
 8یاپیپ  ،1400 پاییز، 3شماره  ،سوم سال مطالعات رهبری فرهنگی، فصلنامه

 
http://clsjournal.ir 

 
 

41 41 

بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران با رضایت شغلی وانگیزه شغلی  

 معلمان ابتدایی شهرستان تالش 
  

 3،افشین عابدی نیا  2، توران سلیمانی *1شهال  جان احمدی مریان
  

 1400ماه  آذر10تاریخ پذیرش:               1400 مهر 15تاریخ دریافت: 

 

   چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران بارضایت شغلی وانگیزه شغلی معلمان 
پژوهش حاضر    بود.  تالش  بودابتدایی شهرستان  پیمایشی  نوع  از  این  .  توصیفی  آماری  آماری  جامعه 

حجم  نفر از مدیران مدرسه در شهرستان تالش تشکیل داده اند.    168نفر از معلمین  و    680پژوهش را  
کوکران   فرمول  از  استفاده  با  آمدند.   362نمونه  دست  به  این    نفر  موردنیاز  اولیه  های  داده  گردآوری 

سنج   سبک  پرسشنامه  طریق  از  واولدهام  پژوهش،  هاکمن  شغلی  انگیزه   ، ومتزکاس  باردنز  مدیریت 
ست که ضریب  انجام گرفته ا  SPSSورضایت شغلی لینز بود. تجزیه وتحلیل داده هااز طریق نرم افزار  

بررسی ها نشان داد: که بین سبک مدیریت رابطه مداربا رضایت شغلی وانگیزه    ترتیب الفای کرونباخ به
شغلی رابطه مثبت ومعنی داری و بین سبک مدیریت وظیفه مدار با رضایت شغلی وانگیزه شغلی رابطه  

طه مثبت ومعنی داری وجود منفی ومعنی داری وجود دارد .همچنین بین رضایت شغلی وانگیزه شغلی راب 
 .دارد
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 مقدمه -1
در عصر کنونی مدیریت به شدت زیادی مورد تاکید است این حقیقت روزبه رو ز نمایان تر می گردد که 

به   برپایه علوم رفتاری موفقیت سازمان ها بستگی کامل  انسانی  استفاده صحیح وکاربرد موثر نیروی 
هنگامی که مشکالت چالش برانگیز مدیریت را در سازمان ها ی گوناگون    Alagheband, 2013)دارد)

در نظر می گیریم  در می یابیم که آزمون واقعی ویژگی های مدیران ورهبران تاچه اندازه اهمیت دارد  
که بیش از همه مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است سبک مدیریت است    از جمله این ویژگی ها

.این مفهوم یکی از مهمترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین کننده فرهنگ وجو و راهبردهای حاکم 
برسازمان است تقریبا بیشتر متخصصان دانش مدیریت براین نکته توافق دارند که سبک رهبری مجموعه  

،صفات و مهارت های مدیران است که برپایه چهار موقعیت های مبهم شکل می گیرد  ای از نگرش ها  
عامل نظام ارزشها ،کارمندان ،تمایالت رهبری واحساس امنیت و اعتماد در موقعیت های گوناگون شکل  

انجام شده است نشان داده اند که نقشه   1940تحقیقات مطالعاتی که از سال  (. 2013عالقه بند،می گیرد)
ی مدیریت دوگونه اند .یک رفتارهای رابطه مدارکه به عالیق ،احساسات ورضایت اعضای گروه توجه  ها

دارند و دو رفتارهای وظیفه مدار که به اهداف سازمان بیش از نیازهای اعضای گروه اهمیت می دهند 
ت ،  سبک رابطه مدار حدو ومرزی است که رهبر به وسیله ی گشودن مجاری ارتباط ،تفویض مسولی

دادن فرصت به زیر دستان برای بهره گیری از توانایی بالقوه میان خود واعضای گروه رابطه شخصی  
برقرار می کند این رفتار با حمایت اجتماعی ،عاطفی،دوستی واعتماد مشخص می شود.سبک رهبری 

وهریک    وظیفه مدار حدو مرزی است که یک رهبر اعضای گروه خود را سازمان می دهد ،تشریح می کند
نمایان می کند ) را  انجام دهند  ( . نتایج  Ahmadi,2014 قراراست چه فعالیتی را چه وقت وچگونه 

اختیار بر تفویض  به کارکنان   ,تحقبقات وروم یتون نشان می دهد که سبک رهبری مبتی  ومسولیت 
 Moorheadشود)ومشارکت  آنها در تصمیم گیری منجر عملکرد بهتر و رضایت شغلی بیشترآن ها می  

& Griffin, 2006  رضایت شغلی وسالمت روانی کارکنان تاحد زیادی به سبک مدیرآن سازمان وابسته)
است رضایت شغلی آن حدی از احساسات ونگرش کلی ومثبت فرد نسبت به شغل وشرایط اشتغال است  

ی دهنده غلی نشاندر واقع رضایـت ش (.   2005که در اشتغال موفق نقش به سزایی دارد )شفیع آبادی ،
پاداش با  انسان  توقعات  میرابطه  فراهم  کار  که  است  )هایی   ,Willem &Buelen &Jongheآورد 

(شرط اساسی حضور و همکاری فرد با سازمان به رضایت او از شغلش بستگی دارد و این به دلیل 2007
های ر یادگیری مهارت وری، سالمت فیزیکی و روانی، تسریع د نقش مهم رضایت شغلی در افزایش بهره 
رضایت شغلی به دلیل تعامل )  .Mrugank & Ashvin 2005جدید شغلی و افزایش روحیه افراد است) 

به  به رضایت شغلی  که منجر  و فردی  فردی  بین  ای شوند سازه طور کلی می بین عوامل درون فردی، 
 مهم  بسیار  لی شغ نقش رضایت   (Hayes & Bonner & Douglas, 2015)چندوجهی و پیچیده است  

 به  متعهد  کمتر  ناراضی  شود. کارکنان می  سازمانی  تعهد  کاهش  و  عالقگی بی  به  منجر  اغلب  آن  نبود  و  است 

نظر،   مورد   شغل  گذارد. چنانچه نهایت عملکرد سازمان اثر می در  و  عملکردشان  در  این  که  هستند  سازمان 
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 آن  تغییر  درصدد  و  نماید شغل می  مذمت  به  شروع  فرد  حالت  این  ندهد، در  فرد  به  را  مطلوب  لذت  و  رضایت 

 را خود غالب رهبری سبک و تجربه، آموزش با زمان مرور به ( مدیران(.   ر 1374،  آبادی  شفیع ) آید  برمی 
 آنها و کرده ایجاد کارکنان را در الزم انگیزه رهبری، مناسب سبک انتخاب با مدیران   .کنند می انتخاب

 و حالت انگیزش  (.Mosadeghrad   2015,کنند ) می هدایت سازمانی اهدافبه   رسیدن جهت در را
 یا فرد برای  انگیزه  به عنوان که  آنچه  .کند ترغیب می  خاصی فعالیت به را  فرد که  است درونی  نیروی

 به عبارت دیگر، خود .نباشد مهم دیگر گروه یا فرد برای است ممکن شود تلقی می مهم خاص گروه

هایی و فرد عواملی ازجمله کند، می فعالیت آن در فرد که زمینه   نیروهای در که هستند مهمترین 

 فراهم را شغلی خشنودی موجبات انگیزش عوامل  های هرزبرگ، یافته اساس مؤثرند  بر فرد انگیزشی

 در آنها نبود و سازد می تفاوتی وی بی حالت جایگزین شغل، به نسبت را فرد مثبت نگرش می کند و

 محیط  کار در بهداشتی عوامل وجود  همچنین شود، می نارضایتی ناخشنودی و موجب آن سطح کمترین

 زمینه و  می دهد رشد  را  منفی های آنها نگرش  نبود و شده  نها سازما در رضایتمندی احساس موجب

زمینه سبک  (.  باتوجه به کمبود پژوهش هایی که در Naeli,2010کند )  را فراهم می شغلی ناخشنودی
دانش   وبالطبع  دارد  وجود  ما   در کشور  شغلی  وانگیزه  شغلی  رضایت  با  آن  وارتباط  آموزشی  مدیریت 

این این زمینه وجود دارد  اندکی در   مدیران مدیریت  شیوه از اندازی چشم و دورنما پژوهش وآگاهی 

 و مدارس مدیریت شیوه های بهبود  برای باشد رهیافتی می نماید که می تواند عنوان ارایه و ترسیم
 مسایل به  آگاه و  الیق مدیران تربیت جهت مدارس  مدیران تربیتی و  برنامه های آموزشی در بازنگری

   باشد   پرورشی و آموزشی
(در تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه سبک  مدیریت مدرسه محور با موفقیت  karami،2020کرمی )

با   آن  ابعاد  از  بین مدیریت مدرسه محوری وهریک  اعالم کردند که  شغلی وسازگاری شغلی معلمان 
موفقیت شغلی وسازگاری شغلی معلمان دوره اول متوسطه همدان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد  

   . 
رابطه بین سبک های رهبری راهبران    در پژوهش خود تحت عنوان   (Abedinia, 2020)عابدی نیا  

آموزشی و تربیتی با رضایت شغلی معلمان مدارس چندپایه دوره ابتدایی اعالم کرد که بین سبک رهبری 
مثبت   رابطه  شغلی  رضایت  با  کاریزماتیک  رهبری  سبک  آفرین  وتحول  اقتضایی  ،رهبری  خدمتگزار 

                                                                                                   درصد از رضایت شغلی را تبیین می کند .84دارد بطوریکه سبک های رهبری ومعناداری وجود 
( در تحقیقی تحت عنوان ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران مدرسه با  Montazeri ،  2020منتظری )

عملکردمعلمان تبیین نقش تعدیل کننده انگیزه خدمت عمومی اعالم کردند که انگیزه خدمت عمومی  
تاثیر رهبری تحول آفرین برعملکرد شغلی معلمان را تعدیل می کند ودر عین حال رهبری تحول آفرین 

زه خدمت عمومی برعملکرد شغلی وهمچنین رهبری تحول آفرین برانگیزه خدمت  برعملکرد شغلی ،انگی
 عمومی معلمان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.                                   

مربیان در    khasari  2019خاکساری) تحقیق تحت عنوان نقش هوش هیجانی وسبک رهبری  ( در 
ه ایران اعالم کردند که ضریب تاثیرسبک رهبری آموزش  انگیزش موفقیت و تعهد کشتی گیران نخب 
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موفقیت) انگیزش  در  مربیان  تعهد)579/0وتمرین  در  انگیزش  587/0(،  در  امرانه  سبک   ،)
( 0/  836(وتعهد )844/0(وسبک دموکراتیک مربیان در انگیزش موفقیت)701/0(در تعهد)684/0موفقیت)

رو می توان گفت که سبکهای رهبری ذکر شده در معنادار بوده است از این    α  ₌05/0در سطح آلفای
 انگیزش وموفقیت وتعهد کشتی گیران تاثیر مثبت ومعناداری دارد.  

کارکنان  Sohrabi ،2019سهرابی) شغلی  ورضایت  انگیزش  میزان  بررسی  عنوان  تحت  تحقیق  در   )
ثبت ومعناداری  بیمارستان های سنندج اعالم کردند که بین رضایت شغلی وانگیزش شغلی همبستگی م

                                                                                            وجود دارد .
( در تحقیقی تحت عنوان ارتباط سبک های رهبری ،تعهدسازمانی با رضایت  Alame،2018عالمه )

شغلی پرستاران بیان داشتند که تعهد عاطفی ،مستمر وهنجاری با رضایت شغلی رابطه مثبت ومعناداری  
دارد همچنین نتایج حاکی از آن است که سبک رهبری تحول آفرین ،تعهد عاطفی وسبک رهبری تبادلی 

 نی کننده رضایت شغلی بودند.   مهمترین پیش بی

( در تحقیقی تحت عنوان رابطه رضایت شغلی با انگیزش کارکنان با   yaghobpo، 2017یعقوب پور )
مدل دو عاملی هرزبرگ اعالم کردند که بین عوامل انگیزشی ،بهداشتی ورضایت کارکنان بیمه پارسیان  

 رابطه مثبت ومعنی داری وجود دادرد. 
(در تحقیقی تحت عنوان رابطه سبک های مدیران با رضایت شغلی  Bakhshayesh,2020 بخشایش )

وسالمت روانی معلمان اعالم کردند که سبک مدیریت انسان مدار انه مدیران با با رضایت شغلی معلمان 
رابطه مثبت ومعنی دار وبا سالمت روان آنهارابطه منفی ومعنی داری دارد . همچنین سبک مدیریت 

 با رضایت شغلی رابطه منفی ومعنی داروبا سالمت روان رابطه مثبت دارد.        وظیفه مدارانه  
( در مطالعه ای عوامل موثر بر انگیزه روابط صمیمانه با همکاران   DeAngelo   , 2016دی آنجلو   )

،سیستم پاداش منسجم وعادالنه ، حقوق ومزایای باال،جاذب وبامعنی بودن کار،حمایت مسوالن از فرد 
ستم ارزیابی عملکرد تشکر وقدر دانی ،کمک در مورد مشکالت شخصی وحرفه ای ،مشارکت در ،سی

 تمام کارها از طرف تمام گروه کاری معرفی نمود .                      

( در پژوهشی به بررسی اثر عوامل مدیریتی بر رضایت شغلی کارکنان پرداخته Tiport ، 2015 تپرت)
 ری ومهارت های مدیریت می تواند در رضایت شغلی نقش داشته باشد.  ونشان دادند سبک های رهب

باتوجه به اهمیت مدیریت ورهبری در سازمان وانگیزه کارکنان ودرنهایت رضایت شغلی آنان به عنوان  
عناصر کلیدی سازمان این تحقیق به دنبال پاسخگویی رابطه بین سبک مدیریت مدیران بارضایت و 

. فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر    بتدایی شهرستان تالش می باشد انگیزه شغلی معلمان ا
 می باشد.  

 بین سبک مدیریت رابطه مدارانه مدیران و انگیزه شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. -1
 بین سبک مدیریت وظیفه مدارانه مدیران وانگیزه شغلی معلمان رابظه معناداری وجود دارد. -2
 بین سبک مدیریت رابطه مدارانه مدیران ورضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. -3



 

 ....  یشغل   زهیوانگ یشغل تیرضا با رانیمد تی ریمد  سبک رابطه یبررس: عنوان مقاله   45

 بین سبک مدیریت وظیفه مدارانه مدیران ورضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. -4
 رابطه معناداری وجود دارد.

     
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 مدل مفهومی تحقیق                                      -1شکل                                                             

 

 روش تحقیق -2

های توصیفی و از این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات از نوع پژوهش
از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع پیمایشی است.  آید و  شاخه مطالعات میدانی به شمار می

نفر از مدیران مدرسه در شهرستان تالش تشکیل    168نفر از معلمین  و    680جامعه آماری این پژوهش را  
نفر بدست آمده است. روش نمونه گیری تصادفی   362داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  

اندازه گیری پژوهش حاضر، پرسشنامه است.. پرسشنامه تعیین سبک مدیریت باردنز    ساده می باشد. ابزار
دارای   پرسشنامه  این   : که  35ومتزکاس  است  رابطه  15گویه  رهبری  سبک  به  مربوط  آن  گویه 

به سبک وظیفه مداراست که در سال  20مدارو مقیمی  1386ابداع ودر سال  1969گویه مربوط  توسط 
به 83/0( بااستفاده از آلفای کرونباخ1392شنامه در تحقیق احمدی وبذرافشان)  ترجمه شد پایایی این پرس

سال   در  لینز  توسط  پرسشنامه  این   : شغلی  رضایت  آمدپرسشنامه  این  2003دست   . است  شده  تهیه 
درجه ای از کامال    5نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی براساس طیف لیکرت  گویه دارد.  13پرسشنامه  

امتیاز، نه    4امتیاز، موافقم    5موافق تا کامال مخالف امتیازبندی شده است برای هر گزینه کامالً موافقم  
نه مخالفم   امتیاز بی  1امتیاز و کامالً مخالفم    2امتیاز، مخالفم    3موافقم  بگیرید  تا  45ن  امتیاز در نظر 

نشان از رضایت شغلی در حد متوسط  45تا25نشان دهنده سطح باالی رضایت شغلی و امتیاز بین  65
پرسشنامه انگیزه شغلی : این پرسشنامه  نشان دهنده سطح پایین رضایت شغلی می باشد .  25وامتیاز زیر  

ی کارکنان در  گویه دارد که به بررسی نگرش ها15توسط هاکمن واولدهام طراحی شده و1976در سال  
زمینه شغل کنونی آنها در سازمان در ابعاد تنوع مهارت ، هویت وظیفه ، اهمیت وظیفه ، استدالل و باز  

گزینه  سوال است . که همگی با طیف لیکرت با  3خورد می پردازد.تعدادسواالت برای هریک از مولفه ها  

 وظیفه مدار

 

 رابطه مدار

 

 سبک مدیریت

 یشغل تیرضا

 یشغل زهیانگ
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، پرسشنامه در اختیار اساتید و صاحبنظران  . برای تعیین رواییهای بسیار زیاد، زیاد، کم، بسیار کم هستند
قرار گرفت و از آنان نظرخواهی شد که در نهایت با تأیید آنها، روایی پرسشنامه تأیید شد. برای اندازه  

تا پرسشنامه بین    30گیری پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. به این ترتیب که ابتدا  
، مقدار پایایی به 1دید و سپس آلفای آن محاسبه شده است. در جدول شمارهنمونه مورد نظر توزیع گر

بدست    7/0طور جداگانه برای تمامی متغیرها محاسبه شده است. مقدار پایایی برای تمامی متغیرها باالی  
                                                          .                                            آمد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار این پژوهش است 

 
 . پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ 1جدول 

 بیشتر  7/0مقدار   از پرسشنامه کل و متغیرها توان بیان کرد که پایایی تمامیمی  1جدول   به  توجه  با

 شود.  می تأیید و است مناسب پژوهش پرسشنامه پایایی گفت توانمی  است. بنابراین

 

 ها ها و یافتهتحلیل داده-3

 آمار توصیفی  -1-3
نظر میانگین، کمترین مقدار و بیشترین  در این قسمت از پژوهش وضعیت آماری متغیرهای پژوهش از  

 مقدار و همچنین انحراف معیار مورد بررسی قرار گرفته شده است. 
 پژوهش متغیرهای توصیفی . آمار2جدول

انحراف   بیشترین  کمترین  میانگین  تعداد متغیر 

 معیار 

 0.721 5.00 1.00 3.249 362 سبک مدیریت رابطه  مدارا          
 0.661 5.00 1.00 3.334 362 وظیفه مدار سبک مدیریت 

 0.578 4.94 1.56 3.624 362 انگیزه شغلی
 0.703 5.00 1.31 3.234 362 رضایت شغلی

است، نشان 2شماره جدول که همانطور شده  با   باالترین داده  انگیزه شغلی  متغیر  به  مربوط  میانگین 
( می باشد. همچنین 3.234رضایت شغلی با میانگین)( و کمترین میانگین مربوط به متغیر  3.624میانگین)

 آلفای کرونباخ  نمونه  متغیر

 767/0 30 سبک مدیریت رابطه مدار 
 840/0 30 سبک مدیریت وظیفه مدار 

 746/0 30 انگیزه شغلی

 716/0 30 رضایت شغلی
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( گزارش شده است. نتایج 0.721بیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر سبک مدیریت رابطه مدارانه با )
 می باشد.  5این تحلیل نشان داد که کمترین مقدار برابر با یک و بیشترین مقدار نیز برابر با 

 

   ( پژوهش فرضیه های استنباطی )آمار  -2-3
 برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

  
 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون3جدول

ضریب   تعداد متغیر مالک متغیر پیش بین

 همبستگی 

سطح  

 معنی داری 

 0.000 0.597 362 انگیزه شغلی سبک مدیریت رابطه مدار 
 0.000 -0.567 362 شغلیانگیزه   سبک مدیریت وظیفه مدار 
 0.000 0.442 362 رضایت شغلی سبک مدیریت رابطه مدار 
 0.000 -0.276 362 رضایت شغلی سبک مدیریت وظیفه مدار 

 0.000 0.551 362 انگیزه شغلی رضایت شغلی

 
و     p<0/05بین سبک مدیریت رابطه مدارو انگیزه شغلی )3نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول  

r=0.597  درنتیجه رابطه معنی داری بین دو متغیرمشاهده شده است. همچنین سبک مدیریت وظیفه )
   p<0/05(، بین سبک مدیریت رابطه مدار و رضایت شغلی )r=-0.567و   p<0/05مدار و انگیزه شغلی)

( بدست  r=-0.276و     p<0/01( و در نهایت سبک مدیریت وظیفه مدار و رضایت شغلی )r=0.442و  
   p<0/05آمده است. همچنین نتایج حاصل از ازمون پیرسون برای روابط بین رضایت شغلی و انگیزش )

( شد، در نتیجه تمامی روابط معنی دار و مورد تایید قرار گرفت شده است. ضریب همبستگی  r=0.551و  
که نتایج    برای رابطه بین سبک مدیریت وظیفه مدار با انگیزه و رضایت شغلی منفی بدست آمده است

 نشان می دهد این سبک تاثیر منفی بر رضایت و انگیزش معلمین دارد.
 

 نتیجه گیری بحث و-4
ابتدایی   معلمان  شغلی  انگیزه  و  شغلی  بارضایت  مدیران  مدیریت  سبک  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
شهرستان تالش می باشد. درزمینه ارتباط سبک های مدیریت )رابطه مدارانه ووظیفه مدارانه (با رضایت  
  شغلی وانگیزه شغلی نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه بین سبک 

مدیریت رابطه مدارانه ورضایت شغلی ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد همچنین بین سبک مدیریت 
وظیفه مدارانه ورضایت شغلی رابطه منفی ومعناداری وجود دارد نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از 

الیل رضایت (همخوانی دارد .از جمله دRehman،2012و رحمان ) ( Sohrabi،2019)تحقیقات سحرابی  
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بیشتر کارکنان از سبک مدیریت رابطه مدارانه دادن آزادی واختیار به آنها دانست همچنین کارکنان از 
می   احترام  ها  ان  فکر  وبه  دارد  اعتماد  ها  آن  به  مدیر  اینکه  واز  دارند  اکراه  کارها  به  دقیق  نظارت 

رخورد گرم وحمایتی دارند به احساسات  گذاردرضایت دارند . در واقع مدیران انسان گرا با کارکنان خود ب
آن ها احترام می گذارند ونسبت به نیازهای آن ها حساس هستند به همین دلیل اکثر کارکنان از این 
سبک رضایت دارند  ولی زمانی که مدیر دیدگاه صرفا سازمانی داشته باشد وباور به سبک وظیفه مدار  

 داشته باشد رضایت شغلی تنزل پیدا می کند.

نتایج تحقیق نشان دادکه رابطه معناداری بین سبک مدیریت وانگیزه شغلی کارکنان وجود دارد بطوریکه  
این رابطه بین سبک مدیریتی رابطه مدار وانگیزه  شغلی کارکنان به صورت مثبت وبین سبک مدیریتی 

مدیران از وظیفه   وظیفه مدارانه وانگیزه شغلی کارکنان منفی بود به این معنی که هرچه سبک مدیریتی
مداری به سمت انسان مداری می رود کارکنان انگیزه بیشتری برای پیشرفت وموفقیت در شغل را به  

  . آورند  می  تحقیقات  دست  از  آمده  دست  به  نتایج  با  تحقیق  از  بخش  این  نتایج 
پور)Montazeri,2019منتظری) محمد  علی   ،)2017، Alimohammadpour  )(2006وکو،kuo  

نفوذ سازمانی وظایف و  عملکرد بهبود منظور به کارکنان در انگیزه  ایجاد دارد.الزمههمخوانی  (  آنان 

 لذا  شود پذیرفته مافوق بودن قبول قابل  ها آن  برای بایستی و بوده کارکنان در سرپرستان  روسا، مدیران،

 تا دارند کارکنان اداره نحوه  و مدیریت رهبری،  نقش ایفای در  را مهمی بسیار نقش مدیران و سرپرستان 

 مدیریت، وظیفه مدارانه نظریه های اساس یابند .بر دست سازمانی اهداف به  و نفوذ نموده آنها در بتوانند

تلقی می شود رهبر،نقش اعضای گروهش راسازمان می دهد   عمل و وظیفه مبنای بر مدیریتی نظام
را   فعالیتهایی  قراراست وظیفه ها  وتعریف میکند.توضیح می دهد که چه  باید وچه وقت، کجاوچگونه 

عملی شوند کوشش هایی که رهبربرای ایجادالگوهای دقیق سازمانی، راههای ارتباط وچگونگی انجام  
 را سازمانی ساختار رسمی جوانب مدیران  دادن وظیفه ها انجام میدهد، این رفتار رامشخص می سازند،

 .دهند می  کاهش ممکن حد کمترین به را ها نسانی درسازمانا عامل تأثیر و دهند می قرار تأکید مورد

 هدفهای تحقق  برای الزم وظایف یا کارکردها که  آن است مدیریت اصلی مشکل دیدگاهها، این در

 کمترین با کارآیی و تولید بیشترین که می کند گروه بندی به صورتی را آنها و داده تشخیص را سازمانی

 داده زیردستان به فردی خالقیت و حق قضاوت عمل، آزادی دیدگاه این در طبیعتا  .آید بدست هزینه،

 رعایت به ملزم زیردستان و می شود  ناپذیر تجویز انعطاف و خشک قوانین از مجموعه ای و نمی شود

باعث کاهش   موجبات میتواند امر این که می شوند آن ونهایتا  فرسودگی شغلی وعدم رضایت شغلی 
 انگیزه شغلی در کارکنان می شود.

درزمینه ارتباط رضایت شغلی وانگیزه شغلی نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  
نشان دادکه بین رضایت شغلی وانگیزه شغلی ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد نتایج به دست آمده  

همخوانی  (      Haider  Riaz &،  2010( ،ریاض وحیدر)Tiport،   (2016تپرتبانتایج حاصل از تحقیقات  
دارد. بدیهی است که اگر پرسنل یک  سازمان از انگیزه قوی برخوردار نباشد خمودگی ،کم کاری ،دوباره  
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کاری تاخیر در پروژه ها کارهای در دست اقدام ونهایتا ضرر وزیان در سازمان رخ  می نمایاند اما در  
ت باالیی در امور سازمان وکارکنان مقابل انگیزه های باال شاهد بروز خالقیت ها ،هوش واستعداد وپیشرف

خواهیم بود.که نهایتا منجربه رضایت شغلی وبه تبع آن انگیزه شغلی می شود. به نظر می رسد  مشارکت 
معلمان در تصمیم گیری ها ی مربوط به اهداف  گروهی و روش های دستیابی به اهداف موجب افزایش   

مدیر با ایجاد فضای مناسب وباورها وارزشهای   انگیزه شغلی ورضایت شغلی  می شود از طرف دیگر 
مشترک  فضایی ایجاد کند که سبب افزایش انگیزه و رضایت شغلی شود .باتوجه به این نتیجه مدیران  
باید سبک مدیریت خود را در جهت برقراری ارتباط صمیمانه با معلمان وحمایت از آنها وارایه ی بازخورد  

ابدین وسیله رضایت وانگیزه شغلی در معلمان خود ایجاد نمایند. بنابراین های الزم به آنها تغییر دهند ت
برمسولین الزم است مسله انگیزش را جدی گرفته وبه آن به عنوان یک نیروی درونی در جهت تحقیق  

 ارمانها واهداف سازمان برشمارند. 

 

 پیشنهادها -5
 کارکنان رضایت شغلی با مدار مدیرانرابطه   رهبری سبک معنی دار و مثبت رابطه به توجه با -1

 به طور صحیح رابطه مداری رهبری سبک از مدیران می شود حاضر، پیشنهاد مطالعه در

 زیرمجموعه کارکنان رضایت شغلی  تمامی و انگیزه افزایش برای الزم زمینه تا نمایند استفاده

 .آورند فراهم را
وسرپرستان -2  اداره نحوه و مدیریت رهبری، نقش ایفای در را مهمی بسیار نقش  مدیران 

 الزم این رو از یابند دست سازمانی اهداف به و نفوذ نموده آنها در بتوانند تا دارند کارکنان

 مختلف دوره های( های الزم آموزش که گردند انتخاب افرادی از سرپرستان و مدیران است

 الزم شایستگی و تجربه طور همین و باشند دیده را )... و سازمانی رفتار سرپرستی، و مدیریت

 .باشند داشته  امور نمودن اداره حیث را از
 احساس آنها اقدام این از  اهدافشان می رسند، مدیران و خواسته ها به کارکنان وقتی -3

 دهند. قرار تشویق مورد آنان را و رضایت
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Examination of the Relationship between Principals with Job 

Satisfaction and Motivation of Elementary Teachers in Talesh 
 

Shahla janahmadi ،*1  torn soleymani2، afshin abednia3 

 
Abstract 

The main purpose of the present research was the examination of the 

relationship between principal’s management style with job satisfaction and 

motivation of the elementary teachers in Talesh. The research method was 

descriptive-survey. Data gathering of this research was obtained by 

management stylist questionnaire of Brodnez and Metzkas, job motivation 

of Hackman and Oldham and job satisfaction of Linz. The statistical 

population   consisted of 680 teachers and 168 school principals in Talesh. 

Sample’s size, using Cochran’s formula, was 360 people. Data analysis was 

performed   through SPSS software. Surveys showed that there is a positive 

and significant relationship between relationship-oriented management 

style with job satisfaction and motivation. And there is a negative and 

significant relationship between task-oriented management style with job 

satisfaction and motivation and there is also positive and significant 

relationship between job satisfaction and job motivation. 

 
Keywords: relationship-oriented management style, task-oriented 

management style, job satisfaction, job motivation 
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