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 متغیر بٍ با تًجٍ سازماوی وًآيری بر آفریه تحًل رَبری سبک تأثیر بررسی

  ایران پاستًر اوستیتً کارکىان بیه در اجتماعی سرمایٍ میاوجی
 

 2داوا اهلل ريح ،1رمضان مجید

 ایراى فيرٍزکَُ، فيرٍزکَُ، ٍاحد اسالهی آزاد داًطگاُ هدیریت، گرٍُ استادیار  1
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 چکیدٌ

سازهاًی با تَجِ بِ هتغير هياًجی سرهایِ  ًَآٍریبر  آفریي تحَلسبک رّبری  تأثيرّدف از اًجام پژٍّص حاضر، بررسی 

ام ایي تحقيق استفادُ ضدُ است. ّوبستگی برای اًج -اجتواعی در بيي کارکٌاى اًستيتَ پاستَر ایراى، بَد. از رٍش تَصيفی

ًفر ّستٌد، جْت تعييي  365 ّا آىباضٌد کِ تعداد  پاستَر ایراى هی اًستيتَجاهعِ آهاری تحقيق حاضر ضاهل کلية کارکٌاى 

ًفر  116حداقل حجن ًوًَِ الزم، از فرهَل کَکراى برای جاهعِ هحدٍد استفادُ گردید کِ بر اساس آى، حجن ًوًَِ الزم 

ی ّبررسبک هتغير  3است ٍ  سؤال 44تحقيق از ابسار پرسطٌاهِ استفادُ ضد کِ دارای  هتغيرّای. برای بررسی تعييي ضد

ضد،  تائيدضریب آلفای کرًٍباخ  ٍسيلِ بِ ّا ًاهِ پرسص. پایایی سٌجد هیسازهاًی را  ًَآٍری، سرهایِ اجتواعی ٍ آفریي تحَل

قرار  تائيدهَرد  تائيدیتَسط تحليل عاهلی  ّا آىتيد داًطگاُ ٍ رٍایی سازُ تَسط جوعی از اسا ّا ًاهِ پرسصرٍایی هحتَایی 

 ّا دادُآهار استٌباطی از ًَع پاراهتریک، از قبيل آزهَى کَلوَگرٍف اسويرًَف برای اطويٌاى از ًرهال بَدى  ّای رٍشگرفت. از 

 ّای یافتِ تریي هْناستفادُ ضدُ است.  ّا فرضيِسرل جْت آزهَى لي افسار ًرمٍ هدل هعادالت ساختاری ٍ تحليل هسير بِ کوک 

دارد، سبک  تأثيرسازهاًی  ًَآٍریبا تَجِ بِ هتغير هياًجی سرهایِ اجتواعی بر  آفریي تحَلتحقيق ًطاى داد کِ، سبک رّبری 

 ثيرتأسازهاى  ًَآٍریهدیراى ارضد بر  ّای تينّای اجتواعی  دارد، سرهایِ تأثيراجتواعی  ّای سرهایِبر  آفریي تحَلرّبری 

 دارد.  تأثيرسازهاى  ًَآٍریبر  آفریي تحَلدارد، سبک رّبری 

 

 سازهاى ًَآٍری اجتواعی، سرهایِ ،آفریي تحَل رّبریَای کلیدی:  ياژٌ
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