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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :توانمندسازی و چابکی کارکنان یکی از تکنیکهای موثر برای افزایش بهرهوری کارکنان و استفاده
بهینه از ظرفیت و توانایهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است .دالیل زیادی وجود دارد که توانمندسازی
و چابکی با درگیرکردن و مشارکت کارکنان در کار ،دستاوردهای مثبتی در عملکرد ایجاد میکند و این دستاوردها ،تنها دلیل
اجرای فرآیند گسترش توانمندسازی و چابکی در یک سازمان محسوب میشوند .توانمندسازی و چابکی کارکنان عالوه بر
ایجاد احساس تعهد درونی نسبت به سازمان ،موجب بهبود مستمر عملکرد و ارتقای بازده میشود ،لذا هدف این پژوهش
تبیین رابطه بین عوامل توانمندسازی و قابلیت چابکی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان در اداره پست شهر شیراز میباشد.
روش پژوهش :روش تحقیق در این مطالعه ،توصیفی ـ پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی -توسعهای
است که دادهها به شیوه تحقیقات میدانی جمعآوری شده است.
يافتهها :نتایج نشان داد ،عوامل توانمندسازی سازمانی بر عملکرد کارکنان با بارعاملی  2/250و عوامل قابلیت چابکی سازمانی
بر عملکرد کارکنان با بارعاملی  2/220تاثیرگذاری معناداری دارد.
نتیجهگیری :با افزایش توانمندسازی و قابلیت چابکی کارکنان میزان عملکرد آنها افزایش پیدا خواهد کرد ،اگر سازمانی فعال
و پویا باشد ،این پویایی از عملکرد کارکنان نشأت گرفته به عبارت دیگر اگر کارکنان در فعالیتهایشان انعطاف و سرعت
نداشته باشند ،نمیتوانند پذیرای تغییرات پیشبینی نشده باشند بنابراین توانمندسازی و چابکی سازمان بر عملکرد کارکنان
اثرگذار خواهد بود.

کلید واژهها :توانمندسازی کارکنان ،چابکی سازمان ،عملکرد شغلی کارکنان.

محمدسعید مظفری مهر

همکاران .)0212 ،5توانمندسازی و چابکی کارکنان

مقدمه
در دنیای امروز که دنیای سازمانهاست ،نیروی

یکی از تکنیکهای موثر برای افزایش بهرهوری

انسانی به عنوان با ارزشترین منابع سازمانی ،محور

کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایهای فردی

رویکردها و فعالیتهای سازمانی بوده و در اعتالی

و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است (کاوه

اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا میکند (آدروس

و همکاران .)1302 ،توانمندسازی فرایندی است که در

و همکاران )0210 ،1منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم

آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و

بخشیده و زمینههای تحقق اهداف سازمانی را فراهم

تیمها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک

میکنند (رتنساری و همکاران .)0202 ،0اگرچه نقش

میشود .به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد

منابع مادی ،استراتژیها و سیاستها در تحقق هدفهای

توسعه و شکوفایی سازمانی است .در حقیقت فلسفه

سازمان انکارناپذیر است ،لیکن صاحبنظران حوزه

توانمندسازی میگوید که سازمان میتواند افراد خود را

مدیریت و منابع انسانی همواره بر این باور بودهاند که

راضی کند و در عین حال آنچه را که نیاز دارد به دست

نقش عوامل انسانی نقشی تعیین کننده و بی بدیل است.

آورد .این رابطه میتواند یک رابطه برد -برد باشد

بر همین اساس جستجو و شناسایی روشهایی برای

(محمدپور زرندی و همکاران .)1302 ،مطالعات نشان

افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان مورد توجه خاص

میدهند که توانمندسازی مدیران و کارکنان باعث

آنها بوده است .مطالعه ادبیات مدیریت طی سالهای

افزایش عملکرد ،کاهش هزینهها ،افزایش اثربخشی،

گذشته نشان میدهد که تأکید بر روابط انسانی ،آموزش

افزایش تعهد به سازمان ،حل اثربخش مشکالت و

حساسیت ،مشارکت کارکنان و گروهسازی ،سیاستهایی

هماهنگی بیشتر در انجام کارها میشود (دونسون و

بوده که برای افزایش تواناییهای کارکنان در پیش گرفته

اسپریتزر .)0216 ،6دالیل زیادی وجود دارد که

شده است (فارستر .)0212 ،3بین همه کارکنان ،مدیران

توانمندسازی و چابکی با درگیر کردن و مشارکت

به دلیل تأثیری که بر سازماندهی و به کارگیری منابع،

کارکنان در کار ،دستاوردهای مثبتی در عملکرد ایجاد

امکانات و کارکنان سازمان دارند ،اهمیت ویژهای دارند.

میکند و این دستاوردها ،تنها دلیل اجرای فرآیند

هر توسعه و تغییری در سازمان ،مستلزم توسعه و تغییر

گسترش توانمندسازی و چابکی در یک سازمان

مدیران است .بدون توسعه مدیران ،توسعه سازمانی حتی

محسوب میشوند .البته اگر ما با یک تعریف مناسب

آغاز هم نخواهد شد .سازمانهای یادگیرنده باید توسط

از توانمندسازی عمل کنیم و فرآیند توانمندسازی را به

مدیران یادگیرنده اداره شوند و تحقق سازمانهای کالس

درستی اعمال نمائیم به دالیل محکمی باور خواهیم

جهانی بدون دستیابی به مدیران کالس جهانی امکانپذیر

داشت که بهبود مستمر در عملکرد سازمان را ایجاد

نخواهد بود .فرایندهای توسعه برای مدیران ،شایستگی

خواهیم کرد .سازمانهای چابک فراتر از انطباق به

میآفریند و این شایستگیها به اثربخشی مدیریت در

تغییرات میاندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهای

اداره سازمان منجر خواهد شد (گریسلی .)0215 ،0از

بالقوه در یک محیط متالطم میباشند .به نظر میرسد

اینرو توانمندسازی و چابکی به عنوان عامل نجات

موضوع چابکی چیزی نیست که بتوان آن را فقط برای

بخش و ابزاری شناخته شده در مدیریت ظهور نموده

بخش خصوصی در نظر گرفت .به کارگیری چابکی در

است و به یکی از مهمترین مباحث روز مبدل گشته که

بخش دولتی میتواند عرصه مناسبی برای رشد و

میتواند موفقیت سازمانها را تضمین کند (فتجرین ،و

بالندگی این بخش باشد( .اسکاربورو )0215 ،2البته
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برخی اعتقاد دارند که با توجه به عدم وجود رقابت و

بین افراد و برقراری نظامهای ارتباطی و کارامد هستند.

سرعت در بخش دولتی و در یک کلمه عدم وجود

بنابراین ،مدیران مجبور شدهاند با بازنگری در وظایف

پویایی در محیط کاری و عملیاتی آن به طور عملی بیان

و دالیل وجودی سازمان ،برقراری روابط سالمتر با

چابکی در این بخش بیمعناست .اما باید در نظر داشت

اربابرجوع ،طراحی مجدد سیستم عملیات و

که بخش دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع ،نیاز بیشتر

آمادهسازی نیروی کاری متعهد به توانمندسازی کارکنان

به رفع مشکالت و خواستههای آنان ،بالندگی و تعالی

بپردازند (جئونگ و همکاران .)0210 ،2اصوالً یکی از

خود در زمینههای سرعت و کیفیت و مهمتر از همه

راههای منطقی ،صحیح و اثربخش برای باالبردن

کاهش هزینه ،بیشتر از بخش خصوصی به چابکی نیاز

عملکرد کارکنان در سازمانها اجرای صحیح عوامل و

دارد ،و از آنجایی که هدف در بخش دولتی رسیدن

متغیرهای ایجادکننده توانمندسازی در کارکنان میباشد.

همزمان به انعطافپذیری و بهروری باالست ،قابلیتهای

که از طریق توانمندکردن نیروی انسانی به رشد و

چابکی میتواند باعث افزایش بهرهوری در بخش دولتی

افزایش عملکرد منابع کمک شایانی میگردد .مردم برای

شود (عیوضی و همکاران )1306 ،و برای بررسی و تاثیر

برآورده ساختن بسیاری از نیازهای خود ناچار به مراجعه

چابکی از جمله راهبردهای بسیار کلیدی در راستای

به بخش دولتی هستند و اصالح روند امور ،تسریع در

دریافت سریع نیازهای مشتریان و ارائه پاسخ مناسب

انجام کارها ،برخورد مناسب کارمندان و افزایش

به آن در کوتاهترین زمان ممکن است .سازمانی را

بهرهوری را در بخش دولتی انتظار دارند .اداره پست به

میتوان سازمان چابک نامید که کارکنانش خود را

عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای دولتی محسوب

مسئول همه اهداف سازمان بدانند و در مقابل همه

میشود .عدم وجود رقیب و نیاز مستمر مردم به این

بخشهای سازمان مسئولیتپذیر بوده و با استفاده از

بخش ،احتمال کم توجهی به موضوع چابکی در این

مهارت ،معلومات و تجارب خود سعی در رسیدن با

بخش را افزایش میدهد (خوش سیما .)1306 ،یکی از

سرعت به اهداف از پیش تعیین شده نمایند و همیشه

اهداف اداره پست ارائه خدمات بهتر و به روز برای

آماده پاسخگویی به تغییرات محیطی باشند به عبارت

تامین رضایت مشتریان است .در این راستا اداره پست

دیگر به سازمانی میتوان گفت سازمان چابک که

استان فارس در بخشهای مختلف به چابکی و

کارمندانش عملکردی پویا و چابک داشته باشند و با

توانمندسازی کارکنان پرداخته است .و حال این نکته

سرعت و انعطاف در رسیدن به اهداف به سازمان کمک

در اینجا مطرح میشود که اجرای عوامل چابکی و

نمایند (بیگینیا و همکاران .)1302 ،توانمندسازی و

توانمندسازی در اداره پست توانسته است بر بهبود

چابکی کارکنان عالوه بر ایجاد احساس تعهد درونی

عملکرد کارکنان این اداره تأثیر گذارد .لذا هدف اساسی

نسبت به سازمان  ،موجب بهبود مستمر عملکرد و

از این تحقیق مطالعه بررسی تاثیر عوامل توانمندسازی و

ارتقای بازده میشود .طی چند سال اخیر به دلیل تأکید

قابلیت چابکی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره

بر اجرای برنامههای تحول اداری ،مدیران بیشتر از

پست شیراز بوده و تالش میگردد تا راه کارهای الزم

گذشته متوجه شدهاند که تالشهای پراکنده و بدون

برای حرکت به سمت قابلیتهای چابکی مطلوب در

برنامه برای مقابله با چالشها و رویدادهای پیچیده

این سازمان جهت اجرای اثربخش نظام چابکی ارائه

کفایت نمیکند و آنان نیازمند ایجاد فضای سازمانی

گردد .از اینرو در این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤال

مناسب ،بهبود روشهای کاری ،استقرار روابط صمیمی

و فرضیات زیر میباشیم.
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 -آیا توانمند سازی و قابلیت چابکی سازمانی برعملکرد

تصمیمگیری و مسئولیت واگذار شده به آنها قدرت

شغلی کارکنان اداره پست شیراز تأثیر داشته است؟

میبخشد .از دیدگاه صاحبنظران ،توانمندسازی به،

 -عوامل توانمند سازی سازمانی تاثیر معنیداری بر

شدت ،با بهبود عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی

عملکرد کارکنان دارد.

در ارتباط است (سینگ و ویمار.)0210 ،0

 عوامل قابلیت چابکی سازمانی تاثیر معنی داری برعملکرد کارکنان دارد.

و دانش فرد بهبود مییابد و توانمندسازی کارکنان به
توسعه ،دانش و مهارت افراد برای تحقق اهداف فردی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

و سازمانی اشاره دارد (طباخی و همکاران .)1302 ،از

توانمندسازی
توانمندسازی کارکنان از نظر مفهومی عبارتست از
افزایش انگیزش درونی کارکنان نسبت به انجام وظایف
محوله است .این مقوله براساس ادراکات کارکنان نسبت
به نقش خود در سازمان تعریف میشود .مقیاسهای
متعددی برای سنجش این مقوله در سازمان ارائه شده
است .مهمترین مقیاس در این زمینه توسط گرچن
اسپریتزر به سال  1005ارائه گردیده است (حریریزاده
و همکاران )1302 ،و از نظر عملیاتی در این پژوهش
نمرهای

است

توانمندی ،باور فردی هست که به وسیله آن مهارت

که

فرد

از

پرسشنامه

توانمندسازی”اسپریتزر” )1005( ،به دست میآورد که
دارای پنج بعد احساس شایستگی ،احساس استقالل،
احساس موثربودن ،احساس معنیدار بودن شغل و
احساس اعتماد میان همکاران است.
اولین تعریف اصطالح توانمندسازی به سال 1222
برمیگردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض
اختیار در نقش سازمانی خود میدانستند که این اختیار
بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود
(حاتمپور و رادمهر .)1300 ،توانمندسازی ،به معنای
نهادینه شدن نوعی فرهنگ سازمانی است که انگیزه ذاتی
فعالیت در سازمان و خودکارآمدی را در کارکنان پرورش
داده و در چارچوب اختیار تفویض شده برای

نظر هیو ،12توانمندسازی ،استراتژی انگیزشی است که
احساس رضایت کارکنان از شغل و سازمانشان را ارتقا
میدهد (هیو .)0202 ،پژوهشگران ،تعاریف متعددی از
توانمندسازی ارائه کردهاند؛ برخی آن را مترادف با
قدرت ،غنیسازی شغلی ،مشارکت کارکنان و تفویض
اختیار میدانند و برخی آن را متمایز از آنها ارزیابی
میکنند (حریریزاده ،و همکاران .)1302 ،و اغلب
نویسندگان در ارتباط با این موضوع که توانمندسازی،
اعطای آزادی عمل به کارکنان در فعالیتهایی که مرتبط
با شغل آنها است ،توافق دارند .راپاپورت،11
توانمندسازی را به عنوان فرآیندی تعریف میکند که
افراد ،سازمانها و یا جوامع ،مهارتی را در طول
زندگیشان کسب میکنند (بکر و همکاران )1002 ،10باید
توجه داشت که توانمندسازی فرآیندی مستمر و
دائمیاست و در محیطی پویا در سطوح متفاوت مورد
تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
عوامل مؤثر بر توانمندسازی
صاحبنظران و پژوهشگران درباره عوامل
توانمندسازی بحثهای زیادی کردهاند .برای رعایت
اختصار ،مهمترین عوامل توانمندسازی ،که در تحقیقات
قبلی مورد تأیید قرار گرفته است در قالب جدول  1ارائه
میشود.

جدول  -1عوامل موثر بر توانمندسازی
ردیف

عامل

پژوهشگران

1

شفافیت نقش

اسپریتزر ( ،)1002خان ( ،)1000جکسن و شولر( ،)0222کانگرو کالنگو ( ،)1022گیست و
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میچل ( ،)1000اسمیت (،)0223هال ( ،)0222ساجدی و امیدواری ( ،)1326منوریان ()1325
فولهام و الندو ( ،)1002فولمن ( ،)1002متوران ( ،)1325جزینی ( ،)1325اسکندری (،)1321

0

نقش رهبری

3

رضایت شغلی

0

ساختار

5

فرهنگ سازمانی

فولهام و الندو ( ،)1002اسکندری (،)1321

6

ویژگیهای روانشناختی

پیتر و همکاران ( ،)0220توماس و والتهوس ( ،)1000کانگر و کانتگو ()1022

2

تجربه

ماالک و کورستد ( ،)1006پنینگتن و ادواردز ( ،)0222اسپریتزر ( ،)1006منوریان ()1325

2

تحصیالت

وگت و مورل ( ،)1002اسپریتزر ()1006

0

نظام پاداش

باون و الولر ( ،)1000عبداللهی ()1320

12

بازخورد عملکرد

کلینز ( ،)1023الکت و ایگلتن ( ،)1001گیست و مایکل (،)1000هال ()0222

11

دانش

10

مهارت و تواناییها

جزینی ( ،)1325فرهی ( ،)1320عبداللهی ( )1320فرهی ( ،)1320اسکندری ()1321

13

فناوری اطالعات

منوریان ()1325

10

ارزشها (عقاید)

15

محیط

فرهی ( ،)1320طوسی ()1320

16

ماهیت سازمانی

پرایسون ()1022

12

معنویت و اعتقادات

امام خمینی ( ،)1362مقام معظم رهبری ()1321

عبداللهی ()1320
جزینی ()1325
فورستر ( ،)0222جزینی ( ،)1325اعرابی ( ،)1320بالنچارد ( ،)1025اسکندری ()1321
عبداللهی ()1320

فولهام ( ،)1002فولمن ( ،)1002منوریان ( ،)1325جزینی ( ،)1325اسکندری ( ،)1321فرهی
()1320

کینال ( ،)1020گریسلی و همکاران ( ،)0220بالنچارد و به اول( ،)1002ابطحی (،)1326
قاسمی( ،)1320اسکندری ()1321

عوامل مؤثر بر توانمندسازی که در مدل خود ارائه

مدلهای توانمندسازی
مطالعه ادبیات مدیریت منابع انسانی نشان میدهد در

کردهاند ،در حقیقت رویکردی در این حوزه را نشان

مورد توانمندسازی کارکنان رویکردهای مختلفی وجود

میدهد که با احصاء عناصر مشترک مدلهای آنان،

دارد .هر یک از صاحبنظران ارائه کننده مدل با توجه

میتوان آنها را در یک گروه قرار داده و تحت عنوان یک

به تعریف خود از توانمندسازی ،فرایند آن ،عناصر و

رویکرد از آنها نام برد .که در جدول  0به مدلهای
توانمندسازی براساس رویکردها پرداخته شده است.

جدول  -2مدلهای توانمندسازی براساس رويکردها
ردیف

نوع رویکرد

ارائه کننده مدل

موضوع توانمندسازی

اسکات و ژاف ( ،)1001باون و الولر ( ،)1000شوول
1

رویکرد مکانیکی /عقالیی/
ساختاری

تفویض قدرت و اختیار

( ،)1003فوی ( ،)1002وگت ( ،)1002بالنچارد و
همکاران ( ،)1000بورک ( ،)1026کوئن دو تینک (،)0223
میلز و آنگسان ( ،)0223دسترنج ()1323

0

رویکرد انگیزشی

خود تصمیمگیری و کفایت
نفس کارکنان

کانگر ،کانگر و کاننگو ()1022

3

رویکرد روانشناختی

انگیزش درونی

توماس و ولتوس ( ،)1002اسپریتزر ( ،)1006آولیو ()0220

0

رویکرد تعاملی

مهارتهای ارتباطی و تیم سازی

هارلی ()1002
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رویکرد شناختی

افزایش دانش و مهارت

فیشر ( ،)0223دفت ،جری ،رایت و اندرسون ()1002

6

رویکرد فرهنگی ،ارزشی

تقویت عقاید  ،اخالق و تعهد

بالنچارد و زیگارمی ،کینال ()1025

2

رویکرد تلفیقی

عوامل محیطی ،عناصر فردی،

گوردون ( ،)1002کوئین و اسپریتزر ( ،)1002اساوری و

راهبردهای مدیریتی

الک ()1006

میگردد (میرزازاده و همکاران .)1306 ،تعاریف متعددی

چابکی سازمانی
سازمان چابک از نظر مفهومی سازمانی است که

برای مفهوم چابکی ارائه شده است .از نظر شریفی و

توانایی پاسخ به تغییرات پیش بینی نشده و غیر منتظره

ژانـگ13

با روشهای مناسب و در زمان مناسب و همچنین

شدن با چالشهای ناخواسته برای فائق آمدن بر

بهرهگیری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان

تـهدیدات محیطی و غیرمنتظره و کسب فرصتهای

فرصتها را داشته باشد (آقایی و همکاران .)1302 ،و از

موجود در تغییرات است .بـه طـور کلی ،چابکی به

نظر عملیاتی در این پژوهش نمراتی است که پاسخ

چالشهای محیطی و بهرهبرداری از تغییر مداوم و سریع

دهندگان از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی

آن برای دستیابی به محصوالت و خدمات با کیفیت

و ژانگ ( )0222کسب مینمایند .که دارای چهار بعد

عالی ،عـملکرد عـالی و مشتری پسند گفته میشود

سرعت ،شایستگی ،انعطافپذیری و پاسخگویی است.

(وورلی و الولر .)0210 ،چابک بودن الگویی است که

()1000چـابکی سـازمانی ،توانایی مواجهه

واژه چابک در فرهنگ لغات به معنی «حرکت سریع

سازمانها را قادر میسازد در مقابل تغییرات پیشبینی

چاالک و فعال«» ،توانایی حرکت بصورت سریع و

نشده واکنش مناسب نشان دهند .به عبارتی دیگر چابکی

آسان» و «قادر بودن به تفکر به صورت سریع و روشی

توانایی پاسخ به تغییرات پیشبینی نشده و به عنوان یک

هوشمندانه» به کار رفته است .واژه چـابکی سـازمانی

الزام محوری ،توانایی روبروشدن با تغییر و تحول است

بـرای نخستین بار در سال  1001مطرح شد .تاریخچه

(آقایی و همکاران .)1302 ،از دیدگاه دیویدسان و

چابکی به دوره رکود آمـریکا و ازدست دادن

رامش )0222( 10تفاوت یک سازمان سنتی با سازمان

رقابتپذیری صنایع این کشور در طول دهه  1022باز

چابک به صورت زیر بیان میشود (ابراهیمیان جلودار و
همکاران.)1305 ،

جدول  -3تفاوت سازمانهای سنتی و چابك
معیار تفاوت

سازمان سنتی

سازمان چابک

ساختار سازمانی

مودی و سلسله مراتبی

مسطح و مبتنی بر کار تیمی

سرمایهگذاری

اندک

زیاد

کیفیت

فروش و سود بیشتر

رضایت مشتری

مهارت کارکنان

ضعیف

کارکنان یادگیرنده

مشارکت کارکنان

کم

کارکنان قدرتمند

وضعیت مدیریت

دیکتاتوری

مشارکتی

مدیریت هزینه

سنتی و بسیار پرهزینه

مبتنی بر اهبرد ،کیفیت و بهرهوری

خودکارسازی اداری

مستقیم و ثابت

انعطافپذیر و سریع

فناوری

سیستم اطالعاتی ضعیف و تکراری

غیرتکراری و استفاده مهندسی از فناوری اطالعات

مدیریت زمان

غیراثربخش

بسیار اثربخش

چرخه تولید و عرضه خدمت

طوالنی مدت و انعطافناپذیر

کوتاه مدت و انعطافپذیر
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فقط با قرارداد

تامین منابع

اصول مدیریت زنجیره تامین

سازمان چابک باید قادر به شناسایی تغییرات محیطی

مفهوم کارا بودن در تغییرات و دادن پاسخ اثربخش به

باشد و به آن به منزله عوامل رشد و شکوفایی بنگرد .به

تغییر و عدم اطمینان محیطی است (جوادیپور و

طور کلی ،مفاهیم چابکی از سه بخش اصـلی تـشکیل

همکاران .)1302 ،پژوهشگران پیشنهاد کردند که

شده است که عبارتند از :محرکها ،قابلیتها و

سازمانهای امروزی در پاسخ به فشارهای رقـابتی بـاید

توانمندسازهای چابکی .محرکها به منزله نقطه آغاز

با راهبرد متنوعی ،جهت دستیابی به چابکی سازمانی

چابکی به حساب میآیند و عواملی هستند که دستیابی

تالش کنند .بسیاری از مطالعات انجام شده در حوزه

به چابکی را تحریک میکنند (سیدعلی و همکاران،

چابکی به ارائه مدلهای نظری برای دستیابی بـه چـابکی

 .)1302قابلیتهای چابکی ،توانمندیهای الزم بـرای

پرداختهاند ولی در خصوص چگونگی پیادهسازی این

مـقابله با محرکها هستند و توانمندسازها عواملی هستند

اهداف و ارائه مدلهای عملیاتی ،مطالعات اندکی

که باعت توسعه و بهبود قابلیتهای چابکی در سازمان

صورت گرفته است (امین الرعایائی و همکاران.)1302 ،

میشوند .قابلیتهای چابکی به طور گسترده در

مولفههای چابکی

پژوهشهای گذشته بررسی شدهاند .در طـبقهبندی کـلی

پژوهشگران زیادی (گلدمن ،12دیو ،12پریس،10

معرفی شده از سوی ژانگ و شریفی ایـن قـابلیتها

شریفی و گنگ ،02یوسف ،01سرهدی ،00گوناساکاران،03

هفت عنصر اصلی را دربر میگیرند که به عنوان مبنای

تورنگ لین )00الگوها و اندازههای گوناگونی ازچابکی

حفظ و توسعه چابکی به شمار میروند .این عناصر

سازمانی ذکر کردهاند ،ولی همه آنها براساس الگوی

عبارتند از :پاسخگویی ،شایستگی ،انعطافپذیری،

گلدمن و همکاران ( )0210طراحی شدهاند .گلدمن و

سرعت ،تمرکز بـر مـشتری ،پیش کنشی و

همکاران چابکی را کاربرد فناوریهای جدید و اثربخش

مشارکت(مارچ.)0216 ،15

ارتباطی دانستهاند .به عقیده آنان ،چابکی دربرگیرنده

بنابراین ،یکی از مهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت
شرکتها در محیط پویای امروزی ،چـابکی آنـهـاست.

اصول چهارگانهای است که با هم در ارتباطاند
(ابراهیمیان جلودار و همکاران.)1302 ،

ویژگی اساسی این محیط ،تـغییر و عـدم اطـمینان است
(ون در و همکاران )0212 ،16درواقع ،واژه چابکی به

شکل  -1الگوی چابکی گلدمن و همکارران ()2112
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عناصر چابکی سازمان شامل :پاسـخگویی،
انـعطافپذیری ،شایستگی و سرعت کارکنان میباشد که

گویهای پرسشنامة عملکرد شغلی پاترسون ()1022
کسب میکنند.

پاسخگویی ،به توانایی تشخیص تغییرات و واکنش

عملکرد شغلی یکی از متغیرهایی است که در

سریع و بهرهجویی از آنها اشاره دارد .همچنین

بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار

انعطافپذیری ،همان قابلیت سازگاری میباشد که

گرفته است .روانشناسان عملکرد شغلی را محصول

عبارت است از توانایی برای جریان دادن به فـرایندهای

رفتارهای انسانی میدانند و معتقدند انگیزهها و نیازها،

مـختلف و کسب اهداف متفاوت با استفاده از امکانات

در عملکرد افراد و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی

و تسهیالت یکسان .شایستگی نیز بر توانایی کسب

تاثیر دارند (محمدخانی و همکاران .)1306 ،همچنین

اهداف و مقاصد سازمان داللت دارد .درنهایت ،سرعت

باور بر اینست که عملکرد شغلی یک سازه ترکیبی است

عبارت است از توانایی انجام فـعالیتها در کـمترین

که بر پایه آن کارکنان موفق از کارکنان ناموفق از طریق

زمان ممکن (میرزازاده و همکاران.)1306 ،

مجموعهای از مالکهای مشخص قابل شناسایی هستند

به طور کلی چابکی چـند قابلیت را دربرمیگیرد که

(اشرفی و همکاران .)1302 ،عملکرد شغلی به لحاظ

شامل پاسخگویی (توانایی شناسایی تغییرات ،واکنش

نظری شامل دو مولفه است ،مولفه اول عملکرد وظیفهای

سریع و بهرهگیری از آن) ،شـایستگی (مـجموعهای از

است که نیازمندیها و الزامات شغلی را منعکس میکند

تـواناییها که بهرهوری فعالیتها را در جهت اهداف و

و مولفه دوم عملکرد زمینهای است که فعالیتهای

مقاصد سازمان فراهم میکند) ،انعطافپذیری (توانایی

تعریف نشده و نامشخص نظیر کار تیمی و حمایت را

پردازش محصوالت و خدمات مـتفاوت و نـیل به

در برمیگیرد (زارعی وهمکاران .)1302 ،در واقع،

مقاصد مختلف با همان امکانات) و سرعت( توانایی

عملکرد زمینهای به آن دسته از فعالیتهای مربوط به

انجام فعالیتها و عـملیات در کـوتاهتـرین زمان ممکن)

شغل گفته میشود (مانند سخت کار کردن و کمک به

است(شریفی و ژانگ .)1000 ،اگر سازمانی به دنبال

دیگران) که به صورت رسمی بخشی از شغل یا وظیفه

چابکی است ،باید این قابلیتها را مـدنظر داشـته بـاشد

تلقین میشوند .یکی از متغیرهایی که میتواند عملکرد

و تا جایی که ممکن است آنها را در درون خود پرورش

کارکنان را در سازمان تحت تاثیر قرار دهد ویژگیهای

دهد (جوادی پور و همکاران.)1302 ،

شخصیتی کارکنان میباشد که در تحقیقات مختلف مورد

عملکرد شغلی کارکنان

بحث و بررسی قرار گرفته است .عملکرد شغلی تحت

عملکرد شغلی از نظر مفهومی به مجموع ارزشهای

تاثیر استعدادها ،نیاز به پیشرفت ،ادراک از خود ،منبع

مورد انتظار سازمان از رویدادهای رفتاری که یک فرد

کنترل ،ویژگیهای عاطفی و تعامل بین این سازهها و
(باشوف،05

در طول یک دوره زمانی استاندارد انجام میدهد تعریف

مفاهیم قرار دارد

میشود ،همچنین عملکرد یک ویژگی رفتاری بوده

ویژگیهای شخصیتی میتوان برای پیش بینی رفتارها و

رفتاری یکپارچه شده از رفتارهای چندگانه و مجزایی

 .)0212به نظر وایت از

عملکرد شغلی افراد استفاده کرد

(وایت.)0210،06

گتزل02

است که در طول مدت یک دوره زمانی اتفاق میافتد

تئوری سیستمهای اجتماعی

(شکرکن .)1302 ،و از نظر عملیاتی در این پژوهش

مشاهده شده فرد در سازمان تابع دو عامل فردی و

منظور از عملکرد شغلی ،نمرهای است که کارکنان

سازمانی است .بعد سازمانی مربوط به نقشی است که

شرکت کننده در پژوهش در پاسخ به سواالت 16

فرد در سازمان دارد و انتظاراتی که نقش ایجاد میکند،
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گیوبا02

در

رفتار
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بعد سازمانی رفتار را شکل میدهد .بعد دو شخصیتی

در قبال انجام کارهایی که بر عهده دارد مسئول و متعهد

است که شامل ویژگیهای فردی است ،که نیازهای فرد

میداند.

تحت تاثیر این ویژگیها بعد فردی رفتار را در سیستم

 -0نظم و انضباط در کار :عبارت است از ایجاد

اجتماعی مشخص میکند .گتزل و گیوبا در این الگو

موقعیتی که نیروی انسانی یک سازمان خود را با قوانین

مطرح میکنند که رفتار مشاهده شده در سازمان تابعی از

و مقررات و استانداردهای سازمانی هماهنگ نموده و

نقش سازمانی و شخصیت متصدی نقش است (اونز،00

برابر آن رفتار میکند و به عبارت دیگر نظم و انضباط و

 .)0211یکی از موارد دیگری که میتواند بر عملکرد

نوعی آموزش است که هدف آن اصالح رفتار و طرز

کارکنان موثر باشد؛ نگرش شغلی کارکنان میباشد .توجه

برخورد انسانی میباشد و به طریقی که تمایل آنان را به

به کارکنان و در راس آن عملکرد شغلی آنها به عنوان

رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان و

بزرگترین و مهمترین سرمایه سازمان پدیدهای است که

مدیریت بر انگیزد (ابراهیمیمیمند.)1302 ،

در طول چند دهه اخیر رشد فروانی داشته است (الناگا

با توجه به ابعاد چهارگانهای که از عملکرد شغلی

و امران .)0210 ،32هم اکنون سازمانهای صنعتی و

بیان گردید میتوان نتیجه گرفت که نیروی انسانی ماهر

بازرگانی حتی خدماتی بیش از پیش برای باال بردن درجه

و کار آمد با عملکرد شغلی مطلوب به سهولت در شکل

بهرهوری خود به افزایش توان تخصصی و رضایت و

ایدهآل آن قابل مبادله نیست .برای انتخاب این نیروی

دلبستگی منابع انسانی خود روی آوردهاند و بهرهوری را

انسانی ماهر و کارآمد باید به شرایط سالمت و توانمند

با بهبود بخشیدن به عملکرد شغلی و کیفیت زندگی

بودن آن سازمان نیز توجه نمود (زینالدینی میمند،

شغلی آنان مربوط ساختهاند (اسانده .)0212 ،31پاترسون

.)1302

در نظریه معروف خود تعریف عملکرد شغلی را به

پیشینه پژوهش

مجموعهای از فعالیتهای منسجم و هدفمند اطالق

مرجانی و همکاران ( )1300در مطالعهای با عنوان

میکند که از فرد شاغل انتظار میرود و عملکرد کارکنان

بررسی اثر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان در اداره کل

را تابع چهار عامل بهبود کار ،همکاری در کار ،احساس

استاندارد استان تهران به انجام رساندند که نتایج تحقیق

مسئولیت در کار و رعایت نظم و انضباط در کار به شرح

حاکی از آن بود که توانمندی سازی بر عملکرد کارکنان

زیر میداند (اشرفی.)1306 ،

اداره کل استاندارد استان تهران اثرگذار است .احساس

 -1بهبود کار :فرآیندی است که تقویت عملکرد

خود اثربخشی بر عملکرد کارکنان اداره کل استاندارد

موفقیتآمیز مستمر را میسر میسازد و به افراد کمک

استان تهران اثرگذار است .احساس داشتن حق انتخاب

میکند تا ضعفهای خود را بشناسند و اصالح کنند که

بر عملکرد کارکنان اداره کل استاندارد استان تهران

در نهایت به اثربخشی و بهرهوری بیشتر منجر میشود.

اثرگذار است .احساس موثر بودن بر عملکرد کارکنان

 -0همکاری در کار :فرآیندی است فکری ،عملی و

اداره کل استاندارد استان تهران اثرگذار است .احساس

همکاری کارکنان و مدیریت در تعیین هدفها و اجرای

معنیدار بودن بر عملکرد کارکنان اداره کل استاندارد

برنامههای عملی در مراحل مختلف در سطوح معین و

استان تهران اثرگذار است .احساس داشتن اعتماد بر

ثمربخش برنامهها.

عملکرد کارکنان اداره کل استاندارد استان تهران اثرگذار

 -3احساس مسئولیت در کار :به معنای پاسخ گویی

است .طوطیان ( )1302در مطالعهای با عنوان بررسی

قانونی و اخالقی در کار است به گونهای که فرد خود را

ارتباط توانمندسازی و بهرهوری منابع انسانی در دانشگاه
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آزاد اسالمی واحد شرق تهران به این نتیجه رسیده است

بین متغیر و مولفههای چابک سازی سازمانی یعنی

که در سطح اطمینان  05درصد میان توانمندسازی و

سرعت ،شایستگی ،پاسخگویی و انعطافپذیری با دو

بهرهوری منابع انسانی رابطه مثبت وجود دارد به طوری

متغیر هوش معنوی کارکنان و توانمندسازی کارکنان

که هرچه توانمندسازی بهبود یابد بهرهوری منابع انسانی

تأثیر معناداری در سطح خطای  2/21وجود دارد .سپهوند

افزایش مییابد .حریریزاده و همکاران ( ،)1302تأثیر

( )1303در تحقیقی به نام "بررسی تأثیر استراتژیهای

فرهنگ سازمانی را بر توانمندسازی کارکنان سازمان

مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و چابکی

اسناد و کتابخانه ملی بررسی کردهاند .ابعاد توانمندسازی

سازمان" پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد که بین

در این پژوهش برمبنای مدل توماس و ولتهوس تدوین

استراتژیهای مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان و

شده است .محمدپور زرندی و همکاران ( ،)1302نیز

چابکی سازمان با سطح اطمینان 2/05رابطه مثبت و

نقش فرهنگ سازمانی را در ارتقای توانمندسازی نیروی

معناداری وجود دارد .نیکوس و وروندا ( )0202در

انسانی در بانک شهر انجام دادهاند و یافتههای پژوهش

مطالعهی با عنوان بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع

ارتباط معناداری بین این دو متغیر را تائید میکند .کاوه

انسانی با عملکرد سازمانی در بین باشگاههای فوتبال

و همکاران ( ،)1302تأثیر فرهنگ سازمانی را بر

کشور قبرس به این نتیجه دست یافتند که توانمندسازی

توانمندسازی کارکنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش

افراد در باشگاههای فوتبال منجر به بهبود عملکرد تیمی

عالی خراسان رضوی انجام دادهاند و یافتههای پژوهش

و سازمانی خواهد شد .استاندر و روتمن )0210( 30در

ارتباط ابعاد این دو مدل را تائید میکنند .ضیائی و

تحقیقی با هدف بررسی رابطه توانمندسازی

همکاران ( )1302در مطالعهای با عنوان بررسی نگرش

روانشناختی ،عدم امنیت شغلی و تعهد شغلی ،به سنجش

مدیران نسبت به تاثیر توانمندسازی کارکنان بر بهبود

و ارزیابی توانمندسازی روانشناختی و اشتیاق شغلی در

عملکرد آنان در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

بین کارکنان یک سازمان تولیدی نامبیا پرداخت و نتایج

انجام دادند که براساس یافتههای پژوهش رابطه

نشان داد که عدم امنیت شغلی تاثیر قابل توجهی بر

مستقیمی بین توانمندسازی و ابعاد آن و بهبود عملکرد

توانمندسازی روانشناختی و اشتیاق دارد .در مطالعهای

کارکنان وجود دارد .عالوه بر این ،با توجه به تحلیلهای

که توسط فرنالد و مولدگاز )0210( 33به منظور بررسی

آماری بدست آمده ،میزان همبستگی درونی باال و

شیوههای مختلف توانمندسازی و تشویق کارکنان جهت

مستقیم میان ابعاد توانمندسازی نیز وجود دارد.

یافتن راههای بهتر انجام کارها در بین کارکنان دولت

پورمهدی و همکاران ( )1302در مطالعهی خود با عنوان

فدرال آمریکا صورت پذیرفت ،نتایج بیان داشت که

بررسی ارتباط توانمندسازی کارکنان با عملکرد سازمان

کارکنان توانمند با پیداکردن راه خالقانه برای اصالح

در اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن به این نتیجه

اشتباهات در ارائه خدمات و طراحی مجدد فرایندهای

دست یافتند که بین عوامل توانمندسازی کارکنان با

کاری ،عملکرد خود را بهبود میدهند .هاریس)0212( 30

عملکرد سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

عنوان میکند توانمندسازی کارکنان با رضایت شغلی

شهرکیپور ( )1306در تحقیقی به نام "بررسی تأثیر

رابطه معناداری دارد و همچنین در رابطه تبادل رهبر-

چابک سازی سازمانی بر هوش معنوی و توانمند سازی

پیرو با رضایت شغلی ،توانمندسازی نقش میانجیگری

کارکنان دستگاههای اجرایی شهر زاهدان" پرداخت.

ایفا میکند .تافلر )0216( 35در پژوهشی به نام "بررسی

یافتههای تحقیق در تحلیل دو متغیره نشان میدهند که

اثرات توانمندسازی کارکنان کار تیمی و آموزش کارکنان
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در رضایت شغلی" پرداخت نتایج حاکی از این بود

فعالیتهای

توانمندسازی کارکنان دارای اثر مثبتی روی رضایت

(روانشناختی) به عنوان یک نگرش کاری ،تمایزاتی قائل

مشتری میباشد .همچنین مشاهده شد کار تیمی دارای

شده و نقش هر دو در ارتباط بین  HRMو عملکرد

اثر مثبتی روی رضایت شغلی میباشد .درنهایت ،یافته

تعریف شده است .توانمندسازی سازمانی به طور مثبت

حاکی از این بود که آموزش کارکنان دارای اثر مثبتی

با توانمندسازی روانی ،رضایت شغلی و تعهد مؤثر

روی رضایت شغلی میباشند .ژانگ ( )0215در

مرتبط شده است .هم چنین به این نتیجه رسیدیم که

پژوهشی به نام "توانمندسازی سازمانی و روانی

توانمندسازی روانی و تعهد مؤثر ،تأثیر توانمندسازی

(روانشناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و

سازمانی بر رفتار مشتریگرا را تعدیل میکند.

عملکرد" پرداخت .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین
توانمندسازی سازمانی به عنوان مجموعهای از

HRM

و

توانمندسازی

روانی

با توجه به مبانی ذکر شده مدل مفهومی این پژوهش
مطابق شکل  0است.
احساس موثر بودن

توانمندسازی

H

احساس مسولیت پذیری
احساس معناداری
احساس داشتن حق انتخاب

عملکرد کارکنان
پاسخگویی

H2

انعطافپذیری

قابلیت چابکی
سرعت

شایستگی

شکل  -2مدلی مفهومی پژوهش

پس از تعیین اندازه نمونه ،با توجه به ساختار جامعه

روششناسی پژوهش
روش تحقیق در این مطالعه ،توصیفی ـ پیمایشی و

مطالعه و مشاوره با کارشناسان آماری و پژوهشی ،برای

از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی ـ

انتخاب نمونه از شیوه نمونهگیری تصادفی با طبقهبندی

توسعهای است که دادهها به شیوه تحقیقات میدانی

(با تخصیص متناسب) استفاده شد .در نتیجه ،در مورد

جمعآوری شده است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه

اندازه نمونه مورد نیاز  116نفر ،انتخاب طبقات و روش

کارکنان اداره پست شهر شیراز که حدود  155نفر هستند

تخصیص ،تعداد مورد نیاز هر طبقه ،در جدول 1گزارش

تشکیل میدهد برای تعیین اندازه نمونه در مطالعه ،از

شده است .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش سه

فرمول زیر استفاده شده است𝑛 = (𝑁−1)𝐷+𝑝𝑔 :

نوع پرسشنامه است .پرسشنامه استاندارد (اسپریتزر،

𝑔𝑝𝑁
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 )1005برای سنجش متغیر توانمندسازی کارکنان،

(پاترسون )1002 ،برای سنجش متغیر عملکرد شغلی

پرسشنامه استاندارد (شریفی و ژانگ )1000 ،برای

استفاده شده است و براساس طیف 5تایی لیکرت انجام

سنجش متغیر چابکی سازمان ،پرسشنامه استاندارد

شدند که از نظر روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفتهاند.

جدول  -1فراوانی پاسخ دهندگان جامعه آماری کمی
تحصیالت

فراوانی

درصد

تحصیالت

فراوانی

درصد

جنسیت
مرد

زن

زیر  32سال

30

01/0

کاردانی

02

30/02

121

15

 32تا  02سال

31

06/20

کارشناسی

62

51/20

22/26

10/03

 02تا  52سال

02

%02

تحصیالت تکمیلی

16

13/20

%122

 52سال به باال

11

%2/1

جمع کل

116

%122

 116نفر

جمع کل

116

%122

جمع کل

جمع کل جامعه آماری کمی

روایی و پایایی ابزار تحقیق (مدل عوامل

بوده و در نتیجه روایی و پایایی ابزار را به شیوهی آماری

توانمندسازی و قابلیت چابکی سازمانی با عملکرد شغلی

تأیید نمود .در این تحقیق از مشهورترین و پرکاربردترین

کارکنان) با توجه به نظرات کارشناسان ارزیابی صورت

شیوه سنجش پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ ،روایی

گرفت .پس از نمونهگیری (کارکنان ادرات پست شهر

همگرا و روایی واگرا بهرهگیری شده است .بنابراین ،با

شیراز) و جمعآوری  116پرسشنامه نهایی ،از تحلیل

بهرهگیری از دادههای حاصل از پیشآزمون در یک نمونه

عاملی استفاده شد (بررسی تنوع توضیح داده شده،

 32نفری از اعضای نمونه مورد بررسی ،ضریب آلفای

همبستگی متغیرها ،تحلیل عاملی ،تخمین بارهای عامل

کرونباخ ،روایی همگرا و رواگرا محاسبه گردید .جدول

و غیره) .یک مدل تحلیل عاملی به روش مؤلفههای

 0ضریب آلفای کرونباخ ،روایی همگرا و رواگرا را برای

اصلی و پس از دوران واریماکس ،به دادهها برازش نمود،

متغیرهای تحقیق به تفکیک ابعاد تشکیل دهنده آنها نشان

که این الگو نیز مؤید مؤلفههای انتخابی برای هر بُعد

میدهد.

جدول  -2ضريب روايی و پايايی سنجی مدل اندازهگیری قابلیت اطمینان متغیرهای تحقیق
مولفهها

توانمندسازی
احساس

ابعاد

موثر
بودن

تعداد مولفهها
ضرایب آلفای
کرونباخ
ضرایب روایی
همگرا
ضرایب روایی
واگرا
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قابلیت چابکی
احساس

احساس

احساس

داشتن

مسئولیتپذیری

معناداری

حق

عملکرد
پاسخگویی

انعطافپذیری

سرعت

شایستگی

کارکنان

انتخاب

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2/20

2/20

2/23

2/22

2/20

2/25

2/23

2/25

2/26

2/25

2/22

2/21

2/22

2/20

2/22

2/26

2/20

2/20

2/26

2/20

2/20

2/20

2/22

2/21

2/20

2/22

2/26
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همانطور که از دادههای جداول مشاهده میشود،

 2/05مورد تایید واقع شدهاند .نتایج ارزیابی خروجی

ضریب آلفای کرونباخ برای مولفهها و ابعاد تشکیل

نرمافزار در خصوص  R2محاسبه شده ،با در نظر گرفتن

دهنده آنها بزرگتر از  2/2و میزان همبستگی که بین

تعداد زیاد متغیرها ،پیچیدگی مدل و معیارهای تعیین

سواالت و متغیرهای میباشد باالی  2/5میباشد و این

شده توسط هنسلر ،رینگل و سینکویکس ( )0220و هیر،

نشان از قابلیت اعتماد (پایایی و روایی) باالی ابزار

رینگل و سارس تت ( )0211که در مطالعات بازاریابی

اندازهگیری دارد .روش پژوهش در این پژوهش،

مقادیر  2/52، 2/5 ،2/05را به ترتیب برای نشان دادن

پیمایشی میباشد که با تکیه بر تکنیک پرسشنامه اجرا

وضعیتهای ضعیف ،متوسط و قوی پیشنهاد دادهاند،

شد .برای اجرای این طرح پژوهش ،براساس فرضیههای

میزان  R2برای متغیرها ضعیف و قوی است .در این

بیان شده ،سؤاالتی در قالب پرسشنامه تدوین شده است.

مدل مقدار  R2مربوط به متغیرها این تحقیق دارای یک

روش گردآوری دادهها میدانی و ابزار پژوهش نیز محقق

متغیر وابسته عملکرد کارکنان برابر ( )2/255میباشد .در

ساخته میباشد.

بخش قبل مدل ساختاری کلی بررسی و مناسب آن تأیید

يافتههای پژوهش

شد .مدل ساختاری به نمایش نتایج مربوط به مدل

جهت ارزیابی مدل ساختاری از معیارهای ضریب

اجتناب میشود و این نتایج در قسمت پاسخ به سئواالت

معناداری  ،Zمعیار  ،R2معیار  F2و معیار  Q2استفاده شد.

تحقیق به تناسب ذکر خواهند شد .فقط به ذکر این نکته

شکل  1به ترتیب ضرایب مسیر را به ترتیب برای مدل

اکتفا میشود که تمامی ضرایب حاضر در مدل فوق در

مربوط به تبیین رابطه بین عوامل توانمندسازی و قابلیت

سطح اطمینان  05درصد معنی دارند و تمامی ابعاد و

چابکی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان را نشان

مؤلفهها از نقشی معنیدار در مدل برخوردارند .هم چنین

میدهند .براساس خروجی نرمافزار ،SMART PLS3

مقادیر ضرایب استاندارد شده برای همگی متغیرها

مقادیر ضرایب معناداری ( Zمقادیر  pو )T-values

بزرگتر از  2/6است که نشان دهندهی نقش مهم هر یک

برای تمام مسیرها بزرگتر از  1/06است و از این رو

از این متغیرها در تبیین مؤلفه یا بُعد مربوطه است .در

تمامی فرضیههای اصلی و فرعی مدل در سطح اطمینان

این پژوهش ،فرضیات تحقیق با استفاده از یافتهها و نتایج
برازش مدل معادالت ساختاری بررسی میشود.

شکل  -3مدل ساختاری ضريب بارعاملی تحقیق مدل عوامل توانمندسازی و قابلیت چابکی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان
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شکل  -2مدل ساختاری ضريب معناداری تحقیق مدل عوامل توانمندسازی و قابلیت چابکی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان

( )2/000و عملکرد شغلی کارکنان ( )2/530قوی به

تمامی بارهای عاملی از  2/3باالتر میباشند ،برای

دست آمده است.

بیان مقبولیت مدل از شاخصهای برازش هنجار شده
بنتلر -بونت ،برازش نسبی ،برازش افزایشی،

هر چه قدر مقدار ضریب تعیین communality

شاخصهای تطبیقی و مجذور کامل استفاده شده است

مربوط سازهها در مقادیر  R2مربوط به آنها به دست

که نتایج بدست آمده از مدل در جداول زیر نمایش داده

میآید و نشانگر مقدار تغییرپذیری شاخصهای یک

شده است.

سازهی درونزا است که از یک یا چند سازهی برونزا

هنسلر ،رینگل ،و سینکویکس ( )0220مقادیر ،2/0

تاثیر میپذیرد (داوری .)1300 ،این پژوهش دارای دو

 2/15و  2/35را به ترتیب تاثیر ضعیف ،متوسط و قوی

متغیر در خصوص شاخصهای درونزا نسبت به برونزا

برای ارزیابی معیار قدرت پیشبینی کنندگی متغیر Q2

هستند همانطور که در جدول  3نشان میدهد

پیشنهاد دادهاند .مقادیر  Q2محاسبه شده برای متغیرهای

توانمندسازی ( ،)2/502قابلیت چابکی سازمان

مدل نیز بیانگر قدرت پیشبینی کنندگی متوسط تا قوی

( ،)2/322عملکرد شغلی کارکنان ( )2/360مشخص

متغیرهای مدل است .در این میان مقادیر به دست آمده

شده است.

در مدل توانمندسازی ( ،)2/050قابلیت چابکی سازمان
جدول  -3معیارهای تايید مدل ساختاری
توانمندسازی

Communality
2/502

F2
2/003

R2
-

Q2
2/050

قابلیت چابکی سازمان

2/056

2/030

2/336

2/000

عملکرد شغلی کارکنان

2/360

2/050

2/620

2/530

وتزِلس و

همکاران36

( )0220سه مقدار -،2021

مهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل

 2036-20205را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی

مجذورات جزیی شاخص  GOFاست .این شاخص

برای  GOFمعرفی نمودهاند همانطور که در شکل قابل

برای بررسی برازش مدل کلی است که هر دو بخش مدل

مشاهده است این مقادیر برای تمامی سازههای پژوهش

اندازهگیری و ساختاری را ارزیابی میکند.

مثبت بدست آمده است .بنابراین قدرت پیشبینی

2
̅̅̅2̅) × (Communality
)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑅(√ = GoF

سازههای پژوهش بصورت متوسط تا قوی برآورد

میانگین مقادیر شاخص ضریب تعیین )̅̅̅̅2
𝑅( =

میشود.

2/255
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میانگین

مقادیر

)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2/605 = (Communality

افزونگی

شاخص

مدل از برازش مطلوبی برخوردار است .در ادامه به
ارزیابی فرضیههای مبنی بر مدل ارائه شده پرداخته شده

2

GOF = √0.755 × 0625 = 0.532
شاخص  GOFبرابر  2/6بدست آمده است بنابراین

است:

جدول  -2بررسی تأثیر عوامل شناسايی شده مدل
تاثیر

بارعاملی

آماره t

سطح معناداری

نتیجه

توانمندسازی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2/250

6/252

2/222

تائید رابطه

احساس موثر بودن بر عملکرد کارکنان

2/255

0/055

2/222

تائید رابطه

2/202

3/502

2/222

تائید رابطه

احساس معناداری بر عملکرد کارکنان

2/200

0/102

2/222

تائید رابطه

احساس داشتن حق بر عملکرد کارکنان

2/200

2/522

2/222

تائید رابطه

قابلیت چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2/220

2/000

2/222

تائید رابطه

پاسخگویی بر عملکرد کارکنان

2/625

2/332

2/222

تائید رابطه

انعطافپذیری بر عملکرد کارکنان

2/502

5/602

2/222

تائید رابطه

سرعت بر عملکرد کارکنان

2/202

5/205

2/222

تائید رابطه

شایستگی بر عملکرد کارکنان

2/222

6/220

2/222

تائید رابطه

احساس مسئولیتپذیری بر عملکرد
کارکنان

براساس جدول ،عوامل شناسایی شده در مدل

تحقیق مورد تایید است .همان طور که از جدول فوق

پژوهش بر یکدگیر تأثیرگذار بوده است .بار عاملی

دیده میشود ،تمامی شاخصهای فوق در محدودهی

توانمندسازی سازمانی  2/250و آماره تی آن  6/252به

مطلوب قرار دارند و لذا برازش مدل ساختاری تحقیق

دست آمده است ،بار عاملی احساس موثر بودن بر

به دادههای جمعآوری شده تأیید میگردد .حال پس از

عملکرد کارکنان  2/255و آمار تی آن  0/055است .بار

انجام تحلیلهای عاملی و معادالت ساختاری و با عنایت

عاملی احساس مسئولیتپذیری بر عملکرد کارکنان

به یافتههای حاصله؛ در بخش بعد با استفاده از نتایج

 2/202و آماره تی آن  ،3/502بار عاملی احساس

بهدست آمده از آنالیزهای صورت پذیرفته به پاسخگویی

معناداری بر عملکرد کارکنان 2/200و آماره تی آن

و تصمیمگیری در رابطه با فرضیات تحقیق پرداخته شده

 ، 0/102بار عاملی احساس داشتن حق بر عملکرد

است.

کارکنان  2/200و آماره تی آن  ،2/522بارعاملی قابلیت

بحث و نتیجهگیری:

چابگی سازمانی بر عملکرد کارکنان  2/220و آماره تی

تغییــرات محیطــی و افــزایش رقابــت جهــانی،

آن  2/000و بار عاملی پاسخگویی بر عملکرد کارکنان

موضــوع توانمندسازی و اینکه توانمندسازی تا چه حد

 ،2/625آماره تی آن  ،2/332بارعاملی انعطافپذیری بر

میتوانـد بـر عملکرد کارکنان تأثیر گذارد را در کانون

عملکرد کارکنان  2/502و آماره تی آن  ،5/602بارعاملی

توجه مدیران قرار داده است .توانمندسازی ،یک برنامه

سرعت بر عملکرد کارکنان  2/202و آماره تی ،5/205

اجتنابناپذیر برای کار بیشتر با صرف هزینه کمتر است.

بارعاملی شایستگی بر عملکرد کارکنان  222و آماره تی

سازمانها حق انتخاب کمتـری در این مـورد دارنـد کـه

 6/220محاسبه شده است .بنابراین میتوان گفت مدل

آیـا آنهـا مـیخواهنـد مـدیران و کارکنان توانمند شده
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تربیت کننـد یـا خیـر .توانمندسـازی اتفاق میافتد؛ زیرا

پژوهشهای مرجانی و همکاران ( ،)1300ضیائی و

سازمانهـای موفـقتـر در حـال کـشف شیوههای بهتر

همکاران ( ،)1302پورمهدی و همکاران (،)1302

برای استفاده کامل از منابع فکری کارکنان خود هستند.

هاریس ( )0212همسو است.نتایج آزمون فرضیه فرعی

سازمانها در حال پیبـردن بـه ایـن موضـوع هستند که

اول نشان داد که احساس موثر بودن بر عملکرد کارکنان

تنها سرمایه واقعیشان قابلیت اندیشیدن شـان است .این

تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این فرضیه پژوهش با

دالیل بالفصل رشد گرایش بـه توانمندسـازی را بیان

پژوهشهای میرکمالی و ناستیزایی ( ،)1300رسولی

میکند .تغییر پیوسته یکی از مفاهیم اساسی و کارکردی

( )1306همسو است .نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم

در سازمانهایی است که در قرن حاضر فعالیت میکنند؛

نشان داد که احساس مسولیتپذیری بر عملکرد کارکنان

سازمانهایی که در محیطی بسیار فعال و پویا در حال

تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این فرضیه پژوهش با

انجام فعالیت هستند و همواره با تهدیدهایی روبه رو

پژوهش حسینی ( )1302همسو است .یکى

میشوند که در صورت عدم پاسخگویی سریع به آنها،

ازشاخصهاى برترى یک سازمان نسبت به سازمان

بیشک از دایره فعالیت و بقاء باز خواهند ماند .در این

دیگر ،داشتن نیروى انسانى متعهد است ،زیرا نیروى

راستا ،بیشک میتوان گفت ،سازمانهایی میتوانند به

انسانى مهمترین منبع هر سازمانى است .وجود چنین

موفقیت دست یابند که از رویکردها و راهبردهای جدید

نیروى مسئولیتپذیر ،با وجدان و متعهد ،سازمان را در

همچون مفهوم چابکی استفاده میکنند .چابکی از جمله

اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را براى رشد و توسعة آن

راهبردهای بسیار کلیدی در راستای دریافت سریع

فراهم میکند .نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم نشان داد

نیازهای مشتریان و ارائه پاسخ مناسب به آن در

که احساس معناداری بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و

کوتاهترین زمان ممکن است .سازمانی را میتوان سازمان

معناداری دارد .نتایج این فرضیه پژوهش با پژوهشهای

چابک نامید که کارکنانش خود را مسئول همه اهداف

عرفانیان و ذبحی ( ،)1301شرفی و همکاران (،)1300

سازمان بنامند و در مقابل همه بخشهای سازمان

همسو است .نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم نشان داد

مسئولیتپذیر بوده و با استفاده از مهارت ،معلومات و

که احساس داشتن حق انتخاب بر عملکرد تأثیر مثبت و

تجارب خود سعی در رسیدن با سرعت به اهداف از

معناداری دارد .نتایج این فرضیه پژوهش با پژوهشهای

پیش تعیین شده نمایند و همیشه آماده پاسخگویی به

محجو بروش ( ،)1300شفیع ینیک ( ،)1305همسو

تغییرات محیطی باشند به عبارت دیگر به سازمانی

است .که در نتیجه مدیران عالی سازمان باید در تعیین

میتوان گفت سازمان چابک که کارمندانش عملکردی

فعالیتهای الزام در انجام وظایف ،آزادی عمل بیشتری

پویا و چابک داشته باشند و با سرعت و انعطاف در

به مدیران عملیاتی دهند تا بستر مناسب برای اجرای

رسیدن به اهداف به سازمان کمک نمایند .پژوهش

یکی از مراحل اساسی توانمندسازی فراهم شود .نتایج

حاضر به تبیین رابطه بین عوامل توانمندسازی و قابلیت

آزمون فرضیه دوم نشان داد که عوامل قابلیت چابکی

چابکی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان پرداخته است؛

سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که عوامل توانمندسازی

نتایج این فرضیه پژوهش با پژوهشهای محسنی مقدم

سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

و همکاران ( )1300و تیموریان و ولیخانی ()1300

یعنی با افزایش توانمندسازی کارکنان میزان عملکرد آنها

همسو است .که این نتایج را میتوان اینگونه استنباط

نیز افزایش پیدا خواهد کرد ،نتایج این فرضیه پژوهش با

کرد که اگر سازمانی فعال و پویا باشد ،این پویایی از
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عملکرد کارکنان نشأت گرفته به عبارت دیگر اگر

سوم نشان داد که سرعت بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت

کارکنان در فعالیتهایشان انعطاف و سرعت نداشته

و معناداری دارد .نتایج این فرضیه پژوهش با

باشند ،نمیتوانند پذیرای تغییرات پیشبینی نشده باشند

پژوهشهای شرحیا و کاروسکی ( ،)0210همخوانی

بنابراین چابکی سازمان بر عملکرد کارکنان اثرگذار

دارد .بنابراین میتوان اینگونه استنباط کرد که در صورتی

خواهد بود .نتایج آزمون فرضیه فرعی اول نشان داد که

که سازمان خواستار رسیدن به هدفهای از پیش تعیین

پاسخگویی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری

شده با سرعت باال باشد ،بنابراین کارکنان مجبورند بیشتر

دارد .نتایج این فرضیه پژوهش با پژوهشهای ساناگل

کار کنند و فعالیتهای خود را با سرعت بیشتری انجام

( )0210همخوانی دارد .که میتوان اینگونه استنباط کرد

داده و در فعالیتهای خود پویا باشند ،در این صورت

که در سازمان برای اینکه کارکنان همیشه آماده

بر عملکرد کارکنان نیز اثرگذار خواهد بود .در این

پاسخگویی به ارباب رجوع ،مافوق و همکارانشان در

صورت سازمان تبدیل به سازمانی چابک خواهد شد.

قبال فعالیت خود باشند ،باید آگاهی خود را نسبت به

بنابراین میتوان گفت که سرعت در سازمان بر عملکرد

سازمان و فعالیتی که انجام میدهند ارتقا دهند ،در این

کارکنان اثر دارد .نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم نشان

صورت کارکنان با آگاهی کامل و اینکه فعالیت هر بخش

داد که شایستگی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و

چه هدفی را در سازمان محقق میسازد باعث میشود

معناداری دارد .نتایج این فرضیه پژوهش با پژوهشهای

که عملکرد کلی کارمند باال رود زیرا با آگاهی

پژوهش تیموریان و ولیخانی ( ،)1300همخوانی دارد که

فعالیتهای سازمانی خود را انجام میدهد بنابراین

میتوان اینگونه استنباط کرد که در صورتی که معلومات،

میتوان گفت که پاسخگویی در سازمان بر عملکرد

مهارتها و تجارب کارکنان در سطح باالیی باشد  ،باعث

کارکنان اثر دارد و زمانی که عملکرد کارکنان ارتقا یابد

اثرگذاری بر عملکرد کلی کارکنان خواهد شد بنابراین

سازمان تبدیل به سازمانی پویا و چابک خواهد شد .نتایج

سازمانها باید در تعلیم و تربیت نیروی انسانی که کلید

آزمون فرضیه فرعی دوم نشان داد که انعطافپذیری بر

موفقیت و پویایی سازمان هستند ،تدابیری را اتخاذ کنند.

عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این

پیشنهادهای حاصل از پژوهش

فرضیه پژوهش با پژوهشهای چانگ و همکاران

با توجه به نتایج پژوهش به مدیران اداره پست فارس

( ،)0210همخوانی دارد .این نتایج را میتوان اینگونه

پیشنهاد میشود که جهت باال بردن چابکی سازمانی

استنباط کرد که در صورتی که سازمان در برابر تغییرات

امکانات اداره را براساس فناوریهای روز ارتقا داده و

محیطی انعطاف داشته باشد و بتواند با هر تغییری سازمان

دورههای آموزش ضمن خدمت برای کارکنان برگذار

را نه تنها حفظ کند بلکه از تغییرات استفاده کرده و روز

کنند .همچنین کارکنانی که عملکرد خوبی دارند را

به روز پیشرفت نماید ،بنابراین این انعطاف بر عملکرد

تشویق نمایند.

کارکنان نیز اثر خواهد داشت ،زیرا برای مقابله با تغییرات

به مدیران اداره پست فارس پیشنهاد میشود

کارکنان نیز باید در فعالیتهای خود انعطاف داشته زیرا

کارمندان خود را نسبت به مقاصد و اهداف اداره

ممکن است تغییرات باعث شود که فعالیت کارمندی

آگاهی دهند که کارمندان با آگاهی کامل نسبت به

کامال با فعالیت گذشته شان متفاوت باشد ،بنابراین

هر تغییری در زمینه فعالیتهای خود پاسخگو باشند.

میتوان گفت که انعطافپذیری در سازمان بر عملکرد

به مدیران اداره پست فارس پیشنهاد میشود که به

کارکنان اثر خواهد داشت .نتایج آزمون فرضیه فرعی

وسیله آموزشهای ضمن خدمت ،مهارت و
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معلومات کارکنان خود را ارتقا داده و همچنین با

و واگذاری مسئولیت به نیروی کار براساس

کارمندان خود جلسات همفکری ترتیب دهند که از

استعدادها ،قابلیتها ،توانمندیها ،چابکی سازمان بر

تجارب و مهارت و معلومات آنها برای تصمیمات

اساس تجربه و تخصص.

سازمانی استفاده نمایند

پیشنهاداتی برای مطالعات آتی

به کارکنان اداره پست فارس پیشنهاد میشود که

 -بر مبنای پژوهش حاضر به عالقه مندان به موضوع

سعی کنند مهارتها و معلومات خود را فقط در

پژوهش پیشنهاد میشود که تکرار تحقیق را در

بخشی که فعالیت میکنند محصور ننمایند و

سازمانهای دیگر و همچنین سازمانهای صنعتی و

معلومات خود را جهت کمک به بخشهای دیگر

خدماتی نیز اجرا نمایند.

ارتقا دهند .همچنین به کارکنان پیشنهاد میشود که

 -مطالعه تطبیقی تأثیر توانمندسازی و چابکی در

در فعالیتهای خود انعطاف داشته باشند به این

سازمانهای بخش دولتی و خصوصی

صورت که فقط برای رسیدن به هدف خاصی یک

 -بررسی موانع توانمندسازی و چابکی کارکنان

روش را برگزینند ،راههای دیگر را نیز بررسی نمایند

 -بررسی نقش هر یک از ویژگیهای فردی،گروهی

و بهترین روش که با سرعت و کیفیت بهتری میتوان
به هدف رسید را انتخاب نمایند.

و سازمانی در توانمندسازی کارکنان
 -ارزیابی تأثیر نگرشهای موافق و مخالف در

به مدیران اداره پست فارس پیشنهاد میشود که سعی

توانمندسازی کارکنان

کنند اهداف بلند مدت خود را تبدیل به اهداف کوتاه
مدت نمایند و با کمک کارکنان با سرعت بیشتری
فعالیت نمایند.

منابع
ابراهیمی میمند ،منصور ( .)1302بررسی تاثیر

 -در سـازمان فـرم ارایـه پیـشنهاد در اختیـار تمـام

مدیریت زمان بر عملکرد شغلی کارکنان بخش بیمهای

کارکنان و بـه تعـداد کـافی قـرار گیـرد .برگـههای

سازمان تامین اجتماعی استان کرمان ،پایان نامه

ارایـه پیشنهاد به صورت دفترچههایی طراحی و چاپ

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی

گردد و به محض استخدام شخص در سـازمان ،توسـط

واحد سیرجان.

کـارگزینی در دسترس فرد جدید االستخدام قرار گیرد.

ابراهیمیان جلودار ،سیدیاسر ،ابراهیمیان جلودار،

 -ضرورت ایجاد حول فرهنگی در آموزش منابع

سیدمحمود

سازمانی:سرعت

انسانی جهت تقویت ارزشها ،قابلیتها ،نیازها و

پاسخگویی و انعطافپذیری سازمانی ،دوماهنامه توسعه

ساز و کارهای مورد نیاز سازمان و متناسب با منشور

انسانی پلیس ،سال .2

(.)1305

چابکی

اخالقی کارکنان در راستای توانمندسازی و چابکی

اشرفی ،سید مهدی ( .)1302بررسی رابطه بین

سازمان صورت گیرد که این خود موجب باال رفتن

شرایط احراز شغل با عملکرد شغلی کارکنان معاونت

عملکرد کارکنان میشود.

ادارد و مالی شهرداری شیراز ،پایان نامه کارشناسی ارشد

 -تأکید بر عوامل تقویت کننده رضایتمندی

مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان.

عملکرد شغلی کارکنان در سازمان پست از طریق

آقایی ،میالد ،آقایی ،رضا ( .)1302ارائه الگوی

تجدید نظر در نظام پرداخت و متناسب کردن حقوق

مفهومی چابکی سازمانی ،فصلنامه رشد و فناوری ،سال

و دستمزد با هزینهها ،اجرای طرح طبقهبندی مشاغل

 ،12شماره .30
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امین الرعایائی،هادی ،شکاری ،حمیده (.)1302
ارزیابی میزان دوسوتوانی سازمانی در شرکت پیشگامان

موردی :کارکنان ستادی دانشگاه اصفهان ،نامه آموزش
عالی ،سال هشتم ،شماره .31

کویر یزد :تاملی بر ابعاد اکتشاف و بهرهبرداری نوآوری

طباخی ممقانی ،جواد ،هرمزیزاده ،محمدعلی،

سازمانی ،کنفرانس بین المللی مدیریت و فرهنگ و

کریمی ،مجید ( .)1302مقایسه نقش سبکهای رهبری

توسعه اقتصادی ،مشهد.

تحولآفرین و خدمتگزار در توانمندسازی کارکنان

بیگینیا ،عبدالرضا؛ سرداری ،احمد؛ نجاری نژاد،
حسن ( .)1302تاثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر
عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی ،چشم انداز
مدیریت دولتی.

سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران ،فصلنامه
رسانههای دیداری و شنیداری ،شماره .02
عیوضی ،حق رضا ،نوری ،خدیجه و بدیعی ،هانیه
( .)1306بررسی رابطه بین جو سازمانی و سالمت

جعفرنژاد ،احمد؛ شهائی ،بهنام ( .)1305مقدمهای بر
چابکی سازمانی و تولید چابکت ،تهران ،چاپ دوم،
موسسه کتاب مهربان نشر.

سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه هشت کشوری،
سومین همایش علوم مدیریت نوین ،شهریور .1306

کاوه ،داوود ،سالجقه سنجر ،شیخی ایوب (.)1302

جوادیپور ،محمد ،ساعت چیان ،وحید ،کالنی ،امین

طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با

( .)1302نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی

توانمندسازی کارکنان ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت

سازمان ،مطالعات مدیریت ورزشی ،شماره.31

آموزشی ،سال دهم ،شماره  ،3دوره .30

حریریزاده ،معصومه ،سیداحمدی زاویه ،گودرزی،

محمدپور زرندی؛ حسین ،فهیما ،مریم ،امیرکبیری،

رضا ( .)1302تاثیر فرهنگ سازمانی را بر توانمندسازی

علیرضا ( .)1302بررسی نقش فرهنگ اسزمانی در

کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،فصلنامه مطالعات

ارتقای توانمندسازی روان شناختی کارکنان بانک شهر،

ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،دوره  ،02شماره

مجله اقتصاد و مدیریت شهری ،دوره  ،5شماره . 3
محمدخانی ،زهرا و محمدخانی ،فاطمه (.)1306

.1
خوش سیما ،غالمرضا ( .)1306مقدمهای بر چابکی
سازمانی ،مجله تدبیر ،شماره .130
زارعی مشین ،حسن خیراندیش ،مهدی ،جهانی،

رابطه شفافیت سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد
شغلی کارکنان .دومین کنفرانس بینالمللی پژوهش در
علوم رفتاری و اجتماعی ،تهران.

حوریه ( .)1302شناسایی و سنجش مولفههای هوش

میرزازاده ،زهرا سادات ،کریمی ،حامد ،عبدالملکی،

معنوی در محیط کار ،مطالعه موردی در بیمارستان لبافی

حسین ( .)1306اولویتبندی عوامل مؤثر بر چابکی

نژاد تهران ،پژوهشهای مدیریت عمومی ،شماره .1

سازمانی در کمیتهی ملی المپیک ایران ،مطالعات

زین الدینی میمند ،حسین ( .)1302بررسی رابطه بین
مدیریت زمان با مدیریت دانش و سالمت سازمانی در
مراکز عالی شهرستان شهر بابک ،پایاننامه کارشناسی
ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان.
سیدعلی ،سیادت ،هویدا ،رضا ،فردائی بنام ،کیوان،
عصاری ،ناصر ( .)1302بررسی رابطه یمیان چابکی
سازمانی و هوش سازمانی در آموزش عالی ،مطالعهی

مدیریت ورزشی ،شماره .36
March, J.G (2016). Exploration and
Exploitation in Organizational Learning,
Organization Science, Vol. 2.
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