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تاریخ دریافت 8931/93/22 :تاریخ چاپ8931/89/93 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ادراک توانمندسازی آموزگاران منطقه تبادکان مشهد در سال تحصیلی
 8931-8931انجام گرفته است .این تحقیق از نظر ماهیت کمی ،از نظر هدف کاربردی ،از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی
است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی منطقه تبادکان مشهد به تعداد  919( 183زن 338 ،مرد) نفر
است .نمونه با استفاده از جدول کرجسی – مورگان شامل  828( 262زن و  833مرد) نفر آموزگار مقطع ابتدایی به روش تصادفی
ساده انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات شامل ،پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون ( )2999و توانمندسازی اسپریدزر ()8332
میباشد .دادهها با استفاده از آزمونهای  tمستقل ،ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس یک راهه به کمک نرم افزار آماری 22
 spssتحلیل شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانى با اداراک توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد (p<9098
و )r=90282؛ یعنی با ارتقاء فرهنگ سازمانی آموزگاران احساس شایستگی و استقالل و اعتماد آنها را افزیش مییابد و بین فرهنگ
سازمانی و اداراک توانمند سازمانی آموزگاران به لحاظ جنسیت ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت تفاوت وجود دارد جنسیت و
میزا ن تحصیالت و سابقه شغلی تفاوتی در ارتقاء یا کاهش فرهنگ سازمانی و توانمندسازی اموزگاران ندارد.
واژگان کلیدی
فرهنگ سازمانی ،اداراک توانمندسازی ،آموزگاران
 8دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،بجنورد ،ایران ()nahidyasavoli@gmail.com
 2استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران (نوبسنده مسئول)royae1352_dr@yahoo.com :
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 .1مقدمه
فرهنگ سازمانی در زمرهی مهمترین عاملهای وحدت بخش و انسجام آفرین در عرصهی فعالیتهای سازمانی به شمار
میرود .مازالچ و الیتر ) 8331( 8دریافتند زمانی که کارمندان خسته هستند و قادر به کار کردن نیستند ،احساس می کنند
که بی استفاده هستند ،از نظم پذیری خارج بوده و قادر به تمرکز روی نیازهای دیگران نیستند؛ بنابراین احساس نارضایتی
شغلی و بی کفایتی میکنند .اگر از این موردها جلوگیری نشود مشکل در سازمان ادامه می یابد و روی فرهنگ سازمانی و
فرضیه های کارمندان اثر میگذارد؛ بنابراین میتوان گفت که فرهنگ سازمانی ضعیف ،جو بسته و ناسالم ،منجر به
آشفتگی و فشار روانی منجر میشود که نشانههای آن احساس درماندگی ،انزوا ،ناامیدی ،سرخوردگی و بد بینی نسبت به
خود و دیگران است؛ و آثار آن به صورت کاهش بهره وری و نارضایتی شغلی ظاهر می شود .افرادی که این حالت ها را
تجربه میکنند خسته ،بیرمق ،بدون اشتیاق و دارای احساس بیارزش بودن و به رسمیت نشناخته شدن هستند؛ و بیش تر به
ترک کار یا جابجایی و غیبت از کار تمایل دارند (وبر و پلیسکین.)2993 ،2
فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک تعریف می شود که بر رفتار و اندیشه اعضای
سازمان ائر می گذارد و می تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید .فرهنگ
سازمانی از اساسی ترین زمینه های تدییر و تحول در سازمان است .نظر به اینکه برنامه های جدید تحول بیشتر به تحول
بنیادی سازمانی نگاه می کند ،از این رو هدف این برنامه ها ،تدییر و تحول فرهنگ سازمان؛ به عنوان زیربنای بستر
تحول ،است (هیلیر.)2993 ،9
سازمان ها در راستای ماندگاری و اثرگذاری بر محیط خود ،همواره در پی بهبود کیفی نیروی انسانی و بهره گیری از
قابلیت ها و مهارت های آنها هستند که در این میان ،سازمانهای فرهنگی و خدماتی به اقتضای رسالت فرهنگی خود،
نیازمند ساختاری توانمند و افرادی هوشمند می باشند؛ زیرا محیط آشوبناک کسب و کار آنها  -چه در حوزه اندیشه و چه
در حوزه عمل  -توانی به مراتب بیشتر از کسب و کارهای تجاری را از کارکنان می طلبد .در همه مدل های توانمندسازی،
فهم رسالت و مأموریت ها سازمان از اولویت اصلی در طراحی برخوردار و عامل مهمی برای حفظ ماندگاری و حیات
سازمان در این دریای متالطم تغییرات است و کارکنانی توانمند ،فهیم و بصیر به ارمغان می آورد (شریعتی و همکاران،
.)8932
در محیط های سازمانی جدید که اغلب اوصافی مانند پیچیدگی ،آشفتگی ،تغییرات مداوم و سرعت شتابان توصیف دارند،
کارکنان باید انعطاف پذیر ،خود فرمان ،کارآفرین ،مسئولیت پذیرتر وطالب ابتکار و آزادی عمل باشند .لذا الزم است که
در ساختارهای سازمانی و سبک های مدیریتی تغییرات اساسی رخ دهد به طوری که همه کارکنان در فرایند تصمیم گیری
مشارکت داده شوند ،گروه های کاری تشکیل و قدرت و اختیار بیشتری به زیر دستان تفویض گردد و ساختار سازمانی
شبکه ای ،چای ساختار سلسله مراتب را بگیرد (صحرایی و دیگران .)8933 ،بدین ترتیب تغییر در شرایط سازمان های
عصر حاضر ،منجر به تغییر در نگرش آنها به نیروی انسانی شده است .در این شرایط کارکنان سازمان ابزار موفقیت مدیر
نیستند بلکه به عنوان سرمایه های سازمان و گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای محیط کار تبدیل شده اند .در این
فضا ،صرف داشتن مهارت های رهبری برای مدیران کافی نیست بلکه کارکنان نیز به آموزش روش های خودراهبری نیاز
1 Maslach & Leiter
2 Weber & pliskin
3 Heller
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دارند (صفرزاده و دیگران .)8932 ،در این پژوهش محقق درصدد آن است تا به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و
ادراک توانمندسازی آموزگاران منطقه تبادکان مشهد بپردازد.
 .2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
به ندرت افرادی پیدا می شوند که سازمانی را تجربه نکرده باشند .مدرسه ،باشگاه ،تیم های ورزشی ،انجمن های خیریه
و هم چنین سازمان های بزرگ اداری ازجمله این سازمان ها هستند به موازات آن که افراد برای فعالیت و تماس به
سازمان ها وارد می شوند با آداب لباس پوشیدن در آن سازمان ،داستان هایی که مردم در باره نحوه کارکردن می
گویند ،قوانین و روش های اداره سازمان ،روابط سازمان ،نحوه تشریفات و مراسم ،وظایف ،سیستم پرداخت ،آن ها
آشنا می شوند (افجه.)8933،
فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت یک انسان است .مفروضات بنیانى ،اعتقادات ،باورها ،هنجارها و ارزش ها به
عنوان مبانى فرهنگى یک سازمان ،شالوده وجودى آن را تشکیل داده ،نقطه تمیز خوب و بد را مشخص مى کند.
فرهنگ هرسازمان به عنوان عامل اساسى درتشکل بخشیدن بدان مطرح شده وتأثیر بسزایى درسایر عوامل مهم سازمانى،
ازجمله ساختار و طرح سازمان ،محیط داخلى و خارجى سازمان ،تکنولوژى و از همه مهمترنیروى انسانى و عملکرد وى
دارد .فرهنگ ،بایدها و نبایدها را مشخص مى کند و قالب رفتارى سازمان را تشکیل مى دهد (هدایتی.)2991 ،
با وجود یک فرهنگ قوى و منسجم ،افراد ضمن کسب آگاهى بیشتر پیرامون اهداف و استراتژى هاى سازمان ،نسبت
به ارزشها و هنجارها احساس مسئولیت و تعهد داشته و از کار احساس رضایت موفقیت هاى چشمگیر مى کنند (امامی
زاده.)8336 ،
دهه هاى اخیر سازما نهایى با حداقل سرمایه و امکانات از یک سو و شکست سازمان هایى با باالترین توانایى هاى
مادى از سوى دیگر ،بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادى و معنوى در موفقیت آ نها بوده است که در این میان
فرهنگ سازمانى به عنوان عامل موثر در عملکرد سازمان ها تلقى مى شود (اسکوالتز 3و همکاران.)8331 ،
نتایج حاصل از مطالعات مربوط به نیروی انسانی ،نشان می دهد که توسعه نیروهای انسانی بهرهور ،به طور مستقیم در
دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانی نقش به سزایی دارد (طاهری .)8333 ،یک محیط کاری خوب می تواند بر رشد
ارزش های موردنظر پرسنل و افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد؛ به همین دلیل علم رفتار سازمانی و مهندسی
فاکتورهای انسانی یا ارگونومی برای مدیران سازمان ،از اهمیت باالیی برخوردار می باشد (هالندر.)8332 ،2
فرهنگ سازمانی در هر سازمان ،منحصر به فرد بوده و از ابعاد عینی و ذهنی تشکیل می شود و با طبیعت عقاید و
انتظارات مشترک درباره زندگی سازمان ،ارتباط دارد (اسچرایدر 6و همکاران .)2999 ،محققان بر اساس تعاریف خود از
فرهنگ سازمانی تقسیم بندی های متعددی از آن می کنند که یکی از آنها فرهنگ قوی در برابر فرهنگ ضعیف است.
در سازمان هایی که فرهنگ قوی دارند ،ارزشها ،باورها و هنجارهای غالب به شدت حفظ و به طور روشن تبیین
میشوند و تعداد زیادی از کارکنان از آن حمایت میکنند و آن را گسترش می دهند (هافستید 1و همکاران.)8338 ،
فرهنگ سازمانی ضعیف و ناسالم ،منجر به آشفتگی و فشار روانی می شود کئه نشانه های آن احساس درماندگی ،انزوا،
4 Schoultz
5Helander
6Schraeder
7 Hofstede
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ناامیدی ،سرخوردگی و بدبینی نسبت به خود و دیگران است و آثار آن به صورت کاهش بهره وری و نارضایتی شغلی
ظاهر می شود (روبینس .)8332 ،1عالوه به راین نشان داده شده کئه فرهنگ سازمانی روی تدوین اهداف و استراتژی،
رضایت شغلی ،انگیزش شغلی ،عملکرد سازمانی ،خالقیت و نوآوری ،میزان مشارکت کارکنان ،تصمیمگیری ،سخت
کوشی و اثربخشی سازمانها تاثیر می گذارد (دوکیوته 3و همکاران8333 ،؛ وبر 89و همکاران.)8336 ،
بسیاری از صاحب نظران در این مورد اتفاق نظر دارند که مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است
که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود یک سیستم
انبساطی که اعضای آن دارای استنباط مشترک از آن هستند از مجموعه ای تشکیل شده است که سازمان به آن ارج
می نهد یا برای آن ارزش قائل است .فرهنگ سازمانی همان شالوده درونی و ساختار غیر مشخص سازمان است که
براساس اهداف ،فناوری ،ساختار ،سیاست ها ،عملکرد و محصوالت سازمان تجلی م ییابد و آشکار ترین نمودش را در
رفتار کارکنان می توان مشاهده کرد (امیری کرمانشاهی)8332 ،
در کل فرهنگ سازمانی دارای ویژگی هایی است که آن را از دیگر عناصر سازمان جدا می سازد.
برخی ویژگی ها فرهنگ سازمانی از دید رابینز شامل موارد ذیل است:
 -1نوآوری و خطرپذیری :میزانی که کارکنان تشویق به نوآوری و خطرپذیری می شوند.
 -2توجه به جزئیات :میزانی که مدیریت باید به نتایج و دستاورد ها توجه کند.
 -3توجه به اعضای سازمان :میزان توجهای که مدیریت به هنگام تصمیم گیری و مشارکت دادن افراد به اعضای
سازمان نشان می دهند.
 -4توجه به ره آوردها :میزانی که باید به نت ایج و دستاوردها توجه کند (و نه به شیوه هایی اجرایی که به این
نتیجه ها می انجامد).
 -5توجه به تیم :میزانی که کارها و فعالیت ها حول محور تیم ونه افراد متمرکز می شود.
 -6جاه طلبی :میزان یا درجه ای که افراد و اعضای سازمان بلند پرواز و جاه طلب هستند (ونه این که همواره سر
به زیر و تسلیم باشند).
 -7پایداری :میزان یا درجه ای که سازمان برحفظ وضع موجود تأکید دارد (که این رشد با روند و پیشرفت مغایر
است) (مشبکی.)8919 ،
واژه «توانمندسازی» ،در دو حوزه تعریف می شود نخست در ارتباط با حالت فردی ،گروهی با اجتماعی و دیگری با توجه
به اثر فرایند تحقق اهداف مطلوب .دفت ( )2998توانمند سازی را ارائه کنترل ،آزادی و اطالعات به کارکنان جهت
مشارکت نمودن در تصمیم گیری و امور سازمانی تعریف نموده است.
برای روشن تر شدن مفهوم توانمندسازی اشاره به تعریف ذیل نیز سودمند خواهد بود توانمندسازی شامل اعطای
قدرت ،مسئولیت و اختیارات بیشتر به کارکنان و مدیران سطوح پایین تر جهت تصمیم گیری ،انجام برخی فعالیت ها و
کنترل بیشتر بر مشاغلشان است؛ اما عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان از دیدگاه های متفاوتی دسته بندی شده اند .

8 Robbins
9 Duquette
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یکی از دیدگاه های معروف ،دیدگاه اسپریتزر )2991( 88است .به باور این صاحبنظر عوامل اصلی موثر بر توانمندسازی
عبارتند از:
عوامل فردی :تحصیالت ،سابقه کار ،جنسیت ،نژاد ،کانون کنترل درونی ،عزت نفس.
عوامل گروهی :اثر بخشی گروه ،اهمیت گروه ،اعتماد درون گروهی ،ادراک افراد گروه نسبت به تأثیرشان بر مدیران.
عوامل سازمانی :ابهام در نقش ،دسترسی به منابع ،حیطه کنترل ،دسترسی به اطالعات ،حمایت اجتماعی و سیاسی،
جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی ،جو مشارکتی واحد کار.
تجزیه تحلیل فرد از شرایط
الزم باری

تجزیه وتحلیل اسنادی
عملکرد

بازخورد

ﺩ

تجربیات گذشته

پیامدهای
خود اثر

خود اثر

موفقیت عملکرد

بخشی

بخشی

تجربهای جانشینی

ارزیابی فرد از منابع و
محدودیت های شخصی و
محیطی

نمودار شماره ( )1فرایند خوداثربخشی (گیست و میشله)1992 ،
در حقیقت ،اسپریتزر با تمرکز بر رویکرد شناختی به دنبال توسعه یک شبکه قانونمند توانمندسازی در محیط کار بود .
در مدل اسپریتزر ( )8331توانمندسازی نه به عنوان نتیجه یک فرآیند ،بلکه به عنوان عاملی که از یک سو تحت تأثیر
عوامل محیطی ،سازمانی و فردی قرار دارد و از طرف دیگر میتواند به عنوان عاملی مؤثر در اثربخشی سازمان عمل
کند ،نگریسته میشود .از این منظر توانمندسازی دارای کارکردی سازمانی است که تحت تأثیر فرهنگ جامعه قابلیت
ارتقاء کارایی و اثربخشی سازمان را دارد (ون و همکاران .)2982،82ابعاد ادراک توانمندسازی شامل موارد زیر است:
خود اثربخشی ،کارایی شخصی ،قابلیت یا خوداثربخشی به ادراک فرد از توانایی هایش برای انجام موفقیت آمیز وظیفه
اشاره دارد.
در مبانی نظری روان شناسی نخستین بار این مفهوم به وسیله باندوار ( )8316تحت همین عنوان با تسلط شخصی مورد
مطالعه قرار گرفته است .در نظریه یادگیری اجتماعی باندورا ،خوداثربخشی ،عاملی کلیدی محسوب می شود و به عقیده
فرد در رابطه با توانایی هایش برای انجام یک وظیفة معین اشاره دارد .همچنین وود و باندورا ( )8316بیان می دارند که
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خوداثربخش اشاره دارد به عقاید فرد در بارة توانایی هایش برای بسیج کردن انگیزش منابع شناختی و روش های انجام
کار که برای تحقق تقاضاهای معین محیطی موردنیاز است (گیست 89و همکاران.)8332 ،
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نمودار شماره ( )2پیوستارخودساماندهی (رایان و اسی)2222 ،
گیست و میشله )8332( 83تأثیر خوداثربخشی بر عملکرد را تأیید می کنند و آن را به صورت نمودار شماره ( )8نشان
میدهند.
خودسامانی ،خودسامانی به معنای داشتن حق انتخاب است و مترادف با انتخاب و استقالل به کاربرده می شود .با این که
بعضی از پژوهشگران در تحقیق خود از واژه های استقالل و به معنای اشاره به خودسامانی و داشتن حق انتخاب در محیط
کار و سازمان استفاده کرده اند به جهت کاربرد گسترده وازه خودسامانی ،ما از این واژه استفاده می کنیم :هرچند که
برخی واژه خودساماتی را لغتی انتزاعی تر و فلسفی تر از انتخاب می دانند (اسپریتزر و همکاران .)8331،رایان و اسی
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( ،)2999پیوستار خودسامانی را به صورت نمودارشماره ( )2طرح می کنند .در این پیوستار انواع انگیزش همراه با سبک
های تنظیمی شان کانون های علیت و فرایندهای متناسب با آن نشان داده شده است در سمت راست پیوستار خودسامانی،
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ضعف انگیزش است .در حالت فقدان عالقه برای انجام کار زمانی که افراد فاقد انگیزش ،بدون عالقه ای فعالیت می کنند،
تنها به جهتی هدایت می شوند که حرکت می کنند ،در منتهی الیه سمت چپ پیوستار ،حالت کالسیک انگیزش درونی
است یعنی انجام یک فعالیت تنها به خاطر رضایت درونی از انجام آن کار .در این وضعیت ،استقالل در سطح باالست و
نشانه شواهدی از خودسامانی است ،در مقابل ،میانه پیوستار بین انگیزش درونی و عدم انگیزش رفتارهایی را نشان می دهد
که از بیرون برانگیخته می شوند .این رفتارها از نظر میزان انگیزش و برخورداری از استقالل متغیرند ،رفتارهایی که حداقل
استقالل را دارا می باشند ،تحت عنوان تنظیم خارجی مشخص شده اند .این رفتارها بدین دلیل به وجود می آیند که یکی
از تقاضاهای بیرونی یا اقتضای پاداش را برآورده سازند دومین نوع از انگیزش درونی ،تنظیم ناخودآگاه نامیده میشود.
پذیرش ناخودآگاه مستلزم پذیرش قوانین و مقررات است اما نه پذیرش کامل آن ،بدان گونه که عقیده خود فرد باشد .این
یک شکل کنترل شده تنظیم است که در آن رفتارها برای جلوگیری از اشتباه یا شکست با حفظ و بهبود خودپنداره فرد،
شکل داده می شوند .استقالل بیشتر یا خودسامانی بیشتر ،صورتی از انگیزش بیرونی است که تنظیم از طریق همسان سازی
نامیده می شود تشخیص اشاره دارد به یک ارزش گذاری آگاهانه یک قانون با هدف رفتاری ،به نحوی که این عمل،
اهمیت شخصی پذیرفته و تصدیق می شود .نهایتا مستقل ترین صورت انگیزش بیروتی ،تنظیم هماهنگ است .هماهنگی
زمانی رخ می دهد که تنظیم های همسان سازی کامة دروتی فرد شوند .بدین معنا که آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند و
سازگار با ارزش ها و نیازهای دیگر فرد ارائه می شوند.
نتایج پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی بیانگر موارد ذیل است:
فردوسیپور ( )2986در پژوهش خود با عنوان «رابطه انگیزه خدمات عمومی ،جامعه مدنی و کیفیت خدمات» نشان داد که
توسعه خدمات به کارکنان نیز در ارتقای توانمندی های آنان مؤثر است .این نوع خدمات در سازمان های دولتی یا
حکومتی بسیار آشکار است
دانایی و ایران بخش ( )2986در پژوهش خود نشان داد که احساس مسئولیت اجتماعی ،رفتار کارمندان رضایت شغلی،
حمایت سازمانی و تعهد سازمانی به عنوان عوامل توانمندسازی مؤثر بر کارکنان در راه تحقق رفتارهای مبتکرانه در
سازمانها تاکید دارند
86

آنجلو گینچی و میل فوکات ( )2986در تقسیم بندی خود به دو نوع رویکرد «ساختاری» و «روان شناختی» در مورد
توانمندسازی اشاره نمودند .توانمندسازی ساختاری ،عبارت از انتقال قدرت و مسئولیت از مدیران به کارکنان است.
توانمندسازی روان شناختی نیز زمانی رخ می دهد که ویژگی های زیردرکارمند تجلی یابد:
معنابابی :81اعتقاد به این که ارزش های کاری و اهداف او با مدیر ،تیم و با کارفرما همراستا است. شایستگی :81ارزیابی توانایی خود برای انجام کار خود تعهد و مسئولیت پذیری :83توان بر عهده گرفتن کنترل کار و پذیرش مسئولیت نتایج آن. تأثیر بر کار :29احساس این که تالش های و فعالیت های او باعث ایجاد تفاوت و تاثیر در سازمان میشود.16 Angelo & Mel Fugate
17 Meaning
18 Competence
19 Self-determination
20 Impact at work
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توانمندسازی ساختاری ،مرتبط با شغل است اما توانمندسازی روان شناختی ،امری درونی و مرتبط با انگیزه ها و
خوداثربخشی و متمرکز بر فرایند ادارک و شناخت است (مبل فوکات و آنجلو کینچی.)2986 ،
بابایی و همکاران ( )2982در پژوهش خود با عنوان «اثر واسطه گری توانایی در رابطه بین انسان روشهای منابع و کیفیت
خدمات» نشان دادند که بر تأثیر وجود انگیزه و وجود قوانین در رابطه با خدمات عمومی به کارکنان تأکید دارند.
گیفورد و همکاران ( )2992در تحقیق خود نشان داد که فرهنگ سازمانی ،ارتباط آماری قوی با کیفیت زندگی کاری و
مؤلفههای آن مانند تعهد ،رضایت شغلی ،توانمندسازی و مشارکت شغلی دارد (گیفورد 28و همکاران.)2992 ،
نایهان و مارلوی )8339( 22در پژوهش خود نشان دادند که کیفیت خدمات و انتظارات مشتریان سازمانی ،تأثیر زیادی بر
رفتار متمدن سازمانی دارد که در نتیجه منجر به باال رفتن توانمندی کارکنان می شود.
-3ضرورت تحقیق
بررسیهای متعدد تاکید می نمایند که فرهنگ سازمانی یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت سازمانها است؛ به طوری که
معتقدند که یکی از دالیل موفقیت ژاپن در صنعت و مدیریت توجه آنها به فرهنگ سازمانی است (دفت.)2993 ،29
ایجاد یک فرهنگ سازمانی سازنده ،رضایت کارکنان را افزایش داده و در ایجاد یک محیط کاری مثبت با افزایش
تعامالت بین همکاران مؤیر میباشد .در این فرهنگ وظای به نحوی سازمان داده می شود که کارکنان را برای رسیدن
بئه سطح باالیی از رضایت شخصی و اهداف سازمانی ،کمک می کند (مترکو 23و همکاران.)2993 ،
فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک تعریف می شود که بر رفتار و اندیشه اعضای
سازمان اثر میگذارد و می تواند نقطئه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید .فرهنگ
سازمانی از اساسیترین زمینههای تدییر و تحول در سازمان است .نظر به اینکه برنامه های جدید تحول بیشتر به تحول
بنیادی سازمانی نگاه میکند ،از این رو هدف این برنامهها ،تدییر و تحول فرهنگ سازمان؛ به عنوان زیربنای بستر
تحول ،است (هیلر 22و همکاران .)2993 ،بسیاری از دانشمندان مدیریت ،فرهنگ سازمانی را سیستمی از برداشت مشترک
تلقی میکنند که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین موضوع موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود
(شچین .)2993 ،26این سیستم دارای برداشتهای مشترک از هفت ویژگی برخوردار می باشد که در مجموع عصاره
فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهد این ویژگیها عبارت اند از :نوآوری و خطرپذیری ،توجه به جزئیات ،توجه به
دستاوردها ،توجه به اعضای سازمان ،توجه به گروه ،ترقی طلبی و پایداری (دهقان و همکاران.)2991 ،
فرهنگ سازمانی یک متغیر محیطی است که به میزان متفاوت بر تمام اعضای سازمان اثر می گذارد و از این رو درک
درست از این ساختار برای اداره سازمان و کار مؤثر حائز اهمیت است .اعضای سازمان ،برای حل مسائل مربوط به
انطباق بیرونی به عنوان مثال بهترین شیوه برای حضور در عرصه بازارهای جهانی (یکپارچگی درونی) بهترین روش برای
هماهنگی و تقویت فرایندهای درون یک سازمان به عنوان بهترین شیوه جهت حل مسائل ،فرهنگ مکتوب و حتی غیر
مکتوب سازمان خود را به اعضای جدید آموزش می دهند .از این رو با برخورداری از ظرفیت الزم برای تغییر و تبدیل
21 Gifford
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فرهنگ سازمانی تغییر اعمال افکار و احساسات بخش عظیمی از اعضای سازمان امکان پذیر می گردد (.بی السن،
زنگ شن.)8918 ،
از مهمترین منابع یک سازمان می توان به نتایج حاصل از تحرک و خالقیت کارکنان آن اشاره نمود و توانمندسازی،
محرک جدید این محیط کاری در حال رشد است .بسیاری عقیده دارند که سازمانها قادرند بهره وری را از طریق
فرآیند توانمند سازی کارکنانشان ارتقاء بخشند توانمند سازی منابع انسانی بر انجام عوامل و زمینه هایی چون
برانگیختگی؛ مشارکت جویی؛ تفویض اختیار؛ آموزش و نظارت یاددهی-یادگیری متکی است (گرت.)2993 ،21
توانمندسازی دارای معانی عام و خاص و تعبیرهای بیشماری است و این تنوع تعریفها و رویکردها ،انسجام و
یکپارچگی را از این مفهوم با مشکل روبه رو ساخته است ،به گونه ای که در تعریف توانمندسازی عواملی ،چون :
انگیزش درونی ،ادراک و تعهد ،ساختار شغل ،انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطالعات به کار رفته است .
توانمندسازی در حقیقت فرآیند مستمر و دائمی است و در محیط پویا در سطوح متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار می
گیرد .توانمندسازی به موضوعات انگیزشی یا روان شناسی ،تغییرات ساختاری ،عناصر فرهنگی ،تاریخی و ارزش ها و
نگرشهای موجود در بافت سازمانی اشاره دارد .توانمندسازی کارکنان ،عبارت است از مجموعه سیستم ها ،روشها و
اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد درجهت بهبود و افزایش بهرهوری ،بالندگی و رشد و شکوفایی
سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدفهای سازمان به کار گرفته میشوند .بر این اساس با توجه به وجود کاستی ها و
نقایص موجود در سازمانهای آموزش و پرورش در خصوص شناخت کامل فرهنگ سازمانی و توانمندی سازی تحقیق
فوق انجام می سود تا نتایج حاصل از آن در جهت تقویت کارکنان و دانشآموزان موثر واقع گردد.
در این پژوهش محقق درصدد است تا به رابطه بین فرهنگ سازمانی و ادراک توانمندسازی آموزگاران منطقه تبادکان
مشهد بپردازد .در این راستا فرضیات زیر مورد پژوهش قرار گرفتهاند:
 -8بین فرهنگ سازمانی و اداراک توانمندسازی آموزگاران رابطه وجود دارد
 -2بین فرهنگ سازمانی و اداراک توانمند سازمانی آموزگاران به لحاظ جنسیت ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت
تفاوت وجود دارد
 .4روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر ماهیت کمی ،از نظر هدف کاربردی ،از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری
پژوهش حاضر ،کلیهی آموزگازان منطقه تبادکان مشهد به تعداد ( 183زن  919و مرد  )338میباشد با استفاده از جدول

کرجسی– مورگان تعداد نمونه شامل  262کل آموزگار (زن  828و مرد  )833می باشد در این پژوهش از روش نمونه
گیری تصادفی ساده استفاده شده است؛ که تعداد  )%2309( 833نفر مرد وتعداد  )%3201( 828فر زن میباشد میزان
تحصیالت  )%601(81دیپلم و فوق دیپلم؛  )%1903(811نفر کارشناسی )%2209(21 ،کارشناسیارشد میباشند 29.نفر
( )%102سابقه شغلی  8تا  2سال 22 ،نفر ( 6 )%8306تا  89سال 33 ،نفر ( 88)%9103تا  82سال 33 ،نفر ( )%9202از  86سال به
باال میباشند.

27 Garret
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ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ( )2999و توانمندسازی اسپریدزر )8332( 21استفاده شده
است.
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ( :)2999شامل  96گویه و دارای مولفه های مشارکتی (توانمند سازی ،تیم محوری،
قابلیت توسعه) ،ثبات و یکپاچگی (ارزش های بنیادی ،توافق ،یکپارچگی) انعطاف پذیری (به وجود آوردن تغییر ،تمرکز
بر مشتری ،یادگیری سازمانی) ،ماموریتی (هدایت راهبردی ،اهداف و مقاصد ،فرادید) بر اساس مقیاس لیکرت (کامال
موافقم8،؛ موافقم2،؛ نظری ندارم9،؛ مخالفم3،؛ کامال مخالفم )2،می باشد.
پایایی این پرسشنامه توسط گودرزوند و همکاران ( )8913با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  spssبرابر با
 9039بدست آمده است .در این پژوهش به روش آلفای کرانباخ به ترتیب  9031به دست آمد.
پرسشنامه توانمندسازی اسپریدزر ( :)8332در این پژوهش مقیاس توانمندسازی کارکنان اسپریدزر ( )8332به کار گرفته
شد که شامل زیرمقیاس احساس شایستگی ،احساس استقالل ،احساس موثربودن ،احساس معنادار بودن و احساس اعتماد
است و مشتمل بر  29گویه و به صورت طیف لیکرت پنج گزینه ای از کامال مخالفم ( )8تا کامال موافقم ( )2درجه بندی
شده است؛ و اعتبار ابعاد این مقیاس در این پژوهش به روش آلفای کرانباخ به ترتیب  9011به دست آمد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
شاخص های توصیفی و استباطی پژوهش شامل میانگین ،انحراف استانداردt ،مستقل ،تحلیل واریانس یک راهه و ضریب
همبستگی با نرم افزار  SPSS22محاسبه شد.
 .5یافته های پژوهش
اطالعات فردی
تعداد  )%2309( 833نفر مرد وتعداد  )%3201( 828نفر زن میباشد میزان تحصیالت  )%601(81دیپلم و فوق
دیپلم؛ )%1903(811نفر کارشناسی )%2209(21 ،کارشناسیارشد میباشند 29.نفر ( )%102سابقه شغلی  8تا  2سال 22 ،نفر
( 6)%8306تا  89سال 33 ،نفر ( 88)%9103تا  82سال 33 ،نفر ( )%9202از  86سال به باال میباشند.
جدول شمارهی ( :)1توصیف زیر خرده مقیاس متغیر فرهنگ سازمانى
مولفه های کیفیت تعداد
تدریس

سواالت

تعداد

کمترین

بیشترین

مقدار

مقدار

میانگین

انحراف
معیار

مولفه های مشارکتی

96

262

3

93

220189

10266

ثبات و یکپارچگی

96

262

3

98

220923

60218

انعطاف پذیری

96

262

3

92

230338

90261

ماموریتی

96

262

3

93

280322

10162

28 Spritzer
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جدول شمارهی ( :)2توصیف زیر خرده مقیاس متغیر ادارک توانمندسازی
مولفه های کیفیت تعداد
تدریس

سواالت

تعداد

کمترین

بیشترین

مقدار

مقدار

میانگین

انحراف
معیار

احساس شایستگی

29

262

3

81

830261

80121

احساس استقالل

29

262

1

83

830912

80812

احساس موثربودن

29

262

89

83

890328

80233

احساس معناداربودن

29

262

3

81

830129

80122

احساس اعتماد

29

262

89

83

830316

80388

فرضیه اول:
بین فرهنگ سازمانی و اداراک توانمندسازی آموزگاران رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)3نتایج ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانى و اداراک توانمندسازی آموزگاران
احساس

متغیرها

فرهنگ
سازمانی

شایستگی

احساس

احساس

احساس

احساس

توانمند

استقالل

موثربودن

معناداربود

اعتماد

سازی

ن

مشارکتی

**90296

**90833

**90812

-90933

**90296** 90222

ثبات و یکپارچگی

**90866

**90833

90913

-90992

**90299** 90282

انعطاف پذیری

**90289

**90819

90911

-90986

**90283** 90836

ماموریتی

**90811

**90832

90918

-90933

**90833** 90296

فرهنگ سازمانی

**90831

**90832

90916

-90991

**90282** 90281

<9/98**P
نتایج ضریب همبستگی جدول شماره ( )9نشان میدهد بین فرهنگ سازمانى با اداراک توانمندسازی رابطه معناداری وجود
دارد ( p<9098و .)r=90282
همچنین بین زیر مولفههای مشارکتی با احساس شایستگی ( p<9098و )r=90296؛ احساس استقالل ( p<9098و
)r=90833؛ احساس موثر بودن ( p<9098و )r=90812؛ احساس اعتماد ( p<9098و  )r=90222و توانمندسازی (p<9098
و  )r=90296رابطه معنادار وجود دارد و با احساس معناداری ( p>9092و  )r=-90933رابطه معناداری وجود ندارد.
بین زیر مولفههای ثبات و یکپارچگی با احساس شایستگی ( p<9098و )r=90866؛ احساس استقالل ( p<9098و
)r=90833؛ احساس اعتماد ( p<9098و  )r=90282و توانمندسازی ( p<9098و  )r=90299رابطه معنادار وجود دارد و
بااحساس موثر بودن ( p>9092و  )r=90913و احساس معناداری ( p>9092و  )r=-90933رابطه معناداری وجود ندارد.
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بین زیر مولفههای انعطاف پذیری با احساس شایستگی ( p<9098و )r=90289؛ احساس استقالل ( p<9098و )r=90819؛
احساس اعتماد ( p<9098و  )r=90836و توانمندسازی ( p<9098و  )r=90283رابطه معنادار وجود دارد و بااحساس موثر
بودن ( p>9092و  )r=90911و احساس معناداری ( p>9092و  )r=-90986رابطه معناداری وجود ندارد.
بین زیر مولفههای ماموریتی با احساس شایستگی ( p<9098و )r=90811؛ احساس استقالل ( p<9098و )r=90832؛
احساس اعتماد ( p<9098و  )r=90296و توانمندسازی ( p<9098و  )r=90833رابطه معنادار وجود دارد و بااحساس موثر
بودن ( p>9092و  )r=90918و احساس معناداری ( p>9092و  )r=-90933رابطه معناداری وجود ندارد.
بین فرهنگ سازمانی با احساس شایستگی ( p<9098و )r=90831؛ احساس استقالل ( p<9098و )r=90832؛ احساس
اعتماد ( p<9098و  )r=90281و توانمندسازی ( p<9098و  )r=90282رابطه معنادار وجود دارد و بااحساس موثر بودن
( p>9092و  )r=90916و احساس معناداری ( p>9092و  )r=-90991رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه دوم:
بین فرهنگ سازمانی و اداراک توانمند سازمانی آموزگاران به لحاظ جنسیت ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت تفاوت
وجود دارد.
بررسی تفاوت بین فرهنگ سازمانى با اداراک توانمند سازمانی آموزگاران به لحاظ جنسیت ،سابقه شغلی و میزان
تحصیالت
جدول شماره ( :)4توصیف متغیر فرهنگ سازمانى بر اساس جنسیت
متغیر
فرهنگ سازمانى

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مرد

833

390198

260383

زن

828

110133

260691

جدول شمارهی ( :)5آزمون  tمستقل فرهنگ سازمانى بر اساس جنسیت
متغیر

واریانس

میانگین

درجه آزادی

t

سطح معنیداری

فرهنگ سازمانى

90263

-20321

269

-80129

90963

بین فرهنگ سازمانى به لحاظ جنسیت تفاوت وجود ندارد .نتایج جدول شمارهی ( )2بیان میکند چون سطح معنیدار

( sing (2- tailed)=9090963 >9092میباشد فرض صفر تایید و فرض تحقیق رد میشود یعنی بین فرهنگ سازمانى و
جنسیت تفاوت وجود ندارد.
جدول شماره ( :)6توصیف متغیر اداراک توانمند سازمانی بر اساس جنسیت
متغیر
اداراک توانمند سازمانی

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مرد

833

120339

30329

زن

828

180831

30323
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جدول شمارهی ( :)7آزمون  tمستقل اداراک توانمند سازمانی بر اساس جنسیت
متغیر
توانمند

اداراک
سازمانی

سطح معنیداری

واریانس

میانگین

درجه آزادی

t

90693

-80232

269

90993 -9020822

بین اداراک توانمند سازمانی به لحاظ جنسیت تفاوت وجود ندارد .نتایج جدول شمارهی ( )1بیان میکند چون سطح

معنیدار ( sing (2- tailed)=90993 <9092میباشد فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید میشود؛ یعنی بین اداراک
توانمند سازمانی به لحاظ جنسیت تفاوت وجود دارد.
بررسی تفاوت بین فرهنگ سازمانى و اداراک توانمند سازمانی به لحاظ سابقه شغلی
جدول شمارهی ( :)8توصیف فرهنگ سازمانى بر اساس سابقه شغلی
متغیر

فرهنگ سازمانى

سابقه خدمت

تعداد

میانگبن

انحراف استاندارد

تا  2سال

29

110129

290931

 6تا  89سال

22

390112

260332

 88تا  82سال

33

160399

210318

 86تا  29سال

33

360999

230113

262

390318

260628

کل

جدول شماره ( :)9نتایج تحلیل واریانس تک متغیری روی فرهنگ سازمانى بر اساس سابقهی شغلی
درجه

میانگین

آزادی

مجذورات
83930616
1990612

متغیرها

مجموع مجذورات

فرهنگ سازمانى

32830921

9

باقیمانده

8121110131

268

کل

8119320396

263

F
20992

سطح
معنی داری
90883

جدول شمارهی ( )3بیانگر این است که  Fمعنیدار نمیباشد بین فرهنگ سازمانى بر اساس سابقه شغلی تفاوت وجود
ندارد .چون سطح معناداری آن از  9/92بزرگتر است ( .)sig=90883>9092پس آزمونهای تعقیبی انجام نمیشود.
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جدول شمارهی ( :)12توصیف اداراک توانمند سازمانی بر اساس سابقه شغلی
متغیر

اداراک توانمند سازمانی

سابقه خدمت

تعداد

میانگبن

انحراف استاندارد

تا  2سال

29

190929

90322

 6تا  89سال

22

180182

30136

 88تا  82سال

33

120832

20916

 86سال به باال

33

120992

30136

262

180392

30312

کل

جدول شماره ( :)11نتایج تحلیل واریانس تک متغیری روی اداراک توانمند سازمانی بر اساس سابقهی شغلی

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات
830313
230119

متغیرها

مجموع مجذورات

اداراک توانمند سازمانی

230361

9

باقیمانده

63610318

268

کل

62210333

263

F
90191

سطح
معنی داری
90338

نتایج جدول شمارهی ( )88بیان میکند چون بین سابقه شغلی آموزگاران به لحاظ سابقه شغلی تفاوت وجود ندارد چون

سطح معناداری آن از  9/92بزرگتر است ( .)sig=9/338>9/92پس آزمونهای تعقیبی انجام نمیشود.

جدول شمارهی ( )12توصیف متغیر فرهنگ سازمانى حسب میزان تحصیالت
متغییر
فرهنگ سازمانى

مدرک تحصیلی

تعداد

میانگبن

انحراف استاندارد

فوق دیپلم

81

330333

820961

کارشناسی

811

130699

210239

کارشتاسی ارشد و باالتر

23

330229

220219

262

390318

260628

کل

جدول شماره ( )13نتایج تحلیل واریانس تک متغیری روی فرهنگ سازمانى براساس میزان تحصیالت
درجه

میانگین

آزادی

مجذورات
2110922
1930693

متغیرها

مجموع مجذورات

فرهنگ سازمانى

88130629

2

باقیمانده

8123860226

262

کل

8119320396

263

F
90123

سطح
معنی داری
90391
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نتایج جدول شمارهی ( )89بیانگر این است که که چون سطح معنیداری از  9092بزرگتر است پس  Fمعنیدار نیست

( )sig=90391>9092یعنی بین فرهنگ سازمانى بر اساس میزان تحصیالت تفاوت وجود ندارد .در نتیجه آزمون تعقیبی
قابل اجرا نمیباشد.
جدول شمارهی ( :)14توصیف متغیر ادراک توانمند سازی آموزگاران بر اساس میزان تحصیالت
متغیر
ادراک توانمند سازی

مدرک تحصیلی

تعداد

میانگبن

انحراف استاندارد

فوق دیپلم

81

180999

10393

کارشناسی

811

180161

30123

کارشتاسی ارشد و باالتر

23

120816

30211

262

180392

30312

کل

جدول شماره ( :)15نتایج تحلیل واریانس تک متغیری روی ادراک توانمند سازی بر اساس میزان تحصیالت

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات
20382
230119

متغیرها

مجموع مجذورات

ادراک توانمند سازی

890123

2

باقیمانده

62860622

262

کل

62210333

263

F
90281

سطح
معنی داری
90192

نتایج جدول شمارهی ( )82بیانگر این است که چون سطح معنیداری از  9092بزرگتر است ( )sig=90192>9092پس F
معنیدار نیست؛ یعنی بین ادراک توانمند سازی به لحاظ میزان تحصیالت تفاوت وجود ندارد .در نتیجه آزمون تعقیبی قابل
اجرا نمیباشد.
 .6بحث و نتیجه گیری
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اول نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و اداراک توانمندسازی آموزگاران
رابطه وجود دارد .همچنین بین زیر مولفههای مشارکتی با احساس شایستگی ( p<98.9و )r=296.9؛ احساس استقالل
( p<98.9و )r=833.9؛ احساس موثر بودن ( p<98.9و )r=812.9؛ احساس اعتماد ( p<98.9و  )r=222.9و توانمندسازی
( p<98.9و  )r=296.9رابطه معنادار وجود دارد و با احساس معناداری ( p>92.9و  )r=-933.9رابطه معناداری وجود
ندارد.
بین زیر مولفههای ثبات و یکپارچگی با احساس شایستگی ( p<98.9و )r=866.9؛ احساس استقالل ( p<98.9و
)r=833.9؛ احساس اعتماد ( p<98.9و  )r=282.9و توانمندسازی ( p<98.9و  )r=299.9رابطه معنادار وجود دارد و
بااحساس موثر بودن ( p>92.9و  )r=913.9و احساس معناداری ( p>92.9و  )r=-933.9رابطه معناداری وجود ندارد.
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بین زیر مولفههای انعطاف پذیری با احساس شایستگی ( p<98.9و )r=289.9؛ احساس استقالل ( p<98.9و )r=819.9؛
احساس اعتماد ( p<98.9و  )r=836.9و توانمندسازی ( p<98.9و  )r=283.9رابطه معنادار وجود دارد و بااحساس موثر
بودن ( p>92.9و  )r=911.9و احساس معناداری ( p>92.9و  )r=-986.9رابطه معناداری وجود ندارد.
بین زیر مولفههای ماموریتی با احساس شایستگی ( p<98.9و )r=811.9؛ احساس استقالل ( p<98.9و )r=832.9؛
احساس اعتماد ( p<98.9و  )r=296.9و توانمندسازی ( p<98.9و  )r=833.9رابطه معنادار وجود دارد و بااحساس موثر
بودن ( p>92.9و  )r=918.9و احساس معناداری ( p>92.9و  )r=-933.9رابطه معناداری وجود ندارد.
بین فرهنگ سازمانی با احساس شایستگی ( p<98.9و )r=831.9؛ احساس استقالل ( p<98.9و )r=832.9؛ احساس اعتماد
( p<98.9و  )r=281.9و توانمندسازی ( p<98.9و  )r=282.9رابطه معنادار وجود دارد و بااحساس موثر بودن ( p>92.9و
 )r=916.9و احساس معناداری ( p>92.9و  )r=-991.9رابطه معناداری وجود ندارد.
یافتههای این پژوهش در مورد رابطه بین فرهنگ سازمانی و اداراک توانمندسازی آموزگاران با تحقیقات فردوسیپور
()2986؛ دانایی و ایران بخش ()2986؛ آنجلو گینچی و میل فوکات ()2986؛ بالسایی ()2982؛ گیفورد ( )2992و نایهان و
مارلوی ( )8339تناسب و همخوانی دارد در تحلیل این یافته مشخص می شود که بین ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی با
ابعاد احساس شایستگی و احساس استقالل و اعتماد از توانمندسازی آموزگاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این
یافته ضمن تایید یافتههای پژوهشهای قبلی موید این واقعیت است که با ارتقاء فرهنگ سازمانی آموزگاران احساس
شایستگی و استقالل و اعتماد آنها را افزیش داده و با اعتماد به نفس بیشتری در جهت اهداف عالی آموزش و پرورش
قدمهای مثبتی برداشته و در جهت آموزش بهتر دانشآموزان مدرسه خود موثر واقع می شوند .همچنین میتوان گفت که
با مطلوبیت فرهنگ سازمانی و ابعاد چهارگانه آن در ابعاد احساس شایستگی (ارزیابی توانایی خود برای انجام کار خود،
شایستگی در تدریس با مشارکت همه دانشآموزان و همچینین نظرات همکاران) ،احساس استقالل (احساس این که تالش
های و فعالیتهای او باعث ایجاد تفاوت و تاثیر در سازمان میشود و انعطاف پذیری و ثبات و یکپارچگی و مشارکتی و
ماموریت محوله دراداره و آموزش به دانشآموزان) و اعتماد (توان بر عهده گرفتن کنترل کار و پذیرش مسئولیت نتایج
آن) باعث ارتقاء توانمند سازی آموزگاران و در نتیجه خود گردد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه دوم  :بین فرهنگ سازمانی و اداراک توانمند سازمانی آموزگاران به لحاظ
جنسیت ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت تفاوت وجود دارد .نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و اداراک توانمند
سازمانی آموزگاران به لحاظ جنسیت ،میزان تحصیالت و سابقه شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد .در تحلیل این یافته
مشخص می شود که جنسیت و میزان تحصیالت و سابقه شغلی تفاوتی در ارتقاء یا کاهش فرهنگ سازمانی و
توانمندسازی اموزگاران ندارد.
با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود :بمنظور بهرهمندی آموزگاران سازمان های آموزش و پرورش به توانمندسازی
معلمان در قالب طرحهای مطالعاتی بپردازد و براساس آن به تهیه و تدوین آیین نامههای توانمند سازی آموزگاران در
جهت رشد و تعالی فرهنگ سازمانی پرداخته و یکی از مالکهای استخدام در آموزش و پرورش قرار داده شود.
وزارت آموزش وپرورش تدابیری همچون برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت یا کارگاههای آموزشی جهت
آشنایی با فرهنگ سازمانی و راههای توانمند سازی آموزگاران ،تدارک ببیند.
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نشستها و همایشهایی خاص ارتقاء فرهنگ سازمانی و توانمند سازی آموزگاران ،تهیه و توزیع بولتنها و فیلمهای
آموزشی و کمک آموزشی ،نشستهای درس پژوهی در ادارات آموزش و پرورش توسط مدیران گروهها جهت بحث
پیرامون حل مسایل و بهرمندی از دیدگاههای سایر همکاران موفق در امر توانمند سازی پیش بینی و اجرا شود.
با توجه به پژوهش های انجام شده و نیاز به انجام خدمات بهتر و باال بردن کیفیت آن در سازمان و همچنین احساس
مسئولیت اجتماعی ،رفتار کارمندان رضایت شغلی ،حمایت سازمانی و تعهد سازمانی به عنوان عوامل توانمندسازی مؤثر بر
آموزگاران الزم است موارد فوق مورد توجه قرار گیرد .از دید محقق ،تحقیقات الزم بین فرهنگ سازمانى و ادراک
توانمندسازی آموزگاران مورد غفلت محققان قرار گرفته است .ما در این تحقیق سعی خواهیم کرد تا رابطه بین فرهنگ
سازمانى با ادراک توانمندسازی آموزگاران منطقه تبادکان مشهد را مورد بررسی قرار دهیم.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational culture and
empowerment perception of teachers in Tabadkan area of Mashhad in the academic year of 1397-1979.
This research is quantitative in nature, in terms of practical purpose, in terms of descriptivecorrelational method. The statistical population of this study was 814 teachers (373 females, 441 males)
in all elementary school teachers in Mashhad. The sample was selected by simple random sampling
using Krejcie-Morgan table consisting of 265 (121 females and 144 males) elementary school teachers.
Data collection tools included Denison's Organizational Culture Questionnaires (2000) and Sprider's
Empowerment (1995). Data were analyzed using independent t-test, Pearson correlation coefficient,
one way ANOVA with SPSS software. The findings showed that there is a significant relationship
between organizational culture and empowerment perceptions (r = 0.212, p <0.01). That is, by
enhancing teachers 'organizational culture, they increase their sense of competence, independence, and
confidence, and there is a difference between organizational culture and teachers' perceived
organizational ability in terms of gender, education, and experience. There is no shortage of
organizational culture and empowerment of teachers.
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