
 

آفرین و تعهد  ی بین رهبری تحولانداز مشترک در رابطهای چشمنقش واسطه

 در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  سازمانی

 2اسدزاده  یعباسعل، 1* بهروز اسکندرپور

 چکیده
سازمانها تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری عامل مهمی در روابط بین افرادو 

و  بوده است كه سازماندهی بر آن متکی  ایهای اساسیتعهدیکی ازارزش یاندیشهبوده و
رهبری تأثیرهدف پژوهشحاضربررسی شوند. كاركنان براساس مالك تعهد،ارزشیابی می

انداز چشمگریبامیانجیتعهد سازمانی كاركنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیلبرآفرین تحول
كارمندان ی آماری محدودهمبستگیدرجامعه-هبااستفاده ازروشتوصیفیكباشد میمشترك 

و  1397نفر در سال  467بخش اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل به تعداد 
ها آوری دادهبرای جمع. دسترسانجام شدگیریدر مطابقباروشنمونهنفر  238یحجم نمونهتعداد

تحلیل وبرای تجزیهسوال و 24مشتمل بر ( 2017چای و همکاران )استاندارد ی از پرسشنامه
وآموس در قالب مدلسازی معادالت ساختاری اس اس پیهای آماری اس افزارها از نرمداده

در سطح مناسبی بر اساس ضریب آفرین رهبری تحولنتایجتحلیل نشان داد كهاستفاده شد. 
قدرت انداز مشترك  چشماز طریق  تعهد سازمانیمسیر موجود در مدل معادالت ساختاری، روی  

-چشمو  آفرین  رهبری تحولضریب مسیر و ارزش تی بین متغیرهای    كنندگی دارد.بینیپیش
بود. تأثیر  شترك  انداز مچشمبرآفرین  رهبری تحولمستقیم  نیز نشانگر تأیید تأثیر انداز مشترك  

تعهد روی آفرین رهبری تحولو تعهد سازمانیروی انداز مشترك چشمدار و مستقیممعنی
 هم مورد تأیید قرار گرفت. سازمانی

 انداز مشترک، تعهد سازمانیآفرین، چشمرهبری تحول ها: کلید واژه
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 همقدم

های اند و دارای ویژگیهای علمی و ادبی و نهادهای دولتیهمگی سازمانها، انجمندانشگاه
ها و اهداف، ها، برنامهای از مأموریتصورت مجموعهمشتركی از قبیل مقاصد مشخص به

امروزه توجه به منابع انسانی، آموزش و ارتقای اند. گیری و برخورداری از منابع انسانیشکل
ها، كیفیت زندگی كاری، حفظ انگیزش و اخالق كاری، تعهد شغلی و تعهد ها و مهارتتوانایی
دهی و موارد مشابه آن مدنظر قرار گرفته  های پاداش ، رضایت شغلی، ارتقاء و شیوه1سازمانی

ای هستند كه كنندهترین عوامل تعیینهم(. كاركنان از م1390است )پورسلطانی و همکاران، 
های كنند. این مسأله برای سازمانهایی را در فضای رقابتی تعیین میموفقیت چنین سازمان

ی  شان منجر به ایجاد و برقراری رابطهی كاركنانخدماتی كه رفتارهای مطلوب و پسندیده
زایی برخوردار است. نیروی انسانی  سی خدمت خواهد شد، از اهمیت بهكنندهدوستانه با دریافت

موقع و همواره برای  متعهد در یک سازمان با رفتار و اعمال خویش و اتخاذ تصمیمات به
افزاید. كاركنان های مادی سازمان میكند و به سرمایهسازمان ارزش افزوده و فایده ایجاد می

نمایند. تعهد سازمانی میمتعهد تمامی تالش خود را در راستای تحقق اهداف سازمان معطوف  
سزایی در  باشد كه تأثیر بهمحور، ضروری و قابل تأمل در سازمان مییک موضوع معنویت

های مجدد در سازمان، موفقیت امور دارد. برای ماندگاری نیروی انسانی و جلوگیری از هزینه
ترین  د شد. از مهممنباید تعهد كاركنان را برانگیخت تا از نتایج سودمند تعهد سازمانی بهره

باشد.  دالیل دستیابی به وفاداری باال در كاركنان، عملکرد اخالقی مطلوب مدیر سازمان می
ی مطلوب نظام سازمانی كه بتواند منجر به افزایش تعهد سازمانی و احساس در واقع، توسعه

شمار مدیریت بههای ترین وظایف و مسئولیتمسئولیت و وفاداری در كاركنان شود، از مهم
های رسمی رود و مدیریت مسئول میزان و نوع تعهد كاركنان نسبت به اهداف و ارزش می

 (.   1393زاده و همکاران، سازمان است )ترك
دهی مسیر سازمان از  باشد و جهتها میروی سازمانهای اصلی پیشمدیریت یکی از چالش

كه جهان امروز پررقابت و پرچالش نجاییپذیر است. از آطریق تفکر و عمل مدیران امکان
عنوان  است، این تالطم محیطی مدیران را بر آن داشته است كه بهبود عملکرد كاركنان را به 

بدیل برای  عنوان یک اصل بیاستراتژی رقابتی خود در جهان امروز برگزینند. رهبری مؤثر به
(. هر سازمانی نیازمند رهبری 1395موفقیت سازمانی شناخته شده است )درگاهی و همکاران،  

پذیر  كارآمد و مؤثر چه در سطح كل سازمان و چه در سطح خرد آن است و این امر زمانی امکان
است كه مدیران مراكز، سبک رهبری خود را متناسب با شرایط مقتضی و اهداف، انتخاب 

 
1- Organizational commitment 
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رهبر را محدود  توانند سبک و رفتارنمایند. نوع سازمان، شرایط محیطی و حتی كاركنان می
آفرینی در انتخاب استراتژی با نقش 2آفرین(. رهبری تحول2009و همکاران،  1نمایند )منیت

های ناشی از تمایز با رهبری هزینه، عملکرد سازمان را تحت تأثیر  مناسب و از طریق مزیت
دستیابی به   تواند با ایجاد هماهنگی در سازمان،آفرین میعالوه، رهبری تحولدهد. بهقرار می

پذیر ساخته و نقش مثبتی را در عملکرد سازمانی ایفا كند سطوح باالتری از عملکرد را امکان
داری بین سطوح تعهد (. شایان ذكر است كه همبستگی مثبت و معنی2012،  3)سان و اندرسون
ها وجود دارد. بدین معنی كه مدیران  آفرین در سازمانی رهبری تحولسازمانی و شیوه

آفرین بر روی تعهد و اعتماد سازمانی تأثیر مثبت توانند با رویکرد رهبری تحولها میازمانس
 (.     1392داشته باشند )مهدوی و همکاران، 

قبل از اینکه مدیران اقدام به سازماندهی، رهبری یا كنترل كنند باید هدف و جهت سازمان را 
ی  ز اقدامات متداول در این راستا تنظیم بیانیهریزی مشخص نمایند. یکی ابا استفاده از برنامه

تواند باعث ایجاد انگیزه در ذینفعان شود و تالش آنان را هماهنگ سازد. انداز است كه میچشم
كه طوریباشد. بهدهنده میانگیز و انرژیاین بیانیه برای كاركنان و اعضا قابل دسترس، رغبت

و همکاران با بررسی   4كنند. كولیرانداز دنبال مینیل به چشمها رویکردهای نوآورانه را برای  آن
مدیر متوجه شدند كه سطوح درگیری به شکلی مثبت با ادراك فرآیندهای  6000بیش از 
و سازگار  5انداز مشتركی راهبردی كه بیشتر عقالنی، متمركز از طریق یک چشمتوسعه

های اساسی اصی از زمان و به ویژگیی خانداز مشترك به نقطههستند ارتباط دارد. چشم
كند و نیز نقشی اساسی در تعریف  سازمان كه اهداف سازمان معطوف به آنهاست، توجه می

(. 2004مدت دارد )كولیر و همکاران، های اهداف كوتاهوظایف سازمانی و تعیین چارچوب
تقیم در ارتباط با  طور مسآفرین شامل بسیاری از رفتارهایی است كه بهرفتارهای رهبر تحول

انداز آفرین سعی در تشریح و تفهیم چشمباشد. رهبر تحولانداز مشترك سازمان میچشم
آفرین و  سازمان به كاركنان و ترغیب آنان به پیروی از آن دارد. لذا ارتباط بین رهبری تحول

باشند، قابل    توانند روی میزان تعهد كاركنان سازمان داشته انداز مشترك و تأثیری كه میچشم
پژوهش حاضر (. با توجه به مطالب مطروحه 2017و همکاران،  6تأمل و بررسی است )چای

انداز گری چشمآفرین با تعهد سازمانی را از طریق میانجیی رهبری تحولتالش دارد رابطه
 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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 اصلیی فرضیه
  کاركنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تعهد سازمانیداری  معنیی  رهبری تحول آفرین رابطه

 دارد. انداز مشتركگر چشماز طریق میانجی

 های فرعیفرضیه
كاركنان دانشگاه علوم پزشکی باتعهد سازمانی داری معنیی رهبری تحول آفرین رابطه

 دارد.اردبیل

در دانشگاه علوم پزشکی  انداز مشترك باچشمداری معنیی رابطهرهبری تحول آفرین 
 دارد.اردبیل

كاركنان دانشگاه علوم پزشکی باتعهد سازمانی داری معنیی انداز مشترك رابطهچشم
 دارد.اردبیل

 تعریف متغیرها
 های تعهد سازمانیابعاد و شاخص

 شاخص  ابعاد  مفهوم

تعهد     
 سازمانی

 وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن  تعهد عاطفی 

 تعهد مستمر
صورتی از دلبستگی روانی فرد به سازمان كه از ادراك كارمند از  

 شود. دهد، ناشی میچیزهایی كه در صورت ترك سازمان از دست می

 ی همکاری با سازماناحساس تکلیف برای ادامه تعهد هنجاری 

 
 آفرینرهبری تحولهای شاخصابعاد و 

 شاخص  ابعاد  مفهوم

رهبری 
-تحول
 آفرین

 نفوذ آرمانی 
چرای  پیروان به رهبری  و چونسرافرازی، فرهمندی، احترام و وفاداری بی

 كند.كه حسی آرمانی را منتقل می 

-انگیزش الهام
 بخش 

 انگیزه دادن به پیروان با به چالش كشیدن و معنا بخشیدن به كار  

تحریک  
 فرهیختگی

حل جدید و تفکر  منظور كشف راه ی رهبر به وسیلهبرانگیختن پیروان به
 مجدد در مورد حل مشکالت سازمانی توسط پیروان

های  حمایت
 دهنده رشد

ها و  نیازها، مهارت تک پیروان برای درك برقراری ارتباط مجزا با تک
 آرزوهای متفاوت پیروان 
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 شاخص  ابعاد  مفهوم

انداز  چشم
 مشترك

 انداز معنای درك دیدگاه یا چشمبه 1بعد شناختی 

 انداز معنای پیوستگی به دیدگاه یا چشمبه 2بعد عاطفی 

 

از نوع  ی گردآوری اطالعات، توصیفی و از نظر هدف، كاربردی،و از نظر نحوهتحقیق حاضر 
آوری باشد؛ روش جمعطور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری میهمبستگی و به

ی استانداردچای و همکاران آوری اطالعات، پرسشنامهاطالعات میدانی بوده و ابزار جمع
كارمندان بخش اداری و مالی دانشگاه علوم  باشد كه توسط سوال می 24( مشتمل بر 2017)

 ای مورد آزمون قرار گرفته استو با طیف لیکرت پنج گزینه تکمیل شده  پزشکی شهر اردبیل

تمامی كارمندان بخش اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی شهر  ی آماری تحقیق شامل  جامعه
باشد. آمار موجود به تفکیک واحدهای بخش ادارای می  1397نفر در سال    467اردبیل به تعداد  
نفر مركز   26ها، نفر دانشکده 73دانشگاه علوم پزشکی، د مركزینفر در ستا 212و مالی شامل 

نفر مركز آموزشی   51نفر مركز آموزشی و درمانی دكتر فاطمی،    33بهداشت شهرستان اردبیل،  
نفر مركز آموزشی   26نفرمركز آموزشی و درمانی امام رضا )ع(،    24و درمانی امام خمینی )ره(،  

 باشد. موزشی و درمانی علوی مینفر مركز آ  22و درمانی بوعلی و 
گیری تصادفی ی كارمندان دانشگاه علوم پزشکی، از روش نمونهگیری در جامعهبرای نمونه

ی موردنظر برای  گیری تصادفی ساده هر یک از عناصر جامعهساده استفاده شد. در نمونه
 انتخاب شدن شانس یکسانی دارند

-های اندازههای گردآوری شده بر اساس مقیاس پرسشنامه، دادهپژوهش پس از تکمیل  در این  
ی آلفای منظور سنجش پایایی پرسشنامه جهت محاسبهبه گیری متغیرها كدگذاری شده و

لسازی ها از مدمنظور آزمون فرضیهو به  SPSS24افزار  تحلیل توصیفی از نرموكرونباخ و تجزیه
 استفاده شد  Amos 24افزار معادالت ساختاری در نرم

 

 

 

 

 
1-Cognitive  

2-Affective 
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 آفرینهای مربوط به رهبری تحولنتایج و اجزاء تحلیل عاملی تأییدی گویه

 ردیف
متغیر 
 نهفته

متغیر مشاهده  
 شده

بار عاملی 
 استاندارد نشده

بار عاملی 
استاندارد 
 شده

عدد 
معناداری 
 تی

1 

رهبری 
-تحول
 آفرین

  5سوال 
 پرسشنامه 

86/0 76/0 61/13 

2 
  6سوال 
 پرسشنامه 

74/0 73/0 94/12 

3 
  7سوال 
 پرسشنامه 

82/0 78/0 14/14 

4 
  8سوال 
 پرسشنامه 

86/0 74/0 25/13 

5 
  9سوال 
 پرسشنامه 

96/0 82/0 30/15 

6 
 10سوال 
 پرسشنامه 

84/0 81/0 89/14 

7 
 11سوال 
 پرسشنامه 

85/0 82/0 20/15 

8 
 12سوال 
 پرسشنامه 

83/0 76/0 70/13 

9 
 13سوال 
 پرسشنامه 

76/0 71/0 42/12 

10 
 14سوال 
 پرسشنامه 

75/0 73/0 90/12 

11 
 15سوال 
 پرسشنامه 

74/0 74/0 18/13 

12 
 16سوال 
 پرسشنامه 

82/0 78/0 08/14 
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13 
 17سوال 
 پرسشنامه 

89/0 78/0 19/14 

14 
 18سوال 
 پرسشنامه 

87/0 74/0 21/13 

15 
 19سوال 
 پرسشنامه 

93/0 72/0 59/12 

 معیار ارزیابی
+ و  1بین 
1- 

96/1< 
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 آفرین رهبری تحولگیری های نیکویی برازش مدل اندازه شاخص
 مقدار  برازش قابل قبول اختصار  های نیکویی برازش شاخص 

 GFI >90 ٪ 92/0 شاخص نیکویی برازش مدل 

 AGFI >90 ٪ 90/0 شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 

 NFI >90 ٪ 97/0 شده شاخص برازش نرمال 

 NNFI >90 ٪ 98/0 شاخص برازش نرمال نشده 

 RMSEA <10 ٪ 035/0 ماندهشاخص متوسط میانگین باقی 

 CFI >90 ٪ 98/0 شاخص برازش تطبیقی

 P-value >5٪ 102/0 داری كای اسکور معنی

 70/2 3تا   1مقدار بین   CMIN/df ی آزادی اسکور نرمال شده به درجهكای 

 
 های مربوط به تعهد سازمانیاجزاء تحلیل عاملی تأییدی گویهنتایج و 

 متغیر مشاهده شده  متغیر نهفته ردیف 
بار عاملی  
استاندارد  
 نشده

بار عاملی  
استاندارد  
 شده 

عدد  
 تیمعناداری

1 

 تعهد سازمانی 

 90/11 76/0 97/0 پرسشنامه   26سوال 

 53/10 68/0 91/0 پرسشنامه   27سوال  2

 56/12 81/0 01/1 پرسشنامه   28سوال  3

 معیار ارزیابی 
+ و  1بین 
1- 

96/1< 

 
و ارزش تی مستیرهای ذییرفته شتده در مدل معاد    نشتدهشتده  استتانداردبارهای عاملی استتاندارد

 ساختاری تعهد سازمانی

 مسیر  ردیف
ضریب مسیر  
 غیراستاندارد 

 ارزش تی ضریب مسیر استاندارد 

1 

رهبری 
-تحول

آفرینباتعهد 
سازمانی از 
-طریق چشم
 انداز مشترك

مسیر اول=  
40/0 

مسیر  
اول= 
 ضریب كل مسیر=   61/0

36/0=59/0×61/0 

مسیر اول  
 =586/6 

مسیر دوم=  
46/0 

مسیر  
دوم= 
59/0 

مسیر دوم=  
249/6 
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2 

رهبری 
آفرین با  تحول
انداز چشم
 مشترك

40/0 61/0 586/6 

3 
رهبری 
آفرین با  تحول

 تعهد سازمانی
54/0 61/0 473/6 

4 
انداز چشم

مشتركباتعهد 
 سازمانی

46/0 59/0 249/6 

 
 های تحقیقی نتایج آزمون فرضیهخالصه

ف 
ردی

 

 تائید های اصلی تحقیق فرضیه
عدم  
 تائید

1 
كاركنان دانشگاه علوم    باتعهد سازمانیداری  یمعنیرابطهرهبری تحول آفرین  
  * دارد. انداز مشترك گر چشم از طریق میانجی پزشکی اردبیل

 های فرعی تحقیق فرضیه

كاركنان دانشگاه علوم  داری باتعهد سازمانی  یمعنیرهبری تحول آفرین رابطه 1
 دارد.  پزشکی اردبیل

*  

در دانشگاه علوم  انداز مشترك باچشمداری یمعنیرابطهرهبری تحول آفرین  2
 دارد.  پزشکی اردبیل

*  

كاركنان دانشگاه علوم  داری باتعهد سازمانی یمعنیانداز مشترك رابطهچشم 3
 دارد  پزشکی اردبیل

*  

 

 ذیشنهادا 

 ذیشنهادا  کاربردی
كارمندان توصیه گرا و تعهد سازمانی  دار مدیریت تحولی معنیی رابطهبا توجه به تأیید فرضیه

آفرین انجام داده و كاركنان را شود مدیران تمام تالش خود را در راستای رهبریت تحولمی
ها انگیزش ایجاد كرده و از انجام عوامل غیراخالقی به تعهد سازمانی ترغیب كنند، در آن

-صالح روش بپرهیزند تا بتوانند موجب رشد و ارتقای سازمان گردند. مدیران دانشگاه باید با ا
های ارتباطی با كاركنان و بهبود شرایط كاری كاركنان نسبت به حفظ و های مدیریتی، شیوه
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ارتقاء تعهد سازمانی كاركنان خود تالش نمایند. بنابراین برای افزایش تعهد سازمانی، برگزاری 
ازمانی، منظور آشنا شدن كاركنان با اصول و مبانی تعهد سهای آموزشی كافی و مناسب بهدوره

باال بردن امنیت شغلی، اصالح ساختار تشکیالتی و نظام استخدامی، جذب مدیران از داخل 
های توجیهی و امکان  سازی مشاغل، اجرای برنامهسازمان متناسب با فرهنگ سازمانی و غنی

 شود.ها پیشنهاد میپیشرفت تحصیلی و تشویقی و افزایش مهارت
شود  انداز مشترك و تعهد سازمانی توصیه میدار چشممعنییرابطهی با توجه به تأیید فرضیه
انداز مشترك، كاركنان خود را برای شکل دادن به یک دورنمای مشترك سازمان با تدوین چشم

راستا ساختن اعضای گروه نسبت به یک  ی سازمان دور هم آورد. در واقع با هماز آینده
وان حس تعهد را میان كاركنان ایجاد و تقویت تهای مشترك میانداز، مأموریت و ارزشچشم
انداز مشترك باید موجبات حصول اطمینان از وحدت مقاصد عبارتی دیگر، با تدوین چشمكرد.به

درون سازمان، وجود مبنایی برای انگیزش جهت استفاده از منابع درون سازمانی، وجود یک 
ی كاركنان در راستای حركت آهنگ عمومی در فضای سازمان و وجود محور و كانونی برا

های سازمان، فرآهم گردد كه در نتیجه باعث تسهیل تبدیل گیریها و جهتسمت هدفبه
ی اهداف به ساختارهای كاری شده و وقتی تمام افراد سازمان در سطوح مختلف از فلسفه

 دهی ساختارها كمک كرده و علت تصمیماتتوانند به شکلوجود سازمان آگاه هستند، می
 مدیران را بهتر درك كنند. 
انداز مشیترك پیشینهاد آفرین و چشیمرهبری تحولدار یمعنیرابطهی با توجه به تأیید فرضییه

عنوان ییک ابزار گرا بیههیای مختلف دانشیییگیاه بیا رهبرییت تحولگردد میدیران بخشمی
اهداف و انداز محسییوس، سییاده و قابل فهم در اسییتراتژیک قدرتمند از طریق بیانیچ چشییم

های سیازمانی سیهیم شیده وبه مدیریت دانشیگاه كمک كنند تا در تعیین ماهیت و مأموریت
پذیری ایجاد كرده و عاملی برای های دانشیییگاهی شیییفافیت، تمركز و انعطافحیطچ فعالیت

 انگیزش كاركنان و موفقیت و به اوج رسانیدن سازمان باشند

 منابع 
ی علمی تخصیصیی آفرین. دو فصیلنامهی رهبری تحولر نظریه. تحلیل و نقدی ب1393اسیکندری، م. 

 . 145-123(: 5)3اسالم و مدیریت، 

ریزی راهبردی؛ انداز سییازمانی در چارچوب برنامه. تدوین چشییم1392بابانژاد، م.ح.  اشییرفی، ی؛ جان
 .  155-123(: 2)1ریزی شهری، ی موردی: شهرداری ساوه. مطالعات برنامهنمونه

. تأثیررهبریتحولگراوتبادلگرابرتعهدسییازمانی. 1394امیركبیری، ع؛ دهقان، ن؛ شییی ، ع؛ فتحی،  . 
 . 177-143(: 49)13راهبرد دفاعی. 
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پردازان و نقش . تعهد سییازمانی تز دیدگاه نظریه1389كلجاهی، ع؛ صییالحی، م.  انصییاری، م.ا؛ باقری
 . 72-35(: 31)7ی انسانی پلیس، بع انسانی در بهبود آن. توسعهراهبرهای مدیریت منا

. 1395پیییییییییرویییییییییین، ا؛ كیییییییییارگیییییییییذاری، م.ر. 
بررسییییتیأثیرییادگیریسیییازمیانیبرتعهیدسیییازمیانییدربینکیاركنیانومیدیرانیدانشیییگیاهرازیکرمیانشیییاه،  

 .  147-127(: 8)2هایرهبریومدیریتآموزشی، پژوهش
-بیررسیییییتیعیهییدسییییازمییانیییوحیرف .1390پیورسیییلیطییانیی، ح؛ زرگیر، طیییبییه؛ انییدام، رضییییا. 

: 11ایاعضییایهیئتعلمیدانشییکدههاوگروههایتربیتبدنیدانشییگاههایدولتیایران. پژوهشییدرعلومورزشییی، ه
147-160. 

-64: 34. تعهد سیازمانی در پرتو عدالت سیازمانی، میثاق مدیران،  1387فرد، م.ح. پوركیانی، م؛ زمانی
68 . 

انداز گیری چشییمی شییناختی مدیران در شییکلها. نقش چارچوب1394تقوی، م.ح؛ جعفرپور، ش.  
های خدماتی ایران. راهبرد اجتماعی فرهنگی، بنیاد در سییازمانپردازی دادهسییازمان با كمک نظریه

4(16 :)133-154 . 
. ارزیابی تعهد سیییازمانی 1393جهرمی، ر؛ افشیییاری، مهرافروز. زاده، ج؛ محمدی، م؛ ناصیییریترك

ها از شییغل. رهیافتی نو در مدیریت یراز بر اسییاس نوع انتظار آنكاركنان دانشییگاه علوم پزشییکی شیی 
 .144-129(: 3)5آموزشی. 
. بررسیییرابطهرهبریتحورفرینوتعاملگراباتعهدسییازمانیمعلمان، مبانی تعلیم و تربیت، 1390جاودانی، م. 

1(1 :)143-158 . 
های . نقشیرهبریتحولگرادرتسیهیلفرایندپیادهسیازیاسیتراتژی. پژوهش1396جاللی، س.ح؛ مظلومی، ن.  

 . 180-161(: 36)10مدیریت عمومی، 
. 1394سیییییاالری، ز. شیییییوری، ج؛ عییربنییژاد، ف؛ عییادادگییر، ه؛ غییالمییعییلییی

ارتیبییاطسیییبیکیهییاییرهیبیری،تیعیهییدسییییازمییانیییوشییییادكییامیییبییارضییییاییتشیییغیلیی پیرسیییتییاران. 
 .14-5(: 2)23مجلهعلمیدانشکدهپرستاریوماماییهمدان. 

ی تركیبی(، . طرح پژوهش )رویکردهیای كمی، كیفی و شییییوه1391فرد، ح؛ صیییالحی، ع. دانیایی
 ی كتاب مهربان نشر، چاپ اول.مؤسسه
. 1395جیییییو، ح. نیییییژاد، ز؛ رشیییییییادتهیییییی، ح؛ رجیییییبدرگیییییا

های بررسییارتباطرهبریتحورفرینمدیرانباتعهدسیازمانیکاركنانسیتادیدانشیگاهعلوم پزشیکیتهران. پژوهش
 . 146-133(: 2)2محور، سالمت
گرا و ی رهبری تحول. رابطه1390پور، ن.  نژاد، م.ع؛ اندام، ر؛ زارع،  ؛ صیادقنژاد، ر؛ همتیرمضیانی
بدنی، پژوهشیدرمدیریتورزشییورفتارحركتی، گرای مدیران مدارس با تعهد سیازمانی دبیران تربیتعمل
1(1 :)63-73 . 
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معرفیروشیوكاربردآن.  :. مدلیابیمعادالتسیاختاریدرپژوهشیهایمرتبطباآموزشیعلومسیالمت1395علوی، م.  
 . 530-519(: 6)13آموزشدرعلومپزشکی، 
تاثیر رهبری تحول آفرین بر . 1390سیییرخوش، س.م.  حسیییینیپورنجاتی، ب؛  سییینجقی، م.ا؛ فرهی

 .136-111(: 32)9، راهبرد دفاعی، فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی
. ارائچالگویمناسیبشیکلگیریسیازمانهاییادگیرنده درارتشیجمهوریاسیالمیایران. مدیریت 1390شیهالنی، ن. 
 . 42-11(: 41)11نظامی، 

گرا بر عملکرد تیم بیا . تیأثیر رهبری تحول1392ادالهیان، م؛ پوروثوقی گرگری، م. كرمی، ا؛ پورعبی 
 ارشد دانشگاه تبریز. نامه كارشناسیگری اعتماد، پایاننقش تعدیل

ی اجتماعی در انداز مشیییترك بر ارتقای سیییرمایه. تحلییل چشیییم1394بیگی، ا.ح.  كرمی، ش؛ علی
 . 201-175(: 14)4ی كارآفرینی كشاورزی. تعاون و كشاورزی، توسعه

ی بین توانمندسییازی روانشییناختی و تعهد سییازمانی . بررسییی رابطه1397كروبی، م؛ محمدی، س.  
المللی پارسییییان اسیییتان مازندران(. های بینی موردی: هتلكاركنان در صییینعت هتلداری )مطالعه

 . 750-733(: 2)1جغرافیا و روابط انسانی، 
ی ابراهیم محجوب، چاپ هشیتم، تهران، انتشیارات . مدیریت كوروش بزرگ، ترجمه1390گزنفون، ا.  
 فرا. 

هییاییرابیطیهیییرهیبیرییتیحیول آفیریینیبییارفیتییار  . فیراتیحیلیییلیپیژوهیش1394پیور. ج. میقییدم، ی؛ عیبییاسمیحیمییدی
 . 152-125(: 77)23هایایران.  مطالعاتمدیریت. شهروندیسازمانیدرسازمان

مرادی چالشییتری، م؛ حمیدی، م؛ سییجادی، س.ن؛ كاظم نژاد، ا؛ جعفری، ا؛ مرادی چالشییتری، ج. 
تبادلی با عدالت سییازمانی و ارائچ مدل در سییازمان  -. رابطچ سییبک های رهبری تحول آفرین1388

 .73-96: 2تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران، مدیریت ورزشی، 
. 1394جیییو، ح؛ میییحیییمیییدی الیییبیییرزی، ا. مشییییییاری، ف؛ رشییییییادت

و  19)6رابطهرهبریتحورفرینوتعهدسیازمانیدرسیازمانآموزشیوپرورشیشیهرتهران. رسیالت مدیریت دولتی، 
20 :)73-90 . 

 دان، تهران، چتپ اول. . مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات راه1393مقیمی، س.م. 
هایانتفاعی. . تدوینچشیماندازبرایسیازمان1391باسیی، ب؛ عبدالزهرایی، م.ح. مالحسیینی، ع؛ جبارزاده كر

 . 244-227(: 67)22مطالعات مدیریت، 

ارشید ی كارشیناسیینامهآفرینبارهبریدراسیالم. پایان. بررسییتطبیقیرهبریتحول1396نژاد وردین، ا.مهری
 دانشگاه تبریز. 

ی تعهد سیازمانی . مقایسیه1392حقیقی، ف.  كبریبخش، ا؛ امهدوی، م؛ عرب، م؛ محمودی، م؛ فیاض
 . 29-19(: 47)4های شهر تهران. بیمارستان.  و تمایل به ترك خدمت نیروی انسانی در بیمارستان
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بررسیی رابطه عوامل تاثیرگذار یادگیری سیازمان بر . 1397هاشیمی، م.ر؛ اسیالمبولچی، ع؛ جوزی، ن.  
(: 37)10، تحقیقات مدیریت آموزشیی،  یران شیهر خرم آبادتعهد سیازمانی كاركنان درشیعب بانک ملی ا
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