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 چکیده
های مديريتی با رضايتمندی از ديدگاه کارکنان اداره کل رابطه بین سبکبررسی هدف اين پژوهش، 

تحقیق از لحاظ هدف يک پژوهش کاربردی و از نظر روش . اين استتاندارد استان آذربايجان شرقی اس

استان  دنفر پرسنل اداره کل استاندار 107آماری پژوهش حاضر  ۀهمبستگی است. جامع -تحقیق توصیفی

ان و فرمول با توجه به جدول مورگ، تعیین حجم نمونه و گیری تصادفیروش نمونهاست. ی آذربايجان شرق

 های استاندارد استفاده گرديد.نامهآوری اطالعات از پرسشبرای جمع شدند.نفر انتخاب  86داد کوکران تع

شد. برای آزمون نظر تأيید نفر از اساتید صاحب 10در اين تحقیق روايی محتوايی و صوری پرسشنامه توسط 

برای ايی زمانی از روش بازآزمون استفاده شد. سشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای پايپايايی درونی پر

های آمار استنباطی شامل روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات، از روشاز وتحلیل اطالعات، تجزيه

داری برای تعیین رابطه در سطح معنی پیرسون همبستگیضريب آزمون کلموگروف اسمیرنف و از آزمون 

05/0=α .از  مندیيتبا رضا يتیيرمد هایسبک بین داد کهاين پژوهش نشان نتايج حاصل از  استفاده شد

و  گراعمل گرا،تحول رهبری سبک که بین وجود دارد یمعنادارمثبت و رابطه  کارکنان يدگاهد

 نشان داده شد. یمعنادارمثبت و رابطه  کارکنان ديدگاه از مندیرضايت با ایمداخلهعدم
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The Relationship between Management Styles and Job 

Satisfaction from the Viewpoint of Standard Office 

Employees 

Y. Badriazarin1 

A. Bazaz Monsef2  

S. Ghadami3 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between 

managerial styles and satisfaction from the viewpoint of staff of the standard 

General Directorate of East Azerbaijan. This research is a descriptive-correlative 

study in terms of the purpose of an applied research. The statistical population of 

the present study is 107 staff of the standard General Directorate of East 

Azerbaijan. Random sampling method and sample size were determined 

according to Morgan's table and Cochran's formula. 86 individuals were selected. 

questionnaires of MLQ and JDI were used to collect information. In this 

research, the content validity of the questionnaire was confirmed by 10 

professors. Cronbach's alpha method was used to test the internal reliability of 

the questionnaire, and the re-test was used for temporal stability. For data 

analysis, descriptive statistics method and for testing hypotheses, inferential 

statistics methods including Kolmogorov Smirnov test and Pearson correlation 

coefficient test were used for determining the relationship at a significant level of 

α = 0.05. The results of this research showed that there is a positive and 

significant relationship between managerial styles and satisfaction from 

employees' perspectives. There is a positive correlation between transformational 

leadership style, pragmatic and non-interventional with satisfaction from 

employee perspectives. 
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 قدمهم

 ی الزم و ضروری است.های اجتماعی امردر همه زمینه اساساً نیاز به مديريت و رهبری

ات آن کردار يک فرد سبب تغییر رفتار و نظر وسیلهفوذ است که بهرهبری نوعی فرآيند ن

شود که اين نفوذ بايد مشروعیت داشته باشد و تغییر، همسو با اهداف فرد پديد ديگران می

بیند و انداز را میيک چشم (. رهبر شخصی است که1979، 1کوتیس و ديگرانآيد )د

عنوان شريک ديگران را بهو دهد ز را انجام میاندایدن به آن چشمسراقدامات الزم را برای 

ای در اعمال بین رهبران از شیوه(. دراين2004، 2کند )لوبدر تعقیب و انجام تغییر همراه می

ند که سبک رهبری نامیده برق دادن آن به اهداف موردنظر استفاده مینفوذ بر گروه و سو

ان از اهمیت ر مديريت يک سازمز متغیرهايی که دا یک(. ي8513 ،3شود )رابینزمی

کند. ی رهبری است که فرد برای مديريت سازمان استفاده میبرخوردار است، شیوه

صفات ويژه رهبری و رهبری  ،صیاتمطالعات متعدد در مورد رهبری به سه زمینه کلی خصو

یث دند که رهبران از حوبردند و معتقد کاند، برخی صفاتی را فهرست میداختهاقتضايی پر

(. کارايی و اثربخشی نظام 1390ات از بقیه افراد متمايزند )الوانی، اتصاف به اين صف

ه تغییرات آموزشی درگرو مديريت اثربخش و کارآمد اين نظام است. امروزه با توجه ب

ه اخیر د، سیاست، علم و تکنولوژی بخصوص در چند دهای که در اقتصاسابقهشگرف و بی

تر و دشوارتر تر و پیچیدهمراتب گستردهت بهو کارکردهای مديري وقوع پیوسته، وظايف هب

ای برای اين مسئولیت آموزش که تنها افرادی که از نظر حرفهطوریه شده است. بهاز گذشت

ر به انجام وظايف محوله خواهند بود به اند، با اثربخشی و کارايی قادو تربیت شدهديده 
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يک حرفه تخصصی تلقی  هايی که داردويژگیريت امروز بر اساس يدن لحاظ مهمی

 (.1374)پرداختچی،  شودمی

های مديريتی ارائه شده است از جديدترين های زيادی درباره انواع سبکديدگاه

مداخله گرا و عدمگرا، عملتوان به سه نوع سبک رهبری شامل: سبک تحولها میديدگاه

 رهبری در مـتفاوت هایگويای سـبکهای گوناگون، ستگیياوجود ش .گرا اشاره نمود

های دارای گرا با موقعیترهبری عمل صورت که سبکاست؛ بدين متفاوت شرايط

هايی با پیچیدگی زياد متناسب قعیتگرا، برای مورهبری تحول پیچیدگی کم و سبک

هبر از رهبری است که ر یکگرا سب(. سبک رهبری تحول2005، 1بود )ترنر و میولر خواهد

شود و تأثیر عنوان قهرمان شناخته میگذارد و بهها و اهداف پیروان تأثیر میرها، ارزشبر باو

گرا سبکی از رهبری ری عملای بر پیروان خود بر پیروان خود دارد. سبک رهبالعادهفوق

رهبران کار  نينگیزد. ااوان خود را در جهت اهداف تعیین شده برمیاست که رهبر پیر

کنند. ه میبا برانگیختن زيردستان آنان را برای تالش بیشتر آمادردستان را تشويق و خوب زي

آيد. در اين یترين نوع رهبری به شمار مای غیرفعالگر يا غیر مراودهمداخلهرهبری عدم

ش و زینمايد. انگها را واگذار میکند و مسئولیتداری میگیری خودسبک رهبر از تصمیم

 رود )موغلی،در رهبر از بین میرسد و دورانديشی یا به حداقل موجود مرضايت پیروان ر

1383.) 

( رهبری تحولی از چهار بعد اصلی يعنی نفوذ آرمانی، 1990) 2به نظر باس و آولیو

مندانه و مالحظه فردی تشکیل شده است بخش، ترغیب ذهنی يا تحريک هوشنگیزش الهاما
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ری تحولی فراتر از ارضای نیازهای ی تعاملی رهببرخالف رهبر .(9213 ،1و میسکل)هوی 

(. رهبری تعاملی دارای ابعاد؛ پاداش مشروط، مديريت مبتنی بر 2002 ،2فوری است )يوکل

 است. قیدوبندیی بر استثنای منفعل و باستثنای فعال، مديريت مبتن

وامل شود يکی از عال میمعها اکه سبک رهبری که توسط مديران در سازمانيینجاازآ

وری سازمان است؛ لذا زايش رضايت شغلی و کارايی و بهرهت، انگیزش، افمؤثر بر خالقی

خت آنها های مختلف رهبری و موارد کاربرد آن ضروری و شناشناسايی و بررسی سبک

 حائز اهمیت است.

لی برای ماشود و عه رفتار سازمانی محسوب میرين متغیر در حیطترضايت شغلی مهم

رضايت شغلی، امنیت فردی کارکنان است. در سايه ايی و احساس رضايت افزايش کار

% بر توانمندی کارکنان مؤثر است. 95شود و تا میزان اطمینان شغلی کارکنان تضمین می

ست که چگونگی احساس مردم ( معتقد است که رضايت شغلی نگرشی ا2007) 3اسپکتور

دهد. »رضايت شان میهای مختلف آن نیطهکلی و يا نسبت به حروطلشان بهرا نسبت به مشاغ

 دارند اورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خودای از احساسات و بشغلى« مجموعه

اشتن شرايط و لوازم يک شغل، شرايطى که در (، يعنى دوست د1999، 4جونسگورگه و )

(. 1369، 5شود )شرتزر، بروسىمدريافت  گیرد و پاداشى که براى آنآن کار انجام می

رضايت شغلى يکى از عوامل مهم در موفقیت شغلى است؛ عاملى که موجب افزايش 

 (.1376گردد )شفیع آبادی، کارايى و نیز احساس رضايت فردى می
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 قوی انگیزش و روحیه دنوجود آم به باعث سازمان هر در مدير مناسب رفتاری الگوی

( 1384راد،  شود )مصدقمی خود حرفه و شغلز ا آنان ايتضر میزان افزايش و کارکنان در

-های سازمانی است، میکننده ارزشکه درواقع رهبران با ايفای الگو و نقشی که منعکس

را  آنهاتأثیر بیشتری گذارده و کیفیت عملکرد توانند بر ايجاد حس توانمندی در پرسنل 

 آنهامان برای کار کنند که سازساس میحابهبود بخشند؛ زيرا با توانمندسازی پرسنل، آنها 

های اهمیت و ارزش قائل است و اينکه میزان رضايت شغلی کارکنان، يکی از شاخص

ی است که خوب اثربخشی مديريت و رهبری است و رضايت شغلی باال نشانگر سازمان

 .(1382ران، )کوهیار و همکا شودرهبری می

دستانی ا از زيرگروليافتند که مديران تح (، به اين نتیجه دست1988) 1باس و هیتر

کنند که رهبران ( اشاره می2003) 2تر از ديگر مديران برخوردارند. هامفريز و اينشاينراضی

رد سوی عملکگرا، پیروان خود را بههبری تحولهای رفتاری رتوانند با استفاده از ويژگیمی

اين نتیجه دست ( در پژوهشی به 2006) 3مکارانبیش از انتظار، رهنمون کنند. نگونی و ه

 های شغلی و تعهد سازمانی دارد.که ابعاد رهبری تحولی تأثیری قوی بر برخی نگرشيافت 

سازی و ترويج ارداداره کل استاندارد آذربايجان شرقی مأموريت و هدف استاند

 يابد:چندين جنبه اين امر تحقق می استاندارد را دارد که از

 ی آنهاز رسانای ملی و بروهدتدوين استاندار -1

اجرای استانداردهای اجباری و تشويقی در  اجرای استانداردهای اجباری و تشويقی: -2

 
1. Bass and heater 

2. Humphreys and Einstein 
3. Ngounie et al. 



 

 

 

 

  7 ... های مديريتی با رضايت شغلیسبک ینرابطه ب
 

 داتواحدهای تولیدی و خدماتی ب: صادرات و وار گیرد: الف:دو مبحث انجام می

یری کارگصوالت آنها و الزام آنها بجای بهکنترل واحدهای تولیدی، کنترل کیفیت مح

همچنین کنترل کیفیت  د است.اداره کل استاندار ترل کیفی جزو وظايفنکمسئولین 

 کاالهای وارداتی و صادراتی در مبادی ورود و خروج نیز جزوه وظايف اداره کل است.

 ترکنان نسبت به محیط کار است؛ و اينکه رضايالعمل مؤثر کارضايت شغلی عکس

 که است یشغل موفقیت در مهم لمعوا از يکی و بوده شغل به نسبت فردی نگرشی شغلی،

 روشن اساس اين بر رد.یگمی فردی رضايت و احساس خالقیت بروز کارايی، افزايش باعث

 دهد کهمی قرار تأثیر تحت او شغل در را فرد عملکرد کاری محیط در موجود عوامل است

اينکه  هو با توجه ب است محیطی شرايط از متأثر روانی عوامل وساطت درنتیجه مسئله اين

توانند تعامل خوب با مشتريان داشته باشند که از شغل و نی میازمان زماکنان يک سکار

ترين ارکان رو شايد بتوان گفت از مهمجايگاه سازمانی خود راضی و خشنود باشند، ازاين

رکنان آن است. لذا در راستای تحقق اهداف پايداری و ثبات هر سازمانی، رضايت شغلی کا

های مديريتی را با رضايت از سبک رد تا ارتباط هر يکپژوهش سعی بر آن دا نحقیق، ايت

استاندارد آذربايجان شرقی بررسی و سپس روشی که باالترين ارتباط  شغلی کارکنان اداره

 ارد مشخص نمايد.مندی درا با رضايت

ل ماشود يکی از عوا اعمال میهتوسط مديران در سازمان که سبک رهبری کهازآنجايی

است؛ لذا  وری سازمانيت شغلی و کارايی و بهرهانگیزش، افزايش رضامؤثر بر خالقیت، 

های مختلف رهبری و موارد کاربرد آن ضروری و شناخت آنها شناسايی و بررسی سبک

 .تحائز اهمیت اس
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ها در خصوص ها و سازمانی از شرکتدهد که همه ساله بسیارمطالعات نشان می

دهند. رضايت ی انجام میهای متعددنظرسنجی نان نسبت به شغلشانکرس و نگرش کااحسا

عنوان متغیر محوری یرهای تحقیق در رفتار سازمانی و همچنین بهترين متغشغلی يکی از مهم

لعه در خصوص زمانی قلمداد گرديده است. تاکنون صدها مطاها سادر تحقیقات و تئوری

با  .ه استبا آن ارائه گرديد های مرتبطی و رشتهناتار سازمهای رفرضايت شغلی در فصلنامه

های مديريتی بر رضايت شغلی کارکنان، بهترين سبک بر شرايط موجود بررسی تأثیر سبک

 ی و پیشرفت و افزايش کارايی کارکنان را بهشود و نهايتاً بهبود کیفیت مديريتشناسايی می

 همراه خواهد داشت.

که اکثر مديران از اين بود حاکی از  (،1392ن )ارنکويی مقدم و همکانتیجه تحقیق 

کنند و رضايت بیشتر کارکنان در حد سبک بینابینی رابطه مدار و وظیفه گرا استفاده می

های تلفیقی داری از سبکطور معنیار بهمدمتوسط است. میانگین نمره رضايت سبک انسان

ی نشان داد رهبری و رضايت شغل کبرابطه س وظیفه مدار بیشتر بود. همچنین نتايج بررسیو 

نتايج اين پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی  د.داری میان اين دو وجود داره معنیکه رابط

ان و رضايت کارکنان ها نشان داد که میان سبک رهبری مديرکرمان مانند ساير پژوهش

ار گیرد، رقاستفاده مداری بیشتر مورد دارد و هر چه سبک انسانداری وجود رابطه معنی

( در پژوهش خود به بررسی 1393د. احمدی و بذرافشان )وکنان بیشتر خواهد برضايت کار

نتايج پرداختند.  های مديريت با سالمت سازمانی و استرس شغلی کارکنانرابطه بین سبک

سالمت سازمانی رابطه معکوس و معنادار و  شان داد که بین سبک مديريتی رابطه مدار بان

طه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین سالمت سازمانی راب ريتی ضابطه مدار بايدین سبک مب
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 . همچنینطه مدار با استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار مشاهده شدسبک مديريتی راب

رابطه مستقیم و معنادار،  بین سبک مديريتی ضابطه مدار با استرس شغلینتايج نشان داد که 

کوس و معنادار سترس شغلی رابطه معسالمت سازمانی با ا یمتغیرها وجود داشت و بین

 اکثر که داد نشان (1394) همکاران و کشتکاران تحقیق نتايج همچنین مشاهده گرديد.

-40 سنین در و جوان ستادی، کارکنان ريتاکث داشتند. ایمشاوره مديريت سبک مديران،

 و ییرتغ هایمهارت بین .دنبود خداماست قراردادی صورتبه و داشتند قرار سالگی 20

خزعلی و جووری  .شد مشاهده داریمعنی ارتباط آنان مديريتی سبک و نمديرا نوآوری

مطالعه (، در پژوهشی به بررسی رضايت شغلی کارکنان از سبک رهبری مديران )1394)

 ها نسبت به)س((، پرداختند. هراندازه مديران سازمانموردی: کارکنان زن دانشگاه الزهرا 

ريزی منطقی توانند با برنامهباشند، بهتر می وقوف بیشتری داشته رضايت شغلی کارکنان

وری سازمان را فراهم بر افزايش سطح رضايت شغلی آنها موجبات ارتقاء و بهرهعالوه 

سزايی برخوردار است و اين پژوهش بر قلمرو مطالعات انسانی اين امر از اهمیت ب آورند. در

سبک رهبری مديران میانی زن  شغلی کارکنان زن ازسی و مقايسه رضايت ررتا با ب آن است

ها و راهکارهايی را به برنامه ريزان، مديران و ء)س( توصیهو مرد در دانشگاه الزهرا

کنان زن نش هر چه بهتر سبک منتج به رضايت شغلی کاراندرکاران در جهت گزيدست

سبک ء يابد. اين تحقیق لکرد دانشگاه ارتقامعو کیفی  ارائه نمايد و بدين ترتیب سطح کمی

گرا و سبک رهبری مديران وظیفه -اررهبری مديران زن در دانشگاه الزهراء)س( را کارمد

ارمندان از سبک رهبری مديران میانی گرا يافته و رضايت شغلی کتحول-مرد را رابطه مدار

زنان و عبور ات مديريتی از سوی بثروحیه ا توان بهداند که در تحلیل آن میبیشتر می مرد را

 اص بانوان اشاره نمود.ای از جانب مردان با توجه به مديريت در محیط خشیشه از سقف
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بک مديريتی ( در پژوهش خود به بررسی رابطه بین س2010) 1زيمبات و همکاران

ی پژوهش رس استانبول پرداختند. نتايج حاصل از بررسمديران با اثربخشی کارکنان مدا

های مديريتی مديران و اثربخشی کارکنان مدارس رابطه مثبت و بکدهد که بین سان میشن

 بین رابطه ( در پژوهش خود به بررسی2012) 2معناداری وجود دارد. ابومنصور و همکاران

آماری تحقیق شامل  و نمونهجامعه  .کارکنان پرداختند و سالمت مديران مديريت سبک

مديران  که داد نشان مالزی بودند. نتايج در المللیبین بانک ککلیه مديران و کارکنان ي

 ضعیف نسبتاً رابطه يک اين، بر عالوه. کننداستفاده می پدرساالرانه مديريت سبک بانک از

ايسابل قیقی که دارد. تح وجود روانی و جسمانی سالمت با نهپدرساالرا سبک بین مثبت اما

اعتبار  نسبت بهکارمند  گاهديد بر يريتر سبک مدیثتأ( با هدف بررسی 2014) 3و همکاران

را بر ساير  رقابتی مديريت سبک مردان که نتايج نشان داد. اندانجام داده بزرگ یهاشرکت

( در پژوهش خود به بررسی 2014) 4همکارانکارا و  .دهندمی های مديريتی ترجیحسبک

شامل هش پژود. جامعه آماری نتوری کارکنان پرداخثیر سبک مديريتی مديران بر بهرهتأ

گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از روش نمونه هیترک هستار 5های هتلکلیه کارکنان 

نتايج حاصل از پژوهش عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. بهکارمند  443تعداد 

 وری کارکنان تأثیرگذار است.يتی مديران بر بهرهنشان داد که سبک مدير

سازی جامعه نقش مؤثر دارد و در ايمن موسسه استاندارد کهر نظر گرفتن وظايف د با

تواند به بهبود کیفیت و افزايش کارايی و اثربخشی دقت کارکنان در انجام وظايف می

 
1. Zembat et al. 

2. Abu Mansor et al. 
3 .Isabel et al 
4. Kara et al. 
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ی، انگیزه و رضايتمندی لذا مديريت بر کارکنان، متناسب با توانمندسازمان منجر شود. 

های بین سبکرابطه  یحاضر به بررس قیتحق امر کمک کند. نيبهبود ا توانند بهها میآن

 مندی از ديدگاه کارکنان اداره کل استاندارد استان آذربايجان شرقیمديريتی با رضايت

مودن و روشن ن های مديريتیسبک ریو تفس حيا تشرشده است تا ب یسع نیپردازد. همچنمی

-، جمعاینامهصورت پرسشبه رکناناک میزان رضايت، کارکناندر  مندیرضايت یايزوا

 زانیچه م تا کارآمد باشد. ق،یبه هدف تحق يیجوابگو یتا بتواند در راستا دهيگرد یآور

ارد استان آذربايجان اداره کل استاندسازمان  کارکنان رضايتدر  های مديريتیسبک

-یطه معنبار اينقش دارد؟ و آ کياستراتژ های مديريتیسبکدر  یاریعنوان مع، بهشرقی

 ؟ا وجود داردنهآ نیب یدار

 پژوهش ابزار

آوری اطالعات يک اين تحقیق از لحاظ هدف يک پژوهش کاربردی و از بعد جمع

 -نظر روش تحقیق توصیفیصورت میدانی انجام گرفت و از مطالعه پیمايشی است که به

استان  درنفر پرسنل اداره کل استاندا 107آماری پژوهش حاضر  ۀهمبستگی است. جامع

نفر آن شامل  27پیمانی و  نفر آن متشکل از نیروهای رسمی و 80که  استرقی آذربايجان ش

گیری تصادفی برای انتخاب نمونه . در اين تحقیق از روش نمونهاستنیروهای قراردادی 

. جهت تعیین اداره نظرخواهی به عمل آمدصورت که با حضور در بدين ،ستفاده شده استا

نفر  86گان و فرمول کوکران تعداد ا توجه به جدول موربین افراد جامعه، ب زحجم نمونه ا

صورت تصادفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر با استفاده از سه پرسشنامه الف( پرسشنامه به

 و )بس رهبریبرای تعیین سبک  MLQرهبری چند عاملی  ۀنامپرسش مشخصات فردی ب(
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، 2هیولین و کندال میت)اس JDIرضايت شغلی  دو ج( پرسشنامه استاندار (1985، 1آولیو

 .لیکرت استای پنج گزينهطیف صورت اجرا گرديد و مقیاس سؤاالت به (1969

نظر ساتید صاحبنفر از ا 10در اين تحقیق روايی محتوايی و صوری پرسشنامه توسط 

کل  )که آلفایيی درونی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ تأيید شد. برای آزمون پايا

و برای پايايی زمانی از روش بازآزمون استفاده شده است. دست آمد(  هب 856/0امه پرسشن

پرسشنامه مجدداً توسط همان کارکنان و  20هفته،  2پايايی زمانی به فاصله زمانی 

ر مرحله اول و مرحله دوم تکمیل گرديد. ضريب همبستگی میزان نمرات د کارشناسان

زمانی پرسشنامه تحقیق  پايايی 7/0ستگی از تر بودن میزان همبگرجه به بزمحاسبه شد. با تو

 حاضر تأيید شد.

روش آمار توصیفی شامل از اين پژوهش،  تحلیل اطالعات دروبرای تجزيههمچنین 

ی شامل آزمون استنباط های آمارمیانگین، انحراف معیار و از روش ،درصد ،محاسبه فراوانی

پیرسون همبستگی  آزمون ضريبو از ها داده ل بودننرما کلموگروف اسمیرنف برای تعیین

 استفاده شد. α= 0.05داری برای تعیین رابطه در سطح معنی

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

های پژوهش و استنباطی به آزمون فرضیه در اين بخش با استفاده از فنون آمار توصیفی

 پردازيم.می

 اداره کارکنان هديدگا از مندیرضايت با مديريتی هایسبک بینفرضیه کلی تحقیق: 

 
1. Bass & Avolio 
2. Smith Kendall & Huilin 
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 وجود دارد. ایشرقی رابطه آذربايجان استان استاندارد کل

 مندییتبا رضا یریتیمد هایسبک رابطه بین :1جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
عدادت  

 ضريب همبستگی

 پیرسون

سطح 

 معناداری

 هایکبس

يريتیمد  
08/87  58/17  86 

712/0  000/0  

مندیيترضا  61/104  18/16  68  

مندی از های مديريتی با رضايتدر بررسی رابطه بین سبک، 1 های جدول شمارهيافته

-که متغیر سبکدهد ديدگاه کارکنان اداره کل استاندارد استان آذربايجان شرقی نشان می

 ن، متغیر( است. همچنی58/17( و انحراف معیار )08/87های مديريتی دارای میانگین )

ها همچنین ( است. يافته18/16حراف معیار )( و ان61/104انگین )مندی دارای میرضايت

مندی از ديدگاه های مديريتی با رضايتن است که ضريب همبستگی سبکبیانگر اي

است  = 000/0sigو   = 712/0rستاندارد استان آذربايجان شرقی برابر با کارکنان اداره کل ا

توان بیان داشت که ی اينطور میاظ آمارار است. لذا، به لحددرصد معنی 95که در سطح 

مندی از ديدگاه کارکنان اداره کل استاندارد استان های مديريتی با رضايتبین سبک

 ری وجود دارد.آذربايجان شرقی رابطه مثبت و معنادا

گرا با رضايت شغلی کارکنان اداره کل استاندارد سبک رهبری تحول فرضیه اول:

 داری دارد.بطه معنیآذربايجان شرقی را نااست

 مندییتگرا با رضاتحول یسبک رهبر رابطه بین :2جدول 
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 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 تعداد

ضريب همبستگی 

 پیرسون

سطح 

 معناداری

 یسبک رهبر

گراتحول  
81/48  79/10  86 

684/0  000/0  

مندیيتاضر  61/104  18/16  86 

مندی گرا با رضايتولبین سبک رهبری تحدر بررسی رابطه  ،2 ههای جدول شماريافته

دهد که متغیر سبک از ديدگاه کارکنان اداره کل استاندارد استان آذربايجان شرقی نشان می

نین، متغیر ( است. همچ79/10( و انحراف معیار )84/48) گرا دارای میانگینرهبری تحول

ین ها همچناست. يافته( 18/16راف معیار )حن( و ا61/104مندی دارای میانگین )رضايت

مندی از ديدگاه را با رضايتگبیانگر اين است که ضريب همبستگی سبک رهبری تحول

است  = 000/0sigو   = 684/0rبا  کارکنان اداره کل استاندارد استان آذربايجان شرقی برابر

ه توان بیان داشت کمی دار است. لذا، به لحاظ آماری اينطوردرصد معنی 95 که در سطح

ديدگاه کارکنان اداره کل استاندارد استان مندی از گرا با رضايتلبین سبک رهبری تحو

 آذربايجان شرقی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ل استاندارد استان گرا با رضايت شغلی کارکنان اداره کری عملسبک رهب فرضیه دوم:

 .ددار داریرابطه معنیآذربايجان شرقی 

 

 مندییتبا رضا گراعمل یسبک رهبر نه بیرابط :3جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 تعداد

 ضريب همبستگی

 پیرسون

سطح 

 معناداری
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 یسبک رهبر

گراعمل  
20/30  35/6  86 

686/0  000/0  

مندیيترضا  61/104  18/16  86 

 مندیگرا با رضايتلمبررسی رابطه بین سبک رهبری ع، در 3ول شماره های جديافته

دهد که متغیر سبک گاه کارکنان اداره کل استاندارد استان آذربايجان شرقی نشان میاز ديد

مچنین، متغیر ( است. ه35/6( و انحراف معیار )20/30گرا دارای میانگین )رهبری عمل

 نیها همچن( است. يافته18/16( و انحراف معیار )61/104مندی دارای میانگین )رضايت

مندی از ديدگاه گرا با رضايترهبری عملضريب همبستگی سبک  بیانگر اين است که

است  = 000/0sigو   = 686/0rه کل استاندارد استان آذربايجان شرقی برابر با کارکنان ادار

توان بیان داشت که آماری اينطور می باشد. لذا، به لحاظدار میدرصد معنی 95ح که در سط

ن اداره کل استاندارد استان دی از ديدگاه کارکنامنگرا با رضايتعمل بک رهبریبین س

 ثبت و معناداری وجود دارد.آذربايجان شرقی رابطه م

ان اداره کل استاندارد ای با رضايت شغلی کارکنمداخلهسبک رهبری عدم فرضیه سوم:

 داری دارد.استان آذربايجان شرقی رابطه معنی

 

 

 

 مندییتبا رضا ایمداخلهعدم یسبک رهبر رابطه بین .4جدول شماره 

سطح ضريب همبستگی  تعدادانحراف  میانگین متغیرها
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 معناداری پیرسون معیار

 یسبک رهبر

ایمداخلهعدم  
05/8  96/1  86 

400/0  000/0  

ندیميترضا  61/104  18/16  86 

-ای با رضايتاخلهمددر بررسی رابطه بین سبک رهبری عدم، 4های جدول شماره يافته

دهد که متغیر دی از ديدگاه کارکنان اداره کل استاندارد استان آذربايجان شرقی نشان میمن

د. شبا( می96/1( و انحراف معیار )05/8ای دارای میانگین )مداخلهسبک رهبری عدم

( است. 18/16( و انحراف معیار )61/104مندی دارای میانگین )همچنین، متغیر رضايت

ای با مداخلهاين است که ضريب همبستگی سبک رهبری عدم ها همچنین بیانگرتهياف

مندی از ديدگاه کارکنان اداره کل استاندارد استان آذربايجان شرقی برابر با رضايت

400 /0r =   000/0وsig = دار است. لذا، به لحاظ آماری درصد معنی 95ت که در سطح سا

مندی از ديدگاه ای با رضايتاخلهمدین سبک رهبری عدمتوان بیان داشت که باينطور می

 کارکنان اداره کل استاندارد استان آذربايجان شرقی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 گیرینتیجه

 با مديريتی هایسبک بین رابطهدر بررسی  وتحقیق  کلی نتايج حاصل از فرضیه

نشان داد که  شرقی انآذربايج استان ندارداستا کل اداره کارکنان ديدگاه از مندیرضايت

کارکنان اداره کل استاندارد استان  يدگاهاز د مندیيتبا رضا يريتیمد هایسبک بین

که سبک مديريتی خوب  . بدين معنیوجود دارد یمعنادارمثبت و رابطه  یشرق يجانآذربا

ه تواند منجر بندی میتواند رضايتمندی کارکنان را به همراه داشته باشد که اين رضايتممی



 

 

 

 

  ۱7 ... های مديريتی با رضايت شغلیسبک ینرابطه ب
 

وری برای سازمان گردد. اين نتیجه همسو با نتايج کسب کارايی، اثربخشی و درنهايت بهره

 رانا(، هاگ و همک2012) ابومنصور و همکاران(، 2012تحقیقات شاهماندی و همکاران )

( است. زيمبات و همکاران 2014( و کارا و همکاران )2010، زيمبات و همکاران )(2010)

های مديريتی مديران و اثربخشی کارکنان ان داد که بین سبک( در پژوهشی نش2010)

مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتايج حاصل از پژوهش کارا و همکاران 

 قرن وری کارکنان تأثیرگذار است. طیريتی مديران بر بهرهي( نشان داد که سبک مد2014)

 و رفته فراتر بسیار رئوس و رئیس بین صرف کاری روابط برقراری از مقولۀ مديريت اخیر

 آفرينینقش آن در گوناگونی عوامل که است شده تبديل پیچیده فرآيند يک به تدريجاً

 ايفا پديده اين گیریشکل در آنها از يک هر که نقشی و عوامل اين شناخت دارند

 گرفته قرار مديريت علم اننظرصاحب و دانشمندان تحقیقات و مطالعات موضوع. نمايندمی

 هدايت در مدير سازمان، تئوری در مثالعنوانبه. است شده باعث را مختلفی نظريات و

 انسانی هعدرمجمو سازمانی مشارکت زمینه آوردن فراهم و آن منابع از استفاده و سازمان

 دهسازن صحیح استفاده در کارکنان، ابتکار و خالقیت روحیه ايجاد و خويش تصدی تحت

 پذيری، فراهممسئولیت اشاعه کارکنان، رفتاری هایپديده به توجه و زشیانگی از ابزارهای

 و برقراری آنان، روحی و مادی نیازهای تأمین خود همکاران برای رشد هایزمینه آوردن

 نقش هاده و کارکنان اضافی و علمی سطح ارتقای منظوربه سیستماتیک هایزشوآم توسعه

 .هاست آفرينینقش اين منشأ مدير رفتاری الگوی ترديدبی. دارد ايیبسز نقش ديگر

ها نسبت به رضايت شغلی کارکنان وقوف بیشتری داشته باشند، بهتر هراندازه مديران سازمان

قی عالوه بر افزايش سطح رضايت شغلی آنها موجبات ارتقاء و طريزی منتوانند با برنامهمی

ات انسانی اين امر از اهمیت بسزايی رند. در قلمرو مطالعوری سازمان را فراهم آوبهره
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 (.1394)خزعلی و جووری،  برخوردار است

 گراتحول رهبری سبک بین رابطهتحقیق و در بررسی  فرعی اول نتايج حاصل از فرضیه

نشان داد که  شرقی آذربايجان استان استاندارد کل اداره کارکنان ديدگاه از مندیرضايت با

کارکنان اداره کل استاندارد استان  يدگاهاز د مندیيترضاگرا با تحول یرهبر سبک بین

-تحول رهبری . بدين معنی که سبکوجود دارد یمعنادارمثبت و رابطه  یشرق يجانآذربا

 در گراتحول رهبری مندی کارکنان است. سبکر جهت رضايتدگرا دارای تأثیرات مثبتی 

، نورشاهیشده است ) شناخته اثربخش رهبری هایکسب از يکی عنوانبه جديد نظريات

 (، هاگ و همکاران2012) همکارانابومنصور و (. اين نتیجه همسو با نتايج تحقیقات 1388

 (، است.1394زعلی و جووری )خو ( 1393جعفرپور )( 1393احمدی و بذرافشان ) ،(2010)

شغلی کارکنان تأثیر گرا بر رضايت که سبک رهبری تحولداد نشان (، 1393جعفرپور )

بخش، تحريک ذهنی، نفوذ آرمانی و مثبت دارد عالوه بر اين هر چهار مؤلفه انگیزش الهام

 گامینه مديران رهبری سبک فرد نیز بر رضايت شغلی کارکنان تأثیر دارد.مالحظه فردبه

 ختیفراشنا هایمهارت باال بردن بر عالوه و باشد زيردستان کننده هدايت که است اثربخش

طريق  از کارکنان هایسطح مهارت رفتن باال با کند. کمک نیز سازمان یتعال به کارکنان

 خواهد کار از خشنودی و باعث شده بیشتر سازمان در کارکنان رضايت، تحولی رهبری

 باعث دارند کاری از نظر خود کارکنان با سازمان در که ارتباطی با یلتعام رهبران .شد

 احساس کارکنان اين صورت در که شوندیم کارکنان کاری قاللاست و آزادی افزايش

-می سازمان در خود انجام وظايف برای بیشتری تالش و دارند بیشتری رضايت و عدالت

. کندمی ايجاد کارکنان در شغل را بودن ارزشمند احساس تواندمی تعاملی رهبری پس کنند
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سبک رهبری دهای رهبری و ابعاد بررسی رابطه پیام(، در پژوهشی به 1388) نورشاهی

تحلیل پرداختند.  ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهرانگرا در میان روسای دانشگاهتحول

د رهبری تالش مهای به دست آمده نشان داد که اکثريت روسای مورد مطالعه در پیاداده

ه متوسط اخذ مندی نمرباالتر از حد انتظار نمره باال و در دو پیامد، اثربخشی و رضايت

د. همچنین، اکثريت روسای مذکور در بعد تأثیرگذاری ايده آلینمره باال، در دو بعد انکرده

 نبخش و برانگیزندگی ذهنی نمره متوسط و در بعد مالحظه فردی نمره پايیانگیزش الهام

گرا با هر سه پیامد رهبری اند. بین نمره روسا در همه ابعاد سبک رهبری تحولکسب کرده

های پژوهشی ضرورت تقويت روسا طورکلی يافتهار مشاهده شد. بهدهمبستگی مثبت معنی

های پژوهش نشان داد که سبک دهد. همچنین، يافتهدر بعد مالحظه فردی را نشان می

مندی و تالش باالتر از حد انتظار در میان ری در افزايش رضايتثگرا نقش مؤرهبری تحول

 در آفرينتحول رهبری الگوی خصوص در( 1381) . موغلیدهمکاران روسای مذکور دار

 الگوی و کارکنان تعهد و تالش، مندیبین رضايت که دريافت، ايران اداری هایسازمان

 .دارد وجود داریرابطۀ معنی ايران اداری موفق هایسازمان در گراتحول رهبری

 با گراعمل رهبری سبک نبی رابطهتحقیق و در بررسی  فرعی دوم نتايج حاصل از فرضیه

نشان داد که  شرقی آذربايجان استان استاندارد کل اداره کارکنان ديدگاه از مندیرضايت

رد استان اکارکنان اداره کل استاند يدگاهاز د مندیيتبا رضا گراعمل یسبک رهبر بین

از سبک . بدين معنی که وقتی مديران وجود دارد یمعنادارمثبت و رابطه  یشرق يجانآذربا

کنند استفاده از اين سبک رهبری منجر به رضايتمندی کارکنان ا استفاده میگررهبری عمل

 شود و نتايج مثبتی را به دنبال دارد.می
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 در، کنندمی قبول را کار يک فرادا کههنگامی که گیردمی نشئت ايده اين از سبک اين

 از منظور کسب اين در. کنند اعتاط کار آن در خود رهبر و مدير از که پذيرندمی حقیقت

 و تالش در ازای سازمان که( دستمزد و پاداش نظیر) است پاسخی و واکنش، بودن گراعمل

 شده انجام کارهای اگر. دهدمی آنها به، خود مدتکوتاه وظايف انجام برای افراد انطباق

 .کند تنبیه را نهاآ تواندمی رهبر، نباشند موردنظر استانداردهای حد در تیم اعضای توسط

 که شودمی استفاده وکارکسب رهبری هایموقعیت از بسیاری مواقع در گراعمل هبریِر

 هر کس یهامسئولیت و هانقش، رهبری سبک اين در مثالعنوانبه. دارد دنبال به را مزايايی

 فرادا گرا، عملکردعمل رهبری در اينکه دلیل به و گردندمی مشخص شفاف و واضح طوربه

 دارند -کاریاضافه يا و - پاداش دريافت یانگیزه که افرادی، شوندمی قضاوت و بررسی

 تواندمی که است اين در سبک اين ضعفنقطه .کنند رشد فضايی چنین در توانندمی

 اين از استفاده. گردد کارمندان تغییر باالی نرخ به منجر و باشد نیز راخالقییغ و دلسردکننده

 و است روروبه هايیمحدوديت با و نیست مناسب بنیاندانش و خالق کارهای برای سبک

 انجام خود شغلی رضايت افزايش برای خاصی کار توانندنمی تیم اعضای آن نتیجۀ در

 (، هاگ و همکاران2012) همکارانابومنصور و حقیقات تاين نتیجه همسو با نتايج  .دهند

 نارنجی موسوی حیدری(، 4201کارا و همکاران )( و 2010، زيمبات و همکاران )(2010)

دارای تأثیرات مثبتی در جهت  گراعمل رهبری است. بدين معنی که سبک (1390)

 رابطه ررسیب هب پژوهشی در (1390) نارنجی موسوی حیدریمندی کارکنان است. رضايت

 مانشاهکر استان مالیاتی امور سازمان کارکنان شغلی انگیزش و مشارکتی مديريت بین

 ،گیریتصمیم در مشارکت مؤلفه بین که داد نشان هاداده تحلیل از حاصل ايجنت پرداختند.

 معناداری رابطه کارکنان شغلی انگیزش و سازمانی جو ،سازمان بر حاکم ،انسانی روابط
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 رد.اد وجود

 رهبری سبک بین رابطهتحقیق و در بررسی  فرعی سوم نتايج حاصل از فرضیه

 آذربايجان استان استاندارد کل اداره کارکنان ديدگاه از مندیرضايت با ایمداخلهعدم

کارکنان  يدگاهاز د مندیيتبا رضا ایمداخلهعدم یسبک رهبر نشان داد که بین شرقی

 از . منظوروجود دارد یمعنادارمثبت و رابطه  یشرق يجانرباذاداره کل استاندارد استان آ

 در درواقع که است کردن رهبری از اجتناب يا رهبر رحضو عدم گر مداخلهعدم رهبری

 حالت، ایمبادله رهبری مقابل در. آيدمی شماربه رهبری نوع ترينغیرفعال، رهبری طیف

 از رهبر و کندمی نمايان را تفاوتبی و ایمبادله غیر کامالً حالتی، گریمداخلهعدم

که در  داخلهمسبک رهبری عدم .ندکمی واگذار را هامسئولیت و خودداری گیریتصمیم

کند. اين گروه دهد و هیچ راهنمايی يا هدايتی نمیآن فرد مسئول، هیچ کاری انجام نمی

های رهبری و مهارت هتحقیق لوين منجر به اين ايده شد ک .ريخته و غیر سازنده استهمبه

 آيند،نمی دنیا به ارهبره که -توانند آموزش داده شده و ياد گرفته شوندمرتبط با آن می

شوند. همچنین اين تحقیق تأثیر اعضای تیم روی سبک رهبری يک شخص بلکه ساخته می

تا  1940ی از دههت. را متوجه شد که منجر به شروع تحقیقات بیشتری در اين زمینه گش

پذيری، هوش، شرايط و های رهبران، مانند مسئولیت، محققان روی ويژگی1970ی ههد

ی تحقیقات به يک نتیجه همه تقريباً د.یت تمرکز کردنها و ظرفگی، موفقیتوضعیت زند

ها کافی نیست، اما دانستن اينکه رهبران بزرگ رسیدند: دارا بودن هر کدام از اين ويژگی

کنند اين ند، اثرگذار است، زيرا که ساير رهبرها تالش میرهای مشترکی داچه ويژگی

 د.ران بهتری شونها را ياد بگیرند و مديمهارت

 ابومنصور و همکاران(، 2012نتیجه همسو با نتايج تحقیقات شاهماندی و همکاران ) اين
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( همخوانی دارد. بدين معنی 2010، زيمبات و همکاران )(2010) (، هاگ و همکاران2012)

مندی کارکنان دارای تأثیرات مثبتی در جهت رضايت ایمداخلهعدم رهبری سبک هک

ها اين سبک با رضايت شغلی کارکنان از ديگر سبکداری در مقدار معنیالبته  است.

 .کمتر استگرا( عمل گرا وهای رهبری تحول)سبک

 است واضح، نیمابد عملکرد سازمان ارتقای ارکان مهمترين از يکی را انسانی نیروی اگر

 بهبود در مديران راهنمای اندازه چه تا آنان بر عملکرد اثرگذار متغیرهای بررسی که

-می انتخاب هدف اين را با خود رهبری سبک يا روش، مدير. بود خواهد زمانعملکرد سا

مناسب  رهبری شیوه انتخاب. باشد داشته خود سازمان در اثربخشی را بیشترين بتواند که کند

 درنهايت و شده شغلی کارکنان رضايت افزايش و رهبر عملکرد بهبود موجب اندوتمی

 اکثر توجه اخیراً که موضوعی راستا اين در. شته باشددا به دنبال را زمانسا اهداف تحقق

 در رهبری و مديريت های سنتیشیوه چراکه، بود خواهد مفید سازمانی تغییر محققان فرايند

 است. اثربخشی الزم اثربخشی فاقد، امروزی هایسازمان وزی دررام پويای و متحول شرايط

 شغلىرضايتروند. می بشمار هبریسبک ر مهم پیامد دو کارکنان شغلی رضايت و رهبر

 تربیش. دارد خود شغل از فرد که است خوشايندى و مثبت، مطبوع احساس، درمجموع

 همه .دانندمى مؤثر شغلى ضايتر در را کار نفس و کار محیط، اجتماعى عوامل دانشمندان

 و دهندمى یتاهم، روانى يا مادى ،افراد نیازهاى تأمین به نحوى به شغلى رضايت هاىنظريه

 راضی کار نیروی که بداند بايد مدير .دانندمى مهم را شاغل انتظارات و هاخواست به توجه

 به سازمان از را سرتم و شادابی و شد خواهد بازدهی افزايش باعث غیبت کاهش خاطر به

 که است شده رائها خصوص اين در نیز مخالف نظرات البته. کندمی منتقل جامعه و خانه

 شويم متذکر بايد، طورکلیبه .ندارد وریبهره در تأثری آنچنان شغلی رضايت است قدمعت
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 هچ فرد اينکه بین موجود هایتفاوت به، سازمان ارتباطی نظام از ناشی شغلی رضايت که

 اين در را چیزی چه و آورد دست به خواهدمی سازمان در ارتباطات طريق از را چیزی

 .است هوابست، کندمی کسب دفراين
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