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 1استادیار ،مدیریت دولتی ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 2کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور شاهین شهر ،ایران (نویسنده مسئول)
 3کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،شاهین شهر ،ایران.
 4استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف از تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تاثیر رهبری در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی در سازمان
تامین اجتماعی شهر اصفهان می باشد .روش تحقیق این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می باشد .جامعه آماری
تحقیق حاضر را کارکنان ستادی سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان ( 150نفر) تشکیل می دهند که  110نفر به عنوان
نمونه به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکران ،انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی
و پایایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز با استفاده از روش معادالت
ساختاری و نرم افزار Spssو  plsانجام شد .یافته های این تحقیق نشان داد که رهبری در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان با
نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد .مدیران سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان باید یک فرهنگ
خالقانه ای ایجاد کنند تا کارکنان پیشنهادهای جدید خود را در زمینه بهبود بهره وری و سبک رهبری مناسب ارائه دهند و به
کار گیرند .برای توسعه خالقیت فردی کارکنان باید تا حدی ریسک پذیری آنها افزایش یابد .مدیران سازمان باید کارکنان را
آموزش دهند و از توانایی ها و نظرات خالقانه آنها برای حل مسایل سازمانی استفاده کنند .همچنین برای بهبود وضعیت
ساختار در سازمان و ایجاد انگیزه کارکنان ،مدیران باید از تکنیک های توسعه فرهنگی و رهبری تحولی استفاده نمایند.
واژههای کلیدی :رهبری در ارتفاع باال ،عملکرد کارکنان ،رضایت شغلی ،سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان
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مقدمه و بیان مسئله
دوره کنونی حیات بشری با تحوالت و دگرگونی های شگفت انگیز و معجزه آسایی همراه می باشد .سازمان ها به عنوان زیر
مجموعه ای از حیات انسانی و سیستم های باز متاثر از این تغییر و تحوالت می باشند .آن ها باید برای بقا و بالندگی ،خود را
در رویارویی با این تحوالت عظیم آماده نمایند .در غیر این صورت ،از گردونه دنیای رقابتی خارج می شوند .منظور از این
آمادگی ،آمادگی فناوری و تجهیزاتی نیست ،بلکه باید کارکنان را که سرمایه اصلی و ارزشمند سازمان هستند ،آماده
نمایند(امیرخانی .)1396 ،در واقع امروزه سازمان ها در محیطی کامال رقابتی همراه با تحوالت شگفت انگیز باید اداره شوند.
مدیران در چنین شرایطی فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف
شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند .کارکنان زمانی می توانند به
خوبی از عهده وظایف محول برآیند که مهارت ،دانش ،توانایی و انگیزه الزم را داشته باشند و اهداف سازمانی را به خوبی
بشناسند .ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد ،فرایند عملکرد سازمانی کارکنان است(جزینی.)2016 1،
رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند .رضایت شغلى یکى از عوامل
مهم در موفقیت فردى است .عاملى که موجب افزایش کارایى و نیز احساس رضایت فردی مى گردد .رضایت شغلى یعنى
دوست داشتن شرایط و الزامات یک شغل ،شرایطى که در آن کار انجام می گیرد و پاداشى که براى آن دریافت مى شود .لذا
بررسی تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی یکی از مسائل مهم سازمان ها می باشد(الوانی .)1397 ،همچنین تحقیقات در
مورد رهبری در ارتفاع باال نیز نشان می دهد تأکید بر روش های ثابت بر تمامی موقعیت ها و نپذیرفتن تغییر در سازمان به
هیچ وجه با پیشرفت و حتی موجودیت سازمان همخوانی ندارد .رفتار مدیر یا رئیس سازمان که باید نقش رهبری را بر عهده
گیرد می تواند بر افکار ،احساسات و آرزوهای کارکنان تحت نظارت خود اثر بگذارد .این افکار و احساسات موجب انگیزش و
هدایت رفتار کارکنان می گردد(بحرالعلوم.)1395 ،
در واقع می توان گفت که موفقیت با این شرایط و موقعیت ،مستلزم تغییر در فعالیت ها و وظایف سازمانی و چگونگی اداره و به
ویژه رهبری در ارتفاع باال است .مدیران برای موفقیت و ایفای نقش موثر در سازمان عالوه بر دارا بودن نگرش اقتضایی نسبت
به متغیرهای م حیطی ،باید سازمان و مدیریت را به عنوان یک سیستم مدنظر قرار دهند و با این نگرش به بررسی رفتار
کارکنان بپردازند و شیوه و سبک رهبری خود را براساس واقعیت و شرایط ،ماهیت کار و وظایف و خصوصیات کارکنان انتخاب
کنند .بنابراین سازمان های موفق به رهبرانی نیازمند هستند که با ژرف نگری ،جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص
سازند ،افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند .این نوع رهبری ،رهبری در ارتفاع
باال نامیده می شود(بسیم و صاحب .)2019 ،به عبارت دیگر ،رهبری در ارتفاع باال با استعاره از کوهنوردی و صعود به قله ،بر
مهارت های رهبری در سطوح باالتر مدیریتی و شرایط بسیار سخت محیطی و سازمانی متمرکز است .مفهوم «رهبری در ارتفاع
باال» به تبیین خطرات مختلف در راه صعود و پیشرفت برای زنده ماندن و باال رفتن می پردازد و با ارائه راهکارهایی برای مقابله
با این خطرات ،مهارتهای خواننده را در سطوح مختلف توسعه می دهد .خطرات ارتفاع باال شامل :ترس از مرگ ،خودخواهی،
تکیه بیش از حد بر ابزار ،اتکاء به خود ،راحتی ،جاذبه و… می باشد(رضائیان.)1397 ،
در چند دهه اخیر رضایت شغلی و رهبری سازمانی مورد عالقه محققی ن و همچنین مدیران بوده است که به موضوعاتی مهم در
تحقیقات علمی تبدیل شده اند(مولسکا و سوکولوا .)2015 ،نگاهی به این مطالعات نشان می دهد ،رهبری و رضایت شغلی دو
مقوله بسیار مهم هستند که در پژوهش های مختلف اغلب به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند و تنها می
توان مطالعه های تجربی معدودی در خصوص ارتباط بین آنها پیدا نمود .از طرف دیگر ،در میان منابعی که در مورد ارتباط این
دو مفهوم وجود دارد ،پژوهش های محدودی به بررسی تأثیر آنها بر عملکرد سازمانی در سازمان های دولتی دست زده اند.
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همچنین یکی از چالش های مدیران امروزی و به خصوص سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان ،نبود رضایت شغلی مناسب و
عدم آشنایی مدیران با سبک های رهبری به ویژه رهبری در ارتفاع باال جهت استفاده کافی از منابع فکری ،توان ذهنی و
ظرفیت های بالقوه کارکنان موجود است .در اغلب سازمان ها از توانایی های کارکنان استفاده بهینه نمی شود .به عبارت دیگر،
افراد توان بروز خالقیت ،ابتکار و فعالیت بیشتری دارند اما در محیط سازمانی به دالیلی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره
برداری نمی شود .با توجه به این که سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان از جمله سازمان هایی هست که با این چالش رو به
رو هستند ،لذا این امر می تواند مساله ای جدی برای مدیران این سازمان باشد .در این تحقیق به مطالعه و بررسی تاثیر رهبری
در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی؛ مورد مطالعه :سازمان تامین
اجتماعی شهر اصفهان پرداخته خواهد شد .بر همین اساس مساله اصلی این تحقیق این است که رهبری در ارتفاع باال بر
عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی چه تاثیری دارد؟


حاجی کریمی و کاشانی فر( )1398در تحقیقی با عنوان بررسی و تحلیل تأثیر سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی بر تعهد و عملکرد
سازمانی در صنعت بانکداری ،مطالعه موردی :بانک پاسارگاد به این نتیجه رسیدند که نشان داد سبک های رهبری با فرهنگ سازمانی و با
تعهدسازمانی رابطه ی مثبت و معناداری در بانک پاسارگاد شهر تهران داشته و دو متغیر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی نیز با
عملکردسازمانی رابطه ی مثبت و معناداری در بانک پاسارگاد شهر تهران داشته است.



نجیب زاده و همکاران( ،)1397در تحقیقی با عنوان" تاثیر رهبری اخالقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی
عدالت ادراک شده کارکنان(مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه اصفهان)" به این نتیجه رسیدند که رهبری اخالقی بر توانمندسازی روانشناختی
تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ رهبری اخالقی بر عدالت توزیعی تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ رهبری اخالقی بر عدالت رویه ای تاثیر مثبت و
معنادار دارد؛ رهبری اخالقی بر عدالت مراوده ای تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ عدالت توزیعی بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر مثبت و
معنادار دارد؛ عدالت رویه ای بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار دارد و در نهایت عدالت مراوده ای بر توانمندسازی
روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار دارد.












بخشنده و همکاران( ،)1395در تحقیقی به بررسی رهبری تحولآفرین بر عملکرد کارکنان در ایران پرداخت .نتیجه نشان داد که تأثیر
رهبری تحولآفرین بر عملکرد کارکنان با اندازه اثر  ،0/6باالتر از حد متوسط بوده است .عالوه بر این ،از میان ابعاد رهبری تحولآفرین،
مالحظات فردی و نفوذ آرمانی به ترتیب با اندازه اثرهای  0/547و  0/452بیشترین و کمترین تأثیر بر عملکرد کارکنان در ایران دارند.
صفایی کیب و همکاران ()1394در تحقیقی به بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش واسطه ای رضایت شغلی کارکنان
پرداختند که نتایج تحقیق آنان نشان داد که رهبری تحول گرا اثر مثبت و معناداری بر تعالی سازمانی با وساطت رضایت شغلی کارکنان
دارد.
میر مرادی و آذرشسب( )1393در مقاله خود با عنوان مدیریت جهادی از منظر مدیریت اسالمی و ضرورت بررسی آن به این نتیجه رسیدند
که مدیریت جهادی واجد خصوصیات و ویژگی هایی است که می تواند در موفقیت سازمان ها نقش اساسی ایفا نماید ،این ویژگی ها در بطن
دستورها ،توصیه ها ،نظرها و شیوه های به کارگرفته شده توسط پیشوایان دین حضور و وجود عینی داشته است ،ولی برای استفاده از آن در
سطوح سازمانی و کاربردی کردن آنها در سازمان ها ،نیاز به کار پیشگامانه و دور از هراس و خود کم بینی صراحب نظران و عالمان مدیریت
و تحقیق پژوهش مستمر در این جهت دارد.
بسیم و صاحب( )2019در تحقیقی با عنوان تاثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر عملکرد کارکنان به این نتیجه رسیدند که فرهنگ
سازمانی و سبک رهبری بر عملکرد کارکنان در سازمان های دولتی کشور لبنان تاثیر دارد.
مبارک و نور( ،)2018در تحقیقی با عنوان" تأثیر رهبری بر خالقیت و عملکرد کارکنان" به این نتیجه رسیدند که خالقیت کارکنان به طور
قابل توجهی با رهبری ،مشارکت در کار و عملکرد کارکنان ارتباط دارد .عالوه بر این ،نشان دادند که کارکنان استخدام شده بیشتر در کار
خالق تر بودند و احساس توانمند سازی بیشتری داشتند.
بارترام و کسمیر( )2017نیز نشان دادند که بین رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.
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مطالعات وان گن و همکاران()2015نشان داد که از بین ابعاد سبک رهبری تحول گرا ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی بیشترین تأثیر را در
ایجاد رفتار نوآورانه در کارکنان دارد و افراد را در عملی کردن ایده های خود در محیط کار کمک می کند و تمایل و آمادگی آنها را برای
فراهم ساختن خدمات سریع به مشتری افزایش می دهد.



الکنس و کلر()2003نشان دادند که رهبران تحول گرا با ایجاد یک دیدگاه مشترک در تمامی کارکنان ،آنها را به همکاری با یکدیگر برای
رسیدن به اهداف خاص قادر می نمایند ،عالوه بر این ،آنها نشان دادند که رهبران تحول گرا می توانند موجب تحریک فکری و خلق ایده
های جدید(بروز رفتار نوآورانه) و کارآفرینی کارکنان در سازمان شوند ،تا با نظرها ،پیشنهادها و راه حل های جدید بتوانند خدمات بهتری
ارائه دهند.



رامانایدو( )2011در پژوهشی دریافت که فرهنگ سازمانی به طور مثبت با رهبری تحول آفرین و عملکرد کارکنان ارتباط دارد و همچنین
رهبری تحول آفرین در ارتباط میان فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان نقش میانجیگری دارد.

مدل مفهومی تحقیق
در این پژوهش متغیر مستقل رهبری در ارتفاع باال ،متغیر میانجی رضایت شغلی و متغیر وابسته عملکرد کارکنان می باشد .در
این پژوهش از مدل الیانا و موزاکی 2019 ،استفاده شده است .در ادامه مدل پژوهش ارائه می شود.

عملکرد

رضایت شغلی

کارکنان

رهبری در
ارتفاع باال

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش(الیانا و موزاکی)2019 ،
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
رهبری در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان سازمان تاامین اجتمااعی شاهر اصافهان تااثیر
مثبت دارد.
فرضیه های فرعی:
رهبری در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت دارد.
رهبری در ارتفاع باال بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت دارد.
رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت دارد.
روش تحقیق
روش مورد نظر در این تحقیق روش توصیفی -میدانی و از نوع کاربردی است و ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد .در این
پژوهش برای روش های گردآوری داده ها از منابع اولیه و ثانویه استفاده شده است .منبع اولیه این پژوهش شامل پرسشنامه و
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منابع ثانویه شامل مجالت ،مقاالت و پایان نامه ها می باشد .پژوهشگر باید این نکته را بداند که بر اساس مساله و هدف باید از
چه منابعی دادههای خود را تهیه کند .در این پژوهش بر اساس مساله و هدف از یک منبع دادهها گردآوری شده است .منبع
گردآوری دادهها ،سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان است .در این پژوهش برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده
شده است .برای این تحقیق از پرسشنامه  19گویه ای و استاندارد الیانا و موزاکی 2019 ،استفاده گردید .جامعه آماری تحقیق
حاضر را کارکنان ستادی سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان( 150نفر) تشکیل می دهند .نمونه آماری این پژوهش ،تعدادی
از کارکنان ستادی سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند .حداقل
حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران جامعه محدود 110 ،نفر تخمین زده شده است.
متغیر

ردیف

منبع

رهبری در ارتفاع باال

 1تا 7

الیانا و موزاکی2019 ،

رضایت شغلی

 8تا 12

الیانا و موزاکی2019 ،

عملکرد کارکنان

 13تا 17

الیانا و موزاکی2019 ،

در این پژوهش برای سنجش متغیرها و روابط آنها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .بارای بررسای ویژگای هاا و
داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی استفاده گردیاده اسات .همچناین اعتباار محتاوا ،اعتباار عااملی و
شناخت و بررسی متغیرهای مکنون با استفاده از تحلیل عاملی تأییادی ماورد تجزیاه و تحلیال قرارگرفات و همچناین آلفاای
کرونباخ به منظور برآورد اعتبار همسانی درونی مورد محاسبه قرار گرفت .در نهایت برای تحلیل داده ها و آزماون فرضایه هاا از
مدل معادالت ساختاری استفاده گردید .برای انجام این تحلیل ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده
شده است.
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر میانجی
متغیر وابسته

رهبری در ارتفاع باال
رضایت شغلی
عملکرد کارکنان

تعداد سؤال

مقدار ( αآلفای
کرونباخ)

نتیجه

7

0.720

تأیید باالی %70

5

0.836

تأیید باالی %70

5

0.723

تأیید باالی %70

تحلیل آمار توصیفی داده های پژوهش
در این بخش ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح میشود .ویژگای هاایی کاه در ایان بخاش ماورد تحلیال قارار
میگیرند عبارتاند از :جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت .در نمودارهای زیار اطالعاات آماار توصایفی نشاان داده
شده است.
شرکت کنندگان با جنسیت زن  35درصد و شرکت کنندگان با جنسیت مرد  65درصد هستند .شرکت کنندگان باا سان باین
 30-25سال  6درصد ،بین  35-31سال  57درصد ،بین40-36سال 27درصد و افراد با سن باالی 40سال  1درصد افراد ماورد
بررسی را پوشش میدهند .افراد با میزان تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم در پژوهش  30درصد است ،افراد باا میازان تحصایالت
تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس  70درصد است ،افراد با میزان تحصیالت دکتری  0درصد هستند .افراد با سابقه یک تاا پانج
سال  25درصد هستند ،افراد با سابقه بین شش تا ده سال  23درصد هستند ،افراد با سابقه بین یازده تا پانزده سال  26درصاد
هستند .افراد با سابقه فعالیت شانزده تا بیست  18درصد و افراد با سابقه بیست سال باالتر  8درصد هستند.
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تحلیل استنباطی پژوهش
برازش مدل
برای سنجش روایی از دو آزمون روایی همگرا (متوسط واریانس استخراج شده  )AVEو روایی واگرا (روش فورنر الرکر)
استفاده گردید و نیز برای سنجش پایایی از سه آزمون بار عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده می کند

شکل :1ضرایب کلی بارهای عاملی قبل از حذف سواالت
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شکل :2ضرایب کلی بارهای عاملی بعد از حذف سواالت
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روایی همگرا :مقدار مالک برای سطح قبولی معیار (2AVEمیانگین واریانس استخراج شده) 0/4 ،می باشد ( Magner et
 .)al.,1996مقادیر مربوط به  AVEهر سازه در جدول جدول 2-4آمده است .همانطور که از این جدول مشخص می باشد،
تمامی مقادیر  AVEاز  0/4بیشتر می باشند که این موضوع روایی همگرای مناسب مدل را تایید می سازد.
جدول :1نتایج میانگین واریانس استخراج شده متغیرها جهت بررسی روایی همگرا
متغیر

رهبری در ارتفاع باال

رضایت شغلی

عملکرد کارکنان

AVE

0/83

0/88

0/92

روایی واگرا  ،میزان همبستگی یک سازه با شاخص هایش را نشان می دهد .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که
میزان جذر  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه های دیگر در مدل باشد.
جدول :2ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازه ها
رهبری در ارتفاع باال

رضایت شغلی

رهبری در ارتفاع باال

0/83

رضایت شغلی

0/87

0/88

عملکرد کارکنان

0/88

0/90

عملکرد کارکنان

0/92

همانگونه که از ماتریس باال (جدول )4مشخص می باشد ،مقادیر  AVEهر سازه (مقادیر قطر اصلی) از ضرایب همبستگی آن
سازه با سازه های دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازه ها می باشد.
برای بررسی برازش بخش مدل ساختاری از دو روش مشخص کردن ضرایب معناداری  tو روش  R2استفاده می شود.
ضریب معناداری  :tابتدایی ترین معیار برای سنجش رابطه بین سازه ها در مدل (بخش ساختاری) ،اعداد معناداری  tاست.
در صورتی که مقدار این اعداد از  1/96بیشتر شود ،نشان از صحت رابطه بین سازه ها و در نتیجه تایید فرضیه های پژوهش
است .در مدل پژوهش زیر ،تمام فرضیه ها تایید شد .همچنین برازش کلی مدل ساختاری تایید شد .الزم به ذکر است در این
مدل برای فرضیه اصلی از آزمون سوبل استفاده شد.
جدول :3نتیجه فرضیه اصلی طبق آزمون سوبل
فرضیه اصلی طبق آزمون رهبری در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت
شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت
سوبل
دارد.

4/801

0/321

تایید

2

Average Variance Extracted
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شکل : 3آزمون تی فرضیه ها
معیار  : R2دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ،معیار  R2است .این معیار نشان از تاثیری دارد که یک
متغیر مستقل (برونزا) بر یک متغیر وابسته (درونزا) می گذارد .هرچه مقدار این معیار بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل
است .چین ( )1998سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی می
کند .مقدار  R2برای متغیر درونزای اصلی مدل ،به میزان  0/23و  0/30شده است که این امر نشان از برازش مناسب مدل
ساختاری پژوهش دارد.
معیار نیکویی برازش ( ) GOFبرای ارزیابی مدل کلی به کار می رود که توسط تننهاوس و همکاران )2004(3پیشنهاد شده
است .این معیار به صورت زیر محاسبه میشود:

3

Tenenhaus Et Al
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مقادیر  0/25 ،0/01و  0/36به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی برازش مدل کلی پیشنهاد شده
است .مقدار  GOFبرای مدل پژوهش برابر با  0/33و  0/38به دست آمد که حاکی از برازش کلی قوی مدل است.
پاسخ به فرضیه های پژوهش براساس روش حداقل مربعات جزیی ()PLS
در بررسی آزمون فرضیه ها ،اگر مقدار آماره  tاز  1/96بیشتر باشد ،مسیر و ضریب مسیر مورد نظر معنیدار بوده و فرضیه آن
تایید میگردد ،در غیر این صورت ضریب مسیر معنیدار نبوده و فرضیه مربوطه نیز رد میشود .در ادامه خالصه نتایج فرضیهها
در قالب جدول آورده شده است.
جدول  :3خالصه نتایج فرضیه های پژوهش
فرضیه

آماره t

رهبری در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصافهان
تاثیر مثبت دارد.

27/903

0/647

رهبری در ارتفاع باال بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تاامین اجتمااعی شاهر
اصفهان تاثیر مثبت دارد.

2/736

0/090

تایید

رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر
مثبت دارد.

11/913

0/324

تایید

ضریب

نتیجه آزمون

مسیر

فرضیه
تایید

بحث و نتیجه گیری
تغییرات رو به رشد فناورانه ،فناوری اطالعات و مدل های نوین کسب و کار موجب شده است که سازمان ها برای بقا به دنبال
سازگاری هر چه بیشتر با محیط جدید باشند .عالوه بر این ،سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی در محیط پرتالطم کنونی
ضرورت حرکت به سمت دانش را درک کرده اند .لذا امروزه با توجه به نقش محوری انسان و منابع انسانی در گشایش تنگناها و
ایجاد فنآوریهای پیشرفته و این که مهمترین عامل بهرهوری در سازمانها و در نهایت کل جامعه ،منابع انسانی است ،تردیدی
نیست که شکوفایی هر جامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است .یکی از شیوههای نوین انگیزش در راستای
بالند گی منابع انسانی و غلبه بر ضعف کار گروهی و خودکنترلی ،رهبری در ارتفاع باالست .در ادامه به بررسی فرضیه ها
پرداخته می شود.
فرضیه اصلی  :1رهبری در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین
اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت دارد.
در این فرضیه به دلیل اینکه آماره  tآن برابر با  4/801شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/96می باشد .بنابراین
رهبری در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر
مثبت دارد ،و در نتیجه فرضیه پژوهشگر تایید می گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیق حاجی کریمی و کاشانی
فر( )1398و بسیم و صاحب( )2018همراستایی دارد.
فرضیه فرعی  :1رهبری در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت دارد.
در این فرضیه به دلیل اینکه آماره  tآن برابر با  27/903شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/96می باشد .بنابراین
رهبری در ارتفاع باال بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت دارد ،و در نتیجه فرضیه پژوهشگر
تأیید می گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیق بسیم و صاحب( )2019و حاجی کریمی و کاشانی فر( )1398همراستایی
دارد.
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فرضیه فرعی  :2رهبری در ارتفاع باال بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت
دارد.
در این فرضیه به دلیل اینکه آماره  tآن برابر با  2/736شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/96می باشد .بنابراین
رهبری در ارتفاع باال بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت دارد ،و در نتیجه فرضیه
پژوهشگر تأیید می گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیق مبارک و نور( )2018و نجیب زاده و همکاران( )1397همراستایی
دارد.
فرضیه فرعی  :3رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت دارد.
در این فرضیه به دلیل اینکه آماره  tآن برابر با  11/913شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/96می باشد .بنابراین
رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر مثبت دارد ،و در نتیجه فرضیه پژوهشگر تأیید می
گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیق بخشنده و همکاران( )1395و مبارک و نور( )2018همراستایی دارد.
با توجه به یافته های فرضیه اصلی اول و جهت تقویت این فرضیه ،به مدیران سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان
پیشنهاد می شود در خصوص پاداش دهی مناسب ،بهبود کیفی و کمی انجام عملیات روزمره و افزایش سادگی محیط کار،
توجه ویژه ای داشته باشند .افراد توانمند شده ،اطمینان دارند که می توانند کار را با کفایت انجام دهند بنابراین باید بستر و
زمینه الزم برای ارتقای رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان فراهم آید .باید توجه داشت که برگزاری دوره
های آموزشی ،یکی از راهکارهای اساسی در بهبود رضایت شغلی و ارتقای عملکرد کارکنان می باشد .در مجموع باید گفت که
با ارتقای سبک رهبری در ارتفاع باال و رضایت شغلی در مجموعه سازمان ،کارکنان ،احساس برتری شخصی کرده و معتقدند که
می توانند برای رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد کنند ،آنان قادر خواهند بود که به میل خود اقدامات ابتکاری انجام
دهند ،تصمیم های مستقل بگیرند و افکار جدیدی را به آزمون بگذارند که کلیه این عوامل منجر به بهره وری و بهبود عملکرد
سازمان و نیل به اهداف و رسالت های سازمانی می گردد.
با توجه به یافته های فرضیه فرعی اول و جهت تقویت این فرضیه ،به مدیران سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان
پیشنهاد می شود که مهمترین و باالترین نقش را در توسعه منابع انسانی به عهده بگیرند ،فرایندی است که می تواند موجب
رشد ،پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را به همراه داشته باشد .همچنین ارزیابی عملکرد کارکنان که معموال ناظر به گذشته
است فرآیندی است که نقاط ضعف و قو ت کارکنان را روشن نموده و در مقاطع مختلف زمانی امکان هدفگذاری سرپرستان را
جهت کارکنان خود ،در راستای اهداف کلی سازمان میسر می سازد .مدیریت عملکرد در ارتفاع باال نیز امکان تعامل ،مشارکت و
هدفگذاری مدیریت سازمان با کارکنان را فراهم می سازد که نتیجه آن بهبود عملکرد سازمان است .انتخاب سبک رهبری
ارتفاع باال و متناسب با فعالیت های سازمان می تواند منجر به ارتقای عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان
شود.
با توجه به یافته های فرضیه فرعی دوم و جهت تقویت این فرضیه ،به مدیران سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان
پیشنهاد می شود باید یک فرهنگ خالقانه ای ایجاد کنند تا کارکنان پیشنهادهای جدید خود را در زمینه بهبود بهره وری و
سبک رهبری ارتفاع باال مناسب ارائه دهند و به کار گیرند .برای توسعه خالقیت فردی کارکنان باید تا حدی ریسک پذیری آنها
افزایش یابد .مدیران سازمان باید کارکنان را آموزش دهند و از توانایی ها و نظرات خالقانه آنها برای حل مسایل سازمانی
استفاده کنند .همچنین برای بهبود وضعیت ساختار در سازمان و ایجاد انگیزه کارکنان ،مدیران باید از تکنیک های توسعه
فرهنگی و رهبری تحولی استفاده نمایند .همچنین به مدیران سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان پیشنهاد می شود وفاداری و
احساس وظیفه افراد را در گروه تشویق نمایند .این عوامل باعث باال رفتن رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر
اصفهان خواهد شد.
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با توجه به یافته های فرضیه فرعی سوم و جهت تقویت این فرضیه ،به مدیران سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان
پیشنهاد می شود افراد متاثر از سازمان به صورت گزارشات درج در پرونده ،پاداش ها و تسهیالت مورد تشویق قرار گرفته و از
لحاظ رضایت شغلی ارتقاء یابند .همچنین تشکیل تیم هایی از نیروی کاردان و متخصص جهت شناسایی زوایای گوناگون آن
سازمان و نیز نقاط قوت و ضعف موجود ،و نیز با تقویت و تشویق جنبه های مثبت و اصالح و تعدیل موارد ضعف ،عملکرد
کارکنان سازمان رشد خواهد یافت.
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