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 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی کارکنان

 مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

 2، مهدی نوروزی 1سید احمد هاشمی

 ايران دانشگاه آزاد اسالمي ،المرد ،واحدالمرد ،  ، دانشيارگروه علوم تربيتي

 آزاد اسالمي ،المرد ، ايرانواحدالمرد ، دانشگاه دانشجوي دكتري برنامه ريزی درسی،  

 

 چکیده

پژوهش توصيفی حاضر با هدف ارزيابی بررسی تاثير رهبری تحول آفرين بر چابکی سازمانی کارکنان انجام 

گرفت. جامعه آماری، شامل کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر بوشهر بود. با استفاده از شيوه 

نفر انتخاب و پرسشنامه رهبری تحول آفرين و چابکی سازمانی را پاسخ  181گيری تصادفی ساده تعداد نمونه

ها با نظر اساتيد مورد تأييد ها با استناد به نظر متخصصان و اعتبار عاملی آندادند. اعتبار محتوايی پرسشنامه

ها با استفاده ليل دادهها با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ، محاسبه شد. تحقرار گرفت. همچنين پايايی پرسشنامه

ها نشان داد بين رهبری تحول آفرين از آزمون همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه صورت گرفت. يافته

(. همچنين ضريب تاثير بعد 51/5pبا چابکی سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت )

 (.51/5pساير ابعاد بود) انگيزش الهام بخش بر چابکی کارکنان بيشتر از

 

 کارکنان   -چابکی سازمانی -رهبری تحول آفرين واژگان كلیدي: 

Abstract 

This descriptive research is performed by the aim of evaluating the 

influence of transformational leadership on organizational agility of 

staff. The statistical society includes all staffs of Islamic Azad 

University, Bushehr branch. Using simple random sampling method, 

185 persons were selected and responded the questionnaires of 

transformational leadership and organizational agility. Content validity 

of the questionnaires was confirmed by referring to the comments of 

experts and their managing validity with the comments of faculties. 

Also, the stability of questionnaires was calculated using Cronbach’s 

alpha coefficient. Data analysis was performed using Pearson 

correlational test and multiple regression analysis. The findings 

showed that there was a positive meaningful correlation between 

transformational leadership and organizational agility (p<0.05). 

Keywords: transformational leadership, organizational agility, staff. 

 بیان مسئله 

 قبل به  نسبت هاپيرامون سازمان است. محيط آورده به همراه خود با را تغيير از ای تازه امواج امروزی، محيط

تا سازمان ها در پی يافتن پاسخ هايی برای اين پويايی باشند تا موفقيت و  است گرديده پوياترشده است باعث
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(. يکی از متغيرهای مهم و تاثير گذار که 2515بزنند)اسنهارد و همکاران،عملکرد باالتری را برای خود رقم 

( بر اين باورند که 1881امروزه در ادبيات سازمانی خيلی بدان توجه می شود، رهبری می باشد. هوی و ميسکل)

ا به دقت همگان بر نقش و تاثير شگرف رهبران در تحول سازمان اتفاق نظر دارند، اما قادر نيستند داليل آن ر

بديهی است که فهم کامل رهبری و ارايه تعريفی کامل و جامع  تشريح نموده و برای آن تعريفی کامل ارايه کنند.

های مختلف و متعددی که اين مفهوم دارد، از آن، به منزله شناخت اين مفهوم پيچيده است و با توجه به ظرافت

؛ به نقل از 2552 شود ) مانيون،مل آن با شکست مواجه میها برای تعريف کاتوان مدعی بود که اکثر تالشمی

(. تا کنون نظريات متعددی در مورد رهبری و ابعاد و شيوه های آن مطرح شده است، که 1888زين آبادی، 

منجر به شکل گيری شيوه های متعددی شده است. يکی از اين شيوه ها رهبری تحولی)رهبری تحول آفرين( می 

 تحليل پيرامون هاي توصيفي پژوهش ي نتيجه در برنز بيستم توسط قرن اواخر ، تحولي بريره ي باشد. نظريه

 رهبري نوع (. اين1885داده شد)قهرمانی و همکاران، بس توسعه سوي از بعدها و شد ارايه سياسي هبران ر

 ايجاد گروه هاي مأموريت و اهداف در را و مقبوليت آگاهي بتوانند رهبران ، آن در كه دهد مي رخ هنگامي

 و رهبران چنين هم دهند و قرار جمعي منافع درجهت را خود شخصي منافع تا برانگيزانند را كرده، پيروان

 (.2558دهند)گيونز، اخالق سوق و انگيزه از باالتري سطح به را ديگر هم پيروان،

با  مثبتی رابطه ی سازمان، و کارکنان عملکرد تقويت به منظور که می داند کسی را آفرين تحول رهبر نيز باس

 گروه تمايالت زمينه ی در و بروند فراتر نيازهای شخصی از که کند می تشويق را کارکنان و برقرار زيردستان

 انجام دارند، توان در را آنچه تا بر می انگيزانند را خود زيردستان آفرين تحول رهبران . کنند سازمان کار و

اد مختلفی برای اين شيوه رهبری برشمرده شده است، اما مهمترين نظريات در (. ابع2551دهند)بورک و کالين،

پور و بعد را برای اين شيوه رهبری برشمرده اند )حسن 1اين زمينه مربوط به باس و آوليو می باشد که 

 (. اين ابعاد شامل:1888همکاران، 

 دارد.به تفکر و استدالل وامیکند و افراد را ترغيب به تفکر: رهبر فضای فکر کردن را تشويق می .1

يافتنی معرفی انداز آتی را روشن و دستکند؛ چشمانگيزش الهام بخش: رهبر در پيروان ايجاد اميد می .2

 کند که انتظارات خود را باال ببرند.کرده و افراد را ترغيب می

کنند، آنان را د میکه در پيروان خود اعتماد به نفس ايجانفوذ آرمانی: چنين رهبرانی با وجود اين .8

العاده نهايت تالش و کوشش را کرده و در اين راه کنند تا درجهت دستيابی به اهدافی خارقتحريک می

 باشد.از خود گذشتگی نشان دهند. اين همان نفوذ آرمانی رهبر در پيروان می

گيرد؛ عهده می دهد؛ مسئووليت اقدامات خويش را برتوجه به افراد: رهبر از خود فداکاری نشان می .4

 دهد که نقش تعيين کننده دارد.سازد و در عنل نشان میها سهيم میمندیها و عزتافراد را در خوشی

مندی هستند که با اين ويژگی افراد آفرين دارای ويژگی مرجعيت و فرهويژگی کاريزمايی: رهبران تحول .1

 (.1888پور و همکاران، کنند)حسنرا به سمت خود جذب می

توجه به جامعيت اين ابعاد در اين مقاله ابعاد رهبری تحول آفرين از ديدگاه باس و آوليو به عنوان چارچوب  با

 آفرين مد نظر قرارگرفته است.مفهومی رهبری تحول

متغيرهاي  بررسي كه است واضح بدانيم، سازمان عملكرد ارتقاي اركان ترينمهم از يكي را انساني منابع اگر

 جمله از بود.  رهبری خواهد سازمان عملكرد بهبود در مديران راهنماي اندازه چه تا آنان لكردبرعم اثرگذار

 و چگونگي آنان از ادراك نحوة به ها گروه در افراد حضور است. استمرار اجتماعي مشاركت نوع هر الزامات

ترين عامل انسانی مهم(. امروزه نيروی 1882دارد. )پورعزت، بستگي عدالت از سوی رهبر و انصاف رعايت

درسازمان است، در گذشته اعتقاد بر اين بود که سرمايه و منابع مادی روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را 

)هاشمی, سيد احمد و  .کند اما در جهان کنونی منابع انسانی کارآمد در اين امر تاثير اصلی را داردتعيين می

 (1882ابوالفضل عباسی، 

هبری يکی از نيازهای اساسی و ذاتی انسان است، که همواره بستر مناسبی برای توسعه جوامع در حقيقت ر 

طول  در هميشه انسانها، جمعي زندگي براي اساسي نياز يك عنوان به انسانی در طول تاريخ ارائه کرده اند و

 در مشارکت نقش سازمان ها ،رهبری در  جانبه همه و فراگير نقش به توجه با است. امروزه بوده مطرح تاريخ

 است.  شده آشكارتر پيش از و به تبع آن چابک بودن کارکنان بيش سازمانها

 كيفيت سازمانها و سرعت پذيري، انعطاف افزايش منظور به كه پارادايم هايي از سازمانی به عنوان يكي چابكي

 پذيري انطباق كه هستند پارادايمي مدافع ...و پريس ناگل، مانند گلدمن، نويسندگان از برخي .مي گردد، مطرح
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 نظر مد پايدار و فرايند مداوم عنوان تحت کند، تصور خاص يدوره يا زمان يک در که اين جاي را به سازماني

تغييرات است. چابکی  انجام به نياز بدون باال بسيار انطباق پذيري قابليت مفهوم به سازماني چابكي .مي دهد قرار

 به نياز چابکي ادبيات در .محيطي تغييرات برابر در دادن نشان  واکنش توانايي و پذيري انعطاف يعني در حقيقت

 يک عنوان به تقويت هميشه و هستند فردا قديمي روشهاي امروزي، شود. استانداردهاينمي هرگز متوقف تقويت

 و ساختار در را رفيتيتواند ظمي بر اساس اين متغير سازمان .(1888است)باقرزاده و همکاران، ضرورت

 انجام به نياز بدون را متغير شرايط با تطبيق و تغيير انعطاف پذيري، که آورد وجود به خود عملياتي هايروش

و  اتفاقات با چابك، سازمان (.در حقيقت يك1888نمايد)کيانی،  ايجاد بنياني و اجباري تغييرات دائمي، سري يک

 به و است و قدرتمند سازگار السير، سريع چابك، سازمان آيد. يك نمي در پا از سادگي به ناگهاني، تغييرات

 درك براي چابك دهد. سازمان مي پاسخ سريع مشتري هاي نيازمندي و بازار جديد هاي فرصت ناگهاني، تغييرات

پور و پردازد)نيک مي خود بنديساختار به راستا اين در و طراحي شده كار و كسب محيط تغييرات بيني پيش و

 سازمان فعلي تا راهبرد آورندمي فشار سازمان يك بر چابكي هايمحرك نظري، ادبيات ( بر طبق1888سالجقه،

 نظير راهبردي را برگزيند. تواناييهاي چابكي راهبرد يك و بپذيرد را شدن چابك ضرورت كرده، بازبيني را

 رسيدگي كه دانست چابك هاي سازمان مهم ويژگيهاي توانرا مي انعطاف پذيري و سرعت شايستگي، پاسخگويي،

دست  به چابكي سازي توانمند طريق از توان مي را چابكي هاي كنند. قابليت مي را تسهيل محيطي تغييرات به

و نوآوری)مقيمی،  كاركنان فناوري، شوند. سازمان،مي ناشي توليدي عرصه چهار از سازها توانمند آورد. اين

اهميتی که اين متغير در سازمان و در ارتباط با رهبری دارد، و امروزه پژوهشگران توجه  ( با توجه به1885

وضعيت  كه باشد مي مسأله اين بررسي اصلي هدف خاص، طور به مقاله اين ايی بدان مبذول داشته اند، درويژه

 بين آيا و است چگونه وشهرچابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ب ابعاد و تحولي رهبري ي شيوه ابعاد

 دارد؟ وجود رابطه اي و چابکی سازمانی کارکنان شده بيان رهبري ي شيوه ابعاد

 

 

 

 

 اهداف و فرضیات 

هدف اصلی تحقيق حاضر بررسی تاثير رهبری تحول آفرين بر چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بوشهر می باشد.

 سواالت

رهبری تحول آفرين و چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر به چه  (  وضعيت بکارگيری1

 صورت می باشد؟

(آيا بين رهبری تحول آفرين؛ چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ارتباط معنی داری 2

 وجود دارد؟

سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ( ابعاد رهبری تحول آفرين تاثير معنی داری بر چابکی 8

 دارند.

 روش تحقیق

قرار دارد. پژوهش توصيفي كه گاهي به « همبستگي»از نوع  «توصيفي»پژوهش حاضر در قلمرو پژوهشهاي 

 پروراندن مفاهيم وها، آزمودن فرضيه شود، با روابط بين متغيرها،ناميده مي« غير آزمايشي»عنوان پژوهش 

دارد. جامعه آماری پژوهش  هائي كه داراي روائي جهان شمول است، سروكارانين كلي، اصول و يا نظريهقو

حاضر، شامل کليه ی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر می باشد. با استفاده از شيوه نمونه گيری 

برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه کارمند به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند.  181تصادفی ساده تعداد 

بعدی رهبری تحول آفرين باس  1گيری رهبری تحول آفرين سازمانی از پرسشنامه استفاده شده است. برای اندازه

بخش؛ تحريک فرهيختگی؛ های آرمانی؛ رفتارهای آرمانی؛ انگيزش الهام( شامل )ويژگی2552و آويلو)

( و 1882جهت اندازه گيری چابکی سازمانی از پرسشنامه شريفی و ژانگ) های رشد دهنده( استفاده شد.حمايت

در چهار بعد )پاسخگويی، شايستگی، انعطاف پذيری، سرعت( استفاده شد. روايی و پايايی اين پرسش نامه نيز در 

پژوهش های متعددی باال گزارش شده است. در پژوهش حاضر نيز مقدار آلفای کرونباخ رهبری تحول آفرين 
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ها نيز در سطح آمار توصيفی از ( محاسبه شد. برای تجزيه و تحليل داده88/5(  و چابکی سازمانی )18/5)

 ها نيز از همبستگی پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد.ميانگين و انحراف استاندارد، و برای استنباط داده

 یافته ها

نی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر به (  وضعیت بکارگیری رهبری تحول آفرین و چابکی سازما1

 چه صورت می باشد؟

در بررسی اين سوال پژوهش از آزمونهای گرايش به مرکز از جمله ميانگين و انحراف استاندارد استفاده شد. 

ه نتايج به دست آمده نشان داد که ميانگين محاسبه شده برای ابعاد رهبری تحول آفرين در سطحی متوسط)با توج

بخش با ميانگين به طيف پنج گزينه ای ليکرت( می باشد، که بيشترين ميانگين را نيز بعد انگيزش الهام

( کسب کرده است. همچنين بيشترين مقدار پراکندگی پاسخگويی مربوط به بعد رفتارهای آرمانی 8714معادل)

بيشتر از ساير ابعاد به دست آمده  8782.( می باشد. برای ابعاد چابکی سازمانی نيز ميانگين شايستگی 121)

 قابل مشاهده است.  1است، که نسبتاً متوسط می باشد. ساير نتايج برای فرضيه اول در جدول شماره 

 

 

 

 

 

 ( ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزاد اسالمی واحد بوشهر ارتباط معنی دانشگاه  (آیا بین رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی کارکنان2

 داری وجود دارد؟

 Ho: r = o     صورت بندی فرضيه:                                                        

H1: r ≠ o                       

داد که بين در بررسی اين سوال پژوهش از ماتريس همبستگی پيرسون استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان 

رهبری تحول آفرين و چابکی سازمانی کارکنان به صورت کلی، ارتباط معنی داری وجود دارد، با اين 

اوصاف در بررسی ابعاد رهبری تحول آفرين مشخص می شود که بيشترين مقدار همبستگی ابعاد رهبری 

.(. در ميان ابعاد 415ذيری ).(  و انعظاف پ412بخش با پاسخگويی )تحول آفرين بين دو بعد انگيزش الهام

چابکی سازمانی نيز بيشترين مقدار همبستگی بين بعد انعطاف پذيری با ابعاد رهبری می باشد. با اين 

( تاييد می شود. مقادير همبستگی ساير ابعاد در H1( پژوهش رد و فرض خالف)Hoاوصاف فرض صفر)

 مشخص می باشد.  2جدول شماره 

 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 .128 8748 های آرمانی ويژگی

 .821 8712 رفتارهای آرمانی

 .118 8714 بخشانگيزش الهام

 .288 8721 تحريک فرهيختگی

 .188 8784 های رشد دهندهحمايت

 281. 8711 پاسخگويی، 

 .128 8782 شايستگی،

 .228 8715 انعطاف پذيری، 

 .112 8721 سرعت
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 ری تحول آفرين و چابکی سازمانی( همبستگی بين رهب2جدول 

 سرعت انعطاف پذيری شايستگی پاسخگويی ابعاد

.812 های آرمانی ويژگی  * 841.  * 812.  * 812.  * 

.284 رفتارهای آرمانی  * 821.  * 452.  * 281.  * 

.415 بخشانگيزش الهام  * 888.  * 412.  * 814.  * 

.215 تحريک فرهيختگی  * 288.  * 841.  * 128.  * 

.881 های رشد دهندهحمايت  * 844.  * 424.  * 218.  * 

P0/05*    

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ( ابعاد رهبری تحول آفرین تاثیر معنی داری بر چابکی سازمانی کارکنان3

 بوشهر دارند.

در بررسی فرضيه سوم پژوهش مبنی بر ميزان تاثيرگذاری ابعاد رهبری تحول آفرين بر چابکی سازمانی با 

مشخص می شود که با  8استفاده از رگرسيون چندگانه)مدل اينتر( نتايج معنی داری به دست آمد، در جدول 

ی تحول افرين بر چابکی ضريب تاثير گذاری مدل رهبر 8721معادل با  fو ميزان  185و  1درجات آزادی 

محاسبه شده نيز حاکی از پيش بينی  2Rمثبت و معنی دار می باشد. مقدار  P*0/05سازمانی در سطح 

درصدی واريانس تغييرات چابکی سازمانی کارکنان توسط رهبری تحول آفرين دارد. ساير نتايج  82پذيری 

 مشخص می باشد. 8در جدول شماره 

  

 Fمجذورات و مقدار(آزمون مجموع 8جدول 

 F sig R2 میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات مدل

    4711 5 18.08 رگرسیون

 324. 000. 8.254 142. 180 21.365 باقی مانده

     185 39.374 مقدار کل

 

در بررسی سهم هر يک از ابعاد نيز مشخص شد، علی رغم تاثير گذاری کلی رهبری تحول آفرين بر چابکی 

بخش توانسته اند، بر چابکی سازمانی های آرمانی و انگيزش الهامسازمانی کارکنان، تنها دو بعد ويژگی

داشته باشند، سه بعد ديگر نتوانسته اند تاثير معنی داری را  *P0/05کارکنان تاثير معنی داری در سطح 

 قابل مشاهده است. 4نشان بدهند. نتايج ضرايب رگرسيون ابعاد در جدول شماره 

 

 

( ضرايب رگرسيون مولفه های رهبری تحول افرين و چابکی سازمانی 4جدول   

ضريب  ضرايب غير استاندارد ابعاد

 استاندارد

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 023. 2.9 210. 059. 254. های آرمانی ويژگی

 157. 1.8 148. 056. 156. رفتارهای آرمانی

 000. 3.7 305. 086. 352. بخشانگيزش الهام

 109. 1.4 149. 064. 175. تحريک فرهيختگی

 137. 1.7 118. 037. 135. های رشد دهندهحمايت
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 بحث و نتیجه گیری 

پژوهش حاضر در راستای بررسی تاثير رهبری تحول آفرين بر چابکی سازمانی کارکنان شکل گرفت، جامعه 

آماری شامل کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر بوده با استفاده از شيوه نمونه گيری تصادفی تعداد 

شترين ميانگين برای رهبری تحول آفرين  را نفر انتخاب و بررسی شدند. نتايج به دست آمده نشان داد که  بي 181

بيشتر  8782( و برای ابعاد چابکی سازمانی نيز ميانگين شايستگی 8714بخش با ميانگين معادل)بعد انگيزش الهام

از ساير ابعاد به دست آمده است. در بررسی ضريب همبستگی بين ابعاد رهبری با دو متغير ديگر بيشترين مقدار 

.(. که نشان از اهميت 415.(  و انعظاف پذيری )412بخش با پاسخگويی )به بعد انگيزش الهامهمبستگی مربوط 

بعد انگيزش الهام بخش در رهبری تحول آفرين دارد. همچنين در بررسی ضرايب رگرسيون برای تاثير رهبری 

هبری تحول آفرين بر تحول آفرين بر چابکی سازمانی در سازمان نتايج نشان داد که ضريب تاثير گذاری مدل ر

مثبت و معنی دار می باشد.در تبيين نتايج به دست آمده می توان  *P0/05چابکی سازمانی و عدات در سطح 

بيان داشت که رهبری تحول آفرين می تواند، کارکنان را ترغيب کند تا مطابق چارچوب استاندارد و طراحی شده 

 در جهت توسعه سازمان و دست يابی به اهداف عمل کنند، لذا چنين حسی در کارکنان باعث می شود که توانمندی

انجام صحيح کار تقويت شود. از طرفی ديگر ترغيب و انگيزش کارکنان در چارچوب کاری سازمانی می تواند 

زمينه ساز چابکی و توانمندی کارکنان در وظايف خود باشد. در ميان ابعاد رگرسيون نيز مشخص شد ضمن تاثير 

شترين تاثير را بر چابکی کارکنان داشته گذاری کلی ابعاد رهبری تحول آفرين بر چابکی سازمانی بعد انگيزش بي

است، در حقيقت انگيزش يکی از متغيرهای مهم و تاثير گذار در جهت ترغيب کارکنان به انجام صحيح امورات 

سازمانی می باشد، رهبر می تواند با انگيزش کارکنان و ترغيب آنان در جهت انجام بهتر و ظايف و توانمند 

اليت ها، سازمان را در جهت دست يابی بهتر به اهداف و با شيوه متناسب ياری کردن آنها در جهت انجام فع

نمايد. همچنين چابک کردن کارکنان در جهت انجام بهتر وظايف و توانمند کردن آنان نيازمند توجه به نيازهای 

و متناسب با  منابع انسانی سازمان و تمرکز به نيروی انسانی سازمان به عنوان سرمايه اصلی و آموزش مناسب

. از طرفی با توجه به گسترش تعامالت مديران و کارکنان باعث می شود که درک نيازهای سازمان می باشد.

. نتايج به دست آمده برای کارکنان از تعامل اعضای سازمان و مديران با آنها بيشتر شود و آن را عادالنه تر بدانند

( حسن پور و 1885( قهرمانی و همکاران)1888ن)اين پژوهش با پژوهش های  زين آبادی و همکارا

( همسو می باشد. با توجه به نتايج به دست آمده 2551( و نيز با پزوهش بورک و کولينز)1888همکاران)

 پيشنهادات کاربردی زير توصيه می شود.

ابکی با توجه به نتايج به دست آمده در پژوهش مشخص شد که رهبری تحول آفرين تاثير معنی داری بر چ

سازمانی دارد، لذا پيشنهاد می شود که مديران توجه بيشتری به انگيزش در سازمان و مشارکت کارکنان در امور 

 مختلف داشته باشند، تا چابکی  و به تبع آن اثربخشی شغلی آنان افزايش يابد.

ه چابکی در سازمان با توجه به نتايج به دست آمده توصيه می شود، به متغيرهای مهم و تاثير گزار بر توسع

همچون رهبری و شايستگی و اعتماد توجه بيشتری نمايند، همچنين توجه بيشتر به منابع انسانی و مديريت 

استراتژيک و راهبری منابع انسانی، مالی و تکنولوژيک می تواند زمينه ساز چابکی سازمانی کارکنان در کنار 

 ها و اهداف استراتژيک آن می باشد.تعهدات اخالقی آنان به سازمان و توجه به خواست 

نتايج به دست آمده حاکی از آن است که انگيزش الهام بخش مهمترين تاثير را بر چابکی داشته است، لذا توصيه 

می شود که مديران همزمان با گسترش رهبری در سازمان بر اهميت انگيزش در تعامل با اعضای سازمان و نيز 

 ش بيشتری در کارکنان ايجاد کنند.توزيع امکانات و وظايف انگيز

به ساير پژوهشگران توصيه می شود که اثرات متغيرهای مهمی همچون ساختار سازمانی و سياست ها و خط 

مشی ها را به عنوان عامل تاثير گذار بر رهبری در سازمان ها و چابک کردن کارکنان بررسی، و به 

 ها، معرفی نمايند.پژوهشگران اين عرصه جهت مطالعه بهتر اين متغير
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 اجتماعي، بر عدالت تحقق براي دولتي گذاري مشي خط سيستم ( طراحي1882اصغر) علي پورعزت، -

 دانشگاه دولتي، مديريت رشتة دكتري رسالة البالغه، نهج در علوي مداري حق حكومت مدل مبناي

 .تربيت مدرس

(، بررسی نقش رهبری تحول آفرين در 1888پور، اکبر؛ طيبه، عباسی؛ نوروزی، مجتبی، )حسن -

 .1، شماره11های مديريت در ايران، دورهتوانمندسازی کارکنان، پژوهش
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