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 چکيذه:
ّذف ولی ایي تحمیك ثشسسی ساثـِ ثیي سجه هذیشیت ٍ سػبیت شغلی وبسوٌبى اداسُ ولل ٍسص  ٍ خَاًلبى اسلتبى     

طیفی  ٍ اص ًَع ّوجستگی است ثِ لحبف ّذف وبسثشدی ثَدُ ٍ ثِ طَست هیذاًی اًدبم شلذُ  اسدثیل ثَد. سٍ  تحمیك تَ

ی وبسوٌبى  اداسُ ول ٍسص  ٍ خَاًبى استبى اسدثیل دس ًظش گشفتِ شلذ ولِ تؼلذاد    است دس ایي تحمیك  خبهؼِ آهبسی ولیِ

ًفش ثَد. ثِ ػلت هحذٍد ثَدى حدن خبهؼِ ول خبهؼِ هزوَس ثؼٌَاى ًوًَِ اًتخبة ٍ هَسد ثشسسی لشاس گشفتٌذ،  58آى ّب 

سی ٍ ساثـِ هلذاسی اص رشسشلٌبهِ   ًفش( ثشاثش است. ثشای سٌدش سجىْبی ٍظیفِ هذا 58ثٌبثشایي حدن خبهؼِ ثب حدن ًوًَِ)

سلَتب اسلتفبدُ شلذُ    ٍ ثشای سٌدش هیضاى سػبیت شغلی اص رشسشٌبهِ هؼتجش هیٌِ LBDQهؼتجش تَطیف سفتبس سّجش )هذیش( 

هلَسد   SPSS19است. هتغیشّبی هستمل )سجه هذیشیت( ٍ ٍاثستِ )سػبیت شغلی(  هی ثبشذ ٍ ثلب اسلتفبدُ اص ًلشم افلضاس     

ثلیي هیلضاى ٍظیفلِ هلذاسی      α=  58/5فت. ًتبیح ًشبى داد ػشیت ّوجستگی ریشسَى ثلب هؼٌلبداسی   تدشیِ ٍ تحلیل لشاس گش

اثجلبت   α=  58/5هستمل دس سلـ  هؼٌلبداسی    Tهذیشاى ٍ سػبیت شغلی وبسوٌبى ساثـِ هؼٌبداسی ٍخَد ًذاسد. ثب آصهَى 

ى ٍظیفِ هذاستش اص هذیشاى هشد ثَدًذ، اهلب  هذاسی آًْبست.  ّوچٌیي هذیشاى صهذاسی هذیشاى ثیش اص ساثـِشذ هیضاى ٍظیفِ

 دس هیضاى سػبیت شغلی وبسوٌبى هشد ٍ صى اداسُ ول ٍسص  ٍ خَاًبى استبى اسدثیل تفبٍت هحسَسی هشبّذُ ًشذ.

 سجه سّجشی، سػبیت شغلی، اداسُ ول ٍسص  ٍ خَاًبى.واشگان کليذی: 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between management style and job 

satisfaction of Sports and Youth Organization of Ardabil. The research design was descriptive-

correlational. It was an applied and field research. The sample including 85 participants was strictly 

selected from the field staff of the Sports and Youth Organization of Ardabil. Due to the limited and 

small size of the population, the sample (85) is equal to the overall population. To assess Task-

oriented and relationship-oriented personalities, we used the Leader Behavior Description 

Questionnaire (LBDQ), and to assess the level of Job satisfaction we used The Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ). To analyze the independent variables (management style) and dependent 

variables (job satisfaction), we used SPSS, version19. The results of the Pearson product-moment 

correlation coefficient at α=0.05 showed no significant correlation between task-oriented managers 

and the level of job satisfaction of the employees. The independent t-test with significant level of 

α=0.05 showed that managers have more of a task-oriented personality than relationship-oriented 

personality. The female managers were more task-oriented than male managers, but no significant 

correlation between male and female employee job satisfaction was observed. 

Keywords: leadership style, job satisfaction, Sports and Youth Organization 

 



 
 و برنامه ریسی ورزشی مذیریت

 

 مقذمه  
-دس هَسد هفَْم سّجشی، تفبٍت آسا ٍ ًظشیِ ّب ثسیبس است. گشٍّی سّجشی سا ثخشی اص  ٍظبیف هذیش هحسَة هی

هی داًٌذ. سّجشی یؼٌی ًفَر دس دیگشاى « هذیشیت»سا ٍسیؼتش اص « سّجشی»وٌٌذ. دس حبلی وِ گشٍّی دیگش داهٌِ هفَْم 

ثشای ًیل ثِ ّذف، حبل اگش ایي ًفَر ثشای ًیل ثِ اّذاف سبصهبًی ثبشذ، آى سا هذیشیت هی ًبهٌذ. صیشا ثشای هذیش، اّذاف 

ٍ [. ثٌبثشایي هذیشیت 2سبصهبًی اٍلَیت داسد، دس حبلی وِ سّجش هوىي است ّذفْبی هتٌَع ٍ هتؼذدی داشتِ ثبشذ ]

است،  هذیش ثبیذ اص اًَاع هٌبثغ لذست « لذست»است ٍ یىی اص  هسیشّبی اػوبل ًفَر استفبدُ اص « ًفَر»سّجشی هتشادف ثب 

هٌذ ثبشذ تب ثتَاًذ ّوىبسی دیگشاى سا خلت وٌذ.هٌبثغ لذست ثِ دٍ دستِ ػوذُ تمسین هی شَد: هٌبثؼی وِ اص هٌظت ثْشُ

اص تَاى هشخض هذیش ًشأت هی گیشد. ثٌبثشایي لذست همبم اشبسُ ثِ ایي داسد وِ ٍ همبم هذیش ًبشی هی شَد ٍ هٌبثؼی وِ 

شَد وِ دیگشاى اص دستَسات ریشٍی وٌٌذ. دس سبصهبًْب، لذست ًبشی اص همبم سسوی است تب چِ اًذاصُ همبم سّجش ثبػث هی

گشدد. بصات اػؼبی گشٍُ تؼییي هیی تَاًبیی سّجش دساػـبی ربدا  ٍ اػوبل هدی صیبدی ثَسیلٍِ لذست همبم تب اًذاصُ

( سِ ثؼذ هَلؼیت 5691)  1وٌذ. فیذلشتَاًذ وبس سّجش سا سبدُ وٌذ اهب اثشثخشی سا تؼویي ًویلذست دس ساثـِ ثب همبم هی

اػؼب، سبختبس ٍظبیف ٍ لذست همبم -وٌذ: سٍاثؾ سّجشوٌذ ثِ ایي تشتیت شٌبسبیی هیوِ هـلَثیت هَلؼیت سا تؼییي هی

 سّجش. 

اػؼب هْوتشیي ثؼذ هَلؼیت است ٍ اشبسُ داسد ثِ ایٌىِ سّجش تب چِ حذ ثَسیلِ اػؼبی گشٍُ لجَل ٍ -اثؾ سّجشسٍ

هذاس. سفتبس ٍظیفِ دّذ ٍظیفِ هذاس ٍ ساثـِحوبیت هی شَد. دس ایي خظَص فیذلش دٍ سجه اسبسی سّجشی سا ریشٌْبد هی

یه سّجش ًمش ّبی اػؼبی یه گشٍُ )صیشدستبى( خَد سا  ای وِ احتوبل داسدوٌذ ثِ حذ ٍ اًذاصُاشبسُ هی –هذاس 

سبصهبى دّذ ٍ تؼشیف وٌذ؛ تَػی  دّذ وِ ّش یه چِ فؼبلیت ّبی سا لشاس است اًدبم دٌّذ ٍ چِ ٍلت، ودب ٍ چگًَِ 

ای وِ احتوبل داسد یه سّجش ثَسیلِ وٌذ ثِ حذ ٍ اًذاصُلشاس است ٍظبیف ػولی شًَذ. سفتبس ساثـِ هذاس اشبسُ هی

شَدى هدبسی استجبؽ، تفَیغ هسئَلیت ٍ دادى فشطت ثِ صیشدستبى ثشای استفبدُ اص تَاًبیی ّبی ثبلمَُ شبى ، هیبى خَد گ

ػبؿفی، دٍستی ٍ  -ٍ اػؼبی گشٍُ )صیشدستبى( خَد سٍاثؾ شخظی ثشلشاس سبصد. ایي سفتبس ثَسیلِ حوبیت اختوبػی

 [. 51شَد  ]اػتوبد هتمبثل هشخض هی

هـبلؼبتی ثِ هٌظَس تشخیض اثؼبد گًَبگَى سفتبس سّجش  5691 گبًی داًشگبُ ایبلتی اّبیَ دس سبلثخش تحمیمبت ثبصس

 .آغبص وشد

گشٍُ دس خْت تحمك فشد ٌّگبهی وِ دس حبل ّذایت فؼبلیتْبی یههحممبى ایي هشوض سّجشی سا ثِ ػٌَاى سفتبس یه 

سفتبس ) ٍ هشاػبت( هذاسسفتبس ٍظیفِ) دٍ ثؼذ سبختذّیسا ثِ اختظبس دس ( سّجش) ّذفی است، تؼشیف وشدًذ ٍ سفتبس هذیش

سفتبس سّجش دس هشخض وشدى ساثـِ هیبى خَد ٍ اػؼبی گشٍُ  » وٌذ ثِ تَطیف ًوَدًذ سبختذّی اشبسُ هی( هذاسساثـِ

سُ اص ؿشف دیگش هشاػبت اشب «ّب ٍ سٍشْب  وبس ٍ وَشش اٍ ثشای ایدبد الگَّبی دلیك سبصهبًی، هدبسی استجبؽ، ٍ سٍیِ

دس هـبلؼِ سفتبس  «وٌذ ثِ سفتبس حبوی اص دٍستی، اػتوبدهتمبثل، احتشام  ٍ هالیوبت دس ساثـِ هیبى هذیش ٍ اػؼبی گشٍُ  هی

لَی ثَدى دس . دٌّذ هذاسی دٍ ثؼذ هشخض ٍ هدضا سا تشىیل هیهذاسی ٍ ساثـِهذیش هحممبى اٍّبیَ دسیبفتٌذ وِ ٍظیفِ

                                                 
1. Fidler 
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ای وِ احتوبل داسد  وٌذ ثِ حذ ٍ اًذاصُ هذاس اشبسُ هیسفتبس ٍظیفِ. یگش ًیستا  ػؼیف ثَدى دس ثؼذ د یه ثؼذ الصهِ

خَد سا سبصهبى دّذ ٍ تؼشیف وٌذ؛ تَػی  دّذ وِ ّش یه چِ فؼبلیتْبیی ( صیشدستبى) یه هذیش ًمشْبی اػؼبی گشٍُ

هذیش دسخْت ایدبد  وَششْبیی وِ. سا لشاس است اًدبم دٌّذ ٍ چِ ٍلت ودب ٍ چگًَِ لشاس است ٍظبیف ػولی شًَذ

سفتبس . سبصد سفتبس سا هشخض هیآٍسد ٍ ایي الگَّبی دلیك سبصهبًی، هدبسی استجبؽ ٍ ؿشق اًدبم دادى ٍظبیف ثِ ػول هی

ای وِ احتوبل داسد یه سّجش ثَسیلِ گشَدى هدبسی استجبؽ، تفَیغ هسؤلیت  وٌذ ثِ حذ ٍ اًذاصُ اشبسُ هی -ساثـِ هذاس

خَد سٍاثؾ ( صیشدستبى) شبى هیبى خَد ٍ اػؼبی گشٍُ ثشای استفبدُ اص تَاًبییْبی ثبلمٍَُ دادى فشطت ثِ صیشدستبى 

 [51]  «شَد ػبؿفی دٍستی  ٍ اػتوبد هتمبثل هشخض هی -ایي سفتبس ثِ ٍسیلِ حوبیت اختوبػی. شخظی ثشلشاس سبصد

ى ثب سػبیت شغلی دثیشاى ثب ػٌَاى ثشسسی ساثـِ ثیي سجه سّجشی هذیشا 5139 تیوَس هَالئی دس تحمیك خَد سبل

ثیي سجه سّجشی هذیشاى ٍظیفِ هذاس صى ثب : دثیشستبًْبی دختش ٍ رسش شْشستبى اًذیوشه ثِ هَاسد صیش دست یبفت

 سػبیت شغلی دثیشاى صى ساثـِ هؼٌبداس ٍخَد ًذاسد. 

 .ثیي سجه سّجشی هذیشاى ساثـِ هذاس صى ثب سػبیت شغلی دثیشاى صى ساثـِ هؼٌبداس ٍخَد داسد

  .ثیي سجه سّجشی هذیشاى ساثـِ هذاس هشد ثب سػبیت شغلی دثیشاى هشد ساثـِ هؼٌبداس ٍخَد داسد 

  رَسًسین سػَی[. 3] ٍ ثیي سجه هذیشیت هذیشاى  ٍظیفِ هذاس ثب سػبیت شغلی دثیشاى هشد ساثـِ هؼٌبداس ٍخَد داسد 

 شغلی وبسوٌبى ششوت هلی حفبسی اَّاص دستحمیك خَد ثب ػٌَاى ثشسسی ساثـِ ثیي سجه هذیشیت ثب سػبیت( 5131)

تأییذ شذُ  α=  15/1 ثِ ایي ًتبیح دست یبفت ثیي سجه ساثـِ هذاس ٍ سػبیت شغلی وبسوٌبى حتی دس سـ  5131

 [.9]  است

رژٍّشی ثب ػٌَاى هیضاى سػبیت شغلی هؼلوبى هذاسس اثتذایی تْشاى اًدبم ( 5132) ػلیشػب ولذی ٍ گیتب ػسگشی 

هتغیشّبی سـ  تحظیالت هؼلوبى ٍ لظذ هؼلوبى ثشای هبًذى دس هَلؼیت وًٌَی شغلی، اصهتغیشّبی لبثل اًذ وِ  دادُ

ّبی هشثَؽ ثِ ثیشتشیي هیضاى سػبیت شغلی هؼلوبى شبهل خذهت اختوبػی،  ثیٌی سػبیت شغلی هؼلوبى است خٌجِریش

شثَؽ ثِ ووتشیي سػبیت شغلی شبهل خجشاى، ّبی ه اسصشْبی اخاللی، خاللیت، فؼبلیت، تٌَع ٍ وبسثشد تَاًبیی ٍ خٌجِ

سیبستْبی ًظبم آهَصشی، ریششفت ٍ اهٌیت شغلی است هؼلوبى دس گشٍُ سٌی ثبالتش، سـ  تحظیالت ثبالتش ٍ دسآهذ 

 1/19 دس ًْبیت دس ایي تحمیك. ثیشتش ٍ ثبلـجغ هٌضلت اختوبػی ثبالتش اص هیضاى سػبیت شغلی ثیشتش ثشخَسداس ثَدًذ

( 5631) هیچل[. 51] اًذ دسطذ ًبساػی یب خیلی ًبساػی ثَدُ 6 ػبیت شغلی، ساػی یب خیلی ساػی ٍدسطذ هؼلوبى س

دسثبسُ ساثـِ سجىْبی هذیشیت ثب سػبیت شغلی ثش ایي ثبٍس است وِ ثیي سجىْبی هشثَؽ ثِ هٌبسجبت هتمبثل هیبى افشاد ٍ 

ٍی ثِ . ثبشٌذ هَسد چٌذاى وبسآهذ ًویا دس ایيگشوِ سجىْبی ٍظیفِ ثبخشٌَدی شغلی ساثـِ هثجت ٍخَد داسد دسحبلی

دس تبییذ  [55]  اًدبهذ ایي ًتیدِ سسیذ وِ اثضاس هالحظِ اص خبًت هذیش احتوبال ثِ خشٌَدی شغلی ثبالتش صیشدستبى هی

(  ثِ ثشسسی ساثـِ اثشثخشی هذیشاى ثب ػبهل ّبی سِ گبًِ هَلؼیت دس 5131هـبلت ثبال ، ششیف، خؼفشی، حدتی )

[. ًتبیح ایي رژٍّش ًشبى داد وِ لذست همبم، سبختبس ٍظیفِ ٍ سٍاثؾ سّجش ػؼَ 52سّجشی فیذلش رشداخت  ] الگَی

( ًیض حبوی اص آى است وِ اص دیذگبُ دثیشاى 5131ّوجستگی هؼٌبداسی ثب اثشثخشی هذیشاى داسد. ًتبیح رژٍّش تشاثیبى )

[. وبّش 59یشاى ثب رزیش  ثیشتشی سٍثشٍ خَاٌّذ شذ  ]اگش هذیشاى اص هٌبثغ لذست هٌبست استفبدُ وٌٌذ اص سَی دث

ای ثیي ٍسی اًبى است حبل سَال ایٌدبست وِ چِ ساثـِسػبیت شغلی وبسوٌبى یىی اص ػَاهل هخل دس افضایش ثْشُ

 سجه سّجشی ثب سػبیت شغلی وبسوٌبى ٍخَد داسد؟
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 شناسی تحقيق  روش
ًفش( وِ دس همـغ صهبًی  31اداسُ ٍسص  ٍ خَاًبى استبى اسدثیل)خبهؼِ آهبسی تحمیك حبػش شبهل وبسوٌبى ٍ هذیشاى 

دس لیست اداسُ ول ٍسص  ٍ خَاًبى استبى اسدثیل ثِ فؼبلیت هشغَل ثَدًذ. دس ایي رژٍّش ثِ  (5161 اخشای رژٍّش

 دلیل هحذٍد ثَدى حدن خبهؼِ، ول خبهؼِ هزوَس ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ٍ هَسد ثشسسی لشاسگشفتٌذ.

تحمیك حبػش اص دٍ ثخش تشىیل یبفتِ وِ سؼی داشتِ ثشخی اص ٍیژگیْبی فشدی ٍشغلی وبسوٌبى ًظیش  رشسشٌبهِ

 .رست سبصهبًی، سبثمِ خذهت، هیضاى تحظیالت، ٍػؼیت سٌی ٍ ٍػؼیت استخذاهی وبسوٌبى سا ثسٌدذ خٌسیت،

، رشسشٌبهِ  LBDQٌبهِ آٍسی ًوًَِ ٍ اؿالػبت دس هَسد سجه هذیشیت، هذیشاى همـغ هتَسـِ اص رشسشثشای خوغ

خولِ هشثَؽ ثِ سجىْبی هذیشیت ٍظیفِ هذاسی ٍ  11تَطیف سفتبس هذثش یب سفتبس سّجش استفبدُ شذ. ایي رشسشٌبهِ داسای 

ثبشذ ٍ ّش لسوت تشویت یىی اص اثؼبد سفتبس هذیش، سفتبس ساثـِ هذاسی  ساثـِ هذاسی وِ ثِ طَست تشویجی تٌظین شذُ هی

وٌذ. ثشای خوغ آٍسی اؿالػبت دس هَسد سػبیت شغلی اص رشسشٌبهِ  هذیشاى هذاسس سا اسصیبثی هییب سفتبس ٍظیفِ هذاسی 

وِ ثیي وبسوٌبى تَصیغ گشدیذ  ثشای تدضیِ ٍ تحلیل   LBDQهیٌِ سَتب استفبدُ شذ وِ ایي رشسشٌبهِ ّوشاُ رشسشٌبهِ 

هستمل اصًشم افضس  Tى ریشسَى، آصهَى آهبسی اص آهبس تَطیفی ٍ استٌجبؿی هحبسجِ هیبًگیي، اًحشاف هؼیبس، آصهَ

SPSS19 ُّب اص ػشیت ّوجستگی گشتبٍسی ریشسَى ثیي سجىْبی هذیشیت  استفبدُ شذُ است. ثشسسی تحلیل داد

استفبدُ شذُ ٍ ثشای سٌدش ثیي سجىْبی ساثـِ هذاسی  α=  11/1هذیشاى ثب سػبیت شغلی وبسوٌبى دس سـ  هؼٌبداسی 

=  11/1هستمل ٍ ّوجستِ دس سـ  هؼٌبداسی  tشغلی وبسوٌبى صى ٍ هشد اص آصهًَْبی  ٍ ٍظیفِ هذاسی هذیشاى، سػبیت

α .استفبدُ شذُ است 

 ها  یافته
دسطذ اص  6.9لشاسگشفتٌذ. هیضاى  ثشسسی هَسد ًفش اص وبسوٌبى اداسُ ول ٍسص  ٍ خَاًبى استبى اسدثیل 31تؼذاد 

( ًفش 19) دسطذ 91.1 ّوچٌیي دسهیبى ًَع شغل وبسوٌبىدسطذ سا هشد تشىیل هی داد.  61.9وبسوٌبى سا صى ٍ 

دس تَصیغ  .هذیش اسشذ ٍداسای ووتشیي فشاٍاًی ثَد( ًفش 1) دسطذ 1.1 داسای ػٌَاى وبسشٌبس ّستٌذوِ ثیشتشیي تؼذاد ٍ

( فشً 9) دسطذ 9.1 سبل داسای ثیشتشیي فشاٍاًی  ٍ 51 تب 9 داسای سبثمِ( ًفش 91) دسطذ 91.5 سبثمِ خذهت وبسوٌبى

ًفش( اص اػؼبی ًوًَِ  1دسطذ ) 1.1سبل داسای ووتشیي فشاٍاًی هی ثبشٌذ ٍ هالحظِ هی شَد وِ  51 تب55 داسای سبثمِ

دسطذ  13.3آهبسی داسای تحظیالت ووتش اص دیپلن ٍ ّوچٌیي تحظیالت دوتشی داشتٌذ ٍ ثذٍى فشاٍاًی ثَدًذ ٍلی 

ٍاًی هی ثبشٌذ. لزا ثیشتشی تؼذاد ربسخگَیبى سا افشاد ثب هذسن ًفش( داسای تحظیالت لیسبًس ٍ داسای ثبالتش فشا 11)

ًفش( اص اػؼبی ًوًَِ آهبسی داسای سي  21دسطذ ) 21.1دّذ. دس شبخض سي هالحظِ هی شَد وِ لیسبًس تشىیل هی

ی سبلِ ه 11تب  95دسطذ ًیض افشاد  11.9سبلِ ٍ  91تب  15دسطذ افشاد  19.1ثبشٌذ دس حبلی وِ سبل هی11تب  21

سبل تشىیل دادُ اًذ. هیبى وبسوٌبى اص ًظش شبخض  91-15ثبشٌذ لزا ثیشتشیي تؼذاد افشاد ًوًَِ آهبسی سا افشاد ثیي 

 59.5 داسای ٍػؼیت استخذام سسوی ٍ ثیشتشیي فشاٍاًی هی ثبشٌذ ّوچٌیي( ًفش 91) دسطذ 12.6 ٍػؼیت استخذام

دس خذٍل آهبسُ تَطیفی هشثَؽ ثِ  .فشاٍاًی سا داسًذداسای ٍػؼیت استخذام ششوتی ٍ ووتشیي ( ًفش 52) دسطذ

 گشدد.هتغشّبی هَسد ثشسسی هشبّذُ هی
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 . آماره مربوط به فاکتورهای سبك رهبری و رضایت کارکنان1جذول 

 چولگی واریانس انحراف معيار ميانگين تعذاد پاسخگویان ایتم ها متغير

ك 
سب

ی
بر

ره
 

 -1819 22828 48694 3887 85 وظيفه مذاری

 28467 28243 28493 988 85 رابطه مذاری

 28246 28474 2688 3812 85 رضایت شغلی کارکنان

گیشی اص سٍ  آلفبی وشًٍجبخ استفبدُ شذُ است وِ دس آى ایذُ اطلی ثِ ایي طلَست  ثشای اسصیبثی ربیبیی اثضاس اًذاصُ

اًذاصُ ربیبیی گَیِ ّب ثِ سوت یه هیلل وٌلذ ٍ    است وِ همذاس آى ثیي طفش ٍ یه دس ًَسبى است وِ ؿجك ایي سٍ  ّش

گیشی داسای ربیبیی ثبال ٍ لزا اثضاس اًذاصُ گیشی ثشای اداهِ تحمیك هٌبسجتش خَاّذ ثلَد. دس ربیلبى   یب ًضدیه شَد اثضاس اًذاصُ

سوٌلبى ثلِ   ّبی سجه سّجشی ٍ سػبیت شلغلی وب ّب ربیبیی گشفتِ شذ ثشسسی ًشبى داد وِ رشسشٌبهِتحمیك ثشای رشسشٌبهِ

 ثبشٌذ. دسطذ، ربیب هی 31ٍ  39تشتیت ثب ربیبیی 
 هاهای مربوط به پرسشنامه. نتایج تحليل پایایی گویه2جذول 

 ػشیت ربیبیی  تؼذاد رشسشٌبهِ تؼذاد ایتن پرسشنامه

(Cronbach’s Alpha) 

 28868 85 35 سبك رهبری -

 28876 85 22 رضایت شغلی -

دس  11/1داسی ثبالی اسویشًَف دس خذٍل ًشبى دادُ شذُ است. سـ  هؼٌی-ولوَگشٍفًتبیح آصهَى ًشهبل ثَدى 

 احتوبل آهبسُ دس هتغیشّب ًشبى دٌّذُ  ًشهبل ثَدى هتغیشّب ٍ استفبدُ اص آصهَى ربساهتشیه ثشای آصهَى فشع است. 
 های مورد بررسی( توزیع دادهKolmogorow – Smirnow test. آزمون نرمال بودن)3جذول 

 ّب   آهبسُ      

 هتغیشّب 

 K-Sاحتوبل آهبسُ K-Sآهبسُ تؼذاد

 28156 1823 85 وظيفه مذاری

 28256 18213 85 رابطه مذاری

 28728 28692 85 رضایت شغلی کارکنان

ٌشبى ثب سجه سّجشی هذیشاًوبسوٌبى سػبیت شغلی ػشیت ّوجستگی ثیي 9ؿجك ًتبیح ثذست آهذُ دسخذٍل شوبسُ 

هبثیي هتغیشّب ٍخَدداسد ٍ ّوچٌیي هثجت ثَد ایي ػشیت ًشبًگش تغییشات ( P<11/1) ّوجستگی هؼٌی داسدّذوِ هی

سجه سّجشی هذیشاى ٍ سػبیت شغلی ثِ ػجبست دیگش ثیي . دسخْت افضایش یه هتغیش ثب افضایش هتغیش دیگش است

ثٌبثشایي هذیشاى اداسُ ول ٍسص  ٍ . سدوبسوٌبى دس اداسُ ول ٍسص  ٍ خَاًبى استبى اسدثیل ساثـِ هؼٌی داس ٍخَد دا

ای خذی سجه هذیشیتی خَد سا هَسد اسصیبثی ٍ ثبصًگشی لشاس دٌّذ تب خَاًبى دس وٌبس فشآیٌذّبی اداسی هیتَاًٌذ ثِ گًَِ

 دس خْت ًسل ثِ اّذاف سبصهبًی ثب افضایش سػبیت شغلی وبسوٌبى، ثْشُ ٍسی وبسی وبسوٌبى سا افضایش دٌّذ.
 بين رضایت شغلی با سبك رهبری مذیران . ارتباط4جذول 

 متغير ها رضایت شغلی کارکنان

  ػشیت ّوجستگی ریشسَى سـ  هؼٌی داسی تؼذاد

 سبك رهبری 121/0   12/0 58
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ته ًوًَِ ای هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتِ است. ًتبیح ثِ  tهیضاى سػبیت شغلی وبسوٌبى ثب استفبدُ اص آصهَى 

هی  α = 0/05( وِ ثیشتش اص  sig > 0/05دست آهذُ ًشبى داد وِ سػبیت شغلی هشداى ٍ صًبًىِ سـ  هؼٌی داسی آًْب )

 ثبشذ. لزا هیضاى سػبیت شغلی دس ثیي وبسوٌبى صى ٍ هشد تفبٍت هؼٌی داسی ًذاشت.
 گروه مستقل از هم)دو گروه مرد و زن( دو   tآزمون   5جذول .

 tميسان  ميانگين   تفاوت تعذاد متغيرها
درجه      

 آزادی
 سطح معنی داری

 27120 .5 27.5 275.0 58 ضایت شغلیر

ًتبیح ًشبى داد وِ ٍظیفِ هذاسی ًسجت ثِ ساثـِ هذاسی اص هیبًگیي ثسیبس ثبالیی ثشخَسداس است ٍ ثیشتش هلذیشاى ٍظیفلِ   

ّستٌذ. ٍ هذیشاى  صى ٍظیفِ هذاستش اص هذیشاى هشد ثَدًذ. ّوچٌیي ساثـلِ هلذاسی دس هلشداى ثظلَست غیلش هؼٌلی داس       هذاس 

 ثیشتش اص ساثـِ هذاسی دس هذیشاى صى ثَد.
 . همبیسِ سجه ّبی سّجشی دس ثیي دٍ گش6ٍُخذٍل 

 سـ  هؼٌی داسی Tهیضاى  اًحشاف هؼیبس هیبًگیي گشٍُ خٌسی هتغیش

 040.4 54.4 44. 44.. صى ٍظیفِ هذاسی

 .4. 5.43 هشد

 3..04 .04.4 04.0 ..4. صى ساثـِ هذاسی

 43. 040. هشد

 

 بحث و نتيجه گيری 
دس اثتذا الصم است ثگَیین ثیي سجه هذیشیت )ٍظیفِ هذاسی ٍ ساثـِ هذاسی( ٍ  سػبیت شغلی وبسوٌبى ّیچگًَِ 

ػلت تغییش هالوْبی سػبیت شغلی دس هحیؾ وبسی خَد ثبشذ. ثب تَخِ ثِ ساثـِ ٍ ّوجستگی هشبّذُ ًشذ ٍ ایي شبیذ ثِ 

ًوبیٌذ ٍ خَ سا دس  فشػیِ اوثش هذیشاى سجه هذیشیت ٍظیفِ هذاس سا اػوبل ًوَدُ ٍ ثسیبس ون اص ساثـِ هذاسی استفبدُ هی

َس اداسی ٍ ربسخگَیی ّبی ادسای ٍ سلسلِ هشاتت اداسی غشق ًوَدُ ٍ فمؾ دس فىش ریشی گشفتي دس اه اخشای ثخشٌبهِ

ثبشٌذ. ّوچٌیي اثجبت شذ وِ هیضاى ٍظیفِ هذاسی هذیشاى صى ٍ هشد ثب ّن تفبٍتی ًذاشتِ  ثی چَى ٍ چشا اص هبفَق خَد هی

چشا وِ ّوبًـَس وِ گفتِ شذ ثشای هذیشاى خشٌَدی هبفَق، دسیبفت تمذیشًبهِ ٍ اًدبم وبسّب ثِ طَست سسوی هْن 

شبى داد وِ سػبیت شغلی وبسوٌبى هشد ٍ صى تفبٍتی ثب ّن ًذاشتِ چشا وِ دس خبهؼِ خذیذ است ٍ ًِ غیش اص آى .ًتبیح ً

آٍس خبًَادُ ثَدُ ٍ هالن سػبیت شغلی ّش دٍ یىی است، تأهیي صًذگی ٍ آسبیش ّوسش ٍ  صًبى ًیض چَى هشداى ًبى

آًْب خست ًِ دس ًحَُ ثشخَسد هذیش فشصًذاى وِ دس ًْبیت سػبیت شغلی اوثش آًْب سا ثبیذ دس تغییش ٍػؼیت هبلی ٍ هبدی 

شَد وِ: هذیشاى ثبیذ ٍسبیل آسبیش  هذسسِ یب ّوىبساى ٍ هحیؾ وبسی.دس ًْبیت اص ایي تحمیك چٌیي استٌجبؽ هی

وبسوٌبى خَد سا فشاّن سبصًذ ٍ دٍلتوشداى ثبیذ ثِ فىش هؼیشت ٍ ثْجَد ٍػؼیت هبلی ٍ هبدی آًْب ثبشٌذ ٍ دس ثبصآهَصی 

  ٍافش ًوبیٌذ چشا وِ اخشای سًٍذ اداسی دس آخش ثبػث ایدبد سوَد دس سٍاثؾ اًسبًی ٍ ایدبد خَی هذیشاى هشثَؿِ تال

ثستِ دس اداسات خَاّذ شذ ٍ دس ًْبیت سالهت ًسل آیٌذُ وشَس وِ ثب ثشًبهِ سیضی ٍ تال  هذیشاى ٍ وبسوٌبى اداسُ ول 

 ٍسص  ٍ خَاًبى استبى اسدثیل ّست هتؼشس خَاٌّذ شذ.
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