تاریخ دریافت مقاله0314/17/01 :
تاریخ بررسی مقاله0314/10/14 :
تاریخ پذیرش مقاله0314/01/01 :
DOI: 10.22055/jiops.2017.23788.1063

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی
دانشگاه شهید چمران اهواز ،پاییز و زمستان 0314
دورهی دوم ،سال  ،1شماره 1
صص011-011 :

رابطه علی رهبری سازمانی با چابکی سازمانی :نقش میانجیگر رضایت
شغلی و تعهد سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران


قنبر امیرنژاد
چكیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی رهبری سازمانی با چاابیی ساازمانی باا توجاه باه نقاش
میانجیگر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود .طرح پاژوهش از ناو توصاییی و مبتنای بار الگویاابی
معادالت ساختاری میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل  311نیر از کارکنان شرکت ملی حیاری ایران
بود 071 .شرکتکننده در پژوهش با استیاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .بهمنظور
جمعآوری دادهها از چهار پرسشنامه رهبری سازمانی ،چابیی سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی
استیاده شد .یافته ها بیانگر برازش الگوی پیشنهادی با دادهها بود .نتایج همچنای نشاان دادناد رهباری
سازمانی از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر چابیی ساازمانی داشات.
معنیداری مسیرهای مستقیم رهبری سازمانی بر رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و چابیی سازمانی و نیز
رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر چابیی سازمانی نیز مورد حمایت قرار گرفت.

کلیدواژگان :رهبری سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،چابیی سازمانی

 استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز (نویسنده مسئول)
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مقدمه
محیط کسب و کار امروزی مملو از رقاباتهاای ساازمانی اسات و کوچا تاری لغازش
میتواند به زوال ی

سازمان منجر شود (آذر ،تیزرو ،مقبل با عرضو انواری رستمی .)0370 ،در

ای میان برخی سازمانها به سختی به فعالیت خود ادامه میدهند یا گاهی باا شیسات مواجاه
میشوند ،زیرا قابلیتهای سازمانی 0آنها پاسخگوی تغییارات محیطای نیسات .تغییارات در محایط
خارجی ،سازمانها را وادار به نشان دادن واکنش و اعمال تغییر مینماید و به تبع آن تالشهای
فراوانی بهمنظور افزایش سرعت و انعطافپذیری سازمان صاورت مایگیارد .مهندسای مجادد
فرآیندها ،اجرای برنامههای تقویت کارکنان ،حرکت به ساوی ساازمانهاای مجاازی ،افازایش
توانایی پاسخگویی مؤثر به نیازهای مشتریان و تحلیل بازار و پاسخ اثرگذار نسبت به تغییارات،
از جمله فعالیتهایی هستند که در ای راستا انجام میگیرند (سهرابی .)0300 ،لذا در دنیای پار
رقابت امروزی بهمنظور ساازگاری باا تغییارات جدیادی کاه در دنیاای رقاابتی رخ مایدهاد،
سازمانها میبایست به تطابق با تغییرات بیندیشند و به دنبال بهرهگیری از فرصاتهاای باالقوه
باشند .ییی از پارامترهایی که بهمنظاور افازایش انعطاافپاذیری ،سارعت عمال و کیییات مطارح
میگردد ،چابیی سازمانی 1است .چابیی سازمانی به میهوم قابلیت انطباقپذیری بااال بادون نیااز باه
انجام تغییر دائمی است .در واقع سازمان میتواند ظرفیتی را در ساختار و روشهاای عملیااتی خاود
به وجود آورد که انعطافپذیری ،تغییر و تطبیق با شرایط متغیر را بدون نیاز به انجاام مجموعاهای از
تغییرات دائمی ،اجباری و بنیادی ایجاد نماید (خورشید و محیوظی موسوی.)0301 ،
سازمانهای مختلف با ویژگیها و شرایط متیاوت ،تغییرات مختلیی را که شاید مختص آنهاا
باشد ،تجربه میکنند (جعیرنژاد و شهایی .)0301 ،آنها از ای تغییرات بهعنوان فرصتهایی برای
کسب مزیت رقابتی در بازار بهرهبرداری میکنند (ماسیل .)1110 ،3بنابرای سازمانها به تعادادی
از قابلیتهای برجسته برای مقابله سریع با ای تغییرات نیاز دارند .چابیی سازمانی ،توانااییهاای
استراتژی

اساسی و عمدهای هستند که سازمان را برای واکانش نسابت باه تغییارات و اساتقرار

پایههای رقابتی خود توانمند میسازند (اژدری ،رحیمی ،قیتانی و اژدری.)0310 ،
1- organizational capabilities
2- organizational agility
3- Maskell
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چابیی سازمانی را معموالً بهعنوان راهبردی توصیف میکنند که در محیطهایی باا ویژگای
عدم اطمینان و باه سارعت در حاال تغییار اعماال شاود .چاابیی را بایاد از میهاوم مختصار
انعطافپذیری که مربوط به مسائل عملیاتی روزانه است ،متمایز کرد .در واقع چابیی ساازمانی
توانایی برای پاسخگویی راهبردی به عدم قطعیت است (بارو ،همینگاوی و اساترات .)1110 ،0
سازمان های تولیدی و خدماتی امروزی که در محیطی بسیار پویا در حال انجام فعالیت هستند،
وظییه بسیار سنگینی را در راستای پاسخگویی به نیازهای مشاتریان در جهات ایجااد روییارد
کیییتمداری و یا ارائه خدمات منطبق با نیازهای جامعه بر عهده دارند .از طرف دیگر ،به دلیل
ماهیت فعال سازمانها و محیط پویای آنان که همواره با عادم اطمیناان هماراه اسات ،تواناایی
سازمان نسبت به دریافت سریع نیازمنادیهاا و تغییارات در نیازهاای مشاتریان و پاساخگویی
سریع در راستای افزایش قابلیت انعطاف پذیری سازمانی نقاش بسایار عمادهای را در افازایش
رضایت مشتریان سازمان اییا میکند .از ای رو میتوان گیت ییی از ضرورتهای سازمانهای
کنونی ،ایجاد سازمانی چاب

به همراه کارکنانی چاب

است که در محایطهاای کاار باه باا عادم

اطمینان باال ،بتواند به سرعت به نیازها و تغییرات پاسخگو باشد (آقایی و آقایی.)0313 ،
ژانگ و شرییی )1111( 1ی

روش شناسی را برای دساتیابی باه قابلیاتهاای چاابیی در

شرکتهای تولیدی توسعه دادند و آنها را به چهار دسته عمده تقسیم کردند -0 :پاسخگویی،3
که به توانایی شناسایی تغییرات ،پاسخ سریع و بهرهگرفت از آنها اشااره دارد  -1شایساتگی،4
که به کارآمدی و اثربخشی در کسب اهداف و مقاصاد ساازمان اشااره دارد  -3انعطاافپاذیری ،1کاه
عبارت است از توانایی جریان دادن به فرآیندهای مختلف و کسب اهداف مختلف با استیاده از
امیانات ییسان  -4سرعت عمل ،1که به معنای تواناایی انجاام فعالیاتهاا در کمتاری زماان
ممی میباشد (الماهامیاد ،آوارد و ما آداماز .)1101 ،7چاابیی باه تواناایی رهبار در ایجااد
چشم انداز و مأموریت چاب

نیاز بساتگی دارد .ایا عامال بارای کنتارل و پاذیرش تغییار و
Brue, Hemingway, & Strathern
Zhang & Sharifi
responsibility
competence
flexibility
speed
Almahamid, Awward, & Mcadams
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سازگاری فوری با آن یا حتی ایجاد تغییر در شرایط بازار برای کسب مزیت رقابتی ،به وسیله پااداش
و تشویق پشتیبانی میشود .رهبری با نیوذ در کارکنان و تشویق آنها به کسب دانش و مهاارتهاای
جدید ،بستر الزم را برای ایجااد ساازمان یادگیرناده و در نتیجاه افازایش چاابیی ساازمانی فاراهم
مینماید (جعیرنژاد و شهائی .)0301 ،رهبری بهعنوان ی
زور برای هدایت و هماهنگی فعالیتهای اعضای ی

فرآیند ،به معناای اساتیاده از نیاوذ بادون
گروه در جهت تحقق هدف و بهعناوان یا

صیت ،به معنای مجموعهای از ویژگیهاست که به افرادی کاه چنای نیاوذی را باا موفقیات بیاار
میبرند ،نسبت داده میشود .از نقطه نظر سازمانی ،رهبری دارای اهمیت حیاتی اسات زیارا رهباری
نیوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه دارد .عالوه بر ای  ،دلیال دیگار اهمیات رهباری آن اسات کاه
رهبر کوششهای گروه را در جهت هدفی هدایت میکند که هدف مورد نظر خود او نیز مایباشاد.
مدیری که برای هدایت فعالیتهای زیردستانش به زور متوسل مایشاود ،اعماال رهباری نمایکناد
(مورهد و گرییی  ،0111 ،ترجمه الوانی و معمارزاده .)0311 ،سازمانهای چاب

به آسانی میتوانناد

تغییر قابل توجهی را در تمرکز ،تنو بخشی و نوسازی کسب و کار خود برای تسریع در رسیدن باه
ی

هدف خاص ایجاد کنند و در ای بی  ،رهباران در پاذیرش تحاول ،ضاروری و حاائز اهمیات

هستند (جعیرنژاد و شهائی)0301 ،
رهبران اثربخش میتوانند گسترهای که سرمایهگذاری در چابیی ،تغییرات ساازمانی موفاق را
ایجاد میکند ،افزایش دهند .به عبارت دیگر رهبران واقعی ،آنهایی هستند که چشماناداز شایافی
را برای سازمان تدوی کرده ،بر روندها توجه داشته و دقیقاً بدانند که چگونه منابع را برای انجاام
تغییرات ضروری تنظیم کنند .بزرگتری مانع برای چابیی سازمانی ،فقدان ی

راهبارد شایاف و

تعهد 0اندک ،یا بی تعهدی سطوح ارشد سازمان میباشد .در مجمو  ،تجربه نشان داده که رهباران
واقعی آنهایی هستند که نظرات ،الگوها و روییردهای جدید را آزماوده و در پایاان چشاماناداز
درستی از آنچه که آنان قصد ایجاد آن را دارند ،بیان میکنند (جعیرنژاد و شهائی.)0301 ،
حمایت مدیریت از رفتارهای اخالقی 1موجاب افازایش رضاایت شاغلی ،3ساط تعهاد و
عملیرد مؤثر کارکنان و سازمان میشود (گلپرور و نادی .)0301 ،هر اندازه مدیران سازمانهاا
1- commitment
2- ethical behaviors
3- job satisfaction
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نسبت به رضایت شغلی و مسائل کارکنان وقاوف بیشاتری داشاته باشاند ،بهتار مایتوانناد باا
برنامهریزی منطقی عالوه بر افزایش سط رضایت کارکنان ،موجبات ارتقاء وبهرهوری ساازمان
را نیز فراهم آورند .رهبری مهمتری و ارزشمندتری عاملی است که نقاش بسازایی در تحقاق
رضایت شغلی اییا مینماید ،زیرا اجرای موفقیتآمیاز هار برناماهای مساتلزم وجاود مادیرانی
توانمند و کاراست و اگر مدیران در اییای نقش و رساالت خاود کوتااهی کنناد نتاایج زیانباار
بهطور مستقیم متوجه گاروه یاا ساازمانی اسات کاه باا آن ساروکار دارناد (قلایزاده ،فاانی و
احمدوند.)0301 ،
سب

رهبری صحی  ،افزایش رضایتمندی شغلی و تعهد ساازمان در کارکناان و افازایش

بهرهوری فردی ،شغلی ،سازمانی و ملی را به همراه خواهد داشت (رضایی و ساعتچی.)0300 ،
همچنان که پیالی و ویلیامز )1114( 0در تحقیق خود نشان دادند رهبری تحولآفاری موجاب
افزایش تعهد و بهبود عملیرد پیروان خواهد شد (پیالی و و یلیامز .)1114 ،جیجسل ،سالیگرز
لیتوود و یانتزی )1113( 1بیان کردند که رهبری اثربخش بر میزان تعهد و تالش کارکناان تاأثیر
میگذارد (جیجسل و همیاران .)1113 ،کرماینیاا ،سالیمی و امینای ( )0301بیاان کردناد کاه
بهمنظور افزایش بهرهوری در سازمان ،الزم است به سب

رهبری مادیران و تعهاد آناان توجاه

خاص شود .المبرت و ناگنت ) 0111( 3بیان کردناد کاه مادیران باا اساتیاده از ساب

صاحی

رهبری می توانند رضایت شاغلی کارکناان وبهارهوری ساازمان را افازایش دهناد .امیرکبیاری،
خدایاری ،نظری و مرادی ( )0301بیان کردند که تعهد کارکنان به ساازمان بار عملیارد آنهاا
تأثیر خواهد گذاشت .مطالعات انجام گرفته توسط ایافالدانو و موچینسایی ،)0101( 4هاکات و
گوی  ،)0101( 1موچینسیی )0177( 1حاکی از آن است که رضایت شغلی به شادت عملیارد،
تعهد و تمایل به رفتارهای انحرافی در محیط کار را تحت تأثیر قارار مایدهاد .نتاایج تحقیاق
عزیزینژاد ،جناآبادی و مرادزاده ( )0313نشان دادند که سب

رهبری اثر مساتقیم و مثبات بار

عملیرد سازمانی دارد .نتایج تحقیق احمدی ( )0313رابطه میان سب

رهبری تحولی و چابیی

Pillai & Williams
Geijsel, Sleegers, Leithwood, & Jantzi
Lambert & Nagent
Iaffaldano & Muchinsky
Hacket & Guion
Muchinsky
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سازمانی را تأیید کرد .پترلوک ،وستوود و کاروفورد )1111( 0نشان دادند که ساب

رهباری باا

تعهد سازمانی 1کارکنان رابطه نیرومندی دارد .لوک و جونز )0111( 3به ای نتیجه رسایدند کاه
در واحدهایی که سب

مدیریت مشارکتی اجرا مایشاود ،ساط بااالیی از تعهاد ساازمانی در

مدیران و کارکنان وجود خواهد داشت .آرنولاد ،باریناگ و کاالوی )1110( 4بیاان کردناد کاه
رهبران تحولآفری موجب تعهد پیروان به سازمان خواهند شد .طاهری الری و عقیلی ()0311
نشان دادند که بی سب های رهبری با تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.
گلپرور و نادی ( )0300بیان کردند افرادی که تصور میکنناد مادیرانشاان در ساازمان از
رفتار و ارزشهای اخالقی حمایت میکنند ،بهطور طبیعی سازمان را نسبت باه خاود ساازمانی
منصف ادراک خواهند کرد .چنی ادراکی از منصیانه بودن نحوه برخورد سازمان با کارکنان نیاز
در ی

چرخه موجب رضایت شغلی کارکنان در ابعاد مختلف میشود .نتایج تحقیاق

نترلنادز1

( )1114بیانگر رابطه مثبت رفتارهای اخالقی مدیران باا رضاایت شاغلی کارکناان باود .نتاایج
بررسی هرباچ )1117( 1نشان داد که تأثیر ارزشهای اخالقی متناسب با نگرشهاا و رفتارهاای
مدیر است .ای که مدیران چگونه ارزشهای سازمانی را درک میکنند بهطور مستقیم باا تعهاد
سازمانی ،رضایت شغلی و رفتارهای تطبیقی ارتباط دارد.
رضایت شغلی ییی از عمدهتری و شاید جنجال برانگیزتری میاهیمی است که در تماامی
سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده است (احساانی ،صاداقتی و
قنبری .)0310 ،در مباحث مدیریت منابع انسانی پدیده رضایت شاغلی ییای از شااخصهاای
کیییت زندگی کاری می باشد .هر چه سازگاری بی کارکنان و اهاداف ساازمانی بیشاتر باشاد،
انگیزش ،عملیرد و رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش مییاباد (صاادقی و فتحای .)0300 ،در
عی حال اغلب تحقیقات ای حوزه به باور محققانی چاون اوکپاارا ،اسایوواال

و

ارونادو7

( )1111بر ای امر تأکید فزاینادهای نماودهاناد کاه رضاایت شاغلی کارکناان تاا انادازه قابال
Peterlok, Westwood, & Carawford
organizational commitment
Leveck & Jones
Arnold, Barling, & Kelloway
Netherlands
Herrbach
Okpara, Squillace, & Erondu
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رابطه علي رهبري سازماني با چابكي سازماني :نقش ...

999

توجهی تحت تأثیر و نیوذ توانایی مادیران در مادیریت رفتارهاا و شارایط در محایط کاار قارار
میگیرند .اسپیتور )1111( 0معتقد است که رضایت شغلی نگرشی است کاه چگاونگی احساا
مردم را نسبت به مشاغلشان بهطورکلی و یا نسبت به حیطههای مختلف آن نشان میدهاد .بادون
ش

اندازهگیری میزان خشنودی شغلی کارکنان و بررسی نقاط قوت و ضعف مؤثر در کاهش یاا

افزایش خشنودی کارکنان ،سازمانها را در ارائه خدمات بهتر ،تولید محصول مناسابتار و نهایتااً
ارتقاء بهرهوری کم

خواهد کرد (امی بیدختی و صال پور .)0301 ،مطالعاه رضاایت شاغلی از

دو بعد حائز اهمیت است :نخست ،از جنبه انسانی ،شایسته است با کارکنان به صورت منصیانه و
با احترام رفتار شود و دوم ،از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی میتواند رفتاار کارکناان را
به گونهای هدایت نماید که بر کارکرد و وظایف سازمانی آنها تأثیر بگذارد و به باروز رفتارهاای
مثبت از طرف آنها منجر گردد (اسپیتور .)1111 ،معموالً مدیران به سه دلیل به مسائله رضاایت
شغلی کارکنان خود توجه میکنند :نخست میتوان بای میازان رضاایت شاغلی فارد و تولیاد یاا
بهرهوری ی

رابطه مستقیم مشاهده کرد دوم به نظر میرسد رضایت شغلی افراد با میزان غیبات

و جابجایی آنها رابطه معیو
کارکنان خود احسا

دارد و درنهایت مایتاوان اساتدالل کارد کاه مادیران در برابار

مسئولیت انسانی میکنند (سلیمانی.)0371 ،

رضایت شغلی بالفاصله پس از ورود به سازمان شیل میگیرد در حاالیکاه تعهاد ساازمانی باه
کندی توسعه مییابد ،لذا رضایت شغلی پیش شرط تعهد ساازمانی اسات .تعهاد ساازمانی موجاب
حضور فعال فرد در سازمان میشود میزان تمایل به ادامه فعالیت فرد را در سازمان افزایش مایدهاد
و درنهایت موجب افزایش عملیرد شغلی بیشتر میشود (به نقل از زکی.)0307 ،
تعهد سازمانی ی

حالت روانشناختی است که بیانگر رابطاه فارد باا ساازمانش اسات ،او را باه

سازمانش متعهد مایساازد و سابب مانادگاری وی در ساازمان مایشاود .همچنای  ،ناوعی ثباات
روانشناختی و حس همیاری و کم

به سازمان در فرد ایجاد میکند و در نتیجاه وی را باه اجارای

اقداماتی ملزم و متعهد میسازد که به تحقاق اهاداف ساازمان منجار مایگاردد (خورشاید.)0311 ،
کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هساتند ،نظام بیشاتری در کاار خاود دارناد ،مادت بیشاتری در
سازمان میمانند و بیشتر کار میکنند .تعهد باال موجب بهرهوری است زیارا افازایش تعهاد (در حاد
1- Spector
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مطلوب) موجب ارتقاء سازگاری فرد با سازمان و عدم مقاومت او در برابر تغییرات ،باروز خالقیات
فردی و نیز استیاده کارآمد از منابع انسانی میشود که ایا هماه خاود افازایش بهارهوری را در پای
خواهد داشت (شییعی.)0311 ،
مودی ،استیر

و پورتر )0171( 0اظهار می دارند که تعهدی که از سوی ی

فرد احساا

میشود در جهت نگهداشت وی در سازمان و هدایت او بارای پاذیرش اهاداف و ارزشهاای
سازمان عمل میکند .هنگامیکه تعهد کاهش یابد ،بهرهوری کاهش یافته ،غیبات و جاباهجاایی
افزایش مییابد .به همی دلیل مادیریت ،راهبردهاای زیاادی را بارای حیا و افازایش تعهاد
سازمانی انجام میدهد که شامل غنایساازی شاغل و توانمندساازی اسات (گارسایا.)0117 ،1
بهطور منطقی انتظار میرود به آن اندازه که کارکنان خود را به سازمان متعهاد مایدانناد ،باروز
رفتار اخالقی از سوی کارکنان افزایش مییابد (بیر ،هانت و اندروز .)1111 ،3به ایا صاورت
که افراد متعهدتر ،پایبندی بیشتری به ارزشها و اهداف سازمان داشته ،نقش خود را فعاالناهتار
اییا میکنند و نیز کمتر اقدام به ترک سازمان میکنند و بیشتر درصدد یافت فرصتهای شاغلی
جدید برمیآیند (بهروان و سعیدی .)0300 ،شرکت ملی حیاری ایران نیاز کاه درصادد ارتقااء
جایگاه خود در بازارهاای داخلای و خاارجی و همچنای بهباود مساتمر فرآینادها و افازایش
رضایت مشتریان است ،میبایست زیرساختهای الزم جهت دستیابی به ای اهاداف را فاراهم
آورد .لذا کاهش زمان و هزینه و افزایش کیییت و سرعت عمل و همچنی برخورداری از منابع
انسانی شایسته و تجهیزات پیشرفته در جهات افازایش بهارهوری و نیال باه اهاداف چاابیی
سازمانی را الزامی میکند .بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که با توجه به اهمیات ارتقااء
چابیی سازمانی و عواملی چون رهبری سازمانی و نگرشهاای شاغلی در باروز و اعماال آن،
هنوز فقدان تحقیقات تجربی در ای خصوص وجود دارد .با توجه باه مباانی نظاری و پیشاینه
پژوهشی ،پژوهش حاضر الگویی را ارائه می دهد که رابطه علای رهباری ساازمانی باا چاابیی
سازمانی را با توجه به نقش میانجی گر رضاایت شاغلی و تعهاد ساازمانی ماورد آزماون قارار
میدهد .از ای رو سؤال اصلی تحقیق ای است که آیا الگوی پیشنهادی برازناده دادههاسات .
1- Mowday, Steers, & Porter
2- Garcia
3- Baker, Hunt, & Andrews
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شیل  0الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان میدهد.

شكل  .9الگوي پیشنهادي پژوهش

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
جامعه آماری پژوهش شاامل  311نیار از کارکناان ادارات و مادیریتهاای شارکت ملای
حیاری ایران بوده است .شرکتکنندگان در پژوهش  071نیار بودناد کاه باا اساتیاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده از ای جامعه انتخاب شدند.

ابزار پژوهش
در ای پژوهش جهت سنجش رهبری سازمانی از پرسشانامه محقاقسااخته اساتیاده شاد.
جهت اندازه گیری رضایت شغلی از پرسشنامه باریفیلاد و روث )0110( 0اساتیاده شاد .ایا
پرسشنامه دارای  1گویه میباشد .جهت سنجش تعهاد ساازمانی از پرسشانامه تعهاد ساازمانی
الینگر ،ماسگرا ،الینگر ،باچراچ ،المادگبس و وانگ )1101( 1اساتیاده شاد .پرسشانامه چاابیی
سازمانی نیز ی

پرسشنامه محقق ساخته توسط خسرویپور و امیرنژاد ( )0313اسات و دارای

 1گویه میباشد تمامی پرسشنامهها بر مبنای مقیا

پنج درجهای لییرت درجهبندی شدهاند.

1- Brayfield & Roth
2- Ellinger, Musgrove, Ellinger, Bachrach, Elmadag Bas, & Wang
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بهمنظور تعیی پایایی پرسشنامه های مذکور از روش آلیای کرونباخ بهره گرفته شده اسات.
ضریب آلیای کرونباخ پرسشنامه رهبری سازمانی  ،1/11رضایت شغلی  ،1/07تعهاد ساازمانی
 1/00و چابیی سازمانی  1/01بهدست آمد .همچنی جهت آزمون روایی ساؤاالت از دو روش
روایی محتوا و روایی عاملی استیاده شد .برای سنجش روایی محتوای پرسشنامههاا از نظارات
جمعی از متخصصان ،اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استیاده شد و نهایتاً اطمینان حاصال
شد که پرسشنامهها همان سازه موردنظر را میسنجند .آزمون روایی عااملی پرسشانامه نیاز باا
تحلیل عاملی تأییدی و با استیاده از نرمافزار لیزرل انجام گرفت.

کم

یافتهها
جدول  0میانگی  ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .9انحراف معیار ،میانگین و ضرایب همبستگي متغیرهاي تحقیق
انحراف

متغیر

معیار

میانگین

رهبري

رضایت

تعهد

چابكي

سازماني

شغلي

سازماني

سازماني

0

رهبری سازمانی

1/701

3/114

رضایت شغلی

1/031

3/011

**

تعهد سازمانی

1/711

3/114

**1/143

**1/171

چابیی سازمانی

1/017

3/143

**

**

1/011
1/711

0
1/730

0
**

1/101

0

بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از الگویابی معادالت ساختاری استیاده شاد .نتاایج بار
اسااا

شاااخصهااای باارازش عبااارتانااد ازGFI=1/11 RMSEA=1/113 x2/df=0/47 :

 CFI =1/11 NNFI=1/10 NFI=1/11 AGFI=1/01بهدسات آمدناد .نتاایج همچنای نشاان
دادند که تمامی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم معنیدار بودند.
شیل  1الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را به همراه ضرایب مسیر نشان میدهد.
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شكل  .2الگوي پیشنهادي پژوهش حاضر به همراه ضرایب مسیر

بحث و نتیجهگیري
هدف ای پژوهش بررسی تأثیر رهبری سازمانی بر چابیی ساازمانی باا نقاش میاانجیگار
رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رهباری ساازمانی تاأثیر
معناداری بر تعهد سازمانی ،رضاایت شاغلی و چاابیی ساازمانی داشات .زماانی کاه کارکناان
احسا

کنند ارتباط بی مدیران و کارکنان آزاد و صادقانه است پرداخت پاداش عادالنه اسات

و رهبران به وعدههای خود عمل میکنند فرد احسا

بهتری نسبت به شغل خود و سازمانش

پیدا خواهد کرد .گلپرور و نادی ( )0301نیز بیان کردند افرادی که تصور میکنند مدیرانشاان
در سازمان از رفتار و ارزشهای اخالقی حمایت میکنند ،بهطور طبیعی ساازمان را نسابت باه
خود سازمانی منصف ادراک خواهند کرد.
رفتارهای اثربخش رهبران باعث ایجاد روابط مطلوب میان سرپرستان و کارکنان شده و باه
دنبال آن بر اسا
شغل و احسا

شدت و گستردگی مشارکت فرد در سازمان ،احساا

تعلاق باه ساازمان و

هویت در او رشد مییابد و به افزایش مشارکت گروهی و احسا

وابساتگی

و تعلق نسبت به سازمان منجر خواهد شاد .رضاایی و سااعتچی ( )0300نیاز بیاان کردناد در
سازمانهایی که مدیران آنها سب

رهبری مناسبی را انتخاب میکنند ،تعهد ساازمانی کارکناان

افزایش مییابد.
پژوهش حاضر همچنی نشان داد رهباری ساازمانی تاأثیر مثبات و معنااداری بار چاابیی
سازمانی دارد .رهبران کارآمد و اثربخش از طریق انجام فرآیندهای ماؤثر دساتیابی باه اهاداف
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سازمانی را تسهیل میکنند .در ای راستا کرمینیا و همیاران ( )0301یادآور شدند کاه نیاروی
انسانی با برخورد مناسب قاادر خواهاد باود در راساتای اهاداف ساازمان و در صاورت عادم
هدایت ،در خالف مسیر اهداف سازمان گام بردارد.
تأثیر متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر چابیی ساازمانی نیاز ماورد تأییاد قارار
گرفت .بر ای اسا

می توان نتیجه گرفت که رضایت کارکنان نسبت باه ساازمان و شغلشاان،

تالش آنها را جهت انجام فعالیتهای شغلی و بهبود عملیرد سازمان توسعه میدهد .همچنان
که مجیدی ( )0301در بررسی حاالت مختلف بی رضایت شغلی و عملیرد شاغلی بیاان کارد
در صورتی که به تمام ابعاد رضایت شغلی توجه گردد و معیاری مناسب برای سنجش عملیرد
تعریف شود ،آنگاه میتوان گیت که هم رضایت شغلی موجب عملیرد بهتار مایگاردد و هام
عملیرد بهتر ،اگر همراه با پاداش منصیانه باشد ،سبب افزایش رضایت شغلی میشود .میتاوان
گیت کارکنان زمانی عملیرد فوقالعادهای خواهند داشت که احسا

کنند کار متعلق باه خاود

آنهاست و تعلق روانی نسبت به سازمان داشته باشند و یا هویت خاود را باه ساازمان نسابت
دهند .به عبارتی دارای تعهد سازمانی باالیی باشاند .همچناان کاه کالورساون )1111( 0اظهاار
داشت که تعهد کارکنان ،نیروی قوی و مؤثر در موفقیت سازمانها میباشد.
نتایج همچنی نشان داد که رهبری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر چاابیی ساازمانی از
طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد .بر ای اسا

میتوان نتیجه گرفات کاه رفتارهاای

اثربخش رهبران باعث افزایش آگاهی کارکنان ،مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی،
رشد کیییت زندگی کاری و رضایت شغلی آنها خواهد شد .در ای راستا بهشتیفار و نیاوئی
مقدم ( )0301در تحقیق خود بیان کرد که مدیران بایاد قبال از اخاذ تصامیمات ،راهحالهاای
بسیاری را مورد بررسی قرار دهند و در انتخابهای اخالقی ،مناافع ساازمان را مادنظر داشاته
باشند تا کاربرد اخالقیات منجر به ارتقاء رضایت شغلی ،کاارایی و اثار بخشای ساازمان شاود.
رهبری کارآمد در سازمان و چگونگی ارتباط باا کارکناان ،تمایال کارکناان را بارای مانادن در
سازمان و تالش در راستای دستیابی به اهداف ساازمانی توساعه مایدهاد .باه عباارت دیگار،
افزایش شناخت و بیارگیری رهبری کارآمد و ایجاد روابط مبادلهای مطلاوب میاان کارکناان و
سرپرستان ،باعث ایجاد نگارش مثبات در کارکناان نسابت باه کارآمادی رهبرشاان در انجاام
1- Culverson
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فعالیت های سازمانی میشود .دوبنای ،ریچای و زرباه )1111( 0نیاز بیاان کردناد پایبنادی باه
ارزشهای سازمانی سبب رعایت اصول اخالقی در سازمان میگردد ،باعث ایجاد رابطه خاوبی
بی کارکنان میشود و رفتارهای فرانقشی را افزایش میدهد به گوناهای کاه کارکناان خاود را
جزئی از سازمان دانسته و اهداف سازمان را با اهداف خود مشترک میدانند و همای موضاو
باعث افزایش عملیرد شغلی فرد و در نهایت افزایش بهرهوری سازمانی میگردد .نتایج تحقیق
کیم و برایمر )1100( 1نیز نشان داد که رهبری سازمانی بهطور مثبت با رضایت شاغلی و تعهاد
سازمانی مؤثر مدیران وابسته است.
از جمله محدودیتهای ای پژوهش ای بود کاه مساافت جغرافیاایی واحادها و قسامتهاای
مختلف حیاری و پراکندگی جغرافیایی واحدها کار ،تحقیق را تا حدودی با مشیل مواجه کرده بود.

منابع
فارسي
احسانی ،مریم صداقتی ،مریم و قنبری ،عاطیاه ( .)0310بررسای ارتبااط بای ساب هاای رهباری
سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخشهای داخلای و جراحای بیمارساتانهاای
وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنیاب  .مجله اخالقیات در تحصیل.04-11 ،)0(0 ،

احمدی ،شورش ( .)0313بررسی رابطه سب

رهباری تحاولآفاری بار چاابیی ساازمانی در

بان های دولتی سط شهرستان مریوان .اولی همایش ملی الیترونییی دستاوردهای ناوی
در علوم مدیریت و حسابداری.

اژدری ،ژاله رحیمی ،فرجاله قیتانی ،البرز و اژدری ،پرستو ( .)0310بررسی تأثیر اقادامات مادیریت
منابع انسانی و چابیی سازمانی بر مزیت رقابتی .اولی کنیرانس بی المللی مدیریت ،قم.
امیرکبیری ،علیرضا خدایاری ،ابراهیم نظری ،فرزاد و مرادی ،محماد ( .)0301بررسای رابطاه

بی سب های رهبری تحول آفری و تبادلی با تعهد ساازمانی کارکناان .فرهناگ مادیریت،
.007-041 ،)4(4
1- Dobni, Ritchie, & Zerbe
2- Kim & Brymer
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امی بیدختی ،علیاکبر و صال پور ،معصومه ( .)0301رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در
کارکنان آموزش و پرورش .راهبردی بازرگانی (دانشور رفتار).30-31 ،)11(0 ،
آذر ،عادل تیزرو ،علی مقبل باعرض ،عبا

و انواری رستمی ،علایاصاغر ( .)0307طراحای

الگو چابیی زنجیره تأمی  ،روییرد الگوسازی تیسیری -ساختاری .پژوهشهاای مادیریت
در ایران.0-11 ،)4(04 ،

آقایی ،میالد و آقایی ،رضا ( .)0313ارائاه الگاوی میهاومی چاابیی ساازمانی .رشاد فنااوری،
.37-43 ،)31(01
بهروان ،حسی و سعیدی ،رقیه ( .)0300عوامل مؤثر بر میزان تعهد ساازمانی کارکناان شارکت

گاز نمونه مورد مطالعه :اداره مرکزی اساتان خراساان رضاوی ،شاهر مشاهد .مجلاه علاوم
اجتماعی دانشیدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.011-000 ،)1(1 ،
بهشتیفر ،ملییه و نیوئی مقدم ،محمود ( .)0301رابطه رفتار اخالقی مدیران با رضایت شاغلی
کارکنان .فصلنامه اخالق در علوم و فناوری.73-17 ،)0-1(1 ،
جعیرنژاد ،احمد و شهائی ،بهنام ( .)0301مقدمه ای بر چابیی سازمانی و تولید چابا  .تهاران:
مؤسسه کتاب مهربان نشر .چاپ دوم.
خسرویپور ،الهام و امیرنژاد قنبر ( .)0313تأثیر متغیرهای داخلی فناوری اطالعات و ارتباطاات
بر چابیی ساازمانی در دانشاگاه هاای دولتای اساتان خوزساتان (ماورد مطالعاه :دانشاگاه
کشاورزی شهید چمران) .فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق).47-11 ،)4(0 ،
خورشید ،صدیقه ( .)0311مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بار تعهاد ساازمانی کارکناان :بررسای
موردی بان های دولتی شهر کرمان .مجله فرآیند مدیریت توسعه.001-047 ،)0(11 ،
خورشید ،صادیقه و محیاوظی موساوی ،ساید حسا ( .)0301الگاو سانجش و تحلیال نیااز
سازمان های تولیدی به چاب

شدن با استیاده از تینی های تصمیمگیری چناد شاخصاه و

روییردی فازی .مجله مدیریت صنعتی.37-11 ،)4(1 ،
رضایی ،لیال و ساعتچی ،محمود ( .)0300رابطه بی سب

رهباری مادیران باا تعهاد ساازمانی

کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران .مجله آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)-007 ،)1(1 ،
.11
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زکی ،محمدعلی ( .)0307بررسی تحقیقات رضایت شاغلی در ایاران (تحلیال محتازای پایاان
نامه های تحصیالت تیمیلی دانشگاههای دولتی طی سالهاای  0310تاا  0307موجاود در

پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران) .فصلنامه پژوهشهاای مادیریت مناابع انساانی
دانشگاه جامع امام حسی ( ).014-71 ،)0(0 ،
سلیمانی ،محمدرضا ( .)0371رضایت شغلی کتاباداران و تاأثیر آن بار کیییات ارائاه خادمات

کتابخانااه  ،اطااال رسااانی و کتابااداری .تحقیقااات کتابااداری و اطااال رسااانی دانشااگاهی
(کتابداری سابق).41-11 ،)31(31 ،

سهرابی ،روحاهلل ( .)0300الگوی عملیاتی برای ارزیابی و سانجش چاابیی در زنجیاره تاأمی
شرکت ملی نیت :مورد مطالعه شرکت ملی مناطق نیتخیز جنوب( .رساله دکتری مدیریت
صنعتی) .دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
شییعی ،مهرداد ( .)0311تعهد سازمانی در شرکتهای نوپای دانش بنیان ،عامل انسجام و بقاای
کسب و کار در محیط رقابتی .فصلنامه رشد و فناوری.44-11 ،)34(1 ،
صادقی ،عبا

و فتحی ،بهم ( .)0300بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان در

شهرستان ماسال در استان گیالن .پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی.11-71 ،)1(1 ،

طاهری الری ،مسعود و عقیلی ،طیبه ( .)0311بررسی رابطه بی سب های رهبری با تعهاد ساازمانی
کارکنان .کنیرانس ملی کارآفرینی .تعاون ،جهاد اقتصادی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد نایی .
عزیزینژاد ،بهاره جناآبادی ،حسی

و مرادزاده ،عبدالباسط ( .)0313طراحی الگو تاأثیر ساب

رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمناد و عملیارد ساازمانی باا اساتیاده از روش الگویاابی
معادالت ساختاری .پژوهشهای مدیریت عمومی.70-03 ،)11(7 ،
قلیزاده ،محمدرضا فانی ،علیاصغر و احمدوند ،علیمحمد ( .)0301بررسی تأثیر سب هاای
رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی (مطالعه موردی کارکنان معاونات طارح و
برنامه و بودجه ناجا) .فصلنامه توسعه انسانی پلیس.11-41 ،)10(7 ،
کرمی نیا ،رضا سلیمی ،سیدحسی

و امینی ،علی ( .)0301رابطه ساب

رهباری باا فرهناگ و

تعهد سازمانی در نیروهای نظامی .مجله طب نظامی41-44 ،)1(01 ،
گلپرور ،محس و نادی ،محمدعلی ( .)0301رابطه حمایت مدیریت از رفتارهاای اخالقای باا

)2  شماره،9314  پاییز و زمستان،2  سال،(دورهي دوم
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.011-041 ،)1(14 ، مجله روانشناسی.رضایت شغلی معلمان
.11-0،31 ، نشریه علوم اجتماعی. رضایت شغلی و عملیرد.)0301(  عبداهلل،مجیدی
 ترجمه سیدمهدی الوانی و غالمرضا. رفتار سازمانی.)0111(  رییی،  گرگوی و گرییی،مورهد
. انتشارات مروارید: تهران.)0311( معمارزاده
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