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ر  ی بک ر   یر  یکارنان  یغ    رضا ی ر   ١روی ا
ه( جا طا ود  ح و  و  عاو  وردی کارنان    )ی 

  
  

  ، علی محمد احمدوند، علی اصغر فانی زاده یمحمد رضا قل

  :چکیده
تحقق اهداف سـازمانی بـدون    شود و می رضایت شغلی از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب

ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و  یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان .باشد پذیر نمی رضایت شغلی امکان
 اهمیـت  بـه  توجـه  با .کند وری را فراهم می های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه ارتقای بهره فراهم نمودن زمینه

 سـبک (مـدیران  رهبری شیوه بین ارتباط مقاله این در سازمان، کارکنان شغلی رضایت ارتقاء و ایجاد در مدیران نقش
و  LPC یهـای سـبک رهبـر    پرسشـنامه  یو رضـایت شـغلی کارکنـان، بـا مطالعـه توصـیفی و آمـار        )فیدلر رهبری

ناجا، بررسی دجه معاونت طرح و برنامه و بو رانیکارکنان و مد نیشده از ب لیتکم JDIهای رضایت شغلی  پرسشنامه
برای بررسی رابطه بین دو متغیر مورد استفاده قرار گرفته و تجزیه و تحلیـل   رمنیآزمون همبستگی اسپ. شده است

چنین در  هم. دار وجود دارد رابطه معنی نشان داد که بین سبک رهبری و رضایت شغلی یک SPSSها با نرم افزار  داده
گـرا و رضـایت شـغلی یـک رابطـه مثبـت و        بین سبک رهبری رابطـه  انتظامینیروی معاونت طرح و برنامه و بودجه 

 .مستقیم وجود دارد

   :ها کلید واژه
  .مدار، رضایت شغلی سبک رهبری کارمدار، سبک رهبری رابطه دلر،یسبک رهبری، سبک رهبری اقتضایی ف

                                                      
 برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد. ١

 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و مدیر کل مرکز اجرای بودجه معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا .

 دانشگاه تربیت مدرس استادیار .

 )ع( دانشیار دانشگاه امام حسین .

  15/1/89: تاریخ دریافت مقاله
 1/3/89: تاریخ پذیرش مقاله
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ه و نا  س، سالدوما ی پ سا ماره ما ن و ارد  ، ٢٨،   ١٣٨٩ورد
  مقدمه 

هـای   هـدف  نیروی انسانی هر سازمان به عنوان مهمتـرین منبـع راهبـردی، در رسـیدن بـه     
بنابراین تصورات و . شود نموده و نیروی محرکه سازمان محسوب میایفاء  سازمانی نقش مهمی را

نگرش کلـی  . باشد بخشی سازمان اثرگذار می و اثرکارآیی  های آنان به شغلشان در حیات، نگرش
ی خشـنود «ای رفتاری است که از آن به عنـوان   نسبت به شغلشان عینیت بخش پدیده ها انسان
ای است از باورهای مثبت و منفی فرد نسبت به  شود و نتیجه تعبیر می» رضایت شغلی«و » شغلی

  .ابعاد کارش
 نقش  شغلی  رضایت  ،سازمانی  شناسان و روان  مدیریتعلم   نظران از صاحب  اعتقاد بسیاری  به 

نماید و از این حیث  می ایفاء کار  نیروی  و سالمت  بهداشت،  سازمان  در بهبود و پیشرفت  بسزایی
عوامل متعدد و مختلفـی بـر   . رود بنیادی هر سازمان به شمار میمسائل  رضایت شغلی ازمسأله 

ترین عـاملی   ترین و با ارزش باشد، اما در این میان عامل رهبری با اهمیت میمؤثر  رضایت شغلی
آمیـز هـر    ای موفقیـت نماید؛ چرا که اجر میایفاء  است که نقش بسزایی در تحقق رضایت شغلی

ای مستلزم وجود مدیرانی توانمند و کارا است و اگر مدیران در ایفای نقش و رسالت خـود   برنامه
کوتاهی کنند و به اهداف مورد نظر دست نیابند، نتایج زیانبار آن مستقیماً عاید گروه یا سـازمانی  

یریت سازمان بر روند امور جاری ها، مد سازمانکارآیی  با ارزیابی. است که با آن سر و کار دارند
بنابراین بـه تبـع آن مـدیران    . نماید گیری می واقف گشته و به این وسیله فاصله تا هدف را اندازه

اندیشند و ارزیابی آنـان از   ها اغلب به دنبال آن هستند تا بدانند کارکنان آنان چگونه می سازمان
هـا نسـبت بـه     انـدازه مـدیران سـازمان   نحوه مدیریت چگونه است؟ امروزه ثابت شده است هر 

ریزی منطقی  توانند با برنامه می کارکنان وقوف بیشتری داشته باشند، بهترمسائل  رضایت شغلی و
 .آورند میوری سازمان را نیز فراهم  عالوه بر افزایش سطح رضایت کارکنان موجبات ارتقاء و بهره

ایـن  . قات به این امر اختصاص یافتـه اسـت  ای از تحقی عمده لذا در قلمرو مطالعات انسانی بخش
پژوهش نیز جهت بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با میزان رضـایت کارکنـان معاونـت    
طرح و برنامه و بودجه ناجا انجام گرفته است، تا از این طریق عالوه بر شناخت میـزان رضـایت   

کارهـای   و بودجـه ناجـا، راه   های رهبری مدیران معاونت طـرح و برنامـه   شغلی کارکنان از شیوه
ایـن تحقیـق    ،از نظـر هـدف  . قرار دهـد مسئولین  پیش رویها  آن مناسب را به منظور کاربست

  .است کاربردی و از نظر معیار تحلیل توصیفی و از شاخه همبستگی
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ر یبک ر   یر  یکارنانیغ   رضایر روی ا
هـای رهبـری تـا حـدود زیـادی       بسیاری از اندیشمندان ترجیح یک سبک را بر سایر سـبک 

هـای   ژگـی  چه بیشـتر از وی  دانند هر چند در حال حاضر آن شخصیتی او می های ژگی منبعث از وی
براین اساس، با توجه به اهمیـت  . باشد، موضوع رفتار رهبران و مدیران است شخصیتی مطرح می

ارتبـاط  تا نقش مدیران در ایجاد و ارتقاء رضایت شغلی کارکنان سازمان، در این پژوهش برآنیم 
  .و رضایت شغلی کارکنان را بررسی نماییم )1سبک رهبری فیدلر(بین شیوه رهبری مدیران

. ت شغلی درافراد باشدیجاد کننده رضایتوانند ا عوامل متعددی وجود دارد که درکنار هم می
ا حتی یدر فرد بکاهد  تیجاد رضایتواند از ا ن عوامل مییک عامل از مجموع ایچه بسا تنها نبود 

ـ م ،ت در محل کـار یرینحوه مد. شغل خود قرار دهد او را در زمره افراد ناراضی از  زان درآمـد، ی
فرد از شـغل خـود از مهمتـرین     زان آگاهییض و میعدم تبع وجه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی،

  :ادامه این نوشتار بدین صورت است. ت شغلی در افراد استیجاد رضایعوامل ا
بخش دوم بـه  . پردازد شغلی میهای رضایت  های رهبری و نظریه بخش اول به توضیح سبک

ها و متغیرهای اختصاصی تحقیق و بررسی نتایج نظرات کارکنـان و مـدیران    تجزیه و تحلیل داده
گیـری تحقیـق ارائـه شـده      در بخش سوم نیز خالصه و نتیجه. پردازد راجع به رضایت شغلی می

  .است

  های رهبری سبک
ری نقش حیاتی در پویایی سازمان یکی از اجزای اصلی و مهم مدیریت، رهبری است؛ رهب

رضـائیان،  (رهبری مهمترین موضوع در حیطه رفتـار سـازمانی و روابـط انسـانی اسـت     . دارد
کند، که رهبران منبع اصلی کسب و کار موفق به شمار  اشاره می 2پیتر دراکر. )13، ص1384

جهـت   در یکدیگر با همکاری برای آنان برانگیختن و دیگران در نفوذفرایند  روند و رهبری می
 .سازمانی است اهداف تحقق

. کند سبک یا شیوه رهبری طریقی است که رهبر از نفوذش برای کسب هدف استفاده می
 بـه  وی نگرش نحوه تأثیر تحت مدیر رهبری سبک که باورند این بر نظران صاحب از بسیاری

مطـرح شـده در   هـای   نظریـه . )1379ترجمه مخبر،  هندی،(دارد قرار خود و کارکنانش نقش
                                                      

1. Fidler, 1964 
2. Peter Deraker 
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ه و نا  س، سالدوما ی پ سا ماره ما ن و ارد  ، ٢٨،   ١٣٨٩ورد
خصوص رهبری فراوان و متضاد با یکدیگر مطـرح گردیدنـد کـه نشـان از ماهیـت پیچیـده       

توان در چهار بخـش   های رهبری را می نظریه. رهبری و مفاهیم در حال تغییر رهبری هستند
  :بندی کرد کلی زیر طبقه

  های شخصیتی؛ های ویژگی تئوری )الف
  های رفتار رهبری؛ نظریه )ب
  ی؛یهای اقتضا تئوری )ج
  .های جدید رهبری تئوری )د

کننـد و بـه نظریـه     های شخصیتی برای رهبر خصوصیاتی ذاتی ذکر می های ویژگی تئوری
، 1تـوان بـه بوگـاردوس    از نظریه پردازان این تئـوری مـی  . مشهور است )انسان بزرگ(ابرمرد

اتی و مـوهبتی الهـی   طبق این نظریه، رهبری امر ذ. )Rost, 1991(اشاره نمود 3و تید 2پیگورس
  .شوند نه ساخته می است و رهبران زاده

رهبری از یک سو و اسـتنتاج  مسأله  پس از ناکامی نظریه خصوصیات فردی در شناسایی
، مسیر تحقیقـات اندیشـمندان   1940های متناقض و نتایج غیر قطعی در تحقیقات دهه  یافته

عبارت دیگر در این جابجایی  به. مدیریت بسوی شناخت سبک و روش رهبری گرایش یافت
شود که سـبک و روش رهبـری شـناخته شـود و معلـوم       تعیین خصوصیات رهبری سعی می

. )1380مشـبکی،  (کننـد  ای استفاده می نمایند که رهبران در برخورد با زیردستان از چه شیوه
شـبکه  ، هـای لیکـرت   و سـبک  یشـیگان ، ماوهـایو ، آیوواتوان به مطالعات  در این خصوص می

  .اشاره داشت مگ گریگور Yو  Xتئوری ، یریتمد
، نظریه تطبیق موقعیت رهبری با سبک رهبـری  اقتضاییهای  از مهمترین مطالعات تئوری

رابطـه   اقتضـایی فیدلر معتقد است که براساس سه عامل . است که توسط فیدلر، ارائه گردید
ین سـبک بـرای هـر    تـر  توان مناسـب  رئیس و مرئوس، ساختار کار و میزان قدرت رهبر، می

موقعیت را بدون تغییر سبک یا شیوه رهبری تعیین نمـود عملکـرد یـا اثربخشـی گـروه نیـز       
  .بستگی به تعامل سبک رهبری با مساعد بودن شرایط دارد

                                                      
1. Bogardus, 1934 
2. Pigors, 1935 
3. Tead, 1935 
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ر یبک ر   یر  یکارنانیغ   رضایر روی ا
  رضایت شغلی

. اسـت  ها مطـرح  سازمان بقای درمؤثر  عوامل ازعنوان یکی  همواره به انسانی نیروی عامل
ها، تمایالت، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان نـه تنهـا    انگیزه بنابراین شناخت نیازها،

هـای مـؤثر    های صـحیح، راهبردهـای مناسـب و برنامـه     الزم است بلکه جهت اتخاذ سیاست
  .باشد ضروری می
 ایـن . اسـت  فـرد  تجربه یا شغلی و پیامد ارزیابی مطبوع و مثبت حس یک شغلی، رضایت

 بـاالی  سـطح  سـازمانی،  نظـر  از. کند افراد می روانی و فیزیکی سالمت به زیادی کمک حالت

 بقـای  و جـذب  بـه  منجـر  که است مطلوب بسیار سازمانی جو کننده شغلی، منعکس رضایت

عنوان امری  مندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به معتقد است رضایت 1لوک. شود می کارکنان
بنـابراین فـرد   . آورد اهم مـی های مهم شغلی را فر است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزش

رساند که ابتدا از شغل  طور مؤثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می زمانی به
، فروغـی (مند است هو حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن عالق

» رضایت شـغلی « های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف ها و مفهوم سازی دیدگاه. )1386
رضایت شـغلی را   2هرزبرگچون  هم نظران برخی از صاحب .شکل گرفته و توسعه یافته است

موجـب عـدم   فقط ها  آن که فقدان است عوامل و شرایطی بعدیک . اند دانسته عددارای دو بُ
هـای   مشـی   طرز تلقی و برداشـت کارکنـان، شـیوه اداره امـور، خـط      مانند. گردد رضایت می

ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و سازمان، 
، همگنـان و مرئوسـان و زنـدگی شخصـی     مـدیران دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبـه،  

عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقـاء   موارد راهرزبرگ این  .کارکنان
بود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت نو معتقد است که  نامند می

عوامـل مـؤثر    ،دومعد بُ. زداسازدکه سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اند
 باعـث هـا   آن فقدانو  موجب انگیزش و رضایت افرادها  آن در ایجاد انگیزه هستند که وجود

 عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارت اسـت از  نظر هرزبرگ  به. گردد میعدم رضایت ضعیفی 

                                                      
1. Lock 
2. Herzberg 
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ه و نا  س، سالدوما ی پ سا ماره ما ن و ارد  ، ٢٨،   ١٣٨٩ورد
ها، پیشرفت و توسعه شـغلی، رشـد فـردی و     موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد وکار آن

معتقدند  ،لوک از اندیشمندان مانند برخی دیگر .)Beishekeev, 2001(ماهیت کار و وظایف محوله
از  ارزشیابی اسـت فرایند  بردارنده نوعی رد» رضایت شغلی« و تعاریفها  سازی بسیاری از مفهوم

داننـد کـه ناشـی از ارزشیـــابی شغـــلی یـا        مـی  آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی این رو
  .های شغلی فرد است تجربه

 مزایـا،  حقـوق و  پرداخـت  شـغل،  ماهیـت  یعنـی  اساسـی  عـد بُ پنج 1و هیولین کندال اسمیت،

 احسـاس  در مـؤثر  عوامل مهمترین را کار در مکارانو ه سرپرستان ترقی، و پیشرفت های فرصت

هـا،   از نظر جونز چهار عامل شخصیت و صفات شخصیتی، ارزش. دانند می کارشان به نسبت افراد
  .موقعیت کار و شغل و تأثیر اجتماعی از عوامل اساسی در میزان و سطح رضایت شغلی هستند

شت کار، ساعات کار و نوبت کاری، امنیت ایمنی و بهداتوان به عواملی چون  عالوه بر این می
شغلی و پیشرفت کار، برخورد عادالنه در محل کار و میزان جذب کارکنان در سازمان، مشارکت 

هـای کـاری کارمنـدان و     گیری، محتـوای کـار و تحقّـق ظرفیـت     کارکنان و کارمندان در تصمیم
اجتمـاعی، کـار و خـانواده و    ولیت مسئ کارکنان، تغییرات در سازمان کار، پاداش کافی و عادالنه،

  .)jennifer & Gareth, 1999(نیز اشاره نمود فراغت
نیز در بحث عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، بـه عـواملی چـون صـفات      3ریجل و هل 2وودمن

بـر رضـایت   مؤثر  عوامل. اند کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار، و روابط انسانی کار اشاره کرده
، عوامـل زمینـه بیرونـی و ماهیـت کـار      عوامـل درونـی محتـوایی   : شـامل  منکـور شغلی از نظر 

  .)Ozdemir, 2009(است
های رفتـار فـردی و عملکـرد     یک عامل اساسی بر بسیاری از ویژگیعنوان  به رضایت شغلی
 تضـمین  ،سازمان و تعهد فرد در وری افزایش بهرهرضایت شغلی موجب . گذارد سازمان تاثیر می

برخـی از   .گـردد  مـی  افزایش روحیه فردموجب چنین  هم و یکی و ذهنی فردسالمت فیز کننده
ـ ، غیبت، نقل وانتقـال،  )باروری(پیامدهای عدم رضایت شغلی شامل، عملکرد و  خیر در کـار أت

  .است ترک خدمت

                                                      
1. P.C.Smith & L.M.Kendall & Hulin 
2. W. Woodman 
3. Don Hellriegel 
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گیری رضایت شغلی، روش پرسشنامه مینوسوتامی است  ترین روش اندازه یکی از معروف

مندی از توانایی، خالقیت شغلی، تنوع کار، ایمنی شغلی، شرایط  رهکه بر مبنای پنج موضوع به
از ابزارهای معتبر برای سنجش رضایت شغلی، دیگر یکی . مادی زندگی تدوین گردیده است

تـدوین شـده    1ویسـوکی و کـروم   توسـط  1994کـه در سـال    شاخص توصیفی شغل اسـت 
 است ابعاد رضایت شغلی مطرح عنوان هپنج عامل عمده ب، مدل این در. )1386مقیمی، (است
  :د ازنعبارت که

 .میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت :پرداخت - 1

حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسـئولیت فـراهم    :شغل - 2
 .آورد می

 .ها برای پیشرفت قابلیت دسترسی به فرصت :های ارتقاء فرصت - 3

 .ی نشان دادن عالقه و توجه به کارکنانهای سرپرست برا توانایی :سرپرست - 4

  .حدی که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند :همکاران - 5
گیری رضایت شغلی کارکنان ناجـا   در این پژوهش نیز از این نوع پرسشنامه جهت اندازه

  .استفاده گردیده است

  تحلیل اطالعات ها و تجزیه و تنظیم داده
های رهبری اسـت و متغیرهـای وابسـته کـه در پـی       بکمتغیرهای مستقل این تحقیق، س

جهـت  . تبیین آن هستیم، رضایت شغلی کارکنان معاونت طرح و برنامه وبودجه ناجـا اسـت  
های رهبری و پرسشنامه رضایت شغلی، طراحـی و بـا    انجام تحقیق دو سری پرسشنامه سبک

تجزیه و  SPSSزار آماری نرم اف 16تحقیق تکمیل شده و سپس با استفاده از نسخه  های نمونه
هـای تحقیـق، در    نمونـه . انجام شده اسـت ها  آن های مندرج در تحلیل و استنباط آماری داده

نفـر بـه    60با استفاده از جدول مورگان برای کارکنان به تعـداد   1388شش ماهه دوم سال 
م هـای در دسـترس، تمـا    گیری تصادفی ساده و مدیران ارشد بر اسـاس نمونـه   صورت نمونه

  .شماری شده است
                                                      

1. Wysocki & G. Kromm 
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ه و نا  س، سالدوما ی پ سا ماره ما ن و ارد  ، ٢٨،   ١٣٨٩ورد
دو دسـته پاسـخ مـدیران و کارکنـان      )LPC(های رهبـری  در پرسشنامه مربوط به سبک

 1تـا   8یـا از   8تا  1آوری شده است و پرسشنامه با توجه به طیف صعودی یا نزولی از  جمع
نظـر کلیـه    )JDI(در پرسشـنامه مربـوط بـه رضـایت شـغلی     چنین  هم .شود میگذاری  امتیاز

نماید کـه   فهرستی از پنج جنبه مختلف شغلی را ارائه می JDIپرسشنامه . استکارکنان آمده 
برای هر جنبه تعدادی معیار وجود دارد تا احساسات فرد نسبت به شغلش را مورد سـنجش  

عد مورد نظـر بـه صـورت    در این پرسشنامه نظرات پرسش شوندگان نسبت به بُ. قرار دهند
  .شود میاری گذ امتیاز 5تا  1صعودی یا نزولی از 
گیری از روش اعتبار محتوا به لحاظ این که بـه تاییـد اسـاتید     ها با بهره روایی پرسشنامه

ابـزار پایـایی ابـزاری هسـتند کـه از خاصـیت       . گـردد  تـامین مـی   ،محترم و خبرگان رسیده
پرسشنامه در اختیار  16در ابتدا تعداد . تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشند

به دسـت   917/0ان قرار گرفت و پس از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن مدیر
بدیهی است با توجه . قرار گرفتگویان  پاسخ آمد، پرسشنامه نهایی تکمیل و مجددا در اختیار

  .توان اظهار داشت که پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است به مقدار به دست آمده می
هـای   ی سبک رهبری و رضایت شغلی و جداول آمار توصـیفی داده ها بر اساس پرسشنامه

 LPC(و متغیرهای اختصاصی )...سن، تحصیالت، جنسیت و(متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
پژوهش و تجزیه و تحلیل آمارها با استفاده از آزمون همبسـتگی  سئواالت  ، به بررسی) JDIو

وع سبک رهبری و میزان رضـایت شـغلی   استیودنت ن - tاسپیرمن پرداخته و سپس با آزمون
  .مورد بررسی قرار گرفت

  ها آمار توصیفی داده
چون  هم شامل کارکنان و مدیران از حیث متغیرهایی گویان پاسخهای آماری  توزیع نمونه

 جنسـیت اکثـر  : دهـد کـه   نشـان مـی  ... سن، میزان تحصیالت، جنسیت، وضـعیت مسـکن و   
 100قرار دارنـد؛   )سال 25-45(سالی در سنین میانیان گو پاسخ مذکر است؛ اکثرگویان  پاسخ

متاهل هستند؛ اکثر مـدیرانی کـه پرسشـنامه تحقیـق را تکمیـل       )مدیران(گویان پاسخدرصد 
از وضعیت مالی بهتـری در مقایسـه بـا    ها  آن اند، دارای تحصیالت تکمیلی بوده و اکثر نموده
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نازل شخصی، ولی کارکنان اکثرا مسـتاجر  مدیر دارای مگویان  پاسخ کارکنان برخورداند؛ اکثر

  .مدیر تجربه و سابقه کاری زیادی دارندگویان  پاسخ چنین اکثر هستند هم
در : دهـد کـه   نشان مـی  LPCتوزیع آماری متغیرهای اختصاصی سبک رهبری یا پرسشنامه 

ذهنیت اکثر کارکنان موضوع روابط اجتمـاعی و اداری مـدیر نقـش مـوثری در مباحـث سـبک       
ی و مدیریت دارد؛ کارکنان و مدیران در ارزیابی خود، وضعیت ظـاهری مـدیر خـود را در    رهبر

های مدیریت و تحلیل رفتـار مـدیر    اند؛ مدیران در ارزیابی سبک سطح خیلی خوب ارزیابی نموده
ارشد ارزشی برای این متغیر قائل هستند که توسط کارکنان این مهم به آنان تعمـیم داده نشـده   

بـا مالحظـه   «، »ریسک پذیر بـودن «، »نشاط محیط کاری«ان باهم راجع به موضوع کارکن. است
در سبک رهبری، اتفاق نظـر ندارنـد لـذا شـاهد پراکنـدگی      » موافق بودن با طرح ایده«و » بودن

صـادق و راسـتگو   «مدیران و کارکنان راجع به . باشیم فراوانی تعداد کارکنان در توزیع مذکور می
رعایت سلسـله مراتـب و   «و » صمیمی بودن«، »مرتب بودن در کار«، »د بودنقابل اعتما«، »بودن

مـدیران و  چنین  هم .اند مدیران اتفاق نظر دارند و به این بحث نمره باالیی داده» شئونات انتظامی
کارکنـان بـرعکس   . انـد  را مـورد تاکیـد قـرار داده   » شاداب بودن مدیر در محیط کار«کارکنان 

مرتـب  «و » صـمیمی بـودن  «و » موافق بودن با طرح ایده«و » مالحظه بودن با«مدیران، راجع به 
اکثر مدیران و کارکنـان نمـره   . در سبک مدیریت و رهبری باهم اتفاق نظر ندارند» بودن در کار

  .اند باالتری به متغیر مهربان بودن مدیران در سبک رهبری داده
در خصـوص مـدیر یـا مسـئول      )انکارکنـان و مـدیر  (گویان پاسخبا توجه به مجموع نظرات 

 45/130بـرای کارکنـان و    22/124متوسط برابـر  طور  به LPCمستقیم، امتیاز سبک رهبری یا 
  .باشد گرا می برای مدیران بوده است که این بدان معنا است که سبک رهبری از نوع رابطه

کارکنان و  برای LPC  ،152برای مدیران و بیشترین 100برای کارکنان و  LPC  ،53کمترین
 )- 03/1(در بین شرکت کنندگان دارای چولگی منفی برای کارکنـان  LPCتوزیع. باشد مدیران می
  .است )- 632/0(و مدیران

  :زیر قابل مطرح است موارد )JDI(با توجه به نتایج حاصل از رضایت شغلی
ول مسـئ «، »عوامل تاثیرگذار در ماهیـت کـار و شـغل   «اند که  اکثر کارکنان با این موافق

بـیش از نیمـی از   . آنان نقش به سزایی در رضـایت شـغلی افـراد دارد   » همکاران«، »مستقیم
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انـد و کارکنـان از    اختصـاص داده » های ارتقا فرصت«و باالتر را به متغیر  4نمره  گویان پاسخ

  .حقوق و مزایای خود رضایت کامل ندارند و رضایت کامل درحد متوسط است
در رضایت شغلی اتفاق » مسئول مستقیم« و » ماهیت کار و شغل«اکثر مدیران راجع به اثر 

و بـاالتر را بـه متغیرهـای مسـئول مسـتقیم و       4نمـره   گویـان  پاسخبیش از نیمی از . نظر دارند
و باالتر را بـه   3نمره  )مدیران(گویان پاسخبیش از نیمی از چنین  هم .اند همکاران اختصاص داده

  .اند وق و مزایا اختصاص دادههای ارتقاء و حق متغیرهای فرصت
گانـه ماهیـت کـار و     پـنج طور کلی نظر کارکنان و مدیران درباره رضایت شغلی به ابعـاد   هب

های ارتقا و حقوق و مزایا در جدول زیـر خالصـه شـده     شغل، مسئول مستقیم، همکاران، فرصت
  :است

  گانه رضایت شغلی 5د مقایسه توزیع نظر کارکنان و مدیران در خصوص ابعا: )1(ی شمارهجدول 

متوسط وزنی 
  نمرات

  درصد فراوانی تجمعی  درصد  فراوانی
  مدیران  کارکنان  مدیران  کارکنان  مدیران  کارکنان

1  -  -  -  -  -  -  
2  3  -  5  -  5  -  
3  25  8  7/41  40  7/46  40  
4  27  9  45  45  7/91  85  
5  5  3  3/8  15  100  100  
      100  100  20  60  جمع

توان فهمیـد   ، به سادگی می)3(ی نی کارکنان و مدیران جدول شمارهاز مقایسه ستون فراوا
که مدیران با هم در مورد متغیرهای رضایت شغلی بیشتر اتفاق نظر دارند تا کارکنان، چـون  

انـد؛ کارکنـان در    نداده 2یا  1که هیچ مدیری به متغیرهای تاثیرگذار در رضایت شغلی نمره 
کنند بلکـه نقـش همکـاران،     ق و مزایا خود بسنده نمیبحث رضایت شغلی فقط به میزان حقو
داننـد؛   های ارتقاء را نیز در رضایت شغلی خود دخیل می نوع کار، مسئولیت پذیری و فرصت

همکاران و حقوق مزایـا را   ،اکثر مدیران متغیرهایی چون ماهیت شغل، مسئول مستقیم، ارتقاء
  . دانند میمؤثر  در رضایت شغلی
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شود این است که از بین متغیرهای کلیدی  اساسی و مهمی که مطرح می سئوال در این جا

در بحث رضایت شغلی کدام عامل از نظر کارکنان و مـدیران تـاثیر بیشـتری روی رضـایت     
ی رضایت از دیـد  ها شاخص )4(ی شغلی افراد نسبت به عوامل دیگر دارد؟ در جدول شماره

، ماهیـت کـار و شـغل، مسـئول مسـتقیم،      کارکنان و مدیران به تفکیک پنج فـاکتور اساسـی  
شـاخص رضـایت در واقـع    . همکاران، ارتقاء و حقوق و مزایا خالصـه و مقایسـه شـده اسـت    

  .متوسط وزنی نمرات اختصاص داده شده به متغیرها و فراوانی مربوطه است

  ی رضایت از دید کارکنان و مدیرانها شاخصمقایسه : )2(ی شمارهجدول 

ماهیت کار   امتیاز
مسئول   همکاران  غلو ش

حقوق و   ارتقاء  مستقیم
  مزایا

  92/2  53/3  93/3  23/4  53/3  شاخص رضایت کارکنان
  35/3  6/3  25/4  05/4  9/3  شاخص رضایت مدیران

توان گفت که در نظر کارکنـان،   ی رضایت در جدول فوق میها شاخصبا توجه به مقدار 
در رضـایت شـغلی آنـان داشـته و     متغیرهای همکاران و مسئول مستقیم بیشترین اهمیت را 

ترین امتیاز را در فراهم آوردن رضایت شغلی به خـود   حقوق و مزایا، ماهیت کار و ارتقاء، کم
در نظر مدیران، متغیر مسئول مستقیم بیشترین امتیاز و حقـوق و مزایـا   . اختصاص داده است

  .کمترین امتیاز را در رضایت شغلی مدیران داشته است

  آمار استنباطی
های رهبـری و تـاثیر آن بـر    جا جهت بررسی فرضیه تحقیق یعنی رابطه بین سبک در این

ماحصـل نتـایج در   . رضایت شغلی کارکنان از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده اسـت 
جهـت   .سـازد  گرا یا وظیفه مدار را مشخص مـی  ، دو نوع سبک رهبری رابطهLPCپرسشنامه 

فـرض  . اسـتفاده شـده اسـت    tضایت شـغلی از آزمـون   بررسی رابطه بین سبک رهبری و ر
را در سـطح   64تـر از   بزرگ LPCو فرض دوم  64تر از  را کم LPCمقدار  )فرض صفر(اولیه
05/0 =α نتایج این آزمون برای دو حوزه کارکنان و مدیران به شرح جـدول  . کند آزمون می

 :زیر است
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  LPC ای برای یک نمونه tنتایج آزمون ): 3(ی شمارهجدول 

تعداد   ها شاخص
انحراف   میانگین  نمونه

  معیار
خطای معیار 
 tمقدارآماره   میانگین

سطح 
  )sig(دارمعنی

LPC 000/0  622/21  78/2  21/532  22/124  60 کارکنان  
LPC 000/0  206/19  46/3  473/15  45/130  20  مدیران  

سـطح  از تـر   کوچـک  کـه ) sig= 000/0(آمـده دسـت   بـه  داری با توجـه بـه سـطوح معنـی    
 LPCی هـا  شاخصتوان گفت  اطمینان می) درصد99حتی (درصد 95است، با ) α= 05/0(آزمون

باشـند و طبـق نظریـه فیـدلر      می) 100تر از  و حتی بزرگ(64مدیران بیشتر از  LPCکارکنان و 
گرا کسانی هستند کـه خشـنودی خـود را در     رهبران وظیفه. سبک رهبری از نوع رابطه گراست

بینند و کنترل و نفوذ زیادی نسبت به اوضاع و احوال دارند  ها می ثر بخش هدفتحقق کارآمد و ا
چنـین  . گرا سعی در برقراری رابطه انسانی خوب بـا زیردسـتان دارنـد    و در مقابل رهبران رابطه

تـر از سـوی    رهبرانی درمواقع بی ثباتی و اضطراب در انتظار حمایت و برقـراری رابطـه نزدیـک   
 .باشند دستان می زیر

دردو حوزه کارکنان JDIبرای متغیر رضایت شغلی از پرسشنامه  tهمچنین با استفاده از آزمون
و مدیران به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا رضایت شـغلی وجـود دارد یـا خیـر؟ یعنـی فـرض       

. کنـیم  آزمون مـی  α= 05/0را در سطح  JDI ≤ 3در برابر فرض دوم ≥ JDI 3) فرض صفر(اول
  :در دو حوزه مدیران و کارکنان به شرح جدول زیر است JDIرای ب tنتایج آزمون

  JDIای برای  یک نمونه tنتایج آزمون): 4(ی شمارهجدول 

تعداد   ها شاخص
انحراف   میانگین  نمونه

  معیار
خطای معیار 
 tمقدارآماره   میانگین

سطح 
  )sig(دارمعنی

JDI 000/0  082/6  093/0  722/0  57/3  60 کارکنان  
JDI 000/0  682/4  16/0  716/0  75/3  20  مدیران  

از ســطح تــر  کوچــک کـه ) sig =00/0( دســت آمــده هداری بــ بـا توجــه بــه ســطوح معنـی  
 JDIی هـا  شاخصتوان گفت  اطمینان می) درصد99حتی ( درصد 95است، با ) α= 05/0(آزمون

و مدیران باشد و لذا طبق نظریه ویسوکی و کروم، کارکنان  می 3مدیران بیشتر از  JDIکارکنان و 
  .از رضایت شغلی زیادی برخوردار هستند
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که  گرا و رضایت شغلی باال با توجه به این به منظور بررسی همبستگی بین سبک رهبری رابطه

نتـایج ضـریب   . ای هستند از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده اسـت  متغیرها کیفی و رتبه
  :شرح جدول زیر است همبستگی اسپیرمن در دو حوزه کارکنان و مدیران به

  کارکنان JDIو  LPCنتایج تحلیل ناپارامتری همبستگی اسپیرمن برای : )5(ی شمارهجدول 

 sigداری  سطح معنا 
  )n=60(  ضریب همبستگی اسپیرمن

JDI  LPC    

ضریب همبستگی 
  اسپیرمن

000/0  557/0  1  LPC  
  1  557/0  JDI  
  sigسطح معنا داری   000/0    

بـا توجـه بـه    : توان گفت می کارکنان JDIو  LPCحلیل ضریب همبستگی در خصوص نتایج ت
اسـت بـا    )α= 05/0(از سطح آزمونتر  کوچک که )sig =000/0(آمدهدست  به سطح معنا داری

رضایت (JDIو  )رابطه گرا(LPCتوان گفت همبستگی بین  می اطمینان )درصد 99حتی (درصد 95
یعنی همبستگی از نوع مثبت است و به عبـارتی  . اشدب می 557/0مخالف صفر است و برابر  )باال

  .یابد در حوزه کارکنان هر چه سبک رهبری رابطه مدارتر باشد رضایت شغلی نیز افزایش می

  مدیران JDIو  LPCنتایج تحلیل ناپارامتری همبستگی اسپیرمن برای : )6(ی شمارهجدول 

سطح معنا داری 
sig 

  )n=20(  ضریب همبستگی اسپیرمن
JDI  LPC    

ضریب همبستگی 
  اسپیرمن

000/0  792/0  1  LPC  
  1  792/0  JDI  
  sigسطح معنا داری   000/0    

بـا توجـه بـه    : توان گفت مدیران می JDIو  LPCدر خصوص نتایج تحلیل ضریب همبستگی 
اسـت بـا   ) α= 05/0(از سطح آزمونتر  کوچک که) sig =000/0(آمدهدست  به سطح معنا داری

و ) رابطـه گـرا  ( LPCتـوان گفـت همبسـتگی بـین      اطمینـان مـی  ) درصـد  99حتـی  (درصد 95
JDI)یعنی همبستگی از نـوع مثبـت اسـت و بـه     . است 792/0مخالف صفر و برابر ) رضایت باال
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طـور   بـه  گراتر باشد رضـایت شـغلی نیـز    عبارتی در حوزه مدیران هر اندازه سبک رهبری رابطه

  .یابد افزایش می متناسب و با شیب بیشتری نسبت به کارکنان
  گیری نتیجه

های بسیار با اهمیت مدیریت است و رهبر کسی است که از نظـر عـاطفی    رهبری یکی از جنبه
طوری که حتی تائید یا عدم تائیـد او بـر عـزت نفـس و      گذارد، به نیز در زندگی پیروان خود اثر می

کرد تاثیر دارد، به طور کلـی  صرف نظر از عوامل مختلف که بر عمل. ها تاثیرگذار است بهزیستی آن
ها باالتر است، تحقیقات نشـان   کارکنانی که نگرش مثبتی نسبت به کارشان دارند سطح عملکرد آن

  .دهد که این ارتباط برای مشاغل سطوح باالتر و مشاغل تخصصی و مدیریتی شدیدتر است می
مـون همبسـتگی   های رهبری و رضایت شغلی از آز در این تحقیق جهت تعیین همبستگی سبک

لـذا بـا   . اسـت  α= 05/0آمـده  دست  به که با توجه به سطح معنی دار. اسپیرمن استفاده شده است
با تائید  .درصد رابطه مستقیم و معناداری بین سبک رهبری و رضایت شغلی وجود دارد 95احتمال 
بخشـی   اثـر . مشخص گردید که براساس نظریه فیدلر سبک رهبری از نوع رابطه گراست tآزمون 

شود و مناسب بـودن   رهبری بر حسب عملکرد گروه، نسبت به وظیفه محوله اصلی گروه ارزیابی می
لذا در راستای . تواند بر گروه اعمال نماید رهبری مقدار نفوذی است که رهبر در وضعیت خاص می

ن روابـط  تواند تعیی برد، می دهی و هماهنگ کردن اعضای گروه به کار می رفتار رهبری که در جهت
بنابراین در تحقیق حاضر در راسـتای سـبک   . کار، تشویق و توجه به رفاه و احساسات کارکنان باشد
  .تر باشد، رضایت کارکنان بیشتر است گرا رهبری فیدلر اثبات گردید که هر اندازه سبک رابطه

 در تحقیق حاضر نشان داده شد که مدیران از رضـایت شـغلی بـاالتری برخوردارنـد کـه ایـن      
های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد، چـه از دیـد حقـوق و مزایـا و چـه از       تواند از جنبه می

بدیهی است که توجـه بـه ایـن دو    . اند های ارتقاء که کمترین نمره را به خود احتصاص داده فرصت
چـه در  . وری گـردد  تواند موجب افـزایش رضـایت کارکنـان و در نتیجـه افـزایش بهـره       عامل می
درصـد   95، بـا اطمینـان   tی کارکنان، بـه اسـتناد آزمـون    ها شاخصی مدیران و چه در ها شاخص

  .توان گفت طبق نظریه ویسوکی و کروم، کارکنان و مدیران از رضایت شغلی زیادی برخوردارند می
امتیاز  بیشترین» همکاران«گردید که   ی رضایت شغلی از دید کارکنان و مدیران بیانها شاخص
شـود کـه    لـذا پیشـنهاد مـی   . اند کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده» حقوق و مزایا« را داشته و

ی رضـایت  ها شاخصاز دیگر . ریز توجه بیشتری به عامل حقوق و مزایا داشته باشند مدیران برنامه
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کمترین امتیاز را بـه خـود اختصـاص داده اسـت،     » حقوق و مزایا«شغلی که از دید کارکنان بعد از 

های انگیزشی اسـت،   ترین عامل جایی که این عامل یکی از مهم باشد و از آن می» های ارتقاء تفرص«
 .ریزی الزم صورت پذیرد بایست بر روی این عامل نیز، برنامه لذا می

ها از  گویی و تکمیل پرسشنامه میلی آنان در پاسخ در مواردی واکنش اولیه کارکنان در جهت بی
ه کاری آنان قابل توجه بوده است و این محدودیتی اسـت کـه در انجـام    جهت تاثیرگذاری در آیند

های  ریزی بهتر نیروی انسانی در سازمان، ادامه تحقیقات در زمینه جهت برنامه. تحقیق مواجه بودیم
شـود کـه    وری سازمانی توصیه می بررسی رابطه بین سبک رهبری و بهداشت روانی کارکنان و بهره

در پایان نتایج حاصل از ایـن پـژوهش در شـکل    . ررسی این موارد نبوده استدر این تحقیق مجال ب
 . زیر تحت عنوان الگوی مفهومی تحقیق بیان شده است )1(ی  شماره

  
  مفهومی تحقیقالگوی  :)1(ی شمارهشکل 

 افزایش سطح تعامل مدیران و کارکنان •
 کاهش میزان کنترل های رسمی سازمان •
 نیبهبود فضای ارتباطات سازما •
 ایجاد جو اعتماد و اطمینان در محیط سازمان •
 ایجاد فضای خالقیت و نوآوری در محیط سازمان •

 سبک رهبری
 رابطه مدار

 حضور به هنگام در محل کار - کاهش میزان تاخیر کارکنان •
 کاهش میزان غیبت کارکنان •
 کاهش میزان نرخ جابجایی های سازمانی •
 یل نارضایتیکاهش میزان خروج از خدمت کارکنان به دل •
 ایجاد محیط شاد و پرنشاط در محیط کار •

 رضایت شغلی

بهبود انگیزه 
 خدمتی

 کارکنان عملکردبهبود  •
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یر آن بـر  هـای رهبـری و اهمیـت و تـاث     گر فاکتورهای تاثیرگذار بر سـبک  این شکل بیان

... کاهش تاخیر، غیبت کارکنان، ایجاد محیط شاد و : ی رضایت شغلی کارکنان شاملها مؤلفه
 .آورد باشد که نهایتاً بهبود عملکرد کارکنان را فراهم می می
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