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: مورد مطالعه)ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمند سازی شناختی  تأثیر اخالق حرفه

 (تهرانشهر  ۵پرورش منطقه  آموزش و
 * منیره کشاورز

 
 

 :چکیده

 درای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمند سازی شناختی  اخالق حرفهپژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر 

روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب زمان اجرای . انجام شد شهر تهران ۵پرورش منطقه  آموزش و

-ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفیپژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گرداوری داده

نفر  304تهران به تعداد  ۵جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه . همبستگی بود

عنوان حجم نمونه نفر به 070ای و از طریق فرمول کوکران، تعداد طبقه-گیری تصادفیه با استفاده از روش نمونهبود ک

، پرسشنامه چابکی سازمانی (0000)ای کادوزیر  در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد اخالق حرفه. انتخاب شدند

منظور سنجش روایی از به. استفاده شد( 911۵)اسپریتز  و پرسشنامه توانمندسازی شناختی( 9111)شریفی و ژانگ 

روایی محتوا و سازه و به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد که 

های پژوهش در دو بخش تجزیه و تحلیل داده. ضرایب به دست آمده نشان دهنده روایی و پایایی مناسب ابزار بودند

با استفاده از ( مدلسازی معادالت ساختاری)و استنباطی ( میانگین، انحراف معیار، جدول، شکل و نمودار)فی توصی

ای بر چابکی سازمانی  نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند اخالق حرفه. انجام گرفت LISREL-v8.80افزار  نرم

تأثیر دارد؛ توانمندسازی شناختی بر چابکی  (0400)ای بر توانمندسازی شناختی  تاثیر دارد؛ اخالق حرفه( 0430)

تأثیر دارد؛ در تأثیر اخالق حرفه ای بر چابکی سازمانی متغیر توانمندسازی شناختی نقش میانجی دارد ( 04۵7)سازمانی 

(0414.) 

 .ای، چابکی سازمانی، توانمندسازی شناختی اخالق حرفه :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 و فعالیت حضور با و شده محسوب جامعه در علم تولید و ورزی مراکز اندیشه عنوان  آموزش و پرورش به

 و اعتقادی، فرهنگی فکری، های حرکت به بخشیدن جهت و اعتالی علمی راستای در پژوهان دانش و محققان متفکران،

فراگیر،  پیشرفت و توسعه رشد، عامل ترین اصلی و ترینها، مهم این سازمان در .دارند اساسی نقشی جامعه سیاسی

 به لحاظ) آموزش و پرورش در موجود انسانی نیروی ترین عنوان شاخص به کارکنان میان، این در .است انسانی نیروی

 از جایگاه (هاآن نگهداری و حفظ های هزینه و دستمزد تخصص و همچنین به دستیابی جهت شده صرف زمان و هزینه

تحوالت  از ناشی نیازهای به پاسخگویی در هم و پیدایش تحوالت در هم آموزش و پرورش .هستند برخوردار ای ویژه

 و سازمانی اخالقیات مبحث امروزه (.941۵نصیری ولیک بنی و نویدی، )دارد  برعهده اساسی نقش جامعه گوناگون

 که ای به گونه (.0090، 0اوزر، سوکول و پتهاف)است  یافته سازمان حوزه و جهان در را پراهمیتی نقش 9ای حرفه

آن  توسعه و بهبود درك، راستای در آموزشی های برنامه و تدوین ایجاد برای تکاپو به را جهان سراسر های دانشگاه

 و اصول از که است دانشی اخالق (.9415گیری،  زهدبابالن، غریب زاده، غریب زاده و مرتضی زاده)است  انداخته

 بدی، و خوبی حیث از آن تمایز و ارادی انسان صفات و رفتارها بر ناظر که هایی ارزش کند، می ها صحبتارزش

 (. 0093، 4آمراهی، سلطان زاده و حسینی)هستند  زشتی و ناشایستگی، نیکویی و شایستگی

 در تواند می مهم این که است، سازمانی چابکی رسد می نظر به حیاتی ها سازمان برای امروزه که الزاماتی از یکی

نظر به اینکه تغییر و عدم  .(941۵خلیل نژاد و مهری، )یابد  توسعه شناختی توانمندسازی و ای اخالق حرفه پرتوی

اطمینان ویژگی بارز محیط رقابتی امروز است، یکی از مهمترین فاکتورهای بقاء و پیشرفت سازمانها در محیط پویای 

نین، یکی از مهمترین چالش های مدیران همچ(. 9415اسماعیلی، اکبری پشم و سلگی، )باشد  امروزی، چابکی آنها می

فی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی موجود است که در عصر حاضر، عدم استفاده کا

شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند  ها از توانایی کارکنان استفاده بهینه نمی اغلب سازمان

 (.0095، 3ربیعی)

نصیری ولیک بنی و نویدی )ای  حرفه اخالق باشد اثرگذار تواند سازمانی می چابکی بر بالقوه طور به که عواملی از

، عزیزی اصل و (941۵)، نصیری ولیک بنی و نویدی (9415)شهرکی پور ) ۵شناختی توانمندسازی و ((941۵)

 .باشد می(( 9413)همکاران 

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Organizational and professional ethics 

2 Ozar, Sokol & Patthoff 

3 Amrahi, Soltanzadeh & Hoseeni 

4 Rabiei 
5 Cognitive Empowerment 
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 های انسان با است اخالقی استوار مالحظات بر چیز هر از بیش ها انسان ساختن برایپرورش  و آموزش های برنامه

 نیز مقابل در (.9413قنبری و همکاران، )ساخت  مهیا کردن زندگی امن برای جهانی توان می که است اخالقی

 به توجه فکر به که شده ذینفعان مختلف در انگیزه این پیدایش باعث ها مدارس و دانشگاه روی های پیش چالش

مؤسسات،  در اخالق گیری شکل زیرا باشند، عالی مدیریت آموزش و پرورش و آموزش در اخالقی موضوعات

 با ارتباط به مربوط مسائل شود، می ذینفعان و با مخاطبین نزدیکی و سودگرایی کاهش باعث عالی آموزش و ها سازمان

برای  منابع تأمین مسئله و مختلف بین مدارس ارتباط ذینفعان، های نگرانی آموزان و دانشجویان، دانش با کارکنان، ارتباط

 در آمده پیش اخالقی و موضوعات کار بازار محیط، شرایط دانشجو، پذیرش به مربوط های مدارس و دانشگاه، رویه

 نتواند عالیو پرورش و آموزش  در آموزش شده تدوین قوانین شود می باعث اخالقی فسادهای شامل مدارس دانشگاه

 ها خواهد تنش این برابر در عمل گشای راه ها این سازمان در اخالقی حالت راهنمای این در .باشد مشکالت پاسخگوی

  (.0099، 9کوجاال، المسا و پنتیال)بود 

 کاربردی داشتن، نقشی داشتن، دانش و علم هویت از است آن عبارت امروزی مفهوم در ای حرفه اخالق های ویژگی

زبان  دارای و انسانی دانش ارایه اخالقی، نظام یک به فرهنگ، وابستگی به بودن وابسته و بومی ای، حرفه ای صبغه ارایه

 جهت در جمعی ی ایده به گروه یا فرد فیزیکی و ذهنی، روانی انرژی شدن متعهد ای حرفه اخالق .است انگیزشی روشن

 ای اخالق حرفه (.9415تبرعی، فخری نژاد و محمدپور لیما، )است  توسعه برای فرد و گروه درونی استعداد قوا و اخذ

 شغلی بحث رفتار قبال در فرد مسئولیت حتی و انسانی فرد عنوان خود به رفتار قبال در فرد مسئولیت از ذاتی طور به

خارجی  و داخلی محیط عناصر همه قبال در حقوقی یک واحد عنوان به بنگاه یا سازمان مسئولیت از بلکه .کند نمی

 (.0090، 0ویلیامز)کند  می بحث سازمان

 های مزیت کسب به دنبال ها سازمان که شده باعث ها سازمان بین رقابت شدت و محیطی تغییرات فزاینده سرعت

 در ماندن و پویا و پیچیده و نامطمئن بر شرایط غلبه منظور  به بنابراین، .باشند مشتریان نیازهای بهتر تأمین و رقابتی

 بنیاد که کارآمد و توانمند انسانی نیروی داشتن دارد، قرار ها مدیران سازمان روی پیش که راهی تنها رقابت، عرصه

 رکن مهمترین در واقع .(941۵عزیزی اصل و همکاران، )هست  آیند، می حساب به سازمان های حیاتی دارایی و ثروت

 از صحیح استفاده .کند هدایت توسعه اهداف سوی به را کشور تواند می که دهد می تشکیل نیروی انسانی سازمانی را هر

 بوده موردتوجه همواره اهمیت حائز مسئله صورت جامعه به هر ثروت بزرگترین و ترین با ارزش مثابه به نیروی انسانی

 توسعه رویکردهای مهمترین از یکی توانمندسازی راستا، این در (.009۵، 4اکسل، سرینکان، کیزیلوگلو و اکسوی)است 

 (.9415شهابی و امامی نژاد، )گردد  می سازمان در انسانی نیروی بالندگی به که منجر هست منابع انسانی

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Kujala, Lamsa & Penttila 

2 Williams 

3 Aksel, Serinkan، Kiziloglu & Aksoy 
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 اصالح و هستند آموزشی های به سازمان مراجعه به ناچار خود نیازهای از بسیاری کردن برآورده برای مردم امروزه

 انتظار ها سازمان این در را اثربخشی و وری بهره افزایش و مناسب کارمندان برخورد کارها، انجام در تسریع امور، روند

 محیطی تغییرات به نسبت که است این چابک سازمان مشخصات از و یکی باشد چابک باید آموزشی هایسازمان. دارند

 تهران ۵پرورش منطقه  آموزش و هرحال به .باشد برخوردار تغییرات با انطباق جهت الزم از سرعت و بوده حساس

 راستای در خود نوبه  اهداف به این که دارد برمی گام اهدافی تحقق راستای در که است آموزشی های ازجمله سازمان

 پیش از اهداف به رسیدن راستای آموزش و پرورش در به که مهم های مقوله از یکی .اند شده  تدوین جامعه نیاز رفع

 رویکرد از گیری بهره ضرورت همچنین و است این سازمان کارمندان توانمندسازی کند، می کمک شده تعیین

پاسخگویی،  کلیدی؛ های قابلیت شامل که است سازمانی چابکی قابلیت بهبود روانشناختی درزمینه توانمندسازی

آموزش و پرورش  به این مقوله بنابراین .هست خدمات ارائه در سرعت و سازگاری قابلیت و پذیری انعطاف شایستگی،

 .بردارد گام جلو روبه محیطی با تغییرات همسو و همگام کند می کمک ۵منطقه 

تهران نسبت به ادوار گذشته،  ۵لذا با توجه به کاهش میانگین رتبه و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش منطقه 

 از چابکی سازمانی توسعه در آن نقش و علمی ای حرفه اخالق و بررسی بیشتر شناخت به کمک حاضر پژوهش هدف

در واقع این پژوهش به  .است شهر تهران ۵پرورش منطقه  آموزش و میان کارکنان در شناختی توانمندسازی طریق

 بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی شناختی چه تأثیری ای اخالق حرفهدنبال بررسی این مسئله است که 

 دارد؟ شهر تهران ۵منطقه  پرورش آموزش و از دیدگاه کارکنان

 :ای از پژوهش های انجام شده آورده شده است خالصه (9)در جدول 

 های انجام شده ای از برخی پژوهش خالصه .1جدول
 نتایج به دست آمده عنوان پژوهش پژوهشگران

 9وینر و آلمانو

(0097) 

مطالعه )اخالق و تأثیر آن بر توانمندی 

 (ترکیههای پنج ستاره در  هتل: موردی

گانه اخالق، بعد مسئولیت اجتماعی به عنوان بهترین عامل  ۵در میان ابعاد 

 پیش بینی کننده اخالق حرفه ای در مراکز تفریحی خود را نشان داده است

 0هاکو و خان

(0095) 

سازی  بررسی عوامل مؤثر بر چابک

 های مالی کشور کانادا سازمان

پذیری، پاسخگویی و کیفیت  انعطافنتایج رگرسیون چندگانه نشان داد؛ 

 خدمات یک رابطه مثبت با چابک بودن کارکنان در این سازمان ها دارد

 4علی و هویدی

(0095) 

بررسی اثر اخالق کاری بر رضایت 

های نظری و تجربی بر  گردشگر با آزمون

روابط علی بین عناصر تولید گردشگری و 

 رضایت کامل گردشگر

های کشور  یکی از استان)صد عمده گردشگر جریش های تجربی از مقا داده

آوری گردیده، نتایج حاکی از تأثیر مستقیم خودکارایی و مسئولیت بر  جمع( کانادا

 رضایت گردشگر در مقصد است

شفیقی و همکاران 

(9417) 

ای بر عملکرد شغلی  تأثیر اخالق حرفه

داری در کار  با توجه به نقش میانجی دین

لمان آموزش و پرورش مع: مورد مطالعه)

ای بر عملکرد غلی با توجه به نقش میانجی دینداری در کار  اخالق حرفه

 .تأثیر داشت

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Wiener & Alemanno 
2 Haque and Khan 
3 Ali and Howaidee 
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 (استان همدان

شهرکی پور 

(9415) 

بررسی تأثیر چابک سازی سازمانی بر 

هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان 

 دستگاه های اجرایی شهر زاهدان

سازمانی یعنی سرعت، شایستگی، بین دو متغیر و مؤلفه های چابک سازی 

پاسخگویی و انعطاف پذیری با دو متغیر هوش معنوی کارکنان و توانمندسازی 

عالوه بر این در بخش . وجود دارد 0409کارکنان تأثیر معناداری در سطح خطای 

تحلیل چند متغیره و در بخش تحلیل رگرسیونی نشان داده شده است که دو 

بر )درصد  ۵4و هوش معنوی کارکنان در مجموع متغیر چابک سازی سازمانی 

( بر اساس ضریب تعیین واقعی)درصد  40و ( اساس ضریب همبستگی چندگانه

کنند که در  از واریانس و پراکندگی متغیر وابسته توانمندسازی کارکنان را تبیین می

بیش از متغیر هوش معنوی با  04۵4سازی سازمانی با بتای این بین متغیر چابک

 .اندبر متغیر وابسته تأثیرگذار بوده 0490بتای 

زهد بابالن و 

 (9415)همکاران 

 ایجاد در روانشناختی توانمندی نقش

 شغلی اشتیاق و ای حرفه اخالق بین رابطه

 پرستاران

، شایستگی 0413ای بر معناداری برابر  اثر متغیر پنهان رعایت اخالق حرفه

همچنین اثر . است 0417ثر بودن برابر با و مؤ 0410، آزادی برابر 0415برابر 

معناداری : های توانمندی روان شناختی بر اشتیاق شغلی به این شرح است سازه

و مؤثر بودن برابر با  0415، آزادی برابر با 0471، شایستگی برابر با 0400برابر با 

 قاخال رعایت دهد، می نشان مدل ساختاری بخش های یافته تحلیل. می باشد 0409

 عاملی تواند دارد، می روانشناختی توانمندی با که باالیی مسیر ضرایب با ای حرفه

 .شود محسوب پرستاران توانمندی برای قدرتمند و مؤثر

ارتباط متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار  ی مرتبطها پژوهش نهیشیو پ اتیپژوهش با توجه به مرور ادب نیدر ا

 :مفهومی و فرضیه های این پژوهش عبارت است ازمدل  گرفت که بر این اساس 

 ا     ازما       ر     

     ن  از   نا   

 
  مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

آموزش  درای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی شناختی  اخالق حرفه: فرضیه اصلی پژوهش

 .تأثیر دارد شهر تهران ۵وپرورش منطقه 

تأثیر  شهر تهران ۵پرورش منطقه  آموزش و درای بر چابکی سازمانی  حرفهاخالق  -9: های فرعی پژوهش فرضیه

 -4. تأثیر دارد شهر تهران ۵پرورش منطقه  آموزش و درای بر توانمندسازی شناختی  اخالق حرفه -0. دارد

 .تأثیر دارد شهر تهران ۵پرورش منطقه  آموزش و درتوانمندسازی شناختی بر چابکی سازمانی 

  



 جامعه شناسی آموزش و پرورش

 

141 
 

 شناسی روش

ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی  اخالق حرفه تأثیر یبررسبا توجه به اینکه تحقیق حاضر به 

پردازد، روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته نگر؛ می شهر تهران ۵آموزش وپرورش منطقه  درشناختی 

ا، قیاسی و استقرایی؛ بر حسب زمان برحسب نتیجه، تصمیم گرا؛ بر حسب هدف، کاربردی؛ بر حسب منطق اجر

ای؛ برحسب روش گرداوری اجرای پژوهش، مقطعی؛ بر حسب نوع داده، کمی؛ بر حسب محیط پژوهش، کتابخانه

 .پیمایشی و برحسب میزان تمرکز بر پدیده مورد نظر پهنانگر بود-ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفیداده

نمونه  .نفر بود 304می باشد که تعداد انها  شهر تهران ۵پرورش منطقه  آموزش و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان

 .شدانتخاب  نفر 070 به تعداد ای از روش نمونه گیری تصادفی طبقهپژوهش 

پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل شده . در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد

 یبراو بخش دیگر سابقه کار ، سن، تحصیالت، جنسیتها نظیر ت عمومی آزمودنییک بخش شامل مشخصا. است

گویه؛ چابکی سازمان شریفی و ژانگ  95دارای ( 0000)ای کادوزیر  اخالق حرفهها از پرسشنامه  گردآوری داده

 . دیاستفاده گرد باشد گویه می 9۵دارای ( 911۵)گویه و توانمندی شناختی اسپریتز  04دارای ( 9111)

در بخش توصیفی در این مقاله . ها استفاده شده استآمار توصیفی و استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل داده

های جمعیت شناختی ارائه شده است که این طور بررسی ویژگیمیانگین و انحراف معیار هریک از متغیرها و همین

های پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت زمون فرضیهدر بخش استنباطی آ. انجام شد SPSSافزار فرآیند توسط نرم

 .صورت گرفت lisrelو  SPSSساختاری و نرم افزارهای  

در روایی ظاهری . استفاده شد 4و سازه 0، محتوایی9از روایی ظاهری منظور تعیین روایی پرسشنامهبه: روایی

نمونه و برخی خبرگان دانشگاهی و سازمانی گر، چند نفر از اعضای ها قبل از توزیع توسط پژوهشپرسشنامه

-در روایی محتوایی در قالب یک روش دلفی و با کمک فرم. مورد بررسی قرار گرفت( مسئولین آموزش و پرورش)

و به کمک ده نفر از خبرگان شامل اعضای مصاحبه شونده، خبرگان دانشگاهی، چند نفر از  CVIو  CVRهای 

 CVIفرم . ها مورد بررسی قرار گرفتهای اضافی و یا اصالح سؤالامه از نظر سؤالمحتوای پرسشن.. ها و آزمودنی

های اخالق حرفه ای، توانمندسازی شناختی و چابکی سازمانی از نقطه نظر ساده بودن، واضح نشان داد که همه سوال

؛ (بود 0471ها باالتر از لمیزان این ضریب برای هر یک از سوا)بودن و مربوط بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند 

به دست آمد هیچ سوالی نیاز به حذف شدن  0450ها باالی برای همه سوال CVRچنین با توجه به اینکه مقدار هم

ها نشان در بررسی روایی همگرا یافته. در مورد روایی سازه نیز از دو نوع روایی همگرا و واگرا استفاده شد. نداشت
                                                                                                                                                                                                 

 
1 -Faced Validity 

2 -Content Validity 

3 - Construct Validity 
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 11یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمینان ( آماره تی)بود  04۵0تر از  بارهای عاملی بزرگ داد ضرایب معناداری تمام

؛ میانگین واریانس (رابطه متغیر آشکار و پنهان)بود  04۵درصد معنادار بود؛ مقادیر تمام بارهای عاملی نیز باالی 

تر از میانگین ها بزرگیبی همه مؤلفهطور پایایی ترکبود و همین 04۵ها باالی همه مؤلفه( AVE) 9استخراج شده

در بررسی روایی . شوندهای مدل تائید می توان گفت که روایی همگرای سازهواریانس استخراج شده آن بود؛ لذا می

و ( را در سطح متغیرهای پنهان می سنجد( تشخیصی)این آزمون روایی واگرا )واگرا نیز از آزمون فورنل و الرکر 

در آزمون . استفاده شد( سنجداین آزمون روایی واگرا را در سطح متغیرهای مشاهده پذیر می) 0آزمون بار عرضی

ها نشان داد، جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر همبستگی آن فورنل و الرکر یافته

ی نشان داد، بارهای عاملی هرکدام از متغیرهای چنین نتایج آزمون بار عرضمتغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل بود؛ هم

های اندازه گیری موجود در مدل بود و از طرف دیگر بار پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهده پذیرهای دیگر مدل

بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهده  049عاملی هر متغیر مشاهده پذیر بر روی متغیرپنهان متناظرش حداقل 

بنابراین نتایج این دو آزمون بیانگر (. طور کامل قابل مشاهده استدر فصل چهار به)ر متغیرهای پنهان دیگر بود پذیر ب

 . روایی واگرا بود

مقادیر این دو ضریب . محاسبه شد 4در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی: پایایی

 . گیری بود دهنده پایا بودن ابزار اندازه به دست آمد که نشان 7/0های پژوهش باالی برای همه سازه

 اطالعات پرسشنامه و محاسبه روایی و پایایی ابزار .2جدول

 CR AVE MSV ASV 9 0 4 آلفای کرونباخ بعد

 --- --- 04739 04400 043۵5 04۵۵ 0404۵ 04090 ای اخالق حرفه

 --- 04709 04309 04090 04951 04۵0 04004 04050 چابکی سازمانی

 04730 04409 04500 04030 043۵5 04۵5 04000 040۵0 توانمندسازی شناختی

 هایافته

برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و متناسب با سواالت تحقیق، برای توصیف وضعیت موجود و دسته 

توصیفی هچون فراوانی، درصد، های آمار  بندی نمونه هاز نظر صفات مختلف و توصیف متغیرهای تحقیق از روش

انحراف استاندارد، واریانس، )های گرایش پراکندگی ، شاخص(میانگین، میانه، مد)های گرایش مرکزی نمودار، شاخص

نیز برای انتخاب نوع  K-Sاز آزمون . استفاده شد( دامنه تغییرات، کمینه، بیشینه، ضریب کجی، ضریب کشیدگی

ها و پاسخ به فرضیات تحقیق از معادالت  برای استنباط از داده. استفاده شد( پارامتریک یا ناپارامتریک)ها  آزمون

 .استفاده شد  lisrelافزار آماری گیری از نرم ساختاری با بهره

                                                                                                                                                                                                 
 

1 -Average Variance Extracted 

2 - Cross Loadings 

3 -Composite Reliability (CR) 
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ف متغیرهای پژوهش از طور توصیدر این بخش و در جدول زیر به توصیف اطالعات جمعیت شناختی و همین

 .شودهای شکل توزیع پرداخته میهای پراکندگی و شاخصهای گرایش به مرکز، شاخصمنظر شاخص

 های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه تحقیق در نمونه آماری تحقیق شاخص .3جدول 

 k-s کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین تعداد متغیرهای تحقیق

 040۵0 -04015 -04304 040۵۵ 0405 44۵۵ 070 ایاخالق حرفه 

 04057 -04340 04400 04344 0400 4449 070 توانمندسازی شناختی

 0405۵ -04030 -044۵0 04۵04 0410۵ 44۵0 070 چابکی سازمانی

ها توزیع دادهباشد؛ یعنی می -۵،  ۵ها بین های حاصل از جدول قبل نشان داد، آماره کشیدگی در تمامی مولفهیافته

،  4ها بین طور آماره چولگی در تمامی مولفهباشد؛ همیناز این جنبه نرمال بوده و شکل توزیع خیلی تخت یا بلند نمی

توان گفت شکل توزیع دارای ها از این جنبه نرمال بوده و میقرار دارد، یعنی توزیع داده -0،  0و حتی بین  -4

 .چولگی مثبت یا منفی نیست

 های فردی و جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق فراوانی و درصد فراوانی ویژگی .4جدول 
 مد یا نما درصد تعداد زیر گروه ویژگی فردی و اجتماعی

 جنسیت
 44 01 زن

 مرد
 57 909 مرد

 گروه سنی

 5 95 00کمتر از 

 سال 43 تا 49بین

 7 91 05تا  04

 9۵ 39 40تا  07

 41 90۵ 43تا  49

 44 01 4۵باالتر از 

 تحصیالت

 4 0 تر دیپلم و پایین
کاردانی و 

 لیسانس
 50 903 کاردانی و لیسانس

 01 70 فوق لیسانس و باالتر

 سابقه کاری

 044۵ 53 90کمتر از 

 9۵تا  90بین 

 سال

 4749 900 9۵تا  90

 0044 ۵۵ 00تا  95

 90 07 0۵تا  09

 040 03 0۵باالتر از 

که درجدول فوق قابل مشاهده است، نشان ( کنندگانهای شرکتویژگی)های پژوهش در بخش آمار توصیفی یافته

؛ بیشترین (درصد 41)سال  43-49؛ بیشترین رده سنی بین (درصد 57)داد، بیشترین درصد افراد مورد مطالعه مرد 

میانگین . بود( سال 9۵تا  90بین )سابقه کاری  و بیشترین( درصد 50) مدرك تحصیلی مربوط به کاردانی و کارشناسی 

ها ها برای تمام مولفهتوان نتیجه گرفت که شکل توزیع دادهها آورده شد؛ درنهایت میو انحراف استاندارد همه مولفه

 . باشدنرمال می
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و  ( تحلیل مسیرشیوه )ها یعنی آزمون مدل پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در اینجا به بررسی فرضیه

 :در شکل زیر مدل پژوهش بر اساس ضرایب استاندارد آورده شده است. پردازیممی lisrelافزار نرم

 
 مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد .2شکل 

 
 مدل پژوهش در حالت معناداری .3شکل

ترین  ، مهم(0)در جدول . کند ها ارائه می این مدل برازش مناسبی به داده RMSEAدو و - با توجه به معیارهای خی

ها  ی شاخص شود، همه می  گونه که در جدول زیر دیده همان. های برازش آورده شده است ترین شاخص و متداول

سبتاً کاملی دست ها به برازش ن توان دریافت محقق در مورد این شاخص بنابراین، با اطمینان می. کفایت آماری دارند

 .یافته است
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 های برازش مهم مدل ترسیمی ای از شاخص گزیده .۵جدول 
 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

  ۵174۵0 - (کای اسکوئر)سطح تحت پوشش  های برازش مطلق شاخص

 040بزرگتر از  GFI 0400 شاخص نیکویی برازش

 040بزرگتر از  AGFI 0403 برازش اصالح شده شاخص نیکویی های برازش تطبیقی شاخص

 041بزرگتر از  CFI 0411 شاخص برازش تطبیقی

 049کمتر از  RMSEA 0405۵ ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصد شاخص

طور که مشخص  همان. ی اصلی آورده شده است برای فرضیه t، ضرایب مسیر به همراه مقادیر (5)در جدول 

ای بر چابکی سازمانی از طریق متغیر  به عبارتی دیگر، اخالق حرفه. شوند است، مسیرهای مورد آزمون، پذیرفته می

 .میانجی توانمندسازی شناختی تاثیر دارد

 برای فرضیه اصلی tضرایب مسیر و مقادیر  .6جدول 

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 پذیرفته شد 9۵499 0430 چابکی سازمانی <--ای  اخالق حرفه

 پذیرفته شد 90400 0400 توانمندسازی شناختی <--ای  اخالق حرفه

 پذیرفته شد 14۵0 04۵7 چابکی سازمانی <--توانمندسازی شناختی 

الزم است تا اثرات کل، مستقیم و غیر برای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته 

 .زای مدل ارائه شود که این اثرات در جداول زیر قابل مشاهده استمستقیم برای متغیر درون

 ای در مدل پژوهش تفکیک اثرات، مستقیم، غیر مستقیم و کل اخالق حرفه .7جدول

 اثر متغیر مستقل متغیر وابسته

 کل غیر مستقیم مستقیم

 0400 ---- 0400 ای اخالق حرفه شناختیتوانمندسازی 

 0430 ----- 0430 ای اخالق حرفه چابکی سازمانی

 0414= 04۵7+0445 0445= 0430*0400 04۵7 توانمندسازی شناختی چابکی سازمانی

ای بر چابکی سازمانی از طریق توانمندسازی شناختی  طور که در جدول قابل مشاهده است، تاثیر اخالق حرفههمان

 .است 0414میزان  به

گری  ای بر چابکی سازمانی از طریق میانجی شود که فرضیه تاثیرگذاری اخالق حرفه بنابراین، چنین استنباط می

 .شود توانمندسازی شناختی پذیرفته می

 گیرینتیجه 

تهران با استفاده از پرسشنامه گردآوری  ۵های تحقیق از جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه  داده

بنابراین با توجه به شواهد . ها و پاسخ به فرضیات تحقیق از معادالت ساختاری استفاده شد شده و برای استنباط از داده

 . پایه نظری و انتظار تحقیق مشاهده شده و نتایج زیر به دست آمد گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر مطابق با
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ای بر  اخالق حرفه) اول فرضیه اساس این بر .گرفتند تأیید قرار مورد پژوهش این فرضیات همه داد نشان نتایج

همبستگی مثبت ای،  ، نشان داد که اخالق حرفه(تأثیر دارد شهر تهران ۵پرورش منطقه  آموزش و درچابکی سازمانی 

ای و  بین اخالق حرفه بنابراین .تأثیر داشت 0430ای بر چابکی سازمانی به میزان  اخالق حرفه. با چابکی سازمانی دارد

تر اهمیت داده  ای بیش به اخالق حرفه که سازمانی در که معنا این به. دارد وجود معناداری چابکی سازمانی رابطه

اخالق بر تأثیر  مبنی گر پژوهش فرضیه دیگر عبارتی به. دارد قرار باالیی سطح ز درنی میزان چابکی کارکنان شود، می

تأثیر اخالق  یعنی فرضیه این یافته. شود می تایید شهر تهران ۵پرورش منطقه  آموزش و درای بر چابکی سازمانی  حرفه

. همسو است( 941۵)بنی و نویدی از جمله نصیری ولیک  دیگر گران پژوهش های یافته ای و چابکی سازمانی با حرفه

 و ها ارزش به پایبندی و اعتماد به تقویت کارکنان سوی از سازمان آموزش و پرورش به احترام که کرد عنوان باید

 آگاهی سازمان محیط بر مقرارت حاکم و قوانین های، ارزش با باید خصوص این در انجامد، کارکنان می سازمان قوانین

 .گذارند احترام کنند می فعالیت در آن که سازمانی به کار هنگام در و بدانند آنها به رعایت ملزم را خود و باشند داشته

 وضعیت بهبود راستای در افراد های تا فعالیت پردازد می کارکنان بین طرفه دو تعامل و همکاری به همکاران به احترام

 به شدن قائل احترام و بدگویی عدم با همکاران، همکاری و صمیمیت روح افزایش .گیرد قرار رشد کارکنان و سازمان

 در .دارد قرار توجه مورد ای حرفه رعایت اخالق خصوص این در باید که است مواردی از سازمان در محیط همکاران

 توسعههای  شود که زمینه بنابراین پیشنهاد می .بود سازمانی چابکی و شناختی توانمندسازی شاهد افزایش توان می نتیجه

. یابد افزایش سازمان های فعالیت و آموزشی های طریق کارگاه کارکنان آموزش و پرورش از میان در ای حرفه اخالق

همواره مسئولیت کارهای خود را به عهده  به عبارتی. دندر مقابل کارها و وظایف خود پاسخ گو باشهمچنین کارکنان 

 .یا منفیان مثبت است شد، فارغ از این که کارهاینبگیر

تأثیر اخالق  یعنی فرضیه این یافته. تأثیر داشت 0400ای بر توانمندسازی شناختی به میزان  اخالق حرفه دوم فرضیه

، شهابی و (9415)از جمله زهد بابالن و همکاران  دیگر گران پژوهش های یافته ای و توانمندسازی شناختی با حرفه

 که بستری اساس بر. همسو است... و ( 0097)،  وینر و آلمانو (941۵)دی ، نصیری ولیک بنی و نوی(9415)امامی نژاد 

 توانایی بود شاهد توان می کند می ایجاد چابکی سازمانی بر ای حرفه اخالق تاثیرگذاری راستای در توانمندسازی شناختی

 سازمان؛ مقاصد و اهداف جهت در ها وری فعالیت بهره توانایی آن؛ از گیری بهره و سریع واکنش و شناسایی تغییرات

 توانایی نهایت در و یکسان و تجهیزات منابع با مختلف اهداف به دستیابی و متنوع ارائه محصوالت و تولید توانایی

از این رو رعایت اخالق حرفه ای با ضریب مسیر  .یابد افزایش ها سازمان در زمان ترین در کوتاه عملیات دادن انجام

تواند عاملی مؤثر و قدرتمند برای توانمندی کارکنان آموزش و پرورش  باالیی که با توانمدی روان شناختی دارد، می

 است، بهتر های کارکنان سازمان آموزش و پرورش توانمندی توسعه منظور بنابراین پیشنهاد می شود که به. شود
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 برای را مربوط حوزه عملیاتی از گیری تصمیم اختیار و ریزی برنامه و طراحی اطالعات زمینه به دسترسی امکان مسئوالن

  .دهند توسعه را خود های بتوانند قابلیت آنها تا سازند فراهم آنان

تأثیر  یعنی فرضیه این یافته. تأثیر داشت 04۵7فرضیه سوم توانمندسازی شناختی بر چابکی سازمانی به میزان 

، نصیری ولیک (9415)از جمله شهرکی پور  دیگر گران پژوهش های یافته توانمندسازی شناختی و چابکی سازمانی با

آموزش و  به که مهم های مقوله از یکی. همسو است... و ( 9413)، عزیزی اصل و همکاران (941۵)بنی و نویدی 

 و است این سازمان کارمندان توانمندسازی کند، می ککم شده تعیین پیش از اهداف به رسیدن راستای پرورش در

 شامل که است سازمانی چابکی قابلیت بهبود روانشناختی درزمینه توانمندسازی رویکرد از گیری بهره ضرورت همچنین

این  لذا .هست خدمات ارائه در سرعت و سازگاری قابلیت و پذیری انعطاف پاسخگویی، شایستگی، کلیدی؛ های قابلیت

 محیطی با تغییرات همسو و همگام کند می کمک ۵آموزش و پرورش منطقه  به که دارد ضرورت از این جهت مقوله

 را روانشناختی شود که مدیران سازمان آموزش و پرورش باید توانمندسازی بنابراین پیشنهاد می .بردارد گام جلو روبه

 کارمندان توانمندسازی باالی سطوح به رسیدن برای و نمودهتلقی  سازمانی چابکی به منظور اساسی راهبردهای از یکی

داشته  کارمندان به بیشتری توجه باید سازمان مدیریت به دست آمده، نتایج به توجه با سوی دیگر از. کنند ریزی برنامه

 از باالیی سطح کاری، در حیطه خودمختاری حس ایجاد و امور جریان در آنها بیشتر چه هر دادن مشارکت با و باشد

 .کند ایجاد آنها در را روانشناختی توانمندسازی

به میزان  با نقش میانجی توانمند سازی شناختیفرضیه اصلی پژوهش توانمندسازی شناختی بر چابکی سازمانی 

سازمان آموزش و پرورش به عنوان سازمانی که نقش اساسی را در توسعه انسانی جوامع برخوردار . تأثیر داشت 0414

های محیطی مواجه می باشد، ضرورت دارا بودن کارکنانی توانمند در  و بیش از هر سازمانی با تغییرات و چالش است

بدین لحاظ ارتقای سطح توانمندی کارکنان اداری این سازمان از الزامات اجتناب . شود آن بیش از پیش احساس می

 های مسؤلیت با ای است پیچیده اجتماعی سازمان پرورشآموزش و  که مسأله این به عنایت همچنین، با. ناپذیر است

 از و دارد را برعهده پژوهش و آموزش خطیر رسالت این سازمان که این به با توجه همچنین و وسیع ارتباطات و متنوع

 انتقال اصلی ابزار دانش و انباشت و تولید محل جامعه، آموزش ثقل مرکز حال و درعین اقتصادی توسعه محرکه عوامل

 مثابه به اخالقی معیارهای و یابد تحقق می کارکنان طریق از رسالت این و آید شمار می به بشری فرهنگ و دانش میراث

نظر به . نمایند ایفا و روشنی خوبی به را خود نقش تا کنند می کمک سازمان یک اعضای که به هستند راهنمایی نقشه

های آموزشی است، یکی از مهمترین  محیط رقابتی امروز از جمله سازماناینکه تغییر و عدم اطمینان ویژگی بارز 

چابکی، توانایی سازمان را برای . باشد ها می ها در محیط پویای امروزی، چابکی آن فاکتورهای بقا و پیشرفت سازمان

 .باشد ن میوری سازما عرضه محصوالت و خدمات با کیفیت باال ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی برای بهره
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ای بر چابکی سازمانی با توجه به  گردد که در پژوهش حاضر تاثیر اخالق حرفه به پژوهشگران آتی پیشنهاد می

توان اثر توانمندسازی شناختی را بر چابکی  می. نقش میانجی توانمندسازی شناختی مورد بررسی قرار گرفته است

  .مورد سنجش قرار دادکننده سن و سابقه کار  سازمانی با متغیرهای تعدیل
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The Impact of Professional Ethics on Organizational Agility with 
the Intermediate role of Cognitive Empowerment (Case Study: 

Education in 5th area of Tehran) 

 
Monireh Keshavarz 1 

 

Abstract 

The present study aimed to investigate The Impact of Professional Ethics on Organizational 

Agility with the Intermediate role of Cognitive Empowerment (Case Study: Education in 5th 

area of Tehran). The methodology of the research was applied in terms of the purpose; also, 

according to the time of the research, it was a cross-sectional study; and in terms of data 

collection, it was among quantitative studies. The method of the research was descriptive-

correlational. The statistical population in this research included all employees of the Education 

in 5th area of Tehran (403 employees). Using random-stratified sampling method, 270 

employees were selected as the sample size using the Cochran formula. In this research, three 

standard questionnaires of Professional Ethics of Kadosier (2002), Organizational Agility 

Questionnaire Sharifi and Zhang (1999) and Spritz's Cognitive Empowerment Questionnaire 

(1995) have been used. In order to assess the validity of content and structure validity, for 

reliability purposes, Cronbach's alpha coefficient and combined reliability coefficient were used. 

The obtained coefficients indicated the validity and reliability of the tool. Data analysis was done 

in two descriptive sections (mean, standard deviation, table, shape, and graph) and inferential 

(structural equation modeling) using LISREL-v8.80 software. The results of the research showed 

that Professional Ethics affects organizational Agility (0.42); Professional Ethics affects Cognitive 

Empowerment (0.88); Cognitive Empowerment affects organizational Agility (0.57). In the 

relationship between Professional Ethics and organizational Agility, Cognitive Empowerment has 

mediating role (0.93). 

Key Words: Professional Ethics, Organizational Agility, Cognitive Empowerment. 
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