بر اساس دادههای تجربی وجود دارد.

رقم گویای آن است که با بهبود مدیریت 40 ،درصد هزینهها
را میتوان کاهش داد و این یعنی همان بهبود بهرهوری و

مقدمه

عدم توجه به این مهم قدرت و اهرمی را نادیده گرفتن است؛

جهان امروز به سمت تبدیل ایده و فکر به ثروت از راه اصول

که توان اجرایی باالیی دارد.

فناوری در حرکت است .امروزه سرمایه در ارزش افزوده حاصل

این در حالیست که اداره سازمانها در ایران بسیار پرهزینه

از مغز نهفته است و اگر شرکتهای دانشبنیان جدی گرفته

شده است .فشارهایی که به میزان هزینههای بخش عمومی

شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود ،بهواسطه

وارد میشود ،این ضرورت را به وجود آورده است که مدیران

ثروت آفرینی از طریق علم ،اقتصاد کشورها را به شکوفایی

در جست وجوی راههایی برای افزایش بهرهوری باشند .باید

حقیقی خواهند رساند .باید اذعان داشت که توسعه با هر

اذعان داشت که جهتگیری توسعه فناوری بهسوی هوش

رویکردی ،نیازمند برخورداری از ویژگیها و قابلیتهای

مصنوعی ،سیستمهای خبره ،روباتها ،ارتباطهای دوربرد،

انسانی است و این پژوهش با تاکید بر بسترهای زیستی به

فرا انتقالدهندهها ،فناوری زیستی و فناوری اطالعاتی

مثابه یک فرصت برای مصرف و تخصیص دوراندیشانهتر

است .این جهتگیری چالشهایی را برای سازمانها ایجاد

منابع ،بر لزوم توجه نگاه ارزشی به انسان سازمانی تأ کید

کرده است؛ ازجمله :تغییر ماهیت کار مدیریتی ،حذف کنترل

میکند و آن را الزمه نگاه سیستمی از حیث توجه به تمامی

و بازرسی ،کاهش وابستگی سازمانی کارکنان و تطبیق و

ابعاد وجودی انسان و بستری برای بروز و حمایت از طبیعت

سازگاری کارکنان با تغییرات فناوری [ .]3از طرفی نظام مالی

وجودی اعضای سازمان میداند.

سنتی سازمانهای ایران با مشکالت فراوانی روبهروست که

باید به بهبود بهرهوری سازمانها در بسترهای ارگانیکی

هر از گاهی با حرکاتی جهشی روبهرو میشود نمونه بارز این

اندیشید تا آنها را کارآمد ،کمهزینه و چابک ساخت .حرکت

جهش آغاز بودجهنویسی عملیاتی و تغییر نظام بودجهریزی

از اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهرهوری روبهرو است،

سنتی در ایران با توجه به مشکالت ساختار اقتصادی موجود

به سمت اقتصاد متکی به دانش و فناوری ،عدالت بنیان،

بود .اما این که این تغییر تا چه میزان میتواند به صورت

درونزا ،برونگرا ،پویا و پیشرو ،اصول و قواعد علمی موردنیاز

دستوری و الزامی به شکلی جهشی و ایجابی قرین موفقیت

خود را در مدیریت اقتصادی کشور میطلبد.

باشد ،موضوعی است که نیاز به بحث و تحقیق بیشتری دارد.

در همایشی به نام کنفرانس داووس [( ]1مجمع جهانی

دنیای کسبوکار کنونی ،بیشک دنیای سازمانهاست

اقتصاد) که در دوبی برگزار شد و پیش همایشی برای کنفرانس

و متولیان اصلی ایجاد ،اداره و توسعه سازمانها ،انسانها

سال آینده بود ،به این نتیجه رسیدند که نخستین چالش

هستند و رهبران اثربخش ،اساسیترین و نایابترین منابع

مسائل بشری مسئله مدیریت است .رویدادهای سال ۱۹۷۳

هر سازمان میباشند .شکست هر سازمان را در زمینه دستیابی

میالدی ،ازجمله جنگ یوم کیپور و از هم پاشیدن سیستم

به بهرهوری بهینه ،میتوان تا حدودی مربوط به مدیریت و

9
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رهبری غیر کارآمد آن سازمان دانست .تمرکز بر حداکثرسازی

 .2مروری بر ادبیات متغیرهای پژوهش

ارزش بهصورت عنصری غیرقابل بحث در قرن حاضر پدیدار

ادبیات تحقیق در چهار بخش؛ اثربخشی مدیریت،

شده است [.]4

توانمندسازی مدیران ،اصول بودجهبندی و مانیتورینگ
سیستم و سالمت سازمانی به شرح زیر تنظیم شده است:

در این پژوهش به اثبات این ادعا پرداخته میشود
که اثربخشی و توانمندسازی مدیران با تاکید بر بسترهای
ارگانیک سازمانی الزمه نگاهی سیستمی به تمامی ابعاد

 .1-2اثربخشی مدیریت

وجودی ساختارها و عوامل آن میباشد.

یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران در سازمانها افزایش
بهرهوری نیروی انسانی بهخصوص در سطح مدیران میانی

 .1بیان مسئله

میباشد .اثربخشی این مهم در کاهش هزینهها ،ارتقاء

امروزه اداره سازمانها در ایران بسیار پرهزینه شده است.

کیفیت کار و در نهایت جلب رضایت مخاطبین میباشد.

فشارهایی که به میزان هزینههای بخش عمومی وارد

در ایران بر اساس سند چشمانداز کشور ،مقرر است که

میشود ،این ضرورت را به وجود آورده است که مدیران

اقتصاد جمهوری اسالمی ایران که در حال حاضر (با استناد

بخش عمومی همزمان که پاسخگویی به نیازهای شهروندان

به آمارهای رسمی کشور) نهادهمحور میباشد ،به اقتصاد

را تقویت میکنند ،در خصوص توانمندسازی مدیران نیز

دانشمحور در سال  1404تبدیل شود و ازجمله راهکارهای

تالش میکنند .توانمندسازی مدیران فعالیتی یکپارچه

اصلی رسیدن به این هدف ،ارتقای بهرهوری است ،اما

است که هدفش تقویت و نهادینه کردن توانمندسازی

بهرهوری سازمانها و ادارات طی سالهای گذشته وضعیت

مدیران به عنوان سیستم زیربنایی سازمان است .همچنین

مناسبی نداشته است [ .]6مطلب مهمی که حائز اهمیت است

توانمندسازی مدیران فرآیند طراحی و اجرای راهبردها،

نقش مدیریت بهعنوان عامل اصلی ایجاد و ارتقای اثربخشی

مالحظهها و پیشرانها است که هدفش تبدیل استعدادهای

و بهتبع آن بهرهوری در سازمان است .درسازمانها مدیران

خام منابع انسانی به عملکرد است .تمام انسانها دارای

وظایفی دارند که برای انجام آن بایستی نقشهای سازمانی

استعدادهای چند برای عرصهی کاربردی هستند .به هر حال

و روابط بین فردی و اهداف سازمان را بهطور روشن بفهمند و

بهرهبرداری و تبدیل این استعدادها به عملکرد قابل تحویل،

در جهت تأمین نیازهای اعضای سازمان و اربابرجوع تالش

اغلب به دالیلی چندان مطلوب نمیباشد .توانمندسازی

کنند و سازمان را قادر به برخورد موفقیتآمیز با نیروهای

مدیران نقش تبدیل استعداد به عملکرد را بر عهده دارد که با

داخلی و خارجی کرده تا بتواند نیروهای مخرب را نیز در جهت

برداشتن موانع و تشویق و توانمندسازی کارکنان منابع انسانی

هدف اصلی سازمان هدایت کرده و با تأمین اهداف سازمان،

به این کار نائل میآیند [ .]5در این پژوهش نویسنده تالش

سودمندی و ادامه حیات آن را تضمین کنند .که در این میان

میکند که به بررسی این موضوع بپردازد و اثربخشی مدیران

آموزش هنر مدیریت امور مالی در هر سازمان رشتهای ضروری

مالی را بهعنوان رکن اصلی در چارچوب مفهومی نوین تبیین

برای ایجاد و حفظ پایداری مالی است.
بریگام و هوستون [ ]7عنوان میدارند که تمام تصمیمات

کرده و وضعیت آن را شرکتهای دانش بینان شهر کرمانشاه

سازمانی عواقب مالی دارند و بنا به گفته پاتریشیا لئون []8

تحلیل کند.

برای حفظ بقای مالی ظرفیت تولید منابع در مقابل تقاضا و
به منظور حفظ فرایند به عملکردی مستمر ،برنامه و کنترل
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مستقیم نیازمندیم .یافتهها حاکی از آن است که اثربخشی

ارتقای بهرهوری ،قبل از هرچیز ،عوامل موثر بر بهرهوری نیروی

مدیریت مالی مستلزم پیروی از چهار شاخص (برنامهریزی،

انسانی را باید شناخت.

بودجهبندی ،کنترل و ارزیابی) میباشند .ویلگیس سانجز،

هرسی و گولداسمیت ،بر اساس عوامل هفتگانه مؤثر

بلیندا ،در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران

بر بهرهوری نیروی انسانی ،مدل  ACHIEVEرا طر حریزی

و اثربخشی مدیریت مالی ،به بررسی اثر توانمندسازی مدیران بر

کردند .آنها برای سهولت بهخاطرسپاری این عوامل و استفاده

اثربخشی مدیریت مالی و نقش متغیرهای اصول بودجهبندی

از آنها ،از حروف اول عوامل ،یک کلمه اختصاری ساختند

و مانیتورینگ سیستم و شرایط احراز پست به عنوان متغیرهای

و بر شاخصهای :توان ،وضوح (شناخت شغل) ،حمایت

حمایتکننده پرداخت و بعد از تایید مدل خود پایهای برای

سازمان ،انگیزش یا تمایل ،ارزیابی (بازخورد) ،اعتبار و

پایداری مالی ارائه
توانمندسازی پیشنهادی و طرح توسعه
ِ
داد .این پژوهش حاکی از آن است که راهحل بهبود اثربخشی

سازگاری محیطی استوار است.

در بخش سازمانی را باید متناسب با عوامل تأثیرگذار بر آن

 .2-2توانمندسازی مدیران

تحلیل کرد ،این عوامل را میتوان در ابعاد رفتاری و ساختاری

قالب روانشناختی توانمندی را به عنوان یک حالت شناختی

بررسی کرد و مدیریت یکی از مهمترین عناصر این مهم به

تعریف کردهاند که به وسیله حسی از «درونی شدن اهداف»،

شمار میآید .نتایج پژوهش مدانچیان [ ]9حاکی از آن است که

«درک شایستگی» و «فهم کنترل» تصور شده است [ ]12و در

رهبران موثر صفات خاص و سبک رهبری متفاوتی دارند که با

یکی از منابع اخیر از توانمندسازی روانشناختی به عنوان

نتایج سازمانی ارتباط معنیداری دارد و همچنین استریمگرن

یک احساس کنترل شخصی از درک کار یاد کردهاند [ ]13در

و همکاران [ ]10نشان میدهند کیفیتهای مختلف رهبری با

توانمندسازی ارگانیکی به ابعاد روانی و ادراکی پرداختهاند و به

توجه به شرایط خاص اهمیت زیادی دارد .رزمجو ،اثربخشی

عقیده نظریهپردازان این حوزه ،این دیدگاه بر نگرش کارکنان

سازمانی را موضوعی اصلی در نظریههای سازمانی میداند و آن

استوار است و وضعیت روانشناختی آنان را انعکاس میدهد

را یکی از مال کهای ارزیابی عملکرد سازمانی به شمار میآورد.

[.]14

امروزه سازمانها و مدیران ،ظرفیتهای بالقوهی بسیاری

تواناسازی ظرفیتهای بالقوهای را برای بهرهبرداری از

را برای تبدیل شدن به ابزاری دولبه برای سود و ضرررسانی

سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمیشود

دارند و همانطور که بنیس [ ]11میگوید ،اگر به سازمانها به

در اختیار سازمانها میگذارد .هرگاه سازمانها بخواهند در

عنوان ساختارهای سازش پذیر ،پویا و ارگانیک توجه شود ،در

دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند ،به این

این صورت اشتباهات مربوط به سنجش اثربخش نه بر اساس

نیروی بالقوه نیازمند هستند و بایستی آن را مدیریت کرده

اندازهگیریهای غیردقیق ،بلکه براساس خطمشیهایی صورت

و مورد استفاده قرار دهند .از این رو وجود تغییرات سریع،

میگیرد که سازمان با اتخاذ آنها مشکالت را بررسی و حل و فصل

پیشرفتهای تکنولوژیک و رقابتهای آشکار و پنهان در دنیا

میکند .بهرهوری منابع انسانی عبارت است از بهدست آوردن

اهمیت و ضرورت تواناسازی را بیش از پیش آشکار ساخته

حداکثر سود با بهرهگیری و ا ستفاده بهینه از توان ،استعداد

است [.]15

و مهارت منابع انسانی به منظور تحقق اهداف سازمانی.

رویکرد ارگانیکی ،دیدگاهی از پایین به باالست و کنترل را

شناسایی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی ،روزبهروز

کاهش میدهد [ ]16بنابراین ،توانمندسازی چیزی نیست که

جایگاه ویژهای را در سازمانها به خود اختصاص میدهد .برای

مدیران برای کارکنان انجام دهند ،بلکه در این رویکرد طرز
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فکر کارکنان در مورد نقش آنها در سازمان میباشد؛ در عین

داده شود .آنها با به عاریه گرفتن اصطالح «انگیزش درونی

حال مدیریت سازمان میتواند بستر الزم برای توانمندتر شدن

کار» [ ]20ابداعی بریف و آلدراگ [ ،]21توانمندسازی را به

کارکنان فراهم نماید ،آنها باید خودشان احساس کنند که

عنوان «فرایند انگیزش درونی وظیفه» [ ]22تعریف کردهاند.

دارای آزادی عمل و قدرت تصمیمگیری هستند .عباسپور و

انگیزش درونی وظیفه اشاره به تجارب مثبتی دارد که افراد

بدری ،پیشنهاد میدهند که سازمانها روشهای مختلف

به طور مستقیم از وظیفه خود کسب نموده ،شامل شرایط

ایجاد و تقویت توانمندسازی رواشناختی را در راستای بهبود

نیروزایی است که به آنها در ارتباط مستقیم با آن وظیفه،

بهرهوری منابع انسانی و نهایتا افزایش بهرهوری سازمانی

انگیزش و رضایتمندی میدهد.

به کار گیرند .سید جوادین و همکاران ،با انجام مطالعات
کتابخانهای و مرور ادبیات توانمندسازی 20 ،عامل اثرگذار بر

 .3-2اصول بودجهبندی و مانیتورینگ سیستم

توانمندسازی را شناسایی نمودند ،این عوامل عبارت بودند

باید توجه داشت که نیروی کار به دنبال چالشی بودن و حل

از :اطالعات ،اختیار ،تیم کاری ،شیوه رهبری ،آموزش ،تعلق

مسائل جدید و مشکل است و میخواهد آزادتر باشد تا کشف و

سازمانی ،تجربه اندوزی ،روشن بودن اهداف و خط مشیها،

نوآوری کند و خالق باشد .آنان به انعطافپذیری ،پاسخگویی

مشارکت ،عدم تمرکز ،دسترسی به منابع ،مسئولیت،تشویق،

و مسئولیتپذیری نیاز دارند و میخواهند با مدیرانی کار کنند

غنیسازی شغل ،هدایت و حمایت ،معنیدار بودن شغل،

که آنها را توانمندتر سازد ،به آنها توجه کرده و آنها را به

اعتماد به نفس ،ابهام نقش ،اهمیت قائل شدن برای

اوج برسانند .پژوهشهای اخیر نشان میدهد در ایاالتی که

کارکنان .پژوهش یاد شده پنج عامل «توجه به رشد فردی و

سیستم بودجهریزی عملیاتی به خوبی اجرا میشود بیشتر از

طراحی شغلی»« ،توجه به مسائل نیروی انسانی و تیمهای

ایالتهایی که بودجهریزی عملیاتی در آنها اجرا نمیشود یا

کاری»« ،توجه به سبک رهبری»« ،رسمیت و شفافیت» و

بهصورت ضعیف اجرا میگردد به تصویب قوانین و مقررات

«توجه به محیط و عدم تمرکز» را بهعنوان اثرگذارترین عوامل،

مربوط به سیستم بودجهریزی عملیاتی میپردازند .نتایج

بر توانمندسازی کارکنان در مشاغل خدماتی به ویژه بانکها

پژوهش آنها نشان میدهد قانون بودجهریزی عملکرد که

شناسایی کرده است.

شامل دستورالعملهای تفصیلی درباره توسعه ،گزارشگری

فانتینی ،آمالی [ ،]17با تاکید بر چارچوبی که وضوح

(شفافیت سازمانی) و استفاده دادههای عملکرد باشد به

یکپارچۀ( ]18[ )ICنامیده شد و توسط میاشیرو و روزنبرگ

استفاده قویتر از سیستمهای بودجهریزی عملکرد در ایاالت

[ ]19تحت شش شاخص .1 :هویت  .2هدف اثبات زندگی

منجر میشود .شرمرهورن [ ،]23در پژوهشی عنوان میدارد

 .3مسیر  .4ساختار  .5انرژی  .6بیان ارائه شده است ،به

که برای افزایش اثربخشی مدیران به عنوان افرادی که از

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران پرداخته است

نقش باالیی در سازمان برخوردارند و به منظور حفظ انعطاف

که نتایج پژوهش بیانگر آن است که این شاخصها به یک

پذیری و سازگاری با تغییرات محیطی باید مجهز به اصولی

سازمان در کشف و بیان نیازهای اساسیاش برای پایداری در

سیستمی تحت عنوان  ]24[ IPBMSو شرایط احراز پست []25

روشی کمک میکند که از کل سیستم و افراد آن در تمامی

بود ،وی عنوان میدارد که این اصول جهات کلیدی سازمان،

ابعاد بهره گیرد .توماس و لتهوس ( ،)1990بحث کردهاند

مسیرها ،اولویتها و اهداف را به سمت تدارکات موثر ،مطلوب

که مفهوم توانمندسازی بسیار پیچیده است و نمیتواند به

و استفاده از منابع ادغام میکند و مدعی ارائه روشی برای

آسانی در یک ساختار تک بعدی مثل خودکارآموزی توضیح

برخورد اصولیتر با پیچیدگیهای دنیای کنونی است .این
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برنامه در نمایش آنچه مفید و بیارزش است و در مدیریت

منظر مسئولیت پاسخگویی» بیان نموده است که به رغم

تغییراتی که در اختالط برنامههای توسعه درمیان ملتها

تحوالت شگرفی که در دو دهه اخیر در نظامهای حسابداری

اتفاق میافتد ،یاریرسان است و از جمله ابزارهای مهم و

و گزارشگری مالی بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و

فعالیتهای توسعه در تصمیمگیری است و در نهایت شامل

بسیاری از کشورهای در حال توسعه رخ داده است ،اقدام

مواردیست که برای احراز جایگاه مدیریت الزامی است و به

موثری از سوی نهادهای مسئول برای ایجاد تحول در نظام

نوعی تغییردهنده نقش آنان متناسب با نیازهای روز مدیریتی

حسابداری دولتی کشور صورت نگرفته است .به نظر نگارنده،

میباشد .یافتهها حاکی از آن است که اصول بودجهبندی

ورود به فرایند تحول در «نظام بودجهریزی» و « نظام

و مانیتورینگ تحت عنوان هفت مولفه .1 :کارپردازی []26

حسابداری و گزارشگری مالی» در درجه اول مستلزم درک

 .2مشارکت  .3پاسخگویی (تعهد)  .4استقالل عمل و

صحیح نقش و اهمیت این دو نظام در فرایند پاسخگویی

همبستگی  .5شفافیت  .6سیستمی  .7مدیریت بر مبنای

عمومی است .باید نقش و اهمیت بودجه ساالنه به عنوان

هدف [ )MBO( ]27و مشخصات احراز پست با سه مولفه:

گستره و حوزه عمل مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی

 .1طول دوره خدمت  .2آموزش مدیریت مالی  .3تجارب

دولت و نقش بیبدیل حسابداری و گزارشگری مالی به

اداری ،تعریف خواهد شد.

عنوان یکی از ابزارهای اصلی و با اهمیت تحقق و ارتقای

در این رابطه پژوهشهای پراکندهای در ایران صورت

سطح این دو مسئولیت ،برای دولتمردان ،سیاستورزان و

گرفته است ،برای مثال :قاسم خیلی و همکاران (،)1395

نهادهای متولی و مسئول امور مالی و بودجهای کشور روشن

در پژوهشی با عنوان تبیین رابطه بین آموزش ضمن خدمت

شده و به باور عمومی این قبیل مقامات تبدیل شود و همان

کارکنان و عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی (مورد

طور که از پژوهش روسا ،ال ،فابیو .لیبراتور،جیووانی .مظزی،

مطالعه :دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران)

فرانچسکو .ترزانی ،سیمون [ ]28برمیآید ،ارتباطی مثبت بین

پرداخته و یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین

عملکرد اجتماعی شرکت و رتبه بدهی وجود دارد ،بنابراین

آموزش ضمن خدمت و بهرهوری نیروی انسانی و مولفههای

سطح پایین افشای بعد اجتماعی و به تبع آن عدم وجود

آن ،رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین ،نتایج نشان

بسترهایی مناسب در شرکتهای ایرانی نشاندهنده شکاف

داد که مولفه روابط حاکم بین مدیر و کارکنان و بهکارگیری

باالی وضعیت موجود از انتظارات جامعه است و مستلزم

رهآوردهای فنآورانه بهترتیب دارای بیشترین و کمترین

وجود مقررات ،الزامات و استانداردهای مناسب در حوزهی

ضریب همبستگی میباشند و بازوند ،مریم؛ باجولوند ،محسن

گزارشگری و افشای شرکتها برای پاسخگویی به انتظارات

( ،)1395در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین یادگیری

ذینفعان و جامعه است ،که تمامی موارد مذکور فقدان

سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی بایر افالک

نگاههایی را در فرآیند سازمانی یادآور میشود که مدیریت به

ازنا ،با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل

عنوان فرهنگ پیشروی آن نقش اساسی را ایفا میکند.

رگرسیون چندگانه و پس از تجزیه و تحلیل فرضیهها ،به این

ایرانزاده و پاکدل ( ،)1392در پژوهشی تحت عنوان

نتیجه رسیدند که رابطه مستقیم بین یادگیری سازمانی و

بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و بهرهوری کارکنان شاغل

عملکرد سازمانی مورد پذیرش قرار گرفت.

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به این نتیجه رسیدند که

بابایی ( ،)1378در مقالهای با عنوان «تحلیل مبانی

بین عملکرد و بهرهوری کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده

نظری و قانونی رویکرد جدید بودجهریزی سال  1378از

تفاوت معنیداری وجود دارد .همبستگی بین متغیرهای
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پژوهش با بهرهوری در گروه آموزش دیده باال بوده است .در

مایلز سالمت سازمانی در سازمانهای آموزشی را به وسیلهی

نهایت نتیجه میگیریم که آموزشها با استفاده از روشهای

هفت الگو که زیر مجموعهی سه سطح مسئولیت و کنترل

مناسب و اثربخش و با توجه به تشخیص نیازها و هدفگذاری

درون سازمان آموزشی است ،تعریف کرده است .این سطوح

و انتخاب افراد مناسب تاثیر مثبت دارند .پس باید آموزشها

عبارتند از:

الف) سطح نهادی ،شامل ُبعد -۱ :یگانگی نهادی

را نظاممند نمود تا هم بر کارایی کارکنان افزوده شود و هم

ب) سطح اداری ،شامل ابعاد -۲ :نفوذ مدیر  -۳مالحظهگری

اثربخشی آموزش افزایش یابد.

 -4ساختدهی  -۵حمایت منابع

در ارتباط با اصول بودجهبندی و مانیتورینگ سیستم به

ج) سطح فنی شامل ابعاد -۶ :روحیه  -۷تأ کید علمی

ندرت تحقیقاتی جامع ،بیانگر این امر حیاتی در سازمانها

منتظری و همکاران ( ،)1396در مقالهای به بررسی

علیالخصوص در ایران با توجه به جهش یکباره تغییر نظام

رابطه بین سالمت سازمانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی

بودجهریزی صورت گرفته است.

توانمندسازی روانشناختی کارکنان اجرایی شهر سیرجان
 .4-2سالمت سازمانی

پرداختهاند و در قالب یک نظرسنجی ،و توسط توزیع

الیدن و کلینگل [ ،]29در پژوهشی عنوان میدارند که

پرسشنامه ،به تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار

سرپرستان در سازمانهای سالم ،کارکنانی متعهد و وفادار

توصیفی و استنباطی پرداختند .اعتبار سازه با تحلیل عاملی

با روحیه باال ،کانالهای ارتباطی باز و موفقیت خطوط

تایید شد .ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب اطمینان  0.897را

تحتانی سازمان در افق دید خود قرار میدهند .یک سازمان

محاسبه کرد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،آزمونهای

سالم جایی است که افراد دوست دارند در آن کار کنند و

آماری آزمونهای پارامتریک  ،tضریب همبستگی و مدل

افتخار میکنند که بخشی از سازمان هستند .عالوه بر این،

معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل انجام شد.

کسانی که در سازمانهای سالم کار میکنند کاراتر و بهرهورتر

نتایج حاصل از مطالعه نشاندهنده وجود رابطه معنیداری

هستند .درحالیکه همه سرپرستان تمایل دارند فکر کنند که

بین سالمت سازمانی و عملکرد شغلی ،بین سالمت سازمانی

سازمانهایشان سالم هستند ،اما این موضوع همیشه اتفاق

و توانمندسازی کارکنان ،و نیز بین توانمندسازی کارکنان و

نمیافتد .آنها بر پایه نتایج به دست آمده از پژوهشی که برای

عملکرد شغلی کارکنان است .صادقی و علوی ( ،)1393در

ارزیابی سالمت سازمانی دانشکدههای آموزش عالی انجام

پژوهشی نشان میدهد که سالمت سازمانی و ابعاد آن تا حد

دادهاند ،ابعاد سالمت سازمانی را تعریف کرده و برای سالمت

زیادی اثربخشی را تحتتأثیر خود قرار میدهند و ایرانزاده و

سازمانی یازده بعد جداگانه اما مرتبط به هم ارائه نمودهاند.

همکاران ( ،)1392به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای

بارنز [ ،)1994( ]30در رساله دکتری خود نشان داده است

سالمت سازمانی (یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظهگری،

که بین اعتماد مدیران و سالمت سازمانی رابطه وجود دارد.

ساختدهی ،پشتیبانی و حمایت منابع ،روحیه و تأ کید علمی)

همچنین رابطهای معکوس بین محدودیت در تصمیمگیری

و بهرهوری کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد.

با سالمت سازمانی مشاهده شده است .مایلز ،ماتیو []31

همچنین شریعتمداری ( ،)1388در پژوهشی با عنوان

( ،)۱۹۶۹نظریهپرداز سالمت سازمانی در سازمانهای آموزشی

بررسی رابطه بین سالمت سازمانی به اثربخشی مدیران

است .او ضمن تبیین مفهوم سالمت سازمانی ،پرسشنامه

مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران پرداخت و نتایج

توصیف سالمت سازمانی [ )OHDQ( ]32را طراحی نمود.

تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که بین کلیه
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ابعاد سالمت سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه معنیداری

متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است .با این

وجود دارد و اگر مدیران مدارس در به کاربردن روشهای

رویکرد میتوان قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جوامع

ایجاد سالمت سازمانی تالش کنند ،اثربخشی مدارس آنها در

خاص آزمون کرد و از آنجاکه بیشتر متغیرهای موجود در

تمام ابعاد بهبود خواهد یافت .انصاری و همکاران (،)1388

پژوهشهای مدیریتی بهویژه رفتار سازمانی بهصورت مکنون

نشان میدهند که بین سالمت سازمانی و اشتیاق برای کمک

یا پوشیده و پنهان است ،ضرورت استفاده از این مدلها روز

به دیگران به منظور بهدست آوردن یک هدف ،تالش برای

به روز بیشتر میشود.

انجام کار ،با کیفیت باالتر از سطح مورد نیاز ،تمایل برای

در مدل تحلیلی پژوهش  ،IPBMSشرایط احراز پست

گرفتن مسؤلیتهای جدید ،تالش برای اتمام کار قبل از اتمام

و سالمت سازمانی ،متغیر برونزا و توانمندسازی مدیران و

مهلتهای تعیین شده و خالقیت برای حل مشکالت کاری

اثربخشی مدیرت مالی متغیرهای درونزا هستند و از سوی

رابطه مثبتی وجود دارد .عالقهبند ( ،)1378نیز عنوان میدارد

دیگر میتوان  ،IPBMSشرایط احراز پست و سالمت سازمانی

که میان سالمت سازمانی و عملکرد مدیران و همچنین میان

را متغیرهای مستقل ،توانمندسازی مدیران و اثربخشی

سالمت سازمانی و هریک از ابعاد ششگانه قلمرو عملکرد

مدیریت مالی را متغیر وابسته در نظر گرفت .ابزار اصلی

مدیران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

گردآوری اطالعات پرسشنامه است که بر این اساس برای

در مورد سالمت سازمانی تحقیقات متعددی انجام گرفته

متغیرهای مورد بررسی به ترتیب بیست سوال برای ابعاد

است که همگی داللت بر این موضوع دارند که سازمانهای

( IPBMSکارپردازی ،مشارکت ،پاسخگویی ،استقالل عمل و

سالم ،سازمانهایی هستند که در همهی ابعاد فوق در سطح

همبستگی ،شفافیت ،سیستمی و مدیریت بر مبنای هدف)،

باالیی قرار دارند .همچنین مطالعات انجامشده رابطهی

پنج سوال برای شرایط احراز پست (طول دوره خدمت،

معنیداری را بین سالمت سازمانی از یک سو و متغیرهایی

آموزش مدیریت مالی ،تجارب اداری) ،چهارده سوال برای

چون اعتماد ،اطمینان و روحیه ،اثربخشی کارکنان،

توانمندسازی مدیران (هویت ،هدف اثبات زندگی ،انرژی،

سبکهای رهبری و ...از سوی دیگر نشان میدهد [.]۳۳

عزت نفس ،بیان و احساس شایستگی) ،دوازده سوال برای
اثربخشی مدیریت مالی (برنامهریزی ،بودجهبندی ،کنترل و

 .۳روشها و فنون

ارزیابی) ،بیست و یک سوال برای سالمت سازمانی (یگانگی

از آنجا که هدف پژوهش تعیین روابط علی میان متغیرهای

نهادی ،مالحظهگری ،ساختدهی ،تاکید علمی ،ارتباط،

اصول بودجهبندی و مانیتورینگ سیستم و شرایط احراز

قدردانی از عملکرد و اصول اخالقی) با طیف پنج تایی لیکرت

پست ،توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی است،

درنظر گرفته شده است .برای سنجش پایایی ،نمونهی

پس پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوهی گردآوری

اولیهای شامل چهل پرسشنامه پیشآزمون شد .سپس با

اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی و بهطور مشخص مبتنی

استفاده از دادههای به دست آمده از پرسشنامه ،میزان

بر مدل معادالت ساختاری است .برای بررسی روابط متغیرها

ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای

در دهههای اخیر روشهای فراوانی ارائه شده است .یکی از

شاخصهای متغیرها به ترتیب 0.81 ،درصد برای ،IPBMS

این روشها مدل معادالت ساختاری یا تحلیل چند متغیری

 0.753درصد برای شرایط احراز پست 0.760 ،درصد برای

با متغیرهای مکنون است .مدل معادالت ساختاری یک

سالمت سازمانی 70 ،درصد برای توانمندسازی مدیران و

رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههایی دربارهی روابط

 75/7درصد برای اثربخشی مدیریت مالی به دست آمد .این
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اعداد نشاندهنده این است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و

میان اعضای سازمان مطلوبتر باشد و به همین ترتیب ،با

به گفتهای از پایایی الزم برخوردار است (جدول .)1

اینکه یافتههای ناقص یا غیرقطعی دربارهی وجود رابطه بین
 IPBMSو اثربخشی مدیریت مالی ،یک ساختار غیرمتمرکز

جدول  -1پایایی پرسش نامه

باعث تسهیل در موفقیت اثربخشی مدیریت مالی میشود.

مولفه

آلفای کرونباخ

 IPBMSمیتواند بر فرآیندهای اثربخشی مدیریت مالی و

توانمندسازی مدیران

0.865

توانمندسازی مدیران با شکل دادن به الگوها و فراوانی

اثربخشی مدیران

0.894

ارتباطات در میان اعضای سازمان و مشخص کردن مکان

بودجهبندی و نظارت سیستم

0.810

تصمیمگیری ،تاثیر بگذارد .با توجه به موارد مذکور میتوان

مشخصههای مدیران

0.753

فرضیههای زیر را برای پژوهش در نظر گرفت:

سالمت سازمانی

0.760

 :H1بین اصول بودجهبندی و مانیتورینگ سیستم و

کل

0.792

توانمندسازی مدیران رابطه معنیداری وجود دارد.
 :H2بیناصولبودجهبندیومانیتورینگ سیستم و اثربخشی
مدیریت مالی رابطه معنیداری وجود دارد.

برای سنجش روایی سؤالها از اعتبار عاملی استفاده شده
است .اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق

توانمندسازی مدیران در میان افراد تحت تاثیر اصول

تحلیل عاملی بهدست میآید [ .]۳۴درحقیقت استفاده از

بودجهبندی و مانیتورینگ و شرایطی است که برای احراز

تحلیل عاملی در شاخههایی که در آنها از پرسشنامه و آزمون

پست مدنظر قرار میدهند .یافتههای پژوهشهای پیشین

استفاده میشود و متغیرها از نوع مکنون است ،الزم و ضروری

نشان میدهند ،تجارب اداری ،طول دوره خدمت و آموزش

میباشد .در این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی

مدیریت مالی دارای رابطه مثبت با توانمندسازی مدیران و

تاییدی ،عوامل ابتدایی این متغیرها استخراج شد که نتایج

اثربخشی مدیریت میباشد .به طوری که وقتی تجارب اداری،

آن در جدولهای ( )1و ( )2آماده است.

طول دوره خدمت و آموزش مدیریت باشد ،توانمندسازی

جامع ه آماری در این پژوهش با توجه به متغیرهای

مطلوبتر و شرایط برای اجرای اثربخشی مدیریت مالی

پژوهش ،شرکتهای دانشبنیان کرمانشاه است .جامعه

مناسبتر است .یافتههای پژوهشهای پیشین نشان

آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران مالی زن و مرد

میدهد ،شرایط الزم برای کاربردیسازی تجارب اداری و

شرکتهای دانشبنیان استان کرمانشاه میباشند که در صنایع

آموزشی موثر دارای رابطه مثبت با توانمندسازی و اثربخشی

متفاوتی مشغول به فعالیتاند که به دلیل محدود بودن و در

مدیران است ،با توجه به موارد مذکور میتوان فرضیههای زیر

دسترس بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد.

را برای پژوهش در نظر گرفت:

پرسشنامهها توسط مدیران بخشها تکمیل و در مجموع با

 :H3بین شرایط احراز پست مدیریتی و توانمندسازی مدیران
رابطه معنیداری وجود دارد.

تعداد  40پرسشنامه به تجزیه و تحلیل دادهها اقدام شد.

 :H4بین شرایط احراز پست مدیریتی و اثربخشی مدیریت

 .۴تدوین فرضیههای پژوهش و مدل مفهومی []۳۵

مالی رابطه معنیداری وجود دارد.

انتظار میرود ،زمانی که  ،IPBMSرسمیت کمتر ،تمرکز کمتر و

روابط اجتماعی میان اعضای سازمان جای مهمی برای

یکپارچگی (انسجام) بیشتر را ترویج میدهد ،تعامل اجتماعی

تبادل اهداف سازمانی و فردی و برنامههای آتی در بافت
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سازمان است .یافتههای پژوهشهای پیشین نشان میدهد،

 .۶مدلهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش

سالمت سازمانی رابطه مثبت با توانمندسازی و اثربخشی

قبل از وارد شدن به مرحلهی آزمون فرضیهها و مدلهای

مدیران دارد ،در این صورت زمانی که سالمت سازمانی

مفهومی پژوهش ،الزم است صحت مدلهای اندازهگیری

مطلوب باشد ،میتوان فرضیههای زیر را در نظر گرفت:

متغیرهای برونزا ( ،)IPBMSشرایط احراز پست ،سالمت

 :H5بین سالمت سازمانی و توانمندسازی مدیریت مالی رابطه

سازمانی و متغیرهای درونزا (اثربخشی مدیریت مالی
و توانمندسازی مدیران) حاصل شود؛ از این رو در ادامه

معنیداری وجود دارد.

مدلهای اندازهگیری این دو نوع متغیر در جداول بهکار برده

 :H6بین سالمت سازمانی و اثربخشی مدیریت مالی رابطه
معنیداری وجود دارد.

شده ارائه میشود .این کار توسط تحلیل عاملی تأییدی

شواهد تجربی نشان میدهد ،توانمندسازی مدیران نقش

انجام شده است .تحلیل عاملی تأییدی یکی از قدیمیترین

تعیینکنندهای در اثربخشی مدیریت مالی دارد و این رابطه

روشهای آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای

میتواند دوسویه باشد .با توجه به آنچه بیان شد ،میتوان

مکنون (عاملهای به دست آمده) و متغیرهای مشاهده شده

وجود رابطهای معنیدار را بین توانمندسازی و اثربخشی

(سؤالها) به کار برده میشود و بیانگر مدل اندازه گیری است.

مدیریت مالی انتظار داشت .بنابراین میتوان فرضیه زیر را
بهکار برد:

 .۷تفسیر نتایج حاصل از اطالعات پژوهش

 :H7بین توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

با توجه به جدول ( )1همه مقادیر آلفای کرونباخ بیشتر از 0.70
است ،بنابراین میتوان گفت پرسشنامه حاضر از پایایی قابل

رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

قبول برخوردار است .از لحاظ جنسیت نیز با توجه به جداول
به دست آمده افراد  72.5درصد مرد ( 29نفر) و  27.5درصد
زن ( 11نفر) میباشند22.5 .درصد افراد ( 9نفر) دارای سن
کمتر از  30سال 40 ،درصد ( 16نفر) دارای سن بین  31تا 40
سال 25 ،درصد( 10نفر) دارای سن بین  41تا  50سال و 12.5
درصد( 5نفر) دارای سن بیشتر از  50سال ،میباشند .میزان
تحصیالت افراد 57.5 ،درصد( 23نفر) لیسانس 27.5 ،درصد

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش

( 11نفر) فوق لیسانس و  15درصد( 6نفر) دکتری میباشند.

 .۵یافتهها

و از بین این افراد  7.5درصد( 3نفر) دارای سابقه بین  1تا 5

یافتههای این پژوهش از طریق بررسی مدلهای اندازهگیری

سال 35 ،درصد( 14نفر) دارای سابقه بین  6تا  10سال30 ،

متغیرهای برونزا ( ،)IPBMSشرایط احراز پست ،سالمت

درصد( 12نفر) دارای سابقه بین  11تا  15سال 12.5 ،درصد (5

سازمانی و متغیرهای درونزا (اثربخشی مدیریت مالی و

نفر) دارای سابقه بین  16تا  20سال و  15درصد( 6نفر) دارای

توانمندسازی مدیران) ،با رویکرد تحلیل عامل تاییدی در

سابقه بیشتر از  20سال میباشند [.]۳۶
در ابتدا آزمون نرمال بودن دادهها توسط آزمون کلموگروف-

نرمافزار  LISRELو بررسی مدل ساختاری پژوهش ،اکتساب

اسمیرنوف اندازهگیری شد و چون سطح معنیداری همه

شده است که در ادامه به تفصیل ارائه میشود.

متغیرها از  0.05بیشتر بود ،لذا نتیجه میگیریم که همه
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جدول  -۴نتایج آزمون KMO-Bartlett

متغیرها از توزیع نرمال پیروی میکنند (جدول  .)2در مرحله

معیار کفایت نمونهگیری KMO

بعد چون توزیع دادهها نرمال بود برای بررسی همبستگی بین
متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و با توجه به

کای دو

43.892

درجه آزادی

20

سطح معنیداری

0.021

آزمون بارتلت

ارقام به دست آمده ضریب همبستگی بین متغیرها معنیدار
بود (جدول .)3

0.779

ساختار عاملی هر متغیر توسط آزمون شاخص کفایت
جدول  -۲نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی
پیروی دادههاازتوزیع نرمال
متغیرها

نمونه و آزمون کروی بودن بارتلت [ ]۳۷اندازهگیری شد و
چون مقادیر به دست آمده از تمامی متغیرها بیشتر از 0.70

مقدار آماره اسمیرنف -کلموگروف سطح معنادری

توانمندسازی مدیران

1.326

0.629

اثربخشی مدیران

1.210

0.241

بودجهبندی و نظارت سیستم

1.125

0.352

مشخصههای مدیران

1.137

0.167

سالمت سازمانی

1.269

0.143

بود ،موید کفایت نمونهگیری و سطح اطمینان قابل قبول
میباشد (جدول  )4و در هر مرحله با شناسایی عوامل مکنون
به تعیین تعداد عوامل مکنون بر حسب مقادیر ویژه پرداخت
و بعد از اعالم تناسب دادههای گردآوری شده با مدل در هر
متغیر برازندگی تایید شد [.]۳۸
جدول  -۵بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت
ساختاری

جدول  -۳ضریب همبستگی پیرسون
2

3

4

متغیرها

1

توانمندسازی مدیران

1

اثربخشی مدیران

0.625

1

بودجهبندی و نظارت سیستم

0.530

0.637

1

مشخصههای مدیران

0.672

0.680

0.732

1

سالمت سازمانی

0.536

0.619

0.767

0.590

5

فرضیه

1

میزان تاثیر سطح معنیداری نتیجه فرض

بین توانمندسازی مدیران و
اثربخشی مدیریت مالی رابطه
معنیداری وجود دارد.

0.682

بین اصول بودجهبندی و
مانیتورینگ سیستم و اثربخشی
مدیریت مالی رابطه معنی داری
وجود دارد.

0.660

0.021

0.036

عدم رد

عدم رد

بین شرایط احراز پست مدیریتی
و اثربخشی مدیریت مالی رابطه
معنی داری وجود دارد.

0.519

0.000

عدم رد

روابط علی بین متغیرهاست ،از شیوه مدلیابی علی استفاده

بین سالمت سازمانی و اثربخشی
مدیریت مالی رابطه معنی داری
وجود دارد.

0.644

0.001

عدم رد

یکی از بارزههای مهم آن امکان مشارکت متغیرهای مکنون،

بین سالمت سازمانی و
توانمندسازی مدیران رابطه
معنی داری وجود دارد.

0.573

0.000

عدم رد

مفروضههای توزیعی و قابلیت کار با انواع دادههاست،

بین اصول بودجهبندی
و مانیتورینگ سیستم و
توانمندسازی مدیران رابطه
معنی داری وجود دارد.

0.671

بین شرایط احراز پست مدیریتی
و توانمندسازی مدیران رابطه
معنی داری وجود دارد.

0.700

در این مرحله چون هدف پژوهش ،دستیابی به مدلی از
گردید که بر مبنای شیوه مدلیابی معادالت ساختاری که
کاربرد اندازههای چندگانه ،امکان دادن به خطا ،انطباق
استفاده شد .پس متغیرهای مدل به دو دسته درونزا و
برونزا دستهبندی شده و در مدل جانمایی میگردد .تعریف
متغیرهای مدل براساس مطالعات و بررسیهای الزم در
پژوهشهای پیشین صورت گرفت.
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0.011

0.000

عدم رد

عدم رد

در نهایت مدل معادالت ساختاری درحالت تخمین
استاندارد مورد بحث قرار گرفت .جدول ( )5ضرایب تاثیر
متغیرها را نشان میدهد.
جدول  -۶شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
نتیجه

مقدار

عنوان شاخص

مجذور کای

عدم رد مدل

2.714

-

ریشه خطای میانگین مجذورات
تقریب

عدم رد مدل

0.032

RMSEA

ریشه میانگین مربعات باقیمانده عدم رد مدل

0.290

RMR

نیکویی برازش

عدم رد مدل

0.943

GFI

همانطور که مشاهده میشود ،مدل از نظر شاخصهای

شاخص نیکویی برازش اصالح
شده

عدم رد مدل

0.945

AGFI

تناسب در وضعیت مناسبی قرار دارد .درباره روابط اجزای

شاخص برازش هنجار شده (بنتلرـ
بونت)

عدم رد مدل

0.950

NFI

 IPBMSبر توانمندسازی مدیران اثر مثبت ،مستقیم و

شاخص برازش تطبیقی

عدم رد مدل

0.929

CFI

معنیداری برابر  0.671دارد (فرضیه یک) .همچنین IPBMS

شاخص برازش افزایشی

عدم رد مدل

0.940

IFI

بر اثربخشی مدیریت مالی اثر مثبت ،مستقیم و معنیداری

نمودار  -۲برآورد ضرایب مدل معادالت ساختاری

مدل این نتایج به دست آمده است:

برابر  0.660دارد (فرضیه دو) .شرایط احراز پست تاثیر مثبت
و در جدول ( ،)6شاخصهای برازش مدل نشان داده

و معنیداری به میزان  0.700بر توانمندسازی مدیران (فرضیه

شده است .با توجه به نتایج به دست آمده میتوان اذعان

سه) و به میزان 0.519بر اثربخشی مدیریت مالی تاثیر مثبت

کرد تمامی شاخصهای برازندگی مدل فوق در این دامنه قرار

و معنیدار میگذارد (فرضیه پنج) .سالمت سازمانی با میزان

گرفتهاند و بنابراین تناسب دادههای گردآوری شده با مدل

تاثیر  0.573بر توانمندسازی مدیران تاثیر مستقیم و معنیدار

مطلوب است .لذا برازندگی مدل معادالت ساختاری مورد

دارد (فرضیه چهار) و به همین ترتیب با میزان تاثیر 0.644

تایید میباشد.

بر اثربخشی مدیریت مالی تاثیرگذار میباشد (فرضیه شش).

نمودار ( ،)2مدل برازش داده شده را نشان میدهد.

بین توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی نیز تاثیر

خروجی نرمافزار نمایانگر مناسب بودن مدل ساختاری

مثبت و معنیداری به میزان  0.682وجود دارد؛ پس فرضیه

برازشیافته است؛ بهعبارت دیگر دادههای مشاهده شده

شماره هفت یعنی ارتباط توانمندسازی مدیران با اثربخشی

تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش است

مدیریت مالی نیز تایید میشود.
ادبیات تحقیق بیانگر وجود ارتباط بین متغیرهای

(نمودار .)۲

بهکار برده شده در این مدل به صورت پراکنده بوده است.
به عبارتی رابطه معنیداری بین متغیرهای  IPBMSبا
توانمندسازی و اثربخشی مدیران در تحقیقات بابایی
( ،)1378روساال و همکاران ( )2017و شرمرهورن (،)2008
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بهصورت پراکنده بیانگر رابطه معنیدار میباشد .رابطه

پیشنهاد جهت پژوهشهای آتی

معنیداری بین متغیرهای شرایط احراز پست با توانمندسازی

تحوالت اخیر صورت گرفته در رابطه با خصوصیسازی و به

و اثربخشی مدیران در تحقیقات ایران زاده و پاکدل (،)1392

دنبال آن تغییر ساختار مالکیت و نقش سهامداران منجر به

قاسم خیلی ( ،)1395شرمرهورن ( )2008و ویلگیس

خارج شدن برخی شرکتها از مالکیت صرفا دولتی و تاسیس

( ،)2015بهصورت پراکنده بیانگر رابطه معنیدار میباشد.

شرکتهایی با سهامداران گوناگون خواهد شد که این تغییرات

همچنین رابطه معنیدار بین متغیرهای سالمت سازمانی با

لزوم وجود بسترهایی را برای وارد آوردن کمترین فشار بر بدنه

توانمندسازی و اثربخشی مدیران در تحقیقات منتظری و

ساختارهای سنتی به ما یادآور میشود.

همکاران ( ،)1396صادقی و علوی ( ،)1392شریعتمداری

حدا کثرسازی ارزشها در عصر کنونی ،لزوم توجه و تکیه

( ،)1388بارنز ( )1994و مایلز ( ،)1969به صورت پراکنده

بر اصولی را متذکر میشود که آغازگر تحوالت بنیادی باشد و

بیانگر رابطه معنیدار متغیرهای مذکور میباشد و در تایید

مصرف منابع به بهینهترین شکل ممکن را از اهداف اساسی

فرضیه نهایی مدل مذکور پژوهشهای مدانچیان (،)2017

هر ساختار قرار دهد.

توماس و لتهوس ( ،)1990بردبار ( )1395و ویلگیس (،)2015

در عصر کنونی ساختارها مستلزم رعایت و پیادهسازی

رابطه معنیدار بین متغیرهای اثربخشی و توانمندسازی

اصولی هستند که دیگر با فرآیندهای سنتی و دیکته شده قبلی

مدیران را به صورت پراکنده تایید مینماید.

مدیریتی قابل پیشروی و انعطاف نیستند .که در این میان

از این رو ،با توجه به یافتههای پژوهش و مباحث

مدیران مالی و توانمندسازی و اثربخشی آنان کمک شایانی به

مطرح شده ،پیشنهاد میشود به این نکته توجه کرد که

تحوالت بنیادی سازمان به عنوان مجریان اصلی شکلدهنده

اقتصاددانان از مدتها پیش بر آن بودهاند که مهمترین

به ساختارها خواهد داشت.

عنصر تشکیلدهنده ثروت مولد یک کشور سرمایه فیزیکی

از این رو توجه هر چه بیشتر به متغیرهای به کار برده

ت اما بنابر ارزیابی بانک جهانی
(داراییهای تولیدشده) اس 

شده در پژوهش حاضر را در سازمانهای متفاوت و متناسب

[ ،]۳۹در  192کشور ،سرمایه فیزیکی بهطور متوسط تنها 16

با محیط بومی با توجه به محدودیتهای موجود در این

درصد ،سرمایه طبیعی  20درصد سرمایه کشورها را تشکیل

پژوهش یادآور میشود.

میدهند ،و از همه مهمتر سرمایه انسانی است که  64درصد
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