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رضایت  گرنقش میانجی :چابکی سازمانی با رهبری سازمانی رابطه علی

 شغلی و تعهد سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران
 

 قنبر امیرنژاد

 

 چكیده
نقاش  توجاه باه   باا   چاابیی ساازمانی   ابرهبری سازمانی رابطه علی بررسی حاضر هدف پژوهش 

 الگویاابی و مبتنای بار   توصاییی   از ناو   وهش. طرح پاژ بود رضایت شغلی و تعهد سازمانی گرمیانجی
 نیر از کارکنان شرکت ملی حیاری ایران 311 شاملجامعه آماری پژوهش باشد. می معادالت ساختاری

منظور به. ندگیری تصادفی ساده انتخاب شدروش نمونه در پژوهش با استیاده از هکنندشرکت 071 بود.
ی سازمانی، چابیی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ها از چهار پرسشنامه رهبردادهآوری جمع

رهباری  ها بود. نتایج همچنای  نشاان دادناد    ها بیانگر برازش الگوی پیشنهادی با دادهیافته. شداستیاده 
 .داشات داری بر چابیی ساازمانی  یسازمانی از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معن

و نیز تعهد سازمانی و چابیی سازمانی  ،رهبری سازمانی بر رضایت شغلیقیم داری مسیرهای مستیعنم
 .مورد حمایت قرار گرفتنیز بر چابیی سازمانی و تعهد سازمانی  رضایت شغلی

 

 چابیی سازمانی ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،رهبری سازمانی :کلیدواژگان
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 مقدمه
تاری  لغازش   ازمانی اسات و کوچا   هاای سا  محیط کسب و کار امروزی مملو از رقابات 

 (. در0370، ، تیزرو، مقبل با عرضو انواری رستمی)آذر شودمنجر ی  سازمان تواند به زوال می

 باا شیسات مواجاه    دهند یا گاهیمی به سختی به فعالیت خود ادامه هاای  میان برخی سازمان

 ی نیسات. تغییارات در محایط   پاسخگوی تغییارات محیطا   هاآن 0سازمانیهای ، زیرا قابلیتشوندمی

های نماید و به تبع آن تالشمی را وادار به نشان دادن واکنش و اعمال تغییر هاخارجی، سازمان

گیارد. مهندسای مجادد    مای  سازمان صاورت پذیری افزایش سرعت و انعطافمنظور بهفراوانی 

جاازی، افازایش   مهاای  تقویت کارکنان، حرکت به ساوی ساازمان  های ها، اجرای برنامهفرآیند

به تغییارات،  نسبت به نیازهای مشتریان و تحلیل بازار و پاسخ اثرگذار مؤثر  توانایی پاسخگویی

در دنیای پار   (. لذا0300د )سهرابی، نگیرمی یی هستند که در ای  راستا انجامهااز جمله فعالیت

دهاد،  مای  خر یباا تغییارات جدیادی کاه در دنیاای رقاابت       ساازگاری منظور بهرقابت امروزی 

باالقوه  هاای  گیری از فرصات با تغییرات بیندیشند و به دنبال بهره تطابقبه  بایستها میسازمان

و کیییات مطارح    عمال  پاذیری، سارعت  افازایش انعطااف  منظاور  بهشند. ییی از پارامترهایی که با

بادون نیااز باه    بااال  پذیری است. چابیی سازمانی به میهوم قابلیت انطباق 1گردد، چابیی سازمانیمی

عملیااتی خاود   هاای  تواند ظرفیتی را در ساختار و روشمی . در واقع سازماندائمی استانجام تغییر 

 ای ازمجموعاه پذیری، تغییر و تطبیق با شرایط متغیر را بدون نیاز به انجاام  وجود آورد که انعطافه ب

   (.0301، موسویمحیوظی ایجاد نماید )خورشید و  بنیادیتغییرات دائمی، اجباری و 

هاا  ها و شرایط متیاوت، تغییرات مختلیی را که شاید مختص آنهای مختلف با ویژگیسازمان

هایی برای فرصتعنوان بهتغییرات  ها از ای آن (.0301کنند )جعیرنژاد و شهایی، می تجربه ،باشد

به تعادادی   ها  سازمان(. بنابرای1110، 3کنند )ماسیلمیبرداری کسب مزیت رقابتی در بازار بهره

هاای  ، تواناایی ی سازمانیچابی تغییرات نیاز دارند.برای مقابله سریع با ای   برجستههای از قابلیت

ای هستند که سازمان را برای واکانش نسابت باه تغییارات و اساتقرار      استراتژی  اساسی و عمده

 (.0310، اژدری و رحیمی، قیتانی ،سازند )اژدریهای رقابتی خود توانمند میپایه

                                                           
1-  organizational capabilities 

2-  organizational agility 

3-  Maskell 
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هایی باا ویژگای   کنند که در محیطراهبردی توصیف می عنوانچابیی سازمانی را معموالً به

عدم اطمینان و باه سارعت در حاال تغییار اعماال شاود. چاابیی را بایاد از میهاوم مختصار           

تمایز کرد. در واقع چابیی ساازمانی  مپذیری که مربوط به مسائل عملیاتی روزانه است، انعطاف

(. 0111، 0همینگاوی و اساترات    ،توانایی برای پاسخگویی راهبردی به عدم قطعیت است )بارو 

های تولیدی و خدماتی امروزی که در محیطی بسیار پویا در حال انجام فعالیت هستند، سازمان

وظییه بسیار سنگینی را در راستای پاسخگویی به نیازهای مشاتریان در جهات ایجااد روییارد     

و یا ارائه خدمات منطبق با نیازهای جامعه بر عهده دارند. از طرف دیگر، به دلیل مداری کیییت

ها و محیط پویای آنان که همواره با عادم اطمیناان هماراه اسات، تواناایی      سازمان ماهیت فعال

هاا و تغییارات در نیازهاای مشاتریان و پاساخگویی      سازمان نسبت به دریافت سریع نیازمنادی 

ای را در افازایش  پذیری سازمانی نقاش بسایار عماده   ایش قابلیت انعطافسریع در راستای افز

های سازمانهای توان گیت ییی از ضرورتکند. از ای  رو میرضایت مشتریان سازمان اییا می

هاای کاار باه باا عادم      کنونی، ایجاد سازمانی چاب  به همراه کارکنانی چاب  است که در محایط 

   (.0313ت به نیازها و تغییرات پاسخگو باشد )آقایی و آقایی، اطمینان باال، بتواند به سرع

چاابیی در  هاای  روش شناسی را برای دساتیابی باه قابلیات   ی  ( 1111) 1ژانگ و شرییی

، 3پاسخگویی -0را به چهار دسته عمده تقسیم کردند:  هاو آن تولیدی توسعه دادندهای شرکت

، 4شایساتگی  -1اشااره دارد    هااز آنگرفت  و بهرهکه به توانایی شناسایی تغییرات، پاسخ سریع 

کاه   ،1پاذیری انعطااف  -3که به کارآمدی و اثربخشی در کسب اهداف و مقاصاد ساازمان اشااره دارد     

های مختلف و کسب اهداف مختلف با استیاده از فرآیندست از توانایی جریان دادن به ا عبارت

کمتاری  زماان   در  هاا تواناایی انجاام فعالیات   ، که به معنای 1عمل سرعت -4امیانات ییسان  

تواناایی رهبار در ایجااد     چاابیی باه   (.1101، 7داماز آما   و ، آواردباشد )الماهامیاد می ممی 

بساتگی دارد. ایا  عامال بارای کنتارل و پاذیرش تغییار و        نیاز  از و مأموریت چاب  اندچشم

                                                           
1-  Brue, Hemingway, & Strathern 

2-  Zhang & Sharifi 

3-  responsibility 

4-  competence 

5-  flexibility 

6-  speed 

7-  Almahamid, Awward, & Mcadams 
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کسب مزیت رقابتی، به وسیله پااداش  سازگاری فوری با آن یا حتی ایجاد تغییر در شرایط بازار برای 

هاای  به کسب دانش و مهاارت  هاشود. رهبری با نیوذ در کارکنان و تشویق آنمی و تشویق پشتیبانی

برای ایجااد ساازمان یادگیرناده و در نتیجاه افازایش چاابیی ساازمانی فاراهم         را جدید، بستر الزم 

ی اساتیاده از نیاوذ بادون    ا، به معنا فرآیند  یعنوان به(. رهبری 0301ئی، نماید )جعیرنژاد و شهامی

یا   عناوان  بهی  گروه در جهت تحقق هدف و  یهای اعضازور برای هدایت و هماهنگی فعالیت

 یات بیاار  قفافرادی کاه چنای  نیاوذی را باا مو    هاست که به از ویژگیای ی مجموعهابه معن ،صیت

دارای اهمیت حیاتی اسات زیارا رهباری     از نقطه نظر سازمانی، رهبری .دشومی برند، نسبت دادهمی

نیوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه دارد. عالوه بر ای ، دلیال دیگار اهمیات رهباری آن اسات کاه       

 .باشاد مای  کند که هدف مورد نظر خود او نیزمی گروه را در جهت هدفی هدایتهای رهبر کوشش

 کناد ، اعماال رهباری نمای   شاود مای  زیردستانش به زور متوسلهای مدیری که برای هدایت فعالیت

توانناد  چاب  به آسانی میهای سازمان(. 0311ترجمه الوانی و معمارزاده، ، 0111)مورهد و گرییی ، 

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

ش تحاول، ضاروری و حاائز اهمیات     ایجاد کنند و در ای  بی ، رهباران در پاذیر  خاص  ی  هدف

 (0301هستند )جعیرنژاد و شهائی، 

گذاری در چابیی، تغییرات ساازمانی موفاق را   ای که سرمایهتوانند گسترهمی رهبران اثربخش

از شایافی  اناد یی هستند که چشمهاکند، افزایش دهند. به عبارت دیگر رهبران واقعی، آنمی ایجاد

بر روندها توجه داشته و دقیقاً بدانند که چگونه منابع را برای انجاام  را برای سازمان تدوی  کرده، 

، فقدان ی  راهبارد شایاف و   سازمانی تری  مانع برای چابییتغییرات ضروری تنظیم کنند. بزرگ

باشد. در مجمو ، تجربه نشان داده که رهباران  میک، یا بی تعهدی سطوح ارشد سازمان اند 0تعهد

از اناد که نظرات، الگوها و روییردهای جدید را آزماوده و در پایاان چشام    هایی هستندواقعی آن

 (.  0301کنند )جعیرنژاد و شهائی، می دارند، بیانایجاد آن را قصد  اندرستی از آنچه که آن

و  ساط  تعهاد   ،3رضاایت شاغلی   موجاب افازایش   1حمایت مدیریت از رفتارهای اخالقی

 هاا ازه مدیران سازماناند (. هر0301پرور و نادی، )گلشود میعملیرد مؤثر کارکنان و سازمان 

                                                           
1-  commitment 

2-  ethical behaviors 

3-  job satisfaction 
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توانناد باا   مای  نسبت به رضایت شغلی و مسائل کارکنان وقاوف بیشاتری داشاته باشاند، بهتار     

ساازمان  وری بهرهریزی منطقی عالوه بر افزایش سط  رضایت کارکنان، موجبات ارتقاء وبرنامه

عاملی است که نقاش بسازایی در تحقاق     ندتری تری  و ارزشممهمرا نیز فراهم آورند. رهبری 

تلزم وجاود مادیرانی   ای مسا آمیاز هار برناماه   زیرا اجرای موفقیت ،نمایدمی رضایت شغلی اییا

ای نقش و رساالت خاود کوتااهی کنناد نتاایج زیانباار       یاست و اگر مدیران در ایتوانمند و کار

، فاانی و  زاده)قلای ر دارناد  گاروه یاا ساازمانی اسات کاه باا آن ساروکا       طور مستقیم متوجه به

 (.0301، احمدوند

مندی شغلی و تعهد ساازمان در کارکناان و افازایش    سب  رهبری صحی ، افزایش رضایت

(. 0300وری فردی، شغلی، سازمانی و ملی را به همراه خواهد داشت )رضایی و ساعتچی، بهره

آفاری  موجاب   هبری تحول( در تحقیق خود نشان دادند ر1114) 0همچنان که پیالی و ویلیامز

، سالیگرز  (. جیجسل1114، و یلیامز افزایش تعهد و بهبود عملیرد پیروان خواهد شد )پیالی و

( بیان کردند که رهبری اثربخش بر میزان تعهد و تالش کارکناان تاأثیر   1113) 1یانتزیو  لیتوود

یاان کردناد کاه    ( ب0301)نیاا، سالیمی و امینای    (. کرمای 1113گذارد )جیجسل و همیاران، می

وری در سازمان، الزم است به سب  رهبری مادیران و تعهاد آناان توجاه     منظور افزایش بهرهبه

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

، وری ساازمان را افازایش دهناد. امیرکبیاری    توانند رضایت شاغلی کارکناان وبهاره   رهبری می

هاا  ( بیان کردند که تعهد کارکنان به ساازمان بار عملیارد آن   0301) ی، نظری و مرادیخدایار

هاکات و   (،0101) 4تأثیر خواهد گذاشت. مطالعات انجام گرفته توسط ایافالدانو و موچینسایی 

( حاکی از آن است که رضایت شغلی به شادت عملیارد،   0177) 1(، موچینسیی0101) 1گوی 

دهاد. نتاایج تحقیاق    ای انحرافی در محیط کار را تحت تأثیر قارار مای  تعهد و تمایل به رفتاره

که سب  رهبری اثر مساتقیم و مثبات بار     ند( نشان داد0313)، جناآبادی و مرادزاده نژادعزیزی

 ( رابطه میان سب  رهبری تحولی و چابیی 0313عملیرد سازمانی دارد. نتایج تحقیق احمدی )
 

                                                           
1-  Pillai & Williams 

2-  Geijsel, Sleegers, Leithwood, & Jantzi 

3-  Lambert & Nagent 

4-  Iaffaldano & Muchinsky 

5-  Hacket & Guion 
6-  Muchinsky 
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که ساب  رهباری باا     ند( نشان داد1111) 0، وستوود و کاروفوردسازمانی را تأیید کرد. پترلوک

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

شاود، ساط  بااالیی از تعهاد ساازمانی در      در واحدهایی که سب  مدیریت مشارکتی اجرا مای 

( بیاان کردناد کاه    1110) 4، باریناگ و کاالوی  دآرنولا  .مدیران و کارکنان وجود خواهد داشت

( 0311طاهری الری و عقیلی ) .شدآفری  موجب تعهد پیروان به سازمان خواهند رهبران تحول

 های رهبری با تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. نشان دادند که بی  سب 

شاان در ساازمان از   نناد مادیران  ک( بیان کردند افرادی که تصور می0300پرور و نادی )گل

طور طبیعی سازمان را نسبت باه خاود ساازمانی    کنند، بههای اخالقی حمایت میرفتار و ارزش

منصف ادراک خواهند کرد. چنی  ادراکی از منصیانه بودن نحوه برخورد سازمان با کارکنان نیاز  

 1یج تحقیاق نترلنادز  شود. نتادر ی  چرخه موجب رضایت شغلی کارکنان در ابعاد مختلف می

( بیانگر رابطه مثبت رفتارهای اخالقی مدیران باا رضاایت شاغلی کارکناان باود. نتاایج       1114)

هاا و رفتارهاای   های اخالقی متناسب با نگرش( نشان داد که تأثیر ارزش1117) 1بررسی هرباچ

م باا تعهاد   طور مستقیکنند بههای سازمانی را درک میمدیر است. ای  که مدیران چگونه ارزش

 سازمانی، رضایت شغلی و رفتارهای تطبیقی ارتباط دارد. 

تری  و شاید جنجال برانگیزتری  میاهیمی است که در تماامی  رضایت شغلی ییی از عمده

، صاداقتی و  )احساانی  اهمیت زیادی پیدا کرده است هاسطوح مدیریت و منابع انسانی سازمان

هاای  انسانی پدیده رضایت شاغلی ییای از شااخص   منابع  مدیریتمباحث در (. 0310، قنبری

باشد. هر چه سازگاری بی  کارکنان و اهاداف ساازمانی بیشاتر باشاد،     کیییت زندگی کاری می

(. در 0300)صاادقی و فتحای،    یاباد می کارکنان نیز افزایشانگیزش، عملیرد و رضایت شغلی 

 7را، اسایوواال  و ارونادو  پاا باور محققانی چاون اوک ای  حوزه به  عی  حال اغلب تحقیقات

 ازه قابال  اناد  کاه رضاایت شاغلی کارکناان تاا      اناد نماوده ای ( بر ای  امر تأکید فزایناده 1111)
 

                                                           
1-  Peterlok, Westwood, & Carawford 

2-  organizational commitment 

3-  Leveck & Jones 

4-  Arnold, Barling, & Kelloway 

5-  Netherlands 

6-  Herrbach 

7-  Okpara, Squillace, & Erondu 
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 تحت تأثیر و نیوذ توانایی مادیران در مادیریت رفتارهاا و شارایط در محایط کاار قارار       توجهی 

نگی احساا   معتقد است که رضایت شغلی نگرشی است کاه چگاو   (1111) 0گیرند. اسپیتورمی

بادون   .دهاد می مختلف آن نشانهای کلی و یا نسبت به حیطهطوربهمردم را نسبت به مشاغلشان 

گیری میزان خشنودی شغلی کارکنان و بررسی نقاط قوت و ضعف مؤثر در کاهش یاا  ازهاند ش 

هایتااً  تار و ن را در ارائه خدمات بهتر، تولید محصول مناساب  هاافزایش خشنودی کارکنان، سازمان

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

شایسته است با کارکنان به صورت منصیانه و  ،دو بعد حائز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی

رکناان را  تواند رفتاار کا می و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی شود با احترام رفتار

گذارد و به باروز رفتارهاای   تأثیر ب هاهدایت نماید که بر کارکرد و وظایف سازمانی آنای به گونه

(. معموالً مدیران به سه دلیل به مسائله رضاایت   1111منجر گردد )اسپیتور،  هااز طرف آنمثبت 

 تولیاد یاا  توان بای  میازان رضاایت شاغلی فارد و      میکنند: نخست می شغلی کارکنان خود توجه

رسد رضایت شغلی افراد با میزان غیبات  می ی  رابطه مستقیم مشاهده کرد  دوم به نظروری بهره

تاوان اساتدالل کارد کاه مادیران در برابار       مای  رابطه معیو  دارد  و درنهایت هاو جابجایی آن

 (.0371کنند )سلیمانی، می کارکنان خود احسا  مسئولیت انسانی

کاه تعهاد ساازمانی باه     گیرد در حاالی می سازمان شیل بهپس از ورود رضایت شغلی بالفاصله 

یابد، لذا رضایت شغلی پیش شرط تعهد ساازمانی اسات. تعهاد ساازمانی موجاب      می کندی توسعه

دهاد  مای افزایش  سازماندر را شود  میزان تمایل به ادامه فعالیت فرد می حضور فعال فرد در سازمان

 (.0307زکی، به نقل از شود )می یرد شغلی بیشترعملموجب افزایش و درنهایت 

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

ناوعی ثباات    همچنای ، شاود.  در ساازمان مای   وی ساازد و سابب مانادگاری   سازمانش متعهد مای 

را باه اجارای    ویکند و در نتیجاه  ایجاد می فردروانشناختی و حس همیاری و کم  به سازمان در 

(. 0311گاردد )خورشاید،   سازد که به تحقاق اهاداف ساازمان منجار مای     اقداماتی ملزم و متعهد می

کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هساتند، نظام بیشاتری در کاار خاود دارناد، مادت بیشاتری در         

ی است زیارا افازایش تعهاد )در حاد     ورکنند. تعهد باال موجب بهرهمانند و بیشتر کار میسازمان می

                                                           
1-  Spector 
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سازگاری فرد با سازمان و عدم مقاومت او در برابر تغییرات، باروز خالقیات    ارتقاءمطلوب( موجب 

وری را در پای  بهاره  شود که ایا  هماه خاود افازایش    فردی و نیز استیاده کارآمد از منابع انسانی می

 (.  0311خواهد داشت )شییعی، 

 احساا  فرد که تعهدی که از سوی ی   اظهار می دارند( 0171) 0، استیر  و پورترمودی

هاای  اهاداف و ارزش  شبارای پاذیر   اوسازمان و هدایت  در وینگهداشت   جهتشود در می

جاایی  غیبات و جاباه   ،کاهش یافتهوری بهره ،که تعهد کاهش یابدهنگامی. کندعمل می سازمان

ی زیاادی را بارای حیا  و افازایش تعهاد      مادیریت، راهبردهاا  یابد. به همی  دلیل می افزایش

(. 0117، 1شاغل و توانمندساازی اسات )گارسایا    ساازی  که شامل غنای  دهدمیسازمانی انجام 

 باروز  دانناد، مای  ازه که کارکنان خود را به سازمان متعهاد اند آنبه رود می منطقی انتظارطور به

(. به ایا  صاورت   1111، 3اندروز و ، هانت)بیر یابدافزایش میرفتار اخالقی از سوی کارکنان 

تار  را فعاالناه  و اهداف سازمان داشته، نقش خود هاکه افراد متعهدتر، پایبندی بیشتری به ارزش

شاغلی  های فرصتیافت   دبیشتر درصدو کنند میکمتر اقدام به ترک سازمان  نیز و کنندمیاییا 

 ءی ایران نیاز کاه درصادد ارتقاا    ملی حیار شرکت(. 0300)بهروان و سعیدی،  آیندمیبر جدید

ها و افازایش  فرآیناد جایگاه خود در بازارهاای داخلای و خاارجی و همچنای  بهباود مساتمر       

فاراهم  الزم جهت دستیابی به ای  اهاداف را  های بایست زیرساختمیرضایت مشتریان است، 

از منابع . لذا کاهش زمان و هزینه و افزایش کیییت و سرعت عمل و همچنی  برخورداری آورد

و نیال باه اهاداف  چاابیی     وری بهاره  انسانی شایسته و تجهیزات پیشرفته در جهات افازایش  

 ارتقااء دهد که با توجه به اهمیات  می به عمل آمده نشانهای کند. بررسیمی سازمانی را الزامی

آن،  اعماال شاغلی در باروز و   هاای  چابیی سازمانی و عواملی چون رهبری سازمانی و نگرش

با توجه باه مباانی نظاری و پیشاینه     قدان تحقیقات تجربی در ای  خصوص وجود دارد. هنوز ف

دهد که رابطه علای رهباری ساازمانی باا چاابیی      پژوهش حاضر الگویی را ارائه می پژوهشی،

گر رضاایت شاغلی و تعهاد ساازمانی ماورد آزماون قارار        را با توجه به نقش میانجیسازمانی 

 . هاسات  آیا الگوی پیشنهادی برازناده داده تحقیق ای  است که  اصلی سؤالاز ای  رو دهد. می
 

                                                           
1-  Mowday, Steers, & Porter 
2-  Garcia 

3-  Baker, Hunt, & Andrews 
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 دهد.الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان می 0شیل 

 

 
 پیشنهادي پژوهش يالگو. 9شكل 

 

 روش

 گیريجامعه آماري، نمونه و روش نمونه
شارکت ملای   هاای  نیار از کارکناان ادارات و مادیریت    311 شاامل جامعه آماری پژوهش 

بودناد کاه باا اساتیاده از روش     نیار   071کنندگان در پژوهش شرکتایران بوده است. حیاری 

 انتخاب شدند. جامعه گیری تصادفی ساده از ای نمونه

 

 ابزار پژوهش
سااخته اساتیاده شاد.    در ای  پژوهش جهت سنجش رهبری سازمانی از پرسشانامه محقاق  

ایا   اساتیاده شاد.   ( 0110) 0ثروفیلاد و  یبار  گیری رضایت شغلی از پرسشنامهجهت اندازه

تعهاد ساازمانی   پرسشانامه  جهت سنجش تعهاد ساازمانی از    .باشدمی گویه 1پرسشنامه دارای 

پرسشانامه چاابیی    .شاد  اساتیاده ( 1101) 1وانگ و بس، ماسگرا، الینگر، باچراچ، المادگالینگر

 اسات و دارای ( 0313امیرنژاد )پور و خسروی ی  پرسشنامه محقق ساخته توسطنیز سازمانی 

 اند.بندی شدهلییرت درجهای رجهپنج د بر مبنای مقیا  هاتمامی پرسشنامهباشد می گویه 1

                                                           
1-  Brayfield & Roth 

2-  Ellinger, Musgrove, Ellinger, Bachrach, Elmadag Bas, & Wang 
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های مذکور از روش آلیای کرونباخ بهره گرفته شده اسات.  نامهتعیی  پایایی پرسشمنظور به

 نی، تعهاد ساازما  07/1رضایت شغلی  ،11/1 رهبری سازمانیشنامه پرسضریب آلیای کرونباخ 

همچنی  جهت آزمون روایی ساؤاالت از دو روش   .آمددست به 01/1و چابیی سازمانی  00/1

از نظارات   هاا محتوای پرسشنامه رواییعاملی استیاده شد. برای سنجش  واییمحتوا و ر روایی

جمعی از متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استیاده شد و نهایتاً اطمینان حاصال  

عااملی پرسشانامه نیاز باا      روایی د. آزموننسنجرا میموردنظر  سازههمان  هاکه پرسشنامه شد

 افزار لیزرل انجام گرفت. کم  تحلیل عاملی تأییدی و با استیاده از نرم

 

 هایافته
 دهد.میانگی ، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بی  متغیرهای پژوهش را نشان می 0دول ج

 
 معیار، میانگین و ضرایب همبستگي متغیرهاي تحقیقانحراف   .9جدول 

 متغیر
انحراف 

 معیار
 میانگین

رهبري 

 سازماني

رضایت 

 شغلي

تعهد 

 سازماني

چابكي 

 سازماني

    0 114/3 701/1 سازمانیرهبری 

   0 011/1** 011/3 031/1 رضایت شغلی

  0 171/1** 143/1** 114/3 711/1 تعهد سازمانی

 0 101/1** 730/1** 711/1** 143/3 017/1 چابیی سازمانی

 

 نتاایج بار  معادالت ساختاری استیاده شاد.  الگویابی  پژوهش از های آزمون فرضیهمنظور به

  df2x  113/1=RMSEA  11/1=GFI/=47/0 انااد از:عبااارتباارازش  هااایاسااا  شاااخص 

01/1=AGFI  11/1=NFI  10/1NNFI=  11/1=CFI  نشاان نتاایج همچنای     دسات آمدناد.  به 

 دار بودند.دادند که تمامی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم معنی

 دهد.الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را به همراه ضرایب مسیر نشان می 1شیل 
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 الگوي پیشنهادي پژوهش حاضر به همراه ضرایب مسیر .2شكل 

 

 گیريبحث و نتیجه
 گار مانی باا نقاش میاانجی   بررسی تأثیر رهبری سازمانی بر چابیی سااز  هدف ای  پژوهش

ثیر أرهباری ساازمانی تا   که هش حاضر نشان داد پژونتایج بود. رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

زماانی کاه کارکناان     .داشات رضاایت شاغلی و چاابیی ساازمانی      ،معناداری بر تعهد سازمانی

ه اسات  احسا  کنند ارتباط بی  مدیران و کارکنان آزاد و صادقانه است  پرداخت پاداش عادالن

کنند  فرد احسا  بهتری نسبت به شغل خود و سازمانش می خود عملهای و رهبران به وعده

شاان  کنند مدیرانمی کردند افرادی که تصور ( نیز بیان0301نادی )پرور و گلخواهد کرد. پیدا 

طبیعی ساازمان را نسابت باه    طور بهکنند، می اخالقی حمایتهای در سازمان از رفتار و ارزش

 خود سازمانی منصف ادراک خواهند کرد. 

رفتارهای اثربخش رهبران باعث ایجاد روابط مطلوب میان سرپرستان و کارکنان شده و باه  

دنبال آن بر اسا  شدت و گستردگی مشارکت فرد در سازمان، احساا  تعلاق باه ساازمان و     

ا  وابساتگی  و به افزایش مشارکت گروهی و احس یابدمی رشدشغل و احسا  هویت در او 

( نیاز بیاان کردناد در    0300و تعلق نسبت به سازمان منجر خواهد شاد. رضاایی و سااعتچی )   

کنند، تعهد ساازمانی کارکناان   می سب  رهبری مناسبی را انتخاب هایی که مدیران آنهاسازمان

  یابد.می افزایش

چاابیی  نشان داد رهباری ساازمانی تاأثیر مثبات و معنااداری بار        پژوهش حاضر همچنی 

های ماؤثر دساتیابی باه اهاداف     فرآینداثربخش از طریق انجام سازمانی دارد. رهبران کارآمد و 
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نیاروی   ند کاه ( یادآور شد0301) و همیاران نیاکنند. در ای  راستا کرمیمی سازمانی را تسهیل

اهاداف ساازمان و در صاورت عادم      انسانی با برخورد مناسب قاادر خواهاد باود در راساتای    

 در خالف مسیر اهداف سازمان گام بردارد.  هدایت،

نیاز ماورد تأییاد قارار     و تعهد سازمانی بر چابیی ساازمانی   متغیرهای رضایت شغلیتأثیر 

توان نتیجه گرفت که رضایت کارکنان نسبت باه ساازمان و شغلشاان،    بر ای  اسا  میگرفت. 

دهد. همچنان می ان توسعهشغلی و بهبود عملیرد سازمهای را جهت انجام فعالیت هاتالش آن

بیاان کارد   شاغلی  ( در بررسی حاالت مختلف بی  رضایت شغلی و عملیرد 0301که مجیدی )

در صورتی که به تمام ابعاد رضایت شغلی توجه گردد و معیاری مناسب برای سنجش عملیرد 

گاردد و هام   مای  توان گیت که هم رضایت شغلی موجب عملیرد بهتار می تعریف شود، آنگاه

تاوان  میشود. می لیرد بهتر، اگر همراه با پاداش منصیانه باشد، سبب افزایش رضایت شغلیعم

خواهند داشت که احسا  کنند کار متعلق باه خاود   ای العادهگیت کارکنان زمانی عملیرد فوق

باشند و یا هویت خاود را باه ساازمان نسابت     ست و تعلق روانی نسبت به سازمان داشته هاآن

( اظهاار  1111) 0رتی دارای تعهد سازمانی باالیی باشاند. همچناان کاه کالورساون    دهند. به عبا

 .باشدها میداشت که تعهد کارکنان، نیروی قوی و مؤثر در موفقیت سازمان

از  ساازمانی  چاابیی  بر معناداری و مثبت تأثیر سازمانی رهبریکه  داد نشان همچنی نتایج 

توان نتیجه گرفات کاه رفتارهاای    بر ای  اسا  می .دارد و تعهد سازمانی شغلی رضایت طریق

سازمانی، های گیریرهبران باعث افزایش آگاهی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیماثربخش 

فار و نیاوئی   بهشتی در ای  راستا. خواهد شد هارشد کیییت زندگی کاری و رضایت شغلی آن

هاای  حال بال از اخاذ تصامیمات، راه   ( در تحقیق خود بیان کرد که مدیران بایاد ق 0301مقدم )

اخالقی، مناافع ساازمان را مادنظر داشاته     های بسیاری را مورد بررسی قرار دهند و در انتخاب

شاود.   رضایت شغلی، کاارایی و اثار بخشای ساازمان     ارتقاءباشند تا کاربرد اخالقیات منجر به 

ناان را بارای مانادن در    رهبری کارآمد در سازمان و چگونگی ارتباط باا کارکناان، تمایال کارک   

دهاد. باه عباارت دیگار،     مای  سازمان و تالش در راستای دستیابی به اهداف ساازمانی توساعه  

مطلاوب میاان کارکناان و    ای افزایش شناخت و بیارگیری رهبری کارآمد و ایجاد روابط مبادله

نگارش مثبات در کارکناان نسابت باه کارآمادی رهبرشاان در انجاام         سرپرستان، باعث ایجاد 

                                                           
1-  Culverson 
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( نیاز بیاان کردناد پایبنادی باه      1111) 0زرباه و  ریچای ی، شود. دوبنا می سازمانیهای فعالیت

باعث ایجاد رابطه خاوبی   ،گرددمی سازمانی سبب رعایت اصول اخالقی در سازمانهای ارزش

کاه کارکناان خاود را    ای دهد به گوناه می را افزایش انقشیرفتارهای فر و شودمیبی  کارکنان 

 موضاو  و همای    دانندمشترک میسازمان را با اهداف خود  ان دانسته و اهدافجزئی از سازم

نتایج تحقیق گردد. می سازمانیوری بهرهافزایش  نهایت فرد و درشغلی باعث افزایش عملیرد 

رضایت شاغلی و تعهاد    بامثبت طور به سازمانی( نیز نشان داد که رهبری 1100) 1کیم و برایمر

 .وابسته است سازمانی مؤثر مدیران

هاای  مساافت جغرافیاایی واحادها و قسامت    های ای  پژوهش ای  بود کاه  از جمله محدودیت

   .با مشیل مواجه کرده بودتا حدودی قیق را تح ،مختلف حیاری و پراکندگی جغرافیایی واحدها کار

 

 منابع

 فارسي

هاای رهباری   ساب   (. بررسای ارتبااط بای    0310) اطیاه قنبری، ع ریم  وصداقتی، م ریم احسانی، م

هاای  های داخلای و جراحای بیمارساتان   سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش

 .04-11(، 0)0، مجله اخالقیات در تحصیل .وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنیاب 

آفاری  بار چاابیی ساازمانی در     سب  رهباری تحاول   بررسی رابطه(. 0313) ورشاحمدی، ش
اولی  همایش ملی الیترونییی دستاوردهای ناوی    دولتی سط  شهرستان مریوان.های بان 

 .در علوم مدیریت و حسابداری

بررسی تأثیر اقادامات مادیریت   (. 0310) رستواژدری، پ لبرز  وقیتانی، ا اله رجرحیمی، ف اله اژدری، ژ
 .، قمللی مدیریتاولی  کنیرانس بی  الممنابع انسانی و چابیی سازمانی بر مزیت رقابتی. 

(. بررسای رابطاه   0301) حماد مرادی، م رزاد  ونظری، ف براهیم خدایاری، ا لیرضا امیرکبیری، ع

فرهناگ مادیریت،    .آفری  و تبادلی با تعهد ساازمانی کارکناان  های رهبری تحولبی  سب 
4(4 ،)041-007. 

                                                           
1-  Dobni, Ritchie, & Zerbe 

2-  Kim & Brymer 
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ی با تعهد سازمانی در (. رابطه رضایت شغل0301) عصومهپور، مصال  و اکبرلیبیدختی، عامی  

 .30-31(، 11)0 راهبردی بازرگانی )دانشور رفتار(، .کارکنان آموزش و پرورش

(. طراحای  0307) اصاغر لای انواری رستمی، ع با   ومقبل باعرض، علی  ع ،تیزرو ادل آذر، ع

هاای مادیریت   پژوهشساختاری.  -سازی تیسیریالگو چابیی زنجیره تأمی ، روییرد الگو
 .0-11(، 4)04 ،در ایران

 ،رشاد فنااوری   (. ارائاه الگاوی میهاومی چاابیی ساازمانی.     0313) ضاآقایی، ر یالد وآقایی، م
01(31 ،)43-37. 

(. عوامل مؤثر بر میزان تعهد ساازمانی کارکناان شارکت    0300) قیهو سعیدی، ر سی بهروان، ح

علاوم   هلا مجگاز نمونه مورد مطالعه: اداره مرکزی اساتان خراساان رضاوی، شاهر مشاهد.      
 .011-000(، 1)1 ،اجتماعی دانشیدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

(. رابطه رفتار اخالقی مدیران با رضایت شاغلی  0301) حمودنیوئی مقدم، م لییه وفر، مبهشتی

 .73-17 (،0-1)1 ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری. کارکنان

تهاران:   ای بر چابیی سازمانی و تولید چابا . مقدمه(. 0301) هنامشهائی، ب حمد وجعیرنژاد، ا

 .کتاب مهربان نشر. چاپ دوم مؤسسه

تأثیر متغیرهای داخلی فناوری اطالعات و ارتباطاات  (. 0313پور، الهام و امیرنژاد قنبر )خسروی

بر چابیی ساازمانی در دانشاگاه هاای دولتای اساتان خوزساتان )ماورد مطالعاه: دانشاگاه          

 .47-11(، 4)0فصلنامه توسعه اجتماعی )توسعه انسانی سابق(، . (ید چمرانشهکشاورزی 

ثیر سرمایه اجتماعی بار تعهاد ساازمانی کارکناان: بررسای      أ(. مطالعه ت0311)دیقه خورشید، ص

 .001-047(، 0)11 فرآیند مدیریت توسعه، مجلههای دولتی شهر کرمان. موردی بان 

(. الگاو سانجش و تحلیال نیااز     0301) سا  حساید  محیاوظی موساوی،   دیقه و خورشید، صا 

گیری چناد شاخصاه و   های تصمیمهای تولیدی به چاب  شدن با استیاده از تینی سازمان

 .37-11(، 4)1، مدیریت صنعتیمجله روییردی فازی. 

(. رابطه بی  سب  رهباری مادیران باا تعهاد ساازمانی      0300) حمودساعتچی، م یال ورضایی، ل

-007(، 1)1 (،علوم تربیتیمجله آموزش و ارزشیابی ). خابراتی ایرانکارکنان کارخانجات م

11. 
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(. بررسی تحقیقات رضایت شاغلی در ایاران )تحلیال محتازای پایاان      0307) حمدعلیزکی، م

موجاود در   0307تاا   0310هاای  های دولتی طی سالهای تحصیالت تیمیلی دانشگاهنامه

هاای مادیریت مناابع انساانی     لنامه پژوهشفص پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران(.

 .014-71 (،0)0، دانشگاه جامع امام حسی  ) (

(. رضایت شغلی کتاباداران و تاأثیر آن بار کیییات ارائاه خادمات       0371) حمدرضاسلیمانی، م

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

الگوی عملیاتی برای ارزیابی و سانجش چاابیی در زنجیاره تاأمی      (. 0300) اهللوحسهرابی، ر
دکتری مدیریت  )رساله خیز جنوب.شرکت ملی نیت: مورد مطالعه شرکت ملی مناطق نیت

 ، تهران.دانشگاه عالمه طباطبایی (.صنعتی

انش بنیان، عامل انسجام و بقاای  های نوپای د(. تعهد سازمانی در شرکت0311)مهرداد شییعی، 

 .44-11(، 34)1، رشد و فناوریفصلنامه کسب و کار در محیط رقابتی. 

(. بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان در 0300) هم فتحی، ب با  وصادقی، ع

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

های رهبری با تعهاد ساازمانی   بررسی رابطه بی  سب (. 0311) یبهعقیلی، ط مسعود وی، طاهری الر

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد نایی  .کنیرانس ملی کارآفرینی. تعاون، جهاد اقتصادی .کارکنان

(. طراحی الگو تاأثیر ساب    0313) عبدالباسطمرادزاده،  سی   وبادی، حآجنا هاره نژاد، بعزیزی

فراموشی سازمانی هدفمناد و عملیارد ساازمانی باا اساتیاده از روش الگویاابی        رهبری بر

 .70-03 (،11)7، های مدیریت عمومیپژوهش .معادالت ساختاری

هاای  (. بررسی تأثیر سب 0301) محمدلیاحمدوند، ع اصغر  ولیفانی، ع حمدرضا زاده، مقلی

موردی کارکنان معاونات طارح و   رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی )مطالعه 

 .11-41(، 10)7، فصلنامه توسعه انسانی پلیس برنامه و بودجه ناجا(.

(. رابطه ساب  رهباری باا فرهناگ و     0301) لیامینی، ع سیدحسی   وسلیمی،  ضا کرمی نیا، ر

 41-44(، 1)01 ،مجله طب نظامی .تعهد سازمانی در نیروهای نظامی

(. رابطه حمایت مدیریت از رفتارهاای اخالقای باا    0301) یحمدعلنادی، م حس  وپرور، مگل
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 .011-041 (،1)14 ،مجله روانشناسی. رضایت شغلی معلمان

 .11-0،31 ،نشریه علوم اجتماعی(. رضایت شغلی و عملیرد. 0301) بداهللمجیدی، ع

ا ترجمه سیدمهدی الوانی و غالمرض .رفتار سازمانی(. 0111) یییگرییی ، رگرگوی و مورهد، 

 .مرواریدانتشارات تهران:  .(0311) معمارزاده
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