فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالم 
یواحدگرمسار

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 95 31
صص 1 23 -831
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چکیده
هدف از اجراي اين پژوهش بررسی رابطه توانمندسازی با چابکی سازمانی دبیران مقطععع متوسطةةة دوره دوم م راد سسس
ش را تم ما ییی دبی ار ننن
دخترانه شهرستان شهریار بود .روش پژوهش ،توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری پ هوژ ش ش
مقطع متوسطة دوره دوم مدارس دخترانه شهرستان شهریار تشکیل میدادند (  825نفر) .تعداد  262نفر به عنوان نمونههه
انتخاب شدند که گزینش آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انجام شد .جمع آوری دادهها ا براساس س
س
دو پرسشنامه توانمندسازی و چابکی سازمانی دبیران صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آنها به ترتیببب 0.89
ش نشاننن داد کههه
و  0.86به دست آمد .جهت تعیین روایی پرسشنامه ،از روایییی محت یاو ییی اس دافت ههه شددد .نت یا ججج پ هوژ ش ش
توانمندسازی دبیران با چابکی سازمانی آنها رابطه مثبت و معناداری در سطح  0/ 01دارند .همچنین یافتههای پ هوژ ش ش
ش
س مش کرا تتت با ا دیگ ار ننن و
نشان داد که از بین پنج بعد توانمندسازی دبیران؛ ابعاد احساس داشتن حق انتخاب ،احساس س
احساس شایستگی در شغل هر کی

شبینییی میییکننددد و
به ترتیب  0/71 ،0/62 ،0/ 33چ کبا ییی س نامزا ییی دبی ار ننن را پیش ش

ل و احساس س
س
س معنیییداری شغل ل
رویهمرفته  0/ 35از چابکی سازمانی دبیران را تبيین می نماینددد .ولییی دو بعددد احساس س
موثر بودن دبیران پیشبینی کننده مناسبی برای چابکی سازمانی دبیران نمیباشند و از معادله رگرسیونی کنار گذاشته
شدند.
کلید واژهها :توانمندسازی ،چابکی سازمانی ،دبیران متوسطه.
دریافت مقاله4931/8/7 :

 1استاد مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

پذیرش مقاله59 13 /4/ 10 :

 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) shararehfatahi89@gmail.com
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مقدمه:
بهترین و نوترین راه بقا و موفقیت سازمانها در دنی ونک مطالتم یا ن اچ رب اهنآ زکرمت ی ب یک

      

سازمانی است ،چابکی سازمانی ،1پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغیی موادم ر   
در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصتهایی که دروآ یم تسد هب نامزاس 
 .)19 13چابکی کی

مفهوم پیچی یل( تسا یدعب دنچ و هد

،یبوقعی(       

 و ه راکم اااا ااااااااان)8002 ،2؛ که لماش    

شبینییی م و گنای(دشاب ی
احساس تغییرات محیطی و پاسخ گویی سریع به تغییرات غیر قابل پیش ش

لیو .) 2012 ،3مفهوم اصلی چابکی در واقع ،در هم شکستن طرز تفکرات ،روابط و سلسله مراتب

سنتی است (آلبرت و همکاران.) 1999 ،4

ك محيططط
ف گذشتههه در يك ك
يك واقعيت قطعي سازماني آن استتت كههه ام زور هه س هنامزا اا بررر خالف ف
پيچيده و پويا فعاليت مي كنند .در چنين محيطي تغ يي رات سريع و شديدي رخ ميدهد .هر چقدر
تغ يي رات و پيچيدگي محيطي زياد باشد ،به همان نسبت ميزان نبود اطميناننن محيط ييي باالالال خواهددد
بود .هر چقدر عدم اطمينان محيطي باال باشد ،سازمانها نياز بيشتري به دانش و آگاهي گسترده از
عوامل محيطي دارند تا بتوانند خود را با تغ يي رات و تحوالت محيط تطبيق دهند(ش یف  1385 ، ،بههه
نقل از باری سوگرمن .) 1998 ،5یکی از پارادایمها ایی که زفا روظنم هب  ا  شی ا طعن ا ،یریذپ ف       

سرعت و کیفیت مطرح میییگ گگردد ،چ ،یدیمح( تسا ینامزاس یکبا       .) 1388س کباچ نامزا   
سازمانی است که به دنبال تامین رضایت مشتریان و کارکنانش بوده و الزم اس خساپ ییاناوت ت    
گویی به تغییرات مداوم در محیط کسب و ک تشاد ار را ه زا هدافتسا لابند هب نینچمه و دشاب         
فرصت باالقوه و ایجاد شرایط با ثبات برای توانمندیها و نوآوریه  دوخ یا بب ببباش ،نایمیهاربا( د   
 .) 2011یکی از تفاوتهای آموزش و پرورش در گذشته و ح پ و یریذپ فاطعنا ،لا و رد ییای

  

ی رویکرددد چ کبا ییی در
سازگاری خدمات در مدارس امروزه است از این رو ض رور تتت بک ریگرا ی ی
اداره مدارس حس می شود (بهرنگی.) 36 : 387 1،
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توانمند سازي ابزار ديگري است كه مديران بوسيله آن قادر خواهند بوددد س اهنامزا ييي ام زور ييي را
كه داراي ويژگيها يي چون تنوع كانالهاي نفوذ ،رشد و اتكا به ساختار افقي و شبكه اي ،حد اقل
شدن فاصله كاركنان از مديران و كاهش تعلق سازماني مي باشند بطور كار آمد اداره م ييي كننددد
(کرستین .) 1999 ،1توانمند سازي با پرورش كاركناني با انگيزه و توانا به مديران ام اك ننن خواهددد

داد تا در برابر پويا يي هاي محيط رقابتي به سرعت و به طور مناسب عمل نموده ،موجبات برتر ييي
رقابتي سازمان شان را فراهم آورند.
در عصر حاضر موضوع توانمندسازی کارکنان به عنوان رویکردی شناخته شدههه کههه م ارید ننن بههه
وسیله آن قادر هستند سازمانهای امروزی را با ویژگیهای متنوع(انسانی ،س یراتخا  ، ،وظیف ففهای و
 )...به طورکارآمد و به شکل یادگیرنده اداره کنند (اللهیاری .) 1389 ،توانمندسازی در دهه 1980

با مقوله آموزش آغاز گردید (ادوارد و دیگران )2002 ،2و هنوز هم بحث در مورد ابعاد مختلف

ای نن ن رویکر دد د و روشها یی ی انجا مم م آن ب هه طو رر ر پوی اا ا ادام هه دارد (گرسل یی ی و همک را ا نن ن.)8002 ،3
ش
توانمندسازی ،فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان است که از طریق ایجاد و گس رت ش ش
ت میییگیرددد و بررر روی
نفوذ مبتنی بر صالحیت افراد و گروهها بر تمام قلمروها و وظایف ص رو ت ت

ال .) 1383 ، 4توانمندس یزا  ، ،نفو ذذذ
عملکرد کارکنان و عملکرد کلی سازمان اثررر میییگ گگذارد (کینال ال

مبتنی بر صالحیت است که باید در افراد ایجاد شود توانمندسازی در عرصه عمل؛ به مثابه شکلی
ش کم ککک ها ای آناننن بههه س امزا ننن
از مشارکت کارکنان که مدیریت به منظور جلب تعهد و اف یاز ش ش
ی ایجاددد ش یار ططط و فض یا ییی
طراحی کرده ،به کار گرفته مییی شوددد(اللهی یرا  .) 1389 ، ،توانمندس زا ی ی
ب بههه
ی درک و با ا بهرهه وری مطلوب ب
تعریف شده است که کارکنان بتوانند وظایف شان را بخ بو ی ی

انجاممم رس دننا    (لکو سس س و س یروا  .)1002 ، ،،بهه نظررر اس زتیرپ رر ر ،) 1995 ( 5توانمندسزا یی ی مجموعهه

ی عملکرددد کارکناننن
حالتهای روحی ،روانی ،فکری و فیزیکی تعریف گردیده که به چگ گنو ی ی
ط و موجببب
ی شاننن در س وبرم ،نامزا طط طط
ش و تاثیرگ راذ ی ی
در باره نحوه انجاممم وظ یا ففف و می از ننن نقش ش
احساس اعتماد به نفس و تمایل به همکاری مطلوب در آنان می گردد از نظررر وی توانمندس زا ییی
1
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روانشناختی را به عنوان کی

مفهوم انگیزشی متشکل از چهار بعد " احساس معن یرادا  ، ،احساسسس

شایستگی ،احساس داشتن حق انتخاب ،احساس موثر بودن " تعریف کرده است این ابعاددد نشاننن

دهندههه ی ککک

جهتتت گیریی ی شخصییی بهه نقششش کارمنددد در س امزا نن ن استتت(اس رزتیرپ  ، ،،بهه نقللل از

واکاراکیات.) 8002 ،
توانمند سازی دبیران در شناخت نیازه زفا ،نازومآ شناد یا ا  رد تیفافش شی

ممممم ممممممدرسه هفرص    ،

جویی به مقیاس ،افزایش کیفیت فعالیتهای آموزش و یادگیری در مدرسه به وجود می آ هک دی   
در نهایت منجربه چ م ینامزاس یکبا ییی ییییش رما رد تیمها و تیساسح هطساو هب سرادم و دو        
آموزش و پرورش بایستی چابک باشند ،تا بتوانند در برابر محیطططه یوپ یا ا هب یزورما ی هئارا      
خدمات خود ادامه دهند .لذا مدارس برای اینکه بتوانند در ارائه خدمات خود انعطافپذیر ب هدو
و پاسخ گوی نیازهای متنوع دانش آموزان باشند و به مدرسهههای چاب دنمزاین ،دنوش لیدبت ک     
توجه به توانمند ساختن دبیران و کارکنان دارند .تالش جهت توسعه توانمندی ا یامرس نی هه هههه یا
انسانی ارزشمند امری ضروری است (مرادی .)39 13 ،چ لصاف نو ه امزاس و عماوج نایم  ننننن ننننننها ا از
حیث دانایی و نادانی می باشد و چالش اصلی میان سازمانها ،چالش نیروی انسانی توانا و داناست.
از اینرو ،منابع انسانی نقش اساسی در رشد ،پویایی و بالندگی و چابکی یا نابودی و ب یکرحت ی   
سازمانها را دارند و چون مدیران اغلب مدارس توجه به انسان را سر لوحه خ ارق دو ر نن نننمیییدهند
سازمانها از چابکی الزم برخوردار نمی شوند (مرادی.)39 13 ،
ش
توانمندسازی ،فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان است که از طریق ایجاد و گس رت ش ش
ت میییگیرددد و بررر روی
نفوذ مبتنی بر صالحیت افراد و گروهها بر تمام قلمروها و وظایف ص رو ت ت

ن تعریففف
عملکرد کارکنان و عملکرد کلی سازمان اثر میگذارد(کینال .) 1383 ،1تاریخچههه اولین ن

ض اختیاررر در
توانمندسازی ،به سال  1788برمیگردد که در آن ،توانمند سازی را به عنوان تف یو ض ض
نقش سازمانی خود می دانستند که در این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او د دی هه
ن
شود .این توانمندسازی ،به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت ،واژهای بود کههه ب ار ییی اولین ن

بار به طور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شده است (ویلکینسون« .) 1993 ،2توانمندسازی» بههه
صورت عام از ابتدای خلقت بشر وجود داشته است .زندگی گذشتههه انساننن و رونددد تک لما ییی آن
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طی تاریخ گویای این موضوع است .شیوه سکونت ،ساخت سرپناه و رشد ابزارهای مورد استفاده
برای گردآوری خوراک ،شکار ،کشاورزی و ایجاد تغییرات و تکامل آن برای حفظ نفس ،بقا و
بهبود زندگی نشانی از تکامل توانمندسازی بشر است .از این دیدگاه ،تمامی تالشهای ص رو ت ت
ت
ی ت و ان
گرفته برای سازگاری با اقلیم ،صیانت نفس و استفاده بیش تر از توان موجود در انسان را م 
ن و همک نارا  .) 1386 ،،از واژه
ل از زارعییی متین ن
« توانمندسازی» نامید ( کرم بس یت  ، 1380 ، ،بههه نقل ل
ل از آن کههه ایننن
توانمندسازی در همه رشتهها با توجه به ک ربرا ددد آن اس دافت ههه شدهه استتت .تا ا قبل ل
یو
اصطالح در مدیریت رایج گردد در رشتههای علوم سیاسی ،علوم اجتم یعا  ، ،نظریههه فمینیستی ی
همچنین در قالب کمکهای اعطایی به کشورهای جهاننن سوممم م رو ددد اس دافت ههه ق ار ررر میییگرفتتت.
نویسندگان این رشتهها اصطالح توانمندسازی را به معنای «فراهم آوردن من با ععع و ابزارهاییی الزم
برای افراد به گونهای که برای آنها قابل رؤیت ب دو ههه و از آنها ا در جهتتت مص لا ححح خوددد اس دافت ههه

کنند» به کار م 
یگرفتند (نیجل ، 1995 ،1به نقل از محمدی.) 1380 ،

ی و پیام اهد ییی
در واقع میتوان گفت که ریشههای اصلی توانمندسازی در اصل به انقالب ص تعن ی ی
ب
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و به تبع آن انقالب در مدیریت بر میگردد .در پییی وقوععع انقالب ب
ی مو وج ددد در جامعه ،،کههه دیگررر
صنعتی در اروپا و تغییرات بنیادی ناشی از آن ،ساختارهای س تن ی ی
پاسخگوی موقعیت جدید نبود،شکسته شد و ساختارها و قواعد جدید و پویا جای آنها را گرفت.
به دنبال آن ،مدیریت سنتی در جامعه ،که به مدیریت سلسله مراتبی معروف است ،جای خوددد را
به مدیریت مشارکتی داد که در این نوع مدیریت ،توان درونی افراد بهتر ،سریعتر و راحت تر بههه
عمل میگرایید (کارگر کرم بستی.) 1382 ،
اصطالح چ  وادو لگان راب نیتسخن ار یکبا (((( (((((  ) 1991رس م رد ام وووسسه  یتاقیقحت  ی رد اکوک ا
ی های در گزارش با عنوان راهب اگنب در هههههه مکی تسیب نرق رد یدیلوت یا
دانشگاه ل 

  

هاگدید       :

متخصصان صنعتی منتشر و به همگان معرفی کردند وبعدها دراکر برای اولین بار مفه سوم مو سه   
چابک را به اسانش راک بسک ناهج  ن ت د ا ترورض 

شیازفا ا طعن ا اپ و یریذپ ف سسسسسسسسسس س سسسسسسسسسسسسخگویی

سازمانهای معاصر را تبیین کند.پس از معرف  یرایسب ناققحم یکباچ موهفم هیلوا ی ه نوچم

      

گلدمن و دیگران در سال  1995و کورک لاس رد رندیلف و ا     ، 997 1گ لاس رد ادراساک و نیلر    
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 997 1و رندنیلی و کاساردا در سال  1998و گوناسکاران در سال ، 1999راماسش ( )1002ای تی
کرنی ( )0023ارتت  یتچ ایگ و ا ((( (((( )4002ل  نارگید و نی (( ((()6002و بوت  ینا (()9002و ...در زمینه
یکنند که س هب خساپ رد یزورما نامزا یاهراشف      
چابکی تحقیق کردند .پژوهشگران پیشنهاد م 
رقابتی باید با راهبرد متنوعی ،جهت دستیابی به چابکی سازمان تالش کنند.ادبیات پ هوژ شششها ای
اخیر بیان میکند که امروزه کشش جریان رقابتی در سطح جهانی به سمت پارادایم چابکی سوق
یافته است(یعقوبی )19 13 ،
چابکی سازمانی را شایستگی سازمان برای کسب موفقیت پایدار از طریق تسلط و بهره گی زا یر
تغییرات غی رظتنم ر ه فیرعت     ،

میییکن نند(آلبرت .) 2011 ،1چ یغت ،یکبا ی راک و بسک عیرس ر و    

شبینی
فرایندهای آن ورای سطح نرمال انعطاف پذیری ،برای مدیریت اثربخش شرایط مبهم و پی 
نشده که دارای نتایج بالقوه داخلی و خارجی می باشد ،مبتنی بر قابلیتها ایی مث ،یرگ سح ل    
پاسخ گویی و آموختن (ون آسترهات .) 2010 ،چ  ینامزاس یکبا ی نا ،عیرس هکرحم ک ع فاط       
پذیر و نیرومند سازمان است ،چابکی سازمانی توانایی سازمان در سازگاری سریع برای پاس هب خ   
رویدادها و تغییرات غیر منتظ صرف ،ییوگ شیپ لباق ریغ و هر تتتتتت تتتتتتتها و خواستتتها ا و نیازه یا

ف س امزا ننن چاب ککک عبارتستتت از:
مشتریان است (کید .)0002،2در نهایت میتوان گفت که ده  فف فف
غنیسازی و ارج نهادن به کارکنان (مرادی .)39 13 ،
بهار لو ( )09 13در پایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیر اجزای داراییهای ن یکباچ رب دوهشم ا     
سازمانی در دبیرستانهای نواحی چهارگانه شهر کرج به ا دیسر جیاتن نی ه ک  ه یکباچ تیعضو       
سازمانی در این مدارس در حد متوسط قرار دارد و بین داراییهای ن کباچو دوهشم ا ییی یییی س ینامزا
رابطه مثبت و معنیداری و ع نیب زا نینچمه و دراد دوج ن اد رصا ر یا ییییی ییییییها ای ن هیامرس دوهشم ا    
ساختاری و سرمایه انسانی بیشترین ارتباط وسرمایه رابطهای کمترین تاثیر را برچابکی دارد.
حاتمی نسب و زنجی یچ ر (( (((  )09 13در پ اونع هب دوخ شهوژ ن شقن  یتخاس ریز

ارف و ی یدن         

مدیریت دانش در مسیر چابک سازی سازمانی نشان دادند گه نتایج آزم تیریدم یگتسبمه نو    
یدهد .آنها در نتایج آزمونهای رگرس ینوی
دانش و چابکی ،معناداری باالی این عوامل را نشان م 
خود نشان دادند که از بین عناصر مدیریت دانش ،عوامل ایجادوکسب دان هقبط تروص هب ش     
Albert
Kid

1
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بندی شده و تسهیل اقدامات مرب رد شناد هب طو

تسار ا ربار ریثات نیرتشیب نامزاس فادها ی          

چابکی سازمانی دارند.
دستگردی( ) 387 1در پایان نامه خود به تع يي ن ارتباط عوامل توانمندس زا ييي با ا ريگداي ييي س نامزا ييي
كاركنان س امزا ننن تربيتتت ب ند ييي پرداختههه استتت .روش تحقيققق آن توص في ييي همبس گت ييي و جهتتت
جمعآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده کرده است .نتایج بدست آمده به این شرح استتت :بين ن
ن
ح 0/ 01
احساس معنیدار بودن شغل با يادگيري سازماني كاركنان ارتباط معنادار و مثبت در سطح ح
ن احساسسس
وجود داشته است .همچنین بين احساس شايستگي با يادگيري سازماني كاركناننن  ،بين ن
ن
خودتع يي ني با يادگيري سازماني بين احساس م ثؤ ررر ب دو ننن كاركناننن با ا ريگداي ييي س  ينامزا ووو بین ن
داشتن اعتماد با يادگيري سازماني كاركنان ارتباط مثبت و معناداری در سطح  0/ 01وجود دارد.
شفی (  ) 1385به مطالعه رابطه توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی در شرکت ملییی پخش ش
ش
فرآوردههای نفتی پرداخت و به این نتیجه رسید که بین عوامل توانمندسازی کارکنان با یادگیری
س نامزا یی ی آنا نن ن ارتبا طط ط معن یی یداری و وج دد د دارد .همچنی نن ن ب هه ای نن ن نکت هه نی زز ز اش را هه ه داش تت ت ک هه
مدیریتهایی که در آنها احساس شایستگی ،حق انتخاب ،موثر بودن ،معنیدار ب دو ننن و احساسسس
اعتماد به همکاران در بین کارمندان باالتر است یادگیری سازمانی باالتری نیز دارند .براین اساس
ی نفو ذذذ در پیام اهد ییی
ی و ظرفیتتت خ دو  ، ،توان یا ی ی
افزایش شایستگیهای کارکنان ،اعتقاد به توان یا ی ی
استراتژ کی
یدهد.
م 
نیجس و ن

 ،احساس فردی در مورد حق انتخاب و احساس اعتماد ،یادگیری سازمانی را اف یاز ش ش
ش
یپ وووو و) 2010 ( 1در مقال لل های تح عبانم تیریدم ناونع ت

ان یحم ،یناس طططططططططططط ططه اا ای پو و ای

نهادگرایی:چگونه چابکی به دست می آید؟به این نتیجه رسیدند که چابکی سازمانی مستلزم سه
توسعه شایستگی است که موجب بقا در محیطهای پویا می شود ،یعنی توسعه نیروی ک قلخ ،را   
سریع دانش سازمانی و زیر ساخت سازمانی بسیار منعطف .در بررسی مذکر مذکور مشخص شد
یهای کارکنان نقش کلیدی در خلق چابکی سازمانی دارد.
که شایستگ 
مکن و یز

وئاپ لللل ل ) 2012 ( 2در مطالعععهای ب ی ناونع ا ا  یریگد د شناد هعسوت بجوم نامزاس ر               

سازمانی و چابکی رهبری و چابکی سازمانی می شود اعالم کردند س امزا نننها ایی که یکباچ زا    
Nijssen & paauwe
Mc kennzie & paul

1
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باالیی برخورداند ،نظ نآ ناکرا رد ینامزاس یریگدای و شناد تیریدم ما ها هک دراد دوجو      

   

شبینی وقایع و اتخاذ رویکرد مناسب در برابر آنها می شود.
منجربه پی 
دوتینگ و همکاران ( )3002طی تحقیقی با عنوان توانمندسازی روانشناختی در محیططط ک را  ،،بههه
ی و احساسییی کارکناننن
بررسی ارتباط میان عوامل روانشناختی توانمندسازی و پاسخها ای رفت را ی ی
پرداختند .آنها بیان کردند که عوامل روانشناختی توانمندسازی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی
ی و عملکرددد کارکناننن ارتباط ط
ط
ی روانش تخان ی ی
ن توانمندس زا ی ی
ارتباط معنیداری دارد .همچن نی  ، ،بین ن
معنیداری مشاهده شد ولی این ارتباط در بهترین حالت ،خیلی ناچیز بود .بر اساسسس نت جیا  ، ،ابعاددد
ل از
س عملکرددد را تبیيننن مییی کرددد(بههه نقل ل
ش درصددد از وار نای س س
توانمندسازی بطور هم زمان ،شش ش
نوروزی.) 138 4 ،
در بررسی پژوهشها دو کمبود قابل مشاهده بود :اول کمبود پژوهشهای مستقلی است که فقط
به بررسی رابطه توانمندسازی دبیران و چابکی سازمانی پرداخته باشد و دومین کمبود مرب هب طو   
پژوهشهای صورت گرفته بود که اکثر این پژوهشها در صنایع و سازمانهای تولیدی انجام شده
و پژوهش چندانی در مدارس صورت نگرفته است .در نتیجه ،پژوهشگر نیاز به چنین پژوهشی را
در مدارس احساس کرده و دلیل این انتخاب را مغفول ماندن رویکرد چابکی و توانمندسازی در
مدرسه میداند.

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش
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سواالت تحقیق
 -1وضعیت توانمندسازی دبیران متوسطه دوره دوم مدارس دخترانههه شهرس ات ننن شه یر اررر چگونههه
است؟
 -2وضعیت چابکی سازمانی دبیران متوسطه دوره دوم مدارس دخترانه شهرستان شهریار چگونههه
است؟
 -3چه رابطهای بین مؤلفههای توانمندسازی و چابکی سازمانی دبی ار ننن مقطععع متوسطةةة دوره دوم
مدارس دخترانه شهرستان شهریار وجود دارد؟
ی دبی ار ننن متوسطههه دوره دوم
شبینییی چ کبا ییی س نامزا ی ی
ی پیش ش
ی توان یا ی ی
 -4آیا مؤلفههای توانمندس زا ی ی
مدارس دخترانه شهرستان شهریار را دارند؟
روششناسی
روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی
ل کلیههه دبی ار ننن مقطععع متوسطةةة دوره دوم م راد س س
س
ی ش ما ل ل
است .در پژوهش حاضررر جامعههه آم را ی ی
دخترانه شهرستان شهریار بوده که با توجه به اطالعات به دست آمدهه  825نفررر می باشددد .ب ار ییی
ن حجممم
انتخاب تعداد نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده اس دافت ههه شددد .ب ار ییی تعیین ن
نمونه مورد نظر از فرمول کوکران استفاده گردید کههه تع اد ددد  262نفررر بههه عن او ننن نمونههه انتخاببب
شدند .برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده به عمل آمد .براین اساس برای بررسی
ل شدههه و بههه
ی (  ) 1389تع ید ل ل
متغیر توانمندسازی دبیران از پرسشنامه اسپريتزر کههه توسططط اللهی را ی ی
جای مولفه احساس اعتماد ،مولفه احساس مشارکت با دیگران جایگزین شده است اس دافت ههه شددد
ی در شلغ ، ،،
کههه دارای  19گویههه ب دو ههه و  5مؤلفههه احساسسس معنیییداری ش لغ  ،،احساسسس شایس گت ی ی
ت با ا دیگ ار ننن را مییی س جن ددد.
احساس داشتن حق انتخاب ،احساس موثر بودن و احساس مش کرا ت ت
برای بررسی چابکی سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته (مرادی )39 13 ،استفاده گردید کههه ایننن
پرسشنامه شامل  31گویه بوده و  3مؤلفه هوشمندی ،شایستگی و انعطاف پذیری و سرعت را می
سنجد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها ا با ا اس دافت ههه از نظررر متخصصاننن تاییددد شددد .پا یای ی ی
ی
پرسشنامهها نیز از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  0.89و  0.86به دست آمد که نشان میدهد هررر
دو پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار هستند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار اس پییی
اس اس نسخه  22استفاده شد.
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یافتهها
     

 .1وضعیت توانمندسازی دبیران متوسطه دوره دوم م هنوگچ رایرهش ناتسرهش هنارتخد سراد
است؟
از پارامترهای مربوط به مؤلفهه و یزاسدنمناوت یا

به منظور بررسی وضعیت هر کی

لک هرمن    

توانمندسازی دبیران ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده است که نتایج آن در هرامش لودج   
( )1ارائه گردیده است .با توجه به نتایج به دست آم  تیعضو ،هد ت مناو ن وافت ناریبد یزاسد ت      
معناداری با میانگین نظری دارد و این نتایج گویای این است که وضعیت توانمندسازی دبیران در
حد باالتر از متوسط قرار دارد.
جدول  .1تعیین وضعیت توانمندسازی دبیران بر حسب آزمون  tتکنمونهای (میانگین نظری =* )3
شاخصها

میانگین

مؤلفه
احساس معنیداری شغل

انح فار     

مقدار t

استاندارد
3.17

0.58

تف توا        

درجه       

نها
میانگی 

آزادی

سطح معنیداری

8.42

0.17

162

0 .0 0

احساس شایستگی در شغل

3.32

0.64

5 .7 9

0.32

162

0 .0 0

احساس داشتن حق انتخاب

9 3.1

0 .7 0

5.32

0.19

162

0 .0 0

احساس موثر بودن

4.20

0.76

7 0 .0 3

1.20

162

0 .0 0

احساس مشارکت با دیگران

4.13

0.84

60. 26

1.13

162

0 .0 0

توانمندسازی

3.53

0.61

82 . 16

0.53

162

0 .0 0

* توضیح :الزم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنة نمرهگذاری س تالاؤ

( 1تا  )5و

محاسبة نمرة کلی این بعد بر حسب این دامنه ،میانگین نظری جامعه  3در نظر گرفته شده است.
 .2وضعیت چابکی سازمانی دبیران متوسطه دوره دوم مدارس دخترانه شهرستان شه یر ا هنوگچ ر   
است؟
به منظور بررسی وضعیت هر کی

از پارامترهای مربوط به ابعاد چ و ینامزاس یکبا

کک ک ککککل مقی سا

چابکی سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوره دوم مدارس دخترانه شهرس نومزآ زا ،رایرهش نات    

t

تکنمونهای استفاده شده است که نتایج آن در جدول شماره ( )2ارائه گردیده اس هجوت اب .ت    
گ ین
به نتایج به دست آمده ،وضعیت چابکی سازمانی و مولفهها ای آن تف دانعم توا ا نایم اب یر گگگگ گگگگ
نظری دارد و این نتایج گویای این است که چابکی سازمانی دبیران به غیر از بعد انعطافپ یریذ
و سرعت که در سطح پایین ت راد رارق طسوتم زا ر د رد   یمامت ا رتالاب دح رد داعب م زا ت طسو
میانگین نظری قرار دارد.
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جدول  .2تعیین وضعیت چابکی سازمانی دبیران و ابعاد آن بر حسب آزمون  tتکنمونهای (میانگین نظری =)3
شاخصها

میانگین

مؤلفه

انح فار      
استاندارد

مقدار t

تف توا        

درجه        

نها
میانگی 

آزادی

سطح معنیداری

ه و ش من د ی

9 3.8

0.77

04 . 22

0.89

162

0 .0 0

شایستگی

9 3.1

0.65

5.44

0.19

162

0 .0 0

انعطافپذیری و سرعت

2.82

0.98

- 0.18

162

0.00

چابکی سازمانی

3.10

0.62

162

02 0 0.

- 4 2 .1 1
3.12

0 .1 0

 .3چه رابطهای بین مؤلفههای توانمندسازی و چابکی س مود هرود ةطسوتم عطقم ناریبد ینامزا    
مدارس دخترانه شهرستان شهریار وجود دارد؟
همانطور که در لودج ( ( ،)3نش دش هداد نا ه م جیاتن ،تسا  ا بمه سیرت س فلؤم نیب یگت ههههههه ههههههههههه یا
توانمندسازی و چابکی سازمانی دبیران گویای رابطه مثبت و معنادار ب م اهنآ نی ییی ییییباش نیب زا .د   
مؤلفههای توانمندسازی و چابکی سازمانی بیشترین رابطه بین احساس م و ندوب رثو
و  دراد دوج ((

 ،r=0/و  )P≤0/ 0و کمت نعم ساسحا هفلوم نیب هطبار نیر

یدنمشوه    

یییییی یییییییداری ش و لغ

انعطافپذیری و سرعت می باش  د ((  r=0/ 18و  .)P≤0/ 01همچن مناوت نیب نی ن یکباچ و یزاسد     
سازمانی دبیران نیز رابطه مثبت و معناداری یافت شد (  r=0/ 63و .)P≤0/ 01
جدول  .3ماتریس همبستگی رابطه مولفههای توانمندسازی و چابکی سازمانی دبیران
چابکی سازمانی
توانمندسازی

هوشمندی

شایستگی

انعطافپذیری
و سرعت

چابکی سازمانی

احساس معنیداری شغل

** 0.58

** 0.47

** 0.18

** 0.48

احساس شایستگی در شغل

** 0.68

** 0.54

** 0.34

** 0.63

احساس داشتن حق انتخاب

** 0.64

** 0.49

** 0.25

** 0.55

احساس موثر بودن

** 0.73

** 0.54

** 0.32

** 0.64

احساس مشارکت با دیگران

**0 .6 0

**5.00

** 0.28

** 0.55

توانمندسازی

** 0.71

** 0.56

**0 .3 0

** 0.63

شبین مزاس یکباچ ی ا رود هطسوتم ناریبد ین ه دوم    
 .4آیا مؤلفهه ناوت یزاسدنمناوت یا ا پ یی ی شششش شششش
مدارس دخترانه شهرستان شهریار را دارند؟
براي بررسي رابطه پیشبین مؤلفههای توانمندسازی با چابکی سازمانی از روش رگرسیون گام به
گام استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )4آورده شده است.
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جدول  .4نتایج حاصل از روش رگرسيون گام به گام
P

T

Beta

B

R2

R
0/ 55

0/ 30

متغیرهای پیش بین

گامها

داشتن حق انتخاب

گام اول

داشتن حق انتخاب

گام دوم

0/000

12 / 64

0/ 52

0/ 33

0/000

8/ 19

0/ 37

0/ 25

0/000

4/ 91

0/ 21

0/41

مشارکت با دیگران

0/000

4/ 60

0/ 33

0/ 18

داشتن حق انتخاب

0/000

4/ 69

0/62

0/ 13

مشارکت ب نارگید ا   

0/000

2/ 33

0/71

0/ 08

0/ 58

0/95

در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش در رابطه  اب  ا هک نی

0/ 35

0/ 34

گام سوم

شایستگی در شغل

ایآ عبا ا سدنمناوت د ا  یز د ناریب

ییاناوت         

پیشبینی چابکی سازمانی دبیران متوسطه دوره دوم مدارس دخترانه شهرستان شهریار را دارند ،و
همچنین تعیین سهم هر کی

شبینی چابکی سازمانی دبیران مذکور از
از متغیرهای پیش بین در پی 

رگرسیون گام به گ ا .دش هدافتسا ما ححح ححححس نعم سا یی یییداری ش قح نتشاد ساسحا ،لغ

ختنا ا ،ب      

احساس شایستگی در شغل ،احساس موثر بودن و احساس مشارکت با دیگران به عنوان متغيرهاي
پيش بين ،معيار ورود به معادله نها يي رگرسيون براي توضيح تغ مزاس یکباچ تاريي ا ناریبد ین     
(متغير مال )ك  ،را دارا هستند .همان طور که جدول فوق نشان میده نتشاد دعب لوا ماگ رد د     
حق انتخاب وارد معادله شده است که مقدار ضريب همبستگي  0/ 55شد ..ب دعب هك ينعم نيد     
داشتن حق انتخاب توانسته  0/ 30از واريانس چابکی سازمانی دبیران را تبیین کند .در گام دوم با
اضافه شدن بعد دوم یعنی مشارکت با دیگران به معادله ميزان ضريب همبستگي به  0/ 58اف شياز

مرفته  0/ 34از چابکی سازمانی دبیران را تبيین نموده-
یه 
يافته است ،يعني این كه دو بعد فوق رو 
اند و در گام سوم با اضافه ش اش ینعی موس دعب ند ی لداعم هب لغش رد یگتس ه م بیرض نازی     

     

همبستگی به  0/95افزایش یافته است؛ یعنی اینکه سه بع ر قوف د وو وووی ه و هتفر م عمج    ًاًا  0/ 35از
واریانس چابکی سازمانی دبیران را تبیین نمودهاند .بعد معنیییداری ش هب ندوب رثوم و لغ لیلد      
اینکه باعث افزایش همبستگی نشدهاند از معادله نهایی کنار گذاشتهشدهاند .ع یارب ،نیارب هوال    
تعیین سهم هر کی

از ابعاد توانمندس یکباچ رب ناریبد یزا      س هنآ ینامزا اا ااا ب بیارض ساسا ر    

رگرسیون ( )Betaدر گام سوم میتوان عنوان کرد که سه اب تکراشم ،باختنا قح نتشاد م   
دیگران و شایستگی در شغل به ترتیب برابر با  0/71 ،0/62 ،0/ 33میباشد .ابعاد معنیداری ش لغ
و موثر بودن به دلیل نداشتن سهم معنادار در پیشبینی چابکی سازمانی دبی فذح هلداعم زا نار    
شدند.
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه توانمند سازی دبی مزاس یکباچ و نار ا م رداهنآ ین د سرا      
دولتی دخترانه دوره دوم شهرستان شهریار صورت گرفته است .ب یعت یار ی زا تیعضو ن

    tتک

نمونهای استفاده شد .بررسی وضعیت توانمندسازی دبیران در این مدارس نشان داد که تیعضو    
توانمند سازی دبیران تفاوت معناداری با میانگین نظری دارد و این گویای این است که وض تیع
توانمند سازی دبیران در حد باالتر از متوسط قرار دارد .با توجه به نتایج ،وضعیت چابکی سازمان
و مولفههای آن تفاوت معناداری با میانگین نظری دارند و این نتایج گویای آنست که مولفههای
چابکی سازمانی به غیر از بعد انعطاف پذیری و سرعت که درسطح پ رارق طسوتم زا یرت نییا     
دارد ،در تمامی ابعاد در حد باالتر از متوسط میانگین نظری قرار دارد و در ارتباط با پ ندوب نییا   
این بعد میتوان گفت که عدم توانایی مدارس در ارائه این اب بسانتم یشزومآ تامدخ  زززززز زززززززها ای
فراگیران و با کمترین زمان ممکن ،و به دور از ساختار بوروکراتیک و داشتن ک و یشزومآ ردا
اداری انعطاف پذیر ،پایین تر از حد انتظار می باشد.
برای تعیین میزان همبستگی این دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نت ناشن جیا   
داد که بین مولفههای توانمند س مزاس یکباچ و یزا ا دوجو یرادانعم هطبار ین دا  و در ا نیب ز        
مولفههای توانمند سازی و چابکی سازمانی بیشترین رابطه بین احساس م و ندوب رثو
وجود دارد(

یدنمشوه    

و .) p≤0/ 01و در نتیجه ب ناریبد ینامزاس یکباچ و یزاس دنمناوت نی       

رابطه مثبت و معناداری یافت شد (

و .)p≤0/ 01و برای پیشبینی مولفهههها ای توانمند

سازی با چابکی سازمانی از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد.
ساسحا و لغش      

احساس معناداری شغل ،احساس داشتن حق انتخ رد یگتسیاش ساسحا و با

موثر بودن و احساس مشارکت با دیگران به عنوان متغیرها ای پ و رایعم ،نیب شی ر هب دو هلداعم      
نهایی رگرسیون را دارا بودند که نتیجه اد ناشن  د س هک  ه  م ه رب یزاس دنمناوت داعبا زا کیر          
چ قح( ینامزاس یکبا

گید اب تکراشم ،باختنا ر نا

ش و ا تسی گ رت هب)لغش رد ی ت بی

  

     

          

0/ 33و0/62و 0/71می باشد و ابعاد معناداری شغل و موثر بودن به دلیل نداشتن سهم معناداری در
پیشبینی چابکی سازمان از معادله حذف شدند.
براساس نتایج فوق ،میتوان گفت که دبیرانی که از توانمندی کافی برخ م رادرو یی یییباش یاراد دن
ویژگیهایی هستند که مهترین آنها عبارتند از:
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تهاي مبهم داراي ابتكار عمل هستند.
 )1در موقعي 
 )2قادرند در موقعيتهاي مبهم فرصتها را تشخيص دهند.
 )3قادر به بكارگيري مهارته هم يركف يا م زا  و تاضورفم شيامزآ و نتخاس راكشآ ليبق       
ارزيابي داليل ارائه شده هستند.
 )4هم در گروههاي وظيفه اي و هم در درون گروههاي چند وظيفه اي قادر به اجماع نظ يارب ر   
تصميمات هستند.
 )5در تالش هستند تا از طريق كاهش هزينهها و يافتن فرصتهاي س نيمز رد يراذگ هيامر هه هههههها اي
جديد ،منابع را بهينه كنند.
 )6داراي اعتماد به نفس بوده و فكر مي كنند كه مستعد ،خالق و مورد اعتماد هستند.
 )7حس مي كنند كه خودشان به خوبي قادرند در خصوص زمان و چگونگي انجام وظايف شان
تصميم گيري كنند (اللهیاری.) 1389 ،
ویژگیهای فوق باعث میشوند تا دبیران بتوانند از انعطافپ ضحالم لباق یریذ

هه هههههای برخ رادرو

بوده و چابکی سازمانی باالیی داشته باشند.
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