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The present study can be a model of management attachment of managers of Mazandaran 

universities. In this research, according to the purpose and nature research, the combined or 

mixed research method through losses of qualitative and quantitative methods has been 

used. The statistical population in the qualitative stage is 15 people from Mazandaran 

Experts University. Statistical population You can have the quantitative stage of research of 

all universities in Mazandaran province, which is the total number of the statistical 

population is 478 people and the sample size is 213 people. The data collection tool in the 

quantitative part of the questionnaire is researcher-made if you are based on the results of 

interviewing bad experts. The reliability calculated through Cronbach's alpha is equal to 

0.886, which is a desirable level. Descriptive and inferential statistical methods were used 

for statistical analysis of the collected information. As follows: SPSS 24 statistical software 

and pls 3 software were used to analyze statistical data. The results of the analysis showed 

that the eigenvalues of 6 research factors greater than 3, which together are 52.77% of the 

total reduction of managerial attachment variables of managers of Mazandaran universities, 

among them the value of e-commerce, implementation and evaluation is equal to 22.22. It is 

compatible with the numbers 22 and 22 with 10.35, academic management and management 

equal to 6.73, organizational culture 5.31, university architecture 4.34, there was a service 

compensation system of 3.81. , The degree of freedom of the model is equal to 318, which is 

equal to 2.545, which is an acceptable rate. Other indicators of model fit such as CFI, IFI, 

GFI, AGFI are all appropriate if accepted and the SRMR indicator is 0.0455, which is 

required in the final results of the model attachment model of management of 

Mazandaran universities.  
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 موردی مطالعه) مدیران مدیریتی دلبستگی مدل ارائه

 (مازندران استان های دانشگاه
 

 1دیوساالر هانیه
 بابل، اسالمی، زادآ دانشگاه ، بابل واحد آموزشی، مدیریت گروه
  ایران

 2*زاده حسین بابک
اسالمی، بابل،  آزاد دانشگاه ، بابل واحد آموزشی، مدیریت گروه
 (مسئول نویسنده)  ایران

 3فالح وحید
اسالمی، بابل،  آزاد دانشگاه ، بابل واحد آموزشی، مدیریت گروه
  ایران

 
 چکیده
 مدیران مدیریتی دلبستگی مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش
 و هدف به توجه با پژوهش ایندر. باشد می مازندران هاي دانشگاه
 تلفیق طریق از آمیخته یا ترکیبی تحقیق روش از تحقیق ماهیت

 در آماري جامعه.  است شده استفاده کمّی و کیفی هايروش
. باشد می مازندران هاي دانشگاه خبرگان از نفر 15کیفی مرحله
 استان هاي دانشگاه مدیران کلیه تحقیق کمی مرحله آماري جامعه

 213 نمونه حجم و نفر 478 آماري جامعه کل تعداد که مازندران
 پرسشنامه کمی بخش در اطالعات آوري جمع ابزار. باشد می نفر

 با محاحبه از حاصل نتایج اساس بر که باشد می اي ساخته محقق
 آلفاي طریق از شده محاسبه پایایی. است آمده بدست خبرگان
 براي. باشدمی مطلوبی حد در که 886/0 با است برابر کرونباخ

 هاي روش از شده آوري جمع اطالعات آماري تحلیل و تجزیه
 افزار نرم از: ترتیب بدین.  شد استفاده استنباطی و توصیفی آماري
 داده تحلیل براي  pls 3 افزار نرم از چنین هم و SPSS 24 آماري

 6 ویژه هاي ارزش داد، نشان تحلیل نتایج. شد استفاده آماري هاي
 درصد 77/52 تقریبا مجموعا که 3 از بزرگتر تحقیق؛ مورد عامل

 هاي دانشگاه مدیران مدیریتی دلبستگی متغییر کل تغییرات از
 دربرنامه عقالنیت ارزش آنها میان در دارند، بعهده را مازندران

 و عدالت ویژه ارزش ،22/22 با برابر ارزشیابی و اجرا ریزي،
 دانشگاهی مدیریت و رهبري ،35/10 با برابر سازمانی انصاف

 ،34/4 دانشگاهی معماري ،31/5 سازمانی فرهنگ ،73/6 با برابر
 مدل برازش نتایج همچنین.است بوده 81/3 خدمت جبران نظام
 آزادي درجۀ ،267/809 مدل در دو -کاي آمارهی مقدار داد نشان
 545/2 با برابر آنها نسبت حاصل که است 318 با برابر نیز مدل
 شاخصهاي دیگر طرفی از. است قبولی قابل مقدار که است

 قابل حد در همگی CFI، IFI، GFI، AGFIمانند الگو برازندگی
 است 0545/0 نیز SRMR شاخص و دارند قرار مناسب و قبول

 دانشگاه مدیران مدیریتی دلبستگی مدل برازش نتایج نهایت کهدر
 .داد قرار تایید مورد را مازندران هاي

 
 . مازندران هاي دانشگاه مدیریتی، دلبستگی ها:کلیدواژه

 
 10/02/1398تاریخ دریافت: 
 07/05/1398تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولhosseinzadeh2002@gmail.com  

 مقدمه
 جامعه هر در انسانی هاي مجموعه مهمترین جمله از دانشگاه

 هاي ارزش ترویج و انتقال مهارت، و دانش انتقال وظیفۀ که است
 و اجتماعی و فردي هاي توانایی کردن شکوفا فرهنگی، و اخالقی
 عهده بر را فکري و رفتاري عاطفی، شخصیتی، رشد به کمک

 کارکنان، آن در که است فضایی نیازمند دانشگاه لذا،(. 1)دارد
 پذیر، مسئولیت افرادي دانشجویان، و مدیران علمی، هیأت اعضاي
 بر تکیه با و آیند بار اخالقی کلی طور به و درستکار دلسوز،
 براي پلی را آن و نهراسند شکست از تالش، با و خود درونی انرژي

 به دانشگاه مدیران داشت باور باید(. 2)بدانند پیروزي به رسیدن
 و گفتار رفتار، با که هستند کسانی اولین آموزشی، رهبران عنوان
 تأثیر و دهند می رواج سازمان در را اخالقی اصول خود کردار
 از یکی راستا؛ این در(. 3)دارند سازمان اعضاي اعمال در بسزایی
 هاي سال طی در که کاري رفتار به مربوط روانشناختی مفاهیم

 دلبستگی مفهوم است، کرده جلب خود به را زیادي توجه اخیر
 کار و خودآموزي بودن، مثبت با که شغلی دلبستگی. است شغلی

 عاطفی پیوستگی نوعی  مدیریتی و شغلی دلبستگی(.4)است مرتبط
 خود از را آن اجزاي و شغل فرد، آن در که است شغلی با روانی و

 هاي ارزش و اهداف با کند، می هویت تعیین آن با داند، می
 دریغ کوششی هیچ از ها آن تحقق براي و نموده همسویی سازمانی

. نیست دیگري سازمان به انتقال و سازمان ترک فکر به و کند نمی
 قدرت روش سه طریق از توان می را  مدیریتی و شغلی دلبستگی

 اعتماد.  داد افزایش فرهنگی تحرک و آموزش و تیمی کار دادن،
 حتی و شود می دلبستگی و تعهد افزایش باعث سازمان یک در

 این به کند، می مشخص را مدیران و کارکنان مشکالت از بعضی
 براي. است مرتبط سازمان ترک و ماندن با اعتماد که صورت
 که شوند استخدام افرادي باید  مدیریتی و شغلی دلبستگی افزایش

 شرایط و باشد سازمان هاي ارزش نظام با متناسب آنها ارزشی نظام
 سطح و کند ایجاد سازمان در بخش رضایت و مثبت اجتماعی

 ترین مهم جمله از دانشگاه (.5)دهند افزایش را سازمان در اعتماد
 به معاصر هاي سازمان. است جامعه هر در انسانی هاي مجموعه
 ارتباط کارشان با شناختی روان نظر از که دارند نیاز  مدیرانی
 دست عملکرد باالي استانداردهاي به و باشند فعالی کنند، برقرار
 چنین کنند، کار وقف را خود و باشند پرانرژي که کسانی یابند،

 شناختی روان ارتباط .(6)هستند کارشان دلبسته و درگیر افرادي
 به یکم و بیست قرن در را بسیاري توجه و اهمیت ، کار با مدیران

 منظور به ها سازمان کنونی، دنیاي در .(7)است داده اختصاص خود
 هستند عالی هاي استخدام و جذب دنبال به تنها نه موثر، رقابت

 هایشان توانایی تمام تا ببخشند الهام و توانایی را مدیران باید بلکه
 دلبستگی مدیران عبارتی به یا. (8)گیرند کار به کار انجام در را

 ضرورت سازمان، در مدیران دلبستگی مثبت پیامدهاي. باشد داشته
 کارشان در که مدیرانی. سازد می روشن را مساله به پرداختن
 هاي فعالیت با دارند، کارشان در بیشتري توانایی دارند دلبستگی

 شغلی هاي تقاضاي به و کنند می برقرار بهتري ارتباط خود کاري
 خود کار به بیشتري امیدواري آنها. دهند می بهتري پاسخ خود

. (9)شوند می دچار کمتر فیزیکی یا و روحی خستگی به و دارند
 و شغلی رضایت افزایش به منجر تواند می دلبستگی همچنین
 می مدیران جایی جابه کاهش و سازمانی اعتماد و فرهنگی تحرک

 .(10)شود
 حاصل روانی تعلق و همبستگی ایجاد طریق از مدیریتی دلبستگی

 کردن درگیر طریق از توان می را روانی خاطر تعلق این. شود می
 دست به ارشد مدیران ویژه به حساس تصمیمات در افراد
 یافته افزایش فرهنگی تحرکات که امروزي جهان در. (11)آورد
 منابع از وجه بهترین به که مانند می باقی هایی سازمان تنها است

 هایی سازمان ناموفق هاي سازمان و نمودند استفاده خود فرهنگی
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 منابع از و نبوده برخوردار فرهنگی تحرکات از که بود خواهند
 دنیا سراسر آموزشی هاينظام در. (12)نکردند استفاده فرهنگی
 خاصی اولویت و اهمیت از همواره تاثیرگذار متغیرهاي شناسایی

 و شناسایی دنبال به غالبا پژوهشگران لذا. (13)است بوده برخوردار
 نقش آن کیفیت در تواند می که هستند مفاهیمی و متغیرها بررسی
 در افراد دلبستگی نگرشهاي اهمیت به توجه با. نماید ایفا بسزایی
 و مناسب محیطی ایجاد در آن نقش و دانشگاهی اهداف پیشبرد

  مدیریتی دلبستگی مدل ارائه تحقیق این صمیمی، و گرم جوي
 داده قرار خود اصلی هدف را مازندران استان هاي دانشگاه مدیران

  مدیریتی دلبستگی مدل ارائه هدف با پژوهش این بنابراین. است
 سوال این به پاسخ پی در ، مازندران استان هاي دانشگاه مدیران

 استان هاي دانشگاه مدیران  مدیریتی دلبستگی مدل که است
 ؟ است چگونه مازندران

 مواد و روش
 از تحقیق ماهیت و هدف به توجه با حاضر پژوهش تحقیق روش
 و کیفی هايروش تلفیق طریق از آمیخته یا ترکیبی تحقیق روش
 خبرگان از نفر 15کیفی مرحله در آماري جامعه.  باشد می کمّی

 تحقیق کمی مرحله آماري جامعه. باشد می مازندران هاي دانشگاه
 جامعه کل تعداد که مازندران استان هاي دانشگاه مدیران کلیه

 ابزار.  باشد می نفر 213 نمونه حجم و نفر 478 آماري
 محقق ¬پرسشنامه کمی بخش در اطالعات آوري¬جمع

 با محاحبه از حاصل نتایج اساس بر که باشد¬می اي¬ساخته
 آلفاي طریق از شده محاسبه پایایی. است آمده بدست خبرگان
 براي. باشدمی مطلوبی حد در که 886/0 با است برابر کرونباخ

 هاي روش از شده آوري جمع اطالعات آماري تحلیل و تجزیه
 افزار نرم از: ترتیب بدین.  شد استفاده استنباطی و توصیفی آماري
 داده تحلیل براي  pls 3 افزار نرم از چنین هم و SPSS 24 آماري

 .شد استفاده آماري هاي
 هایافته

 محوري و باز کدگذاري فرآیند اساس بر پژوهش کیفی بخش در
 خبرگان با اکتشافی و عمیق هاي مصاحبه از حاصل هاي داده

 در نتایج که شد استخراج مفهومی کدهاي ، مازندران هاي دانشگاه
 :است شده داده نشان -1 جدول

 

 نتایج کدگذاري مصاحبه ها. 1جدول 
 بازکدهاي  مقوله ها  کد محوري

 مدیریتی دلبستگی
 مدیران

 رهبري و مدیریت دانشگاهی

 نفوذ افکار سازمانی مثبت
 توانایی و دانش حل مسئله مدیران

 گوش دادن و شنیدن
 احساس مهم بودن مدیران

 پذیرش نظرات
 استفاده از هوش سازمانی

 عدالت و انصاف سازمانی
 گویی به مطالبات سازمانیپاسخ

 آزادي  دانشگاهی
 ايحرفهاخالق 

 عقالنیت دربرنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی
 

 توجه به نیازها در نقشه علمی کشور
 هاي کالنگیريمشارکت در تصمیم

 گیريمندي از نوع تصمیمرضایت

 فرهنگ سازي

 هادرک دیدگاه
 پذیرش مسئولیت اجتماعی

 فرهنگ مشارکتی
 کیفیت زندگی کاري

 فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی
 آموزش

 معماري سازمانی

 ساختار سازمانی دانشگاه
 ارتباطات سازمانی

 شرح شغل
 تنفیذ اختیار

 گیريآزادي در تصمیم

 نظام جبران خدمت
 حقوق و مزایا بر اساس عدالت سازمانی

 هاجذابیت در پرداخت
 شاخص گذاري براي پرداخت

 دلبستگی ( براي مدل1جدولبا توجه به  یافته هاي بخش کیفی) 
جهت انطباق ظاهري و  تهیه شد.اي پرسشنامه مدیران مدیریتی

تعیین دامنه محتوایی پرسشنامه از روایی ظاهري و روایی محتوا 
استفاده شد. براي بررسی روایی محتوایی به شکل کمی از دو 

( و  Content Validity Ratioضریب نسبت روایی محتوایی) 
( استفاده شده Content Validity Indexشاخص روایی محتوا ) 

 است.

ابتدا براي تعیین نسبت روایی محتوایی از پانل خبرگان متشکل از 
نفر درخواست شده که هر آیتم را بر اساس طیف سه قسمتی )  20

ضروري است، مفید است ولی ضروري نیست، ضرورتی ندارد( 
خص روایی محتوا، سه معیار سادگی، بررسی کنند. براي تعیین شا

اختصاصی بودن ) مرتبط بودن( و وضوح به صورت یک طیف 
قسمتی )غیرمرتبط، تاحدودي مرتبط، مرتبط و کامال  4لیکرتی 
نفره مورد  20ها توسط خبرگان براي هریک از گویه مرتبط(

ي تجمیع وسیلهبررسی قرار گرفت، امتیاز شاخص روایی محتوا به
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اند بر کسب کرده 4و  3 موافق براي هر گویه که رتبهامتیازات 
 تعداد کل متخصصان محاسبه شد، ضمنا حد پذیرش بر اساس نمره

هاي پرسشنامه نهایی از نظر بوده است. تمامی گویه 79/0باالي 
 اند.روایی محتوایی مورد تایید خبرگان قرار گرفته

 استان هاي گاهدانش مدیران کلیه تحقیق کمی مرحله آماري جامعه
 213 نمونه حجم و نفر 478 آماري جامعه کل تعداد که مازندران

ابتدا با  باشد که پرسشنامه در اختیارشان قرار گرفت. می نفر
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی این موضوع پرداخته شد 

گیري هدف مورد نظر را ي مورد نظر توانایی اندازههاکه آیا سازه
 یا خیر؟دارد 

هاي مورد نظر )اندازه براي تشخیص این مسئله که تعداد داده
ها و رابطه بین متغیرها( براي تحلیل عاملی مناسب هستند یا نمونه

و آزمون بارتلت  مایر –خیر ؟ از شاخص آزمون تناسب کایزر 
 استفاده گردید.

و سطح  854/0( برابر KMOمقدار کفایت نمونه برداري ) 
است. بنابراین،  0009/0مون کرویت بارتلت برابر معناداري آز

عالوه بر کفایت نمونه برداري، اجراي تحلیل عاملی بر پایه 
ماتریس همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیه خواهد بود. 

هاي اصلی هاي آماري اولیه که در اجراي تحلیل مولفهمشخصه
نمایش داده  2مدیریتی به دست آمده در جدول  براي سازه دلبستگی

 شده است.
 

                 

 دلبستگی مدیریتیهاي عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط مولفه -2جدول 

 مقادیر ویژه اولیه مولفه
مجموع توان دوم بارهاي عاملی 

 استخراج شده

مجموع توان دوم بارهاي عاملی بعد از 
 واریماکس چرخش

 کل 
در صد از 
 واریانس

درصد از 
واریانس 
 تجمعی

 کل
در صد از 
 واریانس

درصد از 
واریانس 
 تجمعی

 کل
در صد از 
 واریانس

درصد از 
واریانس 
 تجمعی

1 7.78 22.22 22.22 7.78 22.22 22.22 4.65 13.29 13.29 
2 3.62 10.35 32.57 3.62 10.35 32.57 4.34 12.39 25.68 
3 2.36 6.73 39.30 2.36 6.73 39.30 2.87 8.19 33.87 
4 1.86 5.31 44.61 1.86 5.31 44.61 2.53 7.23 41.11 
5 1.52 4.34 48.95 1.52 4.34 48.95 2.52 7.21 48.31 
6 1.34 3.81 52.77 1.34 3.81 52.77 1.56 4.46 52.77 

 
عامل  6هاي ویژه مالحظه می شود ارزش -2چنانچه در جدول 

درصد از  77/52که مجموعا تقریبا  3بزرگتر از مورد تحقیق؛ 
ها ارزش ویژه عامل اول یرات کل را بعهده دارند، در میان آنیتغ

، عامل سوم 35/10ارزش ویژه عامل دوم برابر با ، 22/22برابر با 
، عامل ششم 34/4، عامل پنجم 31/5عامل چهارم  ،73/6برابر با 

 .استبوده  81/3
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بارعاملی هر یک از 

هاي اصلی و که با روش مولفه دلبستگی مدیریتیهاي اصلی مؤلفه
در سؤاالت مربوط  به  بیانگر آن است کهبا دوران واریماکس 

کمتر  50/0هریک از ابعاد، سؤاالتی که نسبت اشتراک آنها از 
این سؤاالت به خوبی با بقیه سؤاالت منطبق  در واقعباشد، می

اند و بهتر است، حذف شوند، البته این کار باید مرحله به نشده
 مرحله انجام شود. 

هاي استخراجی براساس دوران طبق نتایج به دست آمده مولفه
 عقالنیت. 1: بشرح شده تعیین عامل 6شود وایماکس مشخص می

 انصاف و عدالت. 2 ،(گویه 5) ارزشیابی و اجرا ریزي، دربرنامه
. 4 ،(گویه 5) دانشگاهی مدیریت و رهبري. 3 ،(گویه 6) سازمانی
. 6 ،(گویه 4) دانشگاهی معماري. 5 ،(گویه 4) سازمانی فرهنگ

 کلی بطور. است شده گرفته نظر در(گویه3)  خدمت جبران نظام
 حذف پرسشنامه از 35 و 30 ،26 ،24 ،20 ،17 ،12 ،9 سواالت

 سوال 27 تعداد با مدیریتی دلبستگی پرسشنامه به نهایت در و شده
 .است شده تبدیل
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 تحلیل عاملی تاییدی سازه دلبستگی مدیریتی:
 

 
گیري دلبستگی مدیریتی در حالت ضرایب استانداردمدل اندازه -1شکل  

 
 

را در حالت ضرایب استاندارد را گیري سازهشکل باال مدل اندازه
 868/0و  915/0بترتیب  CFI ،GFIدهد، که مقادیر نشان می

و نسبت کاي دو به  062/0نیز برابر با  RMSEAبوده، مقدار 

ي (. در نتیجه سازه264/2است ) 3درجه آزادي نیز عددي کمتر از 
 رسد.مناسب بنظر میدلبستگی مدیریتی طراحی شده جهت سنجش 

 دلبستگی مدیریتیپایایی مرکب )سازه(
-جدول زیر پایایی مرکب پرسشنامه دلبستگی مدیریتی را نشان می

 دهد.
 

 دلبستگی مدیریتیي تحلیل پایایی سازه -3جدول 

 (AVEضریب میانگین واریانس استخراج شده ) (CRضریب پایایی مرکب ) آلفاي کرونباخ متغیرها

 0.610 0.886 0.842 رهبري و مدیریت دانشگاهی
 0.607 0.902 0.874 عدالت و انصاف سازمانی

دربرنامه ریزي، اجرا و عقالنیت 
 0.634 0.896 0.855 ارزشیابی

 0.689 0.898 0.849 فرهنگ سازمانی
 0.652 0.882 0.822 معماري دانشگاهی
 0.816 0.930 0.889 نظام جبران خدمت

هاي مورد استفاده در این گردد، سازههمانطور که مالحظه می
پایایی مرکب در هر سه معیار داراي وضعیت پژوهش از لحاظ 

 مناسب و قابل قبولی بوده است.
 

 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم دلبستگی مدیریتی
تحلیل عاملی مرتبه دومبه تبیین کنندگی در این بخش با استفاده از 

براي . پردازیممیدلبستگی مدیریتیهاي اصلی هر یک از مولفه

یرهاي و ضرایب اهمیت آنها از تحلیل تعیین تاثیر هر یک از متغ
استفاده شده است. tعاملی مرتبه دوم و ضرایب استاندارد و مقادیر 

هاي کاي دو، شاخص جهت بررسی کفایت مدل نیز از شاخص
برازش هنجار شده، شاخص برازش تطبیقی، شاخص نیکویی 
برازش، ریشه مربعات خطاي برآورد، شاخص نیکویی برازش 

ص برازندگی افزایشی و شاخص برازش هنجار تعدیل شده، شاخ
 نشده استفاده شده است.
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 مدل تحلیل عاملی مرتبه دومدلبستگی مدیریتیدر حالت ضرایب استاندارد -2شکل 

استاندارد  عاملیضریب گردد،همانطور که مالحظه می
ی در تبیین دلبستگی ابیاجرا و ارزش ،يزیدربرنامه ر تیمتغیرعقالن

-Pبوده و مقدار  057/11برابر با  t، مقدار 81/0برابر با  مدیریتی

Valueاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه حاضرین در  05/0تر از کم
ی در تبیین ابیاجرا و ارزش ،يزیدربرنامه ر تی، عقالنپژوهش

 .دلبستگی مدیریتی موثر است
ی در تبیین استاندارد متغیرعدالت و انصاف سازمان لیعامضریب 

بوده و  944/6برابر با  t، مقدار 48/0برابر با  دلبستگی مدیریتی
است، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0تر از کمP-Valueمقدار 

ی در تبیین دلبستگی مدیریتی حاضرین در عدالت و انصاف سازمان
 .موثر است

ی در دانشگاه تیریو مد يررهبراستاندارد متغی عاملیضریب 
 894/10برابر با  t، مقدار 81/0برابر با  تبیین دلبستگی مدیریتی

است، نتیجه اینکه، از  05/0تر از کمP-Valueبوده و مقدار 
ی در دانشگاه تیریو مد ي، رهبرپژوهشدیدگاه حاضرین در 

 .تبیین دلبستگی مدیریتی موثر است
ی در تبیین دلبستگی استاندارد متغیرفرهنگ سازمان عاملیضریب 
-Pبوده و مقدار  239/8برابر با  t، مقدار 55/0برابر با  مدیریتی

Valueاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه حاضرین در  05/0تر از کم
 .ی در تبیین دلبستگی مدیریتی موثر است، فرهنگ سازمانپژوهش

ی در تبیین دلبستگی شگاهدان ياستاندارد متغیرمعمار عاملیضریب 
-Pبوده و مقدار  877/5برابر با  t، مقدار 43/0برابر با  مدیریتی

Valueاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه حاضرین در  05/0تر از کم
 .ی در تبیین دلبستگی مدیریتی موثر استدانشگاه ي، معمارپژوهش

در تبیین  استاندارد متغیرنظام جبران خدمت عاملیضریب 
بوده و  313/5برابر با  t، مقدار 35/0برابر با  دلبستگی مدیریتی

است، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0تر از کمP-Valueمقدار 
در تبیین دلبستگی  ، نظام جبران خدمتپژوهشحاضرین در 

 .مدیریتی موثر است
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 تحلیل عاملی مرتبه دوم دلبستگی مدیریتیبررسی کفایت 
 مدل تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم دلبستگی مدیریتیهاي برازش شاخص-4جدول 

 مطلوبیت مقدار یافته پژوهش مقدار قابل قبول هاشاخص

 تایید مدل 809.267 - (مجذور کايکاي دو )

P-Value - 0.000 تایید مدل 

Df )درجه آزادي( 
 

 تایید مدل 318

  
 تایید مدل 3.545

RMSEA RMSEA <0.1 0.068 تایید مدل 

NFI NFI >0.8 0.836 تایید مدل 

AGFI AGFI>0.8 0.821 تایید مدل 

GFI GFI>0.8 0.849 تایید مدل 

CFI CFI >0.8 0.893 تایید مدل 

IFI IFI >0.8 0.893 تایید مدل 

SRMR .تایید مدل 0.0845 هرچه به صفر نزدیکتر باشد 

ي گردد، مقدار آمارهمالحظه می 19-4همانطور که در جدول 
 318، درجۀ آزادي مدل نیز برابر با 267/809دو در مدل  -کاي

که مقدار قابل است  545/2است که حاصل نسبت آنها برابر با 
، CFIهاي برازندگی الگو مانندقبولی است. از طرفی دیگر شاخص

IFI ،GFI ،AGFI  همگی در حد قابل قبول و مناسب قرار دارند
 است. 0545/0نیز  SRMRو شاخص 

 بحث و نتیجه گیری
بزرگتر مورد تحقیق؛ عامل  6هاي ویژه ارزش نتایج تحلیل نشان داد،

یرات کل را بعهده یدرصد از تغ 77/52که مجموعا تقریبا  3از 
 و اجرا ریزي، دربرنامه عقالنیتها ارزش دارند، در میان آن

 سازمانی انصاف و عدالت ارزش ویژه، 22/22برابر با  ارزشیابی
 ،73/6برابر با  دانشگاهی مدیریت و رهبري، 35/10برابر با 
 جبران ، نظام34/4 دانشگاهی ، معماري31/5 سازمانی فرهنگ
 تیاستاندارد متغیرعقالن عاملیضریب است.بوده  81/3خدمت 

برابر  ی در تبیین دلبستگی مدیریتیابیاجرا و ارزش ،يزیدربرنامه ر
تر از کمP-Valueبوده و مقدار  057/11برابر با  t، مقدار 81/0با 

 تی، عقالنپژوهشاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه حاضرین در  05/0
ی در تبیین دلبستگی مدیریتی موثر ابیاجرا و ارزش ،يزیدربرنامه ر

ی در استاندارد متغیرعدالت و انصاف سازمان عاملیضریب .است
بوده  944/6برابر با  t، مقدار 48/0برابر با  تبیین دلبستگی مدیریتی

است، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0تر از کمP-Valueو مقدار 
ی در تبیین دلبستگی مدیریتی حاضرین در عدالت و انصاف سازمان

 تیریو مد يبراستاندارد متغیرره عاملیضریب .موثر است
برابر  t، مقدار 81/0برابر با  ی در تبیین دلبستگی مدیریتیدانشگاه

است، نتیجه  05/0تر از کمP-Valueبوده و مقدار  894/10با 
 تیریو مد ي، رهبرپژوهشاینکه، از دیدگاه حاضرین در 

 عاملیضریب .ی در تبیین دلبستگی مدیریتی موثر استدانشگاه
برابر با  ی در تبیین دلبستگی مدیریتیزماناستاندارد متغیرفرهنگ سا

تر از کمP-Valueبوده و مقدار  239/8برابر با  t، مقدار 55/0
، فرهنگ پژوهشاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه حاضرین در  05/0

 عاملیضریب  .ی در تبیین دلبستگی مدیریتی موثر استسازمان
برابر  مدیریتیی در تبیین دلبستگی دانشگاه ياستاندارد متغیرمعمار

تر از کمP-Valueبوده و مقدار  877/5برابر با  t، مقدار 43/0با 
 ي، معمارپژوهشاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه حاضرین در  05/0

 عاملیضریب .ی در تبیین دلبستگی مدیریتی موثر استدانشگاه
 در تبیین دلبستگی مدیریتی استاندارد متغیرنظام جبران خدمت

-Pبوده و مقدار  313/5برابر با  tمقدار ، 35/0برابر با 

Valueاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه حاضرین در  05/0تر از کم
در تبیین دلبستگی مدیریتی موثر  ، نظام جبران خدمتپژوهش

همانطور که در جدول همچنین نتایج برازش مدل نشان داد .است
دو در مدل  -ي کايگردد، مقدار آمارهمالحظه می 4-19

است که حاصل  318، درجۀ آزادي مدل نیز برابر با 267/809
که مقدار قابل قبولی است. از است  545/2نسبت آنها برابر با 
، CFI ،IFI ،GFIهاي برازندگی الگو مانندطرفی دیگر شاخص

AGFI  همگی در حد قابل قبول و مناسب قرار دارند و شاخص
SRMR  است. 0545/0نیز 

؛ با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش  مشخص شد که عوامل 
 انصاف و عدالت ، ارزشیابی و اجرا ریزي، دربرنامه عقالنیت
،  سازمانی فرهنگ ، دانشگاهی مدیریت و رهبري ، سازمانی
 مدیریتی دلبستگید ااز ابع خدمت جبران ، نظام دانشگاهی معماري

باشند.و  مؤثر مدیریتی دلبستگیدر دانشگاه ها می باشند و در تبیین 
در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهادات زیر ارائه 

  میگردد:
ست که باید مدیران سازمان بدان توجه کنند از جمله موارد مهمی

فرد در  یک به متعدد هاي سمت و هاعدم تفویض اختیارات، پست
 همچنینر دارد.سازمان ، چرا که بر جلب اعتماد کارکنان، تاثی

 و مدیران همکاران، تقاضاهاي بودن متضاد یا متعدد از ناشی فشار
منجر به فشار روانی بر روي کارکنان خواهد شد،  رجوع ارباب

ست تا لذا توجه به این نکته از سوي مدیران دانشگاه ضروري
 پیشنهاد میشود مدیران بامنجر به بهبود اعتماد کارکنان گردد.

ها و بودجه مشخص براي حمایت از طرح اختصاص یک ردیف
موجبات شده از سوي کارکنان و مدیران عملیاتی هاي نو مطرحایده

تقویت پویایی گروهی )منابع را فراهم آورند ، نوآوري دانشگاهی
انسانی/اعضاي هیات علمی( و چابکی دانشگاهی در بین کارکنان 
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بدان توجه ست که باید واحدهاي مختلف دانشگاه، از نکات مهمی
هاي آموزش ضمن خدمت متناسب با پست داشت.برگزاري دوره

سازمانی براي کارکنان واحدهاي مختلف دانشگاه، در تقویت 
سازي موثر خواهدبود.انجام کارها مولفه آموزش از فرهنگ

بصورت تیمی و دریافت بازخورد آن به منظور رفع نقایص موجود، 
واهد نمود و منجر به ارتقاء تر خارتباط بین کارکنان را مستحکم
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