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 .1مقدمه

امروزه سازمانها با مسائلی همچون محیط پرابهام ،پویا و متحول روبهرو هستند .کثرت
تغییراتی که سازمانها و افراد با آن روبهرو هستند از چنان فشار و نیرویی برخوردار است که
همچون سیلی خروشان هر نوع مقاومتی را درهمشکسته و همه را با خود به جلو میبرد؛ به
عبارت دیگر وسعت و تنوع نیروی تغییری که بر پیکره سازمانهای امروزی وارد میآید آنها را
وادار به پذیرش این تغییرات میکند .امروزه سازمانها نمیتوانند در جامعه ،حیاتی پایدار داشته
باشند ،مگر اینکه تغییرات را بپذیرند و خود را با تغییرات داخلی و خارجی همگام سازند (صادقیان
و همکاران.)1391 ،
ازآنجاکه در دنیای پیچیده امروز ،رشد سریع و تکاملی دانش فنی و گسترش بازار مصرف،
مجال استفاده از تجربهها و راهحلهای گذشته را از آدمی ربوده است دیگر تجربهها و راهحلهای
گذشته ،برطرفکننده مسائل جاری و آینده سازمانها کارکنان نیستند .باید به شیوهای دیگر
اندیشید و بهدنبال راهکارهای جدیدی بود تا بتوان کاالها و خدمات را با همان کیفیتی که
مشتری میخواهد ارائه کرد .یافتن روشهای خالقانه پاسخگویی به محیط متالطم امروزی و
دستیابی به موفقیت سازمانها نیازمند استفاده از روشهای نوین و نگرشی جدید به سازمان است
(کیاسی و برومند.)1388 ،
سازمانها دیگر بهدلیل وجود نیروهایی رقابتی نمیتوانند به روش ثابتی بسنده کنند که در
طول سالهای متمادی استفاده کردهاند؛ بلکه باید روشهای جدید و پویا را در دستور کار خود
قرار دهند .پژوهشگران یکی از راههای نوین پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی را
چابکی میدانند .چابکی پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمانها و بنگاههای رقابتی است.
سازمان چابک همواره برای یادگیری هر چیزی که باعث افزایش بازدهی ناشی از بهرهگیری از
فرصتهای جدید میشود ،آماده است (.)Geijsel et al., 2003
عوامل متعددی میتوانند پیششرطهای چابکی سازمانی باشند که ازجمله آنها میتوان به
مقوله رهبری در سازمانها اشاره کرد .سازمانها برای اینکه بتوانند خود را در محیط رقابتی،
همگام و یا جلوتر از بقیه سازمانها قرار دهند ،توجه خود را به رهبران سازمانها معطوف کردهاند
و سعی در ایجاد تغییرات درونسازمانی دارند؛ زیرا رهبری با ایجاد تغییرات سروکار دارد (ضیائی و
همکاران .)1388 ،در این رابطه رهبری معنوی بهعنوان عاملی مهم در پیشبرد اهداف سازمان
مطرح شده است.
1
نظریه رهبری معنوی در حوزه تحول سازمانی قرار دارد .این نظریه بر اساس مدل انگیزش
درونی توسعهیافته است که ترکیبی از چشمانداز ،ایمان به تحقق هدف ،عشق به نوعدوستی و
1. Spiritual Leadership
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بقای معنوی است .هدف رهبری معنوی ،توجه به نیازهای اساسی پیروان است تا موجبات بقای
معنوی آنان را فراهم آورد .چنین رهبری موجب میشود که کارکنان معنای واقعی شغل خود را
درك کنند و برای شغلی که دارند اهمیت قائل شوند ( .)Gibbons, 2001رهبر معنوی با
ویژگیهای منحصربهفرد خود چشماندازی از آینده سازمان ایجاد کرده و بهگونهای در کارکنان
نفوذ میکند که آنان به تحقق چشمانداز سازمان ایمان آورند و به آینده سازمان امیدوار باشند؛از
طرف دیگر با رواج فرهنگ نوعدوستی در سازمان موجب میشود که افراد توجه عمیقی به خود و
زندگی گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران برقرار کنند ( Korac & Kouzmin,
.)2002
با توجه به اینکه چابکی سازمانی 1یکی از عوامل مؤثر در مدیریت تغییر اثربخش و پارادایمی
نوین در کسب موفقیت و همسویی با تغییرات است ،این پژوهش میتواند با بررسی نقش رهبری
معنوی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر چابکی ،رهنمودهایی را برای شرکت گاز استان فارس
فراهم آورد و نتایج پژوهش میتواند نقش مهمی را در شناسایی ابعاد رهبری معنوی و تأثیری که
بر چابکی سازمانی خواهند گذاشت ،ایفا کند.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

چابکی سازمانی .امروزه یکی از مشخصههای سازمانهای موفق ،پاسخگویی سریع به تغییرات
و استفاده بهینه از فرصتهای نهفته در محیط است .رهبران معنوی با توجه به مؤلفههایی
همچون ایجاد چشمانداز و دورنمایی مشترك بین اعضای سازمان و توجه به مقوله بهرهوری و
بهبود مستمر در سازمان میتوانند زمینهساز سرعت عمل و پاسخگویی سریع به تغییرات باشند.
امروزه تغییرات محیطی ،عنصر جداییناپذیر از هر سازمانی هستند و کسب مزیت رقابتی در
جریان این تغییر و تحوالت محیطی مستلزم خالقیت و نوآوری است .پس با توجه به مواردی
همچون پاسخگویی سریع به تغییرات ،استفاده بهینه از فرصتها و خالقیت و نوآوری ،رهبران
معنوی باید سازمانها را به سمتوسویی هدایت کنند که از آن در این پژوهش بهعنوان
سازمانهای چابک یاد میشود .تعریفهای زیادی برای چابکی ارائه شده است؛ اما هیچیک،
مخالف با یکدیگر نیستند و یکدیگر را نقض نمیکنند .عموماً این تعریفها ،ایده سرعت و تغییر
در محیط کسبوکار را نشان میدهند .با توجه به جدیدبودن بحث چابکی ،تعریف جامعی که
موردتأیید همگان باشد ،وجود ندارد (.)Korac & Kouzmin, 2002
چابکی ،توانایی پاسخ و عکسالعمل سریع و بهموقع به تغییرات محیطی است .سازمانها و
مؤسسات برای اینکه بتوانند در دنیای رقابتی امروز موفق باشند باید به سمت چابکی گام بردارند.
1. Organizational Agility
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چابکی میتواند ارائه خدمات و کارایی و اثربخشی سازمانی را بهبود بخشد ( Ahmadi et al.,

.)2012
سازمانهای چابک ،آمادگی یادگیری را دارند و با استفاده بهینه از فرصتها عملکرد خود را
بهبود میبخشند .وان آسن و همکاران ( ،1)2001اشاره کردهاند که چابکی ،عکسالعمل
استراتژیک به تغییراتی است که در محیط رقابتی رخ میدهد و همچنین جستوجوی اصول
رقابتی برحسب سرعت ،انعطاف و خالقیت است (.)Abbesi et al., 2013
چابکی ،توانایی سازمان برای عرضه محصوالت و خدمات با کیفیت باال را ارتقا میدهد و
درنتیجه عامل مهمی برای بهرهوری سازمان بهشمار میآید .یک سازمان چابک با اتفاقات و
تغییرات ناگهانی از پا درنمیآید و منعطف و سازگار است و بهسرعت به تغییرات ناگهانی و
فرصتهای جدید بازار و نیاز مشتریان پاسخ میدهد (بیگینیا و همکاران.)1390 ،
برایان ماسکل )2001(2چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و
غیرقابلپیشبینی تعریف میکند؛ از این بابت ،سازمانها نباید از تغییرات محیط کاری خود هراس
داشته باشند و از آنها دوری کنند؛ بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت رقابتی در محیط
بازار تصور کنند .چابکی ،زیربنای عملکرد مطلوب و مزیت رقابتی سازمان است و بهعنوان توانایی
رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابلپیشبینی ارائه میشود و به سازمان این
قابلیت را میدهد که با ایجاد مقاومت در برابر تهدیدات موجود در محیط قادر به انجام اقداماتی
برای دفاع از موقعیت رقابتی خود شود (امیرنژاد و اژدری .)1395 ،چابکی ممکن است بهعنوان
توانایی یک سازمان در پاسخگویی به تغییر در بازار و تقاضای مشتریان تعریف شود .یکی از
اهداف سازمان چابک ایجاد رضایت برای مشتریان و کارمندان است ( Ambrose & Morella,
.)2004
3
ورنادات معتقد است که چابکی را میتوان بهصورت همراستایی نزدیک سازمان با نیازهای
متغیر کاری در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد .در چنین سازمانی ،هدفهای کارکنان با
هدفهای سازمان در یک راستا قرار دارد و این دو توأم با یکدیگر درصدد هستند تا به نیازهای
متغیر مشتریان پاسخ مناسبی بدهند (نیکپور و سالجقه.)1389 ،
از ویژگیهای سازمانهای چابک میتوان به مبتنیبودن بر اطالعات ،تمرکز فعالیتها بر
شایستگی ،انعطافپذیری ،حذف هزینههای سربار ،خالقبودن ،همراهبودن با ساختارهای مجاز و
فقدان سلسلهمراتب اشاره کرد (.)Jackson & Johansson, 2003
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ابعاد چابکی سازمانی از نظر گلدمن که در این پژوهش نیز بررسی خواهد شد عبارتاند از:
ـ رضایت مشتری/اربابرجوع1؛
ـ همکاری و مشارکت؛
ـ اهرمیکردن اثر افراد و اطالعات؛
ـ سازماندهی برای غلبه بر تغییر و عدماطمینان.
2
در رابطه با چابکی سازمانی ،آرتتا و گیاچتی ( )2007در پژوهشی تحتعنوان «تأثیر ساختار
سازمانی بر چابکی سازمانی» پیچیدگی را بهعنوان جانشینی برای چابکی مطرح کردهاند .آنها
معتقدند سازمانهایی که در فرایندهای خود پیچیدگی کمتری داشته باشند ،تغییر را راحتتر
میپذیرند و بنابراین چابکتر هستند و برعکس سازمانهایی که دارای پیچیدگی بیشتری در
فرایندهایشان هستند ،چابکی پایینی دارند (صادقیان و همکاران.)1391 ،
گلدمن و ناگل )1993(3در پژوهشی باعنوان «تکنولوژی و چابکی» بیان کردند که ارتباطات و
اطالعات فراگیر و جامع از عناصر کلیدی و ارزندهای هستند که به سمت تکامل و چابکی
سازمانی گام برمیدارند .نتایج پژوهش ثابت کرد سودمندی و سهولت ادراكشده ،چابکی سازمان
را از طریق استفاده واقعی از فناوری اطالعات و تمایل به استفاده از فناوری تحتتأثیر قرار
میدهد (.)Goldman & Nagel, 1993
خوشسیما ( ،)1381در پژوهشی باعنوان «ارائه مدلی جهت اندازهگیری چابکی سازمانهای
تولیدی با استفاده از منطق فازی» که در صنعت الکترونیک ایران انجام داد به این نتیجه رسید
که هر سازمانی برای تبدیلشدن به یک سازمان چابک باید دو توانمندی (پاسخگویی و
انعطافپذیری) و یک شایستگی (نمونهسازی سریع) داشته باشد (بیگینیا و همکاران.)1390 ،
معنويت .معموالً در مطالعات سازمانی از مفهومسازی معنویت در محیط کار که توسط میلیمن و
همکاران ( ،)2003صورت گرفته است ،استفاده میشود .میلیمن و همکاران ( ،)2003سه بُعد از
هفت بُعدی را که اشمس و دوچن )2000( 4برای سنجش معنویت در محیط کار مطرح کرده
بودند ،انتخاب کرده و در یک پژوهش تجربی از آنها استفاده کردند .این سه بُعد که متناظر با
سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی است ،عبارتاند از :کار بامعنا در سطح فردی ،احساس
همبستگی در سطح گروهی و همسویی با ارزشهای سازمان در سطح سازمانی ( Milliman et
 .)al., 2003در سالهای اخیر ،جایگاه معنویت در سازمانها بهطور چشمگیری از سوی مدیران،

1. Customer satisfaction
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سرپرستان و کارکنان بهعنوان ضرورتی بنیادی در تعامالت سازمانها با کارکنان ،مشتریان و
جامعه موردتوجه قرار گرفته است (لواسانی و همکاران.)1387 ،
یکی از عواملی که میتواند نقش مؤثری در گسترش معنویت در محیط کار داشته باشد وجود
رهبرانی توانمند در این راستا است .رهبرانی که با استفاده از ارزشها ،طرز تلقیها و رفتارهایی
که الزمه انگیزش درونی خود و دیگران است ،بقای معنوی اعضای سازمان را فراهم میکند.
رهبرانی که قادر به انجام چنین امری باشند ،رهبران معنوی تلقی میشوند .رهبران معنوی این
کار را در دو مرحله انجام میدهند :در نخستین مرحله ،درحالیکه هر یک از رهبران و پیروان
سازمان احساس میکنند که دارای شغلی بااهمیت و معنادار هستند ،رهبر معنوی اقدام به ایجاد
چشماندازی مشترك میکند .در مرحله دوم نیز ،رهبر معنوی با استقرار فرهنگ سازمانی 1بر
اساس ارزشهای انسانی ،موجب میشود که کارکنان عالقه خاصی به خود و دیگران نشان دهند
و این احساس در آنان بهوجود آید که سایرین نیز داری اهمیت هستند و باید از آنان به خاطر
شغلشان قدردانی شود (.)Fry et al., 2005
2
رهبری معنوی میتواند بر متغیرهایی همچون توسعه سازمانی ،وفاداری  ،رضایت شغلی،
یکپارچگی سازمانی ،3هماهنگی ،تعامل بین اعضاء ،سالمت سازمانی ،4انگیزش ،بهرهوری،
عملکرد و کارایی و اثربخشی سازمانی تأثیرگذار باشد ) .(Polat, 2011رهبری معنوی مستلزم
کنار گذاشتن مدلهای رهبری انسانی است که بر مبنای نفع شخصی شکل گرفتهاند؛ مدلهای
پیشین رهبری بر ارزشهای مشخصی ازجمله قدرت ،ثروت و پرستیژ تأکید داشتند .عالوه بر
اینکه رهبران معنوی ،ارزشهای شخصی را رد نمیکنند ،بر ارزشهای اخالقی از قبیل صداقت،
درستی ،آزادی و عدالت (ارزشهایی که از اصول مذهبی سرچشمه میگیرند) تأکید دارند .رهبران
معنوی هویت اخالقی پیروان خود را جال داده ،تعهد عمیقی در آنان به وجود میآورند و میان
انعکاس اخالقی درونی و بیرونی کار و روابط اجتماعی کارکنان پیوند برقرار میکنند & (Korac
).Kouzmin, 2002
وجود رهبران معنوی در سازمانها موجب پرورش معنویت در محیط کار ،معنادارشدن کار،
مسئولیتپذیری ،عشق به همنوع ،تعهد سازمانی و بازخور عملکرد رهبر میشود .رهبران معنوی
افراد تأثیرگذاری هستند که میتوانند روشها ،سازوکارها و کارهای دیگران را تغییر دهند و زمینه
را برای کارکنانی باکفایت ،بادانش ،جسور و قدرتمند در تصمیمگیریها و تمایل به نوعدوستی
ایجاد کنند (هرچقان و همکاران .)1394 ،در این پژوهش در خصوص رهبری معنوی از مدل

1. Organizational Culture
2. Loyalty
3. Organizational Integration
4. Organizational Health
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فرای )2003(1استفاده شده است در این مدل در رابطه با رهبری معنوی هفت بٌعد مطرح میشود
که به شرح زیر هستند:
 .1چشمانداز :2چشمانداز مقصد و آرمانهای سازمان را منعکس میکند ،به کارها معنا میدهد و
امید و ایمان را تشویق میکند .چشمانداز به تفسیری از آینده به همراه تفسیری روشن از چرایی
تالش افراد برای خلق چنین آیندهای اشاره دارد (رستگار و همکاران.)1391 ،
 .2عشق به همنوع (نوعدوستی) :3عبارت است از کمککردن به همکاران در عملکرد مربوط به
وظایفشان (حسینی و داناییفرد.)1391 ،
 .3امید/ایمان :4امید ،شوق به چیزی است که انتظار میرود ،تحقق یابد .ایمان به امید حقیقت
میبخشد  .افراد دارای ایمان و امید از مقصدی که به سمت آن در حال حرکت هستند و نحوه
رسیدن به آن ،بینش روشنی دارند و برای رسیدن به اهداف خود دوست دارند با سختیها و
نامالیمات مواجه شوند (شجاعی و خزایی.)1390 ،
 .4عضویت :5عضویت دربرگیرنده ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است که انسان در آن غوطهور
است  .عضویت حسی است که تا حد زیادی از روابط متقابل و ارتباطات از طریق تعامل اجتماعی
و عضویت در گروهها نشأت میگیرد (رستگار و همکاران.)1391 ،
 .5معناداری :6معناداری دربرگیرنده تطابق بین الزامات نقش و شغل از یکطرف و اعتقادات و
ارزشها و رفتارها از طرف دیگر است (ضیائی و همکاران.)1388 ،
 .6تعهد سازمانی :7تعهد سازمانی بهعنوان پیوند روانشناختی میان کارکنان و سازمان تعریف
شده است و احتمال اینکه کارکنان بهطور ارادی سازمان را ترك کنند ،کاهش میدهد (سادات
کاظمی و عریضی.)1390 ،
8
 .6بهرهوری و بهبود مستمر  :بهرهوری را میتوان بهعنوان کار هوشمندانه و استفاده بهینه از
منابع برای دستیابی به سود دانست .بهبود مستمر یعنی اینکه در بهرهوری انتهایی وجود ندارد و با
نوآوری همیشه میتوان راههای جدید را برای افزایش بهرهوری یافت (رستگار و همکاران،
.)1391
فرای و همکاران ( ،)2005در پژوهشی باعنوان «رابطه رهبری معنوی با تحول سازمانی» پی
بردند که رواج فرهنگ نوعدوستی در سازمان موجب میشود افراد توجه عمیقی به خود و زندگی

1. Fry
2. Vision
3. Altruistic Love
4. Hope/Faith
5. Membership
6. Meaning
7. Organizational Commitment
8. Productivity and Continuous Impoverment
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گذشتهی شان داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران برقرار کنند که این عامل سبب میشود
شبکههای ارتباطی مؤثری بین افراد شکل گیرد (.)Fry et al., 2005
خائف الهی و همکاران ( ،)1389در پژوهشی باعنوان «مؤلفههای رهبری معنوی» اشاره
کردند که اگر رهبر از شاخصهای معنویت در شیوه رهبری خود استفاده کند میتواند هم میزان
مقبولیت خود نزد پیروانش و هم احتمال موفقیت سازمان در رسیدن به اهدافش را باال ببرد .آنها
همچنین بیان کردند که دلیل دیگر کاربرد شاخصهای معنویت را میتوان جنبه انگیزشی آن
دانست؛ چون رهبر با استفاده از شاخصهای معنویت در سازمان یا گروه ،هم نوعی انگیزش
درونی برای خود و هم زمینهای برای انگیزش بیرونی پیروانش فراهم میکند (خائف الهی و
همکاران .)1389 ،چون انتظار میرود سازمانهایی که توجه بیشتری به معنویت سازمانی دارند،
شاهد سرعت عملی باالتر در انعطافپذیری و سازگاری با تغییرات باشند ،ازاینرو فرضیههای
پژوهش حاضر به شرح زیر تبیین میشود:
فرضیه اصلی :رهبری معنوی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
فرضیات فرعی:
 .1چشمانداز سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
 .2عشق به نوعدوستی بر چابکی سازمان تأثیر دارد.
 .3ایمان و امید بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
 .4معناداری بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
 .5عضویت بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
 .6تعهد سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
 .7بهرهوری و بهبود مستمر بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
با توجه به مبانی نظری پژوهش و فرضیههای ارائهشده ،مدل مفهومی پژوهش بهصورت شکل
 ،1ترسیم شده است.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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 .3روش پژوهش

این پژوش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها ،پژوهشی پیمایشی از گروه
پژوهشهای توصیفی (غیرآزمایشی) است .جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ستادی« اداره گاز
استان فارس» هستند .تعداد کل افراد جامعه آماری شامل  170نفر است که با استفاده از فرمول
نمونهگیری تصادفی ساده ،تعداد نمونه آماری  102نفر تعیین شد.
))N  ( Z / 2 )2  ( P  (1  P
))( N  1)   2  ( Z / 2 ) 2  ( P  (1  P

170 × 3/8416 × 0/25
))((170 − 1) ×/0036 + (3/8416 ×/25

n

= 102

ابزار گردآوری داده در این پژوهش پرسشنامه است که برای سنجش رهبری معنوی از
پرسشنامه استاندارد فرای و همکاران ( )2005و بهمنظور سنجش چابکی سازمانی از پرسشنامه
گلدمن و همکاران ( )1991استفاده شد .ازآنجاکه پرسشنامههای استفادهشده در این پژوهش
استاندارد هستند ،روایی 1و پایایی آنها موردتأیید است؛ ولی باوجوداین بهمنظور اطمینان بیشتر از
پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ به این صورت که این پرسشنامهها ابتدا
در یک نمونه سیتایی موردپیشآزمون قرار گرفت که مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه
رهبری معنوی و چابکی سازمانی بهترتیب برابر با  0/870و  0/835بهدست آمد .ازآنجاکه مقادیر
بهدستآمده بیشتر از  0/70است ،پایایی و روایی ابزار پژوهش م تأیید میشود .در رابطه با روایی
پرسشنامه ،از نظرهای استادان و صاحبنظران برای رفع اشکاالت احتمالی آن استفاده شده و
ابهامات و نارساییهای آن برطرف شد که این امر نمایانگر وجود روایی ظاهری و محتوایی
قابلقبول برای ابزار بهکاررفته در این پژوهش است.
 .4تحلیل دادهها و يافتهها

ارزشیابی برازش مدل مفهومی تحقیق .بهمنظور بررسی تأثیر رهبری معنوی بر چابکی
سازمانی و آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با استفادهی فن تحلیل
مسیر از طریق نرمافزار لیزرل استفاده شد .قبل از بهکارگیری آزمون تحلیل عاملی تأییدی با
توجه به اینکه نمونه آماری پژوهش  102نفر است ،برای اطمینان از نرمالبودن دادهها از آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنوف و شاپیرو ـ ویلک استفاده شد که نتایج آن در جدول  ،1ارائه شده است.

1. Reability
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جدول  .1جدول توزیع نرمال متغیرهای پژوهش
آزمون کولموگروف ـ
اسمیرنوف
معناداری

آماره

0/098
0/084
0/083
0/082

0/964
0/786
0/760
0/764

مؤلفههای چابکی
سازمانی

رضایتمندی
همکاری
اطالعات
غلبه بر تغییر

آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
معناداری

آماره

0/058
0/059
0/060
0/061
0/097
0/068
0/078

0/140
0/224
0/278
0/341
0/84
0/459
0/632

مؤلفههای رهبری
معنوی

نوعدوستی
چشمانداز
ایمان
عضویت
معناداری
تعهد سازمانی
بهرهوری و بهبود مستمر

با توجه به اینکه مقدار معناداری بهدستآمده درخصوص هر متغیر بیشتر از  0/05است،
میتوان نتیجه گرفت که دادههای پژوهش در رابطه با هر متغیر از توزیع نرمال برخوردار هستند.
در ادامه مدل مفهومی پژوهش در دو حالت اعداد معناداری و تخمین استاندارد در شکلهای  2و
 ،3موردبحث قرار میگیرد.

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد

بررسی نقش رهبری معنوی بر چابکی ...

127

شکل  .3مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معناداری
جدول .2شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش
شاخصها

RMSEA

P-Value

Df

Chi-Square

مقادیر شاخصها

0/069

0/02149

43

63/76

قبل از آزمون فرضیههای پژوهش ،باید ابتدا برازندگی کلی مدل مفهومی پژوهش بررسی
شود .بهترین شاخص مناسب در نرمافزار لیزرل )Chi-Square( X2 ،تقسیم بر  dfاست که هر
چه از  3کوچکتر باشد ،مدل دارای برازش بهتری است .این مقدار در مدل مفهومی پژوهش
حاضر  1/48بهدست آمده است که نشاندهنده برازش خوب مدل است .شاخص دیگر،
( RMSEAمیانگین مجذور خطاهای مدل) است.
این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته میشود .زمانی که مقدار این آماره کمتر از 0/05
باشد ،نشان میدهد که مدل دارای برازش خوبی است؛ درصورتیکه بین  0/05و  0/08باشد،
برازش قابلقبول و اگر بین  0/08و  0/1باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از  0/1باشد برازش
ضعیف است .در مدل مفهومی این پژوهش ،مقدار  RMSEAبرابر با  0/042بهدست آمد که
حاکی از برازش قابلقبول مدل است .در مورد شاخص  ،P-Valueبرخی معتقدند که باید بیشتر
از  0/5باشد و برخی دیگر کمتر از  0/5را قبول دارند .در کل درباره این شاخص اجماع وجود
ندارد.
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جدول .3نتایج حاصل از تحلیل مسیر (معادالت ساختاری)
فرضیه
اصلی
فرعی 1
فرعی 2
فرعی 3
فرعی 4
فرعی 5
فرعی 6
فرعی 7

مسیر
رهبری معنوی
چشمانداز
عشق به نوعدوستی
ایمان و امید
معناداری
عضویت
تعهد سازمانی
بهرهوری و بهبود مستمر

چابکی سازمانی
چابکی سازمانی
چابکی سازمانی
چابکی سازمانی
چابکی سازمانی
چابکی سازمانی
چابکی سازمانی
چابکی سازمانی

ضريب استاندارد

عدد معناداری

0/97
0/84
0/86
0/74
0/52
0/74
0/51
0/69

2/43
6/61
6/05
2/26
2/64
2/70
2/82
2/08

برای تأیید یا رد فرضیهها از ضرایب استاندار و اعداد معناداری استفاده میشود .منظور از عدد
معناداری در نرمافزار لیزرل همان  Sigدر نرمافزار  SPSSاست؛ با این تفاوت که در رابطه با
معناداربودن یک ضریب ،عدد معناداری آن باید بزرگتر از  1/96یا کوچکتر از  -1/96باشد و در
کل برای تأیید یا رد فرضیههای تحقیق بهکار میرود .هرچقدر عدد معناداری از  1/96بزرگتر
باشد ،نشاندهنده آن است که متغیر مستقل ،تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته دارد .منظور از ضریب
استاندارد ،مقادیر همبستگی بین دو متغیر است که هر چه این ضریب بیشتر باشد ،متغیر مستقل
اثر بیشتری بر متغیر وابسته دارد .نتایج مدل مفهومی پژوهش در دو حالت اعداد معناداری و
تخمین استاندارد در جدول  ،3نشان داده شده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،در سطح
اطمینان  ،0/95فرضیههای پژوهش تأیید میشوند و رهبری معنوی و ابعاد آن بر چابکی سازمانی
تأثیرگذار هستند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف این پژوهش بررسی نقش رهبری معنوی در چابکی سازمانی است و میتوان سؤال
پژوهش را به اینگونه عنوان کرد که آیا رهبری معنوی در چابکی سازمانی تأثیرگذار است؟ با
توجه به یافتههای پژوهش ،ابعاد رهبری معنوی بر چابکی سازمانی تأثیرگذار هستند؛ همچنین
رهبری معنوی با ایجاد زمینههای مساعد ،عرصه را برای چابکی سازمانی فراهم میکند؛ یعنی
سازمانهایی که از رهبری معنوی برخوردارند میتوانند با ایجاد انگیزه در کارکنان ،ارائه اطالعات
به آنان و با تفویض اختیارات ،آنان را در فرآیند تصمیمگیریهای سازمان مشارکت دهند و
موجبات ایجاد رضایت در کارکنان را فراهم کنند .چشمانداز سازمان نیز باعث چابکی سازمانی
میشود.
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افراد با شناخت مأموریت و رسالت سازمان میتوانند در راستای آن حرکت کنند و به نحو
بهتری به تغییرات بهوجودآمده در سازمان پاسخ دهند و بر عدماطمینان بهوجودآمده غلبه کنند.
آشکارسازی اهداف و چشمانداز سازمان باعث میشود که فرد تصویری مثبت از موفقیتهای آتی
خود و سازمان ارائه کند .در پژوهشی خائف الهی و همکاران ( ،)1389نتایج این فرضیه موردتأیید
قرار گرفته است و با یکدیگر همخوانی دارند .خائف الهی و همکاران ( ،)1389به این امر اشاره
کردهان که رهبران با تعیین چشمانداز و رسالت روشن برای سازمان میتوانند نقشی مهم در
موفقیت و بهبود عملکرد سازمان داشته باشند.
از نتایج پژوهش میتوان پی برد که عشق به نوعدوستی در چابکی سازمان تأثیرگذار است .از
طریق رواج فرهنگ نوعدوستی میتوان شبکههای ارتباطی غیررسمی را در سازمان ایجاد کرد و
باعث افزایش حس مشارکت افراد و حس مسئولیت در آنها شد که این امر بهنوبه خود میتواند
باعث غنیسازی محیط کار و درنتیجه رضایت کارکنان شود .این نتیجه با یافتههای پژوهش لی
و یان ،)2006( 1مطابقت دارد .در پژوهش یادشده ،نوعدوستی بهعنوان یکی از ابعاد رفتار
شهروندی سازمانی بررسی شده و رابطه و تأثیر آن بر چابکی سازمانی تأیید شده است ( & Li
.)Yan, 2006
در مطالعه حاضر اشاره شد که ایمان/امید بر چابکی سازمانی تأثیرگذار است .ایمان صرفاً از
آرزوی چیزی را داشتن بیشتر است و بر مبنای ارزشها ،نگرشها و رفتارهای مطلوبی است که
انتظار میرود تحقق یابند .در پژوهشی که توسط شجاعی و خزایی ( )1390انجام شد ،امید و
ایمان به کار و سازمان بهعنوان دو منبع مهم برای تحقق اهداف و چشمانداز سازمانی معرفی
شدهاند و در موفقیت سازمان نقشی کلیدی ایفا میکنند که با یافتههای این پژوهش مطابقت
دارد (شجاعی و خزایی.)1390 ،
یافتههای پژوهش نشان میدهد که معناداری کار بر چابکی سازمانی تأثیرگذار است .احساس
معناداری کار یکی از خصوصیات تعریفشده یک حرفه است و حرفه افراد برای آنها دارای
ارزش است و از طریق حرفه خود بهعنوان عضوی از جامعه به خود میبالند ( & Korac
.)Kouzmin, 2002

در پژوهش لواسانی و همکاران ( ،)1387این بُعد مطالعه شده است؛ اما همخوانی مناسبی با
نتیجه فرضیه مورداشاره در این پژوهش ندارد و با بررسیهای صورتگرفته از پژوهش لواسانی و
همکاران میتوان به این امر پی برد که آنها متغیر استرس شغلی را بهعنوان متغیر میانجی در
نظر گرفتهاند و به این امر میتوان بهعنوان دلیل این همخوانی ضعیف ،اشاره کرد (لواسانی و

1. Lin & Yan
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همکاران)1387 ،؛ زیرا زمانی که افراد در سازمان دارای استرس شغلی باالیی باشند ،معناداری
شغل بهنحوی اثر انگیزشی ضعیفتری دارد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که عضویت بهعنوان یکی از ابعاد رهبری معنوی در چابکی
سازمان تأثیرگذار است .احساس افراد از اینکه میتوانند در تعیین اهداف واحد کاریشان تأثیر
داشته باشند و فعالیتی که در سازمان انجام میدهند از نظر مدیران و رهبران سازمان حائزاهمیت
است ،بیانکننده عضویتی است که فرد در سازمان دارد و این احساس ،یعنی عضویت در سازمان،
میتواند انگیزه فرد را افزایش دهد و موجبات چابکی سازمانی را فراهم آورد .یافتههای پژوهش
گیبونس ،)2001(1با این فرضیه مطابقت دارد .آنها در پژوهش خود به این نکته پی بردند که
تأثیرگذاری فرد در تعیین اهداف کاری (دیدهشدن فرد در سازمان) میتواند از عوامل محرك
عملکرد در سازمان باشد.
در این پژوهش نشان داده شده است که تعهد سازمانی نیز بر چابکی سازمانی تأثیرگذار است.
تعهد سازمانی باعث وفاداری فرد به سازمان میشود؛ بهنوعی که فرد ،هدف سازمان را بهعنوان
هدف خود در نظر میگیرد و از پیشرفت سازمان خوشحال و برعکس از رکود و افول آن ناراحت
و غمگین میشود و با متعهدشدن فرد به سازمان ،وجدان فرد نیز در رابطه با سازمان هشیارتر
میشود .افرادی که به سازمان متعهد باشند ،مطمئناً تالش بیشتری در رابطه با اهداف سازمان از
خود بروز میدهند و باعث میشوند که سازمان از مزیت رقابتی و درنتیجه چابکی بیشتری
برخوردار باشد.
میتوان در پیرو نتیجه این فرضیه به پژوهش ضیائی و همکاران ( )1388اشاره کرد .آنها
بیان کردهاند که رهبران میتوانند با فراهمساختن بازخورد عملکرد ،کارکنان را در چندوچون
فعالیتهای سازمان قرار دهند و نقاط ضعف و قوت را به آنها گوشزد کنند و با مشارکتدادن
آنها در تصمیمگیریها زمینه را در جهت تعهد سازمانی و توانمندی بیشتر کارکنان و سازمان
فراهم سازند (صادقیان و همکاران.)1391 ،
درنهایت ،آخرین بُعد از ابعاد رهبری معنوی که در این پژوهش مطالعه شده ،بهرهوری و
بهبود عملکرد است .در این پژوهش نشان داده شد که بهرهوری و بهبود عملکرد بر چابکی
سازمانی تأثیرگذار است .بهرهوری مستمر باعث میشود که کارکنان سازمان همواره در راستای
استفاده بهینه از منابع ،تغییرات و زمان استفاده کنند و سازمان بتواند در رقابت با دیگر سازمانها
از جایگاه مطلوبی برخوردار باشد .در رابطه با بهبود مستمر نیز میتوان گفت که بهرهوری در
سازمان نباید محدود به یک دوره زمانی خاص باشد؛ بلکه باید در هر زمان در راستای ارتقا و
بهبود بهرهوری گام برداشت تا سازمان به سازمانی چابک تبدیل شود.
1. Gibbons

بررسی نقش رهبری معنوی بر چابکی ...

131

بر اساس نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی به شرح زیر برای بهبود وضعیت رهبری معنوی و
چابکی سازمانی ارائه میشود:
ـ با کارکنان در مورد آینده و چشمانداز سازمان خوشبینانه صحبت شده و بر اهمیت آیندهنگری
تأکید شود و آنها در ترسیم چشمانداز سازمانی مشارکت داده شوند.
ـ در برخورد با مشکالت از کارکنان نظرخواهی شود و برای ارائه راهحل آنها را به چالش
بکشانند.
ـ دیدگاههای مختلف مدنظر قرار گیرد و از کارکنان خواسته شود مشکالت را از زوایای مختلف
بررسی کنند و از نظرهای خالقانه آنها در عمل استفاده شود.
ـ برای راهنمایی و آموزش کارکنان وقت گذاشته شود و عالوه بر اینکه با آنان بهعنوان عضوی
از گروه رفتار میشود به تکتک آنها توجه ویژه شود و به آنها کمک شود تا تواناییها و
مهارتهای خود را توسعه دهند.
ـ مشارکت کارکنان از طریق برقراری نظام پیشنهادها جلب شود؛ زیرا نظام پیشنهادها عنصری
اساسی برای همه سازمانهایی است که بهطور مستمر در حال بهبود هستند.
ـ ایجاد تعهد سازمانی از طریق برقراری عدالت در توزیع پاداشها و فرصتهای توسعه ،بازخورد
مؤثر و منصفانه درباره عملکرد شغلی و مشارکتدادن افراد در استراتژیها و برنامههای سازمان.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،پژوهشگران نقش متغیرهایی همچون یادگیری
سازمانی ،مدیریت دانش ،هوش سازمانی و سایر عوامل و متغیرهایی که میتوانند قابلیت چابکی
سازمانی را تحتتأثیر قرار دهند ،موردآزمون و مطالعه قرار گیرد .ازآنجاکه پژوهش حاضر در میان
کارکنان شرکت گاز انجام شد ،توصیه میشود در سایر سازمانها نیز موردبررسی قرار گیرد تا
بتواند به روشنساختن سایر زوایای پنهان موضوع کمک شایانی کند و همچنین امکان مقایسه
در میان سازمانهای مختلف را فراهم سازد.
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