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 چکیده:

 لزم آن است کهسریع مست راتییسریع دارند. تغ رییتغ به ازیخود ن یرقابت تیامروزه اکثر سازمان ها برای حفظ موقع

ها  ستمیبه صورت مؤثر کار کنند، به طور مداوم س و باشند که انطباق پذیر بوده یها دارای رهبران و کارکنان سازمان

و  نقش رهبری ،سازمان مردم و افراد در هایی در فرهنگ کاری و با توجه به ویژگ. بهبود بخشند را و فرآیندها

. یفا گرددا سازمانها امور و ارتقای سطح بهره وری دشبریکه هست در پ آنچه تواند به گونه موثرتری از یمدیریت م

طه بررسی راب . هدف پژوهش حاضررودیبه شمار م یاز مهمترین عوامل سازمان یعنوان یکسبک رهبری مناسب به

هش حاضر از روش پژو .است گری احترام به کارکنانرهبری مشارکتی با رضایت شغلی با تأکید بر نقش میانجی

بستگی با رویکرد کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت بازرسی کیفیت و هک -نوع توصیفی

نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار  452نفر بودند که 057استاندارد ایران به تعداد 

این  به تأیید چند تن از از اساتید ی محقق ساخته بودند. روایی محتوایی این پرسشنامهها پرسشنامهگردآوری داده

های شنامهنتایج حاصل از پرسحوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. 

 تحقیق به کمک آزمون همبستگی با استفاده از نرم اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت. 

مشارکتی بر روی احترام به دیگران و رضایت شغلی تأثیر دارد؛ احترام داد که رهبری  یافته های پژوهش حاضر نشان

به دیگران بر روی رضایت شغلی تأثیر دارد. همچنین احترام به دیگران دارای نقش میانجی بین رهبری مشارکتی و 
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