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ی شغل تیو رضا یمشارکت یرهبر نیب یاحترام به کارکنان بر رابطه  یانجینقش م لیتحل

 شهر تهران( نی)مورد مطالعه: شعبات بانک اقتصاد نو
 1 مهدی شجاعی

 

 ، ایرانتهران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یادگارامام خمینی)ره(شهرری، و حسابداری،، دانشکده مدیریت اجراییمدیریت  کارشناسی ارشد،-1

 

  gmail.com1369mahdishojaee   ،09124450720@ایمیل و شماره تماس نویسنده اول :   

 

. باشدمی پیمایشی نوع از توصیفی تحقیق اطالعات گردآوری شیوه نظر از و ایتوسعه و کاربردی تحقیقحاضر  پژوهش. چکیده

شعبه و با  27بانک  نیبرآورد تعداد شعب ا کی. که با باشندیاستان تهران م نیپژوهش کارکنان بانک اقتصاد نو نیا یجامعه آمار

درصد و  95و در نظر گرفتن ضریب اطمینان  با توجه به حجم جامعه  باشند. ینفر م  800حدود استان تهران  یکارکنان شعب اصل

ها برای تجزیه و تحلیل آوری دادهبه منظور جمعشده است. انتخاب نفر   260نمونه آماریاستفاده از فرمول کوکران  درصد و 5خطای 

استفاده گردیده ( و پرسش نامه محقق ساخته رهبری مشارکتی و احترام به کارکنان 1999) سوتا نهیم یشغل تیپرسشنامه رضا از 

ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شده.ضمن این که . پایایی و روایی ابزارهای پژوهش تایید شد. به منظور توصیف یافتهاست

در بخش آمار استباطی  های پراکندگی بهره گرفته شده است.شاخص های مرکزی و همچنینها از شاخصبه منظور توصیف بهتر داده

 استفاده پیرسون و  رگرسیون تحلیل و ،SPSS های آزمون قالب در وابسته بر متغیر مستقل متغیرهای از یک هر اثر تعیین منظور به

 راتییاز تغ 75/0و دارد. یشغل تیو رضا یمشارکت یرهبر نیب رابطهی در احترام به کارکنان اثر متقابل(1شده است. نتایج نشان داد: 

 یرهبر نیب رابطهدر رفتار منصفانه ( 2 دباشیو احترام به کارکنان م یمشارکت یرهبر ریمتغ ریکارکنان، تحت تاث یشغل تیرضا

ری مشارکتی و رفتار از تغییرات رضایت شغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر رهب 62/0ی دارد واواسطه ریتأث یشغل تیو رضا یمشارکت

از تغییرات  75/0ی دارد وواسطه ا ریتأث یشغل تیو رضا یمشارکت یرهبر بین رابطه روی توسعه و رشد یهافرصت(3باشدمنصفانه می

 یرهبر نیب  رابطهدر  یمشارکت شغل(4باشد.رضایت شغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر رهبری مشارکتی و فرصتهای توسعه و رشد می

از تغییرات رضایت شغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر رهبری مشارکتی و  67/0ی دارد و واسطه ا ریتأث  یشغل تیو رضا یمشارکت

 باشد. مشارکت شغلی می

 شهر تهران نیبانک اقتصاد نو ی،شغل تیرضا ی،مشارکت یرهبر ،احترام به کارکنان کلمات کلیدی:

 

mailto:mahdishojaee1369@gmail.com
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Analyzing the Mediating Role of Employee Respect on the Relationship between 

Participatory Leadership and Job Satisfaction 

 (Case Study: Tehran Eghtesad Novin Bank Branches) 

Abstract 
the purpose of this study was to analyze the role of mediator of respect for employees on the relationship 

between participatory leadership and job satisfaction (Case study: Branches of the Eghtesad Novin Bank 
of Tehran). The present research is based on the purpose of applied research and development. In the 

method of data collection, a descriptive survey is a survey type. The statistical population of this research 

is the employees of the modern economy bank of Tehran province. With an estimated number of branches 

of this bank, there are 27 branches and about 800 employees with the main branches of the province 

of Tehran. Regarding the size of society and considering the 95% confidence coefficient and 5% error, 

using the Cochran formula, a sample of 260 was selected. To collect data for analysis, the Minnesota 

Job Satisfaction Questionnaire (1999) and a researcher-made questionnaire on participatory leadership 

and employee respect have been used. Reliability and validity of the research tools were confirmed. In order 

to describe the findings, numerous tables and charts have been used. Meanwhile, in order to better describe 

the data, central indicators and dispersion indices have been used. In the statistical section, in order to 

determine the effect of each independent variable on the dependent variable, using SPSS tests, regression 

and Pearson analysis were used. The results showed: 1) respect for employees has a reciprocal effect on the 

relationship between participatory leadership and job satisfaction. And 0.75 changes in employee 

satisfaction are affected by the variable of participatory leadership and respect for employees. 2) Fair 

behavior has a mediatorial effect on the relationship between participatory leadership and job satisfaction 

and 0.62 changes in employee job satisfaction, influenced by the variables of participatory leadership and 

Fair behavior. 3) Development and growth opportunities on the relationship between participatory 

leadership and job satisfaction have a mediator effect and 0.75 percent of changes in employee job 

satisfaction are influenced by the variable of participatory leadership and developmental opportunities. 4) 

Job participation in the relationship between participatory leadership and satisfaction Job has a mediating 

effect and 0.67 changes in employee job satisfaction are affected by the variable of participatory leadership 

and job participation. At the end, suggestions were made. 

Keywords: Respect for employees, Participatory Leadership, Job Satisfaction, Eghtesad Novin 

Bank of Tehran 
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 مقدمه

 به نیز مدیریت و جدید سازمان تئوریهای اکثر و شود می محسوب سازمان ترین عنصر اساسی و ترین کلیدی عنوان به انسانی عامل مروزها

 می سازمان در نوآوری و تحول گونه هر منشا ها و سازمان بنیادی های سرمایه انسانی منابع ، واقع در .کرده اند اشاره حساسی عامل چنین

 افراد .انجامد بهتر می عملکرد به و شود می سبب را انسانی عمل نیروی یا تحرک که است پویایی نیروی انگیزش، سازمان، در یک.باشند

 کار از افراد یانگیزه بنابراین،.سازد می متمایز از دیگری را یک هر که بوده مجزا های شخصیت و ها بینی و جهان ها نگرش ها،بینش دارای

 و حفظ جهت در مدیریت هایتالش جمله از. است متفاوت یکدیگر با (شترکموجوه  از صرفنظر) خصوص به سازمان یک در و فعالیت

 (1392همکاران،  و پور الهوردی) آن هاسترضایت  ایجاد رضایت در کارکنان و جلوگیری از عدم  انسانی، نگهداری منابع

 یدهد و او را نسبت به سازمان متعهد م یم شیفرد را افزا یبهره ور یشغل تینگرش است که فرد به کار خود دارد. رضا ینوع یشغل تیضار

 (1395کاران،)مظفری و هم آوردیبه ارمغان م یفرد یرا در زندگ یدارد و خشنود یفرد را در پ یو روح یکند، سالمت جسم

باشد. ینم ریامکان پذ یشغل تیبدون رضا یشود و تحقق اهداف سازمان یمحسوب م یرفتار سازمان طهیدر ح رهایمتغ نیاز مهمتر یشغل تیرضا

 یرهبر آنان است. ییرشد و شکوفا یها نهیبالقوه کارکنان و فراهم نمودن زم یاستعدادها ییشناسا در سازمان ها، رانیمهم مد فیاز وظا یکی

حاکم بر سازمان  یکننده جو، فرهنگ و راهبردها نییتع تیریمد ای یباشد. سبک رهبریبه اهداف م یابیعلم و هنر نفوذدر افراد به منظور دست

)رنجبر و  دهند شیسازمان خود را افزا یکارکنان و بهره ور یو تعهدسازمان یشغل تیتوانند رضا یم یبا استفاده از سبک رهبر رانیاست. مد

 (1395همکاران،

یکی از سبک های مدیریتی، سبک مدیریت مشارکتی می باشد که در آن به منظور بهبود عملکرد سازمانی سعی می شود از نظرات همچنین 

 (1393)احمدیان و همکاران، کارکنان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی استفاده شود

اعتبار و ) یاجتماع هیسرما وی( دیمتخصص و کل یانسان یروینی )انسان هیسرما ،یمال هیسرما املش کارکنان یانسان هیسرما شیافزااز سویی، 

 یهاطیمح و کارکنان در رانیمد نیب روابط مثبت جادیا دیکل (شرفتیپ به فردا و دیام یبرا روهایآموزش نی )روان هیسرما تیو در نها (احترام زانیم

کارکنان به  کردن گذاشته و به دنبال دلبسته فراتر بلکه پا را ستند،یخود ن کارکنان زشیجهان به دنبال انگ موفقی هاامروز سازمان است. یشغل

 یو وفادار تعهدی کارکنان به معنا یدلبستگ .احترام است سازمان، کارکنان به یداردرمز دلبستگ یرمز راز و یدلبستگ نیو ا هستند کار و سازمان

 ریو فراگ یادیبن ،یدرون که یاست، احساس یو وفادار افتخار احساس تعهد، ،یدلبستگ واقع همکارانش است؛ در ایکار  س،یرئ فرد به سازمان، کی

احترام کارمندانشان را کسب  ،یکتاتورید یفضا جادیا یجابه کنندیم یخردمند سع رانیمد(. 1390)صاحبی، کندینم رییتغ یسادگ است و به

 ندشویتحقق منافع شرکت م یها، در راستاآن ترشیب یکارمندان و فداکار یکار باعث وفادار نیکنند. ا

ی در نظر گرفته شده است و سایر شغل تیو رضا یمشارکت یرهبر نیبی  رابطه بر احترام به کارکنان یانجینقش م اصلی پژوهش تعیین اهداف

 اهداف فرعی عبارتند از :

  یشغل تیو رضا یمشارکت یرهبر نیطه براب دراحترام به کارکنان  میانجی اثر تعیین  .1

  یشغل تیو رضا یمشارکت یرهبر نیرفتار منصفانه در رابطه ب یاواسطه ریتأثتعیین  .2

  یشغل تیو رضا یمشارکت یرهبر بینرابطه  روی توسعه و رشد یهافرصت یواسطه ا ریتأث تعیین .3

  یشغل تیو رضا یمشارکت یرهبر نیدر رابطه ب یمشارکت شغل یواسطه ا ریتأث تعیین .4
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 مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2017 ؛غفاری و همکارانمحقق)اقتباس از  یمدل مفهوم -1شکل 

 نامهها و اطالعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشآوری دادهنامه می باشد. به منظور جمعابزار اصلی استفاده در این تحقیق پیمایشی پرسش 

استفاده گردیده است متداول ترین ابزاری که امروزه  سوتا نهیم یشغل تیپرسشنامه رضاپژوهشگر ساخت رهبری مشارکتی و احترام به کارکنان، 

توسط لیکرت ابداع شد. در این روش  1930است. این مقیاس در ابتدای سال 1کرتبه منظور سنجش نگرش از آن استفاده می شود مقیاس لی

جداگانه مشخصی طراحی و تدوین می نماید و هر یک از این نمونه ها نیز به اظهارنظر پیرامون هر یک از  گر سواالتی را درباره موضوعاتپژوهش

 (.237؛139سواالت مذکور می پردازند)مک ناب، 

 

 خیلی کم کم متوسط زیاد زیادخیلی  شکل کلی

 1 2 3 4 5 امتیاز بندی

 

 

 

 

                                                           
1-  Likert 

 رهبری مشارکتی احترام به کارکنان رضایت شغلی

منصفانه رفتار -یشغل مشارکت -توسعه و رشدی هافرصت  
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 ( ساختار سواالت پرسشنامه1-3)جدول 

 متغیر
شماره 

 سواالت
 جمع سواالت

 11 1-11 یمشارکت یرهبر

 19 1-19 یشغل تیرضا

 24 1-24 احترام به کارکنان

 54 جمع 

 

(، 4،5،6،7(، نوع شغل )سواالت1،2،3بعد نظام پرداخت )سواالت  6در  یشغل تیابعاد رضا یسوال بوده و هدف آن بررس 19 یپرسشنامه دارا

 یکیزیف طی(، شرا13،14،15،16)سواالت ی(، سبک رهبر11،12)سواالت ی(، جوّ سازمان8،9،10)سواالت شرفتیپ هایفرصت

؛( 5؛ کامال موافق ،4؛موافق ،3ندارم ی؛ نظر2؛ مخالف،1)کامال مخالف ، کرتیل اسیپرسشنامه بر اساس مق نیا .باشد ی(  م17،18،19)سواالت

 نیب ازاتیامت میشود.جمع  گریها را با همد هیگو یتمام ازیسوتا ، امت نهیم یشغل تیپرسشنامه رضا یکل ازیبدست آوردن امت یبرا .باشدیم

متوسط  یشغل تیرضا زانیدهد که م ینشان م 57تا  38 نیب ازاتیامت     باشد. یم فیضع یشغل تیرضا زانیدهد که م ینشان م 38تا  19

سوتا با  نهیم یشغل تیپرسشنامه رضا ییایپا باشد. یخوب م اریبس یشغل تیرضا زانیدهد که م ینشان م 57 یباال ازاتیباشد. امت یم

 دیسوتا توسط اسات نهیم یشغل تیپرسشنامه رضا ییروا نی(. همچن1390 ،یبدست آمده است )محمد 0/86کرونباخ  یاستفاده از آزمون آلفا

فرمول  قیسوتا از طر نهیم یشغل تیپرسشنامه رضا ییایپا بی(، ضر1388و همکاران ) ینصرآباد اریپژوهش بخت در شده است. دییدانشگاه تأ

 اریختدر پژوهش ب نیهمچن باشد. یپژوهش م نیمورد استفاده در ا یریاندازه گ یباال ییایپا یبدست آمد که نشانه  92/0کرونباخ  یآلفا

استادان راهنما و  اریسوتا در اخت نهیم یشغل تیپرسشنامه رضا ییو محتوا یصور ییروا یریگ( به منظور اندازه1388و همکاران ) ینصرآباد

و  رپرستانو مهندسان و س رانیدانشگاه اصفهان و مد یتیعلوم ترب یو روانشناس تیریمد یاستادان صاحب نظر در رشته  ریمشاور و سا

 .موارد، پرسشنامه به مورد اجرا گذاشته شد ینظر ها و اصالح برخ افتیکارگران ارشد شرکت ذوب آهن اصفهان قرارگرفت. پس از در

سنجد و نمره باال در این باشد و رهبری مشارکتی در سازمان را میگویه می 11شامل  پرسش نامه محقق ساخته رهبری مشارکتی 

 ارکتی و دموکراتیک در سازمان است.پرسشنامه نشانگر رهبری مش

  9-15 سواالت به مولفه مشارکت شغلی، 1-8باشد که سواالت گویه می 24شامل    ساخته احترام به کارکنانپرسش نامه محقق

احترام به پرسشنامه نشانگر  نیو نمره باال در ا پردازد.های تحقیق و توسعه میبه مولفه فرصت 16-24و سواالت  به مولفه رفتار منصفانه

 در سازمان است. کارکنان
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مدنظر است. روایی محتوا، نوعی اعتبار است که  3و روایی سازه 2نامه های مورد استفاده در این پژوهش، روایی محتوادر تامین روایی پرسش

واقع این نوع اعتبار فرآیند تعیین معرف بودن سواالت شود، در کار برده میهمعموال برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری ب

باشد. روایی محتوا توسط افراد متخصص و اساتید تعیین چه مورد اندازه گیری واقع می شود، میها، دانش و آنابزار با توجه به ویژگی ها، مهارت

ایی پرسش نامه رضایت شغلی در مطالعات قبلی مورد تایید قرار رو شود. روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است.می

 .دشویم نییتع دیتوسط افراد متخصص و اساتگرفته است. و روایی پرسش نامه های رهبری مشارکتی و احترام به کارکنان 

ای محاسبه هماهنگی درونی ابزار در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش بر

گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و رود. بنابراین به منظور اندازهکند به کار میگیری میهای مختلف را اندازهگیری که خصیصهاندازه

 انجام گردیده است.  24 4اس پی اس اسافزار با استفاده از نرم

 های پژوهشرسشنامهآزمون پایایی و روایی پ-2-3جدول 

وضعیت پایایی و 

 روایی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

پایایی 

 ترکیبی

الفای 

 کرونباخ
 سازه سنجه

 نظام پرداخت 3-1 0/814 0/932 0/789 تائید پایایی و روایی

 نوع شغل 7-4 0/877 0/833 0/617 تائید پایایی و روایی

 فرصت های پیشرفت 8-10 0/839 0/859 0/636 تائید پایایی و روایی

 جو سازمانی 12-11 0/834 0/899 0/631 تائید پایایی و روایی

 سبک رهبری 16-13 0/922 0/862 0/724 تائید پایایی و روایی

 شرایط فیزیکی 19-17 0/711 0/873 0/699 تائید پایایی و روایی

 مشارکت شغلی 8-1 0/728 0/770 0/609 تائید پایایی و روایی

 رفتار منصفانه 15-9 0/774 0/716 0/591 پایایی و رواییتائید 

 فرصت های توسعه و رشد 24-16 0/798 0/713 0/537 تائید پایایی و روایی

 رهبری مشارکتی 11-1 731/0 128/0 521/0 تائید پایایی و روایی

                                                           
2. Content Validity  

3. Construct Validity 

4 SPSS (Statistical package for social science) 
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 رضایت شغلی ---- 736/0 712/0 644/0 تائید پایایی و روایی

 احترام به کارکنان ---- 718/0 729/0 613/0 تائید پایایی و روایی

 

ارائه شده است.  Smart PLS2خروجی ضریب الفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و میانگین واریانس شده در نرم افزار  (2-3)در جدول 

ها مورد رو پایایی پرسشنامه باشد، از اینمی 7/0ها بیشتر از از آنجایی که مقادیر ضریب  الفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای گویه

نیز مورد  باشد و این شاخصمی 5/0ها بیشتر از شود همچنین مقادیر میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی گویهتائید واقع می

 ها استفاده کرد.ها برای بررسی و آزمون فرضیهتوان از پرسشنامه شود و میتائید واقع می

ای با استفاده از داده های به دست آمده باید مورد آزمون و آزمایش قرار گرفته و نتایج آن گرفته در هرموضوع و زمینههای صورت پژوهشدر 

های به دست آمده از پرسشنامه به دو روش مورد داده ازمورد استفاده قرار گرفته یا در بهبود یا توسعه دانش در مورد استفاده قرار می گیرد. 

مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان  2016گیرد. بخش اول به صورت آزمون توصیفی که در نرم افزار اکسل رار میتجزیه و تحلیل ق

 مورد تحلیل قرار گرفته است.  SPSS 22باشد که با استفاده از نرم افزار دهد و بخش دوم به صورت استنباطی میپرسشنامه را نشان می

به بررسی فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، سطح تحصیالت، تاهل  2016ر اکسل در این بخش با استفاده از نرم افزا

 های پژوهش پرداخته شده است. و سن و سابقه شغلی مشارکت کنندگان ُدر تکمیل پرسشنامه

 تحلیل جمعیت شناختی جنسیت پاسخ دهندگان

نفر  270جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه ارائه شده است. براساس این جدول از بین ( آزمون فراوانی و درصد فراوانی برای 1-4در جدول)

نفر دیگر وضعیت جنسیت خود را   14باشند. همچنین نفر اقا می 165نفر خانم و  91مشارکت کننده در تکمیل پرسشنامه های پژوهش، 

 اند.مشخص نکرده

 آزمون فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان-1-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 34/0 91 زن

 61/0 165 مرد

 04/0 14 داده گمشده

 1 270 مجموع

نفر مشارکت  270براساس این نمودار از بین ای ارائه شده است.  ( فراوانی نسبی جنسیت پاسخ دهندگان به صورت نمودار دایره1-4در شکل )

 اند.دیگر وضعیت جنسیت خود را مشخص نکرده 05/0باشند. همچنین اقا می 61/0و  خانم 34/0های پژوهش، کننده در تکمیل پرسشنامه
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 ای جنسیت پاسخ دهندگاننمودار دایره -1-4شکل 

 تحلیل فراوانی و فراوانی نسبی سطح تحصیالت پاسخ دهندگان 

نفر  270شده است. براساس این جدول از بین  ( فراوانی و فراوانی نسبی برای تحصیالت پاسخ دهندگان به پرسشنامه ارائه2-4در جدول )

دهندگان وضعیت تحصیالت نفر از پاسخ 23باشند. همچنین نفر کارشناسی ارشد می 76نفر مدرک کارشناسی،  171دهنده به پرسشنامه پاسخ

 اند.خود را مشخص نکرده

 دهندگانفراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیالت پاسخ -2-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت

 63/0 171 کارشناسی

 28/0 76 کارشناسی ارشد

 09/0 23 های گمشدهداده

 

 270براساس این نمودار از بین ای مشخص شده است. دهندگان با استفاده از نمودار دایره( فراوانی نسبی سطح تحصیالت پاسخ2-4در شکل )

دهندگان وضعیت تحصیالت خود را مشخص از پاسخ 09/0کارشناسی ارشد  28/0کارشناسی، مدرک  63/0دهنده به پرسشنامه  نفر پاسخ

 اند.نکرده

 

34%

61%

5%

زن مرد داده گمشده
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 ای سطح تحصیالت پاسخ دهندگاننمودار دایره -2-4شکل 

 پاسخ دهندگان به پرسشنامه  سن تحلیل فراوانی و فراوانی نسبی -1-1-1

 31نفر بین  109سال،  30تا  20نفر بین  31که با توجه به این جدول سن پاسخ دهندگان ارائه شده  و فروانی نسبی فراوانی( 3-4)در جدول 

 اند. نفر دیگر سن خود را در پرسشنامه مشخص نکرده 17سال سن دارند و  51نفر بیشتر از  24سال،  50تا  41نفر بین   89سال، 40تا 

 انسن پاسخ دهندگو فراوانی نسبی فراوانی  -3-4جدول

 فراوانی نسبی فراوانی رده سنی
 12/0 31 سال 30 تا 20 بین

 40/0 109 40 تا 31 بین
 33/0 89 50 تا 41 بین

 09/0 24 سال 51 از بیشتر
 06/0 17 های گمشدهداده

 

 12/0داده شده است. با توجه به این نمودار  ای نشاندهندگان به پرسشنامه با استفاده از نمودار دایره( فراوانی نسبی سن پاسخ3-4در شکل )

نیز سن خود را در  06/0سال سن دارند و  51بیشتر از  09/0سال، و  50تا  41بین  33/0سال،  40تا  31بین  40/0سال،  30تا  20بین 

 اند.پرسشنامه مشخص نکرده

 

63%

28%

9%

کارشناسی کارشناسی ارشد  های گمشدهداده
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 سن پاسخ دهندگانای دایرهنمودار  -3-4شکل 

 پاسخ دهندگان به پرسشنامه  خدمتتحلیل جمعیت شناختی سابقه 

 5نفر از پاسخ دهندگان به پرسشنامه کمتر از  28. براساس این جدول فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان ارائه شده است( 4-4)در جدول 

سال  16دیگر  بیشتر از نفر  50سال و  15تا  11نفر بین  87سال سابقه خدمت،  10تا  6نفر از پاسخ دهندگان به پرسشنامه بین  94سال، 

 سابقه خدمت دارند.

 سابقه خدمت پاسخ دهندگانو فراوانی نسبی فراوانی  -4-4جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی سابقه خدمتی
 10/0 28 سال 5کمتر از 

 35/0 94 سال 10 تا 6 بین

 32/0 87 سال 15 تا 11 بین

 19/0 50 سال 16 از بیشتر

 04/0 11 داده گمشده
 

داده شده است. براساس این نمودار،  ای نشاندهندگان به پرسشنامه با استفاده از نمودار دایره( فراوانی نسبی سابقه خدمت پاسخ4-4شکل )در 

از پاسخ دهندگان به  35/0سال،  5از پاسخ دهندگان به پرسشنامه کمتر از  10/0نفر مشارکت کننده در تکمیل پرسشنامه،   270از بین 

 سال سابقه خدمت دارند. 16دیگر  بیشتر از  19/0سال و  15تا  11بین  32/0سال سابقه خدمت،  10تا  6بین  پرسشنامه

 

12%

40%33%

9% 6%

سال30تا 20بین  40تا 31بین  50تا 41بین 

سال51بیشتر از  های گمشدهداده
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 سابقه خدمت پاسخ دهندگانای دایرهنمودار  -4-4شکل 

 پاسخ دهندگان به پرسشنامه تحلیل جمعیت شناختی متغیر اسمی وضعیت تاهل

 56نفر مشارکت کننده در تکمیل پرسشنامه،  270براساس این جدول از بین دهندگان ارائه شده است.  وضعیت تاهلفراوانی  (5-4)در جدول 

دهندگان نیز وضعیت تاهل خود را مشخص نفر از پاسخ 33اند، همچنین نفر در گروه سایر موارد قرار گرفته 19نفر متاهل و  162نفر آنها مجرد، 

 اند.نکرده

 وضعیت تاهل پاسخ دهندگانو فراوانی نسبی فراوانی  -5-4جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی وضعیت تاهل

 21/0 56 مجرد

 60/0 162 متاهل

 07/0 19 سایر موارد

 12/0 33 داده گمشده

براساس این نمودار ای نمایش داده شده است. دهندگان به پرسشنامه با استفاده از نمودار دایره( فراوانی نسبی وضعیت تاهل پاسخ5-4در شکل )

 12/0اند، همچنین در گروه سایر موارد قرار گرفته 07/0متاهل و  60/0آنها مجرد،  21/0نفر مشارکت کننده در تکمیل پرسشنامه،  270از بین 

 اند.دهندگان نیز وضعیت تاهل خود را مشخص نکردهاز پاسخ

 

10%

35%

32%

19%
4%

سال5کمتر از  10تا 6بین  15تا 11بین  سال16بیشتر از  داده گمشده
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 وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ایدایرهنمودار  -5-4شکل 

 

 تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

های باشد، دامنه، واریانس، انحراف معیار برای متغیرها و مولفهها می( میانگین که به عنوان شاخصی برای تعیین نقطه عطف داده6-4ر جدول )د

میانگین متغیر احترام  22/3کارکنان همچنین رضایت شغلی و احترام به کارکنان ارائه شده است. با توجه به این جدول میانگین رضایت شغلی 

این هست که پراکندگی بیشتر  به معنی 3ها از عدد باشد. باال بودن میانگینمی 25/3و میانگین متغیر رهبری مشارکتی  37/2به کارکنان 

و  17/3ه رهبری مشارکتی ، دامن11/31های متوسط، زیاد و خیلی اختصاص داده شده است. دامنه رضایت شغلی کارکنان ها برای طیفپاسخ

دهد پراکندگی می باشد. همچنین بیشترین انحراف معیار برای متغیر احترام به کارکنان است، که نشان می 07/3دامنه متغیر احترام به کارکنان 

 باشد.های این متغیر از میانگین بیشتر میداده

 ها و متغیرهای پژوهشهای توصیفی مولفهشاخص -6-4دول 

21%

60%

7%
12%

مجرد متاهل سایر موارد داده گمشده

 واریانس انحراف معیار دامنه میانگین متغیر مولفه /

 0/900 0/94889 4/00 3/2148 نظام پرداخت

 1/040 1/01996 3/67 3/4272 نوع شغل

 0/926 0/96255 4/00 3/0951 فرصت های پیشرفت

 1/210 1/10017 4/00 3/0241 جو سازمانی

 0/875 0/93543 3/33 3/5457 سبک رهبری

 0/767 0/87602 3/67 3/0358 شرایط فیزیکی

 0/677 0/82294 4/00 3/2907 مشارکت شغلی

 0/839 0/91597 3/50 3/3852 رفتار منصفانه

فرصت های توسعه و 

 رشد
3/4407 3/40 0/97369 0/948 



                                           مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی                                                                                               -فصلنامه علمی تخصصی

24الی   01صفحه             07شماره  –30دوره  

 

13 
 

 

 بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها

( در صورتی که مقدار سطح معنی داری 168: 1394الک ارزیابی نرمال بودن توزیع داده ها، مقدار سطح معناداری است. از نظر مومنی و قیوم )م

ها باشد، بنابراین توزیع داده 05/0بیشتر از سطح خطای باشد، داده ها نرمال نمی باشد و اگر مقدار سطح معنی داری  05/0کمتر از سطح خطای 

 های پژوهش داریم: نرمال می باشد. به منظور آزمون ادعای نرمال بودن متغیرها و مولفه

0H نرمال است. )ادعای پژوهش(های متغیرها و مولفه: توزیع 

1H نرمال نیست.های متغیرها و مولفه: توزیع 

 های پژوهشکلموگروف اسمیرونوف برای متغیرها و مولفهنتایج آزمون  -7-4جدول 

 

 نرمال است/ نیست داریسطح معنی KSمقدار اماره  مولفه

 است 075/0 234/0 نظام پرداخت

 است 077/0 215/0 نوع شغل

 است 073/0 218/0 فرصت های پیشرفت

 است 056/0 341/0 جو سازمانی

 است 051/0 316/0 سبک رهبری

 است 063/0 309/0 فیزیکیشرایط 

 است 058/0 311/0 مشارکت شغلی

 است 054/0 309/0 رفتار منصفانه

 است 072/0 279/0 فرصت های توسعه و رشد

 است 059/0 316/0 رضایت شغلی

 است 072/0 269/0 احترام به کارکنان

 است 077/0 258/0 رهبری مشارکتی

 

 05/0های رضایت شغلی و احترام به کارکنان از سطح خطای داری متغیرها و مولفهبودن مقدار سطح معنی بیشتر( به دلیل 7-4در جدول )

 شود.پذیرفته میهای و نرمال بودن این مولفه 0Hادعای 

 

 0/583 0/76377 3/11 3/2238 رضایت شغلی

 0/640 0/80010 3/07 3/3722 احترام به کارکنان

 0/495 0/70356 3/17 3/2512 رهبری مشارکتی
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 تحلیل استنباطی پژوهش

آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل  آماری به منظورر این بخش از پژوهش، داده های گردآوری شده از پرسشنامه های توزیع شده نمونهد

 پردازیم.استنباطی قرار می گیرند. در این بخش با استفاده از روش رگرسیون خطی به بررسی نوع و شدت ارتباط بین متغیرهای پژوهش می

 آزمون همبستگی رهبری مشارکتی و احترام به کارکنان با رضایت شغلی کارکنان 

 بری مشارکتی و احترام به کارکنان با رضایت شغلی کارکنان داریم: به منظور آزمون ارتباط بین ره

0H داری وجود نداردگری احترام به کارکنان ارتباط معنیرهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با واسطه: بین. 

1H وجود دارد.داری گری احترام به کارکنان ارتباط معنیرهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با واسطه: بین  

( ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین اصالح شده و خطای معیار برآورد بین متغیر مستقل رهبری مشارکتی و 8-4در جدول )

دهنده  است که نشان 865/0گری احترام به کارکنان و متغیر وابسته رضایت شغلی کارکنان ارائه شده است. مقدار ضریب همبستگی میانجی

باشد. مقدار ضریب تعیین بین متغیرهای اط مثبت و قوی بین متغیر رهبری مشارکتی و احترام به کارکنان با رضایت شغلی کارکنان میوجود ارتب

از تغییرات رضایت شغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر  75/0دهد است که نشان می 748/0گری احترام به کارکنان مستقل و وابسته با میانجی

های قرار گرفته است، و توزیع داده 50/2تا  50/1با توجه به این که مقدار آماره دوربین واتسون باشد. و احترام به کارکنان می رهبری مشارکتی

بینی و بررسی ضرایب استاندارد و غیر استاندارد توان از آزمون رگرسیون برای بررسی ارتباط و قابلیت پیشباشند از این رو میپژوهش نرمال می

 گری احترام به کارکنان استفاده کرد.سرمایه رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با میانجیبین 

 رهبری مشارکتی و احترام به کارکنان و رضایت شغلی کارکنان بین  ضریب همبستگی-8-4جدول

 متغیر وابسته متغیر مستقل
ضریب هم 

 بستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 اصالح شده

خطای معیار 

 تخمین

دوربین 

 واتسون

رضایت شغلی  رهبری مشارکتی

 کارکنان
0/865 0/748 0/747 0/38356 0/420 

 احترام به کارکنان
  

 

 به منظور آزمون ارتباط خطی بین رهبری مشارکتی و احترام به کارکنان با رضایت شغلی کارکنان داریم: 

0H :ندارد گری احترام به کارکنان رابا واسطهبینی رضایت شغلی کارکنان رهبری مشارکتی قابلیت پیش. 

1H :دارد گری احترام به کارکنان رابینی رضایت شغلی کارکنان با واسطهرهبری مشارکتی قابلیت پیش.  

بینی یشقابلیت پباشد، بنابراین ادعای می 115/397و اماره فیشر   کمتر 05/0داری از ( مقدار سطح معنی9-4با توجه به این که در جدول ) 

 شود.پذیرفته می گری احترام به کارکنانواسطهرهبری مشارکتی و  رضایت شغلی کارکنان با متغیر مستقل
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 رهبری مشارکتی و احترام به کارکنان با رضایت شغلی کارکنانآزمون تحلیل واریانس بین  -9-4جدول 

 اماره فیشر میانگین مربع درجه آزادی مجموع مربع 
سطح معنی 

 داری

 58/422 2 116/845 رگرسیون
397/115 

 
 0/147 267 39/280 باقیمانده 0/000

 269 156/125 مجموع 
 

بین رهبری مشارکتی، احترام به کارکنان و رضایت شغلی کارکنان ارائه شده است. در این  ( ضرایب استاندارد و غیر استاندارد10-4در جدول )

است. از این  /050داری کمتر از سطخ خطای و سطح معنی 144/2مقدار آماره تی در سطح مقدار ثابت است.  (a= 242/0جدول مقدار ثابت )

است. از آنجایی که مقدار آماره تی در  633/0غیر استاندارد  bشود. در سطر رهبری مشارکتی ضریب رو فرض صفر بودن مقدار ثابت تائید می

شود. در این سطح رد می Betaاست. از این رو فرض صفر بودن  05/0متر از سطح خطای داری کو سطح معنی 924/13سطح رهبری مشارکتی 

داری کمتر از و سطح معنی 775/4است. از آنجایی که مقدار آماره تی در این سطح  260/0غیر استاندارد  bدر سطر احترام به کارکنان ضریب 

 شود. بین احترام به کارکنان و رضایت شغلی کارکنان رد می Betaبودن  کوچکتر از سطح خطا است. از این رو فرض صفر 05/0سطح خطای 

 ضریب غیر استاندارد و استاندارد بین رهبری مشارکتی، احترام به کارکنان و رضایت شغلی  -10-4جدول

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

t 
سطح معنی 

 B داری
خطای 

 استاندارد
Beta 

 0/033 2/144  0/113 0/242 مقدار ثابت

 0/000 13/266 0/664 0/048 0/633 رهبری مشارکتی

 0/000 4/775 0/239 0/054 0/260 احترام به کارکنان
  

 باشد: ( معادله رگرسیون بین رهبری مشارکتی، احترام به کارکنان و رضایت شغلی کارکنان به صورت زیر می10-4براساس جدول )

�̂� = 0.242 + 0.633𝑥1 + 0.260𝑥2  

 آزمون رگرسیون بین رهبری مشارکتی و رفتار منصفانه با رضایت شغلی کارکنان

 به منظور آزمون ارتباط بین رهبری مشارکتی و رفتار منصفانه با رضایت شغلی کارکنان داریم: 

0H داری وجود نداردگری رفتار منصفانه ارتباط معنیرهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با واسطه: بین. 

1H داری وجود دارد.گری رفتار منصفانه ارتباط معنیرهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با واسطه: بین  

( ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین اصالح شده و خطای معیار برآورد بین متغیر مستقل رهبری مشارکتی، متغیر 11-4در جدول )

دهنده وجود  است که نشان 787/0ه رضایت شغلی کارکنان ارائه شده است. مقدار ضریب همبستگی گر رفتار منصفانه و متغیر وابستمیانجی
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باشد. مقدار ضریب تعیین بین متغیرهای مستقل ارتباط مثبت و قوی بین متغیر رهبری مشارکتی و رفتار منصفانه با رضایت شغلی کارکنان می

از تغییرات رضایت شغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر رهبری  62/0دهد است که نشان می 620/0گری مولفه رفتار منصفانه و وابسته با میانجی

های پژوهش قرار گرفته است، و توزیع داده 50/2تا  50/1با توجه به این که مقدار آماره دوربین واتسون باشد. مشارکتی و رفتار منصفانه می

بینی و بررسی ضرایب استاندارد و غیر استاندارد بین رگرسیون برای بررسی ارتباط و قابلیت پیشتوان از آزمون باشند از این رو مینرمال می

 گری مولفه رفتار منطفانه با کارکنان استفاده کرد.سرمایه رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با میانجی

 ی کارکنانرهبری مشارکتی و رفتار منصفانه و رضایت شغلبین  ضریب همبستگی -11-4جدول

ضریب هم  متغیر وابسته متغیر مستقل

 بستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 اصالح شده

خطای معیار 

 تخمین

دوربین 

 واتسون

رضایت شغلی  رهبری مشارکتی

 کارکنان

0/787 0/620 0/617 0/47133 0/665 

 رفتار منصفانه
 

 به منظور آزمون ارتباط خطی بین رهبری مشارکتی و رفتار منصفانه با رضایت شغلی کارکنان داریم: 

0H :ندارد گری رفتار منصفانه رابینی رضایت شغلی کارکنان با واسطهرهبری مشارکتی قابلیت پیش. 

1H :دارد منصفانه راگری رفتار بینی رضایت شغلی کارکنان با واسطهرهبری مشارکتی قابلیت پیش.  

بینی قابلیت پیشباشد، بنابراین ادعای می 891/217و اماره فیشر   کمتر 05/0داری از ( مقدار سطح معنی12-4با توجه به این که در جدول ) 

 شود.پذیرفته می گری رفتار منصفانهواسطهرهبری مشارکتی و  رضایت شغلی کارکنان با متغیر مستقل

 رهبری مشارکتی و رفتار منصفانه با رضایت شغلی کارکنانلیل واریانس بین آزمون تح-12-4جدول 

 اماره فیشر میانگین مربع درجه آزادی مجموع مربع 
سطح معنی 

 داری

 48/405 2 96/810 رگرسیون
217/891 

 
 0/222 267 59/315 باقیمانده 0/000

 269 156/125 مجموع 

بین رهبری مشارکتی، رفتار منصفانه و رضایت شغلی کارکنان ارائه شده است. در این جدول  غیر استاندارد( ضرایب استاندارد و 13-4در جدول )

است. از این رو فرض  /050داری کمتر از سطخ خطای و سطح معنی 245/3است. مقدار آماره تی در سطح مقدار ثابت  (a= 445/0مقدار ثابت )

است. از آنجایی که مقدار آماره تی در سطح  558/0غیر استاندارد  bطر رهبری مشارکتی ضریب شود. در سصفر بودن مقدار ثابت تائید می

شود. در در این سطح رد می Betaاست. از این رو فرض صفر بودن  05/0داری کمتر از سطح خطای و سطح معنی 351/8رهبری مشارکتی 

داری کمتر از سطح و سطح معنی 134/5ایی که مقدار آماره تی در این سطح است. از آنج 292/0غیر استاندارد  bسطر رفتار منصفانه ضریب 

 شود. بین رفتار منصفانه و رضایت شغلی کارکنان رد می Betaکوچکتر از سطح خطا است. از این رو فرض صفر بودن  05/0خطای 
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 رضایت شغلی کارکنانضریب غیر استاندارد و استاندارد بین رهبری مشارکتی، رفتار منصفانه و  -13-4جدول

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

t 
سطح معنی 

 Beta خطای استاندارد B داری

 0/001 3/245  0/137 0/445 مقدار ثابت
 0/000 8/351 0/514 0/067 0/558 رهبری مشارکتی

 0/000 5/134 0/316 0/057 0/292 رفتار منصفانه
  

 باشد: رگرسیون بین رهبری مشارکتی، رفتار منصفانه و رضایت شغلی کارکنان به صورت زیر می( معادله 13-4براساس جدول )

�̂� = 0.445 + 0.558𝑥1 + 0.292𝑥2  

 های توسعه و رشد با رضایت شغلی کارکنانآزمون رگرسیون بین رهبری مشارکتی و فرصت

 های توسعه و رشد با رضایت شغلی کارکنان داریم: به منظور آزمون ارتباط بین رهبری مشارکتی و فرصت

0H داری وجود نداردهای توسعه و رشد ارتباط معنیگری فرصترهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با واسطه: بین. 

1H داری وجود دارد.های توسعه و رشد ارتباط معنیگری فرصترهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با واسطه: بین  

( ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین اصالح شده و خطای معیار برآورد بین متغیر مستقل رهبری مشارکتی، 14-4در جدول )

است که  868/0های توسعه و رشد و متغیر وابسته رضایت شغلی کارکنان ارائه شده است. مقدار ضریب همبستگی گری مولفه فرصتمیانجی

باشد. مقدار ضریب ط مثبت و قوی بین متغیر رهبری مشارکتی و فرصت های توسعه و رشد با رضایت شغلی کارکنان میدهنده وجود ارتبا نشان

از تغییرات رضایت  75/0دهد است که نشان می 751/0های توسعه و رشد گری مولفه فرصتتعیین بین متغیرهای مستقل و وابسته با میانجی

تا  50/1با توجه به این که مقدار آماره دوربین واتسون باشد. بری مشارکتی و فرصتهای توسعه و رشد میشغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر ره

بینی و توان از آزمون رگرسیون برای بررسی ارتباط و قابلیت پیشباشند از این رو میهای پژوهش نرمال میقرار گرفته است، و توزیع داده 50/2

های توسعه و رشد گری مولفه فرصتاستاندارد بین سرمایه رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با میانجیبررسی ضرایب استاندارد و غیر 

 برای کارکنان استفاده کرد.

 بین رهبری مشارکتی و فرصت های توسعه و رشد و رضایت شغلی کارکنان  ضریب همبستگی-14-4جدول

 متغیر وابسته متغییر مستقل
ضریب هم 

 بستگی

ضریب 

 ینتعی

ضریب تعیین 

 اصالح شده

خطای معیار 

 تخمین

دوربین 

 واتسون

 رهبری مشارکتی
رضایت شغلی 

 کارکنان
فرصت های توسعه و  619/0 38145/0 749/0 751/0 868/0

 رشد
  

 به منظور آزمون ارتباط خطی بین رهبری مشارکتی و فرصت های توسعه و رشد با رضایت شغلی کارکنان داریم: 
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0H :ندارد گری فرصت های توسعه و رشد رابینی رضایت شغلی کارکنان با واسطهرهبری مشارکتی قابلیت پیش. 

1H :دارد گری فرصت های توسعه و رشد رابینی رضایت شغلی کارکنان با واسطهرهبری مشارکتی قابلیت پیش.  

بینی قابلیت پیشباشد، بنابراین ادعای می 008/403و اماره فیشر   کمتر 05/0داری از ( مقدار سطح معنی15-4با توجه به این که در جدول ) 

 شود.پذیرفته می گری فرصت های توسعه و رشدواسطهرهبری مشارکتی و  رضایت شغلی کارکنان با متغیر مستقل

 رهبری مشارکتی و فرصت های توسعه و رشد با رضایت شغلیآزمون تحلیل واریانس بین -15-4جدول 

 اماره فیشر میانگین مربع درجه آزادی مربعمجموع  
سطح معنی 

 داری

 58/638 2 117/276 رگرسیون
403/008 

 
 0/146 267 38/849 باقیمانده 0/000

 269 156/125 مجموع 

بین رهبری مشارکتی، فرصت های توسعه و رشد و رضایت شغلی کارکنان ارائه شده است.  ( ضرایب استاندارد و غیر استاندارد16-4در جدول )

است.  /050داری کمتر از سطخ خطای و سطح معنی 485/2است. مقدار آماره تی در سطح مقدار ثابت  (a= 278/0در این جدول مقدار ثابت )

است. از آنجایی که مقدار آماره  422/0غیر استاندارد  bری مشارکتی ضریب شود. در سطر رهباز این رو فرض صفر بودن مقدار ثابت تائید می

در این سطح رد  Betaاست. از این رو فرض صفر بودن  05/0داری کمتر از سطح خطای و سطح معنی 393/9تی در سطح رهبری مشارکتی 

و سطح  450/13جایی که مقدار آماره تی در این سطح است. از آن 425/0غیر استاندارد  bشود. در سطر فرصت های توسعه و رشد ضریب می

بین فرصت های توسعه و رشد و رضایت  Betaکوچکتر از سطح خطا است. از این رو فرض صفر بودن  05/0داری کمتر از سطح خطای معنی

 شود. شغلی کارکنان رد می

 توسعه و رشد و رضایت شغلی کارکنان ضریب غیر استاندارد و استاندارد بین رهبری مشارکتی، فرصت های -16-4جدول

 مدل

 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

t 
سطح معنی 

 B داری
خطای 

 استاندارد
Beta 

 0/014 2/485  0/112 0/278 مقدار ثابت

 0/000 9/393 0/388 0/045 0/422 رهبری مشارکتی

فرصت های توسعه و 

 رشد
0/465 0/035 0/556 13/450 0/000 

  

 باشد: ( معادله رگرسیون بین رهبری مشارکتی، فرصت های توسعه و رشد و رضایت شغلی کارکنان به صورت زیر می16-4براساس جدول )

�̂� = 0.278 + 0.422𝑥1 + 0.465𝑥2  
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 آزمون رگرسیون بین رهبری مشارکتی و مشارکت شغلی با رضایت شغلی کارکنان 

 به منظور آزمون ارتباط بین رهبری مشارکتی و مشارکت شغلی با رضایت شغلی کارکنان داریم: 

0H داری وجود نداردگری مشارکت شغلی ارتباط معنیرهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با واسطه: بین. 

1H داری وجود دارد.معنیگری مشارکت شغلی ارتباط رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با واسطه: بین  

( ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین اصالح شده و خطای معیار برآورد بین متغیر مستقل رهبری مشارکتی، مولفه 17-4در جدول )

د دهنده وجو است که نشان 821/0میانجی مشارکت شغلی و متغیر وابسته رضایت شغلی کارکنان ارائه شده است. مقدار ضریب همبستگی 

باشد. مقدار ضریب تعیین بین متغیرهای مستقل ارتباط مثبت و قوی بین متغیر رهبری مشارکتی و مشارکت شغلی با رضایت شغلی کارکنان می

از تغییرات رضایت شغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر رهبری  67/0دهد است که نشان می 674/0گری مولفه مشارکت شغلی و وابسته با میانجی

های پژوهش قرار گرفته است، و توزیع داده 50/2تا  50/1با توجه به این که مقدار آماره دوربین واتسون باشد. و مشارکت شغلی می مشارکتی

بینی و بررسی ضرایب استاندارد و غیر استاندارد بین توان از آزمون رگرسیون برای بررسی ارتباط و قابلیت پیشباشند از این رو مینرمال می

 گری مولفه مشارکت شغلی کارکنان استفاده کرد.رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان با میانجی سرمایه

 رهبری مشارکتی و مشارکت شغلی و رضایت شغلی کارکنانبین  ضریب همبستگی -17-4جدول

 متغیر وابسته متغیر مستقل
ضریب هم 

 بستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 اصالح شده

خطای معیار 

 تخمین

بین دور

 واتسون

رضایت شغلی  رهبری مشارکتی

 کارکنان
0/821 0/674 0/672 0/43646 0/625 

 مشارکت شغلی
  

 به منظور آزمون ارتباط خطی بین رهبری مشارکتی و مشارکت شغلی با رضایت شغلی کارکنان داریم: 

0H :ندارد مشارکت شغلی راگری بینی رضایت شغلی کارکنان با واسطهرهبری مشارکتی قابلیت پیش. 

1H :دارد گری مشارکت شغلی رابینی رضایت شغلی کارکنان با واسطهرهبری مشارکتی قابلیت پیش.  

بینی قابلیت پیشباشد، بنابراین ادعای می 287/276و اماره فیشر   کمتر 05/0داری از ( مقدار سطح معنی18-4با توجه به این که در جدول ) 

 شود.پذیرفته می گری مشارکت شغلیواسطهرهبری مشارکتی و  کارکنان با متغیر مستقلرضایت شغلی 

 رهبری مشارکتی و مشارکت شغلی با رضایت شغلی کارکنانآزمون تحلیل واریانس بین -18-4جدول 

 اماره فیشر میانگین مربع درجه آزادی مجموع مربع 
سطح معنی 

 داری

 52/631 2 105/263 رگرسیون
276/287 

 
 0/190 267 50/862 باقیمانده 0/000

 269 156/125 مجموع 
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بین رهبری مشارکتی، مشارکت شغلی و رضایت شغلی کارکنان ارائه شده است. در این  ( ضرایب استاندارد و غیر استاندارد19-4در جدول )

است. از این  /050داری کمتر از سطح خطای سطح معنیو  805/2است. مقدار آماره تی در سطح مقدار ثابت  (a= 358/0جدول مقدار ثابت )

است. از آنجایی که مقدار آماره تی در  551/0غیر استاندارد  bشود. در سطر رهبری مشارکتی ضریب رو فرض صفر بودن مقدار ثابت تائید می

شود. در این سطح رد می Betaفر بودن است. از این رو فرض ص 05/0داری کمتر از سطح خطای و سطح معنی 088/11سطح رهبری مشارکتی 

داری کمتر از و سطح معنی 667/8است. از آنجایی که مقدار آماره تی در این سطح  312/0غیر استاندارد  bدر سطر مشارکت شغلی ضریب 

 شود. رد می بین مشارکت شغلی و رضایت شغلی کارکنان Betaکوچکتر از سطح خطا است. از این رو فرض صفر بودن  05/0سطح خطای 

 ضریب غیر استاندارد و استاندارد بین رهبری مشارکتی، مشارکت شغلی و رضایت شغلی -19-4جدول

 مدل

 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

t 
سطح معنی 

 B داری
خطای 

 استاندارد
Beta 

 0/005 2/805  0/128 0/358 مقدار ثابت

 0/000 11/088 0/507 0/050 0/551 رهبری مشارکتی

 0/000 8/667 0/396 0/036 0/312 مشارکت شغلی
  

 باشد: ( معادله رگرسیون بین رهبری مشارکتی، مشارکت شغلی و رضایت شغلی کارکنان به صورت زیر می19-4براساس جدول )

�̂� = 0.358 + 0.551𝑥1 + 0.312𝑥2  

 های رضایت شغلی و احترام به کارکنانآزمون همبستگی بین مولفه

 های احترام به کارکنان و رضایت شغلی کارکنان  ادعای موافق و مخالف پژوهش عبارتند از: آزمون ارتباط بین مولفهبه منظور 

0H داری وجود نداردمعنی های احترام به کارکنان و رضایت شغلی کارکنان ارتباطمولفه: بین. 

1H داری وجود دارد.معنیارتباط های احترام به کارکنان و رضایت شغلی کارکنان مولفه: بین  

باشد، بنابراین نوع مثبت میهای احترام به کارکنان و رضایت شغلی مولفه( با توجه به این که ضریب همبستگی پیرسون بین 20-4در جدول )

داری بی تمامی باشد. همچنین با توجه به این که سطح معنیهای احترام به کارکنان و رضایت شغلی مثبت و مستقیم میارتباط بین مولفه

های احترام به کارکنان و رضایت شغلی کارکنان مولفهباشد، از این رو ادعای وجود ارتباط معنادار بین می 05/0ها کمتر از سطح خطای مولفه

 شود.تائید می
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 های احترام به کارکنان و رضایت شغلیمولفهضریب همبستگی پیرسون بین  -20-4جدول

 
نظام 

 پرداخت

نوع 

 شغل

فرصت 

های 

 پیشرفت

جو 

 سازمانی

سبک 

 رهبری

شرایط 

 فیزیکی

مشارکت 

 شغلی

رفتار 

 منصفانه

فرصت های 

توسعه و 

 رشد

نظام 

 پرداخت

 

همبستگی 

 پیرسون

1 

        

سطح 

         معنی داری

 نوع شغل

همبستگی 

 0/637 پیرسون

1 

       

سطح 

        0/000 معنی داری

فرصت های 

 پیشرفت

 

همبستگی 

 0/659 0/508 پیرسون

1 

      

سطح 

       0/000 0/000 معنی داری

 جو سازمانی

همبستگی 

 0/452 0/363 0/294 پیرسون

1 

     

سطح 

      0/000 0/000 0/000 معنی داری

سبک 

 رهبری

 

همبستگی 

 0/393 0/650 0/734 0/663 پیرسون

1 

    

سطح 

     0/000 0/000 0/000 0/000 معنی داری

شرایط 

 فیزیکی

همبستگی 

 0/550 0/367 0/601 0/655 0/664 پیرسون

1 

   

سطح 

    0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 معنی داری
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مشارکت 

 شغلی

 

همبستگی 

 0/475 0/739 0/446 0/534 0/674 0/535 پیرسون

1 

  

سطح 

   0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 معنی داری

رفتار 

 منصفانه

همبستگی 

 0/636 0/571 0/743 0/565 0/749 0/607 0/625 پیرسون

1 

 

سطح 

  0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 معنی داری

فرصت های 

توسعه و 

 رشد

 

همبستگی 

 0/700 0/686 0/389 0/746 0/605 0/560 0/583 0/507 پیرسون
1 

سطح 

 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 معنی داری

 نتیجه گیری

به مراتب  یگاهیجا ،یسازمان یها و فراگردهانظام یو طراح و مجر کیاستراتژ منبع کیفرد او به منزله  و نقش منحصربه یانسان عامل تیهما

 تیرضا .شودیم ادیسازمان  یبرا ییدارا منبع و نیاز انسان به مثابه مهمتر شرفته،یپ یسازمان تفکر در کهییاست تا جا افتهیواالتر از گذشته 

 یها یماریترک خدمت و ب ،ییکارا کاهش بت،یبه غ یشغل تیمعموال عدم رضا رای. زاست سازمان ها بوده یبرا یمهم اریهمواره مساله بس یشغل

 که توانند به اهداف خود نائل شوند یم یها در صورت سازمان است. یشغل تیاز عوامل موثر بر رضا یرهبر سبک. انجامدی م یو روان یجسمان

 نییگروه در تع کی یاعضا امماست که ت یاز رهبر یسبک یمشارکت یدرواقع رهبر .باشد بر آنها حکمفرما یحیصح یو رهبر یتیریمد ستمیس

 کیبه عنوان  یمشارکت رهبر کنندیم فایمؤثر ا نقش ها،هدف نیبه ا دنیرس یها برا هیها و رو یاستراتژ توسعه سازمان و یاصل یهدف ها

 زشیجهان به دنبال انگ موفقی هاامروز سازمان . از طرفی،کندیم میخود سه ردستانیزی را برا یسازمان یهاارزش کننده، چشم انداز ولیتسه

داردرمز  یرمز راز و یدلبستگ نیو ا هستند کارکنان به کار و سازمان کردن گذاشته و به دنبال دلبسته فراتر بلکه پا را ستند،یخود ن کارکنان

 احترام کارمندانشان را کسب کنند ،یکتاتورید یفضا جادیا یجابه کنندیم یخردمند سع رانیمد .احترام است سازمان، کارکنان به یدلبستگ

)مورد مطالعه: شعبات  یشغل تیو رضا یمشارکت یرهبر نیاحترام به کارکنان بر رابطه ب یانجینقش م لیتحلدر این راستا پژوهش حاضر به 

 پردازیم:پرداخت. در ادامه نیز به مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مطالعات گذشته می شهر تهران( نیبانک اقتصاد نو

( با یمشارکت ،یمشورت رخواهانه،یخ -آمرانه ،یاستثمار -)آمرانه  رانیمد یرهبر یهابه رابطه سبک ( 1395نادری فرد، امانی )ژوهش پ

 یسبک رهبر نینشان داد که ب یونیحاصل از معادالت رگرس جیپردازد. نتایم....  مقطع متوسطه شهر زابل، رانیدب یو تعهد سازمان یشغل تیرضا

این نتایج با نتایج پژوهش حاضر همخوانی  مقطع متوسطه شهر زابل رابطه وجود دارد. رانیدب یو تعهد سازمان یشغل تیرضا زانیبا م رانیمد

 دارد چرا که رابطه سبک رهبری مشارکتی و رضایت شخلی کارکنان تایید شد.
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، بررسی و ارزیابی نقش و تاثیر سبک مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و انگیزش کارکنان (1393احمدیان، مختاران ) هدف اصلی تحقیق

داری بین مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و انگیزش کارکنان ارتباط یج حاکی از آن است که ارتباط معنیوزارت آموزش و پرورش می باشد. نتا

 این نتایج با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد چرا که رابطه رهبری مشارکتی و رضایت شخلی کارکنان تایید شد. .معنی داری وجود دارد

وری دبیران دبیرستان های  بهره ی معنوی مدیران با کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی ورابطه رهبر"با عنوان  ی( پژوهش1390) یباقر

و  یمعنو یرهبر نی، ب 40/0 یهمبستگ بیبا ضر یشغل تیو رضا یمعنو یرهبر نیاز آن است که ب یها حاک افتهیرا انجام داد.  "شهر کرمان

وجود دارد.  میمستق یرابطه معنادار 41/0 یهمبستگ بیبا ضر یکار یزندگ تیفیو ک یمعنو یرهبر نیو ب 32/0یهمبستگ بیبا ضر یبهره ور

ها تا حدودی متفاوت از نتایج پژوهش حاضر است چرا که در پژوهش باقری رابطه رهبری معنوی با رضایت شغلی تایید شد در حالی این یافته

 .که در پژوهش حاضر رابطه رهبری مشارکتی و رضایت شخلی کارکنان تایید شد

 .کردند بررسی را شغلی رضایت میانجی با متغیر مالزی در چندملیتی های شرکت عملکرد و رهبری سبک (2016) ییتانگ و علی کادیر

 در میانجی نقش شغلی رضایت همچنین داد؛ نشان را شغلی رضایت بر معنوی سبک رهبری معناداری و مثبت تأثیر ها آن پژوهش نتایج

ها تا حدودی متفاوت از نتایج پژوهش حاضر است این یافته .داشت شرکت عملکرد بر معنوی و گرا تحول کاربردی، رهبری های تمامی سبک

رابطه رهبری معنوی با رضایت شغلی تایید شد در حالی که در پژوهش حاضر رابطه رهبری مشارکتی  ییتانگ و علی کادیر چرا که در پژوهش

 و رضایت شخلی کارکنان تایید شد.

 یتحول ینمرات رهبر یباشد. همبستگ یکارکنان م یشغل تیو رضا یتحول یرهبر نیارتباط ب یبررس (2012منیر و همکاران ) مطالعههدف 

 ها تا حدودی متفاوت از نتایج پژوهش حاضر است چرا که در پژوهشاین یافته .نشان داد یو قو یمثبت، خط یکارکنان رابطه ا یشغل تیو رضا

ی با رضایت شغلی تایید شد در حالی که در پژوهش حاضر رابطه رهبری مشارکتی و رضایت شخلی کارکنان تحولبطه رهبری منیر و همکاران را

 تایید شد.

 فهرست منابع و مآخذ
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(. تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی. فصلنامه 1395ر. )اسماعیلی، محمودرضا و صیدزاده، حید –

 .68-51. صص 83پژوهشی مطالعات مدیریت)بهبود و تحول(، سال بیست وپنجم، شماره  –علمی 

م انسانی، (. پست مدرنیسم و رهبری در سازمان. کنفرانس ملی هزاره سوم و علو1394اسماعیلی،محمودرضا؛ افشانی، مینو .) –

 شیراز، مرکز توسعه آموزش های نوین ایران )متانا(.
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