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Abstract
Aim: This research aims to study the
relationship between management styles and
bank tellers' job satisfaction of Sepah Bank
located in the central administrative regions of
Tehran. Method: The statistical population of
this research included 54 branches and 300
bank tellers, out of which a sample of 27
branches and 54 bank tellers were selected
using cluster random sampling. The Blake and
Mouton's management styles questionnaire and
job
satisfaction
questionnaires
were
administered. Results: The results of Pearson's
correlation test show that managers’
management styles are significantly, positively
corelated to employess’ job satisfaction.
Moreover, country club management style and
job satisfaction were found to be correlated to
one another.
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مقدمه

شترهستند .به همین دلیل هدایت و رهبری منابع انسانی و به
منابع انسانی در هر سازمان از منابع مادی و سرمایهای آن با ارز 

کارگیری به موقع تواناییها و استعدادهای افراد شاغل در نیل به اهداف سازمانی برای مدیران هر مجموعه از چالشهای مهم مدیریتی
یآید(افجه .) 85 31 ،همان طورکه کمان چولو ( )0931اظهار میکند نیاز است تا مدیران عالوه برآگاهی از نظریههاي نوین
به شمار م 
کهای مدیریتی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثربخش در فرایند کار واقف بوده و در جهت افزایش آن در سازمان
مدیریت از سب 
خود بکوشند .بی توجهی به این مساله باعث خواهد گردید که رضایت شغلی درکارکنان با سرعت باال یییی از بین برود(کمان چولو،
.)11 : 13 90در واقع رضايت شغلي نشان دهنده رابطه توقعات انسان با پادا 
شها يي است كه كار فراهم مي آورد(ويلم و همكاران،2

 .)7 00 2بسياري از محققان تالش كرده اند تا ابعاد مختلف رضايت شغلي را مشخص كنند ،زيرا اندازه گيري هر يك از ابعاد شغلي و

بررسي و تأثير آن بر بهره وري كاركنان اهميت بسيار زيادي دارد(هانگ لو 3و همكاران.)7 00 2 ،درباره رضايت شغلي تعاريف

بسياري ارائه شده است ،برخي از اين تعاريف بروي خود شغل متمركز است و تعاريف ديگر شامل عوامل وابسته به شغل

هستند(چنگ .)7 00 2 ،4الك ) 976 1( 5رضايت شغلي را به عنوان يك وضعيت خوشايند مثبت ناشي از شغل فرد و تجربۀ شغلي فرد

ميداند .سينك ) 1990 ( 6اشاره ميكند كه رضايت شغلي قسمتي از رضايت از زندگي و محيط غيرشغلي فرد است(جين 7و همكاران،
 .) 194 :7 00 2عناصر اصلي رضايت شغلي عبارتند از )1 :بهبود مسير شغلي  )2ارتباط با مديريت  )3پاداش و مزايا و  )4محيط كاري
(مالویوكس.)3 :2 009 ،8

رضایت شغلی در سازمان از اهمیت باالیی برخوردار است و یکی از دالیلی که باعث عدم تامین اثربخشی در سازمان میشود ریشه

در همین بحث دارد.پائولي ) 1997 ( 9اظهار ميدارد كه شواهد فراوان حا يك از آنست كه شيوع استرس شغلي باالست و كاركنان

تهاي شغلي خود را در سالمتي شان مؤثر ميدانند(اميري و همكاران.)0931 ،همچنين تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد که
فعالي 
افراد زیردست اطالعات قابل قبولتری از نقاط قوت ضعف و تناقضات فکری یک رئیس دارند و این اطالعات خیلی بیشتر و دقیقتر
یشوند و کار خود را هماهنگ با
از اطالعاتی است که روسا از خودشان دارند .در حقیقت کارکنانی که در شغل خود درگیر م 
یدهند (اسپریتزر  .) 1997لیدن و همکارانش( ،) 2000
ییابند ،رضایت باالتری از خود نشان م 
نگرشها ،اعتقادات و رفتارهای خود م 
اعتقاد دارند وقتی کارکنان احساس کنند با انجام وظایفشان در پیامدهای سازمانی اثرگذار هستند تمایل زیادی به مشارکت در

تهای سازمانی از خود نشان داده و در عین حال رضایت بیشتری از شغل شان نشان خواهند داد.در مقابل كانتي سانو) 2008 (10
فعالی 

اشاره مي كند كه هنگاميكه كاركنان احساس نمايند در تعهدات نسبت به آنها غفلت و كم توجهي مي شود آنها نيز از نظر قرداد
رواني ادراك شده تضعيف مي شوند(گل پرور و همكاران .)0931 ،هدایتی خواه( )1931معتقد است رضايت شغلي بر اثر عوامل
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متعددي حاصل ميشود .رضايت شغلي كه نوعي احساس مثبت فرد نسبت به شغلش ميباشد زایيدۀ عواملي نظير شرايط محيط كار،
نظام سازماني شغل ،روابط حاكم بر محيط كار و تاثير عوامل فرهنگي است .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت رضايت شغلي احساس
شها ،رفتار و
رواني است كه از عوامل اجتماعي متعددی تاثیر میپذیرد .طبق نظر پورتر و استيرز( ) 996 1عوامل اثر گذار بر نگر 
رضايت شغلي كاركنان را مي توان در چهار گروه متمايز كرد كه معرف چهار سطح در سازمان هستند ،اين چهار سطح عبارتند از:
عوامل سازماني ،عوامل فردي ،ماهيت شغل و عوامل محيطي(جعفري.) 87 31 ،

یکند كه محيط كار اثر مهمي بر رضايت شغلي و يك فيت زندگي افراد دارد(التينوك .)1 : 2011 ،12به همین
وارا ) 1999 ( 11ادعا م 

دلیل برای ایجاد رضایت شغلی در کارکنان مدیران باید از سبکهای مدیریتی خاصی برخودار باشند .سبك مديريت يعني
رفتارهاي نسبتا پايداري كه توسط مديران در اداره امور و برقراري ارتباط با ديگران به كار گرفته ميشود و ميتوان آن را به عنوان
الگو يي متفاوت از یک شخص تا شخص ديگر در نظر گرفت .هر فرد در زندگي خود روش و رفتار ويژهاي دارد كه او را از ديگران
متمايز ميسازد (ميركمالي.) 43 : 88 31،بررسيها نشان داده است كه شيوه مديريتي مديران مي تواند انگيزههاي كاري را دركاركنان
واحدهاي تابعه تحت تأثير قرار مي دهد(باربوتو . ) 2006 ،13اگر این تاثیرات مثبت باشد موجب ایجاد عالقهمندی به کار و رضایت

شغلی و در نهایت اثربخش بودن سازمان میگردد و این امر در سازمانهای مالی مانند بانکها بیشتر نمود پیدا میکند .ياوري( ) 13 87
یدارد يكي از داليلي كه باعث عدم تامين اثربخشي در سازمان ميشود ريشه در اطالعات نادرستي دارد كه مديران از
اظهار م 
مجموعه خود دارند .آنها از تاثيري كه روي زيردستان خود دارند بي خبر ،ناآگاه و در برخي مواقع ناآشنا هستند .رابرت بليك و

جان موتن ) 1994 ( 14شبكهاي از رهبري را توسعه و رواج دادند .در اين شبكه  5سبك مورد بررسي قرار گرفته است .مديريت وظيفه

مدار :)9-1( 15در اين سبك به حداكثر رساندن توليد از طريق استفاده از قدرت ،اختيار و كنترل متمركز ميشود و به نياز كاركنان
توجه نميشود.مديريت باشگاهي :)1-9( 16در اين سبك بر احساسات خوب ميان مديران و زيردستان تا يك د دارد و به نيازهاي

كاركنان توجه ميشود تا به توليد .مديريت بيتفاوت :)1-1( 17مديران كمترين تا يك د و اهميت را به كاركنان و توليد دارند .مديريت

بينابيني :)5-5( 18مديريت توجه متوسطي به توليد و رضايت كاركنان دارد كه از طريق متعادل نمودن انجام كار با حفظ رضايت

كاركنان حاصل ميشود .مديريت تيمي :)9-9( 19مديران از رويكرد هدفمدار براي رسيدن به نتايجي با يك فيت و كميت باال از طريق

گسترۀ پيچيدهاي از اعضاء گروه ،مشاركت ،تعهد و حل تعارض استفاده ميكنند .يعني توجه زيادي هم به كاركنان و هم به توليد

ميشود (لوننبرگ ،اورنستین.) 2012 ،20شبكه بليك وموتن بر اساس تحقيقات دانشگاه اوهايو و ميشيگان ،شبكه مديريت را ارائه
نمودند كه يك بعد آن توجه به افراد و بعد ديگر توجه به توليد است.روي هر محور  9وضعيت وجود دارد كه درمجموع يك مدير
يكنند ،مديريتي كه از نظر رفتار در وضع 9-9
يتواند  81سبك رهبري داشته باشد.پژوهشگران فوق بر اساس نتايج خود اذعان م 
م 

11 . Vara
12. Vicdan Altinok
13 . Barbuto
14 .Robert R. Blake et al
15 . Authority-Obedience Management
16 . Country Club Management
17. Impoverished Management
18 . Organization Man Management
19. Team Management
20. Fred C. Lunenburg & Allan C. Ornstein
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يگيرند بهترين عملكرد را دارند ،و آنها يي كه در وضع  9-1 ،1-1 ،1-9قرار مي گيرند عملكرد بسيار پا يي ني دارند .البته هيچ
قرار م 
مدرك مستندي وجود ندارد كه شيوه مديريت  9-9براي همه شرايط مختلف بهترين باشد(پارسائيان ،اعرابي.) 1375 ،

گیلمور ،بیهر و رایدیتر ) 1979 ( 21بین رفتار مدیر و رضایت شغلی ارتباطی پیدا نکردند ،آنها عوامل متعددی را در رضایت شغلی

یدانستند .بالوک ) 986 1( 22نیز به این نتیجه رسید که رضایت کارکنان در صورت بهبود سبک مدیریت پیشرفت میکند.
مؤثر م 
یکنند .اسنایدر
بنیس ،) 1989 ( 23برنز ) 986 1( 24نیز به این نتیجه رسیدند که مدیران تحول گرا به افراد به همان خوبی سازمان توجه م 

25

(  ) 1990نیز رابطه واالیی بین رفتار مالحظه جوی مدیران ورزش و رضایت شغلی زیردستان به دست آورد .باچمن 26در مطالعهای در

جها مؤثر دانست. .يانگ و ريكي) 1993 ( 27
یکال 
جها را بر رضایت شغلی اعضای هیئت علم 
جهای امریکا رفتار مدیران کال 
سطح کال 
تحقيقي را تحت عنوان ارتبط بين سبكهاي رهبري مديران مدارس عالي فني/حرفه اي مي سي سي پي و رضايت شغلي معلمان انجام
دادند ،نشان داد كه نوعي همبستگي معني داري بين سبكهاي مديريت و رضايت شغلي آنان بوده است .تحقيق اينينگ و هيسانگ

28

(  ) 1994با عنوان رابطه بين رضايت شغلي معلمان و ادراكات آنها درباره سبكهاي رهبري مديران در مدارس تايوان انجام دادند ،كه
مشخص گرديد برداشت معلمان در رابطه با سبكهاي مديران نسبت به سبك مشاركتي از همبستگي بيشتري برخوردار است .دورتي و

دانيل چاك ) 996 1( 29همبستگي مثبتي بين مديريت تحول گرا و رضايت شغلي در گروه تحت بررسي به دست آوردند ،آنها در
تحقيق خود مربيان را با سبك مشاركتي مديران راضي تر يافتند .مانينگ ) 2002 (30در تحقيق در شركتهاي خدمات عمومي آمريكا

ارتباط مديريت تحول گراي مديران زن و مرد و رضايت كاري را تأ يي د كرد.او به اين نتيجه رسيد كه سبك مديريت مهمتر از عامل
جنسيت در ايجاد رضايت است .جانگ و یامارینو (  ) 2000در تحقیقی بر روی سبک مدیریت تحول گرای مدیران و رضایت شغلی
یها و هند اروپایی مقیم امریکا قوی تر بوده است .واالس و ویز 31در تحقیق خود اختالف معنیداری در رضایت شغلی کارکنان
آسیای 

تهای
سازمانهای ورزشی کانادا با مدیران تحولگرای سطح باال و پایین مشاهده نکردند .مانینگ (  ) 2002در تحقیقی در شرک 
یامریکا ارتباط مدیریت تحول گرای مدیران زن و مرد و رضایت کاری را تأیید کرد .او به این نتیجه رسید که سبک
خدمات عموم 
متر از عامل جنسیت در ایجاد رضایت است.
مدیریت مه 
در تحقيقاتي كه توسط کمان چولو در ( )0931دربارۀ سبكهاي مديريت و رضايت شغلي صورت گرفته مشخص شده كه ميان
برخي از سبكهاي مديريت با رضايت شغلي ارتباط معناداري وجود دارد.درتحقیقی که توسط زهری( )0931درباره بررسی سبک
رهبری مدیران بانک سپه و بانک پارسیان و اثر آن بر رضایتمندی کارکنان در سطح شهر تهران انجام شد مشخص گردید در هر دو
بانک سبک رهبری تبادل گرا ،باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است .همچنين در پژوهشي كه در مدارس منطقه  3شمال تهران

21
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23
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28
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30
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توسط حسيني ( ) 83 31تحت عنوان بررسي تأثير شيوههاي كنترلي مديران بر رضايت شغلي معلمان زن انجام گرفت ،مشخص شد
ميانگين شغلي معلمان در شيوه خود كنترلي بيش از ميانگين رضايت شغلي ساير شيوههاي كنترلي جبري وهنجاري است.در تحقيقي
ديگر با عنوان بررسي رابطه سبك مديريت مشاركتي مديران اجرا يي شركت آب و فاضالب استان تهران و رضايت شغلي پرسنل
تحت سرپرستي آن كه توسط شوكت دليري( ) 82 31انجام شد مشخص گرديد ،ميزان رضايت شغلي كاركناني كه تحت سرپرستي
مديراني با ميزان مشاركت سطح باالهستند به طور معني داري بيش از كاركناني است كه تحت سرپرستي مديران با ميزان مشاركت
یباشند است .اصالنخانی (  ) 1375در بررسی ارتباط بین رضایت شغلی اساتید تربیت بدهی دانشگاههای منتخب با سبک
سطح پا يي ن م 
مدیریت گروهها ،همبستگی مثبت و معنی داری بین سبک مشارکتی و استداللی رضایت شغلی اساتید ،عدم همبستگی بین سبک
دستوری با رضایت شغلی و همبستگی معنی دار بین سبک تفویضی و رضایت اساتید به دست آورد.
این پژوهش در پی یافتن رابطه بین سبکهای مدیریت و رضایت شغلی میباشد و از جمله گروههایی که دارای حساسیت کاری
کها میباشند زیرا مستقیما با مردم سر و کار دارند .بدیهی است که اگر کارمندان از روحیه ای باال و رضایت
هستند کارکنان بان 
مندی مناسبی برخوردار نباشند ضمن آسیب رساندن به فضای کاری خود و ایجاد فرسودگی شغلی به نارضایتی مشتریان خواهند
کهای مدیریت مدیران بانک سپه با رضایت شغلی کارکنان آنان است.
انجامید .بنابراین هدف اصلی این پژوهش تعیین ارتباط بین سب 

رو ش

طرح پژوهش

این پژوهش به مطالعه روابط بین متغیرها پرداخته و روش آن همبستگی است.

آزمودنیها :
جامعه پژوهش شامل شعب منطقه مرکزی بانک سپه تهران یعنی  45شعبه و حدود  00 3كارمند تحويلدار بود كه از اين جامعه 72
شعبه و  45نفر از كارمندان تحويلدار(معادل  18درصد از كل جامعه) به صورت نمونهگيري خوشهاي تصادفي انتخاب شدند.

ابزار پژوهش

-1پرسشنامۀ رضايت شغلي .سواالت آن بر اساس عوامل موثر بر رضايت شغلي شامل عوامل سازماني ،عوامل فردي ،ماهيت كار و

عوامل محيطي(شعاري نژاد ) 765 : 1370 ،طراحي گرديده و براي سنجش آن از شاخص توصيفي  JDIاستفاده شده است ،و شامل
 20سوال بوده كه با مقياس درجهبندي ليكرت از خيلي زياد به خيلي كم درجه بندي شده است.باالترين امتياز ( )5وپا يي ن ترين
امتياز( )1و برای محاسبه ضریب پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن 0/70گزارش شده است .اين پرسشنامه
توسط كمان چولو( )0931پايا شده است.
 -2پرسشنامه سبكهاي مديريت.اين پرسشنامه توسط پژوهشگران دانشگاه اوهايو و ميشيگان ساخته شده و توسط كمان چولو ،پايا
یشودو شامل سبکهای
شده است که شامل  03سوال با مقياس درجهبندي ليكرت است و از خيلي زياد به خيلي كم درجهبندي م 
آمرانه (وظیفه گرایانه) ،باشگاهی ،بی خاصیت ،بینابینی و سبک تیمی میباشد .باالترین امتیاز ( )5معرف مدیری با سبک تیمی و
یباشد .برای محاسبه ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار
کمترین امتیاز( )1معرف مدیری با سبک آمرانه م 
آن  0/ 97محاسبه گردید.
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یافتهها

يافتههاي مربوط به آمار استنباطي

جدول  :1مربوط به جنسیت و تحصيالت نمونهها
مشخصات

وضعيت

جنسيت

تعداد

درصد

"

مرد

31

4.75

زن

23

42.6

سطح تحصيالت

ديپلم

"
"
"

19

35.2

فوق ديپلم

6

1 1. 1

ليسانس

72

50

فوق ليسانس و باالتر

2

3.7

یباشد که  19نفر(  35.2درصد) دارای مدرک دیپلم6،
و وضعیت پراکندگی نمونهها از نظر تحصیالت به شرح جدول ذیل م 
نفر( 1 1. 1درصد) دارای مدرک فوق دیپلم 72،نفر(  50درصد)دارای مدرک کارشناسی و 2نفر(  3.7درصد)دارای مدرک کارشناسی
یباشند که در جدول 1نشان داده شدهاند.
ارشد م 

جدول  : 2یافتههای توصیفی متغیرهاي سبک مدیریت و رضايت شغلي
ميانگين

متغيرهاي پژوهش

خطاي استانداد ميانگين

انحراف استاندارد

واريانس

سبک اقتدارگرا

39.32

0.620

4.554

78 7 20.

سبک باشگاهی

21.00

0.696

411.5

26.151

سبک تیمی

22.46

3 0.75

5.531

30.593

سبک مدیریت مبانه

23.41

0.694

5.097

25.982

سبک مدیری بی تفاوت

22.02

77 0.6

77 4.9

73 7 24.

کهای مدیریت
سب 

112.87

3.285

24.1 42

23 582.8

عوامل سازمانی

10.02

0.244

.796 1

3.226

عوامل فردی

6.26 1

0.244

1.793

3.215

ماهیت کار

15.57

3 0.46

3.401

11.570

عوامل محیطی

16.98

0.330

2.422

5.868

رضایت شغلی

68.28

0.869

6.382

337 40.

جدول شمارهی 2نشان میدهد در این پژوهش با توجه به اینکه میانگین همه ی ابعاد سبك مديريت از نظر کارکنان شعب بانک
یتوان گفت اکثر آنها میزان برخورداری مدیرانشان را تقریبا «زیاد» ارزیابی کرده
سپه حدودا  23ارزیابی شده است بنابراین م 
اند.مولفه ی رضایت شغلی نیز در این پژوهش دارای چهار بعد( عوامل سازمانی ،عوامل فردی ،ماهیت کار ،عوامل محیطی) میباشد
یتوانستند
یگردد ،وافراد حداکثر نمره ای که م 
که هر بعد آن توسط چهار عبارت در طیف لیکرت (خلی زیاد  ،زیاد و)....سنجیده م 
به هوش هیجانی خود بدهند ( ) 100است و میانگیني كه به دست آمد (  ) 68 / 28مي باشدکه برابر است با  68درصد کارکنان ،و این
نشاندهنده این است که کارکنان از رضایت نسبی برخوردارند.

جدول شماره  :3همبستگی بین سبکهای مدیریت با رضایت شغلی و مولفههاي آن

متغيرها

رضايت شغلي

سبك اقتدار گرايانه

)*(.903

سبك باشگاهي
سبك تيمي
سبك بينابيني
سبك بي تفاوت

)**(.973

)*(. . 40 3
)*( . 303

)*(. 00 3

عوامل سازماني
. 168

عوامل فردي

ماهيت كار

عوامل محيطي

)*(.772

.702

)*(.903

. 125

)*( . 325

)*( . 335

)**(.973

. 067

)*( . 273

)*( . 289

)*(. 08 3

. 159

.3 02

)*(. 30 3
. 228

. 220

)*( . 305

)**( . 374
)*(.313

یباشند.
توجه :ضرایب همبستگی که با عالمت )*( مشخص شده اند در سطح ( ) 0.0 5و ضرایبی که با عالمت )**( مشخص شده اند در سطح (  ) 0.01معنادار م 
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کهای مدیریت و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک سپه شهر تهران با  95درصد
دادههای جدول 3نشان میدهد که بین سب 
یرفت رابطه قویتری وجود
یداری وجود دارد و در خصوص سبک دوم (سبک باشگاهی) همانطور که انتظار م 
اطمینان رابطه معن 
داشت و این سبک با  99درصد اطمینان با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی دار و مثبت دارد .بر اساس جدول میتوان با  95درصد
اطمینان( با توجه به سطح معناداری  ) 0.05گفت بین سبک اقتدارگرایانه و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک سپه رابطه ی مستقیم و
یشود .دادههای این جدول همچنین حاکی از برقراری رابطه
مثبت برقرار است.لذا این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و فرض صفر رد م 
ی مثبت و معنادار بین مولفه ی سبک اقتدارگرایانه و خرده مقیاسهای «عوامل فردی»«،عوامل محیطی» در سطح معناداری ( ) 0.05
یباشد.همچنين میتوان با  99درصد اطمینان( با توجه به سطح معناداری  ) 0.01گفت بین سبک باشگاهی مدیران و رضایت شغلی
م 
کارکنان شعب بانک سپه تهران رابطه ی قوی ،مستقیم و مثبت برقرار است .لذا این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و فرض صفر رد
سهای
یشود .دادههای این جدول همچنین حاکی از برقراری رابطه ی مثبت و معنادار بین مولفه ی سبک باشگاهی و خرده مقیا 
م 
یباشد .بر اساس
«عوامل فردی»«،ماهیت کار» در سطح معناداری (  ) 0.05و خرده مقیاس «عوامل محیطی» در سطح معنی داری( ) 0.01م 
یتوان با  95درصد اطمینان( با توجه به سطح معناداری  ) 0.05گفت بین سبک تیمی مدیران و رضایت شغلی کارکنان شعب
جدول م 
یشود .دادههای این
بانک سپه تهران رابطه ی مستقیم و مثبت برقرار است .لذا این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و فرض صفر رد م 
سهای «عوامل فردی» در سطح
جدول همچنین حاکی از برقراری رابطه ی مثبت و معنادار بین مولفه ی سبک تیمی و خرده مقیا 
یتوان با  95درصد
یباشد .بر اساس جدول شماره  3م 
معناداری (  ) 0.05و خرده مقیاس «عوامل محیطی» در سطح معنی داری( ) 0.01م 
اطمینان (با توجه به سطح معناداری  ) 0.05گفت بین سبک مدیریت میانه مدیران و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک سپه تهران
یشود .دادههای این جدول همچنین
رابطه ی مستقیم و مثبت برقرار است .لذا این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و فرض صفر رد م 
سهای «عوامل فردی»« ،ماهیت کار» و
حاکی از برقراری رابطه ی مثبت و معنادار بین مولفه ی سبک مدیریت میانه و خرده مقیا 
یتوان با  95درصد اطمینان( با توجه به سطح معناداری
یباشد .بر اساس جدول شماره 3م 
«عوامل محیطی» در سطح (  ) 0.05معنادار م 
 ) 0.05گفت بین سبک مدیر بی تفاوت مدیران و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک سپه تهران رابطه ی مستقیم و مثبت برقرار است.
لذا این فرضیه مورد تایید قرار گرفته و فرض صفر رد میشود .دادههای این جدول همچنین حاکی از برقراری رابطه ی مثبت و معنادار
یباشد.
بین مولفهی سبک مدیر بیتفاوت و خرده مقیاسهای «ماهیت کار» و «عوامل محیطی» در سطح (  ) 0.05معنادار م 
ضریب همبستگی پیرسون که شاخص معتبری برای تعیین رابطه ی بین متغیرهاست دارای مفروضاتی به شرح زیر است.1.رابطه ی
بین دو متغیر خطی باشد  .2توزیعها دارای شکل مشابه باشند .3نمودار پراکندگی یکسان باشد(.دالور. 87 31.ص .) 188به منظور آزمون
فرضیهها قبل از این که از روش خاصی استفاده کنیم نخست باید ببینیم آیا سه مفروضه ی فوق رعایت شده یا خیر.در صورت مثبت
شهای
شهای پارامتریک همچون همبستگی پیرسون استفاده نمود و در غیر این صورت باید سراغ رو 
یتوان از رو 
بودن پاسخ م 
طهای استفاده از آزمونهای پارامتریک این است که دادهها از توزیع نرمالی برخوردار باشند.برای این منظور
دیگری رفت.یکی از شر 
یتوان از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده نمود .در این پژوهش دادههای مربوط به آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان
م 
کهای مدیریت و رضایت شغلی دارای ویژگی توزیع نرمال بوده لذا از
دادکه پاسخهای شرکت کنندگان به دو پرسش نامه ی سب 
روش همبستگی پیرسون میتوان برای تعیین میزان همبستگی و آزمون آن فرضیهها استفاده نمود.
بحث و نتیجهگیری

كهاي مديريت با رضايت شغلي كارمندان تحويلدار بانك سپه منطقه مركزي شهر
تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين سب 

تهران انجام شده است .در پژوهش حاضر رابطه سبكهاي مديريت با مؤلفهها يي همچون ،سبك اقتدار گرايانه ،سبك باشگاهي،
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سبك تيمي ،سبك بينابين وسبك بي تفاوت بر رضايت شغلي با مؤلفهها يي از قبيل ،عوامل سازماني ،عوامل فردي ،ماهيت كار و
کهای مدیریت و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک
عوامل محيطي بررسی گردید .یافتههای پژوهش حاکی از آنست که بین سب 
یرفت رابطه
سپه منطقه مرکزی شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد و درخصوص سبک مدیریت باشگاهی همانطور که انتظار م 
قوی تری وجود داشت.نتايج بدست آمده از فرضيه اول نشان مي دهد كه با  95درصد اطمینان بین سبک اقتدارگرایانه و رضایت
شغلی کارکنان شعب بانک سپه رابطه ی مستقیم و مثبت برقرار است .همچنين با  99درصد اطمینان مي -توان گفت بین سبک
باشگاهی مدیران و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک سپه تهران رابطه ی قوی ،مستقیم و مثبت برقرار است.در خصوص فرضيههاي
کهاي تيمي ،بينابيني و سبك بي تفاوت با رضایت
سوم ،چهارم و پنجم اين نتيجه حاصل گرديد كه با  95درصد اطمینان بین سب 
شغلی کارکنان شعب بانک سپه رابطهی مستقیم و مثبت برقرار است .یافتههای این پژوهش با نتایج کمان چولو ( ،)0931زهری
( ،)0931بالوك( ،) 986 1اسنايدر(  ،) 1990يانگ و ريگي(  ،) 1993اينينگ و هيسانگ (  ) 1994و مانينگ (  ) 2002هماهنگی دارد با
نتايج تحقيقات كليمور ،بيهر و رايديتر(  ) 1979همخواني ندارد .با توجه به فرضيههاي تحقيق و نتايج حاصله مشخص گرديد كه با به
شهاي ضمن خدمت جهت
كارگيري شيوه مديريت باشگاهي مي توان رضايت شغلي كارمندان را افزايش داد و با به كارگيري آموز 
كهاي مديريت و تأثيري كه اين سبكها مديريتي در برقراري ارتباط بين آنها وكارمندان با محيط
شها وسب 
آشنا يي مديران با رو 
يتوان رضايت شغلي را در كاركنان ايجاد كرد .شيوه صحيح مديريت نيز ميتواند باعث جلوگيري از بسياري از
اطرافشان دارد ،م 
مسائل و مشكالت شود ،كه ممكن است در طول زمان و به طور پنهان رخ دهد ،با پيادهسازي شيوههاي نوين مديريت در سازمان و
البته هماهنگ با محيط و فرهنگ سازمان ميتوان گام بزرگي در ارتقاء سطح يك في و علمي كاركنان برداشت ،به همين دليل ياوري
یدارد يكي از داليلي كه باعث عدم تامين اثربخشي در سازمان ميشود ريشه در اطالعات نادرستي دارد كه مديران از
( ) 87 31اظهار م 
مجموعه خود دارند .آنها از تاثيري كه روي زيردستان خود دارند بي خبر ،ناآگاه و در برخي مواقع ناآشنا هستند.همچنين مدير شعبه
مگيري ،احساس رضايت بيشتري در
يتواند با بهرهگيري از سيستم پيشنهادات به منظور افزايش دخالت كاركنان در فرآيند تصمي 
م 
يآورند ،همانطور كه ليدن و همكارانش (  ) 2000اشاره ميكنند وقتی کارکنان احساس کنند با انجام وظایفشان در
آنها بوجود م 
تهای سازمانی از خود نشان داده و در عین حال رضایت بیشتری
پیامدهای سازمانی اثرگذار هستند تمایل زیادی به مشارکت در فعالی 
لشان نشان خواهند داد.همچنين مديران ميتوانند با برگزاري جلسات هفتگي جهت بررسي مسائل و مشكالت به صورت جمعي
از شغ 
و استفاده از نظر ساير كاركنان گامي مؤثر در سطح ارتقاي رضايت شغلي كاركنان بردارند.

منابع

استونر ،ج ،.و فريدمن ،ا .) 1375 ( .مديريت .ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي ،جلد اول ،تهران:نشر بازرگاني.

افجه ،ع .ا .) 85 31( .مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری رفتارسازمانی .چاپ پنجم ،تهران :انتشارات سمت.

اميري ،ح ،.ميرهاشمي ،م ،.و پارسا معين ،ك .)0931(.ارتباط ويژگيهاي شغل و نقش شغلي با تحليل رفتگي شغل .فصلنامه تازههاي روانشناسي
صنعتي/سازماني. 69 - 53 ،)7(2 ،

دالرو ،،ع .) 87 31( .احتماالت و آمار كاربردي در در روانشناسي و علوم تربيتي .تهران :انتشارات رشد.

جعفري ،ص .) 87 31( .بررسي رابطه تعاملي فرهنگ سازماني و استرس شغلي با رضايتمندي شغلي كاركنان شركت پااليش نفت تبريز .پايان نامه
كارشناسي ارشد ،دانشگاه الزهرا.

شعارینژاد ،ع .ا .) 1370 ( .روانشناسی عمومی .تهران :انتشارات توس.

83

... رابطه بين سبك مديريتي روساي شعب بانک

 دانشگاه، پایاننامه کارشناسی ارشد. رابطۀ بین سبک مدیریت با رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر تهران.)0931( . ل،کمان چولو
.آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

عضو و- مبادله رهبر، رهبري اخالقي، عدالت سازماني، الگوي ساختاري قرداد رواني.)0931(. ا. خ، و حسين زاده،. ز، جواديان،. م،گل پرور
. 22 - 21 ،)7(2 ،سازماني/ فصلنامه تازههاي روانشناسي صنعتي.حمايت سازماني

. انتشارات فرا: تهران، ترجمه شمس آفاق یاوری. پرورش کارکنان.) 87 31( . ج. س،ماکسول

. انتشارات یسطرون: تهران. روابط انسانی در آموزشگاه.) 88 31( . م. س،میرکمالی

. 2631 ، 10 ، روزنامۀ دنیای اقتصاد. رویکردهای توانمندسازی کارکنان و مدیران.)1931( . م،هدایتیخواه

Altinok, V. (2011). The Relationship between job satisfaction of academicians and life time satisfaction.
African Journal of Business Management, 5(7), 2563- 2571.
Barbuto J., & Xu. Y. (2006). Sources of motivation, inter personal conflict management style, and
leadership effectiveness: A structural model. Psychology rep, 98, 3-20.
Chang, Ph., Fei, T., Fang Yen, Y., Chih Hung, L., & Chung Hung, I. (2007). A study on motivating
employees learning commitment in the post- downisizing area: Job satisfaction perspective. Journal
of World Business, 42, 157.
Fred, C. L., & Allen C. O. (2012). Educational Administration. 6th edition, U.S.A: Wadsworth
Publication.
Honglu., E., Alison, K. W., & Barribal, L. (2007). Job satisfaction and its related factors: A
questionnaire survey of hospital nurses in mainland china. International Journal of Studies, 44, 574.
Jain. K. K., Jabeen, F., Mishra, V., & Gupta, N. (2007). Job satisfaction as related to organizational
climate and occupational stress: A Case Study of India Oil, International Review of Business
Research Papers, 3(5), 193- 208.
Liden, R. C., Waynes, S. J., & Sparrowe, R. T. (2000). An examination of the mediating role of
psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationship, and work
outcomes. Journal of Applied Psychology, 85, 407- 416.
Malveaux, J. (2009). Employee job satisfaction, understanding the factors that make work gratifying; A
survey Report by the SHRM (society for human resource management), 1- 46.
Spreitzer, G. M. A., & Nason, S. (1991). A Dimensional analysis of the relationship between
psychological empowerment and effectiveness satisfaction and strain. Journal of Management, 23(5),
679- 704.
Willem, A., Buelens, A., & Jonghe, I. D. (2007). Impact of organizational structure on nurses’ job
satisfaction, International Journal of Nursing Studies, 44, 1011-1020.

