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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه چابکی سازمانی در وفاداری سازمانی و عملکرد شغلی در بین معلمان آموزش و پرورش 

این پژوهش، در زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه  .انجام شده است شهرستان خاش

 -ای روش طبقهنمونه با  عنوان بهنفر  221ها  باشد که از بین آن می 726 آموزشی )معلمان( شهر خاش به تعدادکارکنان 

( 2117پژوهش برای متغیر وفادار سازمانی از پرسشنامه کاظمی )  در این  اطالعات  آوری انتخاب گردید. ابزارهای جمع تصادفی

و همچنین برای متغیر چابکی  سؤال 12( شامل 1371رسشنامه پاترسون )و برای متغیر عملکرد شغلی از پ سؤال 8شامل 

استفاده شد. جهت تعیین روایی  سؤال 28شامل ( 2111استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی )سازمانی از پرسشنامه 

و  63/1، 70/1د. که به ترتیب، ابزارهای تحقیق از روایی محتوایی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردی

برآورد گردید. اطالعات با استفاده از روش آمار توصیفی )توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت توصیف  62/1

ها( و آزمون آماری استنباطی )آزمون تی یک گروهه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون( تجزیه و تحلیل شدند. نتایج داده

درصد مشاهده  32تفاوت معناداری بین میانگین چابکی سازمانی و شایستگی با میانگین فرضی در سطح  کهداد   نشانتحقیق 

میزان عملکرد شغلی و وفاداری معلمان نیز افزایش آن  های مؤلفهبا افزایش چابکی سازمانی و  و همچنین ( >12/1p) نشد

انعطاف و سرعت توانستند وارد معادله  مؤلفههای چابکی،  است که از بین مؤلفهاین  دهنده نشاننتایج تحلیل رگرسیون . یابد می

  کند. بینی پیشو عملکرد شغلی معلمان را  سازمانی یوفادارشوند. و 
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