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 چکيده:

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبك مدیریت و رضایت شغلی کارکناان اداره کال ورزو و جواناان اساتان      

صیفی  و از نوع همبستگی است به لحاظ هدف کاربردی بوده و به صورت میدانی انجام شده اردبیل بود. روو تحقیق تو

ی کارکنان  اداره کل ورزو و جوانان استان اردبیل در نظر گرفته شد کاه تعاداد   است در این تحقیق  جامعه آماری کلیه

نفر بود. به علت محدود بودن حجم جامعه کل جامعه مذکور بعنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند،  58آن ها 

ری و رابطه ماداری از ررسشانامه   نفر( برابر است. برای سنجش سبكهای وظیفه مدا 58بنابراین حجم جامعه با حجم نمونه)

ساوتا اساتفاده شاده    و برای سنجش میزان رضایت شغلی از ررسشنامه معتبر مینه LBDQمعتبر توصیف رفتار رهبر )مدیر( 

ماورد   SPSS19است. متغیرهای مستقل )سبك مدیریت( و وابسته )رضایت شغلی(  می باشد و باا اساتفاده از نارم افازار     

باین میازان وظیفاه ماداری      α=  58/5فت. نتایج نشان داد ضریب همبستگی ریرساون باا معنااداری    تجریه و تحلیل قرار گر

اثباات   α=  58/5مساتقل در ساطم معنااداری     Tمدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. با آزمون 

ن وظیفه مدارتر از مدیران مرد بودند، اماا  مداری آنهاست.  همچنین مدیران زمداری مدیران بیش از رابطهشد میزان وظیفه

 در میزان رضایت شغلی کارکنان مرد و زن اداره کل ورزو و جوانان استان اردبیل تفاوت محسوسی مشاهده نشد.
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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. 
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