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 چکیده 
رس شهرستان مدیران مدارا کلیه جامعه آماری این پژوهش بود. همبستگی -روش پژوهش از نوع توصیفی

با استفاده از جدول عنوان نمونه آماری نفر به 511، که درنهایت دادندتشکیل می(N=531)گیلان غرب بودند

ها آوری دادهجمع. ای از سه دوره تحصیلی انتخاب شدندگیری تصادفی طبقهروش نمونهو  کرجسی و مورگان

عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه پرسشنامه  نر،پذیری گاردانعطاف  پرسشنامه بر اساس سه 

 آلفای کرون باخاستفاده از ضریب ها با نآپایایی هریک از ه صورت گرفت  و سواد اطلاعاتی محقق ساخته ک

ها با استفاده ازنظر متخصصان تائید به دست آمد و روایی صوری آن31/1و 33/1،  88/1محاسبه و به ترتیب 

مورد  PLSافزار ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرمه از این پرسشنامهآمددست. اطلاعات بهشد

 توانندمی پذیری سازمانی و سواد سازمانیزای انعطافوتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد متغیرهای برونتجزیه

از به که مؤلفه احساس نیبینی کنند، همچنین سایر نتایج نشان داد تغییرات متغیر عملکرد مدیران را پیش

 و معناداری دارد  بر عملکرد مدیران تأثیر مثبت کاربرد صحیح و مؤثر اطلاعاتاطلاعات و 
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 مقدمه

 فهومم گیردمی و قرارگرفته وجهموردت امروز به تا هاسازمان پیدایش آغاز از که مفهومی اولین شاید

 تحقق و اندآمده وجود به اهداف تحقق جهت در هاسازمان تمامی زیرا. است هاسازمان عملکرد

 تابعی هاسازمان عملکرد. نامید سازمان عملکرد را آن توانمی که شودمی انجام فرایندی در هدف

 ,Mirzaee, Nazari) هامشیخط ها،سیاست تجهیزات، امکانات، انسانی، نیروی عملکرد از

Ghobadi, Hossini pak, & Hoshyari  (2016پذیری سازمانیانعطاف (Powe & Reid, 2003) 

 هک حدی تا شده است؛تبدیل حیاتی مسئله پذیری، به یکدر این میان انعطاف و غیره است.

شود می حمطر اطمینان قابلیت و کیفیت هزینه، از پس عملکرد چهارم شاخص عنوان،به

(Bertrand, 2003)رب محیطی پویایی اثر انسانی منابع پذیریانعطاف که دهدمی نشان . شواهد 

و  (Ketkar & Sett, 2010)برتر عملکرد به منجر درنهایت و کندمی تعدیل را عملکرد سازمان

 ,Hahipour &Moradi) شودامروز می پویای و رقابتی وکارکسب محیط در عملکرد شدن بهتر

 حسابعملکرد به مدیریت در مهم عنصر یک پذیریالگوهای انعطاف از مناسب استفاده .(2010

 کرتف در مهم موضوعات از به یکی پذیریانعطاف امروزه. گرددبهبود عملکرد منجر می به و آیدمی

 (.Verdu-Jover et al, 2004) سازمان دارد عملکرد بر زیادی بسیار تأثیر و شدهسازمانی تبدیل

و مدیران سازمانی قرارگرفته است.  های اخیر موردتوجه محققانپذیری سازمانی در سالانعطاف

 یدیکل محرک یک عنوانبه پذیری سازمانی راتوجه تا آنجا پیش رفته است که انعطافاین بذل

اند لقب داده بینیپیشغیرقابل آرام ونا هایمحیط در موفقیت و بقا در جهت هاسازمان برای

(Sopelana, 2014) ها در محیطی که با تغییر روزافزون همراه است، باید مروزه سازماندرواقع ا

های موجود تفرصهم بینی و پیشتا بتوانند هم تهدیدات غیرقابل باشند پذیراندازه کافی انعطافبه

 ,Ebrahimpour Azbari) ددر آینده نامطمئن را مدیریت کنند و هم منجر به عملکرد بهتر گردن

طور ها بهنیستند و مانند سایر سازمان مستثناهای آموزشی نیز از این قاعده سازمان (.2018

پیوسته در معرض تغییرات سریع تکنولوژیکی، اجتماعی و غیره قرار دارند. تغییرات مدارس شامل 

موزشی ورود های جدید آهای درسی مختلف، ساختارهای مدیریتی جدید، برنامهتأکید بر برنامه

های متفاوت است. برای مقابله مؤثر با چنین تغییراتی، مدارس دانش آموزان و معلمان با پیشینه

پذیری یکی پذیر باشند، یعنی بتوانند با تغییرات جدید مواجهه شوند. بنابراین، انعطافباید انعطاف

توان گفت که میدیگر عبارتاز راهکارهای سازمانی برای روبرو شدن با تغییر است. به

ویژه در هنگام تغییرات رادیکالی محیط، دارای ارزش بقا و ماندگاری است پذیری بهانعطاف

(Rosenblatt, 2004.) از  استفادهیا ایجاد تغییر  در سازمانهای پذیری به ظرفیتانعطاف

اص خابتکار و  عنوان مهارتتواند بهو میبستگی دارد پویایی های محیطهای ایجادشده در فرصت

پذیری اما در خصوص چیستی انعطاف (Doroudi & Babaie, 2016)در نظر گرفته شود سازمان
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پذیری سازمان میزان توانایی مختلف معتقد است که انعطاف  Volberda( 6991)سازمانی

پذیری مدیریتی و سرعت فعال شدن سازمان برای افزایش توانایی نظارتی مدیران و ارتقا کنترل

بیان   Srinivasan& Swink (2017) (.Dubey, Gunasekaran & Childe 2018)ان استسازم

ها را قادر به فعالیت در یک پذیری سازمانی توانایی سازمانی است که سازمانانعطافدارند که  می

پذیری داخلی و خارجی پذیری سازمانی شامل دودسته انعطافانعطاف نماید.میمحیط آشفته 

توانند می کرده و صالح است کهدیده، تحصیلرجی شامل افراد واجد شرایط، آموزشنوع خااست، 

 .با تغییر ساختار سازگار شوند

 ها برای پاسخگویی به تغییرات تقاضا با یک فرایندپذیری عملکرد داخلی، توانایی سازمانانعطاف   

توانند دارد که می ده و صالحدیدهی است که نیاز به کارکنان ماهر، آموزشپذیر سازمانانعطاف

بنابراین با  توجه به اهمیت این مفهوم و  (.Kozjek & Ferjan, 2015)چندین کار را انجام دهند

های جامع در مورد ابعاد نظری و نیاز به چارچوبپذیری در عصر حاضر تأثیرات بسزایی انعطاف

به مدیریت برای ایجاد  یق تا بتوان از این طر شودبسیار احساس می پذیریعملی انعطاف

به . کمک کردآن ارزیابی واقعی  عنوان یک ضرورت در پاسخ به تغییر محیطی وپذیری بهانعطاف

 ئه به ارا پذیری سازمانیاند تا با بررسی ابعاد مختلف انعطافهمین منظور محققان تلاش کرده

 عوامل قبلاً نیز اشاره شده طور کهمان .(Armstrong, 2006)بپردازند هایی الگوها و چارچوب

 از عوامل این طیف که دهد قرار تأثیر تحت مدارس در را مدیران عملکرد تواندمی مختلفی

 رسدمی نظر به که عواملی از یکی دیگر  گیردبرمی در را محیطی هایویژگی تا فردی هایویژگی

 در فرد توانایی میزان هب اشاره که است اطلاعاتی سواد دارد مدیران عملکرد در بسزایی نقش

 ,Yazdani & Bagheri)دارد اطلاعاتی منابع از بهینه استفاده و روز هایتکنولوژی از مورداستفاده

 بستر که کنونی محیط در و است اطلاعاتی جامعه بارز هایویژگی از یکی اطلاعاتی سواد .(2015

 فزاینده اهمیت است، این مفهوم نیز یاطلاعات منابع یانفجارگونه تکثیر و در فناوری سریع تغییرات

 بدیهیند. هست روبرو اطلاعات با انفجار تعبیری به و اطلاعات روزافزون حجم با افراد یابد. امروزهمی

 را خاصی هایمهارت موجود، خود اطلاعات انبوه میان از موردنیاز اطلاعات به دسترسی است

 در پیوسته توانایی باشند، این فاقد که سانیک است. شده تعبیر اطلاعاتی سواد به که طلبدمی

 Hadaviand, Ebrahimi Rafsanjani, pour Sahabi) هستند سردرگم اطلاعات عظیم اقیانوس

, 2017& Jabari). معرفی کرد.  5391سال  در5را اولین بار پاول زورکوسکی واژه سواد اطلاعات

ها آموزشگیرد که با یک سری از ب میفردی باسواد در زمینه اطلاعات لق او سپس استدلال کرد

 مهارت سواد اطلاعاتی، مهارتی (.Rocha, 2018)بپردازد های سواد اطلاعاتی مهارتبه کسب 

                                                           
1.Paul Zurkowski 
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 دریابد را به آن مربوط اطلاعات دهد، تشخیص را خود اطلاعاتی نیاز سازد،می قادر را فرد که است

به  افراد  سواد اطلاعاتیاساساً  (.Barimani and Rasooli, 2018) گیرد کار به مؤثر نحوی به و

تماعی، اج برای دستیابی به اهداف شخصی،مؤثر اطلاعات  خلقو  کاربرد ارزیابی، در زمینه جستجو،

. (Chanchinmawia and Verma, 2017)کندکمک میزندگی  مسیردر تمام شغلی و آموزشی

دهی و توانایی دستیابی، ارزیابی، سازمان ،5های اطلاعاتیدیگر صلاحیتعبارتسواد اطلاعاتی یا به

گیرد. درواقع مهارتی است که به  سواد کامپیوتری، کاربرد اطلاعات از منابع مختلف را در برمی

ی این بدان معن شود.ای و سواد بصری تقسیم میای، سواد شبکهای، سواد رسانهسواد کتابخانه

های های، کتابخانهای رایانهسیستم از طریقاعات را تواند اطلاطلاعاتی می باسواداست که یک فرد 

 های گرافیکیآوری، ساختارهای شبکه، محیط اینترنت و رسانههای فنسنتی، ابزارها یا ماشین

 .(Uzuegbu, 2014)کسب، جایگزین، استفاده و انتقال دهد  شناسایی،

 مدیران عدم دسترسی هستند وروبر آن با امروزه مدیران از بسیاری که مهمی واقع مسئله در    

 به منابع مراجعه و ازآنجاکه است موردنیازشان اطلاعات کسب در ناتوانی و جدید اطلاعات به

 کسببرای  هایروش آموزش است. بنابراین  ناپذیراجتناب خدمت مراحل کلیه در اطلاعاتی

 است واقعیت این ویایگ هاپژوهش .است اهمیت دارای و مهم آن دهیسازمان و اطلاعات، ارزیابی

 دیگر کردهتحصیل افراد و دانشجویان مدیران، معلمان، آموزان، دانش ازجمله افراد از بسیاری که

 و برندمی بهره اطلاعات کسب برای گوناگون هایروش و هاشیوه از مختلف، عوامل تأثیر تحت

 توانمی عوامل این کنترل و یحصح شناخت با دهند. بنابراین،می بروز خود از را متفاوتی هایرفتار

 هدفمند و مشخص مسیرهای به بسیار زیادی حد تا را مدیران و پژوهشگران یابیاطلاع رفتارهای

 اداری کارهای به مشغول بودن با مدیران امروزه کهاین گرفتن نظر در با طرفی از .کرد هدایت

گویی پاسخ بتوانند گردند که مجهز  اطلاعاتی سواد به باید مدیران پس است نمایان بیشتر مدرسه،

 .(Alamoz Kourabaslou, 2011)باشند آموزان دانش امروزه نیاز

 تغییرات بستر که کنونی محیط در و است اطلاعاتی جامعه بارز هایویژگی از یکی اطلاعاتی سواد  

 نیز بالا ممفهو به اطلاعاتی سواد است، اطلاعاتی منابع یانفجارگونه تکثیر و در فناوری سریع

 در افراد که گرددمی موجب محیط این یشونده تشدید زیرا پیچیدگی یابد؛می فزاینده اهمیتی

 روبرو متنوعی اطلاعاتی هایگزینه با خود، یروزانه وزندگی محل کار در و دانشگاهی مطالعات

 آورده فراهم را اطلاعاتی یجامعه در موجود ذاتی هایبه مهارت اتکا شرایطی چنین در که شوند

 یابد. بنابراینمی ضرورت و معنا اطلاعاتی یادگیری سواد آموزش که است چارچوب این در و

 عمل و تجربیات چرخه در را العمر فردمادام صورتبه اطلاعاتی سواد یادگیری گفت توانمی

                                                           
1.Information Competency 
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 روبرو لاعاتاط با انفجار تعبیری به و اطلاعات روزافزون حجم با افراد امروزه سازد.می قدرتمند

 هایمهارت موجود، خود اطلاعات انبوه میان از موردنیاز اطلاعات به دسترسی است بدیهیند. هست

 پیوسته توانایی باشند، این فاقد که است. کسانی شده تعبیر اطلاعاتی سواد به که طلبدمی را خاصی

ن با توجه به بنابرای(Hadaviand et al, 2017)هستند سردرگم اطلاعات عظیم اقیانوس در

 یو سواد سازمان یسازمان یریپذنقش انعطافشده هدف از انجام این پژوهش بررسی مطالب عنوان

 است. مدارس یرانعملکرد مد یتدر وضع

 

 ی:پژوهش یشینهپ

توان نتیجه گرفت که عملکرد تابعی از عوامل مختلف است که بنابراین ازآنچه گفته شد چنین می

متعددی  هایپژوهشپذیری و سواد اطلاعاتی اشاره کرد تاکنون انعطاف توان به از آن جمله می

ها اشاره گرفته است که به برخی از این پژوهشدر داخل و خارج از کشور در این حوزه انجام

پذیری بر در پژوهشی با عنوان تأثیر انگیزش و انعطاف Brana and Udreab (2016) شود.می

 در مهمی نقش پذیریانعطاف و این نتیجه رسیدند که انگیزه به 2152عملکرد شغلی در سال 

 شانن بنابراین نتایج این پژوهش. دارد سازمان مالی موفقیت درنتیجه و شغلی عملکرد به دستیابی

در پژوهشی   Phillips et al (2017) .کندمی کمک شغلی عملکرد افزایش به پذیریانعطاف داد که

 مطالعه یک کند؟می تعیین را سازمان پذیری عملکردانعطاف و چه موقع کارایی "با عنوان

با  پذیری و کاراییهای آشفته بین انعطافبه این نتیجه رسیدند که در محیط"شدهسازیشبیه

وکار وجود های پایدار کسبمیزان عملکرد همبستگی وجود دارد  اما این همبستگی در محیط

رد را تنهایی عملکپذیری سازمانی بهند که کارایی و انعطافها به این نتیجه رسیدندارد درواقع آن

فته ها آشها اولویت داشته و در محیطرسد که برخی استراتژیکند. هرچند به نظر میتعیین نمی

 Esilizadeh and (2017) بخشند.پذیری و کارایی عملکرد سازمان را بهبود میوکار انعطافکسب

Abedini پذیری منابع انسانی با اثربخشی و جوسازمانی رابطه انعطاف ررسیب در پژوهش با عنوان

 پذیریانعطافبین  به این نتیجه رسید که شهر بندرعباس (2مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه )

ای( فهوظی یریپذرفتاری و انعطاف یریپذمهارتی، انعطاف پذیریانعطاف) منابع انسانی و ابعاد آن

منابع انسانی و ابعاد  پذیریانعطافمثبت و معنادار وجود دارد . بین  با اثربخشی مدارس رابطه

ای( با جوسازمانی مدارس وظیفه یریپذرفتاری و انعطاف یریپذمهارتی، انعطاف یریپذآن)انعطاف

در پژوهشی با عنوان Yazdanpanah & Soltani( 2014) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

 و هاعملکرد دانشگاه یری وپذانعطاف قابلیت راهبردی، ریزیبرنامه روابط تحلیل و شناسایی

 راهبردی ریزیبرنامه پژوهش هایاساس یافته آموزش عالی به این نتیجه رسیدند که بر مؤسسات

 ایواسطه نقش و معنادار دارد و مثبت اثر عملکرد بر پذیریانعطاف یری وپذانعطاف بر
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در  Feng & Ha (2016)شد.  تائید عملکرد و راهبردی ریزیرنامهب بین ارتباط یری درپذانعطاف

العمر و اثربخشی مدارس پژوهشی خود به بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مادام

یری یادگ، که همبستگی معناداری بین سواد اطلاعاتیاند. نتایج این پژوهش نشان داد پرداخته

های آموزشی کمک کند تواند به بخشاین مطالعه می. وجود دارد اثربخشی مدارس و العمرمادام

در Wu (2018) .های مواجه شده را کشف کنندتا وضعیت فعلی را درک کنند و مشکلات و چالش

در سواد  خودکارآمدی پژوهشی با عنوان سواد اطلاعاتی، خلاقیت و عملکرد شغلی نشان داد که

طلاعاتی، خودکارآمدی در ارزیابی اطلاعات و خودکارآمدی نیازهای ا )خود کارآمدی در اطلاعاتی

وجهی بر تطور قابلتواند بهخلاقیت مید. همچنین بر خلاقیت تأثیر بگذار (در استفاده از اطلاعات

خلاقیت، ارتباط بین خودکارآمدی در سواد اطلاعاتی و عملکرد   در ضمنعملکرد کار تأثیر بگذارد؛ 

 سواد بین رابطه بررسی در پژوهش خود به Alamoz Kourabaslou (2011) .طلبدکاری را می

مغان پرداخت. نتایج این پژوهش  آبادپارس متوسطه شهر دوره مدیران شغلی عملکرد و اطلاعاتی

 آوریجمع توانایی اطلاعات، بین نیاز به احساس اطلاعاتی، بین سواد حاکی از آن بود که  بین

 اطلاعات، بین مؤثر صحیح و کاربرد اطلاعات، بین وتحلیلتجزیه وارزیابی  توانایی اطلاعات، بین

 و عملکرد اطلاعات به  دسترسی و قانونی و اخلاقی مسائل ازلحاظ متوسطه دوره مدیران آگاهی

 & ,Niazazari, Barimani, Jokar ( 2015) .دارد وجود داریمعنی رابطه مدیران شغلی

Rastegar Amree ان دانشجوی تحصیلی عملکرد با اطلاعاتی سواد موزشآ بین به بررسی رابطه

 رودهن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رابطه واحد اسلامی آزاد کارشناسی ارشد دانشگاه

 تحصیلی عملکرد با انگیزه( و کردن استفاده اطلاعاتی )یافتن، سواد آموزش بین معناداری

 متغیر را دانشجویان تحصیلی عملکرد اتدارد تغییر وجود ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان

در پژوهشی خود  Shariatmadrai & Bakhtiari( 2014)کند. می تبیین اطلاعاتی سواد آموزش

شهر  وپرورشآموزش سازمانی اداره پذیریانعطاف بر اطلاعات فناوری کارگیریبه تأثیر به بررسی

 بین معناداری و افزار مثبتنرم از ودارهانم ترسیم و رابطه که داده نشان تهران پرداختند. نتایج

های دارد. با مروری جامع بر پژوهش وجود سازمانی پذیریانعطاف و اطلاعات فناوری کارگیریبه

عملکرد سازمانی، مشخص شد که از میان عوامل مختلفی که بر عملکرد  یدرزمینه گرفتهانجام

رفته . اما شاید نقطه نادیده گی نقش بسزایی دارندپذیری سازمانی و سواد سازمانتأثیر دارد، انعطاف

های گذشته بیشتر بر عملکرد مالی تأکید های پیشین این باشد که در پژوهششد در پژوهش

صورت نیست و عملکرد کلی مدیران مدنظر است در ضمن آنکه در پژوهش حاضر بدینشده و حال

ی بنابراین ضرورت دستیابی به مدل شده است.زمان این سه متغیر تقریباً نادیده گرفتهمطالعه هم

های که پژوهشو نکته آخر این شودزمان این متغیرها را موردبررسی قرار دهد، احساس میکه هم

 آنکهحالمحدودی در این رابطه در مدارس بل اخص بر روی مدیران مدارس صورت گرفته است، 
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 در مدیریتی و کنندههدایت نقش کهاین یلدل به مدارس ازجمله: مدیران آموزشی مدیران عملکرد

 شرایط آوردن فراهم در بسزایی نقش رسدمی نظر به که است عواملی از یکی دارندعهده به مدارس

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد و بر اساس مدل دارد.  آموزان دانش برای وپرورشآموزش

 باشد:میهای پژوهش به شرح ذیل مفهومی)شکل شماره یک( سؤال

 داری دارند؟پذیری سازمانی بر عملکرد مدیران تأثیر معنیآیا سواد سازمانی و انعطاف-

 ؟دارد دارییتأثیر معن یبر عملکرد سازمان یسواد سازمانآیا -

 ؟دارد دارییتأثیر معن یبر عملکرد سازمان یسازمان پذیری آیا انعطاف-

 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل

 

 ش تحقیق:رو

 یرانمد عملکرد وضعیت در سازمانی سواد و سازمانی پذیریانعطاف نقش هدف این پژوهش بررسی

ران مدیکلیه جامعه آماری این پژوهش همبستگی بود.  -توصیفی بوده است. نوع پژوهش  مدارس

نفر در هر سه دوره  531( به تعداد 5339-5332و معاونین مدارس شهرستان گیلان غرب )

 25نفر متوسطه دوم ( و هر دو جنس ) 11نفر متوسطه اول و 35نفر مدیر ابتدایی، 11ی )تحصیل

مرد( از مدارس دولتی و غیردولتی بوده است. با استفاده از جدول کرجسای و مورگان  91زن و 

های جنس، نفر مدیر مدرسه تعیین شد. با توجه به اینکه جامعه ازنظر صفت 511حجم نمونه 

شده بودند برای انتخاب نمونه معرف جامعه از هر طبقه به نسبت جامعه بندیبقهدوره تحصیلی ط

 انتخاب شد. 5ای تعداد نمونه به شرح جدول گیری طبقهبا روش نمونه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سواد سازمانی

انعطاف پذیری 

 سازمانی

 عملکرد سازمانی
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 نمونه آماری بر اساس جنسیت و دوره تحصیلی .1جدول 

 دوره تحصیلی
 جنس

 جمع
 مرد زن

 39 21 59 ابتدایی

 23 53 51 متوسطه اول

 11 22 58 متوسطه دوم

 511 11 11 جمع

 

درصد(  11نفر زن) 11درصد( و  11نفر مرد ) 11نمونه موردمطالعه متشکل از  5با توجه به جدول 

نفر متوسطه دوم  11درصد( و  23نفر مدیر متوسطه اول ) 23درصد(،  39) نفر مدیر ابتدایی 39،

 درصد( است. 11)

 اند از:پرسشنامه  استفاده شد که عبارتها نیز از سه آوری دادهبرای جمع

از  ازمانس ییرپذیری نسبت به تغبرای سنجش انعطاف پذیری سازمانی:.پرسشنامه انعطاف1

و پایایی آن با روش آماری آلفای کرون باخ  (5333گارد نر ) سؤالی 21ای تک مؤلفه یپرسشنامه

 استفاده گردید است.صدم  تائید شد  88نفری  با مقدار  31بر روی یک نمونه 

: برای سنجش سواد اطلاعاتی از پرسشنامه محقق . پرسشنامه محقق ساخته سواد اطلاعاتی2

رده خ در مقیاس لیکرتی پنج ارزشی است و چهار این پرسشنامه شد،استفاده سؤالی  21ساخته 

ار در نحوه انجام کسواد اطلاعاتی با عناوین نیاز به اطلاعات )اطلاعات مربوط به رویه کار یا  مقیاس

گیرد؟(، گرداوری اطلاعات )با افرادی که همکارم هستند، نسبت به کارم تبادل اختیارم قرار می

مند های مختلف بهرهاطلاعات دارم(، کاربرد اطلاعات )تا چه حد از فناوری اطلاعات در زمینه

ی سنجد. پایایرا می (ا داردامور ر یشرفتمستمر و منظم از پ یابیارزشوید( و ارزیابی اطلاعات)می

نفری برای سنجش پایایی با  31ی آن نیز با روش آماری آلفای کرون باخ بر روی یک نمونه

 صدم تائید شد. 31استفاده از آزمون مجدد محاسبه و با مقدار

سؤالی هرسی  12ی برای سنجش عملکرد مدیران از پرسشنامه.پرسشنامه عملکرد سازمانی: 9

تا چه میزان استعداد و ی توانایی)استفاده شد. این پرسشنامه هفت مؤلفه (2113)و گلداسمیت 

تا چه میزان هدف از انجام کارتان را ، وضوح)(هایتان با شغل فعلی شما متناسب است؟توانایی

، (آورید؟های سازمان به عمل میتا چه میزان همکاری لازم را با سایر بخش، کمک)(دانید؟می

تا چه میزان از ، ارزیابی)(کنید؟های سازمان مشارکت میگیریان در تصمیمتا چه میزمشوق)

تا چه میزان منصفانه بودن تصمیمات ، اعتبار)(شوید؟دهید مطلع میکیفیت کاری که انجام می

تا چه میزان برای انجام وظایف محوله، نیاز به هماهنگی و محیط) ؟(مسئولان خود اطمینان دارید
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 صدم بود. 33دهد و پایایی این پرسشنامه می را موردسنجش قرار (حدها داریدبا سایر افراد وا

مورد  5اسمارت پی. ال. اس افزارنامه از طریق نرمهمچنین روایی همگرا و روایی واگرای پرسش

 تائید قرار گرفت.

ل وتحلیجهت بررسی مدل پژوهش استفاده شد. کلیه روند تجزیه 2معادلات ساختاریاز روش مدل  

 افزارو نرم 22نسخه  3افزار اس. پی. اس. اسهای پژوهش حاضر در غالب نرمداده

 انجام گردید. PLS2افزار ، با استفاده از نرم1رگرسیون حداقل مربعات جزئی

 

 ها:یافته

های آماری بخش کمی پژوهش حاضر های جمعیت شناختی نمونهنتایج توصیفی مربوط به ویژگی

درصد پاسخگویان  زیر  1/52درصد زن(، سن)  11درصد مرد و  11یت )به شرح زیر است: جنس

 31درصد بالای  1/12سال و  31-31درصد بین  1/32سال،  21-31درصد بین  1/52سال،  21

-51درصد بین  1/32سال،  51درصد پاسخگویان زیر  1/32سال( ، سابقه خدمت )سابقه خدمتی 

در صد پاسخگویان  21خدمت(و سطح تحصیلات )سال سابقه  51درصد بیش از  1/31سال،  55

 1/29درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی لیسانس،  1/12دیپلم، دارای مدرک تحصیلی فوق

 منظور بررسی نرمالدر ادامه به لیسانس و بالاتر(.درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی فوق

استفاده گردید که در  اسمیرنوف -آزمون کلموگروفهای بخش کمی پژوهش حاضر از بودن داده

(، چون سطح معناداری برای هر سه 2شده است. با توجه به نتایج جدول )(، نشان داده2جدول )

ها از توزیع نرمال برخوردار توان نتیجه گرفت که نمونهاست، بنابراین می 11/1، بیشتر از متغیر

 نیستند.
 اسمیرنوف -نتایج آزمون کلموگروف  .2جدول 

 متغیر
 - کلموگروف آماره

 اسمیرنوف
 معناداری سطح فراوانی

 181/1 511 21/5 عملکرد سازمانی

 128/1 511 89/5 سواد سازمانی

 229/1 511 13/5 پذیری سازمانیانعطاف

 

                                                           
1. PLS Smart 

2. Structural Equation Model 

3. Statistical Package Of Social Sciences 

4. Partial least squares 
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های روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی طریق تحلیل گیری مدل )مدل بیرونی( ازبخش اندازه   

بیشتر است؛  9/1ها نشان داد که اعداد ضرایب بارهای عاملی تمام گویه شود. نتایجبررسی می

دهنده مناسب بودن قبول بود که نشاناش در حد قابلها با سازه مربوطهیعنی واریانس شاخص

گیری از سه نوع روایی استفاده شد. روایی محتوا، این معیار است. برای تأیید روایی ابزار اندازه

وایی واگرا. روایی محتوا با نظرسنجی از خبرگان مورد تائید قرار گرفت. برای و ر5راروایی همگ

تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد. 

  ( نتایج ضریب آلفای کرون باخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا آورده شده است.3در جدول )

 
 پایایی و روایی همگراضرایب  .9جدول 

شده میانگین واریانس استخراج (CR) یبیترک یاییپا کرون باخ یآلفا شاخص

AVE 

 21/1 83/1 88/1 پذیری سازمانیانعطاف

 11/1 31/1 31/1 رد سازمانیکعمل

 91/1 33/1 35/1 مشوق

 21/1 31/1 88/1 طیمح

 23/1 31/1 81/1 ییتوانا

 28/1 31/1 32/1 وضوح

 22/1 31/1 31/1 ابییارز

 22/1 82/1 81/1 اعتبار

 95/1 33/1 /31 مکک

 25/1 32/1 31/1 یسازمان سواد

 12/1 11/1 83/1 از به اطلاعاتین احساس

 11/1 82/1 81/1 اطلاعات آوریجمع

 22/1 31/1 81/1 اربرد اطلاعاتک

 22/1 83/1 81/1 ابی اطلاعاتیارز
 

و برای  9/1آلفای کرون باخ و پایایی ترکیبی برابر با توجه به اینکه مقدار مناسب برای 

باشد، لذا مناسب بودن پایایی و روایی همگرا، تائید گردید. همچنین می 1/1روایی همگرا برابر 

 شده است. (، نمایش داده1نتایج مربوط به روایی واگرا در جدول شماره )

 

 

 

                                                           
1. Average Variance Extracted  
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 روایی واگرا .4جدول 
 کرد سازمانیعمل سواد سازمانی پذیریانعطاف 

   5 پذیریانعطاف

  5 38/1 سواد سازمانی

 5 11/1 13/1 عملکرد سازمانی

 

در روایی همگرا برای سه متغیر اصلی گرفته   𝐴𝑉𝐸√منظور آزمون فورنل و لارکر باید ابتدا جذر به

توجه ( با 91/1-83/1-95/1در جدول بالا در نظر گرفته شود ) 5جای مقادیر ثابت عدد شود و به

توان باشد، بنابراین میآمده از تمام ضرایب همبستگی آن سازه بالاتر میدستبه اینکه جذر به

افزار های نرمشده و نتایج خروجیبر اساس مطالب عنوان گفت روایی واگرای سازه مورد تائید است.

پایایی مناسب برخوردار گیری از روایی )محتوا، همگرا واگرا( و (، ابزار اندازه1( و )3های )در جدول

و نیکویی  2ضریب تعیین، 5برای بررسی برازش کلی مدل از سه شاخص اعداد معناداری تی  است.

ترین معیار برای سنجش رابطه بین متغیرها در بخش ساختاری مدل، استفاده شد. ساده 3برازش

شتر شود، نشان از صحت بی 18/2و  32/5که مقدار این اعداد از اعداد معناداری تی است. درصورتی

درصدی است.  33و  31های پژوهش در سطح اطمینان رابطه بین متغیرها و درنتیجه تائید فرضیه

پذیری بر عملکرد سازمانی تأثیر انعطاف برای تی، مقدار (،1( و جدول )3( و )2شکل ) دو به توجه با

 33نابراین با سطح اطمینان ب .است شده تائید درصد اطمینان 33با  و باشدمی 18/2از  بیشتر

 داری دارد.پذیری بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس تأثیر معنیتوان گفت انعطافدرصدی می

 18/2در خصوص تأثیر سواد سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به اینکه مقدار تی بیشتر از 

عملکرد سازمانی تأثیر توان گفت سواد سازمانی بر درصد می 33است. بنابراین با اطمینان 

پذیری و سواد سازمانی بر عملکرد سازمانی مدیران (، تأثیر انعطاف1داری دارد. در جدول )معنی

 شده است.به نمایش گذاشته

                                                           
1.T-Value  

2.R Square  

3.Goodness of Fit  
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 مدل آزمون شده پژوهش )بارهای عاملی( .2 شکل

 
 داری(مدل آزمون شده پژوهش )ضرایب معنی .9شکل 
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 داری مدل پژوهشمعنینتایج ضرایب مسیر و سطح . 5جدول 

 مسیرها
ضریب 

 مسیر
 نتیجه آزمون t 2Rآماره 

 35/55 12/1 .دارد یداریتأثیر معن یبر عملکرد سازمان یسواد سازمان

133/1 

 تائید

تأثیر  یبر عملکرد سازمان یپذیری سازمانانعطاف

 دارد. یداریمعن
 تائید 33/1 23/1

 

پژوهش از ضریب تعیین مربوط به متغیرهای پنهان برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک    

زا بر یک دهد یک متغیر برونمعیاری است که نشان می 2Rشود. زای )وابسته( استفاده میدرون

، 53/1(، در خصوص ضریب تعیین سه مقدار 5338)5زا چه اندازه تأثیر دارد. چاینمتغیر درون

 بیان کرده است. 2Rضعیف، متوسط و قوی عنوان مقدار ملاک برای مقادیربه 29/1و  33/1

از  13/1پذیری و سواد سازمانی های انعطافدهد متغیرنشان می 5طور که نتایج شکل همان

و متغیر توان گفت این دکند بنابراین میبینی میتغییرات عملکرد سازمانی مدیران مدارس را پیش

 2هاوس و همکارانبه باور تننست، بینی عملکرد سازمانی مدیران متوسط اتوانشان در پیش

حلی عملی برای بررسی برازش کلی (، شاخص نیکویی برازش در مدل پی. ال. اس، راه2111)

توان کند و از آن میهای کوواریانس محور عمل میهای برازش در روشمدل بوده و همانند شاخص

ر ن شاخص بین صفرتا یک قراصورت کلی استفاده کرد. ایبرای بررسی اعتبار مدل پی ال اس، به

ه شدعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفیبه ترتیب به 32/1و  21/1، 15/1دارد که مقادیر 

 (.1در ضریب تعیین 3ضرب میانگین مقادیر اشتراکاست و فرمول آن برابر است با: مجذور)حاصل

 است 329/1، برابرن پژوهشآمده در ایدست(، مقدار شاخص نیکویی برازش به2با توجه به جدول)

 ها دارد.است؛ بنابراین ساختار مدل تناسب خوبی با داده 32/1که بیشتر از مقدار قوی 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1.Chin 

2.Tenenhaus, Vincenzo, Chatelin & Lauro 

3.Communality  
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 برازش کلی مدل .6جدول 

 نیکویی برازش میانگین2R میانگین پایایی اشتراکی 

 225/1 292/1 191/1 عملکرد سازمانی

GOF=√𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ × 𝑅2⃑⃑⃑⃑  ⃑ 

GOF=√ 475/0 ×0/276=√0/834763 = 266/0  

 گیری:بحث و نتیجه

رد عملک یتدر وضع یو سواد سازمان یپذیری سازماننقش انعطاف هدف اصلی این پژوهش بررسی

های سواد در این پژوهش برای بررسی تأثیر مؤلفهبود.  شهرستان گیلان غرب مدارس یرانمد

استفاده شد. نتایج  (PLS)ات ساختاریسازی معادلسازمانی بر عملکرد سازمانی از مدل

ی سواد اطلاعاتی یعنی احساس نیاز به اطلاعات، آمده حاکی از آن بود که سه مؤلفهدستبه

آوری اطلاعات و کاربرد اطلاعات بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی جمع

و کاربرد اطلاعات افزایش یابد میزان عملکرد آوری اطلاعات هراندازه احساس نیاز به اطلاعات، جمع

،  Alamoz Kourabaslou, (2011)یابد. که این نتایج با مطالعات مدیران نیز افزایش می

Niazazari, Kioumars et al, (2015)  ،Shariatmadrai & Bakhtiari, (2014)  ،( Feng & 

Ha, (2016  که سواد اطلاعاتی نقش بسزایی در توان بیان کرد رو چنین میهمسو بوده. ازاین

توجه این است که از بین چهار مؤلفه سواد اما نکته قابل بهبود عملکرد مدیران مدارس دارد.

بارتی داری نداشته . به عوتحلیل اطلاعات با عملکرد مدیران اثر معنیاطلاعاتی تنها ارزیابی و تجزیه

بینی عملکرد مدیران را ندارد. درواقع عدم یشوتحلیل اطلاعات توان پی ارزیابی و تجزیهمؤلفه

نابراین ب تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد.وجود سیستم ارزیابی مناسب در این خصوص می

اطلاعاتی موردنیاز از میان  منابع ذخیره و بازیابی سریع، و دقیق مدیران مدارس برای دسترسی

 ارتقای با هامهارت این که هستند، ایویژه هایمهارت کسب انبوه منابع اطلاعاتی موجود نیازمند

 اقیانوس در پیوسته باشند هاتوانایی این فاقد که مدیرانی شود. سازچاره تواندمی اطلاعاتی سواد

 گسترده ارتباط و کاری ماهیت سبب به. درواقع امروزه مدیران مدارس اندسردرگم عظیم اطلاعات

اما در  .هستند نیازمند ابزار این به ارتباطی و اطلاعاتی هایفناوری تابانش روند و اطلاعاتی منابع با

ائید هم تپذیری سازمانی بر عملکرد نتایج پژوهش اثر این دو متغیر را بر رویخصوص اثر انعطاف

، Brana and Udreab, 2016 ،Phillips et al 2017های نمایید. که این نتیجه با پژوهشمی

Esilizadeh and Abedini, 2017 Yazdanpanah & Soltani, 2014  همخوانی دارد. بنابراین

پذیری سازمان افزایش یابد عملکرد سازمان بهبود پیدا توان عنوان کرد که هر چه قدر انعطافمی

 برای را پذیریانعطاف به دستیابی پویایی محیطی جامعه امروزی و سریع تحولات کند.می
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 ضرورتیک  به انسانی منابع پذیریدرواقع انعطاف .است وری تبدیل کردهبه یک امر ضر ها سازمان

 واکنش قابلیت سازمان به که است شدهتبدیل امروزی پویای و نامطمئن محیط در انکارناپذیر

آموزشی  عنوان راهبرانمدیران مدارس نیز به دهد.می را محیطی سریع تغییرات برابر در مناسب

شود و نقش و جایگاه والای وپرورش محسوب میحقق اهداف آموزشکه یکی از عناصر اصلی ت

ا کند تا توانایی کلی خود ربه افراد کمک می. مدیران منعطف دارند از این قاعده مستثنا نیستند

 .دبینی و پویا سازگار کننپیشبا اوضاع و شرایط ناآشنا، غیرقابل

پذیری سازمانی بر عملکرد مدیران تأثیر درنهایت مشخص گردید که سواد سازمانی و انعطاف    

سواد  رهاییمتغ ینب یونرگرس یبدیگر با توجه به مثبت بود ضرعبارتبهداری دارد. مثبت و معنی

 رییپذو انعطاف یتوان گفت سواد سازمانمی یرانو عملکرد مد یپذیری سازمانانعطاف ی،سازمان

پذیری انعطاف یزاندارند، هراندازه که م یردایتأثیر مثبت و معن یرانمد کردبر عمل یسازمان

ا توجه بو برعکس.  یابدیم یشافزا یزن یرانعملکرد  مد یزانبالاتر باشد م یو سواد سازمان یسازمان

پذیری سازمانی و سواد سازمانی بر عملکرد مدیران توان به تأثیر انعطافمی به نتایج پژوهش حاضر

ها در این پژوهش خلأد لازمه بقای سازمان است، بدون شک که افزایش عملکرپی برد، ازآنجایی

 های در  این زمینه در راستای کاری مدیران مدارسحوزه کاملاً مشهود است و انجام پژوهش

تواند به افزایش عملکرد هرچه بیشتر مدیران بیانجامد. بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می

هایی در زمینه  ریزان آموزشی به برگزاری کارگاهن و برنامهگذاراسیاست کهگردد پیشنهاد می

ها با پذیری مدیران مدارس اهتمام ورزند و این کارگاههای سواد اطلاعاتی و انعطافتقویت مهارت

 استفاده شود. هایدوره ارائه توجه به نیاز مدیران ارائه گردد و همچنین از اساتید مجرب برای

پذیری خود را ارتقا د که مدیران مدارس برای بهبود عملکرد انعطافگردپیشنهاد میهمچنین 

 ساختارها و فرآیندها بایستمی سازمان مدیران پذیریانعطاف قابلیت افزایش منظوردهند و به

موزان، معلمان، والدین و تغییرات آها باید خود را با نیازهای دانش آورند. آن فراهم را منعطفی

 توان عنوان کرد که مدیران برای بهبود عملکرددی سازگار نمایند. درنهایت میتکنولوژیکی و اقتصا

های  ضمن خدمت خود باید مهارت سواد اطلاعاتی خود را ارتقا دهند، در این خصوص باید  آموزش

اعطای  با ارائه گردد، همراه  اطلاعات صحیح کارگیریبه و یابیاطلاع هایمناسبی در زمینه  مهارت

 بر اساس کسب این شغلی ارتقای سیستم برقراری و دوره در هر قبولی برای خاص اتامتیاز

آموزشی در زمینه  نیازهای تعیین برای سالیانه نظرسنجی که شودمی ها. در ضمن پیشنهادمهارت

 شود.  سواد اطلاعاتی مدیران انجام
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 های پژوهش:موانع و محدودیت

 مدیران عدم توجه به شرایط اجتماعی و شخصیتی -

نگاه تردیدآمیز مدیران به دسترسی محدود به مدیران به دلیل مشغله کاری زیاد و  -

   صحیح از مفاهیم مدیریتی و نداشتن درک پژوهش

های خاص علوم اجتماعی است، های این پژوهش که از ویژگیترین محدودیتاز مهم -

 ست.ها خارج از دسترس پژوهشگر اتأثیر متغیرهایی است که کنترل آن

 یدههای خودگزارشپژوهش استفاده صرف از پرسشنامه ینا هاییتازجمله محدود -

 یرها استمتغ یابیارز یبرا

 .ها بودداده یآوری مقطعو جمع یو بررس مدیران مدارس گیلان غرب پژوهش به  نمونه
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