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چکیده:
هدف پژوهش تحلیل ساختاری روابط رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی با نقش واسطه-ای درگی ری ش للی
در نظام سالمت به روش توصیفی همبس تگی اس ت .اامع ه آم اری کلی ه کارکن ان درم انی و س تادی دانش گاه
علوم پزشکی ارومیه به تعداد  450نفر است که ب ا اس تفاده از فرم ول ک وکران نمون ه آم اری ای ن پ ژوهش 208
نفر) به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخ ا

ش د .اب زار گ ردآوری دادهه ا پرسش نامههای رهب ری تح ول

آفرین بس و آوولیو  ،)1995چابکی سازمانی اسپایدزر  )2007و درگی ری ش للی ش افلی و همک اران  )2002اس ت.
روایی ابزار از نظر متخصصین و پایایی مطابق آلفای کرونب ا ب ه ترتی ب  0/91 ،0/92و  0/87گ زارش ش ده اس ت.
روش تجزیه و تحلیل دادهها مدلیابی معادالت ساختاری است .براساس نتایج این پژوهش مشخص گردید ک ه
رهبری تحولآفرین به طور مستقیم بر درگیری شللی و به طور غیر مستقیم بر چابکی سازمانی تأثیر میگ اارد.
در ادامه نتایج تحلیل مسیر بیانگر این بود ک ه اث ر مس تقیم رهب ری تح ول آف رین و درگی ری ش للی ب ر چ ابکی
سازمانی مثبت و معنادار است؛ همچنین اثر مستقیم رهبری تحولآفرین بر درگی ری ش للی مثب ت و معن ادار
است .اثر غیر مستقیم رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی ب ا می انجیگری درگی ری ش للی مثب ت و معن ادار
است .با تواه به نتایج پ ژوهش م یت وان گف ت ب ا بهرهگی ری از س ب

رهب ری تح ول آف رین در دانش گاه عل وم

پزشکی ارومیه زمینه افزایش درگیری شللی کارکنان فراهم میگردد که این خود نیز مواب چاب

تر ش دن ای ن

دانشگاه خواهد شد.

واژگان کلیدی :رهبری تحولآفرین ،درگیری شللی ،چابکی سازمانی ،نظام سالمت.
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Abstract
The purpose of this structural analysis is to investigate the relationship between transformational leadership
and organizational agility with the mediating role of job involvement in the health system. The method of this
study is correlational descriptive. The statistical population of this study was composed of all of Health and
Medical Staff of the University of Medical Sciences (N = 450). Through Cochran formula, a sample of 208 were
selected via random sampling method. Standardized questionnaire was used to collect data for
transformational leadership (Bass & Avolio, 1995), organizational agility (Spitzer, 2007), and job involvement
(Schaufeli et al., 2002). Reliability of the scales computed by Cronbach’s alpha were 0.92, 0.91, and 0.87,
respectively. Validity of the scales was confirmed by experts. For analyzing data, structural equation modeling
was employed .The results showed that transformational leadership has direct effect on job involvement and
indirect effect on organizational agility. The results of the path analysis further indicated that the
transformational leadership and job involvement has direct effect on organizational agility. The direct effect
of the transformational leadership on job involvement is also positive and significant. The indirect effect of
transformational leadership on organizational agility is positive and significant with the mediation of job
involvement. In light of the results obtained it can be said that the transformational leadership style in Urmia
University of Medical Sciences, is likely to increasing job involvement of employees, which in turn will make
this university more agile.
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پژوهشهای اخیر نشان میدهد ،سازمانهای حوزه

مقدمه
دنیای امروز ،دنیای تحوالت و تلییرات مداوم و

سالمت در پاسخ به فشارهای رقابتی به سمت

عصر عدم تداومهاست که بر سازمانها تأثیر

پارادایم چابکی گرایش پیدا کردهاند و از راهبرد

عمیقی دارد؛ لاا ضرورت دارد سازمانها به صورت

متنوعی ،برای دستیابی به چابکی سازمانی استفاده

مستقیم یا غیرمستقیم برای حفظ ،بقا و تداوم

میکنند

)Yaqubi & et al, 2012؛ بنابراین چابکی

حیات خود با تلییراتی که سازمان را با تهدید موااهه

سازمانها ی بهداشتی درمانی در ارائه به موقع و

مینماید ،تطبیق یابند؛ همچنین مساله نیروی

تأمین نیازهای مشتریان ،نقش بهسزایی دارد Shah

انسانی برای سازمانهای امروزه به دلیل تلییرات

.)Mohammadi et al, 2015

محیطی و فضای رقاابتی مواود بین سازمانها از

به طور خاص در دانشگاههای علوم پزشکی و

الویت ویژهای برخوردار است Mehravar Gigloo & & et

سازمانهای مراقبت بهداشتی و درمانی با تواه به

) .al, 2020نظام سالمت نیز از این قاعده مستثنی

وظیفه و رسالت خطیر خود در تأمین ،حفظ و ارتقای

نیست و بدون تلییر ،مدیریت این نظام قادر نخواهد

سطح سالمتی در اامعه ،باید برای پاسخگویی به

بود سازمان را مطابق با آنچه اهداف سیاستهای

باشند و

نیازها ،توقعات و تطابق با شرایط چاب

میکند ،تلییر داده و متحول سازد

قدرت باالیی در تحلیل شرایط و موقعیتهای فعلی

) .Safdarian & et al, 2017در سالهای اخیر ،به سبب

و آتی خود را داشته باشند  .)karimi, 2007محققان

توسعه سریع تکنولوژی ،محیط کاری در نظام

معتقدند که برای چاب

شدن سیستم بهداشتی

سالمت به صورت مستمر تلییر زیادی کرده است.

درمانی باید از رویکردی که استراتژیها ،فعالیتها و

سازمانهای حوزه سالمت برای ایفای نقش مدیریت

اقدامات متفاوت را ترکیب میکند ،استفاده شود

و برآورده ساختن تقاضاها در شرایط متلیر ،نیاز

 .)Grol & et al،2012از امله این رویکردها میتوان به

مبرمی به توسعه و بهبود انعطافپایری و

سب

موفقیت

پاسخگویی دارند .در این راستا یکی از ادیدترین

سازمانهای بهداشتی درمانی در چنین شرایطی،

است Amin

مستلزم تلییر در فعالیتها و وظایف سازمانی و

سالمتی ایجا

شکلهای سازمانی ،فرم سازمان چاب

چگونگی اداره و بهویژه رهبری آنهاست .رهبری

..)Beidakhti, 2016
سازمان چاب

رهبری

اشاره

کرد؛

بهعبارتی

فراتر از انطباق با تلییرات

یعنی قدرت اا

افراد و تأثیر و نفوذ در آنها

میاندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهای

بهطوری که پیروان اهت تحقق هدفها و نیازهای

موقعیت

خود به طور داوطلبانه شخصیت و رهبری فرد را

ثابت به خاطر نوآوری و شایستگیهای خود هستند؛

 .)Abedinia, 2020از امله

بالقوه در ی

محیط متالطم و کسب ی

قبول داشته باشد

سازمان برای رویارویی با

سب های رهبری که در نحوه مدیریت سازمانهای

تلییرات و نیز شناسایی فرصتها و بهرهمندی مؤثر

امروزی مطرح شده و نقش بهسزایی در چاب

سازی

از فرصتها بیان میشود )Arteta & et al, 2004؛

سازمان دارد ،رهبری تحولآفرین است RosIntan & et
)al, 2012

درواقع ،چابکی توانایی ی

همچنین چابکی سازمانی سیستمی است که دارای
توانمندیها و شایستگیهایی است که باعث بقا و
پیشرفت سازمان در ی

محیط رقابتی و عدم

اطمینان میشود  .)Dries & et al, 2012بررسی ادبیات

اقدامات رهبری تحول آفرین این امکان را به
سازمانها میدهد تا به هنگام رقابت در ی

محیط

متالطم و غیرقابل پیشبینی عملکرد خود را ارتقا
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دهند .هنگامی که اازا رهبری تحولگرا به عنوان

بیانگر سطح باالیی از سرمایه گااری شخصی در

مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود ،میتواند به

وظ ایف کاری است .)Kopperud & et al, 2013

منبع مزیت رقابتی برای سازمان تبدیل شود و

ی

استفاده از این مزیت رقابتی میتواند کم

در

این

زمینه

یکی

از

سازمانهایی

که

قابل

استواوی عوامل اثرگاار بر درگیری و اشتیاق

و کسب بازده باالتر در

شللی کارکنان آن میتواند از اهمیت ویژهای

کوتاه مدت و بلندمدت کند )Kim & Kim, 2014؛

برخوردار باشد ،دانشگاه علوم پزشکی است؛ در واقع

بنابراین سازمانهای فعال در حوزه سالمت نیز به

دانشگاهها و مؤسسات فعال در حوزه سالمت و

رهبرانی نیازمندند که با ژرفنگری ،مسیر آینده

پزشکی با تواه به ماهیت اهداف و فعالیتهایشان

سازمان را مشخص سازند ،افراد را به آن مسیر

به طور مستمر نیازمند موااهه و سازگاری با

شدن را در

تلییرات محیطی بوده و انتظار میرود به عنوان

کارکنان به واود آورند  .)khan & et al, 2009رهبران

سازمانهایی خدماتی  -آموزشی ،همواره در اهت به

تواهی در رقابت استراتژی

هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول و چاب

تحول آفرین میتوانند نقش اساسی در به کارگیری

روزرسانی

حداکثری از توانمندیهای سازمانی داشته باشند و با

 .)Mohammadi & et al, 2015بدیهی است این امر میسر

شناسایی منابع دارای ویژگیهای خاص همچون

نمیشود مگر آن که کارکنان نیز در کنار سایر کنش

فرآیند

گران ،در شلل خود درگیر شده ،وظایف محول شده

مدیریتی و رهبری صحیح ،میتوانند تطبیق پایری

خود را به نحو احسن انجام دهند و بدین ترتیب با

سازمان با محیط را افزایش دهند و در نتیجه چابکی

سرعت

موابات

سازمانی باعث ایجاد همافزایی و مزیت رقابتی شوند

چاب سازی هرچه بیشتر سازمان را فراهم کنند

منابع انسانی و به کارگیری آنها در ی

.)Chyan & Ming, 2012

و چاب

بخشیدن

سازی خود باشند

به

اریانات

امور

Shah

.)Harraf et al, 2015

در این اثنا آنچه به نظر میرسد نقش واسطهای

از طرفی نیز از طریق رهبری تحولآفرین میتوان

در رابطه بین رهبری تحولآفرین و چابکی سازمانی

استعدادهای انسانی سازمانها را ارتقا بخشیده و از

ایفا نماید درگیری شللی کارکنان است .مفهوم

ظرفیتها و انرژی فزاینده آنها در حرکت به سمت

درگیری شللی در سالهای اخیر تواه متخصصان و

تحقق هدفها و دورنمای سازمانی بهره گرفت jalali

پژوهشگران را به خود الب نموده استArteta & et

)& roholahi, 2015؛ همچنین رهبران تحول آفرین با

 .)al, 2004درگیری شللی به عنوان اشتیاق ،رضایت و

خلق ایدهها و چشماندازی ادید و با ایجاد اعتماد و

احس اس ش ور و ش عف در محیط کار تعریف شده

شور و شوق در میان کارکنان در اهت تلییر و تحول

است به گونهای که مواب شود کارکنان از شرح

در سازمانها عمل میکنند و نویدبخش چاب تر

وظایف و اهداف سازمان نیز فراتر روند & Kopperud

نمودن کارکنان هستند )Osborn & Marion, 2009؛ لاا با

 )1979 kanoungo .)et al, 2013درگیری شللی را ی

تواه به مطالب پیش گفته میتوان انتظار داشت

حالت شناختی تعمیم یافته از هویت روانشناختی

که رهبر تحول آفرین با نفوذ در کارکنان و ایجاد

مرتبط با کار ،به عنوان عامل اصلی و ب القوه ارض ای

اشتیاق و درگیر نمودن آنان با کار زمینه چاب سازی

نیازه ا و انتظ ارات تعری ف میکنند .در مجموع

هر بیشتر سازمان را فراهم آورد.

اگرچه تعاریف و مفهومپردازیهای مختلفی از

مطالعات صورت گرفته در خصوص سب

رهبری

درگیری شللی واود دارد؛ اما به نظر میرسد همه

تحول آفرین و سایر متلیر های مرتبط با شلل و

تعاریف بر این نکته توافق دارند که درگیری شللی

رهبری بر

سازمان بیانگر این است که این سب

چابکی منابع انسانی & taji & bordbdr, 2015: RosIntan
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) ،et al, 2012چابکی سازمانی

Sherehiy & et al, 2007:

 ،)Hosseini Sharbiani, 2015نوآوری سازمانی Khan & et

 ،)al, 2009: Rastegari & Maqsudi, 2016عملکرد شللی و

فرایندهای پشتیبانی و خصوصا مجموعه افکار را
دربرمیگیرد ).Shiri & et al, 2014
درواقع سازمان چاب

به سازمانی گفته میشود

درگیری شللی  )Roholahi & jalali, 2015توانمندسازی

که دارای ویژگیهایی ازامله نوآوری ،انعطافپایری و

و درگیری شللی Hasani & et al, 2016: Avey & et al,
: Albrecht. & Andreetta, 2008: Zhang & Bartol, 2008

آمادگی واکنش به تلییرات محیطی بوده و نسبت

) ،2010درگیری شللی ( (Taylor, 2014تأثیر مثبت و
معنی داری دارد.

به مشکالت و کاستیها ،بسیار مقاوم و پایدار است.
این نوع سازمان با صرف کمترین هزینه و انرژی به
ویژگیهای اشاره شده دست مییابد

با تواه به این رویکرد و با تواه به مطالبی که

& (Worely

Lawler, 2010

پیرامون نقش رهبری تحولآفرین بر درگیری شللی

) Sharifi & Zhang(2010قابلیتهای چابکی را به

و در نهایت چاب سازی سازمان بیان گردید ،مسئله

چهار محور پاسخگویی ،شایستگی تلییر عملیات،

اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین

انعطاف پایری ،سرعت در انجام کار تقسیم میکنند

بر چابکی سازمانی با میانجیگری درگیری شللی

 )Sharifi & Zhang, 2010محور اول به راهبردهای

بوده است و با تواه به نقش اساسی نظام سالمت

مرتبط با عملیات الزم برای واکنش به تلییر و عدم

در رشد و توسعه اامعه این مسئله در دانشگاه

اطمینان محیط اشاره دارد.

شایستگی تلییر

علوم پزشکی ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.

عملیات به شایستگیها ،به توانایی کسب اهداف و

مبانی نظری

مقاصد سازمان داللت دارد .)Amin Beidakhti, 2016

چابکی سازمانی

محور انعطاف نیز به توانایی بخشهای سازمان در
سازمان،

هماهنگ کردن خود با تلییرات و نیز توان سازمان به

محصوالت و خدمات با کیفیت را ارتقا داده و در

تلییرات اشاره دارد

چابکی به عنوان توانایی سریع ی

عنوان کل برای پایرش

نتیجه عامل مهمی برای اثربخشی سازمان است

 .)Bagherzadeh and Akbari Dibavar. 2010محور نهایی

 .)Kiani & et al, 2016در حال حاضر ،به دلیل تلییرات

برتوانایی انجام فعالیتها در کمترین زمان اشاره

سریع و گسترده اهان پیرامون سازمان ها ،چابکی

دارد ).Amin Beidakhti, 2016: javadipour & et al, 2015

سازمانی به شمار نمیرود ،بلکه

اگر سازمانی به دنبال چابکی است ،باید این قابلیتها

ضرورتی غیرقابل انکار و عامل تمایز سازمان های

را مدنظر داشته باشد و تا اایی که ممکن است آنها

موفق و کارا از سازمانهای غیر کارا شمرده میشوده

را در درون خود پرورش دهد .)javadipour & et al, 2015

زیرا ساازمانهای چاب تر همواره در پاسخگویی به

رهبری تحولی

سازمانی ی

انتخا

محیط خارای موفقتر هستند .)Harraf & et al, 2015

از ادیدترین دیدگاهها در مورد رهبری ،میتوان

توانایی اساسی را

دیدگاه رهبری تحولآفرین را نام برد .رهبری

می کند که تلییرات را در محیط سازمانی،

تحولآفرین از ادیدترین سب های رهبری است که

احساس ،دریافت ،مالحظه ،تجزیه وتحلیل و پیش

بسیار مورد تواه قرار گرفته است Shah Mansouri, A

قابلیت وسیع کسب و کار است

 .)and Sokootarani, 2015و بیشترین حجم تحقیقات را

که ساختارهای سازمانی ،سیستمهای اطالعاتی،

در حوزه روانشناسی ،از امله در حوزههای متعدد

چابکی سازمانی درواقع ی
ایجا

بینی کند .چابکی ی

روانشناسی سازمانی و ااتماعی به خود اختصاص
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داده است  .)Guiu & et al, 2016از میان نظریههای

میکنند ،اشاره دارد این مفهوم اغلب به عنوان حالت

متعدد رهبری ،رهبری تحولی در طول سه دهه

ذهنی مثبت دربارة شلل تعریف میشود و همانطور

گاشته بهطور گستردهای مورد بررسی قرارگرفته

که گفته شد ،ویژگیهایی مانند انرژی ،فداکاری و

است .برنز  )1978ایده اصلی رهبری تحولآفرین را

شیفتگی را شامل می شود

توسعه داد .و این نظریه رهبری تحولی توسط باس

 .)2013درگیری شللی کلید فعال کردن انگیزش کارکنان

 )1985و بر اساس نظریه برنز  )1978توسعه و

و مبنای اساسی رای ایجاد این انگیزش است؛ اما از
نقطه نظر فردی ،درگیری شللی کلید رشد و رضایت

شهرت یافت )Zou & et al, 2013
رهبری تحولآفرین سبکی از رهبری است که در آن
بر ارزشهای اساسی پیروان ،باورها و نگرشهای آنان
تأثیر میگاارد  .)Simsek & Gozukara, 2015رهبران
تحولآفرین کسانی هستند که ی

تلییر را در پیروان

خود از طریق ااذبه و چشمانداز خود ایجاد کرده و قادر
به توسعه ی

Skaalvik & Skaalvik,

انگیزه شخصی در میان پیروان خود

هستند  .)Guiu & et al, 2016رهبران تحولی به عنوان
رهبرانی توصیف میشوند که عالیق پیروانشان را ارتقا
میدهند ،آگاهی و تعهد افراد را در اهت هدف و
مأموریت گروه پرورش میدهند و زیردستان را توانمند
میکنند تا سود شخصیشان را برای بهبود ترقی) گروه
باال ببرند  .)Samadi & et al, 2016به کم

این سب

از

رهبری ،بهتر میتوان استعدادهای انسانی سازمانها را
باال برد و از ظرفیتها و انرژی فزاینده آنها در حرکت
تمام عیار به سمت تحقق هدفها و دورنمای سازمانی
بهره گرفت )RosIntan & et al, 2012؛ همچنین رهبران
تحولآفرین در سازمان بانیان تلییر و تحول هستند و

فردی در محیط کار است .چه از نظر سازمانی یا از نظر
فردی ،درگیری شللی به عنوان ی

موضوع مثبت

شناسائی میشود که بر عملکرد سازمان و فرد اثر می
گاارد  .)Motahhari Magam, 2012درگیری شللی شامل
نحوه ادراک کارکنان از محیط کاری و شلل خود و درهم
آمیختن کار و زندگی شخصی است .درگیری شللی باال
نشان دهنده تجربه احساس معناداری ،اشتیاق ،افتخار
و غرق شدن در کار و احساس خوشایند نسبت به کار
است  .)Ghanbari & et al, 2014درگیر شدن در شلل
شامل سه بعد است :الف) شور و حرارت در کار :سطح
باالیی از انرژی و و تحمل روانی فرد در هنگام کار

)

وقف شدن :دلبستگی عمیق به کار و احساس اهمیت،
ادیت و تالش در کار ج) غرق شدن :تمرکز شدید و
اشتلال به ی

کار با رضایت خاطر و احساس شادی در

حین کار .)Zardoshtiyan & et al, 2014

در واقع ،افراد دارای درگیری شللی باال ،ظاهرا از
شلل خود رضایت دارند ،روحیه مثبتی در کار نشان

باعث ایجاد خالقیت و نوآوری و ایجاد رفتارهای

می دهند و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد

کارآفرینانه در سازمان و طبعا افزایش عملکرد سازمان

باالئی ابراز می کنند .اشخاص با درگیری شللی باال،

میگردند  .)Mogharzadeh, 2016در نهایت میتوان گفت

به ندرت به دست کشیدن از شللشان میاندیشند و

رهبری که باعث

انتظار میرود تا آینده ای قابل پیش بینی ،برای

که رهبری تحولی به عنوان ی

سب

افزایش انگیزه ،روحیه و عملکرد زیردستان از طریق

سازمان خود کار کنند .درگیری شللی بهعنوان ی

حس مسئولیت

عقیده توصیفی از شلل مواود و تمایل به ی

انواع مکانیزمها مانند فراهم کردن ی

به چالش کشیدن باورها و مفروضات زیردستان تعریف

فعالیت در مورد اینکه چه اندازه شلل میتواند

میشود .)Doci & Hofmans, 2015

نیازهای مواود فرد را برآورده سازد تعریف می شود

درگیری شللی

.)Karimzadeh, 2013

درگیری شللی که از آن به عنوان اشتیاق شللی نیز
یاد شده است .به این نکته اشاره میکند که کارکنان
محیط کارشان را چگونه ارزیابی میکنند

Nadri and

 .)Nazim, 2014درگیری شللی به دراهای که اشخاص به
لحاظ روانشناختی با شلل فعلیشان هویتیابی
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و تحقیقات پیشین تدوین شده است که در این

الگوی علی معادالت ساختاری استفاده شده است.

متلیر

اامعه آماری مورد نظر کلیه کارکنان درمانی و

مستقل) ،چابکی سازمانی متلیر وابسته) و متلیر

ستادی دانشگاه ارومیه به حجم  450نفر است .با

درگیری شللی به عنوان متلیر میانجی مطرح شده

استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 208

است .شکل  ) 1الگوی مفهومی پژوهش را نشان می

نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخا

شدند .برای

دهد.

تعیین حجم نمونه مورد نظر با تواه به حجم اامعه

تحقیق مؤلفههای رهبری تحول آفرین

آماری از فرمول کوکران استفاده شده است .ابزار
اصلی گردآوری دادهها سه پرسشنامه به شرح ذیل
بود:
الف)

پرسشنامه

رهبری

تحولآفرین:

برای

سنجش رهبری تحولآفرین از پرسشنامه بر اساس
 )Bass & Avolio, 1995استفاده شد .این

مدل

پرسشنامه سب

رهبری تحولآفرین را در قالب 20

گویه و  4مؤلفه نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامبخش،
ترغیب ذهن ی و محظات فردی) و با استفاده از
شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش

با تواه الگوی مفهومی پژوهش فرضیههای به
شرح ذیل طرح و مورد آزمون قرار میگیرند:
فرضیه اول :رهبری تحولآفرین بر چابکی
سازمانی تأثیر مستقیم دارد.
فرضیه دوم :رهبری تحولآفرین بر درگیری شللی
تأثیر مستقیم دارد.
فرضیه سوم :درگیری شللی بر چابکی سازمانی
تأثیر مستقیم دارد.

مقیاس  5دراها ی لیکرت مورد سنجش قرار می
دهد .پایایی این پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای
کرونبا

 0/92به دست آمد .برای بررسی روایی کل

مؤلفههای این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی
تأییدی

استفاده

شد

که

شاخصهای

برازش

AGFI = 0/ 89,CFI = 0/ 91,RMSEA =0/05GFI=, 0/93

نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه برای سنجش
رهبری تحولآفرین است .

) پرسشنامه درگیری شللی؛ برای اندازهگیری

فرضیه چهارم :رهبری تحولآفرین بر چابکی

درگیری شللی از پرسشنامه )Schaufeli et al, 2002

سازمانی با میانجیگری درگیری شللی تأثیر غیر

استفاده شد که درگیری شللی را در قالب  17گویه و

مستقیم دارد.

 3مؤلفه قدرت ،فداکاری و اا ) و با استفاده از
مقیاس  6دراهای لیکرت  =1همیشه و  =6هرگز)

روش تحقیق

مورد آزمون قرار میدهد .پایایی این پرسشنامه بر

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی با

اساس ضریب آلفای کرونبا  0/ 91به دست آمد .برای

استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری است.

بررسی روایی کل مؤلفههای این پرسشنامه از روش

برای تعیین روابط احتمالی و تأثیرات آنها بر یکدیگر

تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که شاخصهای

هم از همبستگی ساده ماتریس همبستگی) و هم
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جدول 2؛ ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

برازش = 0/ 91,CFI = 0/ 93,RMSEA =0/04GFI=, 0/92

 AGFIنشانگر روایی مناسب این پرسشنامه هستند.
پ) پرسشنامه چابکی سازمانی؛ برای سنجش
چابکی سازمانی نیز از پرسشنامه )Spitzer, 2007

شماره

متغیر

1

1

رهبری تحول آفرین

1

2

درگیری شللی

**0/74

1

3

چابکی سازمانی

**0/65

**0/68

**p<0.01

*p<0.05

استفاده شد که چهار بعد پاسخگویی ،شایستگی،

2

3

1

انعطافپایری و سرعت) چابکی سازمانی را در قالب

باتواه به ادول فوق چابکی سازمانی با رهبری

 23گویه و در مقیاس  5دراهای لیکرت خیلی کم تا

تحول آفرین  ) p< , 68/0= r 0/01و با درگیری شللی

خیلی زیاد) میسنجد .پایایی این پرسشنامه بر اساس

 )p< 65/0= r , 0/01و رابطه درگیری شللی با رهبری

ضریب آلفای کرونبا  0/87به دست آمد .برای بررسی

تحولآفرین

 )p<74/0= r ,رابطه مثبت و

روایی کل مؤلفههای این پرسشنامه از روش تحلیل

معناداری است؛ لاا همبستگی باالی بین متلیرهای

عاملی تأییدی استفاده شد که شاخص های برازش

پژوهش پیش فرض استفاده از مدلیابی معادالت

AGFI = 0/ 90,CFI = 0/ 93,RMSEA =0/06GFI=, 0/91

ساختاری را برقرار میسازد .در زیر مدل برازش شده

نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه اهت سنجش

معادالت ساختاری روابط بین متلیرهای پژوهش

وادان کاری است .اهت تجزیه و تحلیل دادهها از

ارائه شده است.

0/01

نرم افزار  spssو  Lisrelاستفاده گردید.

یافتههای تحقیق
قبل از پرداختن به آزمون فرضیههای پژوهش،
بررسی نرمال بودن ت

متلیری و چند متلیری

دادهها در مدلیابی ضروری است؛ بدین معنی که
قدر مطلق چولگی و کشیدگی متلیرها به ترتیب
نباید از  3و  10بیشتر باشد .در ادول  1شاخصهای
توصیفی متلیرها اهت بررسی پراکندگی مناسب و

شکل  :2مدل آزمون شده(در حالت استاندارد)

نرمال بودن توزیع دادهها ارائه شدهاند و مقادیر
مطرح شده را نشان میدهد و به عبارتی پیشفرض
مدلیابی یعنی نرمال بودن ت

متلیری دادهها

برقرار است.
جدول  :1شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

رهبری تحول

3/22

انحراف

چولگی

کشیدگی

استاندارد

0/74

-0/28

-0/18

آفرین
درگیری شللی

3/55

0/81

0/05

-0/21

چابکی سازمانی

3/34

0/78

0/24

-0/04
شکل  : 3مدل آزمون شده(در حالت معنی داری)
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جدول  - 3مسیر های آزمون شده در مدل معادالت ساختاری
ضریب

متغیرها

اثر غیر مستقیم

مسیر

همانگونه که دادههای ادول نشان میدهد،

اثر

واریانس

کل

تبین شده
0/54

به روی چابکی سازمانی

مجاور میانگین مربعات خطای تقریب

)RMSEA

بهعنوان اندازه تفاوت برای هر دراه آزادی است ،برای

از
رهبری تحول آفرین

0/61

0/34

0/95

درگیری شللی

0/39

-

0/39

مدلهای خو

برابر  0/05یا کمتر است .مقادیر باالتر

از آن تا حد  0/08نشان دهنده خطای معقول برای
0/68

به روی درگیری شللی
از

تقریب در اامعه است .مدل هایی که  RMSEAآنها
 0/10یا بیش تر باشد ،برازش ضعیفی دارند .در این

رهبری تحول آفرین

0/87

0/87

پژوهش  =RMSEA 0/06نشانه برازش خو

مدل

است .در برنامه لیزرل ،شاخص نیکویی برازش ،GFI
اثرات مستقیم  :طبق دادههای ادول اثر مستقیم
رهبری تحولآفرین بر روی اابکی سازمانی  )0/61مثبت و
معنادار است ،اثر مستقیم درگیری شللی بر روی چابکی
سازمانی  ) 0/39مثبت و معنادار است .اثر مستقیم
رهبری تحولآفرین بر روی درگیری شللی  )0/87مثبت و
معنادار است.
اثر غیرمستقیم و کل :اثر غیرمستقیم رهبری تحول
بر روی چابکی سازمانی با میانجیگری درگیری

آفرین

شاخص برازندگی تطبیقی

 ،CFIو شاخص تعدیل

شده برازندگی  )AGFIنیز نشان دهنده میزان براز
مدل هستند که بر پایه قرارداد ،مقدار این دو
شاخص  GFIو  CFIباید برابر یا بزرگتر از  0/90باشد
و شاخص  )AGFIنیز باالتر از  0/80باشد تا مدل مورد
نظر پایرفته شود؛ همچنین مجاور خی بر دراه
آزادی

شللی  )0/34مثبت و معنادار است و اثر کل رهبری

ی

تحول آفرین بر روی چابکی سازمانی  )0/95مثبت و

کوچ

 X2/dfنیزشاخصی می باشد که عموما فاقد

معیار ثابت برای مدل قابل قبول است؛ اما مقدار
آن کمتر از  ،3داللت بر برازش بهتر مدل دارد

معنادار است .در ادول  4نتایج حاصل از بررسی
فرضیههای پژوهش نیز ارائه گردیده است.

بحث و نتیجه گیری

جدول4؛ بررسی فرضیه های پژوهش
ردیف

فرضیه

1

رهبری تحول آفرین روی چابکی

ضریب

T

P

نتیجه

سازمانهای امروزی برای بقا در شرایط پویا و

مسیر
0/61

6/25

0/000

تآیید

سازمانی اثر مستقیم دارد
درگیری شللی روی چابکی

2

0/39

4/26

0/002

شد

انعطافپایری ،پویایی و تحول حرکت کنند و از

تآیید

سکون بپرهیزند؛ از اینرو برای حرکت در چنین

سازمانی اثر مستقیم دارد
3

رهبری تحول آفرین روی درگیری

شد
0/87

10/61

0/ 000

تآیید

4

0/34

-

0/004

مسیری ،نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت

شد

احساس میشود؛ بدیهی است که رهبری سنتی در

تآیید

هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و اهان

شللی اثر مشتقیم دارد
رهبری تحول آفرین به

پیچیده

کنونی

ضروری

است

به

سمت

میانجیگری درگیری شللی بر

شد

نیازمند رهبرانی تحولگرا خواهد بود .انتظار میرود

چابکی سازمانی اثر غیر مستقیم
دارد

این سب

رهبری از طریق ایجاد انگیزش و اشتیاق

شللی در کارکنان ،آنان را از حالت سکون و فالتزدگی

جدول  - 5مشخصه های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش
X2/d.f.

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

2/03

0/92

0/93

0/90

0/60

خارج نموده و با سرعت بخشیدن به امورات سازمان
را در مسیر چاب

سازی قرار دهد؛ لاا هدف پژوهش

حاضر بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر چابکی
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سازمانی با میانجیگری درگیری شللی در کارکنان

گروه ،روابط بین فردی و محیط ،زمینه افزایش

درمانی و ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود.

درگیری شللی و ارتقای سطح رضایت از کار،

اهت دستیابی به این هدف فرضیه های طرح و

توانمندی کارکنان ،فداکاری و دلبستگی را در کارکنان

آزمون شد؛ از امله نتایج حاکی از تأثیر مثبت و

فراهم نمایند.

معنیدار رهبری تحولآفرین بر چابکی سازمانی بود

نتایج فرضیه سوم نیز بیانگر این بود که

که این یافتهها هم راستا با یافته-های & taji
bordbdr, 2015; Hosseini Sharbiani, 2015; Sherehiy & et

درگیری شللی بر چابکی سازمانی تأثیر مثبت و

 .)al, 2007 and RosIntan & et al, 2012میباشد چرا که
آنان نیز در پژوهش خود تأثیر رهبری تحول آفرین بر
چابکسازی نیروی انسانی و سازمان نشان دادند.
در تبیین نتایج فوق میتوان عنوان داشت که
در شرایط امروزی وظیفه اساسی رهبری در
سازمانهای حوزه سالمت این است که بتواند مواب
تلییرات ،نوآوری ،خالقیت و کارآفرینی شود ،به تحول
سازمانی اعتقاد راسخ داشته باشد و به تجدید حیات
سازمان و چابکی آن اهمیت دهد؛ لاا اگر مدیران
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سب

رهبری

تحولآفرین استفاده نمایند ،آن سازمان بیشتر
تمایل به ارائه ایدههای ادید و بکر خواه د داشت و
ب ه س مت نوآوری پ یش خواهد رفت؛ در نتیجه
کارکنان چابکتری خواهد داشت؛ بنابراین ه رچه سب
رهبری مدیران دانشگاه به رهبری تحولی نزدیکتر
باشد ،چابکی کارکن ان دانش گاه نی ز افزایش خواه د
یاف ت.

معنیداری دارد .در این خصوص نیز میتوان گفت که
درگیری شللی باال نشان دهندة تجربة احساس
معناداری ،اشتیاق ،افتخار و غرق شدن در کار و
احساس خوشایند نسبت به کار است .در این
وضعیت با گاشت زمان فرد به شلل خود دلبستگی
پیدا میکند و تمامی پیچ و خم کار را فرا گرفته و
بدون اتالف وقت و در کمنرین زمان امورات محوله را
به انجام میرساند که این امر مواب چابکی سازمانی
میگردد .درگیری کاری با منابع شللی از امله
حمایت ااتماعی از همکاران و ناظران ،بازخورد
عملکرد ،رهبری ،کنترل شللی ،تنوع وظیفه ،فرصت
یادگیری و رشد و تسهیالت آموزشی مرتبط است و
همه این اوامر مقدمات ایجاد چابکی در سازمان
هستند .درگیری شللی پایین به بیگانگی با کار و
سازمان ،بیهدفی یا ادایی بین زندگی و کار کارکنان
منجر میشود و در نهایت با دچار نمودن فرد به
سکون

شللی

مانع

از

چابکی

سازمانی

میگردد  .)Hirschfeld, 2016این نتایج نیز از اهاتی با

نتایج حاصل از فرضیه دوم نیز بیانگر این بود
که رهبری تحولآفرین بر درگیری شللی تأثیر مثبت

یافتههای Jalali & Roholahi,2015: Christian & et al,
2011: Rich & et al, 2010 and Macey & Schneider, 2008

و معنیداری دارد که همسو و هم اهت با یافتههای

) همسو و هماهت است.

Hasani & et al, 2016; jalali roholahi, 2014: taylor, 2014:
Hoper & et al, 2012: Alberekht Andertak, 2011 and Avey

:& et al, 2008

) است که تأثیر مثبت و معنیدار

رهبری تحولآفرین بر درگیری شللی را نشان دادند.
در توایه نتایج حاصل از این فرضیه نیز میتوان
اذعان کرد که رهبران تحولگرا باید با القا و ایجاد
انگیزه در کارکنان بتوانند نوآوری را در کارکنان شکوفا
کرده و از این طریق مسیر دستیابی اهداف سازمانی
را هموار نمایند؛ همچنین رهبری تحولی باید با ایجاد
تحول در اهت دستیابی به تلیرات مثت در سازمان،
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در نهایت فرضیه چهارم بیانگر این بود که
درگیری شللی نقش میانجی در رابطه رهبری
تحولآفرین و چابکی سازمانی ایفا میکند .این نتایج
نیز همسو با یافتههای Hasani & et al, 2016; jalali
roholahi, 2014: taylor, 2014: Hoper & et al, 2012:
Alberekht Andertak, 2011; RosIntan & et al, 2012; Zhang

 ):& bartol, 2010 and Avey & et al, 2008است؛ چرا که
آنان نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست
یافتند؛ در واقع نتایج حاصل از پژوهش حاضر
مکمل پژوهش-های ماکور است.

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال اول ،شماره  ،2تابستان 96-81 ،1399

AEL. Vol. 1. No.2. Summer 2020, 81-96

در تبیین نتایج اخیر میتوان گفت رهبران
تحولآفرین زیردستان را به طور ذهنی ترغیب
میکنند و قدرت حل مسئله و چالشپایری را در

سازمانی ،پیشنهاداتی به مدیران و متولیان دانشگاه
علوم پزشکی ارومیه به شرح ذیل ارائه میگردد؛
-

برای مدیران و سرپرستان بخشهای

آنها افزایش میدهند .این رهبران با افزایش عالقه

مختلف دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کارگاههای

و درگیری شللی و تجلیل از پیشرفتها ،پیروان را به

آموزشی به منظور بهبود رهبری تحولی برگزار گردد.

رهبر تبدیل میکنند و راههای ادیدی را برای سازمان

-

مدیران همواره دربارة فعالیتهای پیشروی

تعریف میکنند؛ در چنین شرایطی درگیر کردن

سازمان با شور و شوق صحبت کنند تا از این طریق

کارکنان با شلل به تدریج موابات افزایش انعطاف

زمینة عالقه مندی کارکنان به فعالیتها و تا حد

و سرعت عمل آنها در محیط کار را فراهم میکند و

امکان ،زمینة استقعل و آزادی عمل کارکنان را فراهم

چابکی سازمانی را مواب میشود؛ بنابراین با تواه

کنند؛ این خود باعث افزایش درگیری شللی آنان و در

به اایگاه سب

رهبری تحول آفرین در عرصههای

نظری و عملی ،شایسته است به کم

این سب

از

نهایت افزایش چابکی سازمانی میگردد.
-

انگیزه دادن به کارکنان ،از طریق به چالش

رهبری ،استعدادهای انسانی سازمانها را ارتقا

کشیدن و معنا بخشیدن به کار آنان که زمینه چابکی

بخشید و از ظرفیتها و انرژی فزاینده آنها در

سازمانی را فراهم میآورد.

حرکت به سمت تحقق هدفها و دورنمای سازمانی
بهره گرفت .)Hasani & et al, 2016
پژوهش

حاضر

آینده و داشتن انتظارات باال از آنان که مواب

محدودیتهای

نیز

برای

محققان به همراه داشت که از امله میتوان به
ابزار اندازهگیری که پرسشنامه بود اشاره نمود؛ این
ابزار

دارای

محدسودیت-های

سنجش پاسخها در قالب ی

-

درگیر کردن پیروان در ارائه چشماندازهای

ویژهای

انعطاف پایری سرعت و دقت در انجام امورات می
گردد.
-

در نهایت پیشنهاد میگردد مدیران و

همچون

متولیان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تا حد امکان

طیف چنددراهای

به کارکنان دارای مشکالت شخصی و کاری،

در کم

لیکرت و ...است؛ همچنین دادههای پژوهش از

پیشقدم باشند و همواره در اهت آگاه ساختن

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه امعآوری گردیده

کارکنان از چشمانداز سازمان و اهداف میان مدت و

است؛ لاا در تعمیم نتایج به سایر سازمانها و

بلندمدت آن اقدام کنند تا با ایجاد شوق و عالقه به

دانشگاهای علوم پزشکی بایستی اانب احتیاط را

کار در کارکنان زمینه درگیری شللی هرچه بیشتر و

رعایت نمود .در خصوص روابط علی بین متلیرها نیز

در نهایت افزایش سرعت ،دقت و چابکی در سازمان

باید احتیاط نمود؛ چرا که مدلیابی معادالت ساختاری

را فراهم آورند.

اهت بیان روابط علی بین متلیرها دارای تبینهای
قوی نیستند.
با تواه به نتایج حاصل شده ،در راستای تقویت
ویژگیهای رهبری تحول آفرین و افزایش درگیری
شللی کارکنان در سازمان و به تبع افزایش چابکی
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