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انجها    دض زمین  ضاایت شل ی ق سهبک ضهبهری مهدیران    محقق ساخت 
ب  منظه ض تح یهد داده هها دض دق سهطح آمهاض ت صهی ی ق        .گرفت  است
 -ق آزمهه ن آمههاضی همبسههتای خههی دق  spssافههیاض  نههر  ازاسههتنبا ی 

سبک ضهبهری مهدیران زن دض   تحقیق   ای شده است. است اده  ن پیرس
ق سبک ضهبری مدیران مهرد ضا  گرا  قظی   -اضمداضضا ک )س(دانشااه اعیهراء

ضاایت شل ی کاضمندان از سهبک ضهبهری    ق یافت  گرا تح ل-ضابط  مداض
ضقحیه    ب  ت ان میداند ک  دض تح ید آن  می بیشترضا  میانی مرد مدیران

با  ای از جان  مردان اثبات مدیریتی از س ی زنان ق عب ض از سقف شیش 
.الز  به  ککهر اسهت    اشاضه نم دت ج  ب  مدیریت دض محیط خاص بان ان 

-91تح ی ی ق دض محدقده زمانی سال -ک  ای  پژقهش با ضقش ت صی ی
 ص ضت پذیرفت  است. 90
 

 کلیدی واژگان
سهبک   ،2گهرا  قظی ه   – سبک ضهبهری کاضمهداض   ،1ضهبری مدیران سبک

 ، ضاهایت شهل ی  4اگهر  تحه ل -مداض ضابط سبک ضهبری  ،3ضهبری ت  یقی
 .5زنان

 
 مقدمه
نقهش مهمهی ضا    ،هر سازمان  نیرقی محرک ق یمنبع ضاهبرد ی ب  عن ان مهمتر کاضکنان

آنهان به     یهها  تص ضات ق ناهرش  ی بنابرا نمایند. دض جهت تحقق اهدا  سازمانی ای ا می
 تها نسهب  انسان ی. نارش ک خ اهد ب دسازمان اثر گذاض  یق اثر بخش ییشل شان دض کاضا
 "یشهل   یتضاها "است ک  از آن به  عنه ان    یضفتاض یا یدهبخش پد ینیتب  شل شان ع

 فرد نسبت ب  اباهاد کهاضش.   یمثبت ق من  یاست از باقضها یا یج نت ای  ق ش د می یرتاب
دض  یینقش بسهیا  یشل  یتضاا ی،شناسان سازمان ق ضقان یریتصاح  نظران مد منظر از

 یه  ح یه  ق از ا یهد نما یمه  ی اءکاض ا یرقیسازمان، بهداشت ق سومت ن یشرفتبهب د ق پ

                                                     
1 Leadership style 
2 Leadership style circuit - task-oriented 
3 Consolidated leadership style 
4 Relationship-oriented leadership style 
5 Job satisfaction for women 

از دق  یشهل   یتضاا ضقد. یهر سازمان ب  شماض م  یادیاز مسائد بن یشل  یتمساع  ضاا
رد: اقل یپهذ  یمه  یراز دق منبهع تهاث   یدضقن یتضاا .م ضد ت ج  است دضقنی ق بیرقنی  باد

که  بهر اثهر     یدق  عهذت  ؛شه د  یم یدشاز اشتلال ب  کاض عا ک  انسان صرفاً یاحساس عذت
 یت. ضاها دههد  مهی ب  انسان دسهت   یاجتماع یها یتانجا  مسئ ع یا یشرفتپ ی مشاهده

؛ ق  ل اسهت ق تحه  ییهر کاض اضتباط داضد ق ههر عحظه  دض حهال تل    یطمح یطبا شرا یرقنیب
بها ب ه ک کهاضی ق ضقانهی فهرد دض افهراد مخت هف مت هاقت          ها متناس  اهمیت ای  ضاایت

  ثرمه  یشل  یتبر ضاا یع امد متادد ق مخت   .(59، ص 1388)بختیاضنصر آبادی، است
است  یعام  ی ق با اضزش تر ی تر یتبا اهم یضهبرسبک عامد  یانم ی باشد، اما از ا یم

ههر   یهی آم یتم فق یاجرا زیرا؛  یدنما یم ی اءا یشل  یتدض تحقق ضاا ییک  نقش بسیا
 یشهل   یتضاها همراضی صمیمان  ق خاعصان  کاضکنهان بها مهدیر اسهت     مست ی   یا برنام 

 یتضاها  یجهاد با ا ت انند می یرانچرا ک  مدمهم است  یرشانمد یکاضکنان از سبک ضهبر
دض جهت ضشهد ق ت سها  همه      سازمان ب د عم ررد آنها ب  اهدا دض کاضکنان ق به یشل 

مدیر ب  عن ان نماینهده ضسهمی سهازمان بهرای      ؛(26، ص 2011 جانب  دست یابند )قق ،
دض نقهش ضهبهر سهازمان     ق قضی دض ضأس سازمان وراض داضد ایجاد هماهنای ق افیایش بهره

 ضد مه  یم ا ع ضهبرت اند سبرهای مت اقتی ضا دض هدایت نیرقی انسانی انتخاب کند.  می
ق ت سا   ی ها منجر ب  اضا پژقهش ی ا ی از پژقهشاران قاوع شده است، نتا یاضیت ج  بس

مهدیر،   یسبک ضهبر شده است. یرانمد یضهبر یها سبک ین دض زم یمخت   یها یتئ ض
ق چاه نای تاامهد بها کاضکنهان       یتههدا  یاز وهدضت ق ن ه ک بهرا    اقنح ه است اده  بیانار
ب  تحقق اههدا    تاکیدبنا ب   ضهبری یک مدیر های سبک(. 24، ص2011باشد)ققن،  می

احساسات، ضاهایت شهل ی ق ضفهاه کاضکنهان ،      دض مقابد تاکید برسازمانی ق انجا  قظایف 
  های فنی ق تخصصی کاض دض مقابد تاکید بر ضقابط بی  فردی، ت جه  مییان تاکید بر جنب 
ا، مییان ن ه ک  های فردی بی  اعض نیازهای کاضکنان، ق پذیرش ت اقت ب  عویق شخصی ق
، موحظهات  اعها  بخش دض آنهها، ترییبهات کهنهی   های  ق ایجاد اناییه آگاهان دض کاضکنان

شخصی ق چا نای تبیی  چشم انداز سازمان ب  کاضکنان، مییان مشاضکت دادن کاضکنان 
از  یبها دضجهات   ق مام الًهای سازمانی ق ت ج  ب  ب  ک کاضی ق ضقانی آنها  گیری دض تصمیم

وراض داضد قدض  ی تح ل آفر -مداض ق ضابط  مداض ی  قظ - کاضمداض یفشدت ق ااف دض دق  
ههر  ق مهر    ه ،     یعباضتنهد از: سهبرها   یمخت هف ضهبهر   یهها  ان اع سهبک  ی ب ی ا
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، موحظهات  اعها  بخش دض آنهها، ترییبهات کهنهی   های  ق ایجاد اناییه آگاهان دض کاضکنان

شخصی ق چا نای تبیی  چشم انداز سازمان ب  کاضکنان، مییان مشاضکت دادن کاضکنان 
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 نها   یقهی به   ه ض خوصه  سهبک ت       که   یمشهاضکت  ی،مش ضت یک،دم کرات یک،برقکرات
 (.23ص ،1381)مصدق ضاد،  یرندگ یم

ایه   تهاثیر  که    ها بی  زنان ق مردان اسهت  های آفرینش، قج د ت اقت  تییری از شا
 یسبک ضهبر یها مطاعا  ت اقت .برانایی است بح انتخاب سبک مدیریت آنها  دضت اقت 

دض سهازمان هها کمهک وابهد      یضهبهر  یهها  نقهش  یشرفتق پ یزنان ق مردان ب  اثر بخش
گران، ضفتاضههای کهنهی ق فرهری     پژقهش برخی ها ق بی ع ژیستاز نظر  .نماید یم یت جه

های اص ی ب  ص ضت کاتی، با هم فهرق داشهت  ق تحهت     زنان ق مردان دض پاضه ای از ص ت
بخشی از ت اقت های مردان  ،کنند ای مت اقت از یردیار، عمد می تاثیر جنسیت، ب  گ ن 
 عن ان نم د: ت ان میق زنان ضا ب  ص ضت زیر 

 های ترس، خشهم، تاجه ، آضامهش،     دض چهره زنان، هناا  گ ت ق گ  حاعت
اسهت. مهردان دض هناها  گه ش دادن،      ااطراب ق عذت ب  خ بی وابد ضقیت

 .ش د میخ نسرد ب ده ق چهره شان دچاض تلییرهای زیادی ن
 جه  به ده ق بهرای       ه  ق مبهاضزه   تماعی، مردان برتریدض صحن  زندگی اج

برتری خ د، بیشتر توش مهی کننهد. مهردان بیشهتر از زنهان، پرخاشهار ق       
ییراخووهی بیشهتری از خه د نشهان     تهاجمی هستند ق ضفتهاض خطرنهاو ق   

 دهند. می
 تصهدیق  ق تاییهد  مه ضد   ک  ش د می  حاصد  زمانی زنان، دض  م فقیت  احساس 

داننههد کهه  بهه    فههق ق بههااضزش مههیمههردان زمههانی خهه د ضا م گیرنههد. وههراض 
هایشان برسند ق اعتماد ب  ن س آنان زمانی باالست ک  دض انجا  کاضها  هد 

 م فق عمد کرده ق خ د ضا ثابت کرده باشند.
 دینامیک ق ییرایسهتا هسهتند.   بر خو  زنان مساید ق ثرقت از نظر مردان ،

کننهد ق به     پیرقزی بیشتر، توش مهی هم اضه دض جهت افیایش ق کس   آنها
  ض ک ی، مردان فیقنی     ب ده ق دض جست ق ج ی پیهرقزی بیشهترند ق   

 هستند.تر از زنان برای تحقق آضزقها ق اهدا  خ د بیشتر ضیسک پذیر
  دضصد بیشتر از مردان اسهت  15حدقد اضتباط بی  دق نیم کره ملی، دض زنان 

ق ت انایی بیشتری دض انجا  کاضهای مخت ف ق چند قظی   ای دض یک زمهان  
 دهند. ان میضا از خ د نش

 ضسهند ق   کننهد ق از کهد به  جهیء مهی      مردان با شی ه ویاسی، استدالل مهی
گیرند ق کمتر حااهر   خ اهان ا وعات بیشتری هستند، سریاتر تصمیم می

 می ش ند ب  اشتباه های خ د اعترا  کنند.
  ،ت عید ه ضم ن استرقژن )ه ضم ن جنسی زنان ( باع  کمتر شدن خشه نت

 ش د. می  زنان دض  ضوابت ق کاهش پرخاشاری، ابراز قج د
ههای ظریهف صهدا، عوئهم      نار هستند، ماهرانه  مت جه  آهنه     زنان جیئی

هها،   ها ق تلییرههای چههره شهده ق از ایه   ریهق به  عووه         ظاهری، حاعت
ق  1)قیتهام   برنهد  مقابد ب  خ بی ق سریع پهی مهی    ها ق ضقحی   ر اندیش 

 .(41-2014،45همراضان، 
 

ههای   کاتاً زنان  یا مردانه  دض شهلد   هیچ چییِ نظران ماتقدند از صاح برخی  یاز  رف
است که  به     "های جنسیتی ک یش "مخت ف قج د نداضد ق آنچ  ب  چشم می خ ضد فقط 

 ز کش ضی به  کشه ض دیاهر مت هاقت اسهت      ن نسبت داده شده ق آن نیی اگشل های گ نا
( ماتقدنهد که    1995ایا هی ق همرهاضانش )   عن ان نم ن  ب  .( 27، ص 2009، 2جنای )

های جنسیتی ارقضتی نداضد چرا ک  زنان ق مردان دض هناا  ای های نقهش    مطاعا  ت اقت
 باید بر هنجاضها ق اعیامات نقش ضسمی خ د ک  ت سط سازمان تایی  شهده  ضهبری صرفاً

 های یشگرااز  ر  دیار است، تاکید کنند. عذا ت اقتی نداضد ک  چ  جنسیتی ضهبر ش د،
 یجادها ا دض سازمان یضهبر یها نقش ی ایدض ا یتیجنس یت اقتها یی نسبت ب  تب یادیز

 "نظری  ی نقهش اجتمهاعی  "ق  "جنسیت مح ضی" رفداضان ضقیرردهای مثوًشده است 
شه ند، دض ای های    ب  قاسط  جنسیتشان از هم متمایی می گ ن  ک  افراد ماتقدند ک  همان

   (.104، ص2000، ک و) کنند های ضهبری نیی مت اقت عمد می نقش
ههای ضهبهری بهر ضاهایت      تهاثیر سهبک   دض تحقیق خ د ب  برضسی( 1389) و ی زاده 

اسههت اده از  شههل ی کاضکنههان مااقنههت  ههرم ق برنامهه  ق ب دجهه  ناجهها پرداخههت اق بهها   
ترمی ی ت سط کاضکنان ق مهدیران   های ترمی ی سبک ضهبری ق ضاایت شل ی پرسشنام 

ق ضاهایت   گهرا  ب  قج د ضابط  مثبت ق مستقیم بهی  سهبک ضهبهری ضابطه      ای  مجم ع 
ثر بر ضاایت شل ی کاضکنان زن ق ؤ( ب  برضسی ع امد م1388) شل ی دست یافت. ک دی
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 ضسهند ق   کننهد ق از کهد به  جهیء مهی      مردان با شی ه ویاسی، استدالل مهی
گیرند ق کمتر حااهر   خ اهان ا وعات بیشتری هستند، سریاتر تصمیم می

 می ش ند ب  اشتباه های خ د اعترا  کنند.
  ،ت عید ه ضم ن استرقژن )ه ضم ن جنسی زنان ( باع  کمتر شدن خشه نت

 ش د. می  زنان دض  ضوابت ق کاهش پرخاشاری، ابراز قج د
ههای ظریهف صهدا، عوئهم      نار هستند، ماهرانه  مت جه  آهنه     زنان جیئی

هها،   ها ق تلییرههای چههره شهده ق از ایه   ریهق به  عووه         ظاهری، حاعت
ق  1)قیتهام   برنهد  مقابد ب  خ بی ق سریع پهی مهی    ها ق ضقحی   ر اندیش 

 .(41-2014،45همراضان، 
 

ههای   کاتاً زنان  یا مردانه  دض شهلد   هیچ چییِ نظران ماتقدند از صاح برخی  یاز  رف
است که  به     "های جنسیتی ک یش "مخت ف قج د نداضد ق آنچ  ب  چشم می خ ضد فقط 

 ز کش ضی به  کشه ض دیاهر مت هاقت اسهت      ن نسبت داده شده ق آن نیی اگشل های گ نا
( ماتقدنهد که    1995ایا هی ق همرهاضانش )   عن ان نم ن  ب  .( 27، ص 2009، 2جنای )

های جنسیتی ارقضتی نداضد چرا ک  زنان ق مردان دض هناا  ای های نقهش    مطاعا  ت اقت
 باید بر هنجاضها ق اعیامات نقش ضسمی خ د ک  ت سط سازمان تایی  شهده  ضهبری صرفاً

 های یشگرااز  ر  دیار است، تاکید کنند. عذا ت اقتی نداضد ک  چ  جنسیتی ضهبر ش د،
 یجادها ا دض سازمان یضهبر یها نقش ی ایدض ا یتیجنس یت اقتها یی نسبت ب  تب یادیز

 "نظری  ی نقهش اجتمهاعی  "ق  "جنسیت مح ضی" رفداضان ضقیرردهای مثوًشده است 
شه ند، دض ای های    ب  قاسط  جنسیتشان از هم متمایی می گ ن  ک  افراد ماتقدند ک  همان

   (.104، ص2000، ک و) کنند های ضهبری نیی مت اقت عمد می نقش
ههای ضهبهری بهر ضاهایت      تهاثیر سهبک   دض تحقیق خ د ب  برضسی( 1389) و ی زاده 

اسههت اده از  شههل ی کاضکنههان مااقنههت  ههرم ق برنامهه  ق ب دجهه  ناجهها پرداخههت اق بهها   
ترمی ی ت سط کاضکنان ق مهدیران   های ترمی ی سبک ضهبری ق ضاایت شل ی پرسشنام 

ق ضاهایت   گهرا  ب  قج د ضابط  مثبت ق مستقیم بهی  سهبک ضهبهری ضابطه      ای  مجم ع 
ثر بر ضاایت شل ی کاضکنان زن ق ؤ( ب  برضسی ع امد م1388) شل ی دست یافت. ک دی
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ماعی تههران پرداخهت ق نتهای  به  دسهت آمهده از ایه         مرد دض شا  سازمان تامی  اجت
% کاضکنان سازمان تامی  اجتماعی شهر تههران از  84تحقیق بر ای  اساس است اض شد ک  

% ق از 81شلد خ د ضاایت داضند ق مییان ضاایت شل ی آنان از نح ه عم رهرد مهدیریت   
 باشهد.  کاضکنان زن مهی % ب ده ق ای  مییان دض کاضمندان مرد بیشتر از 64حق ق دضیافتی 

( به  برضسهی تهاثیر ت هاقت     2000) ک و "سبرهای ضهبری مدیران زن ق مرد" دض کتاب
گهرا ق   های ملی زنان ق مردان دض سبرهای مدیریتی آنها پرداخت  است ق مهردان ضا عمهد  

 "زن ق ت سها  " مارفهی نمه ده اسهت. زاههدی دض کتهاب      گهرا  تحه ل -ضابط  مداضزنان ضا 
مهدیران  مندی ق دسترسهی   ها برای کاست  تبایضات جنسیتی ق بهره( توش دقعت1386)

گیهری از از   ب  دستاقضدهای ت سا  ب  ص ضتی برابر ضا از جم   ضاهراضهای بههره  زن ق مرد
 نصهرآبادی  بختیاض های اکتسابی، زنان دانست  است. استادادهای کاتی، دانایی ق ت انمندی

نشهان   دض زنهان  ن ع شلد ق ضاایت شل ی ضقی بر IT( دض تحقیق خ د دض شرکت 1388)
 های شل ی ق سازمان بر ضاایت شل ی ق توش زنهان تاثیربیشهتری داضنهد.    داد ک  قیژگی

ق  بر قج د   ( ب  مقایس  سبک تح ل بخشی مدیران زن ق مرد پرداخت1389) آبادی زی 
بک ت اقتهای جنسیتی ق تاثیر آن بر سبک ضهبری مدیران ق تح ل بخش تر دانسهت  سه  

( ب  برضسی ق مقایسه   2009ق همراضان )  1جنای  .تاکید نم ده استضهبری مدیران زن 
نتیج  آن یافتند که  سهبک ضهبهری مهردان      دض سبک ضهبری مردان ق زنان پرداختند ق
 ق دسهت ق دعبازاسهت.   گهرا  تحه ل -ضابطه  مهداض  کاضمداضق مقتصدان  ق سبک ضهبری زنان 

 دض کشه ض چهی   ق مهردان  برضسهی سهطح مهدیریت سهازمانی زنهان      ب   (2013) 2یم شا
بهیش از نیمهی از مهدیران    دض سطح عاعی مدیریت ق  اکثر مردان آن یج نتدض پرداخت ق 

مهانع اصه ی عهد      نیی ای سقف شیش  اند دض ای  تحقیق سطح مدیریت میانی ب ده زن دض
رهی از فاکت ضههای   ی که  شناخت  پیشرفت گسترده زنان دض سطح مدیریت عاعی سازمان 

مقایسه  سهقف   به    (2013) 3کانسه   ای عد  خ دباقضی زنان ب ده است. ای  سقف شیش 
ق تهاثیر آن بهر سهبک     شیش  ای بر سر ضاه اضتقاء مدیران زن دض کشه ض ترکیه  ق فرانسه    

-ضابطه  مهداض  تاثیر آن بر   قآن تائید قج د ای  سقف  پرداخت ق نتیج انتخابی مدیریت 
ضیهم قجه د    یع ه  به د ق ایه   دض ههردق کشه ض   تر نم دن سهبک ضهبهری زنهان    گرا تح ل
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برضسهی سهبک   به    نیهی  (2013) ،1ماضجهت  .های مخت ف دض ای  کشه ضها اسهت   فرهن 
تر ازسهبک  گرا تح ل-ضابط  مداض پرداخت ق آن ضا محافظ  کاض ق ق مردضهبری مدیران زن 

   .یافت ضهبری مردان
افهیایش   بهرای با ت ج  ب  نقش مدیران دض اضتقهاء ضاهایت شهل ی کاضکنهان سهازمان      

تحقیهق   م جه د  یخوء پژقهشه  ق برای ضسیدن ب  اهدا  سازمانی همراضی ق توش آنان
ضاایت شل ی کاضکنان زن از سبک ضهبری مدیران زن ق ب  برضسی  ک حاار بر آن است 

ها  ی ت ص کیدس االت  یق برضس ییپاسخا   تا ام بپردازددانشااه اعیهراء)س(  دضمرد 
ههر چه     ینشق دسهت انهدکاضان دض جههت گهی     یران، مهد ییانض ضا ب  برنام  ییق ضاهراضها

به    یابیدسهت  به  منظه ض   ق  کاضکنهان  یشهل   یتضاای متناظر با بهب د یبهترسبک ضهبر
 :یداضائ  نما دانشااه ی ا سترتژیکق ا یاهدا   اساس

 مدیران ق ضاایت شل ی کاضکنان اضتباط ماناداضی قجه د داضد  آیا بی  سبک ضهبری 
آیا بی  جنسیت مدیران ق سبک ضهبری آنها با ضاایت شهل ی کاضکنهان اضتبها ی قجه د     

از سبک ضهبری مهدیران زن ق مهرد    )س(آیا ضاایت شل ی کاضکنان دانشااه اعیهرا داضد 
 از چه   رد ایه  دانشهااه  ای  دانشااه یری است ق یا خیر  سبک ضهبری مهدیران زن قمه  

وهراض   گهرا  تحه ل -ضابطه  مهداض  تها   کاضگرا-مداض قظی   ق دض کدا  وسمت  یف  ن عی است
دسهت آمهده    آیا نتای  ب  دهند  ضهبری کدا  یک ضا ترجیح میکاضکنان سبک   دگیر می

 های دیار مطابق با تحقیقات پیشی  دض م ضد سبک ضهبری مدیران زن ق مرد دض سازمان
خوء پژقهشهی   ب با ت ج   نیی صادق است  )س(دض دانشااه اعیهرا سازمانهای دیار(،)دض 

ضاایت شل ی کاضکنان دانشااه  ق برضسی م ج د دض ای  زمین ، پژقهش حاار ب  مقایس 
 .پردازد می از سبک ضهبری مدیران زن ق مرد ای  دانشااه )س(اعیهرا
 

 روش تحقیق
ق اوتبهاس از دق  ای  با اسهت اده از مطاعاهات کتابخانه     کاضبردی حاار –ع می  یقدض تحق

تهیه  ق   پرسشنام  محقق ساخت دق  JDI ق ضاایت شل ی LPCپرسشنام  سبک ضهبری 
 سهؤال، ق  13یری از پرسشنام  ها برای سنجش سبک ضهبهری مهدیران بها     تنظیم شد. 

از سهبک  م نه    سؤال بهرای سهنجش ضاهایت شهل ی کاضمنهدان      15 باپرسشنام  دیار 
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برضسهی سهبک   به    نیهی  (2013) ،1ماضجهت  .های مخت ف دض ای  کشه ضها اسهت   فرهن 
تر ازسهبک  گرا تح ل-ضابط  مداض پرداخت ق آن ضا محافظ  کاض ق ق مردضهبری مدیران زن 

   .یافت ضهبری مردان
افهیایش   بهرای با ت ج  ب  نقش مدیران دض اضتقهاء ضاهایت شهل ی کاضکنهان سهازمان      

تحقیهق   م جه د  یخوء پژقهشه  ق برای ضسیدن ب  اهدا  سازمانی همراضی ق توش آنان
ضاایت شل ی کاضکنان زن از سبک ضهبری مدیران زن ق ب  برضسی  ک حاار بر آن است 

ها  ی ت ص کیدس االت  یق برضس ییپاسخا   تا ام بپردازددانشااه اعیهراء)س(  دضمرد 
ههر چه     ینشق دسهت انهدکاضان دض جههت گهی     یران، مهد ییانض ضا ب  برنام  ییق ضاهراضها

به    یابیدسهت  به  منظه ض   ق  کاضکنهان  یشهل   یتضاای متناظر با بهب د یبهترسبک ضهبر
 :یداضائ  نما دانشااه ی ا سترتژیکق ا یاهدا   اساس

 مدیران ق ضاایت شل ی کاضکنان اضتباط ماناداضی قجه د داضد  آیا بی  سبک ضهبری 
آیا بی  جنسیت مدیران ق سبک ضهبری آنها با ضاایت شهل ی کاضکنهان اضتبها ی قجه د     

از سبک ضهبری مهدیران زن ق مهرد    )س(آیا ضاایت شل ی کاضکنان دانشااه اعیهرا داضد 
 از چه   رد ایه  دانشهااه  ای  دانشااه یری است ق یا خیر  سبک ضهبری مهدیران زن قمه  

وهراض   گهرا  تحه ل -ضابطه  مهداض  تها   کاضگرا-مداض قظی   ق دض کدا  وسمت  یف  ن عی است
دسهت آمهده    آیا نتای  ب  دهند  ضهبری کدا  یک ضا ترجیح میکاضکنان سبک   دگیر می

 های دیار مطابق با تحقیقات پیشی  دض م ضد سبک ضهبری مدیران زن ق مرد دض سازمان
خوء پژقهشهی   ب با ت ج   نیی صادق است  )س(دض دانشااه اعیهرا سازمانهای دیار(،)دض 

ضاایت شل ی کاضکنان دانشااه  ق برضسی م ج د دض ای  زمین ، پژقهش حاار ب  مقایس 
 .پردازد می از سبک ضهبری مدیران زن ق مرد ای  دانشااه )س(اعیهرا
 

 روش تحقیق
ق اوتبهاس از دق  ای  با اسهت اده از مطاعاهات کتابخانه     کاضبردی حاار –ع می  یقدض تحق

تهیه  ق   پرسشنام  محقق ساخت دق  JDI ق ضاایت شل ی LPCپرسشنام  سبک ضهبری 
 سهؤال، ق  13یری از پرسشنام  ها برای سنجش سبک ضهبهری مهدیران بها     تنظیم شد. 

از سهبک  م نه    سؤال بهرای سهنجش ضاهایت شهل ی کاضمنهدان      15 باپرسشنام  دیار 
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 تح ی هی  راحهی شهدند.    -ت صهی ی  ها س االت پرسشنام . ب د ضهبری مدیران مرد ق زن
ها دض میان جاما  آماضی ت زیع ق  تادادی از پرسشنام  ها، جهت برضسی پایایی پرسشنام 

گیری شد اری  آع ها بهرای    اری  آع ای کرقنباخ آنها اندازه SPSSافیاض  با است اده از نر 
ضاایت  اری  آع ا برای پرسشنام  مرب ط ب  ق 0.89مرب ط ب  سبک ضهبری پرسشنام  

که  ایه  اهرای      باشهد  مهی  0.82 مرد زن قمرتب  میانی  شل ی از سبک ضهبری مدیران
گهذاضی سه االت پرسشهنام  بها مقیهاس عیرهرت از        . نمره می آیند اعتباض مط  ب ب  شماض

ایانی پرسشها بخشهی جههت نظهر    ض بخش پق د م افق انجا  گرفت مخاعف تا کاموً کاموً
نیی ت سط چند ن ر از اساتید صاح  نظهر   ها پرسشنام . ضقایی سنجی کی ی وراض داده شد

دض ت زیع پرسشنام  هها جاماه  آمهاضی مه ضد نظهر       دض ای  عرص  م ضد تائید وراض گرفت.
 ،ن ر اسهت  130 ها آنک  تاداد  )س(بخش آم زش ق پژقهش دانشااه اعیهراء زن کاضمندان

که  به  ضقش تصهادفی     شهد ن هر   96« کرسی ق م ضگان»نم ن  آماضی با ت ج  ب  جدقل 
 دض بخش آماض استنبا ی از آزم ن خی دق پیرس ن است اده شده است.  اند. انتخاب شده
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 رضایت شغلی کارمندان با توجه به سبک رهبری مدیرانمقایسه  .2 جدول

 توجه به سبک رهبری مدیران رضایت شغلی کارمندان با
 میزان رضایتمندی

 
 سبک رهبری مدیران

 
 زیاد

 
 متوسط

 
 کم

 1/3 25 9/71 گرا تحول-رابطه مدار
 9/6 9/75 2/17 تلفیقی

 3/54 7/45 - کارگرا-مدار وظیفه 

دضصهد   3.1ب ده است ؛گرا تح ل-ضابط  مداضدض کاضمندانی ک  سبک ضهبری مدیرشان 
 ،بهاال دضصد ضاهایت شهل ی    71.9دضصد ضاایت شل ی مت سط ق  25ضاایت شل ی کم، 

 اند. داشت 
دضصد ضاایت شل ی  6.9دض کاضمندانی ک  سبک ضهبری مدیرشان ت  یقی ب ده است 

 اند. داشت  ،باالضاایت  17.2دضصد ضاایت شل ی مت سط ق  75.9کم، 
دضصهد   54.3ب ده اسهت  کاضگرا-مداض قظی   دض کاضمندانی ک  سبک ضهبری مدیرشان 

 ،بهاال دضصد ضاایت شل ی مت سط ق هیچ کس ضاهایت شهل ی    45.7ضاایت شل ی کم، 
 .اند نداشت 
 

 مقایسه رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران .3 جدول
 با عنایت بر جنسیت مدیران

 جنسیت مدیران، سبک رهبری و رضایتمندی کارکنان

 سبک رهبری

 مرد زن 
 2/51 8/15 گرا تحول-رابطه مدار

 5/38 8/29 تلفیقی
 3/10 4/54 کارگرا-مدار وظیفه 

 رضایت شغلی
 4/15 6/45 کم

 1/5 6/52 متوسط
 5/79 8/1 زیاد

 
دضصهد   38.5، گهرا  تح ل-ضابط  مداضدضصد  سبک ضهبری   51.2 دض بی  مدیران مرد
به ده   کهاضگرا -مهداض   قظی ه  دضصد سبک ضهبریشان از نه ع   10.3سبک ضهبری ت  یقی ق 

دضصهد   29.8، گهرا  تحه ل -مداض ضابط دضصد سبک ضهبری  15.8دض بی  مدیران زن  است.
داشت  انهد.از بهی     کاضگرا-مداض  قظی  دضصد سبک ضهبری  54.4سبک ضهبری ت  یقی ق 

 52.6دضصهد ضاهایت شهل ی کهم،      45.6کاضمندانی ک  جنسیت مدیرشان زن ب ده است 
داشت  اند.دض کاضمندانی که    باالدضصد ضاایت شل ی  1.8ق  دضصد ضاایت شل ی مت سط
دضصهد ضاهایت شهل ی    1.5 دضصد ضاایت شل ی کم، 15.4جنسیت مدیرشان مرد است 

 اند. داشت  باالدضصد ضاایت شل ی  79.5مت سط  ق 
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دضصهد   3.1ب ده است ؛گرا تح ل-ضابط  مداضدض کاضمندانی ک  سبک ضهبری مدیرشان 
 ،بهاال دضصد ضاهایت شهل ی    71.9دضصد ضاایت شل ی مت سط ق  25ضاایت شل ی کم، 

 اند. داشت 
دضصد ضاایت شل ی  6.9دض کاضمندانی ک  سبک ضهبری مدیرشان ت  یقی ب ده است 

 اند. داشت  ،باالضاایت  17.2دضصد ضاایت شل ی مت سط ق  75.9کم، 
دضصهد   54.3ب ده اسهت  کاضگرا-مداض قظی   دض کاضمندانی ک  سبک ضهبری مدیرشان 

 ،بهاال دضصد ضاایت شل ی مت سط ق هیچ کس ضاهایت شهل ی    45.7ضاایت شل ی کم، 
 .اند نداشت 
 

 مقایسه رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران .3 جدول
 با عنایت بر جنسیت مدیران
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 سبک رهبری

 مرد زن 
 2/51 8/15 گرا تحول-رابطه مدار

 5/38 8/29 تلفیقی
 3/10 4/54 کارگرا-مدار وظیفه 

 رضایت شغلی
 4/15 6/45 کم

 1/5 6/52 متوسط
 5/79 8/1 زیاد

 
دضصهد   38.5، گهرا  تح ل-ضابط  مداضدضصد  سبک ضهبری   51.2 دض بی  مدیران مرد
به ده   کهاضگرا -مهداض   قظی ه  دضصد سبک ضهبریشان از نه ع   10.3سبک ضهبری ت  یقی ق 

دضصهد   29.8، گهرا  تحه ل -مداض ضابط دضصد سبک ضهبری  15.8دض بی  مدیران زن  است.
داشت  انهد.از بهی     کاضگرا-مداض  قظی  دضصد سبک ضهبری  54.4سبک ضهبری ت  یقی ق 

 52.6دضصهد ضاهایت شهل ی کهم،      45.6کاضمندانی ک  جنسیت مدیرشان زن ب ده است 
داشت  اند.دض کاضمندانی که    باالدضصد ضاایت شل ی  1.8ق  دضصد ضاایت شل ی مت سط
دضصهد ضاهایت شهل ی    1.5 دضصد ضاایت شل ی کم، 15.4جنسیت مدیرشان مرد است 

 اند. داشت  باالدضصد ضاایت شل ی  79.5مت سط  ق 
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 نتایج آمار استنباطی
 :پیرس ن است اده شده است-برای برضسی س االت  پژقهش از آزم ن خی دق

 
 نتایج آزمون خی دو . 4 جدول

ق  یتدق دض م ضد جنس یآزم ن خ ی نتا
 یسبک ضهبر

 داضی سطح مانی دضج  آزادی داضقم

 0.000 2 22.544 پیرس ن-آماضه خی دق 
 0.000 2 24.652 نسبت دضستنمایی

   96 تاداد
نتای  آزم ن خی دق  سبک ضهبری ق 

 ضاایت شل ی
 داضی سطح مانی دضج  آزادی داضقم

 0.013 4 12.736 پیرس ن-آماضه خی دق 
 0.009 4 13.433 نسبت دضستنمایی

   96 تاداد
نتای  آزم ن خی دق دض م ضد جنسیت 

 مدیر ق ضاایت شل ی کاضکنان
 داضی سطح مانی دضج  آزادی داضقم

 0.06 3 12.584 پیرس ن-آماضه خی دق 
 0.003 3 14.257 نسبت دضستنمایی

   96 تاداد
 

آزم ن خی دق، دض م ضد اضتباط بی  جنسیت ق سبک ضهبری مهدیران برابهر بها    مقداض 
ت ق سهبک  دهد ک  بی  جنسهی  است ک  نشان می 0.000داضی  ق با سطح مانی 22.544

 داضی قج د داضد.ضهبری اضتباط آماضی مانا
دض م ضد اضتباط بی  سبک ضهبری ق ضاهایت شهل ی مقهداض آمهاضه خهی دق برابهر بها        

دهد بی  سبک ضهبری مهدیر   باشد ک  نشان می می 0.013سطح مانی داضی با  12.736
 .اضتباط آماضی ماناداضی قج د داضدق ضاایت شل ی کاضمندان 

دض م ضد اضتباط بی  جنسیت مدیر ق ضاایت شل ی کاضمنهدان مقهداض آمهاضه خهی دق     
یت دههد بهی  جنسه    ک  نشان مهی  باشد می 0.006داضی  دض سطح مانی 12.584برابر با 

   .داضی قج د داضد مدیر ق ضاایت شل ی کاضمندان اضتباط آماضی مانی

 نمودارها            
 

 
 سبک رهبری آنان و )س(جنسیت مدیران دانشگاه الزهرا. 1نمودار 

 

 
 )س(سبک رهبری مدیران دانشگاه الزهرا .2 نمودار

 این سبکو رضایت شغلی کارمندان آنان از 
 

 
 رضایت شغلی کارمندان جنسیت مدیر و. 3 نمودار

 )س(رهبری مدیران در دانشگاه الزهرا از سبک
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 )س(سبک رهبری مدیران دانشگاه الزهرا .2 نمودار

 این سبکو رضایت شغلی کارمندان آنان از 
 

 
 رضایت شغلی کارمندان جنسیت مدیر و. 3 نمودار
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 کیفی تحقیق–کمی های  تحلیل یافته
 پاسخ گ ت: ت ان میهای آماضی ب  پرسش های ای   پژقهش ب  شرم کید  مطابق با یافت 

   بی  سبک ضهبری مدیران ق ضاایت شل ی کاضکنان اضتباط ماناداضی قجه د
دض م ضد اضتباط بی  سبک ضهبری ق ضاایت شل ی مقهداض آمهاضه خهی     ؛داضد

 دههد  مهی ک  نشان  باشد می 0.013با سطح مانی داضی  12.736دق برابر با 
بی  سبک ضهبری مدیر ق ضاایت شل ی کاضمندان اضتباط آمهاضی مانهاداضی   

 قج د داضد .
  اضتبا ی بی  جنسیت مدیران ق سبک ضهبری آنها با ضاایت شل ی کاضکنان

دض م ضد اضتباط بی  جنسیت مدیر ق ضاهایت شهل ی کاضمنهدان     ؛قج د داضد
 باشهد  مهی  0.006داضی  دض سطح مانی 12.584مقداض آماضه خی دق برابر با 

بی  جنسهیت مهدیر ق ضاهایت شهل ی کاضمنهدان اضتبهاط        دهد میک  نشان 
 آماضی مانی داضی قج د داضد . 

  مهدیران  4/54گهرا ق   تحه ل -مرد ضابط  مداض % مدیران2/51سبک ضهبری %
 کاضگرا ب د.-مداض زن قظی  

 دق برابر  یمقداض آماضه خ یشل  یتق ضاا یسبک ضهبر ی دض م ضد اضتباط ب
 ی به  دههد  مهی که  نشهان    باشهد  می 0.013 یداض یبا سطح مان 12.736با 

قج د  یماناداض یکاضمندان اضتباط آماض یشل  یتق ضاا یرمد یسبک ضهبر
ضاایت شل ی کاضکنان دانشااه اعیهراء)س( از سبک ضهبری مهدیران  ق  داضد

)ضابطه    زن ق مرد مت اقت است  ق کاضکنان ازسهبک ضهبهری مهدیران مهرد    
( ضااهی تهر   کهاضگرا -کاضمهداض ) گرا(نسبت ب  سبک ضهبری زنهان  تح ل-مداض

 هستند.    
  ب  دست آمهده دض مه ضد سهبک ضهبهری مهدیران زن ق مهرد دض       یافت  های

سازمان های دیار مطابق بها تحقیقهات پیشهی )دض سهازمانهای دیاهر(، دض      
ههای    بق پیشهین  اضائه  شهده دض سهازمان     نب د؛دانشااه اعیهرا)س( صادق 

-مهداض  کاضگرای مهردان ق ضابطه   -مداض  مشاب  عرس م ضد مذک ض یانی قظی  
 .دهد میا نشان گرای زنان ض تح ل

  از منظهر کاضکنهان    )س(دض دانشهااه اعیههراء  های ت صی ی تحقیق،   بق یافت
مشهروت  مرتبه  میهانی    بیشهتر از مهدیران زن  مرتبه  میهانی   مدیران مهرد  

نمایند ق دض زمین  های مخت ف از جم   حق اسهت اده   خان ادگی ضا دضو می
کاضکنهان ق... بیشهتر   های استحقاوی، مداضابامشهروت خهان ادگی    از مرخصی

نماینههد ق دض مجمهه ع از نظههر مشههاضکت دادن کاضمنههدان دض   همراهههی مههی
یران نسبت به  مهد   پذیری ق حس  خ ق ی سازمانی، اناطا  ها گیری تصمیم

هستند ایه  بهدی  مانها اسهت که  سهبک ضهبهری مهدیران مهرد           بهتر زن
ن اسهت ق  از مهدیران ز  تهر(  تر/مشهاضکتی  )حمهایتی  تر ان گر تح ل-مداض ضابط 

هسهتند. کاضکنهان خ اههان     تهر  ضاای کاضکنان از سبک ضهبری مدیران مرد
مشهترو   ههای   گذاضی هد  ها ق گیری پذیری بیشتر مدیران، تصمیم اناطا 

 گرا است. تح ل-مداض ق ای  همان سبک ضهبری ضابط  دض دانشااه ب دند
 

 گیری نتیجه
(، 1388نصهرآبادی )  تحقیقات بختیاضتحقیق، م ید ق هماهن  با   های حاصد از ای  یافت 

از ع امهد   ی( مبنی بر اینر  سبک ضهبهری مهدیران یره   1389) زاده ، و ی(1388ک دی )
، (2000) که و باشد ق برخو  نتیج  تحقیقات  م ثر بر ضاایت شل ی کاضکنان است می

( مبنی بر اینره  سهبک   1389) آبادی (، زی 2009ق همراضان )1(، جنای 2013) ماضجت
)کاضمداضتر( از سبک مدیریتی زنان است، ب د.سبک  ترکاضگرا-مداض  قظی  مدیریتی مردان 

تر از مدیران مرد دض ای  دانشهااه  کاضگرا-مداض  قظی   )س(ضهبری مدیران زن دانشااه اعیهرا
 یسهازمان ق نظهم   یریگ کم اناطا  ق با دوت ق سخت ی،احساس یرزنان ی یریتمدب ده ق 
کاضکنهان ضا م جه     منهدی  یتم اضد مهذک ض عهد  ضاها    یهمراه است ک  دض برخ یخاص
خه د برخه ضد    یریتح زة تحت مهد  دض یشتریب تامدمردان با  ک  یاست دض حاع یدهگرد

 یهق امه ض ق تطب  یدتسهه  یبهرا  یخاصه  یها ی هاز ضاهراضها ق ش یندنما ینم ده ق توش م
دض  (2013) ( ق کانسه  2013) ینهد. شهایم   با مشهروت کاضمنهدان؛ اسهت اده نما    یطشرا

تحقیقات خ د ب  قج د سقف شیش  ای ب  عن ان عامد م ثر بر انتخهاب سهبک ضهبهری    
ان  ت سط زنان  اشاضه نم ده اند ک  نتهای   ایه  تحقیهق دض دانشهااه     گر تح ل-ضابط  مداض

 تشریحی انجها  شهده    -های کی ی پرسش پاسخبا ت ج  ب  تح ید تصدیق نشد؛ )س(اعیهرا
توش مهدیران مهرد بهرای ج ه  ضاهایت کاضکنهان ق        -1 :امر ناشی ش د س ای  نتای  از

                                                     
1 Jeanine 
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نمایند ق دض زمین  های مخت ف از جم   حق اسهت اده   خان ادگی ضا دضو می
کاضکنهان ق... بیشهتر   های استحقاوی، مداضابامشهروت خهان ادگی    از مرخصی

نماینههد ق دض مجمهه ع از نظههر مشههاضکت دادن کاضمنههدان دض   همراهههی مههی
یران نسبت به  مهد   پذیری ق حس  خ ق ی سازمانی، اناطا  ها گیری تصمیم

هستند ایه  بهدی  مانها اسهت که  سهبک ضهبهری مهدیران مهرد           بهتر زن
ن اسهت ق  از مهدیران ز  تهر(  تر/مشهاضکتی  )حمهایتی  تر ان گر تح ل-مداض ضابط 

هسهتند. کاضکنهان خ اههان     تهر  ضاای کاضکنان از سبک ضهبری مدیران مرد
مشهترو   ههای   گذاضی هد  ها ق گیری پذیری بیشتر مدیران، تصمیم اناطا 

 گرا است. تح ل-مداض ق ای  همان سبک ضهبری ضابط  دض دانشااه ب دند
 

 گیری نتیجه
(، 1388نصهرآبادی )  تحقیقات بختیاضتحقیق، م ید ق هماهن  با   های حاصد از ای  یافت 

از ع امهد   ی( مبنی بر اینر  سبک ضهبهری مهدیران یره   1389) زاده ، و ی(1388ک دی )
، (2000) که و باشد ق برخو  نتیج  تحقیقات  م ثر بر ضاایت شل ی کاضکنان است می

( مبنی بر اینره  سهبک   1389) آبادی (، زی 2009ق همراضان )1(، جنای 2013) ماضجت
)کاضمداضتر( از سبک مدیریتی زنان است، ب د.سبک  ترکاضگرا-مداض  قظی  مدیریتی مردان 

تر از مدیران مرد دض ای  دانشهااه  کاضگرا-مداض  قظی   )س(ضهبری مدیران زن دانشااه اعیهرا
 یسهازمان ق نظهم   یریگ کم اناطا  ق با دوت ق سخت ی،احساس یرزنان ی یریتمدب ده ق 
کاضکنهان ضا م جه     منهدی  یتم اضد مهذک ض عهد  ضاها    یهمراه است ک  دض برخ یخاص
خه د برخه ضد    یریتح زة تحت مهد  دض یشتریب تامدمردان با  ک  یاست دض حاع یدهگرد

 یهق امه ض ق تطب  یدتسهه  یبهرا  یخاصه  یها ی هاز ضاهراضها ق ش یندنما ینم ده ق توش م
دض  (2013) ( ق کانسه  2013) ینهد. شهایم   با مشهروت کاضمنهدان؛ اسهت اده نما    یطشرا

تحقیقات خ د ب  قج د سقف شیش  ای ب  عن ان عامد م ثر بر انتخهاب سهبک ضهبهری    
ان  ت سط زنان  اشاضه نم ده اند ک  نتهای   ایه  تحقیهق دض دانشهااه     گر تح ل-ضابط  مداض

 تشریحی انجها  شهده    -های کی ی پرسش پاسخبا ت ج  ب  تح ید تصدیق نشد؛ )س(اعیهرا
توش مهدیران مهرد بهرای ج ه  ضاهایت کاضکنهان ق        -1 :امر ناشی ش د س ای  نتای  از

                                                     
1 Jeanine 
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ضسهد سهقف شیشه  ای     دضیافت م وایتهای شل ی مناس  دض محیطی که  به  نظهر مهی    
مجم عه  ق   یهر ز یتجنس ت اقت دض -2دستیابی ب  اضتقاء شل ی برای مردان مطرم است. 

جدیت زنان بهرای   -3 .یردیارمداض دق جنس نسبت ب   ق حرمت ییآم ن ع تااموت احترا 
ها ق شهدت عمهد به  خهر  دادن دض اجهرای       گیری اثبات ت ان مدیریتی خ یش با سخت

 کاضکنان از ای  سبک ضهبری.    از آنها ق عد  ت ج  ب  ناضاایتی و انی  ق عد  عدقل
مشهاضکت   دانشهااه از  یع مه  یندهایق بهب د فرآ یاداض -یآم زشن  خدمات یاضائ  به

حاصهد   یشهان آن ق اضائ  خدمات مستمر، مط  ب ق مه ثر ت سهط ا   یانسان یها یرقن ی ک 
مرب  ه    یرمهد  یکاضکنان از سبک ضهبر یشل  یتمشاضکت خاعصان  با ضاا ی ا .ش د می
ق مسائد کاضکنهان   یشل  یتاها نسبت ب  ضا سازمان یرانهر اندازه مد؛ خ اهد شد یجادا

سطح  یشعوقه بر افیا یمنطق یییض با برنام  ت انند یداشت  باشند، بهتر م یشتریقو   ب
 ،1389زاده،  ی)و ه  آقضندفراهم  ییسازمان ضا ن یکاضکنان م جبات اضتقاء ق بهره قض یتضاا
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پهژقهش بها ضقش    یه  ؛ م ضد ت ج  وراض داد.الز  ب  ککر است که  ا خاص بان ان یطدض مح
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بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن
ساله ساکن شهر تبریز(15-50)مطالعه موردی زنان متأهل 

راد *فیروز

**حمیده ثوابی

چکیده
از لحاظ ساات  سانو س سا   کشوری در حال انتقال عنوان ایران به

دهه، ایتوسعه کارد طو را تهرباه کااه باارسری ساریعو اتیر های
جمعی  فرزندآسری در بارسری س های انسانو با دس جنبه زیساتو ساس .

عواما  نناساایو این م العاه از انهام هدف اس . ارتباط اجتماعو در
بارسری اسا .اجتماعو مرتبط با میماایگرای به رس  تحقیاپ ، باا

از رس 15-50زن متاه 460اطالعات مورد نیاز باه نهر تبریز ساله
آماد  اسا . نتاای ای چناد مرحهاهگیاری توناهنمونه باه دسا  ای
از تحهی بدس چند متغیر  نشان دادندآمد  دس متغیر  س باسرهای ، های

گرای به عام  در باامذهبو مهمترین باارسری زناان اسا . ب وریباه
چند متغیر توجه به یافته رگرسیون از باا ، های حاص  مذهبو باسرهای

زناان دارد س در21 بارسری گرای به را در میزان سهم درصد بیشترین
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