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 چکیده:

ا و حتی به آنه افتهیاختصاص هاینقشتوجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر 

یکرد، هدف این رواینبا توجه به اهمیت  .هاستسازمانجدی مدیران  هایدغدغهوظایف فرانقشی منابع انسانی، یکی از 

 سازمان :مطالعه مورد) یتعهدسازمان و فرهنگ جو، یانجیم نقش با خدمت ترک بر گراتحول یرهبر تأثیرپژوهش بررسی 

هر اجتماعی در ش تأمینسازمان . برای آزمون این فرضیات، جامعه آماری کارکنان باشدی( منیقزو استان یاجتماع تأمین

برای  پرسشنامه 273تصادفی ساده استفاده گردید. در نهایت  گیرینمونهاز روش  گیرینمونهبوده و برای  قزوین

 هاافتهیانجام گرفت.  پی ال اس افزارنرمبا کمک از روش معادلات ساختاری با  هادادهمورد تأیید و تحلیل  وتحلیلتجزیه

 دارد. تأثیررهبری تحول بر ترک خدمت با نقش میانجی جو، فرهنگ و تعهد نشان داد که 

 رهبری تحول گرا ، ترک خدمت ، فرهنگ سازمانی ، تعهد سازمانیکلمات کلیدی: 

 

 

Abstract: 

Paying attention to the issue of commitment and loyalty of human resources to the 

organization and better performing the roles assigned to them and even the extra-role tasks of 

human resources, is one of the serious concerns of managers of organizations. Due to the 

importance of this approach, the purpose of this study is to investigate the effect of 

transformational leadership on leaving the service with the mediating role of climate, culture and 

organizational commitment (Case study: Qazvin Social Security Organization). To test these 

hypotheses, the statistical population was the staff of the Social Security Organization in Qazvin 

and a simple random sampling method was used. Finally, 273 questionnaires were used for valid 

analysis and data analysis using structural equation method with PLS software. Findings showed 

that transformational leadership has an effect on leaving the service with a mediating role of 

atmosphere, culture and commitment. 
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