نقش واسطهای چشمانداز مشترک در رابطهی بین رهبری تحولآفرین و تعهد
سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بهروز اسکندرپور* ،1عباسعلی

اسدزاده2

چکیده
تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری عامل مهمی در روابط بین افرادو سازمانها
بوده واندیشهی تعهدیکی ازارزشهای اساسیای است كه سازماندهی بر آن متکی بوده و
كاركنان براساس مالك تعهد،ارزشیابی میشوند .هدف پژوهشحاضربررسی تأثیررهبری
تحولآفرین برتعهد سازمانی كاركنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیلبامیانجیگریچشمانداز
مشترك میباشد كهبااستفاده ازروشتوصیفی-همبستگیدرجامعهی آماری محدودكارمندان
بخش اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل به تعداد  467نفر در سال  1397و
تعدادحجم نمونهی 238نفر مطابقباروشنمونهگیریدر دسترسانجام شد .برای جمعآوری دادهها
از پرسشنامهی استاندارد چای و همکاران ( )2017مشتمل بر 24سوال و برای تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزارهای آماری اسپیاساس وآموس در قالب مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شد .نتایجتحلیل نشان داد كهرهبری تحولآفرین در سطح مناسبی بر اساس ضریب
مسیر موجود در مدل معادالت ساختاری ،روی تعهد سازمانیاز طریق چشمانداز مشترك قدرت
پیشبینیكنندگی دارد .ضریب مسیر و ارزش تی بین متغیرهای رهبری تحولآفرین و چشم-
انداز مشترك نیز نشانگر تأیید تأثیرمستقیم رهبری تحولآفرین برچشمانداز مشترك بود .تأثیر
معنیدار و مستقیمچشمانداز مشترك روی تعهد سازمانیو رهبری تحولآفرین روی تعهد
سازمانیهم مورد تأیید قرار گرفت.
کلید واژهها :رهبری تحولآفرین ،چشمانداز مشترک ،تعهد سازمانی

 -1استادیار ،مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور، ،تهران،ایرانskandarpur@gmail.com ،
 -2کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرمی
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مقدمه
دانشگاهها ،انجمنهای علمی و ادبی و نهادهای دولتیهمگی سازماناند و دارای ویژگیهای
مشتركی از قبیل مقاصد مشخص بهصورت مجموعهای از مأموریتها ،برنامهها و اهداف،
شکلگیری و برخورداری از منابع انسانیاند .امروزه توجه به منابع انسانی ،آموزش و ارتقای
تواناییها و مهارتها ،كیفیت زندگی كاری ،حفظ انگیزش و اخالق كاری ،تعهد شغلی و تعهد
سازمانی ،1رضایت شغلی ،ارتقاء و شیوههای پاداشدهی و موارد مشابه آن مدنظر قرار گرفته
است (پورسلطانی و همکاران .)1390 ،كاركنان از مهمترین عوامل تعیینكنندهای هستند كه
موفقیت چنین سازمانهایی را در فضای رقابتی تعیین میكنند .این مسأله برای سازمانهای
خدماتی كه رفتارهای مطلوب و پسندیدهی كاركنانشان منجر به ایجاد و برقراری رابطهی
دوستانه با دریافتكنندهی خدمت خواهد شد ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است .نیروی انسانی
متعهد در یک سازمان با رفتار و اعمال خویش و اتخاذ تصمیمات بهموقع و همواره برای
سازمان ارزش افزوده و فایده ایجاد میكند و به سرمایههای مادی سازمان میافزاید .كاركنان
متعهد تمامی تالش خود را در راستای تحقق اهداف سازمان معطوف مینمایند .تعهد سازمانی
یک موضوع معنویتمحور ،ضروری و قابل تأمل در سازمان میباشد كه تأثیر بهسزایی در
موفقیت امور دارد .برای ماندگاری نیروی انسانی و جلوگیری از هزینههای مجدد در سازمان،
باید تعهد كاركنان را برانگیخت تا از نتایج سودمند تعهد سازمانی بهرهمند شد .از مهمترین
دالیل دستیابی به وفاداری باال در كاركنان ،عملکرد اخالقی مطلوب مدیر سازمان میباشد.
در واقع ،توسعهی مطلوب نظام سازمانی كه بتواند منجر به افزایش تعهد سازمانی و احساس
مسئولیت و وفاداری در كاركنان شود ،از مهمترین وظایف و مسئولیتهای مدیریت بهشمار
میرود و مدیریت مسئول میزان و نوع تعهد كاركنان نسبت به اهداف و ارزشهای رسمی
سازمان است (تركزاده و همکاران.)1393 ،
مدیریت یکی از چالشهای اصلی پیشروی سازمانها میباشد و جهتدهی مسیر سازمان از
طریق تفکر و عمل مدیران امکانپذیر است .از آنجاییكه جهان امروز پررقابت و پرچالش
است ،این تالطم محیطی مدیران را بر آن داشته است كه بهبود عملکرد كاركنان را بهعنوان
استراتژی رقابتی خود در جهان امروز برگزینند .رهبری مؤثر بهعنوان یک اصل بیبدیل برای
موفقیت سازمانی شناخته شده است (درگاهی و همکاران .)1395 ،هر سازمانی نیازمند رهبری
كارآمد و مؤثر چه در سطح كل سازمان و چه در سطح خرد آن است و این امر زمانی امکانپذیر
است كه مدیران مراكز ،سبک رهبری خود را متناسب با شرایط مقتضی و اهداف ،انتخاب
1- Organizational commitment
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نمایند .نوع سازمان ،شرایط محیطی و حتی كاركنان میتوانند سبک و رفتار رهبر را محدود
نمایند (منیت 1و همکاران .)2009 ،رهبری تحولآفرین 2با نقشآفرینی در انتخاب استراتژی
مناسب و از طریق مزیتهای ناشی از تمایز با رهبری هزینه ،عملکرد سازمان را تحت تأثیر
قرار میدهد .بهعالوه ،رهبری تحولآفرین میتواند با ایجاد هماهنگی در سازمان ،دستیابی به
سطوح باالتری از عملکرد را امکانپذیر ساخته و نقش مثبتی را در عملکرد سازمانی ایفا كند
(سان و اندرسون .)2012 ،3شایان ذكر است كه همبستگی مثبت و معنیداری بین سطوح تعهد
سازمانی و شیوهی رهبری تحولآفرین در سازمانها وجود دارد .بدین معنی كه مدیران
سازمانها میتوانند با رویکرد رهبری تحولآفرین بر روی تعهد و اعتماد سازمانی تأثیر مثبت
داشته باشند (مهدوی و همکاران.)1392 ،
قبل از اینکه مدیران اقدام به سازماندهی ،رهبری یا كنترل كنند باید هدف و جهت سازمان را
با استفاده از برنامهریزی مشخص نمایند .یکی از اقدامات متداول در این راستا تنظیم بیانیهی
چشمانداز است كه میتواند باعث ایجاد انگیزه در ذینفعان شود و تالش آنان را هماهنگ سازد.
این بیانیه برای كاركنان و اعضا قابل دسترس ،رغبتانگیز و انرژیدهنده میباشد .بهطوریكه
آنها رویکردهای نوآورانه را برای نیل به چشمانداز دنبال میكنند .كولیر 4و همکاران با بررسی
بیش از  6000مدیر متوجه شدند كه سطوح درگیری به شکلی مثبت با ادراك فرآیندهای
توسعهی راهبردی كه بیشتر عقالنی ،متمركز از طریق یک چشمانداز مشترك 5و سازگار
هستند ارتباط دارد .چشمانداز مشترك به نقطهی خاصی از زمان و به ویژگیهای اساسی
سازمان كه اهداف سازمان معطوف به آنهاست ،توجه میكند و نیز نقشی اساسی در تعریف
وظایف سازمانی و تعیین چارچوبهای اهداف كوتاهمدت دارد (كولیر و همکاران.)2004 ،
رفتارهای رهبر تحولآفرین شامل بسیاری از رفتارهایی است كه بهطور مستقیم در ارتباط با
چشمانداز مشترك سازمان میباشد .رهبر تحولآفرین سعی در تشریح و تفهیم چشمانداز
سازمان به كاركنان و ترغیب آنان به پیروی از آن دارد .لذا ارتباط بین رهبری تحولآفرین و
چشمانداز مشترك و تأثیری كه میتوانند روی میزان تعهد كاركنان سازمان داشته باشند ،قابل
تأمل و بررسی است (چای 6و همکاران .)2017 ،با توجه به مطالب مطروحه پژوهش حاضر
تالش دارد رابطهی رهبری تحولآفرین با تعهد سازمانی را از طریق میانجیگری چشمانداز
مشترك در بین كاركنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مورد ارزیابی قرار دهد.
1-Minett
2-Transformational leadership
3-Sum & Anderson
4-Collier
5-Shared vision
6-Chai
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فرضیهی اصلی
رهبری تحول آفرین رابطهی معنیداری با تعهد سازمانیکاركنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
از طریق میانجیگر چشمانداز مشترك دارد.
فرضیههای فرعی
رهبری تحول آفرین رابطهی معنیداری باتعهد سازمانی كاركنان دانشگاه علوم پزشکی
اردبیلدارد.
رهبری تحول آفرین رابطهی معنیداری باچشمانداز مشترك در دانشگاه علوم پزشکی
اردبیلدارد.
چشمانداز مشترك رابطهی معنیداری باتعهد سازمانی كاركنان دانشگاه علوم پزشکی
اردبیلدارد.
تعریف متغیرها
ابعاد و شاخصهای تعهد سازمانی

مفهوم
تعهد
سازمانی

ابعاد
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری

شاخص
وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن
صورتی از دلبستگی روانی فرد به سازمان كه از ادراك كارمند از
چیزهایی كه در صورت ترك سازمان از دست میدهد ،ناشی میشود.
احساس تکلیف برای ادامهی همکاری با سازمان

ابعاد و شاخصهای رهبری تحولآفرین

مفهوم

ابعاد
نفوذ آرمانی

رهبری
تحول-
آفرین

انگیزش الهام-
بخش
تحریک
فرهیختگی
حمایتهای
رشددهنده

شاخص
سرافرازی ،فرهمندی ،احترام و وفاداری بیچونوچرای پیروان به رهبری
كه حسی آرمانی را منتقل میكند.
انگیزه دادن به پیروان با به چالش كشیدن و معنا بخشیدن به كار
برانگیختن پیروان بهوسیلهی رهبر بهمنظور كشف راهحل جدید و تفکر
مجدد در مورد حل مشکالت سازمانی توسط پیروان
برقراری ارتباط مجزا با تکتک پیروان برای درك نیازها ،مهارتها و
آرزوهای متفاوت پیروان
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مفهوم
چشمانداز
مشترك

ابعاد
بعد شناختی
2
بعد عاطفی

1
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شاخص
بهمعنای درك دیدگاه یا چشمانداز
بهمعنای پیوستگی به دیدگاه یا چشمانداز

تحقیق حاضر از نظر هدف ،كاربردی،و از نظر نحوهی گردآوری اطالعات ،توصیفی و از نوع
همبستگی و بهطور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری میباشد؛ روش جمعآوری
اطالعات میدانی بوده و ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهی استانداردچای و همکاران
( )2017مشتمل بر  24سوال میباشد كه توسط كارمندان بخش اداری و مالی دانشگاه علوم
پزشکی شهر اردبیل تکمیل شده و با طیف لیکرت پنج گزینهای مورد آزمون قرار گرفته است
جامعهی آماری تحقیق شامل تمامی كارمندان بخش اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی شهر
اردبیل به تعداد  467نفر در سال  1397میباشد .آمار موجود به تفکیک واحدهای بخش ادارای
و مالی شامل  212نفر در ستاد مركزیدانشگاه علوم پزشکی 73 ،نفر دانشکدهها 26 ،نفر مركز
بهداشت شهرستان اردبیل 33 ،نفر مركز آموزشی و درمانی دكتر فاطمی 51 ،نفر مركز آموزشی
و درمانی امام خمینی (ره) 24 ،نفرمركز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) 26 ،نفر مركز آموزشی
و درمانی بوعلی و  22نفر مركز آموزشی و درمانی علوی میباشد.
برای نمونهگیری در جامعهی كارمندان دانشگاه علوم پزشکی ،از روش نمونهگیری تصادفی
ساده استفاده شد .در نمونهگیری تصادفی ساده هر یک از عناصر جامعهی موردنظر برای
انتخاب شدن شانس یکسانی دارند
در این پژوهش پس از تکمیل پرسشنامه ،دادههای گردآوری شده بر اساس مقیاسهای اندازه-
گیری متغیرها كدگذاری شده و بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه جهت محاسبهی آلفای
كرونباخ و تجزیهوتحلیل توصیفی از نرمافزار  SPSS24و بهمنظور آزمون فرضیهها از مدلسازی
معادالت ساختاری در نرمافزار  Amos 24استفاده شد

1-Cognitive
2-Affective
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نتایج و اجزاء تحلیل عاملی تأییدی گویههای مربوط به رهبری تحولآفرین

ردیف

متغیر
نهفته

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

رهبری
تحول-
آفرین

متغیر مشاهده
شده
سوال 5
پرسشنامه
سوال 6
پرسشنامه
سوال 7
پرسشنامه
سوال 8
پرسشنامه
سوال 9
پرسشنامه
سوال 10
پرسشنامه
سوال 11
پرسشنامه
سوال 12
پرسشنامه
سوال 13
پرسشنامه
سوال 14
پرسشنامه
سوال 15
پرسشنامه
سوال 16
پرسشنامه

بار عاملی
استاندارد نشده

بار عاملی
استاندارد
شده

عدد
معناداری
تی

0/86

0/76

13/61

0/74

0/73

12/94

0/82

0/78

14/14

0/86

0/74

13/25

0/96

0/82

15/30

0/84

0/81

14/89

0/85

0/82

15/20

0/83

0/76

13/70

0/76

0/71

12/42

0/75

0/73

12/90

0/74

0/74

13/18

0/82

0/78

14/08
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13
14
15

سوال 17
پرسشنامه
سوال 18
پرسشنامه
سوال 19
پرسشنامه
معیار ارزیابی
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0/89

0/78

14/19

0/87

0/74

13/21

0/93

0/72

12/59

بین  +1و
-1

<1/96
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شاخصهای نیکویی برازش مدل اندازهگیری رهبری تحولآفرین
برازش قابل قبول
اختصار
شاخصهای نیکویی برازش
>٪90
GFI
شاخص نیکویی برازش مدل
AGFI
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده
>٪90
>٪90
شاخص برازش نرمال شده
NFI
>٪90
شاخص برازش نرمال نشده
NNFI
RMSEA
شاخص متوسط میانگین باقیمانده
<٪10
>٪90
CFI
شاخص برازش تطبیقی
>٪5
P-value
معنیداری كای اسکور
مقدار بین  1تا 3
كایاسکور نرمال شده به درجهی آزادی
CMIN/df
نتایج و اجزاء تحلیل عاملی تأییدی گویههای مربوط به تعهد سازمانی
بار عاملی
بار عاملی
استاندارد
استاندارد
متغیر مشاهده شده
متغیر نهفته
ردیف
شده
نشده
0/76
0/97
سوال  26پرسشنامه
1
0/68
0/91
سوال  27پرسشنامه
تعهد سازمانی
2
0/81
1/01
سوال  28پرسشنامه
3
بین  +1و
معیار ارزیابی
-1
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مقدار
0/92
0/90
0/97
0/98
0/035
0/98
0/102
2/70

عدد
معناداریتی
11/90
10/53
12/56
<1/96

بارهای عاملی استتانداردشتده استتانداردنشتده و ارزش تی مستیرهای ذییرفته شتده در مدل معاد
ساختاری تعهد سازمانی

ردیف

مسیر

1

رهبری
تحول-
آفرینباتعهد
سازمانی از
طریق چشم-
انداز مشترك

ضریب مسیر
غیراستاندارد
مسیر اول=
0/40
مسیر دوم=
0/46

ضریب مسیر استاندارد
مسیر
اول=
0/61
مسیر
دوم=
0/59

ضریب كل مسیر=
0/61×0/59=0/36

ارزش تی
مسیر اول
= 6/586
مسیر دوم=
6/249
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2

3

4

رهبری
تحولآفرین با
چشمانداز
مشترك
رهبری
تحولآفرین با
تعهد سازمانی
چشمانداز
مشتركباتعهد
سازمانی
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0/40

0/61

6/586

0/54

0/61

6/473

0/46

0/59

6/249

خالصهی نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

ردیف

فرضیههای اصلی تحقیق

تائید

1

رهبری تحول آفرین رابطهیمعنیداری باتعهد سازمانی كاركنان دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل از طریق میانجیگر چشمانداز مشترك دارد.

*

عدم
تائید

فرضیههای فرعی تحقیق
1
2
3

رهبری تحول آفرین رابطهیمعنیداری باتعهد سازمانی كاركنان دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل دارد.
رهبری تحول آفرین رابطهیمعنیداری باچشمانداز مشترك در دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل دارد.
چشمانداز مشترك رابطهیمعنیداری باتعهد سازمانی كاركنان دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل دارد

*
*
*

ذیشنهادا
ذیشنهادا کاربردی
با توجه به تأیید فرضیهی رابطهی معنیدار مدیریت تحولگرا و تعهد سازمانی كارمندان توصیه
میشود مدیران تمام تالش خود را در راستای رهبریت تحولآفرین انجام داده و كاركنان را
به تعهد سازمانی ترغیب كنند ،در آنها انگیزش ایجاد كرده و از انجام عوامل غیراخالقی
بپرهیزند تا بتوانند موجب رشد و ارتقای سازمان گردند .مدیران دانشگاه باید با اصالح روش-
های مدیریتی ،شیوههای ارتباطی با كاركنان و بهبود شرایط كاری كاركنان نسبت به حفظ و
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ارتقاء تعهد سازمانی كاركنان خود تالش نمایند .بنابراین برای افزایش تعهد سازمانی ،برگزاری
دورههای آموزشی كافی و مناسب بهمنظور آشنا شدن كاركنان با اصول و مبانی تعهد سازمانی،
باال بردن امنیت شغلی ،اصالح ساختار تشکیالتی و نظام استخدامی ،جذب مدیران از داخل
سازمان متناسب با فرهنگ سازمانی و غنیسازی مشاغل ،اجرای برنامههای توجیهی و امکان
پیشرفت تحصیلی و تشویقی و افزایش مهارتها پیشنهاد میشود.
با توجه به تأیید فرضیهی رابطهیمعنیدار چشمانداز مشترك و تعهد سازمانی توصیه میشود
سازمان با تدوین چشمانداز مشترك ،كاركنان خود را برای شکل دادن به یک دورنمای مشترك
از آیندهی سازمان دور هم آورد .در واقع با همراستا ساختن اعضای گروه نسبت به یک
چشمانداز ،مأموریت و ارزشهای مشترك میتوان حس تعهد را میان كاركنان ایجاد و تقویت
كرد.بهعبارتی دیگر ،با تدوین چشمانداز مشترك باید موجبات حصول اطمینان از وحدت مقاصد
درون سازمان ،وجود مبنایی برای انگیزش جهت استفاده از منابع درون سازمانی ،وجود یک
آهنگ عمومی در فضای سازمان و وجود محور و كانونی برای كاركنان در راستای حركت
بهسمت هدفها و جهتگیریهای سازمان ،فرآهم گردد كه در نتیجه باعث تسهیل تبدیل
اهداف به ساختارهای كاری شده و وقتی تمام افراد سازمان در سطوح مختلف از فلسفهی
وجود سازمان آگاه هستند ،میتوانند به شکلدهی ساختارها كمک كرده و علت تصمیمات
مدیران را بهتر درك كنند.
با توجه به تأیید فرضییهی رابطهیمعنیدار رهبری تحولآفرین و چشیمانداز مشیترك پیشینهاد
میگردد میدیران بخشهیای مختلف دانشیییگیاه بیا رهبرییت تحولگرا بیهعنوان ییک ابزار
اسییتراتژیک قدرتمند از طریق بیانیچ چشییمانداز محسییوس ،سییاده و قابل فهم در اهداف و
مأموریت های سیازمانی سیهیم شیده وبه مدیریت دانشیگاه كمک كنند تا در تعیین ماهیت و
حیطچ فعالیتهای دانشیییگاهی شیییفافیت ،تمركز و انعطافپذیری ایجاد كرده و عاملی برای
انگیزش كاركنان و موفقیت و به اوج رسانیدن سازمان باشند
منابع
اسیکندری ،م .1393 .تحلیل و نقدی بر نظریهی رهبری تحولآفرین .دو فصیلنامهی علمی تخصیصیی
اسالم و مدیریت.145-123 :)5(3 ،
اشییرفی ،ی؛ جانبابانژاد ،م.ح .1392 .تدوین چشییمانداز سییازمانی در چارچوب برنامهریزی راهبردی؛
نمونهی موردی :شهرداری ساوه .مطالعات برنامهریزی شهری.155-123 :)2(1 ،
امیركبیری ،ع؛ دهقان ،ن؛ شییی  ،ع؛ فتحی .1394 . ،تأثیررهبریتحولگراوتبادلگرابرتعهدسییازمانی.
راهبرد دفاعی.177-143 :)49(13 .
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انصییاری ،م.ا؛ باقریكلجاهی ،ع؛ صییالحی ،م .1389 .تعهد سییازمانی تز دیدگاه نظریهپردازان و نقش
راهبرهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن .توسعهی انسانی پلیس.72-35 :)31(7 ،
.1395
م.ر.
كیییییییییارگیییییییییذاری،
ا؛
پیییییییییرویییییییییین،
بررسییییتیأثیرییادگیریسیییازمیانیبرتعهیدسیییازمیانییدربینکیاركنیانومیدیرانیدانشیییگیاهرازیکرمیانشیییاه،
پژوهشهایرهبریومدیریتآموزشی.147-127 :)8(2 ،
پیورسیییلیطییانیی ،ح؛ زرگیر ،طیییبییه؛ انییدام ،رضییییا .1390 .بیررسیییییتیعیهییدسییییازمییانیییوحیرف-
هایاعضییایهیئتعلمیدانشییکدههاوگروههایتربیتبدنیدانشییگاههایدولتیایران .پژوهشییدرعلومورزشییی:11 ،
.147-160
پوركیانی ،م؛ زمانیفرد ،م.ح .1387 .تعهد سیازمانی در پرتو عدالت سیازمانی ،میثاق مدیران-64 :34 ،
.68
تقوی ،م.ح؛ جعفرپور ،ش .1394 .نقش چارچوبهای شییناختی مدیران در شییکلگیری چشییمانداز
سییازمان با كمک نظریهپردازی دادهبنیاد در سییازمانهای خدماتی ایران .راهبرد اجتماعی فرهنگی،
.133-154 :)16(4
تركزاده ،ج؛ محمدی ،م؛ ناصیییریجهرمی ،ر؛ افشیییاری ،مهرافروز .1393 .ارزیابی تعهد سیییازمانی
كاركنان دانشییگاه علوم پزشییکی شی یراز بر اسییاس نوع انتظار آنها از شییغل .رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی.144-129 :)3(5 .
جاودانی ،م .1390 .بررسیییرابطهرهبریتحورفرینوتعاملگراباتعهدسییازمانیمعلمان ،مبانی تعلیم و تربیت،
.143-158 :)1(1
جاللی ،س.ح؛ مظلومی ،ن .1396 .نقشیرهبریتحولگرادرتسیهیلفرایندپیادهسیازیاسیتراتژی .پژوهشهای
مدیریت عمومی.180-161 :)36(10 ،
دادگییر ،ه؛ غییالمییعییلییینییژاد ،ف؛ عییاشیییییوری ،ج؛ عییربسیییییاالری ،ز.1394 .
ارتیبییاطسیییبیکیهییاییرهیبیری،تیعیهییدسییییازمییانیییوشییییادكییامیییبییارضییییاییتشیییغیلیی پیرسیییتییاران.
مجلهعلمیدانشکدهپرستاریوماماییهمدان.14-5 :)2(23 .
دانیاییفرد ،ح؛ صیییالحی ،ع .1391 .طرح پژوهش (رویکردهیای كمی ،كیفی و شییییوهی تركیبی)،
مؤسسهی كتاب مهربان نشر ،چاپ اول.
درگیییییاهیییییی ،ح؛ رجیییییبنیییییژاد ،ز؛ رشیییییییادتجیییییو ،ح.1395 .
بررسییارتباطرهبریتحورفرینمدیرانباتعهدسیازمانیکاركنانسیتادیدانشیگاهعلوم پزشیکیتهران .پژوهشهای
سالمتمحور.146-133 :)2(2 ،
رمضیانینژاد ،ر؛ همتینژاد ،م.ع؛ اندام ،ر؛ زارع ،؛ صیادقپور ،ن .1390 .رابطهی رهبری تحولگرا و
عملگرای مدیران مدارس با تعهد سیازمانی دبیران تربیتبدنی ،پژوهشیدرمدیریتورزشییورفتارحركتی،
.63-73 :)1(1
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علوی ،م .1395 .مدلیابیمعادالتسیاختاریدرپژوهشیهایمرتبطباآموزشیعلومسیالمت :معرفیروشیوكاربردآن.
آموزشدرعلومپزشکی.530-519 :)6(13 ،
سییینجقی ،م.ا؛ فرهیپورنجاتی ،ب؛ حسیییینیسیییرخوش ،س.م .1390 .تاثیر رهبری تحول آفرین بر
فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی ،راهبرد دفاعی.136-111 :)32(9 ،
شیهالنی ،ن .1390 .ارائچالگویمناسیبشیکلگیریسیازمانهاییادگیرنده درارتشیجمهوریاسیالمیایران .مدیریت
نظامی.42-11 :)41(11 ،
پورعب ادالهیان ،م؛ پوروثوقی گرگری ،م .1392 .تیأثیر رهبری تحولگرا بر عملکرد تیم بیا
كرمی ،ا؛ ی
نقش تعدیلگری اعتماد ،پایاننامه كارشناسیارشد دانشگاه تبریز.
كرمی ،ش؛ علیبیگی ،ا.ح .1394 .تحلییل چشیییمانداز مشیییترك بر ارتقای سیییرمایهی اجتماعی در
توسعهی كارآفرینی كشاورزی .تعاون و كشاورزی.201-175 :)14(4 ،
كروبی ،م؛ محمدی ،س .1397 .بررسییی رابطهی بین توانمندسییازی روانشییناختی و تعهد سییازمانی
كاركنان در صییینعت هتلداری (مطالعهی موردی :هتلهای بینالمللی پارسییییان اسیییتان مازندران).
جغرافیا و روابط انسانی.750-733 :)2(1 ،
گزنفون ،ا .1390 .مدیریت كوروش بزرگ ،ترجمهی ابراهیم محجوب ،چاپ هشیتم ،تهران ،انتشیارات
فرا.
میحیمییدیمیقییدم ،ی؛ عیبییاسپیور .ج .1394 .فیراتیحیلییلیپیژوهیشهییاییرابیطیهیییرهیبیریتیحیول آفیرینیبییارفیتییار
شهروندیسازمانیدرسازمانهایایران .مطالعاتمدیریت.152-125 :)77(23 .
مرادی چالشییتری ،م؛ حمیدی ،م؛ سییجادی ،س.ن؛ كاظم نژاد ،ا؛ جعفری ،ا؛ مرادی چالشییتری ،ج.
 .1388رابطچ سییبک های رهبری تحول آفرین -تبادلی با عدالت سییازمانی و ارائچ مدل در سییازمان
تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران ،مدیریت ورزشی.73-96 :2 ،
مشییییییاری ،ف؛ رشییییییادتجیییو ،ح؛ میییحیییمیییدی الیییبیییرزی ،ا.1394 .
رابطهرهبریتحورفرینوتعهدسیازمانیدرسیازمانآموزشیوپرورشیشیهرتهران .رسیالت مدیریت دولتی 19(6 ،و
.73-90 :)20
مقیمی ،س.م .1393 .مبانی سازمان و مدیریت ،انتشارات راهدان ،تهران ،چتپ اول.
مالحسیینی ،ع؛ جبارزاده كرباسیی ،ب؛ عبدالزهرایی ،م.ح .1391 .تدوینچشیماندازبرایسیازمانهایانتفاعی.
مطالعات مدیریت.244-227 :)67(22 ،
مهرینژاد وردین ،ا .1396.بررسییتطبیقیرهبریتحولآفرینبارهبریدراسیالم .پایاننامهی كارشیناسییارشید
دانشگاه تبریز.
مهدوی ،م؛ عرب ،م؛ محمودی ،م؛ فیاضبخش ،ا؛ اكبریحقیقی ،ف .1392 .مقایسیهی تعهد سیازمانی
و تمایل به ترك خدمت نیروی انسانی در بیمارستانهای شهر تهران .بیمارستان.29-19 :)47(4 .
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