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 چکیده

های وابستته بته وزارت      کارکنان سازمان  زندگی کاریپژوهش، بررسی رابطه چابکی سازمان با رضایت شغلی و کیفیت  هدف این

هتای   باشد. در این پژوهش به بررسی مفاهیم چابکی سازمان و کارکردهتای آن، ابعتاد چتابکی در ستازمان     آموزش و پرورش می

در سازمان پرداخته شد و سپس مدل مفهومی پژوهش ترسیم شتد. روش    زندگی کاریدولتی و مفاهیم رضایت شغلی و کیفیت 

گیری تصادفی ستاده از بتین کارکنتان، نمونته آمتاری انتدتا  شتد.           روش نمونه بر اساسباشد.  پیمایشی می -پژوهش، توصیفی

کی سازمان)شتریفی و  چتاب  از پرسشتنامه نفر بودند توزیع شد. در ایتن پتژوهش    212پرسشنامه در بین نمونه آماری که بالغ بر 

)(، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا 1222، 1ژانگ
2
MSQ) ( و پرسشنامه 1217، 3)ویس دیویس، جورج انگلند و الفکویست

باشند و برای دستتیابی بته    می سؤال 27و11، 12( استفاده شده است که به ترتیب شامل 1273، 0)والتون  زندگی کاریکیفیت 

باشد که  می 299/1وایی استفاده گردیده است. پایایی به دست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار الزم از روایی محت

ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شتده استت. نتتایا یتاکی از آن بتود کته،          مورد تأیید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه

های چابکی، سرعت    وجود دارد. از بین مؤلفه  زندگی کاریو کیفیت  رابطه معنادار و مثبتی بین چابکی سازمانی با رضایت شغلی

 دارد. زندگی کاریترین رابطه را با کیفیت    ترین رابطه را با رضایت شغلی دارد و شایستگی قوی   قوی
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