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بررسی رابطه رهبری امنیت مدار با تعهد سازمانی با میانجیگری رضایت شغلی به
روش مدل یابی معادالت ساختاری

بهناز مهاجران ،1داوود خلیلی ،2فرشید اشرفی سلیم کندی

3

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری امنیت مدار با تعهد سازمانی با میانجیگری رضا تی شغلی انجام شددد.
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری دانش اگ ههه ارومیههه
ی روآدرگ ییی دادهها ای
به تعداد  596بودند که  220نفر با روش نمونههه گیرییی تصا فد ییی طبقهههای انتخاببب ش ند ددد .ب ار ی ی
س (  ) 1990و
پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری امنی تتت م اد ررر کومببب (  ،) 2010رضا ییی ت ش لغ ییی وتی للل و د یوی س س
ی بررسییی روایییی پرسش مان هههها ا از روش تحلی للل عا لم ییی تاییدییی
تعهد سازمانی آلن و می یر (  ) 1991استفاده شد .ب ار ی ی
استفاده و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب  ،0/ 87 ،0/ 92و  0/ 79بوددد .نتایججج حاصلههه
ت سا راتخ ییی اس تتت .
از اجرای مدلهای تحلیل مسیر خروجی نرم ا زف ار ،نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل معا الد ت ت
نتایج آزمون فرضیات به روش مدل سازی معادالت ساختاری نشان داد که ،بین رهبری امنیت مدار با رضا تی ش لغ ییی
و تعهد سازمانی روابط معناداری وجود دارد .در ادامه نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین رضا تی شغلی و تعهددد
سازمانی بود .همچنین نتایج نشان داد که رضا تی شغلی ،نقش واسطهای در رابطه بی ننن رهبرییی امنی تتت م اد ررر با ا تعهددد
سازمانی دارد.
کلید واژهها :رهبری امنیت مدار ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،کارکنان دانشگاه ارومیه
دریا تف
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 - 1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه ارومیه behi217@yahoo.com
 - 2کارشناسی ارشد مدیر تی

آموزشی ،دانشگاه ارومیه D.khalili@gmail.com

 - 3دانشجوی دکتری رشته مدیر تی

آموزشی ،دانشگاه ارومیه (نو سی نده مسئو )ل farshidashrafi35@yahoo.com
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مقدمه
نظام آموزش عالی و دانشگاهها ا بعن او ننن عام للل کلیدییی توسعههه اجتما یع  ، ،اقتصا ید  ، ،فرهنگییی و
سیاسی از دهههای ذگ شته در تداوم ،بقا و پیشر تف

ی ایفا ا ک در ههه اس تتت .
جوامع بشری نقش حیاتی ی

امروزه اساسیتر نی سرمایه سازمانها و باالخص مؤسسات آموزش عالی ،نیروی انسانی آنهاست
که به عنوان سرشارتر نی منبع سازمان به واسطه هدا تی

و رهبری در جهت ت قح ق اهداف سا امز ننن

به فعالیت میپردازند .هدا تی

چنین سرمایه ارزشمندی در همه سا امز نننها ا نیازمنددد اتخاذذذ سبک ک
ک

رهبری مؤثر از سوی مدیر تی

است .از طرفی نهادهای آموزشی بههه ت یرد ججج پییی ب در ههه انددد کههه در

ش یار ططط پیچید ههه و دشوا رر ر ام ور ززز بود نن ن داشت ننن نی ور ییی انسان یی ی خب هر  ،،توانمند ، ،،م ثؤ ررر ،کارآمد، ،،
رضایتمند از شغل ،متخصص ،متعهد و وفادار قادر نخواهند بوددد پاس وگخ ییی نیازهاییی روزا وزف ننن
جامعه خود باشند.
از سوی دیگر در دنیای شتابان امروز یکی از مسائل مورد توجههه متخ صص اننن و صاحببب نظ ظظران،

سبکهای رهبری 1مدیران است .سبکهای رهبری مدیران غالبًاًا به باورها و ارزشها و شخ یص تتت

مدیر بستگی دارد (سیدی و ا زی دی ). 1388 :142 ،طرح کلی اقدامات رهبر به نحوی که به وس سسیله
ی نشاننن دهند ههه طرززز
کارکنان برداشت میشود ،سبک یا شیوههای رهبری نام دارد .سبک رهبری ی
تفکر ،جهان بینی و شخصیت رهبران است از نظر فیدلر 2سبک رهبری عبارت اس تتت از زیربناییی

ی بررر
ک رهبری ی
ساختار نیاز فرد که رفتار او را در وضعیتهای مختلف بر میانگیزاند .بنابرا نی سبک ک
فها و نیازها در وضعیتهای مختلف توجه دارد (پور آمن .)77 : 1381 ،با توجه به
مداومت هد 
ا نی که در دنیای کنونی نقش کارکنان در دانشگاهها و ارتباط آنان با ا همکارانشاننن با ا دههههها ای
ی کههه فضاییی امنییی ب ار ییی کارکناننن
ذگ شته تفاوت فاحشی یافته است .در ا نی راستا سبک رهبری ی
م آورد
م را هارف م م
ا جی اد کند میتوانددد امکاننن مقابلههه با ا پیچی گد ییی دانش اگ هههها ا و رفتارهاییی ناسالم م
ی اس تتت  .رهبررر
(احمدیان .) 94 31 ،رهبری امنیت مدار 3یک رابطه مثبت ، ،مبتنییی بررر نظریههه رهبری ی

م آوردن زمینههه
ی و هارف م م
امنیت مدار با ا جی اد امنیت از طریق ارزش یراذگ  ، ،مقبولی تتت و ق نادرد ی ی
م
ی را در سا امز ننن هارف م م
ی و ن روآو ی ی
ک رویکرددد مثبت ، ،زمینههه رشد ،،یا ریگد ی ی
کاوش از طریققق یک ک

1- Leadership Styles
2- Fiedler
3- Secure-base leadership
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میآورد و سازمان را در جهت تبد لی به سازمان یادگیرنده ،سوق م ممیدهددد (کومببب 2010 ،1؛ بههه
ن لق از حسنی و شهودی ). 58- 106 : 92 31 ،بر اساس دیدگاه کومب (  ) 2010رهبری امنیت م اد ررر
م آوردن امنی تتت از راه ارزش
رابطهای مثبت بر مبنای نظریه رهبری است و سه عنصر الففف) هارف م م
ذگ اری ،مقبولیت و قدردانی ب) به وجود آوردن کاوش از راه تاکید ورزیدن بر رشد ،توسعه و
ظرفیت ج) رسیدگی به مسوولیت ها و موقعی تتتها ا از طریققق روشییی مثب تتت را شام للل م ممیشوددد و
مؤلفههای آن به شرح زیر میباشد:

مقبولیت :2زیردستان رهبر را به مثابه الگو یا راهنما بشناسند و قبول کنند .همچنین رهبر بههه رف ددد

به عنوان یک انسان نگاه کند نه کارمندانی که با سی تی وظایف معینی را انجام دهند

مشاهده پتانسیل :3علم به استعدادها و تواناییهای بالقوه زیردستان به وسیله رهبر .در واقع با ا نی

بعد رهبر امنیت مدار میکوشد با مشاهده پتانسیل دیگران ،تشو قی شان و داشتن دیدی مثبت ،آنها
را به انجام بهتر کارها و آن چیزی که به صورت بالقوه دارند ،حرکت دهد

به وجود آوردن فرصت ریسک :4به ا نی معنا که رهبر به ر سی کهای بجا ا و ا جی اددد فرص تتت

ر سی ک برای زیردستان تما لی داشته باشد

قابلیت دسترسی :5یعنی زیردستان در هر مکان و در هر زمانی به رهبر دسترسی داشته باشنددد و
رهبر حما تی

الزم را از ایشان به عمل آورد

ش درونییی واقفففانددد و
استفاده از انگیزش ذاتی :6یعنی رهبران امنیت مدار به اهمیت انگیزش ش
طقف و طقف تکیه ایشان به انگیزش بیرونی نی تس

ش ک در ننن و
گوش کردن و پرس و جو  /بررسی :7ا نی بعد عنوان م ممیکنددد کههه رهبررر وگ ش ش
سؤال کردن را بر طرفداری محض ترجیح میدهد و نتیجه میگیرد که ا جی اد تعادل میان پرسش ش
ش
و طرفداری ،ثمره بهتری دارد

Comb
Acceptability
Find potential
To create opportunities for risk
Accessibility
The use of intrinsic motivation
Listen and inquiry / review

1234567-
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آرامش و قابلیت اطمینان :1ا نی بعد رهبری امنیت مدار بد نی معنی است که رهبر ع وال ههه بررر
اینکه دارای رفتارهای آرام و حمایتی است ،میتوان به وی اعتماد نیز کرد

ذهنیت مثبت :2ا نی بعد بیان میدارد که رهبران امنیت مدار با سی تی دارای تفکر مثبت باشنددد و
ی کههه
تفکررر پی اور ننن را نی ززز بههه سم تتت مثب تتت بدو نن ن سوققق دهنددد (کومب ). 2010 ، ،شخصصص م رید ی ی
ویژگیهای فوق را داراست میتواند در باال رفتن رضا تی

شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نقش ش
ش

مهمی ایفا کند.
از سوی دیگر اهمیت رضایتمندی کارکنان در محیط کار بر هیچ کسی پوش دی ههه نیس تتت  .عا لم ییی
که باعث ا زف ایش کارایی و نیز احساس رضا تی
هر کارفرما به نوعی در صدد ا زف ایش رضا تی
قاعده مستثنی نیستند  ).در رابطه با رضا تی

فردی کارکنان میگردد ،رضا تی

شغلی 3اس تتت .

شغلی کارکنان خود میباشد (که دانشگاهها از ا نی
4

بررسیهای "کرنل" نشان میدهد که رضا تی

از شغل

تاند از :محت ییاو  ، ،ح قوق ، ،
ترکیبی از پنج جنبه نسبتًاًا مست لق محیط کار میباشد .ا نی عوامل عبار 
سرپرستی ،فرصت برای ترفیع و خصوصیات کارگران همکاررر .ای ننن بررسییی نشاننن م ممیدهددد کههه
هرکدام از ا نی عوامل ممکن است بعنوان منبع رضا تی

برای یک ورگ ههه معی ننن و منب ععع نارضا تی ی ی
ی

برا یی ی ورگ ههه دیگر یی ی از کارکنا نن ن ب هه ه کا رر ر رون دد د (قاسم یی ی و همکاران " ). 93 31 ، ،،هو یی ی و

میسکل"5رضا تی

شغلی را بعنوان یک حالت مطلوب یا مثبت که ناشی از ارزشهای شغل فرد یا

تجارب شخصی وی میباشد ،تعریف کردهاند (بشیری سین آبا ید  . .) 82 : 93 31 ، ،درواق ععع وقتییی
یک شخص میگوید دارای رضا تی

شغلی باالیی است ا نی بدان مفهوم است که او واقعًاًا شغلش

ش ارزش زیادییی قائ للل اس تتت
ش دارد و ب ار ییی ش لغ ش ش
را دوست دارد ،احساسات خوبی درباره کارش ش
(بخشایش و آذرنیاد ). 91 31 ،حداقل مدیران به سه دلیل به رضا تی

شغلی افراد و اعضای سازمان

اهمیت میدهند ،زیرا:

 .1افراد ناراضی سازمان را ترک میکنند و بیشتر استعفا میدهند؛
 .2کارکنان راضی از سالمت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر میکنند؛
1- Comfort and reliability
2- Positive mentality
3 -job satisfaction
4 -kernel
5- Hoy & miskel
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 .3رضا تی

شغلی از کار پدیدهای است که از مرز سازمان فراتر میرود و اثرات آن در زن گد ییی

خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده میشود (ع زیز ی). 90 31 ،
وتیل و دیویس ) 1990 (1معتقدند رضا تی

شغلی نگرشی است که چگونگی احساس کارکناننن را

نسبت به مشاغلشان به طور کلی و یا نسبت به ابعاد مختلف آن نشان میدهد (خورشید و م سح نی،
 ) 1389و ابعاد آن به شرح زیر میباشد:
ی ادراکییی در م رو ددد
ق دریا یتف  ، ،برابری ی
رضایت از پرداخت :رضای تتت از ح قوق  ، ،می از ننن ح وق ق ق
حقوق و روش پرداختی به کارکنان
ی کههه همکا ار ننن از خوددد نشاننن
رضایت از همکاران :میزان دوستی ،ص یحال تتت فنییی و حما تی ی ی
میدهند
رضایت از شغل :جذابیت قلمرو و وظایفی که کارکنان انجام میدهند و وجوددد فرص تتت ها ایی
برای آموزش و یادگیری
رضایت از سرپرست :تواناییهای فنی و مدیریتی مدیران و مالحظاتی که آناننن ب ار ییی عالیققق
کارکنان از خود نشان میدهنددد (ح یس ننن زاده و همکا نار  ، 1381 ،،بههه نق للل از نظریاننن ما ناود ییی و
دینانی). 92 31 ،
عالوه بر ا نی امروزه سازمانهایی موفقاند که دارای کارکناننن توانمنددد و متعهددد باشنددد .یکییی از
ش اخالققق سا ینامز  ، ،باالالال
عناصر مهم که میتواند موجب ا جی اد یک جو سازمانی سالمت ،ا یازف ش ش
ی). 2008 ،3
بردن انگی هز و ا زف ایش تولید و بازدهی سا امز ننن ش دو  ، ،تعهددد سا نامز ییی 2اس تتت (سا مال ی ی

ک سا امز ننن
ی یک ک
نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزشهای سازمان ،نههه تنها ا عا لم ییی ب ار ییی برتری ی
نسبت به سازمان دیگر است ،بلکه م تیز

رقابتی پایداری برای بسیاری از سازمانها تلقی میشود.

لذا ا نی شاخص مهم باعث ا زف ایش اثربخشی و کارایی سازمان شده و پیشر تف

و ترقی سا امز ننن را

ت و ک او ننن ) 2000 ( 4مشخصصص کردنددد کههه
به دنبال خواهد داشت( .جوهنی ن داژ  ). 94 31 ، ،ک ربلو ت ت

تعهد سازمانی رابطهای منفی با میل به ترک شغل و غیبتهای زیاد دارد (کیم و برایمر). 2011 ،5

1 -Whittle and Davis
2- Organizational Commitment
3- Salami
4- Colbert & Coan
5- Kim & Brymer
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به عبارتی دیگر افراد با تعهد پایین ،تما لی به غیبت و ترک شغل دارند (گولدن و ویگا). 2008 ،1
نبود تعهد سازمانی تاثیراتی از جمله باال رفتن تما لی به ترک شغل ،ا زف ایش ترک شغل ،غیب تتت و
ی دارد
ی سا نامز ی ی
تأخیر زیاد ،و عملکرددد ضعععیفتررر دارد کههه اثرییی منفییی بررر اثربخشییی و کا یار ی ی
(گولریوز و همکاران ). 2008 ،2همچنین آلن و می یر ) 1991 ( 3بر ا نی باورند کههه نقطههه اش ارت ککک

ابعاد سه گانه تعهد سازمانی بستگی بین فرد و سازمان و در نتیجه ،کاهش ترک سازمان میباشددد
(توماس و دنیل ) 2011 ،4و ابعاد آن شامل موارد زیر میباشد:

تعهد عاطفی :5می یر و آلن تعهد عاطفی را بیانگر پیوستگی عا فط ییی کارمنددد و تعیی ننن هوی تتت

شها و اهداف سازمان و میزان درگیری وی با سازمان دانستهاند
وی با ارز 

تعهد مستمر :6تعهد مستمر را به عنوان تمای للل بههه انجا ممم مجموعههه فعالی تتتهاییی م متس ررر تعریففف

ی اس تتت کههه با ا تر ککک آن
میکنند که ا نی تما لی به خاطر ذخیره شدن اندوختهههها ا و س مر اایههایی ی
فعالیت ،ا نی اندوختهها از بین میرود و حتی برای بیان تعهد به سازمان به کار میرود

ت اس تتت از احساسسس م وس و تیل  ، ،دی ننن و احساسسس تعهددد
ی عبارت ت
تعهد هنجاری :7تعهددد هنجاری ی

اخالقی در برابر سازمان .در ا نی بعد از تعهد ،افراد خدمت و فعالی تتت در سا امز ننن را وظیفههه خوددد
یدانند تا د نی خود را به سازمان ادا کنند (اللیان پور و همکاران). 93 : 90 31 ،
م 
در ادامه به معرفی برخی پژوهشهای انجام گرفته در رابطه با موض پ رضاح شهوژپ عو ر هتخاد     
یشود:
م 
اردالن و همکاران ( ) 93 31در پژوهشی ت تح

عنوان «اثر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای

ی امنی تتت م اد ررر بررر
م رهبری ی
ی» دریافتنددد کههه اثررر م یقتس م م
تالفی جویانه با نقش میانجی وجدان کاری ی
وجدان کاری و نیز اثر مستقیم وجدان کاری بر کاهش رفتارهای تالفییی جویانه ،،مثب تتت و معنییی
دار است .نتایج پژوهش شمس و خلیجیان ( ) 92 31با عنوان «تأثیر مؤلفههای رهبری امنی تتت م اد ررر
بر احساس امنیت روانی کارکنان :نقش میانجی اثربخشی رهبری» نشاننن داد کههه بی ننن مؤلفهههها ای
1- Golden & veig
2- Guleryuz et al
3- Allen and Meyer
4 -Thomas & Daniele
5- Emotional commitment
6- Continued commitment
7- Normative commitment
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ی وجوددد
رهبری امنیت مدار با اثربخشی رهبری و امنیت روانی کارکنان ،روابط مثبت و معنا راد ی ی
ش رابطههه میاننن سبکککها ای
دارد .یاورزاده و محمدزاده ( ) 93 31در پژوهش خود با عنوان «س جن ش ش
رهبری و رضا تی

شغلی کارکنان ،مورد مطالعه :شرکت توز عی نیروی برق استان البرززز» دریافتنددد

ی و رضای تتت ش لغ ییی کارکناننن وجوددد دارد و م ممیت او ننن
کها ای رهبری ی
که رابطه معناداری بین سبک ک
رضا تی

ش داد.
ش در سا امز ننن ا یازف ش ش
ی اث خبر ش ش
ک رهبری ی
شغلی کارکنان را به واسطههه انتخاببب سبک ک

ی و تعهددد
نظریان مادوانی و دینانی ( ) 92 31در بررسی ارتباط بین رضای تتت ش یلغ  ، ،هوششش هیجانی ی
سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاههای تهران بههه ای ننن نتیجههه رس ندی ددد کههه رابطههه بی ننن
رضا تی

شغلی و تعهد سازمانی معنادار میباشد .همچنین میان هوش هیجانی با رضای تتت ش لغ ییی و

تعهد سازمانی روابط چندگانهای وجود دارد.

خان و همکاران ) 2014 ( 1در پژوهش خود ت تح

عنوان «تأثیر سبک رهبری بر رضای تتت ش لغ ییی و

ی ت وح للل
ک اسال ممم آباددد» دریافتنددد کههه رهبری ی
عملکرد مالی سازمان :مطالعه موردی کارکنان بانک ک
ی
آفر نی در مقا سی ه با رهبری تبادلی تأثیر بیشترییی بررر رضای تتت ش لغ ییی کارکناننن و عملکرددد مالی ی

سازمان دارد .نتایج پژوهش استوردیور و همکاران ) 2008 ( 2ت تح

عنوان «رهبری ،رضا تی

شغلی

ی سرپرس ارات ننن با ا رضای تتت ش لغ ییی و
و تعهد پرستاران» نشان داد که رابطه مثبتی میان سبک رهبری ی

تعهد پرستاران وجود دارد .در پژوهش رافرتی و همکاران ) 2004 ( 3با عنوان «ابعاد رهبری تحول

آفر نی  :مفاهیم و ب طس تجربی» مشخص گردید که ا جی اد چشم اندازی از آینده سا امز ننن (از ابعاددد
رهبری تحول آفر نی ) با تعهد کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
با توجه به آنچه تا به حال گفته شد ،در ا نی پژوهش سعی بر ا نی است که به ا نی سؤال پاسخ داده
ی
شود ،که آیا رابطهای بین سبک رهبری امنیت مدار مدیران با ا رضای تتت ش لغ ییی و تعهددد سا نامز ی ی
کارکنان وجود دارد؛ و نیز اینکه آیا رضا تی

شغلی میتواند نقش واسطهای را در رابطه بین ای ننن

سبک رهبری با تعهد سازمانی داشته باشد یا خیر؟

1 - Khan et al.
2 - Stordeur et al
3
- Rafferty
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فرضیههای پژوهش
 .1بین رهبری امنیت مدار با تعهد سازمانی کارکنان به میانجیگری رضا تی

شغلی رابطههه وجوددد

دارد.

.2

بین رهبری امنیت مدار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

 .3بین رهبری امنیت مدار و رضا تی
 .4بین رضا تی

شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

روش تحقیق
ی اس تتت .
ت سا راتخ ی ی
ی معا الد ت ت
روش پژوهش حاضر و طرح پژوهش ،همبستگی از نو ععع مد للل یابی ی
جامعه آماری ا نی پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری دانشگاه ارومیههه در سا للل ت لیصح ییی -5931
 94 31میباشد که طبق آمار کار یزگ نی پرسنلی دانشگاه ،تعداد ا نی کارکنان  596نفر میباشد که
بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای  220به عن  هدش باختنا هنومن ناو ا یارب .تس      
تعیین حجم نمونه با با توجه به حجم جامعه اماری از جدول مورگان استفاده شده اس .ت دادههای
مورد نیاز در پژوهش ازطریق سه پرسشنامه استاندارد به شرح زیر جمع آوری شده اس :ت

الف-

پرسشنامه رهبری امنیت مدار :برای سنجش رهبری امنیت م اد ررر از پرسش مان ههه اس رادنات ددد بررر
اساس مدل کومب (  ) 2011استفاده شد .پرسشنامه مذکور در قالب  37گو سا رب و هی اس فیط      
ی)،
پنج درجهای لیکرت ،هشت بعد :مقبولیت ،فرصت ر سی ک ،مشا ده ههه پتان یس للل (اس ادعت ددد نهانی ی
ش و قابلی تتت
قابلیت دسترسی ،استفاده از انگی هز ذاتی ،گوش دادن و پرس و جو (بررسییی) ،آرامش ش
ی ای ننن پرسش مان ههه بررر اساسسس ض یر ب ب
ب
اطمینان و ذهنیت مثبت را مورد ارزیابی قرار میدهددد .پایایی ی
آلفای کرونباخ  α =0/ 86به دست آمد .برای بررسی روایی کل مؤلفههای ا نی پرسشنامه از روش
تحلی للل عا لم یی ی تأیید یی ی اس افت دد ده ش دد د ک هه ه شاخ هص ا یی ی برا شز   

(GFI= 0/ 90شاخ صص ص نک کک ویی

برازش)( AGFI= 0/ 91 ،شاخص تعدیل شد ههه نک ککویی ب )شزار ( X2/df = 2/ 31 ،،ن بس تتت م وذج ررر
خی به درجه آزادی) ( RMSEA=0/ 02جذر برآورد واریانس خطا ای تقر ییی ب) ،نشا گن ررر روایییی
مناسب ا نی پرسشنامه برای سنجش رهبری امنیت مدار است .ب-پرسشنامه رضاایت ش یلغ ::
برای سنجش رضا تی

شغلی از پرسشنامه استاندارد بر اساس مدل وتیل و دیویس (  ) 1990استفاده

ج درجهههای لیک تر  ،،چهاررر بعددد:
شد .پرسشنامه مذکور در قالب  11گویه و بررر اساسسس طیففف پنج ج
رضا تی

از پرداخت ،رضای تتت از همکا نار  ،،رضای تتت از شغ للل و رضای تتت از سرپرس تتت را م رو ددد
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ارزیابی قرار میدهد  ..پایایی ا نی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخخخ  α =0/ 91بههه دس تتت
آمد .برای بررسی روایی کل مؤلفههای ا نی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شددد
که شاخصهای برازش ( GFI= 0/39شاخص نکویی برازش)( AGFI =0/ 92 ،شاخص تعدیل شده
نکویی برازش)( X2/df =2/ 71 ،ن بس تتت م وذج ررر خ خخی بههه درجههه آزادی) (RMSEA=0/04جذررر
ش رضای تتت
برآورد واریانس خطای تقریب) ،نشانگر روایییی مناسببب ای ننن پرسش مان ههه ب ار ییی س جن ش ش
شغلی است .ج-پرسشنامه تعهد سازمانی :برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه اس رادنات ددد
بر اساس مدل آلن و می یر (  ) 1991استفاده شد .پرسشنامه مذکور در قالب  23گویه و بررر اساسسس
طیف پنج درجهای لیکرت ،سه بعد تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،و تعهد هنجاری را مورد ارزیابی ی
ی
قرار میدهد .پایایی ا نی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  α =0/ 87به دست آمد .ب ار ییی
بررسی روایی کل مؤلفهههها ای ای ننن پرسش مان ههه از روش تحلی للل عا لم ییی تأییدییی اس دافت ههه شددد کههه
ش)( AGFI =0/ 91 ،شاخصصص تعدددیل شد ههه
شاخصهای برازش ( GFI= 0/ 90شاخص نکویی ب زار ش ش
نکویی برازش)( X2/df =1/ 04 ،ن بس تتت م وذج ررر خ خخی بههه درجههه آزادی) (RMSEA=0/04جذررر
برآورد واریانس خطای تقریب) ،نشانگر روایی مناسب ا نی پرسشنامه برای سنجش تعهد سازمانی
است .در نهایت بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده هر یک از مؤلفههای مدل اندازه
گیری در قالب جدول ( )1آورده شده است:
جدول  .1بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده هر یک از مؤلفههای مدل اندازه گیری

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

رهبری امنیت مدار

سازه

بارعاملی

مؤلفه

تی

واریانس تبیین شده

مقبولیت

0/ 79

10 / 23

0/ 63

مشاهده پتانسیل

0/ 76

12 /54

0/ 57

فرصت ر سی ک

0/ 78

12 / 88

0/ 60

قابلیت دسترسی

0/ 73

12 / 01

0/45

انگی هز ذاتی

0/ 68

10 / 89

0/ 46

پر س و ج و

0/ 70

11 / 33

0/ 49

آرامش

0/ 71

11 / 47

0/ 50

ذهنیت مثبت

0/ 67

10 / 81

0/ 46

رضا تی

از پرداخت

0/ 53

5/78

0/ 28

رضا تی

از همکاران

0/ 71

7/ 57

0/15

رضا تی

ا ز ش غل

0/ 80

8/30

0/ 63

رضا تی

از سرپرست

0/ 78

7/ 95

0/ 61

تعهد عاطفی

0/ 82

10 /9

0/ 68

تعهد مستمر

0/ 69

11 / 09

0/ 48

تعهد هنجاری

0/ 90

51/ 27

0/ 80

24 1

لصف نامه رهبری و مدیر تی

آموزشی /سال دهم  /شماره سوم /پاییز 5931

نتایج جدول فوق نشان میدهد که مقدار بارهای عاملی و نیز واریانس تبیین شده بارهاییی عا لم ییی
در هر یک از مؤلفهها مناسب میباشد .برای ت یزج ه و تحلیل دادهها در ا نی پژوهش ،با استفاده از
س بههه
نرم ا زف ار  spssنسخه  20شاخصهای توصیفی و ماتریس همبستگی آنها محاسبه شد ،سپس س
منظور بررسی روابط علی بین متغیرها از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتههای تحقیق
در جدول  2شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کش گدی ییی
ارائه شدهاند .کال نی (  ) 2011پیشنهاد میکند که در مدل یابی ی
ی علی ، ،توزی ععع متغیرها ا بایددد نرما للل
باشد .قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نبایددد از  3و  10بیشتررر باشددد .با ا توجههه بههه
جدول شماره  2قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادیر مطرح شد ههه اس تتت .
ی برق ار ررر اس تتت  .در ج ود للل
بنابرا نی ا نی پیش فرض مدل یابی علی یعنی نرمال ب دو ننن ت ریغتم ک یی یی
شماره  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شدهاند.
صهای توصیفی و بررسی نرمال بودن دادهها
جدول  .2شاخ 
سازه

رضا تی

شغل ی

رهبری امنیت مدار

مؤلفه

میانگین

مقبولیت

3/ 34

0/ 79

-0/54

-0/ 29

مشاهده پتانسیل

3/ 22

0/ 92

-0/ 35

-0/ 69

فرصت ر سی ک

3/ 19

0/ 73

-0/ 17

-0/ 13

قابلیت دسترسی

3/ 32

0/ 90

-0/ 32

-0/ 70

انگی هز ذاتی

3/ 17

0/ 79

پر س و ج و

3/ 27

0/ 84

-0/ 31

-0/15

آرامش

3/ 35

0/ 83

-0/ 40

-0/ 33

ذهنیت مثبت

3/ 14

0/ 84

-0/ 11

-0/ 46

رضا تی

از پرداخت

2/ 87

0/ 89

0/ 32

-0/ 41

رضا تی

از همکاران

3/25

0/ 99

-0/ 43

-0/ 63

رضا تی

ا ز ش غل

3/25

0/ 92

-0/54

-0/76

رضا تی

از سرپرست

3/ 62

0/ 90

-0/ 67

-0/ 57

3/ 34

0/ 81

-0/ 63

-0/93

3/15

0/ 76

-0/ 31

0/ 64

3/ 41

0/ 76

-0/ 72

0/ 60

تعهد عاطفی

تعهد سازمانی

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

تعهد مستمر
تعهد هنجاری

-0/ 50

0/30

جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
شماره

متغیر

1

1

رهبری امنیت مدار

1

2

2

رضا تی شغلی

**

0/ 33

1

4

تعهد سازمانی

**

0/ 28

**

3

0/ 68

**

4

0/ 55

1
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با توجه به جدول شماره  3تعهد سازمانی با رهبری امنیت مدار (  )r=0/ 28 ،p <0/ 01و با تیاضر 
شغلی ((  )r=0/ 68 ،p <0/ 01همبستگی مثبت و معنی داری دارد .رابطه رضا بهر اب یلغش تی ری     
امنیت مدار نیز  0/ 33و معنی دار میباشد.
جدول  .4برآورد ضرایب اثرات مستقیم
ضریب مسیر

متغیرها

خطای استاندارد

آماره t

سطح معنی داری

به روی تعهد سازمانی از
رضا تی

شغلی

رهبری امنیت مدار
به روی رضا تی

0/ 42

0/ 99

6/ 60

0/ 001

0/ 40

2/ 46

14 / 17

0/ 001

0/ 17

0/ 09

10 / 92

0/ 001

شغلی از

رهبری امنیت مدار

با توجه به جدول  4اثر مستقیم رضا تی

شغلی بر تعهد سا  ینامز (((  )0/ 42با  یت  (((((  )6/ 60در س حط

 0/ 001معنی دار میباشد ،رهبری امنیت مدار با ضریب  0/ 40و تی

 14 / 17در س حط

 0/ 001اثر

مستقیم معنی داری بر تعهد سازمانی دارد ،همچنین رهبری امنیت م ریسم بیرض اب راد     
آماره تی  10 / 92در سطح  0/ 001با رضا تی

 0/ 17و

شغلی دارای رابطه معنی داری میباشد.

اثرات غیر مستقیم و بررسی میانجی گیری رضایت شغلی :یک زا ی ویژ گگگ یها ای روش
مدل یابی معادالت ساختاری ،برآورد اثرات غیر مستقیم متغیرها بر یکدیگر اس .ت ا نی ویژگی به
پژوهشگران ا نی امکان را میدهد تا نقش میانجی متغیرها را در م .دنهد رارق یسررب دروم لد     
جدول  5برآورد ضرایب اثرات غیر مستقیم را نشان میدهد.
جدول  .5برآورد ضرایب اثرات غیر مستقیم
متغیرها

ضریب مسیر

خطای استاندارد

آماره t

سطح معنی داری

به روی تعهد سازمانی از
رهبری امنیت مدار

0/ 23

0/ 01

8/ 76

با توجه به جدول  5اثر غیر مستقیم رهبری امنیت مدار بر تعهد سا ینامز

0/ 001

 0/ 23م ممیباشددد .آما هر

t

متناظر با ا نی ضریب  8/ 76است که در سطح  0/ 001مثب رثا نیا .تسا راد ینعم و ت ا قیرط ز      
رضا تی

شغلی بر تعهد شغلی وارد میشود .بنابرا نی رضا شقن یلغش تی    

واسطهههای در رهب یر

امنیت مدار با تعهد سازمانی دارد.
یکی دیگر از مشخصههای مدل یابی معادالت ساختاری ،محاسبه اثرات کل میباشد که مجموع
اثرات مستقیم و غیر مستقیم میباشد .البته در پژوهش حاضر تمامی متغیرها ،طقف اث ای میقتسم ر   
غیرمستقیم بر یکدیگر دارند ،مانند اثر مستقیم رهبری امنیت مدار بر رضا رد هک یلغش تی نیا   
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حالت اثر کل برابر با اثر مستقیم یا غیرمستقیم میباشد .بنابرا نی با توجه به اینک دج رد ه ا الاب لو    
اثرات مستقیم و غیر مستقیم زگ ارش شدهاند ،از ارائه آنها خودداری شده اس .ت
مقا سی ه اثرات مستقیم ،غیر مستقیم ،کل و میزان واریانس تبیین شده متغیرها :از دیگر ویژگیهای
روش مدل یابی معادالت ساختاری مقا سی ه اثرات کل متغیرها بر یکدیگر ،مقا سی ه اث میقتسم تار   
با غیر مستقیم و همچنین اندازه گیری میزان واریانس تبیین شد ههه ه دک ر ا ازنورد یاهریغتم زا م     
توسط مدل اس .ت جدول  6مربوط به ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و اث تار
کل و واریانس تبیین شده متغیرها میباشد.
جدول  .6ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و اثرات کل و واریانس تبیین شده متغیرها
ضریب مسیر

متغیرها

اثر کل

اثر غیر مستقیم

وایانس تبین شده

به روی تعهد سازمانی از
رضا تی

0/ 56

شغلی

رهبری امنیت مدار
به روی رضا تی

0/ 42

0/51

0/ 57

0/ 40

0/ 23

0/ 63
0/ 64

شغلی از
0/ 17

رهبری امنیت مدار

0/ 17

-

شغلی  56درصد از تغییرات تعهد سا ار ینامز

با توجه به جدول  ،6رهبری امنیت مدار و رضا تی

شغلی را تبیین م ممیکنددد .در

تبیین میکنند .رهبری امنیت مدار نیز  64درصد از واریانس رضا تی

جدول  7شاخصهای برازش مدل آزمون شده زگ ارش شدهاند که مدل آزمون شده کل ب شزار
مناسبی با دادههای گردآوری شده دارد.
X2

شاخص
پژوهش حاضر
حد قابل پ یذ رش

صهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
جدول  .7شاخ 
AGFI
GFI
CFI
X2/d.f.
df

55 6/ 08
معنی دار نباشد

203
-

2/ 74
کمتر از 3

0/ 90

0/ 95
بیشتر از 0/ 90

RMSEA

0/ 91

بیشتر از 0/ 90

0/ 06

بیشتر از 0/ 80

در جدول  8نتایج بررسی فرضیههای ت قح یق ارائه شده اس .ت سپس بررسی تف یلیص

کمتر از 0/ 08

فرض ضضیهها ای

پژوهش ارائه میشود.
جدول  .8بررسی فرضیههای تحقیق
ضریب مسیر

آماره تی

p

ردیف

فرضیه

1

بین رهبری امنیت مدار و رضا تی

شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

0/ 17

10 / 92

0/ 001

حما تی

شد

2

بین رهبری امنیت مدار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

0/ 40

14 / 17

0/ 001

حما تی

شد

3

بین رضا تی شغلی و تعهد شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

0/ 42

6/ 60

0/ 001

حما تی

شد

4

ب مزاس دهعت و رادم تینما یربهر نی ا ک ینا نکر ان یرگیجنایم هب                

0/ 23

8/ 76

0/ 001

حما تی

شد

رضا تی شغلی رابطه وجود دارد.

فرضیه اول :بین رهبری امنیت مدار و رضا تی

شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

نتیجه
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با توجه به جدول  8اثر مستقیم رهبری امنیت مدار بر رضا تی

شغلی  0/ 17میباشد ،که در سطح ح
ح

ش حمای تتت م ممیشوددد و
 0/ 001مثبت و معنی دار است .با توجه به ا نی یافتههه از فرضیههه اول پ هوژ ش ش
میتوان گفت که بین رهبری امنیت مدار و رضا تی

شغلی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.

فرضیه دوم :بین رهبری امنیت مدار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.
با توجه به جدول  8اثر مستقیم رهبری امنیت مدار بر تعهد ش یلغ

 0/ 40م ممیباشددد ،ک حطس رد ه   

 0/ 001مثبت و معنی دار اس .ت با توجه به ا نی یافت تیامح شهوژپ مود هیضرف زا ه

  

م ممیشوددد و

میتوان گفت که بین رهبری امنیت مدار و تعهد شغلی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.
فرضیه سوم :بین رضا تی

شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول  8اثر مستقیم رضا تی شغلی بر تعهد شغلی کارکنان  0/ 42میباشد ،که در سطح
 0/ 001مثبت و معنی دار اس .ت با توجه به ا نی یافته از فرضیه سوم پ تیامح شهوژ   
میتوان گفت که بین رضا تی

م ممیشوددد و

شغلی و تعهد شغلی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.

ی
فرضیه چهارم :بین رهبری امنیت مدار و تعهد سازمانی کارکنان به میانجیگری رضا لغش تی یی یی
رابطه وجود دارد.
با توجه به جدول  8اثر غیر مستقیم رهبری امنیت مدار ب دهعت رب یلغش تیاضر یرگیجنایم ه      
شغلی کارکنان  0/ 23میباشد ،که در سطح  0/ 001مثبت و معنی دار اس .ت با توجه به ا نی یافته از
فرضیه چهارم پژوهش حما تی

میشود و میتوان گفت که رضا تی

امنیت مدار و تعهد شغلی نقش میانجی را دارد.

شغلی در روابط بین رهب یر
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نمودار  .1الگو آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد

نتایج تحلیل آماری نشان میدهد ،اثر مستقیم رهبری امنیت مدار بر رضا تی

شغلی  0/ 17میباشد،

که در سطح  0/ 001مثبت و معنی دار است .با توجه به ا نی یافته از فرضیههه اول پ هوژ ششش حمای تتت
میشود و میتوان گفت که بین رهبری امنیت مدار و رضا تی

شغلی کارکنان رابطه مثبتی وجود

دارد .ا نی نتایج با یافتههههاییی اردالن و همکا ار ننن ( ،) 93 31پ هوژ ششش شمسسس و خلیجیاننن (،) 92 31
یاورزاده و محمدزاده ( ،) 93 31شهزادخان و همکا  نار (((  ،) 2014اس ویدروت ررر و همکا ار ننن ( ) 2008
همسو میباشد .نتایج تحلیل آماری نشان میدهد ،اثر مستقیم رهبری امنیت مدار بررر تعه ههد ش لغ ییی
 0/ 40میباشد ،که در سطح  0/ 001مثبت و معنی دار است .با توجههه بههه ای ننن یافتههه از فرضیههه دوم
پژوهش حما تی

ی کارکناننن
میشود و میتوان گفت که بین رهبری امنیت مدار و تعهددد سا نامز ی ی

رابطه مثبتی وجود دارد .نتایج ا نی فرضیه با یافتههای اردالن و همکاران ( ،) 93 31پژوهش شمس
و خلیجیان ( ،) 92 31استوردیور و همکاران (  ،) 2008رافرتی و همکاران (  ) 2004همسو میباشددد؛
کها ای رهب دهعت اب نوگانوگ یر     
چرا که هر یک از ت قح یقات یاد شده ب رب ه ر هطبار یس     سبک ک
سازمانی پرداختهاند .نتایج تحلیل آماری نشان میدهد ،اثر مستقیم رضا تی

شغلی بر تعهددد ش لغ ییی

کارکنان  0/ 42میباشد ،که در سطح  0/ 001مثب تتت و معنییی دار اس تتت  .با ا توجههه بههه ای ننن یافتههه از
فرضیه سوم پژوهش حما تی

میشود و میتوان گفت که بی ننن رضای تتت ش لغ ییی و تعهددد سا نامز ی ی
ی
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ج ای ننن فرضیههه با ا یافتههههاییی یا دازرو ههه و محم دازد ههه
کارکنان رابطه علی مثبتییی وجوددد دارد .نتایج ج
( ،) 93 31مادوانی و دینانی ( ،) 92 31استوردیور و همکاران (  ) 2008همسو میباشد.
ی رضای تتت
ی امنی تتت م اد ررر بههه میا رگیجن ی ی
نتایج تحلیل آماری نشان می دهد ،اثر غیر مستقیم رهبری ی
شغلی بر تعهد شغلی کارکنان  0/ 23میباشد ،که در سطح  0/ 001مثبت و معنی دار است .با توجه
به ا نی یافته از فرضیه چهارم پژوهش حما تی

میشود و م ممیت او ننن گف تتت کههه رضای تتت ش لغ ییی در

روابط بین رهبری امنیت مدار و تعهد سازمانی نقش میانجی را دارد .درها تی
گیری کرد که رضا تی

میتوان چنین نتیجه

شغلی و تعهد سازمانی از موضوعات و دغدغههای مهم برای هر سازمانی

میباشند و سازمانهایی موفقتر خواهند بود که به مسئله رضایتمندی شغلی و تعهد کارکنان خود
بیش از پیش حساس باشند .دانشگاهها نیز باید همچون دیگر سازمانها به رضا تی

ش لغ ییی و تعهددد

ی
کارکنان خود حساسیت نشان دهند .امروزه سازمانهایی نسبت به سازمانهای دیگر برتری ن بس ی ی
دارند که کارکنان آنها از کار خود ،همکاران خود و مدیران خود راضی ه  دنتس ووو در نتیجههه از
ی برخوردارنددد و نی ززز کارکنانییی دارنددد کههه متعهددد و وفا اد ررر بههه سا امز ننن و
سالمت روانی با رتال ی ی
ارزشهای آن میباشنددد .در ای ننن میاننن ش خان تتت ع لماو ییی کههه م ممیتواننددد در متغیرهاییی یاددد شد ههه
ی نقش ش
ش
تاثیر ذگ ار باشند ،برای سازمانها امری ضروری به نظر میرسد .هم چنین در دنیای کن نو ی ی
کارکنان در دانشگاهها و ارتباط آنان با همکارانشان با دهههای ذگ شته تفاوت فاحشی یافته است.
در ا نی راستا سبک رهبری که فضای امنی برای کارکنان ا جی اد کنددد م ممیتوانددد امکاننن مقابلههه با ا
پیچیدگی دانشگاهها و رفتارهای ناسالم را فراهم آورد .امروزه بهتر نی م ید ررر کسییی اس تتت کههه بههه
حرف کارکنان گوش دهد ،موجبات انگیزش آنها را فراهم آورد و به حما تی

از آنها برخیزد.

رهبران اثربخش ،از ویژگیهایی چون مقبولیت ،فراهم کردن فرصت ر سی ک ،مشا ده ههه پتان لیس ،،
قابلیت دسترسی ،استفاده از انگیزش ذاتی ،گوش دادن و پرس و جو  /بررسی ،آرامش و قابلی تتت
ی امنی تتت م اد ررر اس تتت  .رهبررر
ک رهبری ی
اطمینان و ذهنیت مثبت برخوردارند .ا نی نوع رهب یر  ، ،سبک ک
م آوردن زمینههه
ی و هارف م م
امنیت مدار با ا جی اد امنیت از طریق ارزش یراذگ  ، ،مقبولی تتت و ق نادرد ی ی
ی را در سا ازمان هارف م م
م
ی و ن روآو ی ی
ک رویکرددد مثبت ، ،زمینههه رشد ،،یا ریگد ی ی
کاوش از طریققق یک ک
ی کههه
میآورد و سازمان را در جهت تبد لی به سازمان یادگیرنده ،سوق میدهددد .شخصصص م رید ی ی
ویژگیهای فوق را داراست میتواند در باال رفتن رضا تی

شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نقش ش
ش

مهمی ایفا کند .بنابرا نی دانشگاهها از حیاتیتر نی و مهمتر نی ذخایر شاخص برای جوامع هستند و
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و توسعه همه جانبه کشورها در گرو داشتن دانشگاههایی توانمند ،پویا و قوی م ممیباشددد.

امروزه ثابت شده است که مهمتر نی سرمایه بشری در تمام امور ،نیروی انسانی ماهر و متخصص ص
ص
میباشد و ا نی نیز روشن است که ا نی دانشگاهها هستند که بایددد در راس ات ییی تربی تتت ا ییی ن نی ور ییی
انسانی ،به تکاپو بپردازند.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر در زمینه رضا تی
نتیجه گر تف  ،رضا تی

شغلی و ارتباط آن با تعهد سازمانی میتوان

شغلی به عنوان یکی از نگرشهای مهممم ش لغ ییی م ممیتوانددد بررر می از ننن تعهددد

سازمانی افراد اثر مطلوب داشته باشد .به همین دلیل به مدیران و مسووالن سازمان تح تتت بررسییی
ت قح یق توصیه میشود به منظور بهبود سطح کیفی تعهد سازمانی کارکنان از شیوههاییی م تیرید ییی
مناسب به منظور ارتقاء سطح رضا تی

شغلی انان استفاده نمایند.

منابع
شهای فرهنگی.
احمدی ،مسعود (  ،) 1384مبانی سازمان و مدیریت ،تهران ،انتشارات پژوه 
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ن
ق ک را ی ی
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جویانه با نقش میانجی وجدان کا یر  ، ،فصلنامه پژوهشهای رهبری و م یرید ت ت
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دانشگاه ارومیه.
کهای رهبری ،تهران ،مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران.
پورآمن ،بهزاد (  ،) 1381مبانی نظری سب 
جوهنی نژاد ،ح تج

ی کارکناننن
ش س نامزا ی ی
( ،) 94 31پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس مؤلفههاای هوش ش

دانشگاه ارومیه ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه ارومیه.
حسنی ،محمد و شهودی ،مریم ( ،) 92 31ارتباط بین مؤلفههای رهبری امنیت مدار و امنیت روانییی با ا ابعاددد اعتیاددد بههه
ت اجرایییی ،سا للل پ مجن ،،
ی م یرید ت ت
کار :دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومی ،ه پژوهشنامه علمی  -پژوهشی ی
شماره  ، 10صص .58- 106
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کها ای رهبرییی م ارید ننن با ا تعهددد سا نامز ییی کارکناننن
سیدی ،سیدمسعود و ا زی دی ،احمد (  ،) 1388بررسی رابطههه سبک ک
ستادی پلیس استان فارس ،فصلنامه دانش انتظامی ،سال دوازدهم ،شماره اول ،ص . 142
شمس ،غالمرضا و خلیجیان ،صدف ( ،) 92 31تأثیر مؤلفههای رهبری امنیت مدار بر احساس امنیت روانییی کارکناننن:
نقش میانجی اثربخشی رهبری ،اندیشههای نوین تربیتی ،دوره نهم ،شماره .4
ع زیز ی ،سعید ( ،) 90 31بررسی ارتباط بین رضا تی شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه م درو ییی کارکناننن اداره ک للل اموررر
مالیاتی استان قم) ،پژوهش نامه مالیات ،شماره یازدهم ،صص .371- 196
قاسمی ،سید امین و همکاران ( ،) 93 31سنجش رابطه شغلی با کیفیت زندگی مرتبط با س مال تتت در بی ننن معلماننن شهررر
گیالنغرب ،مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،دوره . 13
اللیان پور ،نوشین؛ دوستی ،ناهید و محمدزاده ،آزاده ( ،) 90 31مفهوم توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان (م رو ددد
مطالعه :یک شرکت بیمهای) ،تازههای جهان و بیمه ،شماره  ،361صص . 24 -93
نظریان مادوانی ،عباس و مختاری دینانی ،مریم () 92 31؛ ارتباط بین رضا تی شغلی ،هوش هیجانییی و تعهددد سا نامز ییی
کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاههای تهران ،پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشییی ،دوره ،2
شماره  ،2صص . 43 - 56
کها ای رهبرییی و رضای تتت ش لغ ییی
ش رابطههه میاننن سبک ک
یاورزاده ،محمدرضا و محم هدازد  ،،محم لعد ییی ( ). 93 31س جن ش ش
ل
ن المللییی اقتص دا  ،،اصول ل
س بی ن ن
کارکنان (مورد مطالعه :شرکت توز عی نیروی برق استان البرز) ،کنف نار س س
حسابداری ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دسامبر  ، 2014لهستان ،صص .1-51
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