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 با  رهبري  سبكهاي  ابطهر  در بررسي  فرهنگي  بين  رويكردي

  در  كاركنان  شغلي  و خشنودي  اثربخشي

  اصفهان  فوالد مباركه  مجتمع
    

 

  ∗∗∗∗دكتر حميدرضا عريضي

   

  

   چكيده

  فوالد مباركه  و عملكرد كاركنان  را با رضايت  و عملكرد مديران  رفتار رهبري  بين  رابطه  پژوهش  اين   

  رفتار آنها منجر شده  براي  دو عامل  به  غربي  هاي با نمونه  ها در مورد رفتار مديرانبيشتر پژوهش. كند مي  بررسي

آنها   فوالد و سرپرستان  مجتمع  نفر از كاركنان ٢٣٥  پژوهش  در اين. اند گرفته  نام  كار و ساختده مالحظه  كه  است

  عملكرد پاسخ  و پرسشنامه  شغل  توصيف  خص، شا رفتار رهبري  توصيف  پرسشنامه  شامل  پژوهش  ابزارهاي  به

  دهند كه مي  نشان  نتايج.  گرفت  نيز انجام  خدمت  ترك  به  و تمايل  غيبت  شامل  رفتار اجتنابي  دادند و سنجشهاي

  به  آمد كه  دست  به  غربي  هاي از نمونه  متفاوت  دارد اما دو عامل  رابطه  و عملكرد كاركنان  با رضايت  رفتار مديران

  تفاوتهاي  ها در چارچوب يافته. شد  نامگذاري  خيرخواهانه  و پدرانه  جويانه  رفتار تسلط) ١٩٨٣(  از ايمن  تبعيت

  .اند تفسير شده  فرهنگي

   

  
  ترك  به  ، تمايل كاركنان  اجتنابي  ، رفتارهاي خيرخواهانه  ، رفتار پدرانه جويانه  رفتار تسلط: كليد واژگان

   شغلي  ، خشنودي دمتخ

   
   
   

                                                 
   اصفهان  دانشگاه  و روانشناسي  تربيتي  علوم  دانشكده  علمي  عضو هيأت - ∗
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   مقدمه

  رهبري  تعاريف  ابتدا انواع  بخش  در اين   

  بر سبكهاي  از آن  و پس  معرفي  اجمال  به

  در پژوهش  كه  كار و ساختده مالحظه  رهبري

  .شود دارند تمركز مي  حاضر اهميت

فرد   يا ظرفيت  توانايي  توان را مي  رهبري   

و   ، مديريت كردن  ، راهنمايي كردن  رهبري  براي

  دانست  و عقايد ديگران  الافع  نيز هدايت

از   كه  است  فرايندي  رهبري )١،۱۹۹۰كوت(

را   گروه  اعضاي  از افراد بقيه  برخي  آن  طريق

تأثير   تحت  خاص  گروهي  هدفهاي  به  نيل  براي

را با دو بعد   رفتار رهبري. دهند قرار مي

  است  عملكرد وي  بعد اول. اند كرده  توصيف

  توصيف  از قبيل  تكليف  به  مربوط  فعاليتهاي  كه

. دهد مي  را توضيح  نقشها و غيره  هدفها، توزيع

  حمايتهاي  از مجموعه  عبارت  بعد دوم

  خويش  رهبر از پيروان  كه  است  روانشناختي

  بين  هاي مقايسه  براي. آورد مي  عمل  به

  توصيف متعدد  در كشورهاي  ، رهبري گيفرهن

و   ؛ اشميت١٩٩٧، ٢ و الك  هويي(  است  شده

  ماهيت). ١٩٨٨ ٤ سيتسكي  ؛ اسون١٩٩٢، ٣ يه

نيز در   رفتاري  سبكهاي  يا توصيفي  هنجاري

  دن(  است  مورد نظر قرار گرفته  رهبري  تعريف

                                                 
1 - Kotter 
2 - Hui & Luk 
3 - Schmidt & Yeh 
4 - Sventsitsky 

و   ، مكنزي ، ويلد روم ، تيري ، كوپمن هارتوگ

 ).١٩٩٧ ٥جارموز

  اشتراك  وجوه  با رهبري  هر چند مديريت   

شد   قائل  دو تفكيك  اين  بسيار دارد اما بايد بين

  رهبري  گاهي )١٩٧٧، ٦ ؛ زالزنيك١٩٩٠كوتر، (

  متعدد مديران  از نقشهاي  يكي  عنوان  به

  دن .).١٩٨٩، ٧ مينتزبرگ(  است  شده  توصيف

  دهايرويكر) ٢٠٠١(  و كوپمن  هارتورگ

  چهار دسته  را به  در مورد رهبري  نظري

  ، رويكرد سبك)١٩٤٠تا(  رويكرد صفات

) ١٩٨٠تا (  ، رويكرد اقتضائي)١٩٦٠تا (  رهبري

در . كنند مي  جديد تقسيم  و رويكردهاي

هر   كرد كه  رويكردها بايد توجه  اين  مقايسه

در . هستند  مطرح  همزمان  چهار رويكرد اينك

  با پديدآئي  سخت  علوم  بر خالف  روانشناسي

  قبلي  رويكرد جديد، رويكردهاي  يك  و تثبيت

  .يابند نمي  زوال

  كوهني  پارادايم  ديگر، نظريه  عبارت  به   

رويكرد   با پديدآئي  كه  نيست  درباره آنها صادق

شود  محو مي  تدريج  به  جديد، رويكرد قبلي

  ).١٣٨٣ ، سيف  ، ترجمه٢٠٠١، ٨هرگنهان(

مركز ) ٢٠٠١(  و كوپمن  هارتورگ  دن   

  سؤال  اين  به  را پاسخ  رويكرد صفات  توجه

  در سبك  كه  كيستند؟ در حالي  رهبران: دانند مي

                                                 
5 - den hartog, Koopman, Thierry, 
Wilderom, Maczynki & Jarmuz 
6 - Zaleznik 
7 - Mintzberg 
8 - Hergenhan 



 ...اثر بخشی  با  رهبري  سبكهاي  رابطه  در بررسي  فرهنگي  بين  رويكردي

  

  چه  رهبران  كه  است  اين  مهم  موضوع  رهبري

پژوهشها در   دهند؟ مهمترين مي  انجام  كاري

  بر طبق  هك  اوهايو است  مطالعات  رهبري  سبك

و   ١كاري مالحظه  رهبري  دو سبك  آن

و   فاليشمن(شداند   ناخته   ٢دهي ساخت

  ).١٩٦٢،  ٣هاريس

پژوهشها   اين  به  متعددي  هر چند انتقادات   

، ٥، كورمن١٩٩٣، ٤ مثالً بريمن(  است  شده

  از نظريات  ، هنوز يكي حال  ، با اين)١٩٦٦

و   هارتوگ  دن(  است  تأثيرگذار در رهبري

  درجه  به  مربوط  دهي  ساخت). ٢٠٠١،  كوپمن

  دهي  رهبر در ساخت  شخص  كه  است  فعاليتي

  انجام  خود و زير دستانش  نقش  و تعيين

  بعد نمره  در اين  كه  ، فردي بنابراين. دهد مي

  ، انتقال ريزي برنامه  باال بگيرد از طريق

  آزمايشو   زماني  جدول  ، تعيين اطالعات

  كه  دارد، در حالي  فعال  نو نقشي  هاي انديشه

  بين  اعتماد متقابل  به  اشاره  كاري  بعد مالحظه

  احساسات  و رعايت  رهبر و زيردستان

  و ارتباط  كار با همدلي  رهبر مالحظه.  آنهاست

بر   كند كه برقرار مي  رابطه  با زيردستان  متقابل

زير   احساسات  د و رعايتعقاي  به  احترام  مبناي

بعد   در اين  كه  ، رهبري بنابراين.  است  دستانش

                                                 
1 - consideration 
2 - intiating strucrure 
3 - Fleishman & Harris 
4 - Bryman 
5 - Korman 

با زير   جو همدلي  باال بگيرد در يك  نمره

  .كند مي  زندگي  دستانش

هر دو بعد   رابطه  اند كه داده  پژوهشها نشان   

،  كورمن(  است  پايين  با عملكرد زيردستان

و   ريكا بعد مالحظه  اما رابطه). ١٩٦٦

 ١٩٧٤، ٦ باين(  است  باال بوده  شغلي  خشنودي

و   ، مورفي كر، شريشايم). ١٩٧٣،  و فاليشمن

  با افزايش  دريافتند كه) ١٩٧٤( ٧ استاگديل

  از سبكهاي  زيردستان  انتظارات  ميان  توافق

و   كاري  مالحظه  از سبك  اعم  مديران  رهبري

  شده  مشاهده  رهبر و رفتارهاي  دهي  ساخت

  افزايش  و عملكرد كاركنان  ، خشنودي واقعي

  زاده و مهرابي  ، شكركن نام  نوين.  خواهد يافت

را   شخصيتي  ويژگيهاي  رابطه) ١٣٨١(هنرمند 

  بررسي  ده  كار و ساخت  مالحظه  با دو سبك

  با سبك  تمكين  عامل  كردند و دريافتند كه

دار،  خويشتن  كار و عوامل  مالحظه  رهبري

و   كار، پرخاشگري  ، خودپسند، مالحظه شكاك

  رابطه  ده  ساخت  رهبري  با سبك  حساس

  .دارند

رفتار   پژوهش  از سه  اي در مجموعه   

و از ديد   فرهنگي  از ديد بين  ايراني  مديران

آنها مورد   زير دست  و سرپرستان  كاركنان

؛ ١٩٨٣، ٨و چمرز  ايمن(  قرار گرفت  بررسي

  با توجه). ١٩٦٩و چمرز،  ١٩٦٧و چمرز،  ٩واف

                                                 
6 - Bain 
7 - Kerr, Schresheim, Murphy & Stagdill 
8 - Ayman & Chemers 
9 - Foa 
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  به  پژوهش  اين  هاي يافته  كه  اين  به  توجه

  سبك  در تبيين  در كنار هم  مجموعه  صورت

طور   دارند به  اهميت  ايراني  مديران  رهبري

  را بازنگري  پژوهش  در زير هر سه  خالصه

  .كرد  خواهيم

) ١٩٨٣(و چمرز   ايمن  در پژوهش   

، ٢استوگديل( ١رفتار رهبر  توصيف  شنامهپرس

  در نه  نفر از كاركنان ١٤٢  بر روي )۱۹۶۳

اجرا   در ايران  بزرگ  صنعتي  شركت  يك  بخش

رفتار   پذيري تعميم  آنها ارزيابي  هدف. شد

  در پژوهشهاي  بود كه  هايي رهبر در نمونه

آنها . بود  آمده  دست  به) اروپا و آمريكا(  غربي

  هاي و مؤلفه  درستنمايي  بيشينه  دو روشبا 

  رفتار رهبر را تحليل  توصيف  ، پرسشنامه اصلي

  بارهاي  بيشترين  سؤال ١٣. نمودند  عاملي

  دو عامل  را بر روي  در هر دو روش  عاملي

  سؤالي ١٣  آمده  دست  به  شكل. دادند  نشان

  سؤاالت  اصلي  با شكل ٩٥/٠  همبستگي

  به  دو عامل) ١٩٨٣(و چمرز   نايم.  داشت

  پدرانه  عامل  ترتيب  را به  آمده  دست

  .ناميدند  جويانه  و رفتار تسلط  خيرخواهانه

ديگر   سؤالها، دو سؤال  اين  مجموعه  آنها به   

  زياد ايده  با دقت  شده  افزوده  افزودند سؤالهاي

در . كردند مي  را منعكس  اصلي  عوامل  نظري

  اصلي  توجه) ١٩٨٣(و چمرز   ايمن  پژوهش

                                                 
1 - Leader Behavior Description 
Questionaire 
2 - Stogdill 

  كاركنان  در بين  رهبري  فرهنگي  بين  مفهوم

  بدنه  به  دو سؤال  از نظر آنها افزودن. بود  ايراني

رفتار رهبر   توصيف  پرسشنامه  سؤاالت  اصلي

  جمله.  است  عوامل  اين  كردن  شفاف  براي

 و  كلي  بعد ارزشيابي  يك»  است  مدير خوبي«

  براي  رهبري  الگوي»  است  مانند پدر مهربان«

  اول  سؤال. سازد مي  را منعكس  ايراني  مديران

 ٩٥/٠  بار عاملي  دوم  و سؤال ٨٩/٠  بار عاملي

  خيرخواهانه  پدرانه  عامل  يعني  اول  عامل  روي

از   ايراني  داد نظر كاركنان مي  نشان  داشتند كه

  رفتار پدرانه  كه  ستا  ، مديري مدير خوب  يك

) ١٩٦٩(چمرز   در پژوهش. دارد  خيرخواهانه

رفتار   بود كه  شده  خواسته  ايراني  از كاركنان

. كنند  بندي خود را درجه  آمريكائي  سرپرستان

در   گردسازي بال  مذكور در شركت  تحقيق

زير   ايراني  كاركنان  بود كه  گرفته  انجام  اصفهان

در . كردند كار مي  آمريكايي  نظر سرپرستان

  توصيف  از پرسشنامه) ١٩٦٩(چمرز   پژوهش

شد و   استفاده) ١٩٦٣،  استوگديل(رفتار رهبر 

  عاملي  تحليل  براي  اصلي  هاي مؤلفه  از روش

  در اين. آمد  عمل  به  استفاده  پرسشنامه  سؤاالت

  بود كه  آمده  دست  منفرد به  عامل  يك  پژوهش

  كاري و مالحظه  دهي  ساخت  رفتارهاي  در آن

  به  در نتايج  تفاوت. بود  شده  با يكديگر تركيب

و ) ١٩٦٩(چمرز   در دو پژوهش  آمده  دست

  تصنعي  كه  بيشتر از اين) ١٩٨٣(و چمرز   ايمن

  اي نمونه  به  باشد مربوط  آماري  و يا روشهاي

در . اند در مورد آنها نظر داده  كاركنان  كه  است
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  مديران  درباره) ١٩٦٩(چمرز   پژوهش

) ١٩٦٩(و چمرز   ايمن  و در پژوهش  آمريكائي

  ايراني  كاركناناز نظر   ايراني  مديران  درباره

دو   اين  نتايج  با مقايسه.  است  شده  بررسي

  نتيجه) ١٩٨٣(و چمرز   ، ايمن پژوهش

  ضمني  نظريه  يك  ايراني  كاركنان  گيرند كه مي

  است  دو عاملي  دارند كه  ايراني  مديران  درباره

  خيرخواهانه  رفتار پدرانه  عامل  و در آن

  و عامل)  مدير خوب  مترادف(  تر است اثربخش

  اما كاركنان. نيز وجود دارد  جويانه  رفتار تسلط

  مديران  درباره  ضمني  نظريه  يك  ايراني

منفرد   عامل  يك  فقط  در آن  دارند كه  آمريكائي

  ساخت  دهنده  بازتاب  از سؤالهاي  تركيبي  كه

اثر . وجود دارد  است  كاري و مالحظه  دهي

در   خيرخواهانه  فتار پدرانهر  تر بودن بخش

  شده  داده  نشان) ١٩٦٧(فوا و چمرز   پژوهش

  سنجش  آنها دو ابزار براي  در پژوهش.  است

  توسط  كار كه  در محيط  اجتماعي  رفتارهاي

  اصلي  بود و شكل  شده  طراحي  پژوهشگران

  به (LBDQ) رفتار رهبر  توصيف  پرسشنامه

  نيز از رفتارهاي پيامدها  براي.  كار رفت

از   غيبت(  اجتنابي  رفتارهاي  شامل  زيردستان

. شد  استفاده)  شغل  ترك  به  كار و تمايل  محيط

مانند   ساختده  عامل  سؤاالت  آنها دريافتند كه

  صورت  به» كند بد انتقاد مي  از كارهاي«

  متقابل  احترام  را از حالت  موقعيت  دستوري

  كنند كه تصور مي  يردستانكند و ز مي  خارج

شوند  اند و استثمار مي قرار گرفته  كنترل  تحت

از خود ظاهر   اجتنابي  رفتارهاي  آن  تبع  و به

از   قبل  كه  گانه سه  پژوهشهاي  اين. سازند مي

  در محيط  رهبر آرماني  بررسي  براي  انقالب

  يك  دهنده  اند نشان شده  انجام  ايران  صنايع

در مورد انتظار   فرهنگي  بين  ضمني  هنظري

  اين.  خود است  از مديران  ايراني  كاركنان

در   رفتار رهبري  توصيف  بين  پژوهشها تفاوت

  را نشان  آمريكائي  اي و نمونه  ايراني  اي نمونه

  .دهد مي

در اروپا و   مديران  نمونه  بر روي  پژوهش   

  به  ر مديرانرفتا  پايا براي  آمريكا دو عامل

و   دهي  ساخت  اول  عامل.  است  داده  دست

  هيجاني  عامل  و ديگري ١تكليف  به  معطوف

؛ ١٩٥٨، ٣بيلز(  است  كاري يا مالحظه ٢اجتماعي

؛ ١٩٧٣،  ؛ فاليشمن٥،١٩٧٢؛ فيدلر١٩٥٣، ٤كارتر

؛ كوپر و ١٩٦٩،  ؛ استاگديل١٩٥٣، ٦و كاتز  كان

  يد تصور كرد كهنبا  حال  با اين )٢٠٠٠،  ٧الك

در اروپا و آمريكا در   آمده  دست  به  نتايج

  ٨هافستد. ديگر نيز معتبرند  فرهنگهاي

  كه  باور است  بر اين) ١٩٨٠  ، ب١٩٨٠  الف(

فرهنگها معتبر   ها در بقيه و نظريه  نتايج  اين

  ديگر نشان  پژوهشگران  همچنين. نيستند

  شود كه مي  ببس  فرهنگي  تأثير تنوع  اند كه داده

                                                 
1 - task directed 
2 - socioemotional 
3 - Bales 
4 - Carter 
5 - Fiedler 
6 - Kahn & Katz 
7 - Cooper & Lock 
8 - Hofstede 
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  به  در جامعه  و رهبران  رفتار مديران  پديده

مثالً، چمرز و (شود   ديده  متنوعي  شكلهاي

؛ ١٩٩١، ١و لوسر  ؛ لودن١٩٥٥،  همكاران

،  و همكاران  ٣؛ تراينديس١٩٩٢، ٢ موريسون

  از بيان  شكلي  پدرانه  رفتار خيرخواهانه). ١٩٩٤

،  همكاران و  ايمن(باشد  فرهمند مي  رهبري

  هستند كه  فرهمند رهبراني  رهبران). ١٩٨٣

دارند و   خويش  پيروان  براي  جاذبي  شخصيت

  انجام  براي  ديگران  متحد كردن  از توانايي

  پر شور و مشتاق  شكلي  دشوار به  تكاليف

: فرهمند  از رهبران  مثالهايي. برخوردارند

وليوار، ب  ، سيمون ، ناپلئون لوتركينگ  مارتين

  ، رهبري حال  با اين. و نظاير آنها هستند  گاندي

  ، كه در جوامع  مختلفي  شكلهاي  فرهمند، به

بروز   آنهاست  فرهنگي  با شرايط  متناسب

 )٢٠٠١،  ٤شيراو و لوي(كند  مي

از   سبكي  خصوص  به  خيرخواهانه  رهبري   

و چمرز،   ايمن(  در ايران  كه  است  رهبري

  و روسيه )١٩٩٢،  ٥كونيگزبرگ(  آلمان، )١٩٨٣

  .وجود دارد )١٩٩٢، ٦و ادكايند  گزمن(

  توسط  شده  ارائه  مثالهاي  با وجود اينكه   

از يكديگر   بسيار متفاوت  نويسنده  سه  اين

  در اين  اند كه داده  باشند اما آنها نشان مي

                                                 
1 - Loden & Loeser 
2 - Morrison 
3 - Triandis 
4 - Shiraev & Levy 
5 - Koenigsberg 
6 - Gozman & Etkind 

 - رفتار پدرانه  كشورها رهبر بايد در قالب

  .ظاهر شود  خيرخواهانه

هيتلر،   ايدئولوژي) ١٩٩٢(  كونيگز برگ   

پروستوريكا از   و ادكايند و رفتار رهبران  گزمن

) ١٩٨٣(و چمرز   ، و ايمن گورباچف  قبيل

  رفتار پدرانه  را در قالب  ايراني  رفتار مديران

در   كه  در حالي. كنند مي  تبيين  خيرخواهانه

فرد   يك  شرهبر فرهمند بايد در نق  چين

، پژوهشها در  همزمان. ظاهر شود  اخالقي

  در اين  اند كه داده  هند نشان  فرهنگي  شرايط

  پرستار و پرورش  كشور مدير معموالً در نقش

و   هويي(شود  ظاهر مي  خويش  كاركنان  دهنده

 ).١٩٩٧، ٧ الك

خود   در مقاله) ١٩٨٣(و چمرز   ايمن   

  اسالمي  ومتهايبودند در حك  پيشنهاد كرده

  اجتماعي  رابطه  هنجارهاي  كه  خاورميانه

  صنعتي  پيش  كاري  گروههاي  به  مربوط

  با ايران  مشابهي  الگوي  است  باشند ممكن مي

  نقشهاي  به  صنعتي  پيش  روابط  اين. شود  يافته

باز   كشاورزي  دوره  به  مربوط  خانوادگي

  اند كه داده  ندو پژوهشگر نشا  اين. گردد مي

  هاي در نمونه  كه  رفتار رهبري  سنجش  الگوي

رفتار   است  آمده  دست  به  و آمريكايي  اروپايي

  قبلي  با نتايج  كند كه نمي  را تبيين  ايراني  مديران

  ايراني  مديران  در بين) ١٩٦٩چمرز، (

  اين  انجام  از زمان  از آنجا كه.  داشت  همخواني

گذرد و در  مي  سال ٢٢حدود ) ١٩٨٣(  تحقيق

                                                 
7 - Hui & Luk 



 ...اثر بخشی  با  رهبري  سبكهاي  رابطه  در بررسي  فرهنگي  بين  رويكردي

  

  تحوالت  و سياسي  صنعتي  از لحاظ  ايران

نظر   به  آنها موجه  ، تبيين است  داده  رخ  عظيمي

  .رسد نمي

  اي جنبه  به  فوق  از پژوهشهاي  در هر يك   

  شك  اما بدون.  است  شده  توجه  رابطه  از اين

د با مور  پژوهشها در اين  از مهمترين  يكي

و چمرز   ايمن  پژوهش  فرهنگي  عامل  به  توجه

  . است) ١٩٨٣(

  ايران  از انقالب  پيش  آنها دقيقاً به  تحقيق   

 ١٩٨٣  در سال  آن  شود، اما گزارش مي  مربوط

انتشار  ١ كاربردي  روانشناسي  در مجله  ميالدي

  هاي يافته  دنبال  آنها به  پژوهش.  است  يافته

  و بر اساس) ١٩٦٩(مرز چ  پژوهشي

.  گرفت  انجام  تحقيق  در آن  وي  پيشنهادهاي

  بود كه  خود دريافته  در پژوهش  وي

  تنها توسط  در ايران  رفتار مديران  بندي درجه

و   گرانه دو رفتار مالحظه  در آن  كه  عامل  يك

  وي. گيرد مي  اند انجام شده  تركيب  ساختاري

  نظريه  خود به  هاي يافته  نتايج  توجيه  براي

. كرد  اشاره  ايرانيان  در بين  رهبر آرماني  ضمني

  دو عامل) ١٩٦٩(چمرز   هر چند در تحقيق

و چمرز   ايمن  اند اما در پژوهش شده  تركيب

  .آمدند  دست  مجزا به  دو عامل) ١٩٨٣(

  توسط (ILT) ٢رهبري  ضمني  نظريه   

  بندي درجه  جيهتو  براي  بسياري  پژوهشگران

در .  است  كار رفته  به  از مديران  كاركنان

                                                 
1 - Journal of Applied Psychology 
2 - Implicit Leadership 

، ١٩٨٤، ١٩٧٨(  و همكاران ٣اخير لرد  سالهاي

  شكلهاي )١٩٩١( ٤و لرد و ماهر) ١٩٨٦

) ١٩٦٩(چمرز . اند داشته  را بيان  از آن  متعددي

مدير   يك  براي  ايرانيان  كرد كه پيشنهاد مي

  آن  طبق  كهدارند   ضمني  اي نظريه  مطلوب

و  ٥ كاري  مالحظه  ، مدير واجد ويژگيهاي نظريه

  . است  ٦و ساختاري

موجود   عوامل  حاضر يافتن  پژوهش  هدف   

  و رابطه  فوالد مباركه  مجتمع  در رفتار مديران

  و رفتارهاي  كاركنان  آنها با عملكرد و رضايت

  خدمت  ترك  به  و تمايل  غيبت  از قبيل  اجتنابي

  .باشد يم

   

   روش

  و دفتري  فني  نفر از كاركنان ٢٣٥. آزمودنيها

  ١٣٨٠  در سال  فوالد مباركه  مجتمع

                                                 
3 - Lord 
4 - Maher 
5 - consideration 
6 - structured 
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 حاضر  و پژوهش  گذشته  در تحقيقات  رهبري  سبكهاي  پايايي  ضرايب. ١  جدول

  محاسبه  روش   تحقيق  سال  پژوهشگر  نام

  پايايي

  رهبري  سبك

   گرانه مالحظه

  رهبري  سبك

   ختاردهسا

      تنصيف     و گودرزي  اميري

      كرانباخ     و شكركن  قائمي

      تنصيف     و شكركن  منظري

          

          

 
  


