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چکیده

هر اندازه مدیران سازمانها نسبت به ضاهایت شهل ی کاضکنهان قوه
بیشتری داشت باشند ،بهتر میت انند با برنام ضیهیی منطقهی عهوقه بهر
افیایش سطح ضاایت شل ی آنها م جبات اضتقاء ق بههرهقضی سهازمان ضا
فراهم آقضند .دض و مهرق مطاعاهات انسهانی ایه امهر از اهمیهت بسهیایی
برخ ضداض است ق ای پژقهش بر آن است تا با برضسی ق مقایس ضاهایت
شل یکاضکنان زن از سبک ضهبری مدیرانِ میانی زن ق مرد دض دانشهااه
اعیهههراء(س) ت صههی ههها ق ضاهراضهههایی ضا ب ه برنام ه ضیههیان ،مههدیران ق
دستاندضکاضان دض جهت گیینش هر چ بهتر سبک منهت به ضاهایت
شل ی کاضکنان زن اضائه نمایهد ق بهدی ترتیه سهطح کمهی ق کی هی
عم ررد دانشااه اضتقاء یابد .ای پژقهش بها اسهت اده از دق پرسشهنام ی
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محقق ساخت دض زمین ضاایت شل ی ق سهبک ضهبهری مهدیران انجها
گرفت است .ب منظه ض تح یهد داده هها دض دق سهطح آمهاض ت صهی ی ق
اسههتنبا ی از نههر افههیاض  spssق آزم ه ن آمههاضی همبسههتای خههی دق -
پیرس ن است اده شده است .ای تحقیق سبک ضهبهری مهدیران زن دض
دانشااه اعیهراء(س) ضا کاضمداض -قظی گرا ق سبک ضهبری مدیران مهرد ضا
ضابط مداض-تح لگرا یافت ق ضاایت شل ی کاضمندان از سهبک ضهبهری
مدیران میانی مرد ضا بیشتر میداند ک دض تح ید آن میت ان ب ضقحیه
اثبات مدیریتی از س ی زنان ق عب ض از سقف شیش ای از جان مردان با
ت ج ب مدیریت دض محیط خاص بان ان اشاضه نم د.الز به ککهر اسهت
ک ای پژقهش با ضقش ت صی ی -تح ی ی ق دض محدقده زمانی سال-91
 90ص ضت پذیرفت است.
واژگان کلیدی

1

2

سبک ضهبری مدیران  ،سبک ضهبهری کاضمهداض – قظی ه گهرا  ،سهبک
ضهبری ت یقی ،3سبک ضهبری ضابط مداض-تحه لگهرا ،4ضاهایت شهل ی
زنان.5

مقدمه

کاضکنان ب عن ان مهمتری منبع ضاهبردی ق نیرقی محرک هر سازمان ،نقهش مهمهی ضا
دض جهت تحقق اهدا سازمانی ای ا مینمایند .بنابرای تص ضات ق ناهرشههای آنهان به
شل شان دض کاضایی ق اثر بخشی سازمان اثر گذاض خ اهد ب د .نارش ک ی انسانها نسهبت
ب شل شان عینیت بخش پدیدهای ضفتاضی است ک از آن به عنه ان "ضاهایت شهل ی"
تابیر میش د ق ای نتیج ای است از باقضهای مثبت ق من ی فرد نسبت ب اباهاد کهاضش.
از منظر صاح نظران مدیریت ق ضقانشناسان سازمانی ،ضاایت شل ی نقش بسهیایی دض
بهب د ق پیشرفت سازمان ،بهداشت ق سومت نیرقی کاض ای اء مهینمایهد ق از ایه حیه

1 Leadership style
2 Leadership style circuit - task-oriented
3 Consolidated leadership style
4 Relationship-oriented leadership style
5 Job satisfaction for women
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مساع ضاایت شل ی از مسائد بنیادی هر سازمان ب شماض می ضقد .ضاایت شهل ی از دق
باد دضقنی ق بیرقنی م ضد ت ج است .ضاایت دضقنی از دق منبهع تهاثیر مهیپهذیرد :اقل
احساس عذتی ک انسان صرفاً از اشتلال ب کاض عایدش میشه د؛ دق عهذتی که بهر اثهر
مشاهدهی پیشرفت یا انجا مسئ عیتهای اجتماعی ب انسان دسهت مهیدههد .ضاهایت
بیرقنی با شرایط محیط کاض اضتباط داضد ق ههر عحظه دض حهال تلییهر ق تحه ل اسهت؛ ق
اهمیت ای ضاایتها متناس بها ب ه ک کهاضی ق ضقانهی فهرد دض افهراد مخت هف مت هاقت
است(بختیاضنصر آبادی ،1388 ،ص  .)59ع امد متادد ق مخت ی بر ضاایت شل ی مه ثر
میباشد ،اما از ای میان عامد سبک ضهبری با اهمیت تری ق با اضزش تری عام ی است
ک نقش بسیایی دض تحقق ضاایت شل ی ای اء می نماید ؛ زیرا اجرای م فقیت آمیهی ههر
برنام ای مست ی همراضی صمیمان ق خاعصان کاضکنهان بها مهدیر اسهت ضاهایت شهل ی
کاضکنان از سبک ضهبری مدیرشان مهم است چرا ک مدیران میت انند با ایجهاد ضاهایت
شل ی دض کاضکنان ق بهب د عم ررد آنها ب اهدا سازمان دض جهت ضشهد ق ت سها همه
جانب دست یابند (قق  ،2011 ،ص )26؛ مدیر ب عن ان نماینهده ضسهمی سهازمان بهرای
ایجاد هماهنای ق افیایش بهرهقضی دض ضأس سازمان وراض داضد ق دض نقهش ضهبهر سهازمان
میت اند سبرهای مت اقتی ضا دض هدایت نیرقی انسانی انتخاب کند .م ا ع ضهبری مه ضد
ت ج بسیاضی از پژقهشاران قاوع شده است ،نتای ای پژقهشها منجر ب اضای ق ت سا
تئ ضیهای مخت ی دض زمین سبکهای ضهبری مدیران شده است .سبک ضهبری مهدیر،
بیانار نح ه است اده اق از وهدضت ق ن ه ک بهرای ههدایت ق چاه نای تاامهد بها کاضکنهان
میباشد(ققن ،2011 ،ص .)24سبکهای ضهبری یک مدیر بنا ب تاکید ب تحقق اههدا
سازمانی ق انجا قظایف دض مقابد تاکید بر احساسات ،ضاهایت شهل ی ق ضفهاه کاضکنهان ،
مییان تاکید بر جنب های فنی ق تخصصی کاض دض مقابد تاکید بر ضقابط بی فردی ،ت جه
ب عویق شخصی ق نیازهای کاضکنان ،ق پذیرش ت اقتهای فردی بی اعضا ،مییان ن ه ک
آگاهان دض کاضکنان ق ایجاد اناییههای اعها بخش دض آنهها ،ترییبهات کهنهی ،موحظهات
شخصی ق چا نای تبیی چشم انداز سازمان ب کاضکنان ،مییان مشاضکت دادن کاضکنان
دض تصمیمگیریهای سازمانی ق ت ج ب ب ک کاضی ق ضقانی آنها ق مام الً بها دضجهاتی از
شدت ق ااف دض دق یف کاضمداض  -قظی مداض ق ضابط مداض -تح ل آفری وراض داضد قدض
ه ،
ای بی ان اع سهبکههای مخت هف ضهبهری عباضتنهد از :سهبرهای ههر ق مهر
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ه ض خوصه سهبک ت یقهی نها

برقکراتیک ،دم کراتیک ،مش ضتی ،مشهاضکتی که به
میگیرند (مصدق ضاد ،1381 ،ص.)23
یری از شا تیهای آفرینش ،قج د ت اقتها بی زنان ق مردان اسهت که تهاثیر ایه
ت اقت دض انتخاب سبک مدیریت آنها بح برانایی است .مطاعا ت اقتهای سبک ضهبری
زنان ق مردان ب اثر بخشی ق پیشرفت نقهشههای ضهبهری دض سهازمان هها کمهک وابهد
ت جهی مینماید .از نظر بی ع ژیستها ق برخی پژقهشگران ،ضفتاضههای کهنهی ق فرهری
زنان ق مردان دض پاضه ای از ص تهای اص ی ب ص ضت کاتی ،با هم فهرق داشهت ق تحهت
تاثیر جنسیت ،ب گ ن ای مت اقت از یردیار ،عمد میکنند ،بخشی از ت اقت های مردان
ق زنان ضا ب ص ضت زیر میت ان عن ان نم د:
 دض چهره زنان ،هناا گ ت ق گ حاعتهای ترس ،خشهم ،تاجه  ،آضامهش،
ااطراب ق عذت ب خ بی وابد ضقیتاسهت .مهردان دض هناها گه ش دادن،
خ نسرد ب ده ق چهره شان دچاض تلییرهای زیادی نمیش د.

 دض صحن زندگی اجتماعی ،مردان برتری ه ق مبهاضزهجه به ده ق بهرای
برتری خ د ،بیشتر توش مهی کننهد .مهردان بیشهتر از زنهان ،پرخاشهار ق
تهاجمی هستند ق ضفتهاض خطرنهاو ق ییراخووهی بیشهتری از خه د نشهان
میدهند.

 احساس م فقیت دض زنان ،زمانی حاصد میش د ک مه ضد تاییهد ق تصهدیق
وههراض گیرنههد .مههردان زمههانی خ ه د ضا م فههق ق بههااضزش مههیداننههد ک ه ب ه
هد هایشان برسند ق اعتماد ب ن س آنان زمانی باالست ک دض انجا کاضها
م فق عمد کرده ق خ د ضا ثابت کرده باشند.
 مساید ق ثرقت از نظر مردان بر خو زنان ،دینامیک ق ییرایسهتا هسهتند.
آنها هم اضه دض جهت افیایش ق کس پیرقزی بیشتر ،توش مهیکننهد ق به
ب ده ق دض جست ق ج ی پیهرقزی بیشهترند ق
ض ک ی ،مردان فیقنی
برای تحقق آضزقها ق اهدا خ د بیشتر ضیسک پذیرتر از زنان هستند.

 اضتباط بی دق نیم کره ملی ،دض زنان حدقد  15دضصد بیشتر از مردان اسهت
ق ت انایی بیشتری دض انجا کاضهای مخت ف ق چند قظی ای دض یک زمهان
ضا از خ د نشان میدهند.
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 مردان با شی ه ویاسی ،استدالل مهیکننهد ق از کهد به جهیء مهیضسهند ق
خ اهان ا وعات بیشتری هستند ،سریاتر تصمیم میگیرند ق کمتر حااهر
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،
کاهش پرخاشاری ،ابراز قج د ق ضوابت دض زنان میش د.

 زنان جیئینار هستند ،ماهرانه مت جه آهنه ههای ظریهف صهدا ،عوئهم
ظاهری ،حاعت ها ق تلییرههای چههره شهده ق از ایه ریهق به عووه هها،
اندیش ها ق ضقحی ر مقابد ب خ بی ق سریع پهی مهیبرنهد (قیتهام  1ق
همراضان.)41-45،2014 ،
از رفی برخی از صاح نظران ماتقدند هیچ چییِ کاتاً زنان یا مردانه دض شهلدههای
مخت ف قج د نداضد ق آنچ ب چشم می خ ضد فقط "ک یش های جنسیتی" است که به
شل های گ ناگ ن نسبت داده شده ق آن نیی از کش ضی به کشه ض دیاهر مت هاقت اسهت
(جنای  ،2009 ،2ص  . )27ب عن ان نم ن ایا هی ق همرهاضانش ( )1995ماتقدنهد که
مطاعا ت اقتهای جنسیتی ارقضتی نداضد چرا ک زنان ق مردان دض هناا ای های نقهش
ضهبری صرفاً باید بر هنجاضها ق اعیامات نقش ضسمی خ د ک ت سط سازمان تایی شهده
است ،تاکید کنند .عذا ت اقتی نداضد ک چ جنسیتی ضهبر ش د ،از ر دیارگرایشهای
زیادی نسبت ب تبیی ت اقتهای جنسیتی دض ای ای نقشهای ضهبری دض سازمانها ایجاد
شده است مثوً رفداضان ضقیرردهای"جنسیت مح ضی" ق "نظری ی نقهش اجتمهاعی"
ماتقدند ک همانگ ن ک افراد ب قاسط جنسیتشان از هم متمایی میشه ند ،دض ای های
نقشهای ضهبری نیی مت اقت عمد میکنند (ک و ،2000 ،ص.)104

و ی زاده ( )1389دض تحقیق خ د ب برضسی تهاثیر سهبکههای ضهبهری بهر ضاهایت
شههل ی کاضکنههان مااقنههت ههرم ق برنامهه ق ب دجهه ناجهها پرداخههت اق بهها اسههت اده از
پرسشنام های ترمی ی سبک ضهبری ق ضاایت شل ی ترمی ی ت سط کاضکنان ق مهدیران
ای مجم ع ب قج د ضابط مثبت ق مستقیم بهی سهبک ضهبهری ضابطه گهرا ق ضاهایت
شل ی دست یافت .ک دی ( )1388ب برضسی ع امد مؤثر بر ضاایت شل ی کاضکنان زن ق
1 Wittmann
2 Jeanine
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مرد دض شا سازمان تامی اجت ماعی تههران پرداخهت ق نتهای به دسهت آمهده از ایه
تحقیق بر ای اساس است اض شد ک  %84کاضکنان سازمان تامی اجتماعی شهر تههران از
شلد خ د ضاایت داضند ق مییان ضاایت شل ی آنان از نح ه عم رهرد مهدیریت  %81ق از
حق ق دضیافتی  %64ب ده ق ای مییان دض کاضمندان مرد بیشتر از کاضکنان زن مهیباشهد.
دض کتاب "سبرهای ضهبری مدیران زن ق مرد" ک و ( )2000به برضسهی تهاثیر ت هاقت
های ملی زنان ق مردان دض سبرهای مدیریتی آنها پرداخت است ق مهردان ضا عمهدگهرا ق
زنان ضا ضابط مداض-تحه لگهرا مارفهی نمه ده اسهت .زاههدی دض کتهاب "زن ق ت سها "
( )1386توش دقعتها برای کاست تبایضات جنسیتی ق بهرهمندی ق دسترسهی مهدیران
زن ق مرد ب دستاقضدهای ت سا ب ص ضتی برابر ضا از جم ضاهراضهای بههرهگیهری از از
استادادهای کاتی ،دانایی ق ت انمندیهای اکتسابی ،زنان دانست است .بختیاض نصهرآبادی
( )1388دض تحقیق خ د دض شرکت  ITبر ضقی ن ع شلد ق ضاایت شل ی دض زنهان نشهان
داد ک قیژگیهای شل ی ق سازمان بر ضاایت شل ی ق توش زنهان تاثیربیشهتری داضنهد.
زی آبادی ( )1389ب مقایس سبک تح ل بخشی مدیران زن ق مرد پرداخت ق بر قج د
ت اقتهای جنسیتی ق تاثیر آن بر سبک ضهبری مدیران ق تح ل بخش تر دانسهت سهبک
ضهبری مدیران زن تاکید نم ده است .جنای  1ق همراضان (  )2009ب برضسی ق مقایسه
سبک ضهبری مردان ق زنان پرداختند ق دض نتیج آن یافتند که سهبک ضهبهری مهردان
کاضمداضق مقتصدان ق سبک ضهبری زنان ضابطه مهداض-تحه لگهرا ق دسهت ق دعبازاسهت.
شایم  )2013( 2ب برضسهی سهطح مهدیریت سهازمانی زنهان ق مهردان دض کشه ض چهی
پرداخت ق دض نتیج آن اکثر مردان دض سطح عاعی مدیریت ق بهیش از نیمهی از مهدیران
زن دض سطح مدیریت میانی ب دهاند دض ای تحقیق سقف شیش ای نیی مهانع اصه ی عهد
پیشرفت گسترده زنان دض سطح مدیریت عاعی سازمان شناخت که یرهی از فاکت ضههای
ای سقف شیش ای عد خ دباقضی زنان ب ده است .کانسه  )2013( 3به مقایسه سهقف
شیش ای بر سر ضاه اضتقاء مدیران زن دض کشه ض ترکیه ق فرانسه ق تهاثیر آن بهر سهبک
انتخابی مدیریت پرداخت ق نتیج آن تائید قج د ای سقف ق تاثیر آن بر ضابطه مهداض-
تح لگراتر نم دن سهبک ضهبهری زنهان دض ههردق کشه ض به د ق ایه ع هیضیهم قجه د

1 Jeanine
2 Shimin
3 Cansu
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فرهن های مخت ف دض ای کشه ضها اسهت .ماضجهت )2013( ،1نیهی به برضسهی سهبک
ضهبری مدیران زن ق مرد پرداخت ق آن ضا محافظ کاض ق ضابط مداض-تح لگراتر ازسهبک
ضهبری مردان یافت.
با ت ج ب نقش مدیران دض اضتقهاء ضاهایت شهل ی کاضکنهان سهازمان بهرای افهیایش
همراضی ق توش آنان برای ضسیدن ب اهدا سازمانی ق خوء پژقهشهی م جه د تحقیهق
حاار بر آن است ک ب برضسی ضاایت شل ی کاضکنان زن از سبک ضهبری مدیران زن ق
مرد دض دانشااه اعیهراء(س) بپردازد تا ام پاسخا یی ق برضسی س االت کید ت صی ها
ق ضاهراضهایی ضا ب برنام ضییان ،مهدیران ق دسهت انهدکاضان دض جههت گهیینش ههر چه
بهترسبک ضهبریی متناظر با بهب د ضاایت شهل ی کاضکنهان ق به منظه ض دسهتیابی به
اهدا اساسی ق استرتژیک ای دانشااه اضائ نماید:
آیا بی سبک ضهبری مدیران ق ضاایت شل ی کاضکنان اضتباط ماناداضی قجه د داضد
آیا بی جنسیت مدیران ق سبک ضهبری آنها با ضاایت شهل ی کاضکنهان اضتبها ی قجه د
داضد آیا ضاایت شل ی کاضکنان دانشااه اعیهرا(س) از سبک ضهبری مهدیران زن ق مهرد
ای دانشااه یری است ق یا خیر سبک ضهبری مهدیران زن قمهرد ایه دانشهااه از چه
ن عی است ق دض کدا وسمت یف قظی مداض-کاضگرا تها ضابطه مهداض-تحه لگهرا وهراض
میگیرد کاضکنان سبک ضهبری کدا یک ضا ترجیح میدهند آیا نتای ب دسهت آمهده
دض م ضد سبک ضهبری مدیران زن ق مرد دض سازمانهای دیار مطابق با تحقیقات پیشی
(دض سازمانهای دیار) ،دض دانشااه اعیهرا(س) نیی صادق است با ت ج ب خوء پژقهشهی
م ج د دض ای زمین  ،پژقهش حاار ب مقایس ق برضسی ضاایت شل ی کاضکنان دانشااه
اعیهرا(س) از سبک ضهبری مدیران زن ق مرد ای دانشااه میپردازد.
روش تحقیق

دض تحقیق ع می – کاضبردی حاار با اسهت اده از مطاعاهات کتابخانه ای ق اوتبهاس از دق
پرسشنام سبک ضهبری  LPCق ضاایت شل ی  JDIدق پرسشنام محقق ساخت تهیه ق
تنظیم شد .یری از پرسشنام ها برای سنجش سبک ضهبهری مهدیران بها  13سهؤال ،ق
پرسشنام دیار با  15سؤال بهرای سهنجش ضاهایت شهل ی کاضمنهدان م نه از سهبک

1 Marjut

118

دورة  ،3شمارة  ،1بهار و تابستان 1394

مطالعات زن و خانواده

ضهبری مدیران مرد ق زن ب د .س االت پرسشنام ها ت صهی ی -تح ی هی راحهی شهدند.
جهت برضسی پایایی پرسشنام ها ،تادادی از پرسشنام ها دض میان جاما آماضی ت زیع ق
با است اده از نر افیاض  SPSSاری آع ای کرقنباخ آنها اندازهگیری شد اری آع ها بهرای
پرسشنام مرب ط ب سبک ضهبری  0.89ق اری آع ا برای پرسشنام مرب ط ب ضاایت
شل ی از سبک ضهبری مدیران مرتب میانی زن ق مرد  0.82مهیباشهد که ایه اهرای
اعتباض مط ب ب شماض می آیند .نمرهگهذاضی سه االت پرسشهنام بها مقیهاس عیرهرت از
کاموً مخاعف تا کاموً م افق انجا گرفت ق دض بخش پایانی پرسشها بخشهی جههت نظهر
سنجی کی ی وراض داده شد .ضقایی پرسشنام ها نیی ت سط چند ن ر از اساتید صاح نظهر
دض ای عرص م ضد تائید وراض گرفت .دض ت زیع پرسشنام هها جاماه آمهاضی مه ضد نظهر
کاضمندان زن بخش آم زش ق پژقهش دانشااه اعیهراء(س) ک تاداد آنها  130ن ر اسهت،
نم ن آماضی با ت ج ب جدقل «کرسی ق م ضگان»  96ن هر شهد که به ضقش تصهادفی
انتخاب شدهاند .دض بخش آماض استنبا ی از آزم ن خی دق پیرس ن است اده شده است.
جدول  .1بخش توصیفی فراوانی ها
تادادنم ن آماضی
96ن ر

 15سال

عیسانس

فق

میانای س کاضکنان 40سال

کاضکاضکنان

میانای سابق

میانای تحصیوت

استخدامی

میانای قاایت

وراضدادی

 10سال

میانای س مدیران  45سال

مدیریتی مدیران

میانای سابق

مدیران

میانای تحصیوت

دکترا

جدول  .2مقایسه رضایت شغلی کارمندان با توجه به سبک رهبری مدیران
رضایت شغلی کارمندان با توجه به سبک رهبری مدیران
میزان رضایتمندی

سبک رهبری مدیران

رابطه مدار-تحولگرا
تلفیقی

وظیفه مدار-کارگرا

زیاد

متوسط

کم

71/9

25

3/1

17/2

75/9

6/9

-

45/7

54/3
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دض کاضمندانی ک سبک ضهبری مدیرشان ضابط مداض-تح لگراب ده است ؛ 3.1دضصهد
ضاایت شل ی کم 25 ،دضصد ضاایت شل ی مت سط ق  71.9دضصد ضاهایت شهل ی بهاال،
داشت اند.
دض کاضمندانی ک سبک ضهبری مدیرشان ت یقی ب ده است  6.9دضصد ضاایت شل ی
کم 75.9 ،دضصد ضاایت شل ی مت سط ق  17.2ضاایت باال ،داشت اند.
دض کاضمندانی ک سبک ضهبری مدیرشان قظی مداض-کاضگراب ده اسهت  54.3دضصهد
ضاایت شل ی کم 45.7 ،دضصد ضاایت شل ی مت سط ق هیچ کس ضاهایت شهل ی بهاال،
نداشت اند.
جدول  .3مقایسه رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران
با عنایت بر جنسیت مدیران

جنسیت مدیران ،سبک رهبری و رضایتمندی کارکنان
سبک رهبری

رابطه مدار-تحولگرا
تلفیقی

وظیفه مدار-کارگرا
رضایت شغلی

کم

متوسط
زیاد

زن

مرد

15/8

51/2

29/8

38/5

54/4

10/3

45/6

15/4

52/6

5/1

1/8

79/5

دض بی مدیران مرد  51.2دضصد سبک ضهبری ضابط مداض-تح لگهرا 38.5 ،دضصهد
سبک ضهبری ت یقی ق  10.3دضصد سبک ضهبریشان از نه ع قظی ه مهداض-کهاضگرا به ده
است .دض بی مدیران زن  15.8دضصد سبک ضهبری ضابط مداض-تحه لگهرا 29.8 ،دضصهد
سبک ضهبری ت یقی ق  54.4دضصد سبک ضهبری قظی مداض-کاضگرا داشت انهد.از بهی
کاضمندانی ک جنسیت مدیرشان زن ب ده است  45.6دضصهد ضاهایت شهل ی کهم52.6 ،
دضصد ضاایت شل ی مت سط ق 1.8دضصد ضاایت شل ی باال داشت اند.دض کاضمندانی که
جنسیت مدیرشان مرد است  15.4دضصد ضاایت شل ی کم1.5 ،دضصهد ضاهایت شهل ی
مت سط ق  79.5دضصد ضاایت شل ی باال داشت اند.
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نتایج آمار استنباطی

برای برضسی س االت پژقهش از آزم ن خی دق-پیرس ن است اده شده است:
جدول  .4نتایج آزمون خی دو

نتای آزم ن خی دق دض م ضد جنسیت ق
سبک ضهبری
آماضه خی دق -پیرس ن
نسبت دضستنمایی
تاداد

مقداض

دضج آزادی

سطح مانیداضی

22.544

2

0.000

24.652
96

2

0.000

نتای آزم ن خی دق سبک ضهبری ق
ضاایت شل ی

مقداض

دضج آزادی

سطح مانیداضی

آماضه خی دق -پیرس ن

12.736

4

0.013

نسبت دضستنمایی

13.433

4

0.009

تاداد

96

نتای آزم ن خی دق دض م ضد جنسیت
مدیر ق ضاایت شل ی کاضکنان

مقداض

دضج آزادی

سطح مانیداضی

12.584

3

0.06

نسبت دضستنمایی

14.257

3

0.003

تاداد

96

آماضه خی دق -پیرس ن

مقداض آزم ن خی دق ،دض م ضد اضتباط بی جنسیت ق سبک ضهبری مهدیران برابهر بها
 22.544ق با سطح مانیداضی  0.000است ک نشان میدهد ک بی جنسهیت ق سهبک
ضهبری اضتباط آماضی ماناداضی قج د داضد.
دض م ضد اضتباط بی سبک ضهبری ق ضاهایت شهل ی مقهداض آمهاضه خهی دق برابهر بها
 12.736با سطح مانی داضی  0.013میباشد ک نشان میدهد بی سبک ضهبری مهدیر
ق ضاایت شل ی کاضمندان اضتباط آماضی ماناداضی قج د داضد.
دض م ضد اضتباط بی جنسیت مدیر ق ضاایت شل ی کاضمنهدان مقهداض آمهاضه خهی دق
برابر با  12.584دض سطح مانیداضی  0.006میباشد ک نشان مهیدههد بهی جنسهیت
مدیر ق ضاایت شل ی کاضمندان اضتباط آماضی مانیداضی قج د داضد.
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نمودارها

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

نمودار  .2سبک رهبری مدیران دانشگاه الزهرا

(س)

و رضایت شغلی کارمندان آنان از این سبک

نمودار  .3جنسیت مدیر و رضایت شغلی کارمندان
از سبک رهبری مدیران در دانشگاه الزهرا

(س)
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تحلیل یافتههای کمی –کیفی تحقیق

مطابق با یافت های آماضی ب پرسش های ای
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پژقهش ب شرم کید میت ان پاسخ گ ت:

 بی سبک ضهبری مدیران ق ضاایت شل ی کاضکنان اضتباط ماناداضی قجه د
داضد؛ دض م ضد اضتباط بی سبک ضهبری ق ضاایت شل ی مقهداض آمهاضه خهی
دق برابر با  12.736با سطح مانی داضی  0.013میباشد ک نشان مهیدههد
بی سبک ضهبری مدیر ق ضاایت شل ی کاضمندان اضتباط آمهاضی مانهاداضی
قج د داضد .

 بی جنسیت مدیران ق سبک ضهبری آنها با ضاایت شل ی کاضکنان اضتبا ی
قج د داضد؛ دض م ضد اضتباط بی جنسیت مدیر ق ضاهایت شهل ی کاضمنهدان
مقداض آماضه خی دق برابر با  12.584دض سطح مانیداضی  0.006مهیباشهد
ک نشان میدهد بی جنسهیت مهدیر ق ضاهایت شهل ی کاضمنهدان اضتبهاط
آماضی مانی داضی قج د داضد .

 سبک ضهبری  %51/2مدیران مرد ضابط مداض-تحه لگهرا ق  %54/4مهدیران
زن قظی مداض-کاضگرا ب د.

 دض م ضد اضتباط بی سبک ضهبری ق ضاایت شل ی مقداض آماضه خی دق برابر
با  12.736با سطح مانیداضی  0.013میباشهد که نشهان مهیدههد بهی
سبک ضهبری مدیر ق ضاایت شل ی کاضمندان اضتباط آماضی ماناداضی قج د
داضد ق ضاایت شل ی کاضکنان دانشااه اعیهراء(س) از سبک ضهبری مهدیران
زن ق مرد مت اقت است ق کاضکنان ازسهبک ضهبهری مهدیران مهرد (ضابطه
مداض-تح ل گرا)نسبت ب سبک ضهبری زنهان (کاضمهداض-کهاضگرا) ضااهی تهر
هستند.

 یافت های ب دست آمهده دض مه ضد سهبک ضهبهری مهدیران زن ق مهرد دض
سازمان های دیار مطابق بها تحقیقهات پیشهی (دض سهازمانهای دیاهر) ،دض
دانشااه اعیهرا(س) صادق نب د؛ بق پیشهین اضائه شهده دض سهازمانههای
مشاب عرس م ضد مذک ض یانی قظی مداض-کاضگرای مهردان ق ضابطه مهداض-
تح لگرای زنان ضا نشان میدهد.

 بق یافت های ت صی ی تحقیق ،دض دانشهااه اعیههراء(س) از منظهر کاضکنهان
مدیران مهرد مرتبه میهانی بیشهتر از مهدیران زن مرتبه میهانی مشهروت
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خان ادگی ضا دضو مینمایند ق دض زمین های مخت ف از جم حق اسهت اده
از مرخصیهای استحقاوی ،مداضابامشهروت خهان ادگی کاضکنهان ق ...بیشهتر
همراهههی مههینماینههد ق دض مجم ه ع از نظههر مشههاضکت دادن کاضمنههدان دض
تصمیمگیری ها ی سازمانی ،اناطا پذیری ق حس خ ق نسبت به مهدیران
زن بهتر هستند ایه بهدی مانها اسهت که سهبک ضهبهری مهدیران مهرد
ضابط مداض-تح ل گران تر (حمهایتیتر/مشهاضکتی تهر) از مهدیران زن اسهت ق
کاضکنان از سبک ضهبری مدیران مرد ضاایتهر هسهتند .کاضکنهان خ اههان
اناطا پذیری بیشتر مدیران ،تصمیمگیریها ق هد گذاضیههای مشهترو
دض دانشااه ب دند ق ای همان سبک ضهبری ضابط مداض-تح لگرا است.
نتیجهگیری

یافت های حاصد از ای تحقیق ،م ید ق هماهن با تحقیقات بختیاض نصهرآبادی (،)1388
ک دی ( ،)1388و یزاده ( )1389مبنی بر اینر سبک ضهبهری مهدیران یرهی از ع امهد
م ثر بر ضاایت شل ی کاضکنان است میباشد ق برخو نتیج تحقیقات که و (،)2000
ماضجت ( ،)2013جنای 1ق همراضان ( ،)2009زی آبادی ( )1389مبنی بر اینره سهبک
مدیریتی مردان قظی مداض-کاضگراتر (کاضمداضتر) از سبک مدیریتی زنان است ،ب د.سبک
ضهبری مدیران زن دانشااه اعیهرا(س) قظی مداض-کاضگراتر از مدیران مرد دض ای دانشهااه
ب ده ق مدیریت زنان ییر احساسی ،کم اناطا ق با دوت ق سختگیری ق نظهم سهازمانی
خاصی همراه است ک دض برخی م اضد مهذک ض عهد ضاهایتمنهدی کاضکنهان ضا م جه
گردیده است دض حاعیک مردان با تامد بیشتری دض ح زة تحت مهدیریت خه د برخه ضد
نم ده ق توش مینمایند از ضاهراضها ق شی ههای خاصهی بهرای تسههید امه ض ق تطبیهق
شرایط با مشهروت کاضمنهدان؛ اسهت اده نماینهد .شهایم ( )2013ق کانسه ( )2013دض
تحقیقات خ د ب قج د سقف شیش ای ب عن ان عامد م ثر بر انتخهاب سهبک ضهبهری
ضابط مداض-تح لگران ت سط زنان اشاضه نم ده اند ک نتهای ایه تحقیهق دض دانشهااه
اعیهرا(س) تصدیق نشد؛با ت ج ب تح ید پاسخ پرسشهای کی ی -تشریحی انجها شهده
ای نتای ازس امر ناشی ش د -1 :توش مهدیران مهرد بهرای ج ه ضاهایت کاضکنهان ق

1 Jeanine
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دضیافت م وایتهای شل ی مناس دض محیطی که به نظهر مهیضسهد سهقف شیشه ای
دستیابی ب اضتقاء شل ی برای مردان مطرم است -2 .ت اقت دض جنسیت زیهر مجم عه ق
ن ع تااموت احترا آمیی ق حرمتمداض دق جنس نسبت ب یردیار -3 .جدیت زنان بهرای
اثبات ت ان مدیریتی خ یش با سختگیری ها ق شهدت عمهد به خهر دادن دض اجهرای
و انی ق عد عدقل از آنها ق عد ت ج ب ناضاایتی کاضکنان از ای سبک ضهبری.
اضائ بهین خدمات آم زشی -اداضی ق بهب د فرآیندهای ع مهی دانشهااه از مشهاضکت
ک ی نیرقهای انسانی آن ق اضائ خدمات مستمر ،مط ب ق مه ثر ت سهط ایشهان حاصهد
میش د .ای مشاضکت خاعصان با ضاایت شل ی کاضکنان از سبک ضهبری مهدیر مرب ه
ایجاد خ اهد شد؛ هر اندازه مدیران سازمانها نسبت ب ضاایت شل ی ق مسائد کاضکنهان
قو بیشتری داشت باشند ،بهتر میت انند با برنام ضییی منطقی عوقه بر افیایش سطح
ضاایت کاضکنان م جبات اضتقاء ق بهره قضی سازمان ضا نیی فراهم آقضند (و هیزاده،1389 ،
ص  )3سبک ضهبری مجم ع ای از نارشها ،ص ات ق مهاضتهای مدیران اسهت که بهر
پای چهاض عامد نظا اضزشها ،اعتماد ب کاضمندان ،تمایوت ضهبری ق احسهاس امنیهت دض
م وایتهای مبهم شرد میگیرد (مصدق ضاد ،1381 ،ص .)23بهتری سبک ضهبهری که
دض هم م وایتها مناس باشد ،قج د نداضد؛ ب ر سهبک ضهبهریِ مناسه  ،به شهرایط
خاص ق م وایت قیژه ای ک ضهبر دض آن وراض داضد ،فرهنه حهاکم بهر سهازمان ق ب ه ک
سازمانی کاضکنان بستای داضد ق تابع مییان تناس ضفتاض ضهبر با ت ان ق تماید کاضکنان ق
متلیرهای تایی کننده قاایت است .از ای ضق یهک مهدیر مهیت انهد دض م وایهتههای
گ ناگ ن سبکهای مت اقت ضا برای ضهبری کاضکنان خ د اتخاک کند .بق یافت های ایه
تحقیق مدیران خص صا مدیران م ن ای دانشااه میبایست با ت ج ب باالب دن سهطح
تحصیوت کاضکنان ،تخصصی ق ع می -فرهناهی به دن قظهایف کهاضی کاضکنهان ق نه ع
محیط کاضی دانشااه توش خ د ضا دض جههت انتخهاب سهبک ضهبهری مقتضهی ق مه ضد
ضاایت کاضکنان یانی سبک مدیریتی ضابط مداض-تح لگرادض چاضچ ب مقرضات دانشهااه
ب کاض گیرند قبراضتقای ههر چه بیشهتر سهطح ضاهایت شهل ی کاضکنهان تمرکهی کننهد؛
نمی ت ان با سبک ضهبری کاضمداض -کاضگرا ضاایت شل ی آنها ضا ج نم د .ای تحقیهق
سبک ضهبری مدیران زن دض دانشااه اعیهراء(س) ضا کاضمداض -قظی گرا ق سهبک ضهبهری
مدیران مرد ضا ضابط مداض-تح لگرا یافهت یافته ق ضاهایت شهل ی کاضمنهدان از سهبک
ضهبری مدیران میانی مرد ضا بیشترمی داند ک دض تح ید آن مهیت انهد ضقحیه اثبهات
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مدیریتی از س ی زنان ق عب ض از سقف شیش ای از جان مردان ضا با ت ج به مهدیریت
دض محیط خاص بان ان؛ م ضد ت ج وراض داد.الز ب ککر است که ایه پهژقهش بها ضقش
ت صی ی -تح ی ی ق دض محدقده زمانی سال 90-91ص ضت پذیرفت است.
پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق

مقایس فرهن ق ج سازمانی مراکی آم زشی با فرهن ق ج سازمانهای دیار مشخص
میسازد ک برای تامی ضاایت شل ی کاضکنان ،اداضه ق مهدیریت مه ثر مراکهی آم زشهی
نیازمند اعا ی ضهبری ق مدیریت خاصی هستیم (عرفانی ،1381 ،ص)14؛ دض ای مراکهی
شی ههای ضهبریی م یدتر است ک با ماهیت کهاض ق ب ه ک ع مهی –فرهناهی ق جنسهیت
کاضکنان همخ انی بیشتری داشت باشد.
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