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مجيد جامی ، 1بهنام مرادخانی مالل ، 2مهسا سرگزي

 1دکتر مجید جامی ،گروه حسابداری موسسه آموزش عالی هاتف.
 2بهنام مراد خانی مالل ،گروه حسابداری موسسه آموزش عالی هاتف.
 3مهسا سرگزی دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی هاتف.
نام نویسنده مسئول:
مهسا سرگزي

چکيده

تاریخ دریافت1400/3/14 :
تاریخ پذیرش1400/5/31 :

با توجه به محیط رقابتی کسب و کار امروز ،شرکت ها برای بقا نی ازمند سرمایه گذاری مداوم هستند
و این امر زمانی محقق می گردد که شرکت ها از محیط سازمانی مطلوب و مناسبی برخوردار باشند.
هدف این پژوهش بررسی تاثیر نحوه ی رهبری و محیط سازم انی مطلوب بر رضایت مندی سرمایه
گذاری شرکت سهامی برق زاهدان است .جامعه ی آماری این پژوهش را تعداد 60نفر از از مدیران
و کارشناسان شرکت سهامی برق شامل می شود .به منظور گردآوری اطالعات از شیوه ی کتابخانه
ای و میدانی استفاده شده است .در مرحله دوم به منظور گردآوری داده های عددی و آماری ،از
روش میدانی استفاده شده است ،بدین صورت که از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت،
اقدام به گردآوری اطالعات از جامعه آماری مورد مطالعه ،شده است .با توجه به نتایج حاصل می
توان گفت رهبری و محیط سازمانی مطلوب بر رضایت مندی سرمایه گذاری تاثیرگذار است و اگر
سازمانی دارای محیط مناسب و مطلوب باشد ،این امر می تواند بر عملکرد کارکنان آن تاثیرگذار
بوده و تمایل آنها را برای انجام وظایف خود به درستی افزایش دهد.

واژگان کليدي :نحوه ی رهبری ،محیط سازمانی مطلوب ،رضایتمندی سرمایه گذاری.
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سرمایه گذاري مورد مطالعه :شرکت سهامی برق زاهدان

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

بررسی تاثير ن حوه ي رهبري و محيط سازمانی بر رضایت مندي
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مقدمه
محیط در سازمان از ارکان اساسی است که همواره بر اهمیت و چگونگی ایجاد آن تاکید می شود .محیط مطلوب و
مناسب سبب افزایش کیفیت کار و عملکرد بهتر کارکنان می گردد ،به همین دلیل در محیط پر تالطم امروزی این امر بعنوان
یکی از دغدغه های اصلی مدیران و رهبران سازمان ها تبدیل شده است و آنها سعی می کنند به بررسی عوامل محیطی سازمان
به جهت شناخت و ارزیابی فرصت ها و یا ارزیابی عوامل بازدارنده به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب بپردازند .سرمایه گذاری
از جمله عواملی است که سبب توسعه و عدم رکود شرکت ها می گردد و جذب سرمایه گذاری زمانی اتفاق می افتد که شرکت
دارای رهبری موثر باشد که با جذب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تاثیر به سزایی در پیشرفت شرکت داشته باشند .به
عبارت دیگر مدیران می توانند با بکارگیری عوا مل موثر برای رسیدن به محیط سازمانی مطلوب بیشترین نرخ بازدهی را ایجاد
نمایند و اگر به این امر مهم توجه کافی نشود دچار زیان جبران ناپذیری خواهند شد.

مبانی نظري پژوهش
شرکت ها برای رسیدن به هدف ها و گسترش فعالیت های خود نیازمند محیط سازمانی مطلوب هستند  .یکی از وظایف
مهم مدیریتی که در توسعه و بسط شرکت ها تاثیر فراوانی دارد شناخت عوامل محیطی سازمان است .اگر مدیران شرکت ها
شناخت کافی از محیط داشته باشند و تالش کنند م حیطی مناسب و مطلوب ایجاد نمایند ،بدون شک نقش اساسی در افزایش
کیفیت عملکرد سازمانی و همچنین جلب رضایت سرمایه گذاران و افزایش دارایی های اقتصادی دارند.
الف -محيط سازمانی
جو سازمانی عبارت است از کیفیت نسبتاً پایدار محیط سازمان ،که کارکنان آ ن را تجربـه کـرده و بـر رفتارشـان تـأثیر
گذاشـته و مبتنـی بـر ادراك جمعـی رفتـار در سـازمان می باشد (.هوی  .) 1995، 1یا به عبارت دیگر محیط سازمان عبارت
است از :تمام عواملی که در خارج از مرز سازمان قرار دارند و بر تمام یا بخشی از سازمان ،اثرات بالقوه می گذارند( سی سی و
ماسینی  .) 2019 ، 2هـمچنـان کـه شخصـیت بـه خصوصیات اساسی فرد اشاره دارد ،جو نیز به ویژگی هـای پایـدار سـازمان
مربوط است( .عالقه بند.) 1389 ،
ب -سرمایه گذاري و اهداف آن
انواری رستمی سرمایه گذاری را صرف کردن وجوه و منابع جاری جهت نیل به جریان وجوه یا منابع بیشتر در آینده می
داند .سرمایه گذار امیدوار است که با دریافتی های بیشتر در آینده ،چشم پوشی کردن از مصرف آنی و تورم و تقبل ریسک او
جبران گردد(.انواری رستمی .) 613 :1378 ،
اهداف سرمایه گذاری عبارتند از:
 درآمد ،تامین و دستیابی به جریان ثابتی از درآمد به صورت بهره بری یا سود تقسیم شده رشد ،افزایش ارزش سرمایه از طریق افزایش قیمت اقالم تشکیل دهنده آن ثبات حما یت از سرمایه در مقابل ریسک ناشی از زیان های احتمالی (چاندرا.) 1384 ،ب-رضایتمندي سرمایه گذار و مزایاي آن
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در جهان رقابتی امروز در شرکت ها و سازمان ها وجود دارد ،رضایتمندی مشتری
است.رضایت حامل قضاوتی است که مشتری بعد از تماس خدماتی به سازمانی که به منظور دریافت کاال یا خدمات با آن برقرار
کرده است ،به عمل می آورد(.یی .) 1990، 3
از مزایای رضایتمندی مشتری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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مشتریان را از رقبا دور می کند ،می تواند مزایای پایداری را ایجاد کند ،هزینه های نواقص را کاهش دهد ،هزینه های
جذب مشتریان جدید را کاهش دهد ،تبلیغات مثبت دهان به دهان را افزایش داده و تداوم حمایت و وفادار را تشویق کند که
رسیدن به این اهداف صرفا از طریق بازاریابی مناسب میسر است(.رایکهلد  4و همکاران.) 1990 :

پيشينه پژوهش
نوری (  ) 1399در پژوهشی به بررسی ارتباط توانایی مدیریت ،آشفتگی مالی با سرمایه گذاری شرکتها پرداخته است و
عنوان می کند که توانایی مدیریت به خصوص در زمانهایی که شرکت با بحران مواجه شده نقش تعیین کننده ای در عبور از
بحران و رهبری سازمان در پیشبرد اهداف آن دارد.و نتایج نشان داده است که رابطه معنی دار بین توانایی مدیریت و
سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .اشتری (  ) 1398در پژوهشی تحت عنوان
بررسی تاثیر توانمندی مدیریت بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت بیان می کند که مدیران دارای توانمندی باالتر احتماال
از فرصت های سرمایه گذاری بهره بیشتری می برند و دیدگاه مناسبی از ویژگی های مدیران و اثر تصمیمات مالی آن ها بر
فرصت های سرمایه گذاری ارایه می دهد . .قدمگاهی (  ) 1398در پژوهشی ارتباط توانایی مدیریت با فرصت سرمایه گذاری و
نقش محدودیت مالی را مورد بررسی قرارداده است و عنوان می کند که مدیران تواناتر درك بهتری از محصول ،فنـاوری،
کارکنـان ،رویههای صنعت ،وضعیت کالن اقتصادی و سرمایهگذاری در پروژهای با ارزشتر دارنـد و بهصورت اثربخشتری
میتوانند کارکنان خود را مدیریت کنند و نتایج نشان داده است که بین توانایی مدیریت و فرصتهای سرمایهگذاری شرکت
ارتباط معناداری وجود دارد .نصیری (  ) 1397در پژوهشی با عنوان تأثیر توانایی مدیریت بر عملکرد آتی شرکت با نقش تعدیلگر
مدیریت می گوید  :عوامل درون سازمانی و برون سازمانی زیادی بر عملکرد شرکت های بورس موثر می باشد ،که یکی از عوامل
قابلیت و توانایی مدیران است .خسروی چیتگر ( ) 1396در پژوهشی به بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و فرصت های سرمایه
گذاری شرکت پرداخته است و عنوان می کند که ب ین توانایی مدیریت و فرصتهای سرمایهگذاری شرکت رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد .همچنین نشان می دهد که دوگانگی وظیفه مدیرعامل ،رابطه بین توانایی مدیریت و فرصتهای
سرمایهگذاری را افزایش میدهد.شهبازی و لعلی سرابی ( ) 1395در پژوهشی به بررسی تاثیر توانایی مدیران بر کارآیی سرمایه
گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته اند و نتایج نشان داده است که در سطح اطمینان % 95نتایج بیانگر این است که
توانایی مدیران بر کارآیی سرمایه گذار ی تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین توانایی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام
تاثیر منفی و معناداری دارد . .بخشی پور (  ،) 1394در پژوهشی با عنوان توانایی مدیریت و مدیریت واقعی سود عنوان می کند
که مدیریت سود ممکن است به تنهایی از طریق دستکاری اقالم تعهدی و یا در کنار دستکاری عملیات واقعی صورت گیرد .اگر
مدیران برای پنهان کردن ارزش پایین شرکت و یا عملکرد ضعیف آن ،اقدام به مدیریت واق عی سود کنند ممکن است این عمل
تأثیر منفی بر عملکرد آینده شرکت داشته باشد .از سوی دیگر هرقدر مدیران توانمندتر باشند انتظار کارآمدی بیشتری از آنها
میرود و ممکن است با تواناییهای مدیریتی این تأثیر منفی کاهش یابد .منصورفر و همکاران (  ) 1394در پژوهشی با عنوان
ب ررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیان می کنند که توانایی
مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود گذاشته ،همچنین ،باعث پایداری بیشتر سود و کیفیت بهتر اقالم تعهدی
میشود .علی لو (  ) 1393در پژوهشی به بررسی تأثیر درك ارزش سرمایه گذاری بر رضایت سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق
بهادار پرداخته است .جامعه آماری به صورت سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است و از فرمول
کوکران(جامعه نامحدود) برای نمونه گیری استفاده شده است و نتایج نشان داده است که درك ارزش سرمایه گذاری و ابعاد
آن بر رضایت سرمایه گذاران تأثیر معنادار داشتند .الهادی و گرانتلی  ) 2015 ( 5در پژوهشی به رابطه بین توانایی مدیریتی و
چرخه عمر شرکت ها پرداخته اند و نتایج نشان داده است که توانایی مدیریت با مراحل رشد و بلوغ ارتباط مثبت و معناداری
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وجود دارد .دمیرجیان  6و همکاران (  ) 2013در پژوهشی با عنوان توانایی مدیریتی و کیفیت کسب رابطه بین توانایی مدیران و
کیفیت سود را مطالعه کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که بین توانایی مدیریت و کیفیت سود رابطه مثبتی وجود دارد.
فرانسیس  7و همکاران (  ) 2013در پژوهشی به بررسی رابطه بین توانایی مدیریتی و اجتناب از مالیات پرداختند و نتایج نسان
داده است که مدیران توانمندتر اجتناب از مالیات کمتری دارند و بین توانایی مدیریت و اجتناب از مالیات رابطه منفی وجود
دارد.بایک  8و همکاران (  ) 2012در پژوهشی با عنوان توانایی مدیریت و کیفیت کسب درآمد به بررسی تأثیر وجود سیستم
قانونی مستحکم و قوی در شرکتها در رابطه بین توانایی مدیران و کیفیت سود پرداختند و نتیجه گرفتند که کیفیت سود
همبستگی منفی با توانایی مدیران دارد ،اما وجود یک سیستم قانونی منسجم این رابطه منفی را کاهش میدهد.

مدل مفهومی و فرضيات
مدل پژوهش به صورت زیر در نظر گرفته خواهد شد:
محیط سازمانی مطلوب

رضایتمندی سرمایه گذار
نحوه رهبری

فرضيه اصلی
نحوه ی رهبری و محیط سازمانی مطلوب بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار است.
فرضيه هاي فرعی
 - 1محیط سازمانی مطلوب بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار است.
 - 2نحوه ی رهبری بر رضایتمندی سرمایه گذاری تأثیرگذار است.

روش شناسی
تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی است چرا که نتایج این تحقیق میتواند در کلیه سازمان ها و شرکت ها بکار رفته
شود و از سوی دیگر ،با توجه به اینکه این پژوهش به توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص توجه دارد ،میتوان آن را در
زمره تحقیقات کاربردی قرار داد .براساس چگونگی بدست آوردن دادههای مورد نظر میتواند رزمره تحقیق توصیفی به شمار
آورد و چون دادههای مورد نظر از طریق نمونهگیری از جامعه ،برای بررسی توزیع ویژگیهای جامعه آماری انجام میشود این
تحقیق ازشاخه پیمایشی است .جامعه آماری در پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت سهامی برق زاهدان در نظر
گرفته خواهد شد که تعداد آنها نفر  60نفر می باشد .در پژوهش حاضر با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه مشخص خواهد
شد که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برابر با  52نفر انتخاب خواهد شد .در این پژوهش ابتدا برای جمعآوری مبانی
نظری و پیشینه تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده .،در تحقیق حاضر با توجه به متغیرهای موضوع و رابطهی
مولفههای تحقیق اقدام به جمعآوری دادههای مورد نیاز در تحقیق شده است .در روش میدانی با توزیع پرسشنامه محقق
ساخته با طیف لیکرت اقدام به جمع آوری داده ها شده است .پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمعآوری اطالعات
در تحقیقات پیمایشی ،عبارت است از مجموعهای از پرسش های هدف مدار که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون ،نظر،
دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد .سوال ها در درون پرسشنامه به معنای واقعی خود را باز می
یابند؛ بنابراین ساخت پرسشنامه ،نحوه تنظیم آن و ...نقشی ویژه در کار تحقیق دارند .برای سنجش شاخص ها از طیف پنج
گزینه ای لیکرت از مقدار خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شد .برای تنظیم سؤاالت پرسشنامه از تعدادی از اساتید برجسته
6

- Demerjian
- Frencis
8 - Back
7
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دانشگاه در این زمینه نظر خواهی شد .پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های عودت داده شده از سوی خبرگان و اساتید
مربوطه ،پرس شنامه نهایی جهت توزیع میزان نمونه آماری (که همان جامعه آماری است) طراحی شد .مقیاس ها در طیف
لیکرت از  1تا  5با تعاریف خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد پیش روی پاسخگو قرار گرفت ،از این رو ارزش های
اختصاص داده شده به هریک از طیف ها مطابق جدول شماره  1می باشد.
جدول  :1مقياس ليکرت و ارزش هاي اختصاص داده شده

خيلی کم

کم

متوسط

زیاد

خيلی زیاد

1

2

3

4

5

پس از جمع آوری دادها با استفاده از پرسشنامه ابتدا ویژگیهای آزمودنیها و داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی
به صورت شکل ،جدول و نمودار جمع بندی شد به عبارت دیگر با استفاده از تکنیک آمار توصیفی ،شاخصهای مرکزی و
پراکندگی میزان متغیر های پژوهش از جمله میانگین ،انحراف معیار و میانه محاسبه شد .سپس فرضیههای تحقیق (پس از
تایید نرمالیتی داده ها :نتایج کلموگروف اسمیرنف) در صورت پارامتریک بودن به کمک روش ضریب همبستگی و تحلیل
واریانس و در صورت ناپارامتریک بودن از آزمون های ناپارامتریک در سطح معنی داری پنج درصد با استفاده از نرم افزار
 SPSS22انجام شده است.

یافته هاي پژوهش
توصيف متغيرهاي تحقيق
در این بخش شاخص های آماری میانه ،انحراف استاندارد و درصد خطا ( متغیر مس تقل و وابسته) گزارش شده است .در
واقع این شاخص ها می تواند به درك بیش تر متغیرهای پژوهش کمک کند.
جدول -2توصيف متغيرهاي پژوهش

انحراف معیار

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

محیط سازمانی
مطلوب

52

1 /75

5

3 /9231

0 /81279

نحوه رهبری

52

2

5

4 /2740

0 /59462

استاندارد

واریانس

کشیدگی

چولگی

0 /661

0 /523

-0 /878

0 /354

0 /783

-0 /946

باتوجه به جدول  2مشاهده می شود که کمترین مقدار میانگین متعلق به متغیر محیط سازمانی مطلوب و باالترین مقدار
آن متعلق به نحوه رهبری است .همچنین از آنجایی که مقدار چولگی در بازه ی (  -3و  ) + 3قرار دارد ،بنابراین می توان گفت
داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.

تجزیه و تحليل استنباطی داده ها
در آزمون فرضیه ها یا آزمون معناداری ،پژوهشگر ،فرضیه صفر را رد یا قبول میکند .یعنی اینکه اگر H0پذیرفته شود،
فرض میشود که  H1رد شده است و اگر  H0رد شود  H1پذیرفته شود .برای تعیین معناداری آماری یک مطالعه پژوهشی،
پژوهشگر باید سطح احتمالی یا سطح معناداری آن را تعیین کند؛ تا فرضیه صفر در مقابل آن آزموده شود .اگر نتایج مطالعه
احتمالی ،کمتر از این سطح را نشان دهد ،پژوهشگر میتواند فرضیه صفر را رد کند .هرگاه اثبات نتیجه ی پژوهش احتمال

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،22تابستان  ،1400ص 23 -32
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

باالیی داشته باشد ،پژوهشگر باید فرضیه صفر را تأیید کند؛ در حقیقت ،از آنجا که فرضیه صفر ،عموماً بیان نمیشود ،قبول یا
رد ،در فرضیه "پژوهش" به کار بسته میشود ،نه در فرضیه صفر.

بررسی طبيعی بودن توزیع دادهها
برای استفاده از تکنیکهای آماری ابتدا باید مشخص شود که دادههای جمع آوری شده از توزیع نرمال برخوردار است یا
خیر؟ زیرا در صورت نرمال بودن توزیع دادههای جمعآوری شده برای آزمون فرضیهها میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده
نمود و در صورت غیر نرمال بودن از آزمون های ناپارامتریک استفاده کرد .برای این منظور در این پژوهش از آزمون معتبر
کلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای اصلی استفاده میشود .این آزمون در حالت تک نمونهای به
مقایسه تابع توزیع تجمعی مشاهده شده با تابع توزیع تجمعی مورد انتظار در یک متغیر در سطح سنجش فاصلهای میپردازد.
در تفسیر نتایج آزمون ،چنانچه مقدار سطح خطای مشاهده شده از  0 /05بیشتر باشد ،در آن صورت توزیع مشاهده شده با
توزیع نظری یکسان است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد .یعنی توزیع بدست آمده توزیع نرمال است .اما چنانچه مقدار معنی
داری از  0 /05کوچکتر باشد آنگاه توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار متفاوت است و توزیع فوق نرمال نخواهد بود .این
آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده میپردازد.
 : H0بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد (توزیع نرمال هست).
 : H1بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد (توزیع نرمال نیست).
جدول  -3تست نرماليته متغيرها

نوع توزیع به کار

سطح

مقدار

تایيد

گرفته شده

معناداري

خطا

فرضيه

محيط سازمانی مطلوب

نرمال

0.098

0 /05

H0

نرمال

نحوه رهبري

نرمال

0 /071

0 /05

H0

نرمال

متغير

نتيجه

فرضيه اول :محيط سازمانی مطلوب بر رضایتمندي سرمایه گذار تأثيرگذار است.
 : H0به نظر می رسد محیط سازمانی مطلوب بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار نیست.
 : H1به نظر میرسد محیط سازمانی مطلوب بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار است.
جدول -4ضریب همبستگی فرضيه اول

محیط سازمانی مطلوب

رضایتمندی سرمایه گذار

0 /835

1

0 /000

ضریب پیرسون
سطح معناداری

52

52

تعداد

1

0 /835

ضریب پیرسون

0 /000

سطح معناداری

52

تعداد

52

رضایتمندی سرمایه
گذار
محیط سازمانی
مطلوب

همانطور که در جدول  4مشاهده می کنید ،مقدار سطح معناداری فرضیه سوم کمتر از  0 /05است؛ بنابراین بین محیط
سازمانی مطلوب و رضایتمندی سرمایه گذار رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین می توان گفت که فرضیه سوم تایید و فرض
صفر آن رد می شود .مقدار و عالمت ضریب این آزمون نیز جهت و قدرت رابطه را نشان می دهد .از آنجایی که عالمت ضریب
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مثبت است بنابراین رابطه مثبت و مستقیم بین محیط سازمانی مطلوب و رضایتمندی سرمایه گذار وجود دارد .پس می توان
گفت که محی ط سازمانی مطلوب بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار است.
جدول-5خالصه مدل

تعيين خطاي استاندارد

ضریب تعيين تعدیل شده

ضریب تعيين

ضریب همبستگی

0/40351

0 /691

0 /697

0 /835

مقدارضریب همبستگی برابر است با  0 /835که اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی
بین محیط سازمانی مطلوب و رضایتمندی سرمایه گذار نشان میدهد .همانطور که از مقدار ( Rهمبستگی پیرسون بین دو
متغیر) نمایان است ،بین دو متغیر یعنی محیط سازمانی مطلوب و رضایتمندی سرمایه گذار  ،همبستگی ساده وجود دارد.
مقدار ضریب تعیین نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته رضایتمندی سرمایه گذار میتواند توسط متغیر مستقل محیط
سازمانی مطلوب گذار تبیین شود.
جدول  -6آزمون  Fجهت معنادار بودن رگرسيون

متغير

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

درجه آزادي

F

سطح معناداري

رگرسيون

18 /715

18 /715

1

114 /940

0 /0000

باقی مانده

8 /141

0 /163

50

کل

26/856

51

جدول  6میزان تاثیر متغیر مستقل یعنی محیط سازمانی مطلوب بر متغیر وابسته یعنی مربوط به رضایتمندی سرمایه
گذار نشان می دهد .همانطور که مشاهده می کنید مقدار معنی داری کوچکتر از  0 /05است بنابراین به طور کلی می توان
گفت متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثرگذار است.
جدول-7ضرایب تاثير رگرسيون

متغير

بتا

T

سطح معناداري

مقدار ثابت

-

3 /796

0 /000

محيط سازمانی مطلوب

0 /835

10 /721

0 /0000

مقدار ثابت همان عرض از مبدا است و میزان متغیر وابسته را بدون دخالت متغیر مستقل نشان می دهد .با توجه به نتایج
جدول فوق می توان گفت با ارتقا یک واحد از متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد.
آماره  tاهمیت نسبی متغیر مستقل را نشان می دهد .با توجه به مقدار این آماره و سطح خطای کمتر از  0.05می توان گفت
متغیر مورد نظر تاثیر آماری معنی داری در تبیین تغییرات متغیر وابسته داشته است .ضرایب رگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل
بر متغیر وابسته را تایید می کند .با توجه به ضریب محیط سازمانی مطلوب  ،فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد .در
نتیجه می توان گفت محیط سازمانی مطلوب بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار است.
فرضيه دو م :نحوه رهبري بر رضایتمندي سرمایه گذار تأثيرگذار است.
 : H0به نظر می رسد نحوه رهبری بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار نیست.
 : H1به نظر می رسد نحوه رهبری بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار است.
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جدول  -8ضریب همبستگی فرضيه دوم

نحوه رهبری

رضایتمندی سرمایه گذار

0 /441

1

ضریب پیرسون

0 /001

سطح معناداری

52

52

تعداد

1

0 /441

ضریب پیرسون

0 /001

سطح معناداری

52

تعداد

52

رضایتمندی سرمایه گذار

نحوه رهبری

همانطور که در جدول  8مشاهده می کنید ،مقدار سطح معناداری فرضیه چهارم کمتر از  0 /05است؛ بنابراین بین نحوه
رهبری و رضایتمندی سرمایه گذار رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین می توان گفت که فرضیه چهارم تایید و فرض صفر آن
رد می شود .مقدار و عالمت ضریب این آزمون نیز جهت و قدرت رابطه را نشان می دهد .از آنجایی که عالمت ضریب مثبت
است بنابراین رابطه مثبت و مستقیم بین نحوه رهبری و رضایتمندی سرمایه گذار وجود دارد .پس می توان گفت که نحوه
رهبری بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار است.
جدول 9خالصه مدل

تعيين خطاي استاندارد

ضریب تعيين تعدیل شده

ضریب تعيين

ضریب همبستگی

0/65766

0 /179

0 /195

0 /441

مقدارضریب همبستگی برابر است با  0 /441که اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی
بین نحوه رهبری و رضایتمندی سرمایه گذار نشان میدهد .همانطور که از مقدار ( Rهمبستگی پیرسون بین دو متغیر)
نمایان است ،بین دو متغیر یعنی نحوه رهبری و رضایتمندی سرمای ه گذار  ،همبستگی ساده وجود دارد .مقدار ضریب تعیین
نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته رضایتمندی سرمایه گذار میتواند توسط متغیر مستقل نحوه رهبری گذار تبیین
شود.
جدول  -10آزمون  Fجهت معنادار بودن رگرسيون

متغير

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

درجه آزادي

F

سطح معناداري

رگرسيون

5 /230

5 /230

1

12 /093

0 /001

باقی مانده

21 /626

0 /423

50

کل

26/856

51

جدول  10میزان تاثیر متغیر مستقل یعنینحوه رهبری بر متغیر وابسته یعنی مربوط به رضایتمندی سرمایه گذار نشان
می دهد .همانطور که مشاهده می کنید مقدار معنی داری کوچکتر از  0 /05است بنابراین به طور کلی می توان گفت متغیر
مستقل بر متغیر وابسته اثرگذار است.
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جدول -11ضرایب تاثير رگرسيون

متغير

بتا

T

سطح معناداري

مقدار ثابت

-

2 /513

0 /015

نحوه رهبري

0 /441

3 /477

0 /001

مقدار ثابت همان عرض از مبدا است و میزان متغیر وابسته را بدون دخالت متغیر مستقل نشان می دهد .با توجه به نتایج
جدول فوق می توان گفت با ارتقا یک واحد از متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد.
آماره  tاهمیت نسبی متغیر مستقل را نشان می دهد .با توجه به مقدار این آماره و سطح خطای کمتر از  0.05می توان گفت
متغیر مورد نظر تاثیر آماری معنی داری در تبیین تغییرات متغیر وابسته داشته است .ضرایب رگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل
بر متغیر وابسته را تایید می کند .با توجه به ضریب نحوه رهبری  ،فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد .در نتیجه می توان
گفت نحوه رهبری بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار است.

بحث و نتيجه گيري
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرضیه اول مبنی بر محیط سازمانی مطلوب بر رضایتمندی سرمایه گذار تأثیرگذار
است ،به علت داشتن سطح معناداری کمتر از  0.05مورد تایید می باشد .لذا می توان گفت بین متغیر فرضیه سوم رابطه
معناداری وجود دارد و فرضیه سوم مورد تایید می باشد .لذا می توان گفت محیط سازمانی مطلوب بر رضایتمندی سرمایه گذار
تأثیرگذار است .با توجه به نتایج حاصل می توان گفت اگر سازمانی دا رای محیط مناسب و مطلوب باشد ،این امر می تواند بر
عملکرد کارکنان آن تاثیرگذار بوده و تمایل آنها را برای انجام وظایف خود به درستی افزایش دهد ،و از طرفی در صورت وجود
محیط مناسب می توان انتظار بهبود رضایتمندی سرمایه گذاران را داشت .لذا با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که نتایج
پژوهش حاضر با مطالعه الهادی و گرانتلی (  ،) 2015دمیرجیان و همکاران (  ،) 2013فرانسیس و همکاران (  ) 2013و بایک و
همکاران ( ) 2012همسو می باشد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرضیه دوم مبنی بر نحوه رهبری بر رضایتمندی سرمایه گذاری تأثیرگذار است ،به
علت داشتن سطح معناداری کمتر از  0.05مورد تایید می باشد .لذا می توان گفت بین متغیر فرضیه چهارم رابطه معناداری
وجود دارد و فرضیه چهارم مورد تایید می باشد .لذا می توان گفت نحوه رهبری بر رضایتمندی سرمایه گذاری تأثیرگذار است.
با توجه به نتایج حاصل می توا ن گفت که شیوه رهبری یک عامل مهم در هدایت سرمایه سازمان می باشد ،در صورتی که
رهبران از شیوه مدبرانه و اصولی استفاده کنند ،می توان انتظار افزایش رضایتمندی سرمایه گذار را داشت ،چرا که این امر
منجر به بهبود روند سرمایه گذاری می شود . .لذا با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که نتایج پژوهش حاضر با مطالعه
شهبازی و لعلی سرابی(  ،) 1395بخشی پور( ،) 1394منصورفر و همکاران (  ) 1394و علی لو (  ) 1393همسو می باشد.
پيشنهادات
پيشنهادات کاربردي
پیشنهاد می شود با استفاده از شیوه های رهبری مدبرانه نسبت به ایجاد امنیت شغلی جهت ارتقا و بهبود محیط سازمانی
مطلوب اقدام شود.
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