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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship
between authentic leadership style with job interest of
General Sport and Young offices employments of west
provinces of Iran. Study population was all
employments and staff of General Sport and Young
offices of west provinces of Iran (N=300). Sampling was
done through category-simple sampling using Morgan
Korsji Table (n=185). Study tools were two standard
questionnaires
included
authentic
leadership
Questionnaire of Ovelyo, Gardner et al (2007) and Job
Interest Questionnaire of Lodahal and Kejner (2001) that
their reliabilities were reported 0.834 and 0.779
respectively. For data analyzing, descriptive and
inferential statistics were used. Study results showed
significant positive correlation between authentic
leadership style and its factors with job interest of
employments. The results of multiple regression showed
that basic leadership style can define and predict 0.240
of job interest changes. Based on the results, it can be
suggested to managers of these organizations for
improving interest of employments to their jobs and
increasing their attitude and thoughts to organization and
also improving organization performance, consider
authentic leadership as their management style.
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چکیده
 بررسي رابطه بین سبک رهبری اصیل و دلبستگي،هدف از انجام این تحقیق
 جامعه.شغلي کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غرب کشور ميباشد
 شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غرب،آماری تحقیق
- به صورت طبقها، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان.)N=300( کشور بود
 دو پرسشنامه، ابزار مورد استفاده تحقیق.)n=184(  تصادفي تعیین شد-ی
) و دلبستگي شغلي لوداهل و3001( استاندارد رهبری اصیل اولیو و همکاران
. گزارش شده است0/119  و0/835 ) بوده که پایایي آنها به ترتیب3001( کجنر
 نتایج. از آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد،برای تجزیه و تحلیل دادهها
 ارتباط مثبت و معنادار بین رهبری اصیل و مؤلفههای آن با دلبستگي،تحقیق
 نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که، همچنین.شغلي کارکنان را نشان داد
 از تغییرات دلبستگي شغلي کارکنان0/355 رهبری اصیل توان پیشبیني و تبیین
را دارد؛ بنابراین به مدیران این سازمانها پیشنهاد ميشود که جهت بهبود
نگرشها و دیدگاههای کارکنان نسبت به شغل و افزایش دلبستگي آنها به
 زمینه را برای به کار گیری،سازمان و متناسب با آن افزایش عملکرد سازمان
.سبک رهبری اصیل در سازمانهایشان فراهم کنند

واژههای کلیدی
. ادارات ورزش و جوانان، کارکنان، دلبستگي شغلي،رهبری اصیل
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مقدمه
امروزه ،سازمانها رکن اصلي جامعه را تشکیل داده و دو عامل
بسیار مهم و حیاتي آن عبارتاند از :مدیریت که مهمترین
عامل در حیات ،رشد ،بالندگي یا مرگ سازمان محسوب
ميشود و دیگری انسانها که گردانندگان اصلي هر سازمان
ميباشند ( .)1توسعه کمي و کیفي ورزش در کشورمان نیازمند
سازمانهای ورزشي اثربخش و مدیران ورزشي الیق ،کارآمد و
شایسته است .تحقق اثربخشي سازمانهای ورزشي در گرو
مدیراني است که از ویژگيهای ذاتي و اکتسابي مدیریت
بهرهمند باشند ( .)1در سازمان یکي از ارکان حیاتي ،رهبری
ميباشد .بدون وجود رهبری ،ممکن است حلقه اتصال موجود
در میان اهداف فردی و سازماني ،ضعیف شود؛ این موضوع
ميتواند به موقعیت نامطلوبي منجر شود که در آن ،کل
سازمان کارایي و کفایت خود را از دست داده و از دستیابي به
اهداف خویش بازبماند ( .)3نیروی انساني هر سازمان نیز به
عنوان مهمترین منبع راهبردی ،در رسیدن به هدفهای
سازماني نقش مهمي را ایفا نموده و نیروی محرکه سازمان
محسوب ميشود؛ بنابراین ،تصورات و نگرشهای آنان به
شغلشان در حیات ،کارآیي و اثر بخشي سازمان اثرگذار
ميباشد .)9( .امروزه در کشور ما ،وزارت ورزش و امور جوانان
به عنوان متولي اصلي ورزش کشور محسوب ميشود و ادارات
کل ورزش و جوانان استانها نیز زیر نظر این وزارتخانه در
سطح استانها مشغول فعالیت هستند .وزارت ورزش و جوانان،
عاليترین مرجع رسیدگي به مسائل مربوط به ورزش و جوانان
در ایران است که اهداف مهمي را در این رابطه در پیش دارد؛
بنابراین ادارات ورزش و جوانان در سطح استانها نیز از جمله
سازمانهایي هستند که نقش بسیار ارزندهای را در امر ورزش
کشور دارا ميباشند و بهبود عمل این ادارات باعث پیشرفت
هر چه بیشتر ورزش کشور ميشود (.)5
برخي از پژوهشگران معتقدند که سبکهای قدیمي
رهبری برای عصر حاضر مفید نیست و به گونهای از رهبری
نیاز است که به کمک آن بین اهداف سازمان و نیازهای
کارکنان تعادل ایجاد شود ( .)13نظریه رهبری اصیل،
جدیدترین و کاملترین رویکرد رهبری است که در سالهای
اخیر مطرح شده است .نظریه رهبری اصیل ،برای نخستین بار
در سال  3005میالدی از سوی مؤسسه رهبری گالوپ از
دانشگاه نبراسکا -لینکولن مطرح شد .تمایز اصلي این نظریه
با نظریههای اخیر در زمینه رهبری این است که تئوری
رهبری اصیل کليتر است و بر سازههای ریشهای تمرکز دارد

( .)3رهبران اصیل کساني هستند که به خودشناسایي رسیده و
از چگونگي رفتار و عقاید خود آگاهي دارند .آنها از بینش
ارزشي -اخالقي برخوردارند و از دانش و توانمندیهای
دیگران که در کنار آنها فعالیت ميکنند ،شناخت دارند .رهبران
اصیل مطمئن ،امیدوار ،خوشبین و منعطف هستند و
شخصیت بسیار اخالقگرا دارند ( .)10اعتماد و بهطور خاص
اعتماد به رهبری ،مؤلفهای ضروری و ماندگار در موفقیت
سازمان است و رهبری اصیل ،به عنوان کسي که قابل اعتماد
و راستین است ،تعریف ميشود ( .)11بر اساس نظریه مؤسسه
رهبری گالوپ ،مؤلفههای رهبری اصیل شامل :خودآگاهي،1
جنبه اخالقي دروني شده ،3پردازش متوازن 3و شفافیت رابطه-
ای 5ميباشد.
خودآگاهي :به عنوان آگاهي و اعتماد به شخصیت،
ارزشها ،انگیزهها ،احساسات و ادراکات شخصي آنها تعریف
ميشود.
جنبه اخالقي دروني شده :بیانکننده یک فرایند کنترلي
است که به موجب آن ،رهبران ارزشهایشان را با اهداف و
فعالیتهایشان تطبیق ميدهند.
پردازش متوازن :میزاني است که در آن رهبر ،اطالعاتش
را قبل از تصمیمگیری تحلیل ميکند و خواستار دیدگاه هایي
از سوی پیروان است که موضعگیری آنها را مورد چالش قرار
ميدهد.
شفافیت رابطهای :میزاني است که رهبر ،اطالعات خود را
به دیگران نشان ميدهد ،اطالعات را با دیگران به اشتراک
ميگذارد و افکار و احساسات خود را ابراز ميکند (.)13
رهبری اصیل با ایجاد اعتماد در کارکنان ،ميتواند به
نتایج مطلوبي از جمله دلبستگي شغلي کارکنان دست پیدا کند
( .)19وضعیت اعتماد میانفردی در سازمان ،به خصوص
اعتمادی که پیروان به رهبر دارند ،عامل مهمي در دلبستگي
شغلي کارکنان ميباشد .یکي از عوامل مهم ایجاد اعتماد،
وجود رهبران اصیل در سازمان است .در چارچوب رهبری،
اعتماد یک متغیر میانجي کلیدی است که رهبر اصیل را به
نگرشها و رفتارهای پیروان ارتباط ميدهد و به دلبستگي
شغلي افراد ميانجامد ( .)14دلبستگي شغلي ،به عنوان
مشارکت و درگیری فرد در کار خود تعریف شده است .افرادی
که در کار خود بسیار درگیر هستند ،با کار خود شناخته و
1. Self-awareness
2. Internalized moral perspective
3. Balanced processing
4. Relational transparency
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برانگیخته ميشوند؛ آنها دوست دارند سختتر و سود بخشتر
از دیگران کار کنند و احتمال دستیابي آنها به نتایجي که
مشتریان و سازمان خواهان آن هستند ،بیشتر است (.)19
دلبستگي شغلي زماني کاملتر ميشود که کارکنان احساس
مثبتي نسبت به کار خود نشان ميدهند ،کارشان را معنادار
ميیابند ،حجم آن را قابل اداره و کنترل ميدانند و در مورد
آینده کاری خود امیدوارند ( .)15پیامدهای مثبت دلبستگي
شغلي کارکنان ،ضرورت پرداختن به مسأله را کاملتر مي کند.
کارکناني که دلبستگي شغلي دارند ،در کارشان توانمندی
بیشتری دارند ،با فعالیتهای کاری خود ارتباط بهتری برقرار
ميکنند و به تقاضاهای شغلي خود پاسخ بهتری ميدهند؛ آنها
امیدواری بیشتری به کار خود دارند و به خستگي روحي و
فیزیکي کمتری دچار ميشوند (.)9
از سال  3005که اصطالح رهبری اصیل برای اولین بار
مطرح شد ،پژوهشهایي در مورد پیامدها و تأثیر آن بر
سازمان و بر دیگر عوامل سازماني صورت گرفته است .این
پژوهش ها بیشتر در خارج از کشور انجام شدهاند و در داخل
کشور در این زمینه پژوهشهای کمي به چشم مي خورد.
حاسان و احمد ،)3011( 1پژوهشي را در سیستم بانکداری
مالزی انجام دا دند که تأثیر رهبری اصیل بر دلبستگي شغلي
و اعتماد میان فردی را مورد بررسي قرار داد؛ نتایج این
پژوهش نشان دهنده این است که رهبری اصیل ،منجر به
افزایش اعتماد شده و به دلبستگي شغلي کارکنان کمک
ميکند ( .)11تاپارا ،)3011( 3در پایان نامه کارشناسي ارشد
خود در کش ور نیوزلند ،تأثیر رهبری اصیل را بر رضایت و
عملکرد شغلي سنجیده است .نتایج تحقیق نشاندهنده
ارتباط بسیار قوی بین رهبری اصیل و عملکرد شغلي
کارکنان بوده است .همچنین ،رهبری اصیل پیش بیني کننده
قوی برای ایجاد رضایت شغلي و عملکرد شغلي کارکنان
بوده است ( .)11روکر و همکاران ،)3011( 3ارتباط بین
رهبری اصیل ،خوش بیني و خودکامیابي و تأثیر این متغیرها
را بر دلبستگي شغلي مورد بررسي قرار دادند و نتایج تحقیق
نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار بین رهبری اصیل و
دلبستگي شغلي بود ( .)19تور و افوری ،)3009( ،5در
پژوهشي در پاسخ به ا ین سؤال که چه عواملي در رهبری

1. Hasan and Ahmad
2. Tapara
3. Rucker
4. Toor and Ofori
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باعث ارتقا دلبستگي شغلي کارکنان مي شود ،تأثیر سبکهای
مختلف رهبری را مورد بررسي قرار دادند که در نتیجه،
رهبری اصیل به عنوان مهم ترین و بهترین سبک رهبری
جهت ارتقای دلبستگي شغلي کارکنان ،پیشنهاد و توصیه شد
( .)18در داخل کشور نیز ،میرمحمدی و همکاران (،)1391
در تحقیقي با عنوان رهبری اصیل و دلبستگي شغلي :اعتماد
به مثابه متغیر میانجي ،به بررسي دیدگاه کارشناسان و
اعضای هیأت علمي دانشگاه ها پرداختند؛ نتایج تحقیق نشان
داد که اعتماد میان فردی به عنوان متغیر میانجي ،اثری
کامل در رابطه بی ن رهبری اصیل و دلبستگي شغلي دارد؛ به
عبـارت دیـگر ،رهبـری اصیـل بـه وسیـله اعتماد بین
فردی ،میزان دلبستگي شغلي کارکنان را تحت تأثیر قرار
ميدهد (.)4
با عنایت به مطالب گفته شده و با توجه به اینکه
تاکنون تحقیق زیادی در زمینه سبک رهبری اصیل و ارتباط
آن با دلب ستگي شغلي در داخل کشورمان و در سطح
سازمان های ورزشي انجام نگرفته است ،هدف از انجام این
تحقیق ،بیان رابطه بین سبک رهبری اصیل با دلبستگي
شغلي کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غرب
کشور بوده است.
روش تحقیق
هدف از انجام این تحقیق ،بررسي رابطه بین سبک رهبری
اصیل و دلبستگي شغلي کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان
استان های غرب کشور مي باشد .روش تحقیق ،توصیفي و
به صورت همبستگي و مقایسه ای انجام شده است .جامعه
آماری تحقیق ،شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و
جوانان استان های غرب کشور ،به تعداد  300نفر ميباشد و
نمونه آماری بر اساس جدول مورگان ،تعداد  184نفر ،به
صورت طبقهای -تصادفي تعیین شدند .ابزار مورد استفاده
تحقیق ،دو پرسشنامه استاندارد مي باشد .پرسشنامه استاندارد
رهبری اصیل اولیو و دیگران ،)3001( 4دارای  19گویه است
که چهار مؤلفه خودآگاهي ،جنبه اخالقي دروني شده،
پردازش متوازن و شفافیت رابطهای را ميسنجد (.)8
9
پرسشنامه استاندارد دلبستگي شغلي لوداهل و کجنر
( )3001نیز ،شامل  8گویه است ( .)4روایي محتوایي
پرسشنامه ها توسط جمعي از اساتید مدیریت ورزشي
5. Avolio, Gardner and Walumbwa
6. Lodhal & Kejner
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دانشگاه تأیید شد و پایایي پرسشنامهها به ترتیب  0/835و
 0/119گز ارش شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از
آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد .ابتدا با استفاده از
آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،توزیع طبیعي دادهها مورد
بررسي قرار گرفت که پس از آگاهي از نرمال بودن دادهها،
از آمار پارامتریک ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون
استفاده شد .نرم افزار آماری مورد استفاده نیز spss ،نسخه
 30بود.
یافتههای تحقیق
پس از بررسي نمونه تحقیق ،مشخص گردید که %98
کارکنان مرد و  %33آنها زن بودهاند .بیشتر کارکنان این
ادارات ( 51/03درصد) در رده سني  31تا  50سال و کمترین
آنها ( 1/49درصد) در رده سني  41سال به باال قرار داشتند.
 11نفر از کارکنان دارای مدرک تحصیلي دیپلم 38 ،نفر فوق
دیپلم 115 ،نفر لیسانس و  33نفر فوق لیسانس بودند که
باالترین مدرک تحصیلي ،لیسانس ( 93/93درصد) و کمترین
مدرک تحصیلي ،دیپلم ( 4/95درصد) بوده است .از لحاظ
استخدامي نیز  48/91درصد کارکنان به صورت رسمي،
 39/18درصد قراردادی و  11/91درصد به صورت پیماني
مشغول خدمت بودند.
جدول  .4شاخصهای توصیفي متغییرهای پژوهش با محاسبه
میانگین ،انحراف معیار و واریانس

شاخص ها
خودآگاهي
جنبه اخالقي
دروني شده
پردازش
متوازن
شفافیت
رابطهای
رهبری اصیل
دلبستگي
شغلي

میانگین انحراف معیار

واریانس

3/95

0/919

0/593

3/39

0/991

0/589

3/34

0/835

0/999

3/41

0/193

0/484

3/53

0/413

0/331

3/38

0/914

0/549

براساس یافتههای جدول  ،3در مجموع ضریب
همبستگي بین رهبری اصیل با دلبستگي شغلي کارکنان در
سطح  0/001برابر با  0/481ميباشد؛ بنابراین بین رهبری
اصیل با دلبستگي شغلي رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
همچنین بین مؤلفههای رهبری اصیل با دلبستگي شغلي
رابطه مستقیم و معنادار مشاهده گردید.
جدول  .4ضریب همبستگي و میزان معناداری سبک رهبری
اصیل و مؤلفههای آن با دلبستگي شغلي کارکنان

ضریب

شاخصها

معناداری

همبستگي
رهبری اصیل

دلبستگي

0/481

0/001

خودآگاهي

شغلي

0/393

0/001

0/511

0/001

جنبه اخالقي
دروني شده
پردازش متوازن

0/590

0/001

شفافیت رابطهای

0/551

0/001

با توجه به جدول  ،3ضریب همبستگي بین ابعاد
رهبری اصیل با دلبستگي شغلي ،معادل ضریب تعیین
 0/355است که نشان ميدهد ابعاد رهبری اصیل ،بهطور
کلي توانسته است  0/355از تغییرات دلبستگي شغلي
کارکنان را تبیین کنند.
جدول  .9خالصه الگوی رگرسیون برای مؤلفههای سبک رهبری اصیل
مدل

R

R2

Std.
error

رهبری اصیل-

0/355 0/499

0/459

دلبستگي شغلي

اطالعات جدول  ،5نشان ميدهد که مؤلفههای
پردازش متـوازن ،جنبـ ه اخالقي دروني شده و شفافیت
رابطهای ،توان پیش بیني معناداری دلبستگي شغلي کارکنان
را دارد.

ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ....
جدول  .1نتایج تحلیل واریانس چندگانه برای پیشبیني دلبستگي
شغلي از طریق متغیرهای رهبری اصیل
الگوی گام

ضرایب

ضرایب

به گام

غیراستاندارد

استاندارد

بتا

بتا

مقدار t

سطح
معناداری

مقدار ثابت

1/031

-

5/59

0/001

خودآگاهي

-0/003

-0/003

-0/03

0/911

پردازش

0/314

0/399

3/13

0/001

متوازن
جنبه اخالقي

0/359

0/341

3/91

0/001

دروني شده
شفافیت

0/308

0/339

3/59

0/001

رابطهای


بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج تحقیق ،بین سبک رهبری اصیل و
دلبستگي شغلي کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان-
های غرب کشور ،ضریب همبستگي  0/481به دست آمده
که نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار بین این دو متغیر
است؛ بنابراین مي توان نتیجه گرفت که وجود سبک رهبری
اصیل در این سازمان های ورزشي ،ميتواند زمینه افزایش
دلبستگي شغلي کارکنان را فراهم کند .داشتن کارکنان
دلبسته به شغل ،نیازمند ایجاد جوی مبتني بر اعتماد و
حمایت اجتماعي رهبران و مدیران سازمان ها به وسیله پیاده-
سازی سبکهای رهبری مناسب است .پیاده سازی رهبری
اصیل در سازمانها ،مي تواند منجر به ایجاد جوی از اعتماد
در سازمان ،همراه با افزایش و بهبود نگرش های کاری افراد
شود و از این طریق دلبستگي شغلي آنها را افزایش دهد.
رهبران اصیل کساني هستند که به خودشناسایي رسیده و از
چگونگي رفتار و عقاید خود و دیگران آگاهي دارند .آنها از
بینشي وسیع برخوردارند و از دانش و توانمندیهای افرادی
که در آنها فعالیت مي کنند ،شناخت دارند .رهبران اصیل بین
سخنان و رفتارشان هماهنگي وجود دارد و کارکنان باور
دارند که آنها به سخنانشان عمل ميکنند و در واقع پیامهای
رهبر مي تواند به عنوان راهنما و الگوی مناسبي برای آنها
باشد .وجود این ویژگي ها از جانب رهبر در سازمان ،ميتواند
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منجر به افزایش اعتماد کارکنان در سازمان شود و زمینه را
برای افزایش دلبستگي شغلي آنها فراهم کند .روکر و
همکاران ( )3011نیز معتقدند که رهبری اصیل ،با ایجاد
اعتماد در کارکنان ،مي تواند به نتایج مطلوبي از جمله
دلبستگي شغلي کارکنان دست پیدا کند .وضعیت اعتماد
میان فردی در سازمان ،به خصوص اعتمادی که پیروان به
رهبر دارند ،عامل مهمي در دلبستگي شغلي کارکنان ميباشد
( .) 19یکي از عوامل مهم ایجاد اعتماد ،وجود رهبران اصیل
در سازمان است .نتایج تحقیق حاسان و احمد ( )3011و
روکر و همکاران ( ،) 3011نیز وجود رابطه مثبت و معنادار
بین رهبری اصیل و دلبستگي شغلي کارکنان را نشان مي
دهد که با نتیجه تحقیق حاضر همخواني دارد (.)11،19
دیگر نتایج تحقیق نشان ميدهد که بین چهار مؤلفه
رهبری اصیل شامل :خود آگاهي ،جنبه اخالقي درونيشده،
پردازش متوازن و شفافیت رابطهای ،با دلبستگي شغلي
کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد .در تحلیل این بخش از
یافتههای تحقیق ،مي توان عنوان کرد که رهبران اصیل،
ضعفها و قوت های خود و دیگران را ميشناسند و مي دانند
که رفتارشان چگونه دیگران را تحت تأثیر قرار مي دهد؛
بنابراین سعي ميکنند که رفتارهای مناسبي را متناسب با
شخصیت کارکنانشان به کار گیرند .آنها ارزش هایشان را با
اهدافشان تطبیق ميدهند و در مقابل فشار های خارجي که
بر خالف استانداردهای اخالقیشان است ،از طریق فرایند
کنترل دروني مقاومت مي کنند .آنها همچنین اطالعاتشان را
با کارکنان به اشتراک مي گذارند و افکار و احساسات خود را
ابراز مي کنند و با برقراری ارتباطات مناسب با کارکنان،
خواستار دیدگاههایي از سوی آنان ميشوند که موضعگیری-
های او را مو رد چالش قرار دهند .وجود این رفتارها باعث
مي شود که کارکنان به رهبرشان عالقمند شوند و او را به
عنوان یک الگو و مرجع بپذیرند و با اعتمادی که به او و
سازمان پیدا مي کنند ،دلبستگي و نگرش مثبت به شغلشان
افزایش پیدا کند .نتایج تحقیق میرمحمدی و همکاران
( )1391که دیدگاه اعضای هیأت علمي دانشگاهها را مورد
بررسي قرار داده بودند ،نشان ميدهد که بین چهار مؤلفه
رهبری اصیل با اعتماد و نگرش شغلي ،همبستگي معناداری
وجود داشته است که نتایج تحقیق حاضر را تأیید ميکند (.)4
همچنین ،نتایج دیگر تحقیق نشان ميدهد که از بین مؤلفه-
ه ای رهبری اصیل ،سه مؤلفه خود آگاهي ،جنبه اخالقي
دروني شده و پردازش متوازن ،توانستهاند دلبستگي شغلي
کارکنان را پیشبیني کنند .به طور کلي هم ،رهبری اصیل
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توانسته است با میزان ضریب تعیین  ،0/355دلبستگي شغلي
کارکنان را پیش بیني کند؛ بنابراین مي توان نتیجه گرفت که
سبک رهبری اصیل ،از متغیرهای اساسي به حساب ميآید
که مي تواند میزان زیادی از تغییرات دلبستگي شغلي
کارکنان را تبیین کند.
بهطور کلي مي توان نتیجه گرفت که کارکناني که
دلبستگي شغلي دارند ،در کار خود بسیار درگیر هستند و با
کار خود شناخته و برانگیخته ميشوند .آنها تمایل دارند که
سختتر و سودبخش تر از دیگران کار کنند و احتمال دست-
یابي آنها به نتایجي که مورد نظر مشتریان و سازمان
مي باشد ،بیشتر است .دلبستگي شغلي همچنین ،منجر به
افزایش رضایت شغلي و تعهد سازماني کارکنان و کاهش

جابجایي کارکنان ميگردد .در این تحقیق ،ارتباط رهبری
اصیل با دلبستگي شغلي کارکنان مورد بررسي قرار گرفت
که بر اساس نتایج تحقیق ،سبک رهبری اصیل ،سهم قابل
توجهي در ایجاد دلبستگي شغلي کارکنان داشته است .با
توجه به مزایای پیاده سازی تئوری رهبری اصیل ،مدیران
این سازمانها باید برای بهرهمندی از مزایای این تئوری،
برنامهریزی های بلند مدتي را توسط مدیریت منابع انساني
خود انجام دهند؛ بنابراین ،به مدیران این سازمانها پیشنهاد
مي شود که جهت بهبود نگرشها و دیدگاههای کارکنان
نسبت به شغل و افزایش دلبستگي آنها به سازمان و متناسب
با آن افزایش عملکرد سازمان  ،زمینه را برای به کار گیری
سبک رهبری اصیل در سازمان هایشان فراهم کنند.
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