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Review
Research shows that the behavior and performance of
employees in organizations is due to the behavior of
managers in organizations. Although transformational
leadership and excellence are among the most important
variables in the literature of organizations, there is still little
information about these two variables and the factors that
affect and are affected by it. The aim of this study is to
evaluate the impact of transformational leadership on
organizational commitment, satisfaction and justice, as well
as the impact of these factors on excellence. In this study a
cross-sectional study conducted based on a questionnaire to
collect data from a sample of 141 people who are Staff of
Esfahan Steel. The content validity of the questionnaires
was confirmed by expert’s opinion and the construct
validity was confirmed by factor analysis. Structural
equation modeling was used to test the research hypotheses.
According to the research findings, Transformational
leadership has a significant effect on Job Satisfaction (β =
0.86), Organizational Justice (β = 0.81), and Organizational
Commitment (β = 0.98). Job Satisfaction (β = 0.23),
Organizational Justice (β = 0. 52) and Organizational
Commitment (β = 0.17) also have a significant effect on
Organizational Excellence.
Keywords: Transformational Leadership, Job Satisfaction,
Organizational Justice, Organizational Commitment,
Organizational Excellence.
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چکیده :

علیرغم اینکه رهبری تحول¬گرا و تعالی از مهم¬ترین متغیرها در ادبیات سازمان¬ها می¬باشند ،هنوووز اعاعووات موی در
مورد این دو متغیر و عوامل تاثیرگذار بر آن و تاثیرپذیر از آن وجود دارد .هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر رهبری تحول¬گوورا بوور
تعهد ،رضایت و عدالت سازمانی و هم چنین تاثیر عوامل مذ ور بر تعالی میباشد ه بکارگیری سه متغیر مذ ور به عنوووان متغیور
میانجی در رابطه رهبری تحول گرا و تعالی سازمانی ،جنبه نوآورانه پژوهش حاضر می باشد .پژوهش حاضر ،در بازه زمانی  6ماهه
اول سال  ،1400بووا جمو ¬آوری دادههووا از  141نفوور از ار نووان شوور ت بوآ آهوون انووفهان ،اجوورا گردیود .روایووی محتوووای
پرسشنامه¬ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائیود شووده اسووت .رضویه¬هووای پووژوهش بووا
مدلسازی معادالت ساختاری مدلسازی گردید و با بکارگیری نرم ا زار  AMOSآزمون شد .مطووابب بووا یا تووه¬هووای پوژوهش،
رهبری تحول¬گرا بر رضایت شغلی ( ،)β =0/86عدالت سووازمانی ( )β =0/81و تعهوود سووازمانی ( )β =0/98تو ثیر معنووادار دارد.
همچنین رضایت شغلی ( ،)β =0/23عدالت سازمانی ( )β =0/52و تعهد سازمانی ( )β =0/17بر تعالی سازمانی ت ثیر معنووادار دارد.
پژوهش حاضر به مدیران سازمانها و باالخص شر ت بوآ آهن پیشنهاد می ند به منظووور ارتءوواا تعووالی سووازمانی بوور ا ووزایش
رضایت شغلی ار نان ،ایجاد عدالت سازمانی و ارتءاا تعهد ار نان متمر ز شوند.
واژگان کلیدی  :رهبری تحول¬گرا ،عدالت سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،تعالی سازمانی

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،1شماره ،1پیاپی( ،)2زمستان 1400
ISSN : 2783-3984
تأثیر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی ،عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی :شرکت ذوب آهن اصفهان)

کدمقالهHRC-2112-1013 :

مقدمه :
با توجه به اینکه محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده ،سازمانها برای رسیدن به مو ءیت ضروری است به سمت تحول حر ت
نمایند .رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایمهای رهبری جهت ارتءای عملکرد سازمان در محیط متاعم امروزی با قابلیت رضایت
ار نان و توسعه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی ه رویههای اخاقی در آن یک هنجار ر تاری تلءی شده سعی در پیش بینی تغییرات
محیطی دارد .قابلیتهای رهبران تحول¬گرا برای اجرای رایند مناسب تحول¬گرایی به سازمانها جهت پاسخ سری به شرایط رقابتی در
حال تغییر اعمینان میبخشد .سازمانهای سرآمد به رهبرانی نیازمندند ه با ژرف نگری جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص
سازند و انگیزه ایجاد تحول را در ار نان بوجود آورند .سبک رهبری تحول¬گرا به ویژگیها و رایندهایی توجه مینماید ه برای مو ءیت
اجرای تغییر ضروری هستند .در پژوهش¬های پیشین ،مطالعاتی در خصوص رهبری تحول¬گرا و تعالی سازمانی انجام شده است (ا رادی
و همکاران 1394؛ نفایی شکیب و همکاران  ،1394السرادو .)2020
با توجه به بررسیهای به عمل آمده و مشاهده عملکرد ار نان و مدیران در برخی از سازمان¬های ایران به نظر میرسد ه رهبری
تحول¬گرا عواملی مانند رضایت شغلی ،عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را تحت ت ثیر قرار می¬دهد و عوامل مذ ور می¬توانند بر تعالی
سازمانی در این رابطه تاثیرگذار باشند (موون و همکاران  ،2019اندینی و ستیاواتی  ،2020سلیتونگا و همکاران  .)2020این در حالی
است ه در ادبیات پژوهش متر به این موضوع پرداخته شده و خود به عنوان شکاف پژوهشی قابل تاملی محسوآ میشود .لذا تحءیب
حاضر می وشد تا از این رهگذر به بررسی نءش میانجی عوامل ب ر شده در رابطه رهبری تحول¬گرا بر تعالی سازمانی بپردازد.
یکی از موضوعات مهمی ه همواره برای مدیران شر ت بوآ آهن انفهان حائز اهمیت بوده بحث رهبری و تعالی شر ت و پیامدهای این
موضوع است .با این¬حال تا نون پژوهشی ه به نورت علمی پیامدهای رهبری تحول¬گرا را بررسی ند انجام نگر ته است و در این
راستا نتایج این پژوهش می¬تواند مورد استفاده مدیران این شر ت قرار بگیرد .از سویی با توجه به وجود رقابت سخت در بین سازمان¬های
همسان و پیچیدگی سب و ار ،در نورت عدم اعتای میزان رضایت¬مندی ار نان و سطح انگیزش در هر سازمان ،موجبات تنزل سهم
بازار و سهم مشتری شده ه موجبات حذف سازمان را ،از بازار رقابت راهم می-آورد(موون و همکاران .)2019
از سوی دیگر ارتباط تعالی سازمانی با متغیرهایی همچون رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عدالت سازمانی از موضوعاتی بسیار مهموی اسوت
ه اخیراً مورد توجه قرار گر ته است .پژوهش حاضر تاش نموده است تا هم به لحاظ نظری مک به ادبیات موجود در زمینه ارتباط میوان
این متغیرها نماید و هم از لحاظ اربردی مورد استفاده مدیران سازمان¬ قرار گیرد .نوآوری دیگر این پژوهش آن است وه هریوک از ایون
متغیرها قباً به تنهایی و در مدل¬های دیگر بررسی شده است اما در این پژوهش از هر سه متغیر بصورت همزمان استفاده شده است.
تعاریف:
رهبری تحولگرا و تعالی سازمانی
پیشینه تحءیءات رهبری تحول گرا به عالیتهای بِرنز ( )1978بر میگردد .وی مشخص رد ه رهبران تحول گرا ناحب بینش هستند و
دیگران را برای انجام ارهای استثنایی به چالش و تاش وا میدارند (موغلی  .)1382از نظر بِرنز ( ،)1978در مءابل رهبری تحول گرا،
رهبری تبادلی جای میگیرد .این نوع رهبران با تمر ز بر رآیند مبادله دوجانبه ،نیازهای علی پیروان خود را مخاعب قرار میدهند .بر
خاف رهبری تبادلی ،رهبران تحول گرا با اباغ چشمانداز آینده ،چنان بر پیروان خود ت ثیر میگذارند ه آنها چشمانداز را متعلب به خود
دانسته و تاش وقالعادهای جهت دستیابی به آن انجام میدهند ،این رهبران قادرند با هماهنگ ردن ار نان و ایجاد انسجام در ل
سیستم ،مجموعه سازمان را در جهت چشمانداز مورد نظر خود حر ت دهند (سعید و همکاران .)2020
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با توجه به این ه رهبری تحول گرا یکی از نیازهای آتی و ضروری سازمانها و جوام محسوآ میشوند ،بررسی پارامترهای مؤثر بر سبک
رهبری تحولگرا به منظور شناسایی مشخصات شخصیتی و ویژگیهای محیطی تاثیرگذار و درک چگونگی ارتباط میان ر تارهای شخصیتی
و ر تار رهبری تحولآ رین ،امری ضروری و مبرم است .به عور لی اجزای رهبری تحولگرا عبارتاند از :تعیین هدف یا رسالت شر ت،
بهرهبرداری و حفظ شایستگیهای اساسی ،توسعه سرمایه انسانی ،پشتیبانی و حفظ یک رهنگ اثربخش سازمانی ،ت ید بر رویههای
اخاقی و ایجاد نترلهای متوازن سازمانی (انصاری و تیموری.)1387 ،
رهبران تحولگرا با ر تارهای رهمندانه¬ی خود ه از عرف ار نان تحت نظارت آنها الگوبرداری می-شود ،الهام¬بخشی ،احترام ،نداقت،
و اداری و حس مسئولیت مشترک را نیز به ار نان خود منتءل می نند .این احساسات بدون تردید موجب تءویت خودمختاری و هویت
شغلی و تکلیف در ا راد می¬شود ه رشد و تعالی سازمانی را موجب می¬گردد (ا رادی و همکاران  .)1394تعالی سازمانی با شناسایی نءاط
قوت و تعریف رنتهای غیرقابل بهبود ،الگوی ایده آلی برای رشد و پیشر ت سازمانها است .سازمانهای سرآمد به سازمانهایی اشاره
می¬ نند ه بیشتر و بیشتر خود را با مدل تعالی سازگار می¬ نند و به سوی تعالی سازمانی گام برمی¬دارند (ارشادی و دهدازی .)2019
بررسی مدل¬های مهم تعالیسازمانی مانند  , EFQM ،OPM3و ISO 9001بر این حءیءت واقفند ه تعالی سازمانی یک هدف
ایستا نیست و با توجه به شرایط روز ،نیازهای متغیر مشتریان و تمام بینفعان ،تاش رقبا برای حضور مو ب و قوانین و مءررات جدید ه به
عور مستمر در حال دگرگونی هستند ،نمیتوان با اتکا به روشهای سنتی حضوری مو ب در نحنه¬های رقابت ملی و بین المللی داشت.
(ننادال و همکاران )2018
بر اساس آمار گوگل اسکالر معدود مءالهای به بررسی رابطه رهبری تحول گرا و سرآمدی در بخشهای تولیدی و ننعتی پرداخته است
(الموسی  ،2014نفایی شکیب  ،1394ا رادی و همکاران  . )1394سایر مءاالت به ارتباط رهبری تحول گرا و سرآمدی بخشهای
آموزشی از جمله مدارس و دانشگاهها (یحیی  ،1999عره  ،2012تد ورد  ،2013نادق  ،2014الرسادو  ،2020رمضانی نژاد و همکاران
 ،1388ا رادی و همکاران  ، 1394نفایی شکیب  ،)1394بخش درمانی ( اتر  ،2008نادق و محمد  ،204جوردن و همکاران ،2015
موون و همکاران  ،2019قره بیگلو و همکاران  ،)1394بخش خدماتی (رویبو و همکاران  )2019یا ارائه مدل تئوری (سعید و همکاران
 )2020اختصاص داده شدهاند.
سعید و همکاران ( )2020با ارائه یک مدل تئوری ،به بررسی نءش میانجی اشتراک دانش در رابطه رهبری تحول گرا بر سرآمدی عملیاتی
سازمان پرداخته است .سبک رهبری نشان دهنده چگونگی تعامل آنها با ار نان میباشد .سبک رهبری آمرانه و استبدادی موجب بلوغ
سازمانی و تعالی سازمانی نمیشود (الوارسی و همکاران  .)1395رهبری تحول گرا با حمایت از مشار ت ار نان در عالیتها و حمایت از
ار گروهی موجب نظم ،انسجام و هماهنگی و در نهایت رشد سازمانی خواهد شد.
سبک رهبری تحول گرا حامی و انگیزش گر برای ایجاد تغییرات سازمانی مثبت به منظور دستیابی به عملکرد برتر و نیز تعالی سازمانی
میگردد (سعید و همکاران  .)2020رهبران تحول گرا با ایجاد انگیزه برای دستیابی به عملکرد برتر ردی و سازمانی موجب تغییر در
نگرشها  ،رویکردها و اعتءادات ار نان میشوند (وهاآ و همکاران  )2019ه موجب ارتءاا ارایی ،اثربخشی و در نتیجه تعالی عملیاتی
میگردد ( وهاآ و همکاران .)2016
نفایی شکیب و همکاران ( )1394در پژوهشی به بررسی ت ثیر رهبری تحول گرا بر سرآمدی سازمانی با نءش میانجی توانمندسازی در
دانشگاه پیام نور پرداختهاند .محءءین ابعان میدارند رهبری تحول گرا قادر به بکارگیری ،توسعه و مدیریت تمامی توان بالءوه ار نان
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خود را در سطوح ردی ،گروهی و سازمانی میباشد .رهبری با چنین ویژگی عدالت و برابری را ترویج داده ،ار نان را در امور مشار ت
داده و آنها را توانمند می نند .در چنین شرایطی ار نان ه یکی از عوامل مهم تعالی سازمانی میباشند ،در راستای بهبود و ارتءای سازمان
گامهای مؤثری برمی دارند .
در جدول شماره  1به لیه مءاالتی ه در خصوص ارتباط رهبری تحول گرا و حداقل دو متغیر از بین سوه متغیور میوانجی پوژوهش اشواره
داشتهاند ،ب ر شدهاند .در ادبیات پژوهش مءالهای ه به بررسی تعالی سازمانی و حداقل دو متغیر پژوهش حاضر بصورت همزموان پرداختوه
باشد یا ت نشد .همچنین پژوهشی ه به بررسی نءش میانجی متغیرهای رضایت ار نان ،عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در رابطوه بوین
رهبری تحول گرا و تعالی سازمانی پرداخته باشد یا ت نشد.
جدول  :1بررسی ارتباط رهبری تحول گرا و سرآمدی سازمانی با متغیرهای میانجی پژوهش (منبع :محقق)
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(هییونگ و همکاران ،2006 18استرینک ،2011 19اسکات)2013 20

سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
رهبری تحول گرا و رضایت شغلی
ار نان یک سازمان هنگامی ه از تحول پذیری ما وق خود آگاه باشند  ،در سطح بهینه عمل می نند (اوهونا ین و همکاران . )2019
محءءان اظهار داشتند ه رهبران باید تاش نند تا وقتی ارمندان ایدههای روشنی ارائه میدهند به آنها گوش را دهند و به آنها مک
می نند تا در مشاغل خود بهره وری بیشتری داشته باشند (داپا و همکاران  .)2019رهبری تحول گرا با ت ید بر قدرت تحریک کری
ار نان به عنوان یک عامل بسیار ت ثیر بسزایی بر استءال و مسئولیت پذیری بیشتر ار نان و در نهایت رضایت شغلی ایشان دارد (
پریارسو و همکاران  .)2019مطالعه انجام شده توسط رناندس و اوامله ( ، )2013در مورد ت ثیر رهبری تحول گرا بر رضایت ار نان ،
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نشان داد ه این سبک رهبری ،رضایت شغلی ار نان را در یک محیط چند رهنگی ا زایش میدهد .
بعاوه  ،گوندرسن و همکاران ( )2012تعاملی مثبت بین چهار بعد سبک رهبری تحول آ رین و رضایت شغلی ار نان پیدا ردند .نعیم و
خانزاده ( )2018در تحءیءات خود توضیح دادند ه سبک رهبری ،نءش و ت ثیر مهمی در رضایت شغلی ار نان دارد .در این تحءیب توضیح
داده میشود ه سبکهای مختلف رهبری نیز بر رضایت شغلی و شرایط ار ارمندان ت ثیر میگذارد .رهبر تحول گرا ار نان را به عنوان
دارایی سازمان میداند و مک می ند تا اهداف سازمانی را به ارمندان آنها الءا ند و به آنها حس عضویت میبخشد .رهبری تحول گرا،
نه تنها جنبه ار ارمندان بلکه زندگی شخصی رد را نیز مدیریت می ند .لذا میتوان ابعان رد رهبر تحول گرا ،رضایت شغلی ار نان را
ا زایش میدهد به عوری ه ارمند احساس امنیت و پایبندی به سازمان می نند (داپا و همکاران  .)2019بر این اساس رضیه اول
پژوهش بصورت زیر بیان میشود:
رضیه  : )H1( 1رهبری تحول¬گرا بر رضایت شغلی ار نان در بوآ آهن انفهان ت ثیر معنادار دارد.
رهبری تحول¬گرا و عدالت سازمانی
عدالت سازمانی به ادراک ار نان از ر تار منصفانه آنها در سازمان اشاره دارد و این برداشتها از بسیاری جهات بر ار نان ت ثیر
میگذارد(وولف و الوسون  . )2020 ،عدالت سازمانی به عنوان مفهومی تعریف میشود ه شامل تغییرات اجتماعی و متءابل در سازمان
مانند وظیفه  ،حءوق  ،پاداش  ،مجازات  ،ارتءا و روابط ار نان با ما وق  ،همکاران و سازمان به عنوان یک محیط اجتماعی است .وقتی
درک عدالت سازمانی منفی باشد  ،ار نان احساس تعلب خود به سازمان را از دست میدهند ،عالیتهای خود را در سازمان اهش
میدهند  ،ندای اعتراض و شکایت ایشان شنیده میشود و شایعه سازی شیوع مییابد (آ ار و استونر . )2019
ر تار عادالنه خواستهای است ه همه ار نانی ه وقت و انرژی خود را در یک سازمان نرف می نند از سازمان انتظار دارند .بی عدالتی
سازمانی میتواند بر روابط بین ردی و اثربخشی سازمانی ت ثیر منفی بگذارد .ار نان با درک مثبت عدالت ،ر تارها و نتایج مثبتی را به
نمایش میگذارند (جا وپس و سوسانج  ، )2014در حالی ه ا رادی ه برداشت عدالت منفی دارند ر تارهای مضر و مخربی تولید می نند
( روین و همکاران )2015
این انتظارات باعث میشود ه رهبران تمایل بیشتری به ت ید بر رعایت انصاف داشته باشند .مدیرانی ه این هنجارها را به وسیله
ر تارهای غیرمنصفانه نءض می نند باعث میشوند ار نانشان وا نش منفی نسبت به این ر تار نشان دهند .بنابراین انعکاس عدالت در
ر تار مدیران باعث میشود ه شرایط خوبی هم برای سازمان و هم ار نان به وجود آید .رهبران تحول گرا در اجرای تصمیمات خود نه
تنها سعی بر برقراری عدالت سازمانی دارند بلکه ار نان را تشویب به اجرای ر تارهای عادالنه می نند(اوهونا ین و همکاران  .)2019با
توجه به توضیحات داده شده دومین رضیه پژوهش بصورت زیر تعریف میشود:
رضیه  :)H2( 2رهبری تحول¬گرا بر عدالت سازمانی در بوآ آهن انفهان ت ثیر معنادار دارد.
رهبری تحول¬گرا و تعهد سازمانی
تعهد سازمانی عبارت از نگرش درباره و اداری ار نان به سازمان و یک رایند مستمر است ه به واسطه مشار ت ا راد در تصمیمات
سازمانی ،توجه ا راد به سازمان و مو ءیت و ر اه سازمان را میرساند (پونی و همکاران .)2020
نءش رهبری در ایجاد تعهد در ار نان نسبت به سازمان بسیار مهم است .سبک رهبری از این حیث مهم تلءی میشود ه بتواند ار نان
را نه تنها به اهداف سازمان متعهد سازد بلکه تعهد سازمانی همه جانبه در ارمندان ایجاد نماید .رهبران تحول گرا با احترام به ار نان ،
ایجاد انگیزه در ار نان ،تخصیص پاداش به ار نان ،مشار ت ار نان در رایند تصمیم گیری موجب ایجاد وابستگی عاعفی به سازمان و
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نگرش و ر تار ار نان ت ثیر میگذارد ( الیانا و معاریف  ،2019خااوال و رامبه .)2020
ار نان متعهد نسبت به سازمان پایبند شده و در نتیجه عملکرد ردی و سازمانی ایشان ا زایش مییابد .پژوهشهای انجامشده نشان
میدهد ه ار نان متعهد سطوح باالتری از توجه به سازمان و سابءه بیشتری را نسبت به ار نان با تعهد متر دارا میباشند ،بهعور ویژه
آنها در شغل خود نسبت به آنهایی ه تعهد ضعیفی دارند ،سختتر و بهتر ار می نند( انگ و همکاران  .)2011 ،لذا ،سومین رضیه
پژوهش بصورت زیر بیان میگردد:
رضیه  :)H3( 3رهبری تحول¬گرا بر تعهد سازمانی در بوآ آهن انفهان ت ثیر معنادار دارد.
رضایت شغلی و تعالی سازمانی
در انل رضایت شغلی مجموعهای از احساسات و باورها است ه ا راد در مورد مشاغل نونی خود دارند و یکی از عوامل مهم در مو ءیت
شغلی است و عاملی است ه موجب ا زایش ارایی و نیز احساس رضایت ردی میگردد(علوی لنگرودی .)1394 ،بهعور لی رضایت
شغلی آن است ه رد بهعور لی شغل خود را دوست داشته و برای آن ارزش قائل باشد و نگرش مثبتی به آن داشته باشد(آبرنیوشان و
همکاران.)1397 ،
رضایت ار نان یکی دیگر از موارد مورد توجه تعالی سازمانی است .سازمانها باید به همان اندازه ه به مشتریان خارجی اهمیت میدهند
بر مشتریان داخلی نیز تمر ز نند .ارتباط بین رضایت ار نان و رضایت مشتری از نظر تجربی ت یید شده است (ا ستروم و همکاران
 . ،2020اسکیلدسن و دالگارد ( )2000الگویی علّی برای رضایت ار نان ،بر مبنای مدل تعالی  EFQMو مدل عراحی ار ایجاد
ردهاند (اسکیلدسن و داهلگارد .)2000
با این انل اگر ردی رضایت قابل قبول از شغلش داشته باشد ،پس این رضایت موجبات مو ءیت وی در شغلش را راهم می¬ نود و ایون
مو ءیت منجر به تعالی و رشد سازمانی می¬شود ،با این تفاسیر رضیه  4را به شکل زیر تعریف میشود:
رضیه  :)H4( 4رضایت شغلی بر تعالی سازمانی در بوآ آهن انفهان ت ثیر معنادار دارد.
عدالت سازمانی بر تعالی سازمانی
عدالت سازمانی عمدتاً به عنوان درک ارمندان در مورد میزان انصا ی ه مدیران سازمانی در ر تار با آنها دارند ،تعریف میشود .میتوان
ادعا رد ه عدالت سازمانی یک عامل مهم انگیزشی است ه ار نان را به سمت نشان دادن ر تار خاقانه و شکل گیری نوآوری
سازمانی سوق میدهد .از سوی دیگر عدالت سازمانی ،اشتراک گذاری دانش بین ار نان را تءویت می ند ه خود بر اهش استرس و
شکل گیری ر تار خاقانه و ایده پردازانه مک می ند (ا رم و همکاران )2020
جنبه دیگر عدالت سازمانی تءویت ر تار شهروندی سازمانی و ا زایش توانمندسازی ار نان است (سینگ و سینگ  . )2019همه اثرات ب ر
شده ناشی از عدالت سازمانی ،دستیابی به تعالی سازمانی را تءویت می نند (گنجی و همکاران  ،2014االمیری و همکاران .)2020
عدالت سازمانی ت ثیر بسزایی در شکل گیری ر تار ار نان دارد .زمانی ه نابرابری در انتظارات وجود دارد ،ا راد ضعیف در سازمان ممکن
است بدتر نیز بشوند .در این موق تنها اری ه سازمان باید انجام بدهد این است ه بخشهایی از سازمان ه در آن توزی به نورت
نابرابر انجام میشود ،شناسایی و از آن جلوگیری به عمل آورد (وولف و الوسون  . )2020 ،عدالت سازمانی ارتباط نزدیکی با عملکرد
ار نان خواهد داشت ،زیرا ار نانی ه حس برابری و عدالت را در سازمان درک نند به وظایف خود به نحو اثربخشی عمل خواهند رد
ه سرآمدی سازمانی را به دنبال خواهد داشت (ختاتبه و همکاران .)2020
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بررسی ادبیات حا ی از این است ه وقتی ارمندان درک می نند ه توسط سازمانشان ر تار عادالنهای نورت نگر ته است  ،تعهد آگاهانه
آنها نسبت به سازمان ت ثیر منفی میگذارد و عملکرد و نگرش مثبت آنها نسبت به ار رو به اهش میگراید ه به دنبال آن رشد و تعالی
سازمانی اهش مییابد(سیلوا و اتانو . )2014از همین روی رضیه  5به نورت زیر تعریف میگردد:
رضیه  :)H5( 5عدالت سازمانی بر تعالی سازمانی در بوآ آهن انفهان ت ثیر معنادار دارد.
تعهد سازمانی و تعالی سازمانی
ار نان متعهد به سازمان حتی اگر با گزینههای جذاآتری مواجه شوند ،ماندن در سازمان را ترجیح میدهند .ا راد متعهد تمایل شدیدی به
ماندن در سازمان دارند ،زیرا آنها بهعور شخصی ارزشها و اهداف سازمانی را پذیر تهاند و عاالنه در عالیتهای سازمانی درگیر میشووند
( یم و ری .)2010 ،
تعهد سازمانی ار نان موجب ا زایش انعطاف پذیری ار نان میگردد  .ار نان انعطاف پذیر  ،ار نان دانشی و توانمندی هستند ه قادر
به انجام عالیتهای مخنلف در بهترین شکل ممکن هستند .از جمله اثرات دیگر تعهد سازمانی میتوان به اهش استرس شغلی (تکسیرا و
پریبیانچی  ،2019بهبود عملکرد ار نان(لون  ، ) 2020ا زایش رضایت و و اداری مشتریان (سامودرو و همکاران  ،)2019ا زایش سطح
تولید و خدمات سازمانی(مایر و اسکورمن  ، )1992ا زایش اعتماد و بهبود روابط سازمانی (ییم  )2017اشاره داشت ه همگی موجب
تعالی سازمانی میگردند .بر همین مبنا رضیه آخر شکل میگیرد:
رضیه  :)H6( 6تعهد سازمانی بر تعالی سازمانی در بوآ آهن انفهان ت ثیر معنادار دارد.
روش شناسی پژوهش:
جامعه آماری این پژوهش ار نان شر ت بوآ آهن انفهان میباشند .با توجه به نمونه آمواری محودود جامعوه ،از روش نمونوه گیوری در
دسترس  150پرسشنامه توزی شد ه از این تعداد 134 ،پرسشنامه دارای اعاعات نحیح بودند و برای تحلیل داده ها مورد اسوتفاده قورار
گر تند .مدل پژوهش بصورت شکل  1میباشد.
روایی نوری پرسشنامه با برگزاری چندین جلسه با سه نفر از خبرگان بوآ آهن مورد تائید قرار گر ت و برای بررسی روایی سازه از تحلیل
عاملی استفاده گردید .در شکل  2مءادیر بارهای عاملی مربوط به متغیرها نشان داده شده است .همانگونه ه مشاهده میشود بارهای عاملی
در سطح معناداری  0.001از مءادیر مناسبی برخوردارند (مءادیر بزرگتر از  0/3میباشند) .بورای محاسوبه پایوایی متغیرهوا از آلفوای رونبواخ
استفاده گردید و از آنجایی ه مءدار این ضریب برای لیه متغیرها باالی  0.7بود ،پایایی متغیرها ت یید گردید .برای تحلیول دادههوا از آموار
تونیفی و استنباعی استفاده میش ود .برای بررسی روابط علی نیز از مدلسازی معادالت ساختاری بهره گر ته میشود .نورم ا زارهوای موورد
استفاده  SPSS 20و  AMOS 20میباشند .در جدول  2شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری نشان داده شوده اسوت .بوا مءایسوه
مءادیر هر شاخص با برازش مناسب آن ،میتوان نتیجهگیری نمود ه تمامی شاخصها از مءادیر قابل قبولی برخووردار هسوتند (گیگوانس و
همکاران.)2006 1

Gignac et al.
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H4
H1

H5

H2

H3

H6

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
جدول  :2شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری
شاخص برازش

CMIN/DF
<3

GFI
>0/9

تحلیل عامل تاییدی

2/37

0/95

SRMR0 CFI
>0.08 >0/9
0/94

0/048

RMSEA
<0/08
0/053

یافته های پژوهش:
ارزیابی مدل ساختاری پژوهش
بعد از آزمون برازش هر یک از مدل های اندازه گیری ،مدل ساختاری پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گر ت .در شکل  3مودل سواختاری
پژوهش و در جدول  3نیز شاخص های برازش این مدل نشان داده شده است .با مءایسه مءادیر شاخص ها بوا بورازش مناسوب ،موی تووان
نتیجه گیری نمود ه شاخص ها از مءادیر قابل قبولی برخوردار هستند.
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شکل  :2تحلیل عاملی تائیدی مربوط به متغیرهای پژوهش
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شکل :3مدل ساختاری پژوهش

جدول  :3شاخصهای برازش مدل ساختاری
شاخص برازش

CMIN/DF

SRMR

NFI

GFI

CFI

RMSEA

ساختاری

2/29

0/5010

0/905

0/903

0/91

0/043
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ارزیابی فرضیات پژوهش:
در جدول  4نتیجه آزمون رضیات نشان داده شده است .با توجه به اینکه مءدار بحرانی لیه رضیات بیشتر از  1/96است ،لیه رضیه تائید
می شوند.
جدول  :4نتیجه آزمون رضیات پژوهش
مسیر
)1

رهبووری تحووولگوورا بوور رضووایت شووغلی در بوآ آهوون
انفهان ت ثیر معنادار دارد.

)2

رهبری تحولگورا بور عودالت سوازمانی در بوآ آهون
انفهان ت ثیر معنادار دارد.

)3

رهبووری تحووولگوورا بوور تعهوود سووازمانی در بوآ آهوون
انفهان ت ثیر معنادار دارد.

)4

رضایت شغلی بر تعالی سازمانی در بوآ آهن انوفهان
ت ثیر معنادار دارد.

)5

عوودالت سووازمانی بوور تعووالی سووازمانی در بوآ آهوون
انفهان ت ثیر معنادار دارد.

)6

تعهد سازمانی بر تعالی سازمانی در بوآ آهن انوفهان
ت ثیر معنادار دارد.

ضریب بتا

مءدار بحرانی

P

نتیجه

0/86

5/93

0/001

تائید

0/81

5/13

0/001

تائید

0/98

6/15

0/001

تائید

0/23

2/18

0/016

تائید

0/52

4/63

0/001

تائید

0/17

2/05

0/04

تائید

نتیجه گیری و پیشنهادها:
پژوهشهایی در ادبیات در خصوص رهبری تحولگرا و تعالی سازمانی نورت پذیر ته ه خود نشان دهنده اهمیت ویژه این متغیرها برای
محءءان و مدیران میباشد .ولی هیچ یک از پژوهشها از منظر دیده شده پژوهش حاضر به ارتباط رهبری تحول گرا و سرآمدی نپرداختهاند.
لذا ،نوآوری پژوهش حاضر در بررسی همزمان نءش میانجی سه متغیر رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در رابطه رهبری
تحولگرا و تعالی سازمانی می باشد.
در پژوهش حاضر ،شش رضیه در زمینه ارتباط رهبری تحول گرا و سرآمدی سازمانی با نءش میانجی رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و
عدالت سامانی مطرح شد ه پس از جم آوری از شر ت بوآ آهن و تحلیل دادهها ،لیه رضیات مورد ت یید قرار گر تند.
در بررسی رابطه سبک رهبری با عدالت سازمانی درک شده پرستاران ثابت شد ه ،پرستاران باید دامنه سبک رهبری خود را ا زایش دهند تا
ادار ات آنها از عدالت سازمانی ا زایش یابد(منوچهری و همکاران .)1396 ،همچنین نشان داده شده بین عدالت سازمانی و جو سازمانی با
تعهد سازمانی رابطهای مثبت وجود دارد (مازهی .) 1395 ،پژوهشی نشان داد ه میزان تعهد سازمانی ار نان از عریب سبک رهبری
تحول گرا قابل توجیه میباشد (امیر بیری و همکاران.)1394 ،
ر تار شهروندی سازمانی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی است .عاوه بر این ،عملکرد دانشگاهها تنها بر مناب انسانی ملی
اثر نمیگذارد ،بلکه بر اقتصاد ملی نیز اثرگذار است .در این زمینه ،چهارچوآ مفهومی برای بررسی عوامل تعیین ننده ر تار شهروندی
سازما نی به نورت عدالت سازمانی در رضایت شغلی ارائه شده است (دونگ و ونگ .)2018 ،1هم چنین مسئولیت اجتماعی انسان دوستانه
Dong & Phuong.
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و اقتصادی به عور مثبت و معنادار بر سطح بهزیستی ارمندان ت ثیر میگذارد ( یم و همکاران .)2018 ،1ار تیمی  ،هنجاری و تعهد
عاعفی در رضایت شغلی نءش مثبت دارد  ،در حالی ه تعهد تداوم نشان دهنده ارتباط منفی با رضایت شغلی است .به نظر میرسد
ار رمایان این سازمان باید بر تعهد مداوم ار نان در شکل دادن به میل ارمندان به تعهد خود در سازمان متمر ز شوند .از آنجایی ه
ننعت ساخت و ساز به نیروی انسانی بسیار وابسته است  ،ار رمایان نیاز به ارزیابی جبران موجود و شناخت حر های  ،ایجاد انگیزه در
ار نان از عریب تعیین تکالیف مهم دارند و یک محیط اری ایجاد می نند ه به ارگران الهام بخش و مشتاق باشد تا رضایت شغلی آنها
ا زایش یابد (دراپ و همکاران .)2016 ،2ر تارهای رهبری تحول گرا و متمر ز بر گروه ت ثیرات متفاوتی بر تمایز ردی و شناسایی گروهی
می گذارد .عاوه بر این  ،تمایز ردی واسطه ارتباط بین رهبری تحول گرا و متمر ز بر رد است  ،در حالی ه شناسایی گروهی روابط بین
رهبری تحول گرا و متمر ز گروه را با ا راد و گروهها واسطه می ند (هرمان و وارن . )2014 ،3عدالت به عور معناداری با رضایت شغلی
مرتبط است ،در حالی ه عدالت رویوه ای ،به عور معناداری با رضایت شغلی مرتبط نیست .همچنین عدالت توزیعی و عدالت رویهای به عور
قابل توجهی به تعهد سازمان مرتبط میشود(باخشی و همکاران.)2009 ،4
محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش:
پژوهش حاضر مانند سایر پژوهشها محدودیتهایی دارد ولی بارزترین محدودیت پژوهش جم اوری و تحلیل دادهها در یک مءط زمانی
میباشد .لذا پیشنهاد می گردد برای ر این مشکل و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش در بلند مدت و ارزیابی ارتباط دو سویه بین
متغیرها از روابط علّی و مدلهای پویایی سیستم استفاده گردد.
در ادامه به بررسی پیشنهادات اربردی مربوط به هر رضیه پرداخته شده است.
در رابطه با رضیه اول پیشنهاد می گردد:
_ مدیران در سازمان ها اهداف را به عور واضح و شفاف مشخص نند این شفا یت در رسیدن به اهداف سردرگمی ا راد را م می ند و
باعث رضایت آنها می شود.
_ مدیران اهداف و چشم انداز سازمان را به اشتراک گذاشته و بر آن تا ید بیشتری بورزند.
در رابطه با رضیه دوم پیشنهاد می گردد:
_ در راستای اجرای عدالت و رعایت تساوی حءوق ار نان ،پیشنهاد می گردد مدیران در سازمان ،برای هر رد ارزش قائل بوده و حءوق
ایشان را به رسمیت بشناسد.
_ ر تار مدیران به گونه ای باشد ه ا راد تفاوتی بین خود و دیگر ار نان احساس نکنند .این امرموجب می گردد ار نان ءط منا خود را
درنظر نگیرند و منا آن ها منا ل سازمان باشد.
در رابطه با رضیه سوم پیشنهاد می گردد:
_ مدیران با ارائه تصویر و چشماندازی الهامبخش از آینده سازمان در ار نان ایجاد انگیزه نمایند .همین ه مدیر قدرت ترسیم چشم انداز
را در بهن ا راد داشته باشد یعنی به قویترین شکل ممکن بین خود و ار نانش رابطهای بر پایهی اعتماد ایجاد رده است
در رابطه با رضیه چهارم پیشنهاد می گردد:
_ گردش ار نان یکی از باالترین هزینههای مربوط به بخش مناب انسانی میباشد .ابءا ار نان مک می ند تا یک محیط بهتر ایجاد
شود و با ارآمدی و ارتءا یفیت ار به نحوی آسان تر در هزینهها نر ه جویی شود .ار نان راضی به احتمال متری ار خود را ترک
1
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می نند ،ترک و استفعای ار نان باعث رشد سازمان می شود زیرا تجربه آن ها در سازمان هر روز ا زایش پیدا می ند .لذا ،نگهداری
ار نان با ایمنی و رضایت میتواند منجر به روش بیشتر ،هزینههای پایینتر و خط مشی قویتر شود .خط مشی قوی و پر رنگ باعث
تعالی یک سازمان می گردد.
در رابطه با رضیه پنجم پیشنهاد می گردد:
_ ار نان در قبال آموزش ،تاش ،تجربه ،اشتیاق و انرژی ه برای یک سازمان می گذارند انتظار دریا ت ر تار عادالنه از سوی مدیران
خود دارند ه این ر تارها می تواند در دریا ت حءوق عادالنه ،ر تار مناسب ،ارتءا و پیشر ت ،مزایای ویژه ،شناخت سازمانی ،بازخورد نادقانه
و ارزیابی عملکرد منصفانه تجلی نماید.
در رابطه با رضیه ششم پیشنهاد می گردد:
_ تعهد سازمانی ار نان با تجربیات اری آنها نسبت مستءیم دارد .بنابراین ،سیاستها و استراتژیهای مدیریتی باید به نحوی باشد ه
تمام ار نان تجربهی ردی مثبتی از ار داشته باشند و احساس تعلب بیشتری نسبت به سازمان داشته باشند.
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