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همچنین نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بـین هـر یـک از مولفـه     . کارکنان در حد متوسط است

هاي سبک رهبري تحولی با رضایت شغلی می باشد ولی بـین سـبک رهبـري تعـاملی بـا رضـایت       
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.گرددتوسط مؤلفه نفوذ آرمانی سبک تحولی مدیران تبیین می
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مقدمه و بیان مسئله
نها به تجربیات کـاري و تخصصـی بسـتگی نـدارد،     امروزه موفقیت موقعیت هاي رهبري ت

بلکه به توانایی آنها در مدیریت خود و دیگران، میزان انعطـاف آنهـا در برخـورد بـا تغییـرات      
مداوم محیطی، نحوه و میزان عملکرد آنها، توان روحیه بخشی و ایجاد رضـایت در کارکنـان   

هـاي امـروزي   ی رهبـر در سـازمان  در واقـع وظیفـه اصـل   ). 2006، 1کوپرز و ویبلر(بستگی دارد
ــزایش حــس همکــاري و     ــه و اف ــان، تقویــت روحی ــزه و نگــرش مثبــت در کارکن ایجــاد انگی
ارزشمندي در آنهاست، لذا یکـی از عوامـل اساسـی و مهـم در توسـعه و موفقیـت سـازمآنها،        

ــدیران و صــالحیت  ــري م ــا مــی باشــد ســبک رهب ــل از 2هــوس و همکــاران(هــاي آنه ــه نق ب
رهبري عبارت است از هنر یا فرایند نفوذ و تاثیرگذاري بر مردم به نحـوي کـه   ).3،2002پالمر

سـلیمی،  (با میل و اشتیاق و حداکثر تـوان بـراي دسـتیابی بـه هـدف گروهـی کوشـش نماینـد        
بی شک رهبر یا هر شخصی براي سازماندهی و هدایت و نیز نوع روابـط  و ). 1389شاهمندي،

و گرایش نسبتاً پایداري استفاده می کند کـه آن را سـبک   با دیگر افراد در زندگی خود الگو 
سـبک رهبـري مـدیریت تعیـین کننـده جـو،       کـه در واقـع   ). 2005، 4واگنـر (نامنـد  رهبري می

سبک رهبري ترکیبی از صفات، مهارت هـا و رفتـار   . فرهنگ و راهبرد حاکم بر سازمان است
سـبک رهبـري   همچنین . می کنندهایی است که مدیران براي تعامل با کارکنان خود استفاده

الگوي رفتاري مدیر هنگام نفوذ در فعالیت دیگران، که بر اساس برداشت دیگران از رفتـار او  
هایرهبري در موقعیت هـاي  باید متذکر شد که سبک). 1383خلیلی شورینی،(قلمداد می شود

اي رهبـري  هـ در مجموع پژوهش هاي مـرتبط بـا سـبک   .مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد
آخرین پژوهش به دو نظریه سبک رهبري تحولی و تعاملی رهبران اشاره دارد، نظریه بنیـادین  
رهبري تحولی در این تحقیق مبتنـی بـر مطالعـات برنـادیس اسـت کـه در واقـع چـارچوبی از         

وي بر اساس این مطالعات، نتیجـه  . می باشد1978در سال 5مشخصات رهبري تحول گرا برنز
ه رهبران از دو مجموعه رفتار هاي متفاوت بـراي تأثیرگـذاري بـر پیـروان شـان      گیري کرد ک

که البته این دیدگاه توسـط  . رهبري تحول گرا) رهبري تعامل گرا، ب) الف:استفاده می کنند
رهبران تحول گرا کسانی هستند کـه پیـروان خـود را    ). 1388نورشاهی،(باس توسعه داده شد 

روحیه می دهند و به نحوي آنها را هدایت می کننـد کـه اهـداف    الهام بخشی نموده و به آنها
رهبري تحولی با ارزش هـا، اخـالق هـا،    ). 1385موسی خانی و محمدنیا،(سازمان تأمین گردد

1.Kupers & Weibler
2.House.et .al
3.Palmer. et.al.
4.Wagner
5.Barns
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افرادي که رهبري تحولی را نشان مـی دهنـد   . استاندارد ها و اهداف بلند مدت سر و کار دارد
بـه  136: 2001نـورت هـاوس،   (ی قـوي دارنـد  اغلب یک سري ایده آل ها و ارزش هاي درون

رهبـري تحـولی از چهـار بعـد اصـلی      )1990(1به نظر باس و آولیو). 1389نقل از زین آبادي، 
و مالحظـه  4، ترغیب ذهنی یـا تحریـک هوشـمندانه   3، انگیزش الهام بخش 2یعنی نفوذ آرمانی

).535: 1387هوي و میسکل،(تشکیل شده است5فردي
نوعی رهبري است که بر اسـاس یـک سـري تبـادالت قـراردادي بـین       هم 6رهبري تعاملی

ي اجتمـاعی  برنز رهبري تعاملی را به عنوان یک فراینـد مبادلـه  . رهبران و پیروان بنا شده است
در نظر گرفت؛ جایی که رهبران براي افزایش عملکرد کارکنانشان به پاداش و تنبیـه سـازمان   

ن را در جهت اهداف و نقش هـاي تثبیـت شـده و مـورد     رهبران تعاملی پیروانشا. متکی هستند
رابینـز،  (نیاز هدایت کرده و براي انگیزه دادن به آنها به پاداش و تنبیه سـازمانی متکـی هسـتند    

رهبران تعاملی پیروان را با توجـه بـه منـافع شخصـی خـود      ). 1381ترجمه پارسائیان و اعرابی، 
و این ارزش ها با فرایند مبادله ارتبـاط دارنـد نـه    تقویت می کنند، به ارزش ها تأکید می کنند 

همچنـین نظریـه پـردازان    ).1389زیـن آبـادي   (با مسائلی مثـل صـداقت و دوسـتی و مسـئولیت    
رهبري معتقدند که رهبري تعاملی تأثیرات بین کار ودستمزد را مورد بررسـی قـرار مـی دهـد     

بـه ایـن   . شـود نـان مـی  که باعث مشکل در مفهوم بخشـیدن بـه کـار و کـاهش خالقیـت کارک     
انگیزد که مطابق بـا انتظـار او عمـل کننـد،     ترتیب، در حالی که رهبري تعاملی پیروان را بر می

عبــاس (رهبــر تحــولی آنهــا را بــر مــی انگیــزد کــه فراتــر از حــد مــورد انتظــار، عمــل نماینــد  
جلـب  رهبري تعاملی شامل مبادلۀ محرك ها و پاداش ها توسط رهبر بـه منظـور  ). 1387زاده،

اي از اعمال اسـت  هدف چنین رهبري توافق در مورد مجموعه. حمایت از جانب پیروان است
بـر خـالف رهبـري تعـاملی     . که اهداف جداگانـه و فـوري رهبـر و پیـروان را بـرآورده سـازد      

رهبـري تعـاملی داراي   ). 2002یوکـل،  (رهبري تحولی فراتراز ارضاي نیازهـاي فـوري اسـت    
و 9، مدیریت مبتنـی بـر اسـتثناي منفعـل    8مدیریت مبتنی بر استثناي فعال، 7ابعاد؛ پاداش مشروط

می باشد10بی قید و بند

1.Bass andAvolio
2.Ideal Influence
3.Insprirational Motivation
4.Insprirational Stimulation
5.Individualized Consideration
6. interactive leadership
7.Contingent Reward
8.Management by Exception (active)
9 Management by Exception (passive)
10. Laissez- faire
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بخشـی نه تنهـا باشندمیسازمانیهربخشحیاتعضوکارکنانکهاین از طرفی نظر به
درهـم ايکننـده تعیـین نقـش بلکـه گردنـد مـی محسـوب سـازمان هـر انسـانی نیـروي از

اکنـون . دارنـد کارکنـان سـایر برايکاريمساعدو محیطهدارينگوطراحیوسازيفراهم
مهمتـرین خـالق وانـرژي پـر وراضیکارکنانداشتنکهاستآمدهدربه صورتیموقعیت

رضـایت احساسـات در ایجـاد ). 1386امـین بیـدختی،  (شـود مـی گرفتـه سازمانی در نظرمنابع
وفـردي از عوامـل ايمجموعـه ههمیشـ ) کارمنـد ومـدیر چه(سازمان اعضايتمامشغلی در

کـه اسـت نگرشـی شغلیرضایتاستمعتقد) 2007(1اسپکتور. اندسازمانی دخیلومحیطی
مختلفهايحیطهبهنسبتیاوطور کلیبهمشاغل شانبهنسبترامردماحساسچگونگی

ازکـه استشدهتعریفبخشلذتهیجانیعنوان حالتبهشغلیرضایت.دهدمینشانآن
رضـایت ). 2009بلـوچ،  (شـود مـی ناشیبه شغلنسبتفردو نگرشعاطفیارزیابی، واکنش

پـاداش کـار و خصـوص درو شـادمانی بهتـر کـار، اشـتیاق   کار، انجامازبردنلذتبهشغلی
). منبعهمان(کندمیاشارهفردهاي تالشخاطر بهگرفتنمناسب

هـاي تحـولی و عمـل گـرا بـا      دکه بین سبکنتایج نشان دا) 1392(در تحقیق ناظم وحدادپور
عدالت سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بیانگر تاثیر مستقیم این سبک ها بـر عـدالت   

در پژوهشی به این نتیجه رسـید کـه بـا کـاربرد سـبک      ) 2009(هندسام ).51ص ( سازمانی است
م مداخلـه گـر کـاهش مـی     رهبري تحولی رضایت شغلی کارکنان افزایش یافته و بـا سـبک عـد   

هایرهبري به ایـن نتیجـه دسـت یافـت     طی پژوهشی در رابطه با سبک) 2010(2بلنکن شیپ. یابد
که کارکنانی که سبک رهبري مدیرانشان را تحولی و تبادلی درك کرده اند سـطح بـاالتري از   

هبـري بـر   در پژوهشی با عنـوان اثـرات سـبک ر   ) 2009(3لیونز و اشنایدر. رضایت شغلی را دارند
استرس متغیرهاي مربوط به سبک رهبري را مورد آزمایش قرار دادند و نتیجـه گرفتنـد کـه بـین     
. سبک رهبري رابطه مستقیمی با عملکـرد وظیفـه و و اسـترس افـراد در محـیط کـار وجـود دارد       

دریافتنـد کـه بعـد انگیـزش الهـام بخـش از سـبک        ) 1391(همچنین در تحقیقی نـاظم و شـفیعی   
ی و مدیریت مبتنی بر استثنا از سبک رهبري تعاملی بر سرمایه فکري اثـر مسـتقیم و   رهبري تحول

- هم در پژوهشی با عنوان رابطه بین سبک رهبري تحـولی ) 1390(حدادپور و ملکی. مثبت دارد
هـاي  تبادلی و عدم مداخله گر مدیران با رضایت شغلی به این نتیجه دست یافتند کـه بـین سـبک   

میانگین مربوط به سبک رهبري تحولی آفرین،در مرحله بعد سبک تبـادلی  رهبري بیشترین نمره
همچنـین بـین رهبـري تحـولی و     . و کنترین نمره را سبک رهبـري عـدم مداخلـه گـر مـی باشـد      

1. spector
2.Blankenship
3. Schneider
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در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 1388(نورشـاهی . رضایت شغلی رابطـه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد    
هبــري تحــولی در میــان رؤســاي دانشــگاهها بررســی رابطــه پیامــدهاي رهبــري و ابعــاد ســبک ر

ومؤسسات آموزش عالی شهر تهران به این نتیجه رسید که سبک رهبري تحـولی نقـش مـؤثري    
. در افزایش رضایت مندي وتالش باالتر از حد انتظـار در میـان همکـاران رؤسـاي مـذکور دارد     

ی تـاثیري قـوي بـر    در پژوهشی اظهار داشتند کـه ابعـادرهبري تحـول   ) 2006(1نگونی و همکاران
بیـان  ) 2007(2همچنین چارلز و همکاران. برخی نگرش هاي شغلی و تعهد سازمانی معلمان دارد

. کردند که بین عوامل رهبري تحولی با رضایت و تعهد شغلی رابطه مثبت و معنـادار وجـود دارد  
بـه ایـن   با توجه به مبانی نظري و تحقیقات انجام شده دراین زمینـه محقـق درصـدد پاسـخگویی     

تعاملی مدیران با میـزان رضـایت شـغلی کارکنـان     - بین سبک رهبري تحولیآیاسوال است که 
رابطه وجود دارد؟اداره کل مخابرات استان همدان 

هاي پژوهشسوال
میزان استفاده از رهبري تحولی و تعاملی توسط مدیران در چه حد است؟.1
تان همدان در چه حد است؟میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل مخابرات اس.2
آیا بین سبک رهبري تحولی مدیران با رضایت شغلی کارکنان ارتباطی وجود دارد؟.3
آیا بین سبک رهبري تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان ارتباطی وجود دارد؟.4
سـن، جـنس، و   (آیا بین میزان رضایت شغلی کارکنان برحسـب عوامـل دموگرافیـک    .5

وجود دارد؟تفاوت) سطوح تحصیالت
با کدام یک از مولفه هاي سبک رهبري تحـولی و تعـاملی  مـی تـوان رضـایت شـغلی       .6

کارکنان را پیش بینی کرد؟

شناسی پژوهشروش
آن آمـاري همبستگی بوده که جامعـه -پیمایشینوع تحقیقات توصیفی حاضر ازپژوهش

ازاسـتفاده ادنـد و بـا  تشـکیل د 1392را کلیه کارکنان اداره مخـابرات اسـتان همـدان در سـال    
نفـر  220نسبی و بـر اسـاس جـدول کرجسـی و مورگـان تعـداد      -ايگیري تصادفی طبقهنمونه

هـاي مـورد نیـاز از دو پرسشـنامه     جهت گـردآوري داده . انتخاب شدند) زن106مرد و 114(
ایـن پرسشـنامه  را بـاس و آولیـو     : 3پرسشنامه استاندارد چند عاملی سبک رهبـري : شداستفاده

سـؤال آن سـبک   20سـؤال مـی باشـد کـه تعـداد     32این پرسشنامه شـامل  . ساخته اند) 1995(
1. Nguni & et.al
2. Charls& et.al
3. MLQ
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مقیـاس پاسـخگویی ایـن    . سؤال سبک رهبري تعاملی را می سنجد12رهبري تحولی و تعداد 
پرسشنامه طیف پنج درجه اي لیکرت شامل گزینه هاي هیچ وقت، به ندرت، گاهی، اغلـب و  

ایـن پرسشـنامه فهرسـتی از    1رضایت شغلی ویسـوکی و کـروم  پرسشنامۀ تقریباً همیشه است و 
پنج جنبۀ مختلف شغل را ارائه می نمایـد کـه بـراي هـر جنبـه، تعـدادي معیـار وجـود دارد تـا          

41داراي کـه  . )1385مقیمـی، (احساسات هر فرد نسبت به شغلش را مورد سنجش قرار دهد
) مزایـا هـاي ارتقـاءو حقـوق و   ماهیت کـار، همکـاران، سرپرسـتان، فرصـت     (پنج بعدو سوال 

. هـا از روش روایـی محتـوایی اسـتفاده شـد     براي به دسـت آوردن روایـی پرسشـنامه   باشد، می
و 86/0، سـبک تحـولی  88/0ضـایت شـغلی  ضریب پایایی نیز از طریق آلفاي کرونباخ بـراي ر 

هـاي آمـار توصـیفی    ها از روشجهت تجزیه و تحلیل داده. برآورد گردید.91/0سبک تعاملی
تـک نمونـه اي،   tمانند، فراوانی، درصد، میـانگین، انحـراف معیـار و آمـار اسـتنباطی؛ آزمـون      

براي گروهاي مستقل و تحلیل رگرسـیون گـام بـه گـام اسـتفاده      tضریب همبستگی پیرسون، 
.شد

تجزیه و تحلیل سؤاالت پژوهش
کــل میــزان اســتفاده از ســبک رهبــري تحــولی و تعــاملی توســط مــدیران اداره )1ســؤال

مخابرات استان همدان در چه حد است؟

بررسی میزان استفاده از رهبري تحولی و تعاملی مدیران- 1جدول

متغیرها
میانگین 
مشاهده 

شده

انحراف 
استاندارد

میانگین 
آماري

مقدار 
tآماره

درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

**12/249/0238/3169001/0سبک تحولی

لفه
مؤ

ها

01/252/0245/0169649/0نفوذ آرمانی
انگیزش الهام 

**17/266/0241/3169001/0بخش

**22/264/0247/4169000/0محرکات ذهنی

09/268/0284/1169067/0مالحظات فردي
06/243/0284/1169067/0سبک تعاملی

1.JDI



107تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان-تحلیل همبستگی سبک رهبري تحولی

لفه
مؤ

ها

97/162/0245/0169653/0پاداش مشروط
ر مبناي مدیریت ب

03/268/0264/0169519/0استثناء فعال

مدیریت بر مبناي 
**17/271/0215/3169002/0استثناء منفعل

.معنادار است% 1در سطح ** .معنادار است% 5در سطح * 

یکطرفه در جدول فوق، به طور کلـی میـانگین اسـتفاده از رهبـري     tبر اساس نتایج آزمون
به دسـت آمـده اسـت    49/0با انحراف معیار 12/2ل مخابرات استان همدانتحولی در اداره ک

اطمینان نتیجـه مـی گیـریم کـه میـزان      % 99بزرگتر است؛ بنابراین با ) 2(که از میانگین آماري 
همچنین براساس نتـایج بـه دسـت    . بکارگیري سبک رهبري تحولی باالتر از حد متوسط است

تفاده از رهبـري تعـاملی در اداره کـل مخـابرات اسـتان      یکطرفه، میـانگین اسـ  tآمده از آزمون
) 2(به دست آمده است که تقریبـاً برابـر میـانگین آمـاري     43/0با انحراف معیار 06/2همدان 

بـه طـور کلـی نتـایج     . است؛ لذا میزان بکارگیري سبک رهبري تعاملی در حد متوسـط اسـت  
مخابران استان همدان بیشتر از سبک نشان داد که میزان استفاده از سبک تحولی در اداره کل

بیشترین استفاده از سبک تحولی در مؤلفه محرکات ذهنی و کمتـرین در مؤلفـه   . تعاملی است
همچنین بیشترین اسـتفاده از سـبک تعـاملی در مؤلفـه مـدیریت بـر مبنـاي        . نفوذ آرمانی است

.استثناء منفعل و کمترین در مؤلفه پاداش مشروط است

رضایت شغلی کارکنان اداره کل مخابرات استان همدان درچه حد است؟میزان )2سؤال
tبررسی وضعیت رضایت شغلی کارکنان با استفاده از آزمون - 2جدول

میانگین متغیرها
مشاهده شده

انحراف 
استاندارد

میانگین 
آماري

مقدار 
tآماره

درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

01/335/0360/0169547/0رضایت شغلی

ؤلفه
م

ها

33/348/0394/8169000/0رضایت از کار
رضایت از 
38/363/0383/7169000/0سرپرست

25/358/0361/5169000/0رضایت از همکار
57/275/0341/7169000/0رضایت از ارتقاء

رضایت از 
53/261/0383/9169000/0پرداخت
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، میـانگین رضـایت شـغلی کارکنـان اداره کـل      )2(فـه در جـدول  یکطرtبر اساس نتایج آزمـون 
به دست آمـده اسـت کـه تقریبـاً برابـر میـانگین       35/0با انحراف معیار 01/3مخابرات استان همدان 

کـه بیشـترین رضـایت    . است؛ لذا میزان رضایت شغلی کارکنان در حـد متوسـط اسـت   ) 3(آماري 
.است) کمتر از حد متوسط(ترین از پرداخت و کم) باالتر از حد متوسط(آنان از سرپرست 

آیا بین سبک رهبري تحولی مدیران با رضایت شغلی کارکنان ارتباطی وجود دارد؟ )3سؤال
بررسی رابطه سبک رهبري تحولی مدیران با رضایت شغلی- 3جدول

ضریبتعدادمتغیر
همبستگی

سطح 
معناداري

سبک تحولی مدیران
رضایت 
شغلی 

کارکنان

170256/0001/0
170238/0002/0نفوذ آرمانی

170198/0010/0انگیزش الهام بخش
170133/0084/0محرکات ذهنی
170236/0002/0مالحظات فردي

بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسـون در جـدول فـوق بـین سـبک تحـولی مـدیران و        
رابطه مثبـت  ) r=256/0و p=001/0(ن رضایت شغلی کارکنان اداره کل مخابرات استان همدا

بنابراین هر چه میزان استفاده از سبک تحـولی مـدیران   ). >01/0p(و معنادار وجود دارد؛ زیرا 
درصـد  5/6تـوان  بیشتر باشد، رضـایت شـغلی کارکنـان افـزایش مـی یابـد و بـالعکس و مـی         

سط سـبک تحـولی   از واریانس رضایت شغلی کارکنان را تو) 2562/0× 100= ضریب تبیین (
.مدیران تبیین کرد

آیا بین سبک رهبري تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان ارتباطی وجود دارد؟) 4سؤال
بررسی رابطه سبک رهبري تعاملی مدیران با رضایت شغلی- 4جدول 

ضریبتعدادمتغیر
همبستگی

سطح 
معناداري

سبک تعاملی مدیران
رضایت شغلی 

کارکنان

170103/0180/0
170106/0169/0پاداش مشروط

*170161/0036/0مدیریت بر مبناي استثناء فعال

466/0-170056/0مدیریت بر مبناي استثناء منفعل
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بـین سـبک تعـاملی مـدیران و     ) 4(بر اساس نتـایج آزمـون همبسـتگی پیرسـون در جـدول      
رابطــه ) r=103/0و p=180/0(رضــایت شــغلی کارکنــان اداره کــل مخــابرات اســتان همــدان 

و مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه رابطـه سـبک رهبـري         ).<05/0p(معناداري وجود نـدارد؛زیرا  
بـا رضـایت شـغلی    ) بجز مؤلفه مدیریت بر مبناي استثناء فعال(تعاملی مدیران و مؤلفه هاي آن 

.کارکنان معنادار نیست

سـن،  (امـل دموگرافیـک  آیا بین میـزان رضـایت شـغلی کارکنـان بـر حسـب عو      )5سؤال
تفاوت وجود دارد؟) جنس، و سطوح تحصیالت 

tمقایسه میانگین رضایت شغلی کارکنان زن و مرد با استفاده از آزمون - 5جدول

نشـان داد هرچنـد میـانگین رضـایت     ) 5(براي گروههاي مستقل در جدولtنتایج آزمون
است اما این ) 3(بزرگتر از میانگین رضایت شغلی کارکنان مرد ) 05/3(شغلی کارکنان زن 

بنابراین میزان رضایت شـغلی کارکنـان   ). <05/0p(معنادار نیست؛ زیرا % 5تفاوت در سطح 
همچنـین در میـزان رضـایت    . باشـند مرد اداره کل مخابرات استان همدان یکسان مـی زن و 

شـود و چـون   شغلی کارکنـان بـه لحـاظ سـن و تحصـیالت تفـاوت معنـاداري مشـاهده مـی         
نتایج آزمون تعقیبی توکی هم . شودها معنادار شده است آزمون تعقیبی نیز انجام میتفاوت

تـا  20سال و باالتر بیشتر از گروه سنی 41وه سنی بیان کرد که رضایت شغلی کارکنان گر
همچنین براسـاس  . هاي سنی تفاوت معناداري مشاهده نشداما بین سایر گروه. سال است30

نتایج آزمون تـوکی رضـایت شـغلی کارکنـان داراي مـدرك کارشناسـی ارشـد نسـبت بـه          
حصـیالت تفـاوت   امـا بـین کارکنـان بـا سـایر ت     . کارکنان داراي مدرك دیپلم بیشـتر اسـت  

در نهایت در میزان رضایت شغلی کارکنان به لحاظ سنوات خدمت . معناداري مشاهده نشد
؛  چون تفاوت معنادار نشده است آزمون )<05/0p(شود زیراتفاوت معناداري مشاهده نمی

شود بنـابراین میـزان رضـایت شـغلی کارکنـان داراي سـنوات خـدمت        تعقیبی نیز انجام نمی
. استمختلف یکسان

شاخص
انحراف میانگینتعدادجنسیت/ متغیر

معیار
مقدار

t

درجه 
آزادي

سطح
داريمعنا

/2705/329/0567زنرضایت شغلی
0168572/0 143336/0مرد
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با کدام یک از مؤلفه هاي سبک رهبري تحولی مدیران می توان رضایت شـغلی  )6سؤال
کارکنان را پیش بینی کرد؟  

نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر مؤلفه هاي سبک رهبري تحولی مدیران بر رضایت - 6جدول
شغلی کارکنان

مدل
ضریب 

همبستگی 
)R(

ضریب 
تعیین
R2

ضریب 
تعیین 

ح اصال
R2شده

دوربین 
سطح معناداريFواتسون

نفوذ 
238/0057/0051/067/106/10002/0آرمانی

مدل

ضرایب ضرایب غیراستاندارد
استاندارد

t

ري
نادا

ح مع
سط

مفروضه هاي 
خطیهم

Bگین
میان

ي 
خطا ارد

اند
است

Beta

س
ولرن

ت

ورم
ت

س
ریان

وا

مقدار 
692/2106/048/25000/0ثابت

000/1000/1 نفوذ 
161/0051/0238/017/30002/0آرمانی

به منظور بررسی تأثیر مؤلفه هاي سبک رهبري تحولی مدیران بر رضایت شغلی کارکنـان  
بـراي اسـتفاده از   . اداره کل مخابرات استان همدان اقدام به آنالیز رگرسیون چندمتغیره گردید

بدین منظـور،  . ي استفاده از آن مورد آزمون قرار گیردمدل رگرسیون الزم است پیش فرضها
هاي دوربین واتسون، هم خطی، بررسی نرمال بودن خطاها و نرمال بودن متغیرها انجام آزمون

معنـادار بـوده، بنـابراین    01/0مشاهده شـده در سـطح   F، براساس اطالعات جدول.شده است
همچنین مقـدار آزمـون دوربـین    . بوده استمعادله رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آماري 

بدسـت آمـد کـه اسـتقالل خطاهـا را نشـان مـی دهـد و براسـاس          ) 5/2تـا 5/1دربـازه  (واتسون
؛ بـین متغیرهـاي پـیش بـین     )VIF(تـولرنس و تـورم واریـانس    (هاي هـم خطـی بـودن    شاخص

بـودن  و شرط نرمـال  . خطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکا استهم



111تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان-تحلیل همبستگی سبک رهبري تحولی

خطاها نیز برقرار است چرا که خطا داراي میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نزدیک به 
در ابتـدا رضـایت   .است بنابراین شرایط استفاده از رگرسـیون برقـرار مـی باشـد    )987/0(یک 

نفـوذ آرمـانی، انگیـزش    (هاي سبک رهبري تحولی شغلی به عنوان متغیر متغیر مالك و مؤلفه
بـین در نظـر گرفتـه    به عنوان متغیرهاي پـیش ) ، محرکات ذهنی و مالحظات فرديالهام بخش

نشـان داد کـه مؤلفـه نفـوذ آرمـانی      ) 6(نتایج حاصل از رگرسیون گام به گـام در جـدول  . شد
بیشترین تأثیر را بر رضایت شغلی داشته و وارد مدل شدو مشخص شد سایر مؤلفه هاي سـبک  

نتـایج بیـانگر   بنـابراین  . دل رگرسیون نداشته و حذف شـدند تحولی مدیران تاثیر چندانی در م
درصد از تغییرات رضایت شغلی کارکنان توسط مؤلفه نفوذ آرمـانی سـبک   1/5آن است که 

نتـایج  . باشـد درصد مـی 8/23همچنین سهم مؤلفه نفوذ آرمانی . گرددتبیین میتحولی مدیران 
:  نهایی آنالیز رگرسیون چند متغیره عبارت است از

رضایت شغلی کارکنان=161/0)مؤلفه نفوذآرمانی سبک تحولی+(692/2

با کدام یک از مؤلفه هاي سبک رهبري تعاملی مدیران می توان رضایت شـغلی  )7سؤال
کارکنان را پیش بینی کرد؟

ینتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر مؤلفه هاي سبک رهبري تعاملی مدیران بر رضایت شغل- 7جدول

دل
م

ب 
ضری

ی 
ستگ

همب )
R( ب
ضری یین

تع
R

2

ن 
تعیی

ب 
ضری

شده
ح 

صال
ا

R
2

ن 
وربی
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به منظور بررسی تأثیر مؤلفه هاي سبک رهبري تعاملی مدیران بر رضایت شغلی کارکنـان  
براســاس . بــه آنــالیز رگرســیون چنــدمتغیره گردیــداداره کــل مخــابرات اســتان همــدان اقــدام

معنادار بـوده، بنـابراین معادلـه رگرسـیون     05/0مشاهده شده در سطح F، )7(اطالعات جدول
در بـازه  (همچنین مقدار آزمـون دوربـین واتسـون    . بوده استقابل تعمیم به کل جامعه آماري 

هاي هم خطی و براساس شاخصبدست آمد که استقالل خطاها را نشان می دهد) 5/2تا 5/1
خطی وجود نداشته و نتـایج  ؛ بین متغیرهاي پیش بین هم)VIF(تولرنس و تورم واریانس (بودن

و شرط نرمال بودن خطاها نیز برقرار است چـرا کـه   . حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکا است
بنـابراین  . تاسـ ) 987/0(خطا داراي میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نزدیک به یک 

در ابتـدا رضـایت شـغلی بـه عنـوان متغیـر متغیـر        .شرایط استفاده از رگرسیون برقرار می باشـد 
،مـدیریت بـر مبنـاي اسـتثناء فعـال     پاداش مشـروط، (هاي سبک رهبري تعاملی مالك و مؤلفه

نتـایج حاصـل  . بین در نظر گرفته شدبه عنوان متغیرهاي پیش) مدیریت بر مبناي استثناء منفعل
از رگرسیون گام به گام در جدول نشان داد که مؤلفه مدیریت بر مبناي استثناء فعـال بیشـترین   
تأثیر را بر رضایت شغلی داشته و وارد مدل شد و مشخص شد سایر مؤلفه هاي سبک تعـاملی  

نتایج بیـانگر آن اسـت   بنابراین . مدیران تاثیر چندانی در مدل رگرسیون نداشته و حذف شدند
مدیریت بر مبنـاي اسـتثناء فعـال   د از تغییرات رضایت شغلی کارکنان توسط مؤلفه درص2که 

همچنـین سـهم مؤلفـه مـدیریت بـر مبنـاي اسـتثناء فعـال         . گـردد تبیین میسبک تعامل مدیران 
نتایج نهایی آنالیز رگرسیون چندمتغیره، به همراه ضریب متغیـر مـؤثر در   . باشددرصد می1/16

:مدل نهایی عبارت است از. مدل، در زیر آمده است

رضـایت  =085/0) مؤلفه مدیریت بر مبناء استثناء فعـال سـبک تعـاملی مـدیران    +(845/2
شغلی کارکنان

گیريبحث و نتیجه
تعـاملی مـدیران بـا    –سـبک رهبـري تحـولی    هدف از پژوهش حاضر بررسـی رابطـه بـین   

یري سـبک رهبـري تحـولی    میزان بکارگبررسی ها نشان داد که . بودرضایت شغلی کارکنان
باالتر از حد متوسط، ولـی سـبک رهبـري تعـاملی ومیـزان رضـایت شـغلی کارکنـان در حـد          

، حـداد  )1387(،زردشتیان و دیگران)1392(نتایج این پژوهش با پژوهش کیانفر.متوسط است
همخـوانی دارد بـر اسـاس پـژوهش هـاي      ) 2006(، ورجاس و دیگـران  )1390(پور و دیگران

اي را ر این زمینه رهبران تحولی با خلق ایده ها و ارزش هـاي جدیـد، مسـیر تـازه    انجام شده د
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پیش روي کارکنان سازمان قرار می دهند و از ایـن طریـق موجـب تغییـر وتحـول در سـازمان       
شوند که بـه نوبـه خـود باعـث افـزایش توانمنـدي کارکنـان و جلـب اعتمـاد آنهـا خواهـد            می

ین رهبران و کارکنان باعث پیشرفت و اثربخشـی در سـازمان   شد،این تبادالت و ارتباط مؤثر ب
در ضـمن  . باشـد شده وازاین رو استفاده ازسبک رهبري تحولی در سـازمان مفیـد و مـؤثر مـی    

سـطح درکارکنـان شـغلی سـطح رضـایت  کـه بـود آنازحـاکی مطالعهاینازحاصلنتایج
دارايبررسـی مـورد هاينهنمودرصد70که بیش ازاستتوجه اینقابلنکته. استمتوسط

درقبلـی کـه پژوهشـگران  هـایی پـژوهش بـا نتیجهاین.هستندپایینترومتوسطرضایت شغلی
؛ مغربــــی 1383، ســــوداگر،1393نویــــدیان وهمکــــاران (انــــددادهانجــــامایــــران

رادر حـد شـغلی نیـز رضـایت  شـهبازي مطالعـه یافته هـاي . هماهنگی دارد)1384وهمکاران،
نتـایج هـر حـال  بـه ).1383(نداردچندانیحاضر فاصلهپژوهشنتایجازکهدادنشانمتوسط

پرسـتاران اندیشـیده  شغلیرضایتافزایشجهتتدابیريبایدکهدهدنشان میپژوهشاین
جامعـه، درشـغلی جایگـاه مانندو محیطیاجتماعیشرایطبهبستهشغلازرضایتالبته.شود

هـاي نگـرش حتـی و درآمـد و حقـوق یاهاپرداختویامزاو تجهیزات مورد نیاز،امکانات
.بودخواهدکارکنان متفاوت

سـبک تحـولی مـدیران و    نتایج سوال بعـدي نشـان داد کـه رابطـه مثبـت و معنـاداري بـین       
حـدادپور  کـه بـا نتـایج    . وجود داردرضایت شغلی کارکنان اداره کل مخابرات استان همدان 

همخـوانی دارد  ) 2007(و چـارلز و همکـاران  ) 2010(، بلنکن شـیپ  )2009(هندسام، )1392(
هایرهبري به این نتیجه دست یافتند کارکنانی کـه  زیرا آنها هم طی پژوهشی در رابطه با سبک

. سبک رهبري مدیرانشان را تحولی درك کرده اند سطح باالتري از رضایت شـغلی را دارنـد  
زیردستان باشد و عالوه بر باال سبک رهبري مدیران هنگامی اثربخش است که هدایت کننده 

بـا بـاال رفـتن سـطح     . هاي فراشناختی کارکنان به تعالی سازمان نیـز کمـک کنـد   بردن مهارت
مهارت هاي کارکنان از طریق رهبري تحـولی، رضـایت کارکنـان در سـازمان بیشـتر شـده و       

هبـري  رابطـه سـبک ر  اما یافته بعـدي بیـانگر ایـن بـود کـه      .باعث خشنودي از کار خواهد شد
بـا رضـایت شـغلی    ) بجز مؤلفه مدیریت بر مبناي استثناء فعال(تعاملی مدیران و مؤلفه هاي آن 

هـاي قبلـی   گرچه این نتیجه بر خالف نتایج پیشین می باشد ولی یافتـه . کارکنان معنادار نیست
ستفاده از سبک رهبري تعاملی باعث باال رفتن انگیزه کارکنان شده و حاکی از این است که ا

رهبران تعاملی با ارتباطی که در سازمان با کارکنان خود از . بر عدالت سازمانی مؤثر می باشد
نظر کاري دارنـد باعـث افـزایش آزادي و اسـتقالل کـاري کارکنـان مـی شـوند کـه در ایـن           
صورت کارکنـان احسـاس عـدالت و رضـایت بیشـتري دارنـد و تـالش بیشـتري بـراي انجـام           
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کنند پس رهبري تعاملی می تواند احساس ارزشمند بـودن شـغل   وظایف خود در سازمان می 
اداره کـل  با این اوصاف می توان گفت که ارتباطـات مـدیران   . را در کارکنان ایجاد می کند

باید مدیران این سـازمان در ارتباطـات   مخابرات استان همدان با کارکنان ضعیف می باشد لذا
الت خودشان بـا زیردسـتان بـی افزاینـد تـا روابـط       خود با کارکنان تجدید نظر کرده و به تعام

.شان نزدیک تر شده و از این بایت احساس رضایت شغلی مطلوب و موردانتظار پیش آید
میزان رضایت شغلی کارکنان زن و مرداداره کل مخابرات استان : همچنین نتایج نشان داد

سن و تحصیالت رضـایت  در میزان رضایت شغلی کارکنان به لحاظ . باشندهمدان یکسان می
امـا بـین   . سـال اسـت  30تـا 20سال و باالتر بیشتر از گـروه سـنی  41شغلی کارکنان گروه سنی 

همچنـین براسـاس نتـایج آزمـون تـوکی      . هاي سنی تفاوت معناداري مشـاهده نشـد  سایر گروه
رضایت شغلی کارکنان داراي مدرك کارشناسـی ارشـد نسـبت بـه کارکنـان داراي مـدرك       

در نهایـت  . اما بین کارکنان با سایر تحصیالت تفاوت معناداري مشاهده نشد. استدیپلم بیشتر
.شـود در میزان رضایت شغلی کارکنان به لحاظ سنوات خدمت تفاوت معناداري مشاهده نمی

ــا یافتــه ، )1393(، نویــدیان و همکــاران )2009(هندســام، )1392(حــدادپورهــايایــن نتــایج ب
همچنـین  .مطابقـت دارد )2007(و چـارلز و همکـاران   ) 2010(؛ بلنکن شـیپ  )1383(سوداگر،

درصد از تغییرات رضایت شغلی کارکنان توسط مؤلفـه نفـوذ   1/5نتایج آخر بیانگر اینست که
گردد و اینکه مؤلفه مدیریت بر مبنـاي اسـتثناء فعـال از    آرمانی سبک تحولی مدیران تبیین می

کـه بـا نتـایج تحقیـق عـرب و      .ردی داسبک رهبـري تعـاملی بیشـترین تـأثیررابر رضـایت شـغل      
ــاران ــران  ، )1392(همک ــرد ودیگ ــی ف ــانفر)1389(حقیق ــاظم )1392(،کی ــنکن )1391(، ن و بل

رهبران تعاملی در بعـد مـدیریت مبتنـی بـر اسـتثناي فعـال از طریـق        . همسو است) 2010(شیپ
بـاالتر بـرده   دهند انگیزه افراد رادادن پاداش و دستمزد به کارکنان درازاي کاري که انجام می

و باعث خشنودي ازشغل بیشتر آنها می شوند واین پاداش موجب جلب حمایت کارکنـان بـه   
و بنـت نظـر از. سازمان شده و از این طریـق رضـایت شـغلی آنهـا قابـل پـیش بینـی مـی باشـد         

وقتی رهبري. استبودهبشريجوامعارکانازیکیتاریخطولدررهبري)2003(اندرسون
و شـود مـی محسـوب مـدیریت مهمـی از جـزء مـی گیـرد  قرارمدنظرارکردکیکعنوانبه

به می توانراهامهارتاینکهاستمهارتتعدادياعمالگرودرآنموجودیتوحضور
نمـود  تلقـی خـاص اهـداف بـه رسـیدن جهـت درافـراد رهبـري سـبکهاي یـا راههـا عنـوان 

کنـونی  سـده دررهبـري هايسبکسرآمدترینجزتحولیرهبريسبک).1388نورشاهی،(
.استشدهانجامآنرويزیاديتحقیقاتکهبوده

پیشـنهاد آمـده از سـواالت تحقیـق،   دسـت بـه نتایجوشدهانجامهايپژوهشبهبا توجه
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بـا برخـی از  داد کـه مـدیران  نشـان پـژوهش ایـن بـه مربـوط همانطور که یافتـه هـاي  شودمی
وافـزون روزتغییـرات بـه توجـه لـذا بـا  رنـد داسـبک مـورد نظـر فاصـله زیـادي     هايشاخص

دردر ایـن اداره کـل  مـدیریت بـراي مطلـوبی سـبک رهبـري  سازمآنها،ازمتفاوتانتظارات
روایـن از.مـی شـود  طلـب سـازنده تغییراتو ایجادسازمانینامالیماتوبحرآنهابامواجهه
دیـده تداركمدیرانبرايرهبريازسبکاینکلیه جوانبتقویتجهتهاییبرنامهبایستی

شـک بـدون مـی باشـند  موضـوع ایـن کنندهتأییدنیزمختلفکه تحقیقاتآنجاییازوشود
هايتحلیلوتحقیقاتانجامهمچنین .بودخواهدگزینهبهترینتعاملی-رهبري تحولیسبک

ینـه زمدرکـار نـوع وکـار عامـل انجـام  شـکل، مکـان، زمان،:بعدپنجراستايدرمقایسه اي
باتوجه به نتایج تحقیـق کـه   . باشدتحولی و تعاملی پیشنهادبعدي میهایرهبريمطالعات سبک

بطـه معنـا داري وجـوددارد و بـه کـار      بین سبک رهبري مدیران و رضایت شـغلی کارکنـان را  
ی تأثیرمی گـذارد لـذا بـراي افـزایش     بردن سبک هاي رهبري تحولی و تعاملی بررضایت شغل

توجه نموده و آنـان را از پیامـدها   باید به چگونگی سبک رهبري مدیران بیشتر رضایت شغلی 
سـبک کـه اسـت ضـروري مـدیران بـراي نکتهاینذکر. واثرات مثبت این سبکها مطلع نمود

شـده توزیـع وفراگیـر رهبـري ومـدیریت مشـارکتی  نظیرمفاهیمیباتحولی وتعاملیرهبري
واختیـار تفـویض بـه نسـبت بایـد همـواره بـر، یک رهنقشدرمدیرانبنابراین،.استعجین
نشـان اشـتیاق مـدیریتی غیـر ومـدیریتی گیـري در امـور  تصمیمدرکارکنانمشارکتجلب
. کنندمیتبدیلهمگانیبه امريراپاسخگوییومسئولیت پذیريطریقایناز.دهند

حـال ایـن بـا اسـت، سـایر مطالعـات  نتـایج  مویـد مطالعـه ایـن هايبرخی از یافتههر چند
نیـروي تعـداد صـرفاً تحقیـق ایـن در. استبودهروبهنیز روهامحدودیتبرخیباپژوهشگر

تجربـه، موقعیـت شـغلی،  ماننـد انسـانی، نیـروي کیفیـات بـه واسـت قرارگرفتهنظرمدانسانی
ارزیابیها ازآزمودنینگرانیمحدودیت،ترینعمدههمچنین. استنشدهتوجه.. هاوتوانایی

ولـی گرفـت، مـی صورتهاپرسشنامهبهگوییاز پاسخقبلکهاعتمادسازيتماموجودبود با
چیـزي آنرا بهترازو سعی کردند وضعیتبودندخودارزیابینگرانتا حدوديافرادهمباز
کارکنـان تنهـا بررسیایندرزمانی،محدودیتهايبهتوجههمچنین با. جلوه دهندهستند،که

تکمیـل جهـت رسـد میبه نظرکهقرارگرفتندارزیابیموردمخابرات استان همدان اداره کل 
قـرار بررسـی مـورد هـاي مشـابه نیـز   دیگرسازماناعضاياییتحقیق و به صورت مقایسهنتایج

.گیرند
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