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 چکیده

 در شده پذیرفته شرکتهای سازمانی تعهد با رهبری سبک و انسانی نیروی به مدیریت نگرش نوع ی رابطه بررسی پی در حاضر تحقیق

ساز مورد ¬توانمند رهبری سبک سبک هبری دستوری ، رهبری تحولی ، مدیران باشد،از انواع سبکهای رهبری بهادارمی اوراق بورس

 با.  نفر است 022 شامل که بهادار اوراق بورس شده پذیرفته رکتهایش ،مدیران و کارکنان تحقیق آماری بررسی قرار گرفته است جامعه

 ، است شده گرفته درنظر بررسی مورد جامعه عنوان به آماری جامعه کل سرشماری باروش آماری جامعه حجم بودن محدود به توجه

 پایایی آزمون برای پورتر استفاده شده است  – سازمانی سالزمن تعهد رهبری ، سبک دو پرسشنامه از اطالعات آوری جهت جمع

 یک شامل حاضر تحقیق آمده است بدست %66و  %68به ترتیب سؤاالت پایایی میزان  .گردید استفاده کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه،

 به مدیران نگرش نوع مشخص شد که بین و ثابت فرضیات پیرسون آماری آزمون از پس که می باشد فرعی   فرضیه  چهار و اصلی فرضیه

  .دارد وجود داری معنی ایی بهادار رابطه اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در سازمانی تعهد با رهبری سبک نوع و انسانی نیروی

 ،تعهد سازمانی،سبک رهبری نگرش مدیریت: کلیدی واژگان
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 مقدمه:1-

و یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد . تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری 

 سطوح  تمام در انسانی نیروی  هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان

 توقعات فردی، اهداف ومعنوی، مادی نیازهای دارای و شعور ذی عامل یک عنوان به  آن به باید که دارد عوامل سایر از تر برجسته نقش سازمان

 شود توجه عوامل سایر از بیش  سازمانی و گروهی

توان های مختلف میمحیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت

آورند تا چارچوب زمانی معینی بدست می کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یکهای بزرگی ایجاد میفهمید که رهبران بزرگ تفاوت

 (.0222)گلمن،ود مؤثر واقع شوند. برای سازمان و کار خ

شود و نقش پر اهمیتی در اثربخشی سازمان در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می

 مقام در مدیر نقش مدیریت، جدید هاینظریه اساس بر ت نیروی انسانی تحت سرپرستی آنها است. کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایایفا می

های روانی و اجتماعی افراد شود که مدیر باید نیازمندیمی ناشی آنجا از رهبری ضرورت و اهمیت. است مرئوسان با وی متقابل روابط شامل رهبری

 (8811)نصراصفهانی و ساالری،است.  را با مقاصد سازمان وفق دهد و رسالت وی بر دو پایه تعالی و تولید استوار

 اهداف با و مختلف شکلهای به سازمانها وسیله به کنونی ماهیت جوامع که معتقدند دانشمندان از بسیاری است. سازمانی یجامعه امروزی یجامعه

-)کردمیشوند  هدایت و اداره خود نیروی انسانی روانی و جسمی تالشهای پایه بر آنها همه تردید بدون اما میشود، و سازماندهی تأسیس گوناگون

 (.0931تمینی و کوهی، 

بهینه از امکانات، صنایع و نیروی انسانی ان کشور است. در این ی در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده

 های گوناگون اقتصادی و اجتماعی بیشتر خواهد بودتر و کارآمدتر باشد، پیشرفت و توفیق آن کشور در عرصهراستا هر چه نیروی کار شایسته

 .(0931)رضایی و ساعتچی، 

یک کشور است. کشور ما نیز به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت  نیروی انسانی بزرگترین سرمایه و عامل اصلی پیشرفت

 عنوان مهمترین به انسانی نیروی(. 0931ساعتچی، که دیر یا زود به اتمام خواهد رسید، راهی جز تأکید و تکیه بیشتر بر نیروی انسانی خود ندارد )

نمایند.  ایجاد پویا قدرتمندو منابع، سازمانی سایر استفاده کردن بهینه با توانندمی که هستند دیمنسازمان عوامل سازمان، سرمایه ترین ارزش با و

 فرد روانی و انسانی، وابستگی عاطفی توسعه در غیرعلمی روشهای بکارگیری نیز و ادارات و سازمانها در انسانی مدیریت منابع به صحیح توجه عدم

 (.0933روش، فرد و محجوب)دانششود می کارکنان میان در تعهد و وفاداری و مسئولیت احساس عدم باعث و قرارداده تاثیر تحت را خود سازمان به

 ارزشهای افراد نگرشها و تعدیل بهبود بلکه نیست، کافی های تخصصیآموزش تنها اما کوشید؛ بسیار انسانی کیفی نیروی بهبود برای باید بنابراین

 اساسی ایفا کند. کارکنان نقشی سازمان، اهداف تحقق میتواند در سازمانی تعهد است. زیرا سازمانی مهمترین نگرشها، تعهد از یکی .است الزم نیز

 (.0933)فرید و همکاران، کوشند بیشتر می سازمانی، اهداف به دستیابی راستای در متعهد،

کننده میزان وفاداری و تعلق فرد فرد به ادامه خدمت در سازمان و به عبارتی تبییننیاز و الزام  تمایل، یدهندهتعهد یک حالت روانی بوده که نشان

 وفادار، انسانی نیروی آید، زیرا شمارمی به کارکنان عملکرد بر مؤثر نامحسوس عوامل از یکی سازمانی تعهد(. 6831)عسگری،  به سازمان است

سازمان،  در نیرویی چنین وجود کند؛ فعالیت شغل، شرح در مقرر وظایف از فراتر حتی حاضر است های سازمانی،ارزش و اهداف با سازگار و متعهد

 دهد و می جلوه مطلوب اجتماع، در را اعتبار سازمان و است همراه خدمت ترک و تأخیر غیبت، میزان آمدن پایین و عملکرد سطح رفتن باال با

 و محققان نظر باز دیر از که است موضوعی(.از طرف دیگر، رهبری 0913آبادی فراهانی، دولتآورد )می فراهم سازمان توسعه و رشد برای را زمینه

 زندگی در است که آمیز اسرار بسیار فرآیندی رهبری، که باشد این رهبری گسترده جذابیت علت شاید کرده است. جلب خود به را مردم عموم
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 با یا قدرت منابع رفتارها، ها،انایی تو ها،ویژگی چه اساس بدانند بر تا اندکوشیده رفتاری علوم دانشمندان موارد، اکثر در دارد. وجود افراد همه

 (.5831)امیرکبیری و همکاران،  توان تعیین کردمی را گروهی اهداف تحقق و پیروان بر تأثیر در رهبر موقعیت، توان از هاییجنبه چه بر تکیه

 ارتباط ایجاد کارکنان، شغلی امنیت ایجاد برای شده گرفته کار به هایسیاست کارکنان، عملکرد از ارزیابی عملکرد، مبنای بر پرداخت چون مسائلی

 ها، ایجادسازمان در بورکراسی و خشک مقررات مدت، کاهش بلند های ریزی برنامه به توجه آنان، انتظارات و نیازها شناخت مشتریان، کارکنان و با

 روانی و روحی امنیت ایجاد هاارگان ها وسازمان در آموزش مفهوم کردن ها، گستردهسازمان در تیمی و گروهی کارهایخالقیت، ایجاد  و انعطاف

ی موارد مذکور به همه . (Lincoln, 1991)شودمی درکارکنان تعهد ایجاد باعث که است عواملی جمله آنان از رفاه مسأله به توجه و کارکنان برای

ی نگرش سبک رهبری مدیران و نحوهرسد بنابراین به نظر میی نگرش آنها به نیروی انسانی بستگی دارد. مدیران و نحوه نوعی به سبک رهبری

نگرش آنها به نیروی ای که مطرح است، تعیین نوع سبک رهبری مناسب و آنها به نیروی انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد، اما مسئله

در این پژوهش به بررسی رابطه بین نوع نگرش مدیریت به نیروی انسانی و نوع سبک رهبری با باشد. ی تعهد نیروی انسانی میبرای ارتقاانسانی 

ی نوع نگرش مدیران به نیروی انسانی )نظریه در این پژوهش رابطه شودپرداخته می در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتعهد سازمانی 

X  وY ساز و خودرهبری های مختلف رهبری از دیدگاه کارکنان )دستوری، توانمند(( و سبک6611مک گریگور ) داگالس(Jeffery D & 

Christopher P, 2002 ))تعهد نیروی انسانی پی برده و با توانند به اهمیت می مورد مطالعهایهسازمان قبا انجام این تحقیشود. پرداخته می

 ا درجهت تحقق اهدافش یاری رسانند.سازمان ر وری نیروی انسانی را افزایش داده وکارایی و بهرهانتخاب سبک رهبری مناسب 

 اهمیت و ضرورت تحقیق:1-2

مایه انسانی آن است وتوجه به این سرمایه سر سازمان سرمایه وارزشمندترین مهمترین که کنند می بیان ومدیریت سازمان اندیشمندان  امروزه

شکست یا کامیابی سازمان تأثیرمستقیم داردلذا تالش برای توسعه تعهد درکارکنان امرمهمی است که مدیران باید به آن توجه داشته گرانبهابرروند 

رصتهای باشند.افراد متعهدتر با ارزشها واهداف سازمان پایبندترند وفعاالنه تر در سازماننقش آفرینی خواهند کردوکمتر به ترک سازمان ویافتن ف

 (1362،  اسماعیلی  )دید اقدام می کنندشغلی ج

شود و نقش پر اهمیتی در اثربخشی سازمان در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می

 مقام در مدیر نقش مدیریت، جدید هاینظریه اساس بر کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آنها است. ایفا می

های روانی و اجتماعی افراد شود که مدیر باید نیازمندیمی ناشی آنجا از رهبری ضرورت و اهمیت. است مرئوسان با وی متقابل روابط شامل رهبری

 (8811ی و ساالری،)نصراصفهاناست.  را با مقاصد سازمان وفق دهد و رسالت وی بر دو پایه تعالی و تولید استوار

سازمان تعهد سازمانی به عنوان یک متغییر وابسته بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق اهداف 

 را آن اهداف ، ماند می باقی سازمان در دارد باالیی سازمانی تعهد که فردی  کار کند ؛ یعنی تعهد سازمانی با یک سری رفتارهای مولد همراه است .

 دهد می نشان فداکاری و ایثار حتی و زیاد تالش خود از اهداف آن به رسیدن برای و پذیرد می

تکنولوژی؛ و رقابت در سطحی  تحوالت و تغییر افزایش شدن؛ جهانی سمت به گرایش دولتی قرار گرفته از جمله: سازمانهای هایی که فرارویچالش

-بررسی رابطه حاضر به تحقیق در. (0933)قورچیان و عباسیان، کند را برای سازمانها بیش از پیش مشخص میانسانی  نیرویتوسعه جهانی، اهمیت 

با انجام این  خواهیم پرداخت. شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهاداری نوع نگرش مدیران به نیروی انسانی و سبک رهبری با تعهد سازمانی 

سازمان درجهت تحقق اهدافش  های الزم بهفراهم کردن زمینهبا مدیران  و پی برده تعهد سازمانی کارکنانتوانند به اهمیت می اهسازمان قتحقی

 یاری رسانند.
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 اهداف تحقیق:1-3.

 هدف اصلی:1-3-1.

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداری بین نوع نگرش مدیران به نیروی انسانی و نوع سبک رهبری با تعهد سازمانی در بررسی رابطه

 اهداف فرعی: 1-3-2. 

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای دری بین نوع نگرش مدیران به نیروی انسانی با تعهد سازمانی بررسی رابطه -1

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای دربا تعهد سازمانی  رهبری دستوریبین سبک  یبررسی رابطه -2

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای دربا تعهد سازمانی  سازرهبری توانمندی بین سبک بررسی رابطه -3

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای دربا تعهد  خودرهبریی بین بررسی رابطه -4

 هدف کاربردی:1-3-2.

نوع دیدگاه و نگرش مدیران به نیروی انسانی و و تغییر  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای بها دادن یارتقا این تحقیقهدف کاربردی     

وری و است که می تواند منجر به بهبود عملکرد این سازمانها از طریق ارتقای تعهد، بهره سبک رهبری آنها متناسب با تعهد سازمانی کارکنان

 جه رسیدن سازمان به اهدافش را محقق سازد.کارایی کارکنان شده و در نتی

 فرضیه های تحقیق:1-4.

 فرضیه اصلی: 1-4-1.

رابطه ایی وجود  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای دربین نوع نگرش مدیران به نیروی انسانی و نوع سبک رهبری با تعهد سازمانی 

 دارد.

 فرضیه های  فرعی: 1-4-2. 

 رابطه ایی وجود دارد.. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای دربین نوع نگرش مدیران به نیروی انسانی با تعهد سازمانی  -1

 رابطه ایی وجود دارد.. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای دربا تعهد  رهبری دستوریبین سبک -2

 با تعهد سازمانی در سازمانهای دولتی )سازمان شهرداری بوکان( رابطه ایی وجود دارد.. سازرهبری توانمندبین سبک  -3

 رابطه ایی وجود دارد..بهادار  اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای دربا تعهد سازمانی  خودرهبریبین  -4
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 :تعاریف2.

 نگرش:2-1.

 ( 0913دانافر ،،مفهوم ،موقعیت ( به روش معین و ثابت است )نگرش یک وضعیت آمادگی برای عمل در برابر محرکی مانند )شیء 

 مدیریت:2-2.

 از انواع تعاریف مدیریت میتوان به مهمترین آنها به شرح زیر اشاره کرد.

 (1204)فالت، مدیریت، هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران است. 

 (1290)کونتز و اودانل، کنند. های رسمی سازمانی فعالیت میدر گروه  که  است   افرادی  برای  تأثیرگذار  محیطی ایجاد  ،  ـ مدیریت

 (1294رزنزویگ، و کاستهاست.)تحقق هدف  جهت  مادی در  و انسانی   منابع سازی ـ مدیریت، هماهنگ

 

 رهبری:2-3.

اشد رهبری نوعی فرآیند نفوذ است که به وسیله آن کردار یک فرد سبب تغییر رفتار و نظرات دیگران می شود که این نفوذ باید مشروعیت داشته ب 

 (.8191)دکوتیس و دیگران، پدید آید و تغییر، همسون با اهداف فرد

 :Directiv Leadershipدستوری رهبری سبک 2-3-1.
دانند که سازمان از آنها چه توقعی دارد و در این راستا طرفدار کار و بسیار کم توجه به کارمند است، کارکنان دقیقا میدر این سبک که به شدت 

 شود.دستورات روشنی از طرف رهبر به آنان ابالغ می

 (:Transformational Leadershipرهبری تحولی )2-3-2.

کند. این مهم با درک درستی از و مکالمه آن در سازمان سعی در جذب مشارکت کارکنان میانداز و اهداف روشن این سبک رهبری با تعیین چشم 

های جدیدی نسبت به قبل برای سازمان ایجاد یابد و رهبری با هوش عاطفی خود توانمندیهای ایجاد انگیزه امکان میتحوالت پیرامونی و شیوه

مکان های تغییر را ایجاد نکند اکه زیرساختهای سازمانی است و درصورتیمامی ردهکند. از نقاط ضعف این سبک تایید رهبری از سوی تمی

 یابد.موفقیت بسیار کاهش می

 :ازمانیتعهدس2-4.
( تعهد سازمانی را به معنی هدایت و پیوستگی عاطفی با اهداف یک سازمان به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش 6631چات من و اورایلی )

  (6831()رنجبریان،کرده اند. )وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگرهای آن تعریف 

 (: تعهد سازمانی حالتی است که فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارد.6831از نظر رابینز )

 

 جامعه و نمونه آماری:2-5.
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 آنها تعداد که. باشد می   غربی آذربایجان استانهای بورس بهادر اوراق شده پذیرفته شرکتهای کارکنان حاضر تحقیق آماری جامعه     

 .    است شده گرفته درنظر بررسی مورد جامعه عنوان به آماری جامعه کل سرشماری باروش آماری جامعه حجم محدود به توجه با.  نفراست222

 پیشینه تحقیق: 2-6.   
 تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور  –الف 
انجام  0288در سال  1توسط مک الگان و همکاراندر صنعت معدن ایالت پوماالنگا  یو تعهد سازمان یرابطه سبک رهبرای با عنوان مطالعه-8

 ی( با تعهد سازمانیچند عامل یرسشنامه  رهبرسنجش توسط تحول گرا و عمل گرا ) یسبک رهبر نیرابطه ب نییمطالعه تع نیهدف از اگرفت. 

 یمعن یروابط آمارنتایج نشان دادند؛  بود. التیا نیمنطقه خاص در ا کی( در صنعت استخراج معدن در یتوسط پرسشنامه تعهد سازمانسنجش )

 د.ش دایگرا( پ لتحوعمل گرا و  یهبرر سبک) ی( و سبک رهبری)با اشاره به تعهد عاطف یتعهد سازمان ریدو متغ نیدار ب

نشان داد  جیتوسط ارگانو  انجام گرفت. نتا 1101در سال  یو تعهد سازمان یرهبر یهایژگیو نیب ی¬و تعهد: رابطه یبا عنوان رهبر ای¬مطالعه-1

 در جوامع وجود دارد.  یو تعهد سازمان یرهبر یتیخاص شخص های¬یژگیو نیب داری¬یمعن ی¬که رابطه

 1101خدمات پس از فروش( در سال  ندگانی: نمایتعهد کارکنان و عملکرد سازمان )مطالعه مورد ،یبا عنوان رابطه سبک رهبر ای¬مطالعه-9

 جیو عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار گرفت. نتا یتعهد سازمان ،یرهبر یمقاله رابطه سبک ها نیتوسط وردا خان  و همکاران انجام گرفت. در ا

 .ابدی یم شیرابطه افزا نیا ،یداشته باشد، اما در حضور تعهد سازمان  ریعملکرد سازمان تاثممکن است بر  یبود که سبک رهبر نیا از یحاک

 

 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور -ب
در کارکنان کارخانجات  یسرپرستان با تعهد سازمان یو سبک رهبر یموثر در بهره ور ینگرش به عوامل انسان نیبا عنوان رابطه ب یمطالعه ا -0

نفر از کارکنان تحت نظارت آنان از  161نفر از سرپرستان و  01انجام گرفت. بدین منظور  یو ساعتچ ییتوسط رضا 0931در سال  رانیا یمخابرات

انسانی بهره وری، نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل نگرش سنج عوامل و موانع  طریق

 پرسشنامه های تعیین سبک رهبری، توصیف رفتار رهبری و تعهد سازمانی پاسخ دادند. بر اساس نتایج این پژوهش بین نگرش سرپرستان به عوامل

جود دارد. در بهره وری و تعهد سازمانی زیردستان و بین سبک رهبری سرپرستان و تعهد سازمانی زیردستان رابطه معناداری و موثرانسانی 

همچنین ممکن است نگرش سرپرستان سبک رهبری آنان را پیش بینی کند. ولی بین نگرش سرپرستان و توصیف رفتار رهبری توسط زیردستان 

 نشدرابطه معناداری مشاهده 

و همکاران با هدف  انی¬یمتوسط رضا کر 0933با عنوان رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی در سال  یمطالعه ا -1

نشان داد که سبک رهبری مورد استفاده فرماندهان از نظر کارکنان سبک  جیبررسی رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی انجام گرفت. نتا

تعاملی یا تبادلی بود. فرهنگ سازمانی غالب فرهنگ عقالیی بود. باالترین نمره میانگین تعهد سازمانی به تعهد تکلیفی تعلق گرفت. بین  بریره

سبک رهبری تحول آفرین و تبادلی با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود داشت. بین سبک رهبری عدم مداخله )آزاد( با 

 تعهد سازمانی ارتباط معنی دار و معکوس وجود داشت. و گفرهن

 
 

 نوع و روش تحقیق3.
و در  بین متغیرها با استفاده از آزمون های آماری خواهد بود، تأثیرچون درپی توصیف  ،استو تحلیلی روش تحقیق از لحاظ اجرا، توصیفی 

 می باشد. استقرایی انجام می پذیرد، و از لحاظ هدف کاربردی -چارچوب استدالل قیاسی

                                                           
1 MclaggaN et al 
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 روش تحقیق3-1.
توصیفی بوده  و بر اساس روش مطالعات کتابخانه ای و روش  -تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا از نوع تحقیقات تحلیلی 

در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. پژوهش از راه پیمایش عبارت پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش انجام،  میدانی انجام گرفته است. 

جمع آوری اطالعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی      است از: 

 متغیرها صورت می پذیرد.

  جمع آوری اطالعات 3-2.
م هر مطالعه و پژوهش، وجود اطالعات قابل اتکاء و سرعت سهولت دسترسی به آن است. با داشتن این اطالعات فرصتی برای یکی از ضروریات مه

محقق فراهم می شود که جریان مطالعه و تجزیه و تحلیل داده ها را برای ارزیابی اهداف و فرضیات پژوهش پیگیری نماید. همچنین محقق این 

که صرف حداقل هزینه و وقت به اهداف مورد نظر دست یابد. در این پژوهش اطالعات مربوط به ادبیات پژوهش و  امکان را به دست می آورد

 مباحث تئوریک از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است.

 :جامعه آماری3-3.

پرشنامه برگشت داده نشده  85دالیل مختلف پرسشنامه به  022از تعداد شرکتهای مورد بررسی می باشد . کارمنداننفر  022جامعه آماری شامل 

 پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. 135است  لذا 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات4.

( فرض نابرابری میانگین های ANOVAاسمیرنوف، به وسیله آزمون تحلیل واریانس )-پس از آزمون نرمال بودن داده ها توسط آزمون کولموگروف

انجام شده است، که با توجه به ضریب معناداری به  SPSSسیدگی بررسی قرار گرفته است. که این فرآیند توسط نرم افزار آماری جامعه مورد ر

    پذیرفته و یا رد شدن فرضیات تعیین می شود. (spssبدست آمده از جداول خروجی نرم افزار  sigدست آمده آزمون های فوق )

 

 اعتبار و روایی پرسش نامه4-1.

را  ۹۸/۰این پرسشنامه را در بین مدیران یک سازمان اجرا کردند و با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ( ۲۸۹۱سالزمن و اندر کولک )

عتبار در مطالعه ای که بر بروی رهبران سازمان های دولتی انجام داد ، با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب ا( ۲۸۱۱گزارش داده اند. شیدر )

 را مشاهده کرد. ۹۹/۰

 بررسی عوامل جمعیت شناختی4-2.

 جنسیت:4-2-1.
 جنسیت افراد شامل  مرد و زن می باشد که در جدول زیر توصیف شده اند.

 ترکیب جنسیتیاز لحاظ  ینمونه آمار  یحاصل از بررس جینتا 1جدول 

 جنسیت

 شاخص های آماری

 فراوانی
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 %62 %62 102 مرد
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 %122 %11 15 زن

  %122 135 کل

 

 سن:.4-2-2
 سن افراد به پنج قسمت تقسیم شده است، که عبارتند از :

 سناز لحاظ  ینمونه آمار  یحاصل از بررس جینتا 2جدول

 سن

 شاخص های آماری

 درصد فراوانی فراوانی
درصد فراوانی 

 تجمعی

 05زیر 

 سال
5 3.9% 3.9% 

35-05 

 سال
55 42.9% 44.4% 

45-38 

 سال
59 40.8 69% 

48-55 

 سال
15 11.1 26.1% 

 55باالی 

 سال
3 1.2% 122% 

  %122 135 کل

 

 
 سال هستند 05-35و  45-38بیشترین سن شرکت کنندگان در این تحقیق دارای میانگین سنی 0باتوجه به نمودار 

 آماری تجزیه و تحلیل استنباطی داده های4-4. 

 بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق 3جدول 

 متغیرهای مورد بررسی
 شاخص های آماری

 انحراف معیار میانگین

 2.419 3.28 نوع نگرش مدیران به نیروی انسانی

 2.510 3.82 تعهد سازمانی

 2.419 4.01 رهبریسبک 

 

 گیری نتیجه5.
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 بورس در شده پذیرفته شرکتهای سازمانی تعهد با رهبری سبک و انسانی نیروی به مدیریت نگرش نوع ی رابطه بررسی تحقیق این انجام از هدف

 از حاصل نتایج. شد پرداخته پرسشنامه طریق از اماری جامعه افراد از ها داده اوری جمع به شده، ارائه فرضیات بررسی جهت. باشد می بهادار اوراق

 هابه صورت کلی به شرح ذیل میباشد: داده تحلیل و بررسی

 

 

 

 

 های تحقیقبندی یافتهجمع 4جدول 

یه
رض

ف
جه عنوان فرضیه 

تی
ن

 

۲ 

بین نوع نگرش مدیران به نیروی انسانی و نوع سبک 

شرکتهای پذیرفته رهبری با تعهد سازمانی 

 شده اوراق بهادار

ید
تای

 

۲-

۲ 

بین نوع نگرش مدیران به نیروی انسانی با تعهد سازمانی 

شرکتهای پذیرفته شده اوراق در 

 داری وجود دارد.ی معنیرابطه بهادار

ید
تای

 

۱-

۲ 

با تعهد سازمانی در  رهبری دستوریبین سبک 
شرکتهای پذیرفته شده اوراق 

 داری وجود دارد.ی معنیرابطه بهادار

ید
تای

 

3-

۲ 

با تعهد سازمانی  سازرهبری توانمندبین سبک 
شرکتهای پذیرفته شده اوراق 

 وجود دارد.داری ی معنیرابطه بهادار

ید
تای

 

4-

۲ 

شرکتهای با تعهد سازمانی در  خودرهبریبین 

ی رابطه پذیرفته شده اوراق بهادار

 داری وجود دارد.معنی

ید
تای

 

 

 یشنهادهاپ5-2.

 در تحقیق حاضر پیشنهادها به دو منظور ارائه می گردد :

 الف( پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق
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ی نوع نگرش مناسب مدیر به نیروی انسانی های الزم بوسیلهارتقای تعهد سازمانی آنها از طریق فراهم کردن زمینهاهمیت دادن به نیروی انسانی و 

 تواند سازمان را در تحقق اهدافش یاری رساند.و سبک رهبری متناسب با ویژگیها و نیازهای روانی آنها که می

 و ارتقای تعهد سازمانی نیروی انسانی سازمان. ی سبکهای رهبریالگو برداری از سازمان شهرداری و توسعه

 پیشنهادها برای محققان آتی : -ب

 نوع نگرش مدیران به نیروی انسانی و نوع سبک رهبری با تعهد سازمانی در سازمانهای غیره دولتی  را مورد بررسی قرار دهند -

 عهد سازمانی کارکنان را مورد بررسی قرار دهند پیشنهاد میگردد محققان محترم تاثیر رعایت اخالق حرفه ایی بر میزان ت-
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