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 چکيده
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین سبک رهبری و نشاط سازماني در بین امدادگران  

جمعیت هالل احمر شهر کرمان مي پردازد. در اين راستا روش تحقیق توصیفي از نوع 

همبستگي استفاده مي شود. جامعه آماری اين تحقیق شامل کلیه امدادگران هالل احمر 

باشد. با استفاده از روش نمونه گیری متناسب با حجم نفر مي 642کرمان  به تعداد شهر 

نفر انتخاب  051نمونه به صورت تصادفي و با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشكل از 

، 98/1و  886/1،  957/1ها دو پرسشنامه  با روايي و پايايي مي گردد. ابزار جمع آوری داده

و با استفاده از آمارهای  spssهای جمع آوری شده توسط نرم افزار دهاست و دا 84/1

توصیفي، مثل انحراف معیار ، میانگین و ... و استنباطي، مثل آزمون پیرسون و همچنین 

رگرسیون چند متغیره مورد تجزيه و تحلیل قرار خواهند گرفت. نتايج تحقیق حاضر نشان 

بین سبک رهبری اتو کراتیک  6ط سازماني بین سبک رهبری با نشا -0مي دهد که : 

بین سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار( با نشاط   -3)ديكتاتوری( با نشاط سازماني 

ان در بین امدادگر بین سبک رهبری ديپلماتیک )مشورتي( با نشاط سازماني -4سازماني 

سبک رهبری  ، و همچنین رابطه ای منفي بین هالل احمر شهر کرمان رابطه وجود دارد

دموکراتیک )مشارکتي( با نشاط سازماني در بین امدادگران هالل احمر شهر کرمان وجود 

 دارد وبنابراين در اين رابطه پیشنهاداتي به مسئوالن مربوطه ارائه گرديد.

، سازمان هالل احمر، رهبری، نشاط سازماني، امدادگرانسبک  :يديکل واژگان
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  2زهرا زین الدینی ميمند ،  1 درصدف باسري
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 نام نویسنده مسئول:
 درصدف باسري

نشاط سازمانی  ک هاي رهبري بابررسی رابطه بين سب

 جمعيت هالل احمر شهر کرماندر بين امدادگران 
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 مقدمه
حتي بهترين کارکنان نیز نیاز دارند که بدانند که چگونه مي توانند در راه رسیدن به اهداف سازماني مشارکت داشته باشند . در امروزه 

اد جمقابل کارکناني که از حرارت و دلبستگي کمتری برخوردارند ، به دنبال رهبری هستند تا براساس انگیزش بروني ، بتواند محرکي را برای اي

( .همچنین در زمان کنوني مديران و رهبران سازمان ها برای 0386سازگاری بین اهداف آنان واهداف سازمان پديد آورند ) قاسمي ، هماهنگي و 

 .ز رکود و نابودی آن جلوگیری کنندبقا و پیشرفت و حتي حفظ وضع موجود ، بايد جريان خالقیت و نوآوری را در سازمان خود تداوم بخشند تا ا

بتوانیم در دنیای متالطم ومتغیر امروز به حیات ادامه دهیم بايد به نشاط سازماني و توجه به کارکنان روی آوريم ) زارعي و ديگران ،  برای اينكه

( .امروزه در همه ی سازمان های دولتي و غیر دولتي دانشگاه ها ،  نهادهای خدماتي ، نهادهای آموزشي ، اولويت و دغدغه همه مديران و  0388

 ضای سازمان جذب و نگهداری و آموزش نیروی انساني و توجه به اين عامل مهم و تاثیرگذار در روند فعالیت های سازماني است و از طرفي بقااع

ود خو دوام سازمان به نیروی انساني آن بستگي دارد ، سازمان مي تواند بر افزايش يا کاهش شادی و سالمت فیزيكي ، رواني و هیجاني نیروهای 

( . در حقیقت زماني افراد مي توانند از استعدادها و توانايي 6101همچنین بر میزان غیبت و تغییر آنها تاثیرگذار باشد ) بريتونس و گونزالز ،  و

های خود به خوبي استفاده کنند و از شغل خود احساس رضايت کنند ، که احساس شادی بكنند و از سالمت فیزيكي و ذهني الزم برخوردار 

( .نگاهي به نقش رهبران و مديران در سطوح مختلف فعالیت های  6118،  0و اندرسون6101شند ) زارعي ، متین و زهراني و حق گويان ، با

سیاسي ، اقتصادی ، فرهنگي و.... چه در گذشته و چه در امروز نشان مي دهد که رهبری و مديريت همچنان نقش بسیار مهم و اساسي در همه 

ان را طراحي و تنظیم نمود یشرفت برعهده دارند و بدون توجه به آن نمي توان ، يک مجموعه اعم از گروه يا يک سازمی زمینه های پ

( .اين وظیفه که هدايت سرپرستي را در بر مي گیرد از اين جهت  دارای اهمیت بسیار است که مهم ترين عامل از عوامل تولید 0398،)جاسبي

و در نتیجه استفاده بهینه از نیروی انساني است که مي تواند نقش تعیین کننده ای را در رسیدن به هدف سازمان  در اقتصاد نیروی انساني است

ماني زايفا کند.  زماني مدير به چنین مهمي دست مي يابد که بتواند از مراکز توان افراد جهت رسیدن به هدف سازمان استفاده نمايد و اين امر 

راه با تخصص مربوطه ، دارای قدرت ايجاد انگیزه باال بوده و خصوصیت و جاذبه وی به نحوی باشد که قدرت وی تنها میسر است که يک مدير هم

( .ديده شده که مدير ضمن 0399ناشي از مقام ايجاد نگرديده ، بلكه از خصوصیت رفتاری شخصیت وی نیز سرچشمه گرفته باشد )غنوی ، 

و انجام وظیفه های مديريت ، در يک سازمان رهبری موفق نبوده و به هدف های مورد نظر دست نیافته برخورداری از توانايي و تخصص مربوط 

ی ، در داست ، دلیل اين نارسايي را مي توان در ناتوانايي مدير در تجزيه و تحلیل ساختار سازماني ، ناتواني وی در شناخت افراد و ارزش های فر

ناتواني در شناختن نیازهای زيردستان و عواملي از اين دست اشاره کرد . بنابراين شیوه ی رهبری وی نظر نگرفتن شخصیت آنها ، و همچنین 

( .در کشور ما متاسفانه اين 0399بايد متناسب با نوع و ماهیت کار سازمان باشد و ويژگي شخصیتي زير دستان در نظر گرفته شود )غنوی ،

ود قدر نديده و در صدر بوده است . مديران و کارشناسان در کشور ما کمتر با تئوری ها ، مدل ها و موضوع ، به اندازه شان و اعتبار و جايگاه خ

ي مفاهیم رهبری سازماني آشنا شده اند و لذا اين مهم به سلیقه و آزمون خطا مديران اجرايي واگذار شده است و با وجود عنوان های تحقیقات

ه مي کنیم ، به نظر مي رسد که اين موضوع حتي با وجود بحث فراواني که درباره آن به انجام بسیاری که درباره ی سبک های رهبری مشاهد

مي رسد به موضوع فراموش شده ای در سازمان های دولتي ما بدل شده و عمال کوششي برای رويه ها و روش های سنتي و قديم مديريتي 

کارکنان با وجود همه ی اثراتي که بر موارد مختلف سازماني دارد صورت نپذيرفته گذشته و اعمال سبک های رهبری مناسب با نیازهای سازمان و 

( .با افزايش تاکیدات در زمینه ی ايجاد سازمان شاد به عنوان يكي از نیازهای اساسي برای موفقیت هر سازمان، مسئله 0399غنوی ،  (است 

ادابي و نشاط را در محیط سازمان برقرار کرد . امروزه با توجه به اينكه افراد مهمي که به وجود آمده درک اين موضوع است که چگونه مي توان ش

با  .بیشترين وقت خود را در سازمان ها سپری مي کنند اگر محیط کاری با نشاطي داشته باشند مي توانند از مزايای ناشي از آن بهره مند شوند 

ف توجه خاصي به اين موضوع مبذول داشته اند ، مديران بايد توجه داشته باشند آشكار شدن فوايد و اهمیت محیط کاری شاد ، کشورهای مختل

که مديريت اثربخش بدون توجه و  اعتماد  به سالمت و بهداشت رواني کارکنان حاصل نمي شود .از نظر کامپتون مهم ترين عامل در سالمت 

ه بسیاری از اين استرس ها مختص محیط کار مي باشد  نتايج تحقیقات رواني افراد نشاط مي باشد . دنیای امروز استرس های مختلفي دارد ک

 نشان مي دهد که سالمت سازماني با نشاط همبستگي مثبت دارند . مديران به منظور حفظ سالمت روان کارکنان خود بايد به اقداماتي که منجر

ارکنان در سازمان و فراهم کردن زمینه ی شادی آنها راهي موثرو به بهداشت روان کارکنان در سازمان مي شود توجه نمايند . توجه به شادی ک

 51قابل اعتماد برای دستیابي به سالمت روان کارکنان است . براساس نتايج پژوهش های انجام شده در زمینه ی خوشبختي و نشاط از نظر 

به بعد در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح  6111 درصد مردم احساس شادکامي و نشاط مهم ترين مسئله زندگي به شمار مي رود . از سال

 توسعه يافتگي کشورها متغیرهای نشاط ، امید به آينده ، خوشنودی و رضايت مندی افراد جامعه نیز به عنوان يک متغیر کلیدی وارد محاسبات

نمیتوان آن جامعه را توسعه يافته قلمداد شده است . به اين صورت که اگر مردم يک جامعه احساس نشاط ، خشنودی و رضايتمندی نكنند ، 

                                                           
1. Anderson 
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( .در اين تحقیق سعي شده است مفهوم سبک رهبری ،  0388کرد ، که اين نشان دهندهي اهمیت شادی و نشاط مي باشد ) زارعي و ديگران ، 

 ي قرار گیرد و نتايج و پیشنهاداتويژگي و مولفه های سبک های رهبری از ديدگاه لیكرت و تحقیقات انجام شده در اين زمینه مورد بحث و بررس

عملي در اين زمینه بیان گردد . بنابراين با بررسي عوامل ذکر شده مي توان نتیجه گرفت که سبک رهبری که مديران در سازمان خود به کار 

كل گرفته و باعث شروع اين مي گیرند ، چه تاثیری بر نشاط سازماني کارکنان سازمان دارد و اين همان سوال اساسي است که در ذهن محقق ش

تحقیق شده است که به شرح زير مي باشد : چگونگي جلب همكاری مردم در زمینه يک وظیفه عمومي به منظور دست يابي به يک هدف 

نها که تمشترک ، همواره بزرگترين مساله بشر بوده است ، توجه به اين موضوع همراه با پیچیدگي وظايف در سازمان ، افزون گرديد تا آنجا 

ايد ب مشاغل اندکي وجود دارند که بتوان ان را باکار فردی انجام داد .به همین دلیل نتیجه گیری مي شود که اکثر مشاغل در جامعه و سازمان ها

چار مشكل د توسط افراد بسیاری انجام گیرد . حال مساله اين است که اين افراد چگونه مي توانند در کنار يكديگر فعالیت نمايند بدون اينكه

ده شوند ؟ در اين زمینه وجود فردی به عنوان راهنما ، هماهنگ کننده و همراهي کننده افراد ضروری مي باشد و تنها فردی که مي تواند از عه

یچ جامعه ( .انسان گرانبهاترين گوهر آفرينش است و رهبری بزرگترين موهبت يک انسان .ه 0388انجام اين وظايف برآيد رهبر است ) حقیقي ، 

ای بدون رهبری نمي تواند زندگي کند و هیچ گروهي بدون رهبر به سامان نمي رسد . موفقیت های سازمان های امروزی مرهون هدايت و 

شايستگي رهبری مديران آن است و هرچه سازمان از نظر رهبری نیرومندتر باشد ، موفقیت آن سازمان بیشتر خواهد بود . پس در واقع سازمان 

مشخصه مهمي دارد که آن را از سازمان های ناموفق متمايز مي کند و آن عبارتست از رهبری پويا و موثر . پیتر دراکر اشاره مي کند که  موفق

( .رهبری موثر بايد مسیری را در 0386، ترجمه فارسي ،  6مديران منبع اصلي و نادر کارهای عظیم بازرگاني به شمار مي روند )هرسي و برانچارد

ت هدايت تالش های همه کارکنان برای به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد . بدون وجود رهبری ممكن است حلقه اتصال موجود در جه

 میان اهداف فردی يا سازماني ، ضعیف يا گسیخته شود . اين موضوع مي تواند يه يک موقعیت نامطلوبي منجر شود که در آن کار انفرادی صرفا

تیابي به اهداف فرد انجام گیرد و در عین حال سازمان کارايي و کفايت خود را از دست داده و از دستیابي به اهداف خويش باز مي در جهت دس

در  تماند .امروزه اداره سازمان های عظیم و پیشرفته مرهون زحمات مديران اليق ، مطلع و باکفايتي است که با بكارگیری دانش ، فنون و مديري

ن امر مهم توفیق يافته اند . پیشرفت روزافزون تكنولوژی و کاربرد رو به افزايش آن در سازمان های مختلفي ، وظايف دشواری را برعهده انجام اي

 ومديران گذارده است . يكي از وظايف اساسي مدير در فرآيند مديريت ، رهبری سازمان است ، در واقع عصاره رهبری ، آن نفوذ قابل توجه و ر

 .( 0388مدير قرار دارد )حقیقي ،  زايش است که توسط رهبر بر روی زيردستان اعمال مي شود . در راس وظايف رسمي و سازماني يکبه اف

ه مي نبنابراين برای اينكه يک سازمان موفق بماند ، وجود رهبری ، واجب و ضروری است . حتي بهترين کارکنان نیز نیاز دارند که بدانند که چگو

راه رسیدن به اهداف سازماني مشارکت داشته باشند . در مقابل کارکناني که از حرارت و دلبستگي کمتری برخوردارند ، به دنبال رهبری  توانند در

( 0386، واهداف سازمان پديد آورد ) قاسميهستند تا براساس انگیزش بروني ، بتواند محرکي را برای ايجاد هماهنگي و سازگاری بین اهداف آنان 

چنین در زمان کنوني مديران و رهبران سازمان ها برای بقا و پیشرفت و حتي حفظ وضع موجود ، بايد جريان خالقیت و نوآوری را در سازمان .هم

اط ه نشب خود تداوم بخشند تا از رکود و نابودی آن جلوگیری کنند . برای اينكه بتوانیم در دنیای متالطم ومتغیر امروز به حیات ادامه دهیم بايد

،  نهادهای ای دولتي و غیر دولتي دانشگاه ها( .امروزه در همه ی سازمان ه 0388سازماني و توجه به کارکنان روی آوريم ) زارعي و ديگران ، 

 خدماتي ، نهادهای آموزشي ، اولويت و دغدغه همه مديران و اعضای سازمان جذب و نگهداری و آموزش نیروی انساني و توجه به اين عامل مهم

يش يا او تاثیرگذار در روند فعالیت های سازماني است و از طرفي بقا و دوام سازمان به نیروی انساني آن بستگي دارد ، سازمان مي تواند بر افز

،  زکاهش شادی و سالمت فیزيكي ، رواني و هیجاني نیروهای خود و همچنین بر میزان غیبت و تغییر آنها تاثیرگذار باشد ) بريتونس و گونزال

( . در حقیقت زماني افراد مي توانند از استعدادها و توانايي های خود به خوبي استفاده کنند و از شغل خود احساس رضايت کنند ، که 6101

(  6118،  3و اندرسون6101احساس شادی بكنند و از سالمت فیزيكي و ذهني الزم برخوردار باشند ) زارعي ، متین و زهراني و حق گويان ، 

ورت پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ايجادکننده آن از آنجا ناشي مي شود که هم برای جامعه و هم برای نهادهای آن بسیار مهم است . .ضر

 اطبق نظر متخصصان مديريت ، بزرگترين کلید برای بهره وری کارکنان شاد است ، بین شادی در کار و بهره وری ارتباط روشني وجود دارد ، لذ

کاهش  ،میم گیری ، افزايش رضايت مشتريانار شادی و نشاط در محیط کار مي توان به افزايش سود ، افزايش تولید ، بهبود توانايي تصديگر آث

افزايش  و غیبت ، انجام دادن کارها با اشتیاق بیشتر ، بهبود دادن کارها ، بهبود ارتباطات ، افزايش تعهدات کارکان به سازمان ، تقويت کار تیمي

انجام شد نشان مي دهد که  0773القیت در کارکنان گردد . تحقیق انجام شده روی دانشجويان رشته تجارت که توسط بارساد و استودر سال خ

 مدانشجويان با احساسات مثبت تر تصمیم گیری بهتری دارند ، مهارت های بین فردی باالتری دارند ، که هردو اين مهارت ها از ويژگي های مه

( . افراد با نشاط به وقايع و رويدادها به نحو مناسب تری پاسخ مي دهند ، فشار رواني 0371موفق مي باشند ) زارعي و حق گويان ، مديران 

کمتری دارند و سیستم ايمني آنها نسبت به افراد ناشاد قوی تر عمل مي کند .نشاط از طريق ايجاد احساسات مثبت در کارکنان موجب افزايش 
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مي شود ، افراد با احساس مثبت تمايل بیشتری برای حضور در موقعیت و شرايط جديد دارند و به نحو موثرتری درگیر کارها مي  موفقیت آنها

ند وشوند لذا اين افراد سالم تر بوده ، سالهای بیشتری زندگي مي کنند و در مديريت چالش ها موفق ترند و بیشتر برای سازمان مفیدواقع مي ش

برنامه چهارم توسعه به بسط  79اجتماعي در توسعه پايدار ، بند ب ماده  –( .در ايران با توجه به نقش نشاط فردی  6118،  4مرسكي) بوام و لیبو

، تعمیق ارزشهای ديني و هنجارهای اجتماعي پرداخته است . بنابراين توجه به ابي ، امیدواری ، اعتماد اجتماعيو گسترش روحیه نشاط ، شاد

 .ودرهدف اصلي آن يه شمار میق حاضر وو نیز شناسايي عوامل تاثیر گذار در اين مورد نشان دهنده ی اهمیت انجام تحقیني کارکنان نشاط سازما

در زمینه بررسي پیشینه و مطالعات قبلي مرتبط با عنوان اين تحقیق، پژوهش های داخلي و خارجي زيادی بررسي شده است که به بعضي 

 شود :از آنها اشاره مي 

( در پايان نامه کارشناسي ارشد خود تحت عنوان رابطه بین سبک های رهبری مديران و میزان    استفاده از مهارت 0382اکبر زاده )»

 دستگاه دولتي استان کرمان پرداخت و به نتايج زير دست يافت : 014های سازماني مديريت زمان در 

 ت های سازماني مديريت زمان رابطه وجود دارد .بین سبک رهبری وظیفه مدار و استفاده از مهار -

 بین سبک رهبری وظیفه مدار و استفاده از مهارت های سازماني مديريت زمان رابطه معكوس وجود دارد . -

 بین میزان وظیفه مدار بودن مدير و هدف گذاری در مديريت زمان رابطه وجود دارد . -

 ر مديريت زمان رابطه معكوس وجود دارد .بین میزان رابطه مدار بودن مدير و هدف گذاری د -

( درپايان نامه خود در دانشگاه الزهرا تحت عنوان سبک رهبری مديران مدارس و اثربخشي آنها در مدارس متوسطه دخترانه 0386معین الديني )

ظر آماری رابطه سبک رهبری با به اين نتیجه دست يافت که از ن 0381-0380شهر تهران با تاکید برمدل اقتضايي فیدلر در سال تحصیلي 

 اثربخشي معني دار نیست .

( در دانشگاه اصفهان در پايان نامه خود تحت عنوان بررسي رابطه بین سبک رهبری مديران بر اساس نظريه لیكرت و 0397براتي ) 

بین سبک رهبری يک )آمرانه ( به  رضايتمندی کارکنان در مجتمع صنعتي احیا فوالد سپاهان و شرکت های وابسته به اين نتیجه رسید که

 و عنوان سبک حاکم يا غالب در جامعه تحقیق از ديدگاه کارکنان و نیز وجود رابطه معني دار مثبت میان رفتارگرايي مديران و رضايت کارکنان

 رابطه معني داری نیز میان بعد وظیفه گرايي مديران و رضايت مندی کارکنان وجود داشت .

( در پايان نامه خود در دانشگاه الزهرا تحت عنوان سبک رهبری مديران مدارس و اثر بخشي آنها در مدارس متوسط 0386معین الديني )

به اين نتیجه دست يافت که از نظر آماری رابطه سبک  0381 – 0380دخترانه شهر تهران با تاکید بر مدل اقتضايي فیدلر در سال تحصیلي 

 . رهبری با اثر بخشي معني دار نیست

( در دانشگاه اصفهان در پايان نامه خود تحت عنوان بررسي رابطه بین سبک رهبری مديران )براساس نظريه لیكرت( و 0397براتي )

رضايتمندی کارکنان در مجتمع صنعتي احیا فوالد سپاهان و شرکتهای وابسته به اين نتیجه رسید که بین سبک رهبری يک )آمرانه( به عنوان 

لب در جامعه تحقیق از ديدگاه کارکنان و نیز وجود رابطه معني دار مثبت میان بعد رفتار گرائي مديران و رضايت کارکنان و سبک حاکم يا غا

رابطه معني دار منفي میان بعد وظیفه گرائي مديران و رضايت شغلي کارکنان بوده است . نتايج اين تحیق همچنین نشان مي دهد که مديران 

بت وظیفه گراتر بوده اند . از بین عوامل تعیین کنند رضايت شغلي عامل سرپرستي بیشترين تاثیر و امنیت شغلي کمترين در اين مجموعه به نس

تاثیر را در رضايت مندی کارکنان داشته است . يافته های حاصل از اين پژوهش در مقايسه با نتايج حاصل از تحقیقات گذشته دارا همخواني 

 بوده است . 

 ،انشگاه علوم پزشكي تهران ، ايران( در پايان نامه خود تحت عنوان بررسي میزان آمادگي از نظر مديريت بحران در د0385) صديقي ارفعي

 اراک به اين نتیجه رسید که آمادگي برای بحران وجود نداشته و يا به طور غیر معمول انجام مي گیرد .

عنوان بررسي ارتباط شادکامي و تعهد سازماني در بین کارکنان  وزارت  ( در تحقیقي با0373ايمان نسترن بروجني و حسن اسدس ) 

ورزش و جوانان جمهوری اسالمي ايران انجام دادند و براساس يافته های اين پژوهش ارتباط مثبت و چشمگیری بین شادکامي کارکنان سازمان 

 وزارت ورزش و جوانان ايران با میزان تعهد سازماني آنان مشاهده شد .

اد تعهد موثر سازماني و محیط (در تحقیق خود دريافتند که الزمه سالمت سازماني ايجاد تعهد در آن است . ايج6101و همكاران ) 5ورگ

 ، به دست مديران و رهبران سازماني برای کارکنان و تشويق کارکنان به برداشت های مثبت از فضیلت سازماني منجر مي شود . شاد
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درباره ی چند صد مدير که شامل سرپرستان ، مديران سطح متوسط و مديران عالي ، تحقیقاتي انجام داد به  ( در بررسي6115) 2گیسل

 هاين نتیجه رسید که رهبران قوی ، از خصايصي از جمله ؛ هوشیاری ، ابتكار ، اعتماد به نفس و توانايي سرپرستي برخوردارند )دسلر ، ترجم

 ( .0382فارسي ،

 مطالعه در خصوص رهبری ، عوامل شخصي زير برای رهبری برگزيد : 061ا انجام ( ب6113) 9استاگیدل

 توانايي : هوش ) هوشیاری (، صراحت کالم ، ابتكار ، قضاوت . -

 موفقیت : علمي ، اطالعاتي ، ورزشي . -

 مسئولیت : قابلیت اعتماد ، ابتكار ، پافشاری ، پرخاشگری ، اعتماد به نفس ، عالقه به برتری . -

 ت : فعالیت اجتماعي ، همكاری ، سازگاری .مشارک -

 ( .0383منزلت : موفقیت اجتماعي ، اقتصادی ، معروفیت )امیريان و محمدی ، -

سازمان انجام داد به اين نتايج دست  03مدير در  068که برروی  "اعتماد مديران به عملكرد کارکنان "( در تحقیق خود 6110) 8گومز

 اط موثر بین مديريت وکارکنان بر عملكرد کارکنان تاثیر مثبت دارد .يافت که رهبری مشارکتي و ارتب

مطالعه موردی لجیستیک نیروی دريايي آمريكا به منظور کشف پارادايم  "رهبری در محیط متغیر "( در تحقیقي با عنوان 6111) 7نیل

در فهم وآموزش تفاوت های مديريت و رهبری مفید است جديدی از رهبری انجام داد که نتايج مطالعه ، يک مدل جديد گرافیكي رهبری را که 

 . اين مدل ، ابزار مناسبي برای فهم رهبری و مديريت و ارتباط میان رهبری ، يادگیری موفقیت حمايتي است .

، مثبت ( در مطالعه ای که در هند انجام داده اند دريافتند ، ضريب همبستگي بین عامل هوش و رهبری موفقیت آمیز 0794) 01سینها

 (.0392ولي اندک بوده است ) ساعتچي ،

( در تحقیق خود اينطور نتیجه گیری کرده اند که انگیزش و شادی و نشاط در سازمان ها بر شرايط شغلي ، 6101و همكاران ) 00کاتچر

 ارشان تاثیر مي گذارد .رضايت شغلي ، فرسودگي شغلي کارکنان ، رفتار شهروندی ، حمايت اجتماعي ، تعهد سازماني و استرس در محل ک

(در تحقیق خود دريافتند که الزمه سالمت سازماني ايجاد تعهد در آن است . ايجاد تعهد  موثر سازماني و محیط 6101و همكاران ) 06رگو  

 شود . شاد ، به دست مديران و رهبران سازماني برای کارکنان و تشويق کارکنان به برداشت های مثبت از فضیلت سازماني منجر مي 

 کرنز در تحقیق خود اينطور نتیجه گیری مي کند که افراد از نظر شادی و عملكرد در يكي از مراتب زير قرار مي گیرند :

 افراد شادی که عملكرد پايیني دارند و شاد هستند ؛ -

 افرادی که عملكرد پايیني دارند و شاد نیستند ؛ -

 افرادی که عملكرد بااليي دارند و شاد هستند ؛ -

 ادی که عملكرد بااليي دارند و شاد نیستند ؛افر -

 در اين تحقیق عوامل سبک های رهبری بعنوان متغیر پیش بین و نشاط سازماني متغیر مالک در نظر گرفته مي شود.

 سبک های رهبری  از ديدگاه لیكرت مورد اندازه گیری قرار مي گیرند و از اين ديدگاه  مشتمل بر ابعاد ذيل هستند:

 ( .   0777توکراتیک )استبدادی ،ديكتاتوری ( : سبكي کامال وظیفه مدار و امرانه است) لیكرت ، سبک ا -0

سبک بوروکراتیک) قانون مدار ، پدرانه ( : در اين سبک تصمیم گیری بر عهده رهبر است و پیروان مجريان بي چون و چرای اويند    -6

 ( .0777) لیكرت ، 

( مورد اندازه گیری قرار مي گیرد و بر اساس اين نظريه  نشاط سازماني مشتمل بر ابعاد زير 6119ولف)نشاط سازماني بر اساس نظريه کر

 مي باشد:

مثبت انديشي : الزمه شادی و نشاط چیزی نیست جز مثبت انديشي و جستجوی خوبي ها و زيبايي ها ، مراد از مثبت انديشي تخیل  .0

 ( .6119مثبت نیست ) کرولف ، 

گیری فرآيندی است که در آن رفتارها و مدل های ذهني افراد تغییر مي کند و افراد به گونه ای ديگر مي انديشند و يادگیری : ياد .6

 ( .6119عمل مي کنند . ) کرولف ، 
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 .(6119، يگران در میان بگذارند . ) کرولفخودگشودگي : خودگشودگي حدی است که افراد تمايل دارند اطالعات مربوط به خود را با د .3

مشارکت : مطالعات روانشناسي بارها نشان داده است که توانايي کنترل عوامل محیطي اساسي ترين مولفه برای شادی مي باشد .)  .4

 ( .6119کرولف ، 

معناداربودن کار : معنا دار بودن فرصتي است که افراد احساس کنند اهداف شغلي مهم و با ارزشي را دنبال مي کنند که وقت و انرژی  .5

 (. 0778، 03با ارزش است ) اپلیبام و هانگر آنان

عالقه به کار : در دنیا عشق قدرتمندترين نیرو است و دنیای کار را نیز در بر مي گیرد . افرادی که با حرارت و عشق به کار فعالیت  .2

 (. 0778، 04رمي کنند ، کارو سرگرمي برای آنان لذت بخش است  کمتر فرصت غصه خوردن خواهند داشت ) اپلیبام و هانگ
 

 روش تحقيق -1
است. از لحاظ هدف جزء تحقیقات  پژوهش حاضر با توجه به موضوع , فرضیات و اطالعات مربوط به آن ، تحقیق توصیفي از نوع همبستگي

ت مدادگران جمعیکاربردی و از لحاظ نحوه ی اجرا نیز به شیوه ی تحقیق میداني انجام شده است.  جامعه آماری اين تحقیق عبارتست از کلیه ا

نفر برآورد شده است. داده ها با  051نفر مي باشد.حجم نمونه  بر اساس جدول مورگان , تعداد  642هالل احمر شهر کرمان که تعداد آنها برابر 

امه بری: پرسشنپرسشنامه سبک رهاستفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. جمع آوری داده ها در اين تحقیق پرسشنامه الف،مربوط به 

بوروکراتیک) –سبک دوم  -6اتوکراتیک )استبدادی ،ديكتاتوری ( –سبک اول  - -0( با مولفه های 6114محقق ساخته بر اساس نظريه لیكرت)

با سوال که  61دموکراتیک )مشارکتي ( با پرسشنامه ای شامل  –سبک چهارم  -4ديپلماتیک )مشورتي ( –سبک سوم  -3قانون مدار ، پدرانه ( 

پرسشنامه نشاط سازماني : در اين پرسشنامه ب ،مربوط به  گزينه ای لیكرت مورد سنجش قرار خواهد گرفت)پیوست الف(. 5استفاده از طیف 

مشارکت  -4خودگشودگي  -3يادگیری  -6مثبت انديشي   -0(  و با مولفه های 6119تحقیق نشاط سازماني بر اساس نظريه  و ديدگاه کرولف)

گزينه ای لیكرت مورد سنجش قرار خواهد  5سوال که با استفاده از طیف  64عالقه به کار  با پرسشنامه ای شامل  -2بودن کار  معنادار -5

محاسبه گرديده است. همچنین به منظور سنجش روايي متغیر نشاط سازماني ، پرسشنامه در  86/1که روايي اين پرسشنامه به میزان گرفت، 

(، مناسب 0ناسان محترم قرار گرفت تا نظر خود را در مورد میزان تناسب سوال ها و مولفه با مقیاس های کامالً مناسب)نفر از کارش 01اختیار 

( اعالم نمايند.پس از جمع آوری پرسشنامه ها نتايج تحلیل گرديد و روايي 1( و کامالً نامناسب )65/1(، نامناسب )51/1(، بي نظر )95/1)

گزارش شده است . در اين تحقیق به منظور تعیین پايايي ابزار سنجش از آزمون مجدد استفاده  87/1ي برابر پرسشنامه سبک رهبری سیاس

 محاسبه گرديد. 84/1و  87/1گرديد و ضريب پايايي برای پرسشنامه سبک رهبری و نشاط سازماني به ترتیب 
 

 یافته هاي تحقيق  -2
 در شهر کرمان رابطه وجود دارد. بين سبک رهبري با نشاط سازمانی امدادگران -2-1

0H .بین سبک رهبری با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود ندارد : 

1H .بین سبک رهبری با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد : 

بین دو متغیر سبک رهبری با نشاط سازماني به تجزيه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون  کندال و اسپیرمن 

هستند، لذا در اين سطح فرض 15/1و کوچكتر از سطح معني داری  110/1)معني داری( کمتر از  pو با مقدار  497/1و  354/1ترتیب برابر 

0
H امدادگران در شهر کرمان رابطه معني داری وجود دارد. يعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتیجه بین سبک رهبری با نشاط سازماني

در ضمن مثبت بودن ضرايب همبستگي و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین اين دو متغیر است. همچنین ضريب تعیین بین دو 

=667/1) 667/1متغیر برابر 
2

R
 زماني امدادگران به وسیله سبک رهبری تبیین مي شود .درصد تغییرات نشاط سا 7/66( است به عبارتي 

 آماره هاي آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين سبک رهبري با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان
 

 نشاط سازماني متغیر

 اسپیرمن کندال آزمون
 نوع رابطه وجود رابطه

 سبک رهبری
 تعداد معني داری ضريب همبستگي دادتع معني داری ضريب همبستگي

 مستقیم دارد 051 110/1 497/1 051 110/1 354/1
 

                                                           
13.Eplibam& Hanger 
14.Eplibam& Hanger 
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توجه: با توجه به نحوه پراکندگي نقاط در نمودار پراکنش زير همان طور که مشاهده مي شود با باال رفتن نمرات سبک رهبری، نشاط 

  نیز افزايش پیدا مي کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین اين دو متغیر است. سازماني امدادگران
 

 
 نمودار پراکنش بين سبک رهبري با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان

 

 بين سبک رهبري اتو کراتيک )دیکتاتوري( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد. -2-2

0H ک رهبری اتو کراتیک )ديكتاتوری( با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود ندارد.: بین سب 

1H .بین سبک رهبری اتو کراتیک )ديكتاتوری( با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد : 

رمن بین دو متغیر سبک رهبری اتو کراتیک )ديكتاتوری( تجزيه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون  کندال و اسپی

هستند، لذا  15/1و کوچكتر از سطح معني داری  110/1)معني داری( کمتر از  pو با مقدار  303/1و  613/1با نشاط سازماني به ترتیب برابر 

0در اين سطح فرض
Hسبک رهبری اتو کراتیک )ديكتاتوری( با نشاط سازماني امدادگران  يعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتیجه بین

در شهر کرمان رابطه معني داری وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرايب همبستگي و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین اين 

=179/1) 179/1دو متغیر است. همچنین ضريب تعیین بین دو متغیر برابر 
2

R
درصد تغییرات نشاط سازماني امدادگران  9/7( است به عبارتي 

 تبیین مي شود.به وسیله سبک رهبری اتو کراتیک )ديكتاتوری( 

 

آماره هاي آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين سبک رهبري اتو کراتيک )دیکتاتوري( با نشاط سازمانی امدادگران در 

 شهر کرمان
 

 نشاط سازماني غیرمت

 اسپیرمن کندال آزمون
 نوع رابطه وجود رابطه

سبک رهبری اتو 

 کراتیک )ديكتاتوری(

 تعداد معني داری ضريب همبستگي تعداد معني داری ضريب همبستگي

 مستقیم دارد 051 110/1 303/1 051 110/1 613/1

 

ر همان طور که مشاهده مي شود با باال رفتن نمرات سبک رهبری اتو کراتیک توجه: با توجه به نحوه پراکندگي نقاط در نمودار پراکنش زي

  )ديكتاتوری(، نشاط سازماني امدادگران نیز افزايش پیدا مي کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین اين دو متغیر است.
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 ان در شهر کرماننمودار پراکنش بين سبک رهبري اتو کراتيک )دیکتاتوري( با نشاط سازمانی امدادگر

 

 بين سبک رهبري برو کراتيک )قانون مدار( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد. -3-2

0H .بین سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار( با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود ندارد : 

1H ر( با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد.: بین سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدا 

تجزيه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون  کندال و اسپیرمن بین دو متغیر سبک رهبری برو کراتیک )قانون 

هستند،  15/1و کوچكتر از سطح معني داری  110/1ز )معني داری( کمتر ا pو با مقدار  373/1و  366/1مدار( با نشاط سازماني به ترتیب برابر 

0لذا در اين سطح فرض
H يعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتیجه بین سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار( با نشاط سازماني امدادگران

بستگي و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین اين در شهر کرمان رابطه معني داری وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرايب هم

=054/1) 054/1دو متغیر است. همچنین ضريب تعیین بین دو متغیر برابر 
2

R
درصد تغییرات نشاط سازماني امدادگران  4/05( است به عبارتي 

 به وسیله سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار( تبیین مي شود 

 

 

 

آماره هاي آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين سبک رهبري برو کراتيک )قانون مدار( با نشاط سازمانی امدادگران در 

 شهر کرمان
 

 نشاط سازماني متغیر

 اسپیرمن کندال آزمون
 نوع رابطه وجود رابطه

سبک رهبری برو 

 کراتیک )قانون مدار(

 تعداد معني داری ضريب همبستگي ادتعد معني داری ضريب همبستگي

 مستقیم دارد 051 110/1 373/1 051 110/1 366/1

 

توجه: با توجه به نحوه پراکندگي نقاط در نمودار پراکنش زير همان طور که مشاهده مي شود با باال رفتن نمرات سبک رهبری برو کراتیک 

  ا مي کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین اين دو متغیر است.)قانون مدار(، نشاط سازماني امدادگران نیز افزايش پید
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 نمودار پراکنش بين سبک رهبري برو کراتيک )قانون مدار( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان

 

 بين سبک رهبري دیپلماتيک )مشورتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد. -2-4

0H ین سبک رهبری ديپلماتیک )مشورتي( با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود ندارد.: ب 

1H .بین سبک رهبری ديپلماتیک )مشورتي( با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد : 

بین دو متغیر سبک رهبری ديپلماتیک )مشورتي(  تجزيه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون  کندال و اسپیرمن

هستند، لذا  15/1و کوچكتر از سطح معني داری  110/1)معني داری( کمتر از  pو با مقدار  331/1و  643/1با نشاط سازماني به ترتیب برابر 

0در اين سطح فرض
Hبری ديپلماتیک )مشورتي( با نشاط سازماني امدادگران در يعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتیجه بین سبک ره

شهر کرمان رابطه معني داری وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرايب همبستگي و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین اين دو 

=018/1) 018/1متغیر است. همچنین ضريب تعیین بین دو متغیر برابر 
2

R
درصد تغییرات نشاط سازماني امدادگران  8/01است به عبارتي ( 

 به وسیله سبک رهبری ديپلماتیک )مشورتي( تبیین مي شود.

 

 

آماره هاي آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين سبک رهبري دیپلماتيک )مشورتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر 

 کرمان
 

 نشاط سازماني متغیر

 اسپیرمن کندال آزمون
 نوع رابطه وجود رابطه

سبک رهبری 

 ديپلماتیک )مشورتي(

 تعداد معني داری ضريب همبستگي تعداد معني داری ضريب همبستگي

 مستقیم دارد 051 110/1 331/1 051 110/1 643/1

 

مي شود با باال رفتن نمرات سبک رهبری ديپلماتیک توجه: با توجه به نحوه پراکندگي نقاط در نمودار پراکنش زير همان طور که مشاهده 

  )مشورتي(، نشاط سازماني امدادگران نیز افزايش پیدا مي کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین اين دو متغیر است.
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 نمودار پراکنش بين سبک رهبري دیپلماتيک )مشورتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان

 

 رهبري دموکراتيک )مشارکتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد. بين سبک -2-5

0H .بین سبک رهبری دموکراتیک )مشارکتي( با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود ندارد : 

1H رابطه وجود دارد. : بین سبک رهبری دموکراتیک )مشارکتي( با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان 

تجزيه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون  کندال و اسپیرمن بین دو متغیر سبک رهبری دموکراتیک )مشارکتي( 

لذا در  هستند، 15/1و بزرگتر از سطح معني داری  278/1و  564/1)معني داری(  pو با مقدار  136/1و  137/1با نشاط سازماني به ترتیب برابر 

0اين سطح فرض
H يعني عدم وجود رابطه رد نمي شود و در نتیجه بین سبک رهبری دموکراتیک )مشارکتي( با نشاط سازماني امدادگران در

 شهر کرمان رابطه معني داری وجود ندارد.
 

دموکراتيک )مشارکتی( با نشاط سازمانی امدادگران در آماره هاي آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين سبک رهبري 

 شهر کرمان
 

 نشاط سازماني متغیر

وجود  اسپیرمن کندال آزمون

 رابطه

نوع 

سبک رهبری  رابطه

 دموکراتیک )مشارکتي(

 تعداد معني داری ضريب همبستگي تعداد معني داری ضريب همبستگي

 ممستقی دارد 051 278/1 136/1 051 564/1 137/1
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 نمودار پراکنش بين سبک رهبري دموکراتيک )مشارکتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان

 

 

 بحث وبررسی   -3
 يافته های اين پژوهش حاکي از آن است که بین سبک رهبری و نشاط سازماني رابطه معناداری وجود دارد. -0

 ن فرضیه تايید مي شود.اين تحقیق با نتايج تحقیقات زير نیز همخواني دارد و اي

انسان گرانبهاترين گوهر آفرينش است و رهبری بزرگترين موهبت يک انسان  0386بر اساس تحقیقات هرسي و برانچارد ،ترجمه فارسي ،

هون .هیچ جامعه ای بدون رهبری نمي تواند زندگي کند و هیچ گروهي بدون رهبر به سامان نمي رسد . موفقیت های سازمان های امروزی مر

 هدايت و شايستگي رهبری مديران آن است و هرچه سازمان از نظر رهبری نیرومندتر باشد ، موفقیت آن سازمان بیشتر خواهد بود . پس در واقع

ي مسازمان موفق مشخصه مهمي دارد که آن را از سازمان های ناموفق متمايز مي کند و آن عبارتست از رهبری پويا و موثر . پیتر دراکر اشاره 

 (.0386، ترجمه فارسي ،  05کند که مديران منبع اصلي و نادر کارهای عظیم بازرگاني به شمار مي روند )هرسي و برانچارد

( در پايان نامه کارشناسي ارشد خود تحت عنوان رابطه بین سبک های رهبری مديران و میزان    استفاده از مهارت 0382اکبر زاده )  

 دستگاه دولتي استان کرمان پرداخت و به نتايج زير دست يافت : 014ر های سازماني مديريت زمان د

 بین سبک رهبری وظیفه مدار و استفاده از مهارت های سازماني مديريت زمان رابطه وجود دارد . -

 بین سبک رهبری وظیفه مدار و استفاده از مهارت های سازماني مديريت زمان رابطه معكوس وجود دارد . -

 ه مدار بودن مدير و هدف گذاری در مديريت زمان رابطه وجود دارد .بین میزان وظیف -

 بین میزان رابطه مدار بودن مدير و هدف گذاری در مديريت زمان رابطه معكوس وجود دارد . -

انک ب ( در پايان نامه کارشناسي ارشد خود به بررسي رابطه بین سبک های رهبری مديران با تعهد سازماني کارکنان شعب0385جهاني )

 ملت شهرستان کرمان پرداخت و به نتايج زير دست يافت :

 رهبری تحول گرا نسبت به رهبری تعامل گرا در تعهد سازماني باالتری ايجاد کرده است . -

 بین سبک رهبری مديران و تعهد عاطفي کارکنان رابطه وجود دارد . -

 .بین سبک رهبری مديران و تعهد تكلیفي کارکنان رابطه وجود دارد  -

 بین سبک رهبری مديران و تعهد مستمر کارکنان رابطه وجود دارد . -

                                                           
15.Hersi&Beranchard 
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که در  "عنوان زمینه های تحقق برنامه ريزی استراتژيک در آموزش و پرورش استان اصفهان"( در پژوهشي تحت 0385شريفي و آقاسي )

نفر انتخاب شدند به تحقیق پرداخت در اين پژوهش،  0573آن جامعه آماری تحقیق تمامي مديران، برنامه ريزان و کارشناسان اداره به تعداد 

ستراتژيک اتفكر استراتژيک، دانش مديران و  برنامه ريزی و مشارکت و توافق ياران برنامه ريزی به عنوان زمینه ساز و موثر بر تحقیق برنامه ريزی 

رد نظر در اين تحقیق برنامه ريزی استراتژيک موثر مي داند مورد بررسي قرار گرفت، نتايج تحقیق نشان داد  که پاسخگويان همه مولفه های مو

 و به ترتیب مولفه های تفكر استراتژيک، دانش و مشارکت و توافق را در تحقق برنامه ريزی استراتژيک حائز اهمیت دانسته اند .

 ني رابطه وجود دارد.بین سبک رهبری اتو کراتیک )ديكتاتوری( با نشاط سازمابین يافته های اين تحقیق نشان میدهد  -6

قاسمي در تحقیقات خود به اين نتیجه رسیده است که برای اينكه يک سازمان موفق بماند ، وجود رهبری ، واجب و ضروری است . حتي 

کناني که از کاربهترين کارکنان نیز نیاز دارند که بدانند که چگونه مي توانند در راه رسیدن به اهداف سازماني مشارکت داشته باشند . در مقابل 

 حرارت و دلبستگي کمتری برخوردارند ، به دنبال رهبری هستند تا براساس انگیزش بروني ، بتواند محرکي را برای ايجاد هماهنگي و سازگاری

 ( .0386بین اهداف آنان واهداف سازمان پديد آورد ) قاسمي ، 

بررسي رابطه بین سبک رهبری مديران بر اساس نظريه لیكرت و  ( در دانشگاه اصفهان در پايان نامه خود تحت عنوان0397براتي )

رضايتمندی کارکنان در مجتمع صنعتي احیا فوالد سپاهان و شرکت های وابسته به اين نتیجه رسید که بین سبک رهبری يک )آمرانه ( به 

ر مثبت میان رفتارگرايي مديران و رضايت کارکنان و عنوان سبک حاکم يا غالب در جامعه تحقیق از ديدگاه کارکنان و نیز وجود رابطه معني دا

 رابطه معني داری نیز میان بعد وظیفه گرايي مديران و رضايت مندی کارکنان وجود داشت .

( در پايان نامه خود در دانشگاه الزهرا تحت عنوان سبک رهبری مديران مدارس و اثر بخشي آنها در مدارس متوسط 0386معین الديني )

به اين نتیجه دست يافت که از نظر آماری رابطه سبک  0381 – 0380شهر تهران با تاکید بر مدل اقتضايي فیدلر در سال تحصیلي دخترانه 

 رهبری با اثر بخشي معني دار نیست .

 محاسبات نشان مي دهد که بین سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار( با نشاط سازماني رابطه وجود دارد. -3

افراد با نشاط به وقايع و رويدادها به نحو مناسب تری پاسخ مي دهند ، فشار رواني کمتری   6118،  02ام و لیبومرسكيطبق تحقیقات بو

 دارند و سیستم ايمني آنها نسبت به افراد ناشاد قوی تر عمل مي کند .نشاط از طريق ايجاد احساسات مثبت در کارکنان موجب افزايش موفقیت

احساس مثبت تمايل بیشتری برای حضور در موقعیت و شرايط جديد دارند و به نحو موثرتری درگیر کارها مي شوند لذا آنها مي شود ، افراد با 

و  ماين افراد سالم تر بوده ، سالهای بیشتری زندگي مي کنند و در مديريت چالش ها موفق ترند و بیشتر برای سازمان مفیدواقع مي شوند ) بوا

 ( . 6118،  09لیبومرسكي

( در دانشگاه اصفهان در پايان نامه خود تحت عنوان بررسي رابطه بین سبک رهبری مديران )براساس نظريه لیكرت( و 0397راتي )ب

رضايتمندی کارکنان در مجتمع صنعتي احیا فوالد سپاهان و شرکتهای وابسته به اين نتیجه رسید که بین سبک رهبری يک )آمرانه( به عنوان 

ر جامعه تحقیق از ديدگاه کارکنان و نیز وجود رابطه معني دار مثبت میان بعد رفتار گرائي مديران و رضايت کارکنان و سبک حاکم يا غالب د

رابطه معني دار منفي میان بعد وظیفه گرائي مديران و رضايت شغلي کارکنان بوده است . نتايج اين تحیق همچنین نشان مي دهد که مديران 

ظیفه گراتر بوده اند . از بین عوامل تعیین کنند رضايت شغلي عامل سرپرستي بیشترين تاثیر و امنیت شغلي کمترين در اين مجموعه به نسبت و

تاثیر را در رضايت مندی کارکنان داشته است . يافته های حاصل از اين پژوهش در مقايسه با نتايج حاصل از تحقیقات گذشته دارا همخواني 

 بوده است.

 لماتیک )مشورتي( با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد.بین سبک رهبری ديپ -4

سالمت سازماني با نشاط همبستگي مثبت دارند . مديران به منظور حفظ سالمت روان کارکنان  0388طبق تحقیقات زارعي و همكاران 

توجه نمايند . توجه به شادی کارکنان در سازمان و فراهم کردن خود بايد به اقداماتي که منجر به بهداشت روان کارکنان در سازمان مي شود 

 زمینه ی شادی آنها راهي موثرو قابل اعتماد برای دستیابي به سالمت روان کارکنان است . براساس نتايج پژوهش های انجام شده در زمینه ی

به بعد در نگاه  6111ندگي به شمار مي رود . از سال درصد مردم احساس شادکامي و نشاط مهم ترين مسئله ز 51خوشبختي و نشاط از نظر 

سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه يافتگي کشورها متغیرهای نشاط ، امید به آينده ، خوشنودی و رضايت مندی افراد جامعه نیز به عنوان 

خشنودی و رضايتمندی نكنند ، نمیتوان  يک متغیر کلیدی وارد محاسبات شده است . به اين صورت که اگر مردم يک جامعه احساس نشاط ،

(. متین بختیاری  0388آن جامعه را توسعه يافته قلمداد کرد ، که اين نشان دهندهي اهمیت شادی و نشاط مي باشد ) زارعي و ديگران ، 

ر اساس مطالعات صورت به اين نتیجه دست يافت که ب "لزوم مديريت شادی و نقش آن در سازمان "( در مقاله تحت عنوان 0376رمضاني )

موزش آ گرفته رابطه مستقیمي میان شادی در سازمان و بهره وری برقرار بوده و با افزايش شادی کارکنان بهره وری آنها نیز افزايش مي يابد، لذا
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ست يافت. در اين مقاله سعي شادی در سازمان ها دارای مزايای زيادی بوده و با صرف هزينه ای کم مي توان به مزايای پايدار سازماني و فردی د

تشويق نموده و همچنین با برشمردن مزايا و راهكارهای شادی  "شاد بودن"گرديده تا با ارائه تعريفي از شادی و راههای تحقق آن، افراد را به

 .برای سازمان ها و مديران و ارائه پیشنهاد، آنها را به ايجاد محیطي شاد برای کارکنان ترغیب نمود

به اين نتايج دست يافت که تفكر  "تفكر انتقادی و اهمیت کاربرد آن در نظام آموزشي "( در مقاله ای تحت عنوان0388ول )احسان قب

 انتقادی، آمیزه ای از دانش، بینش و مهارت به کاربردن اين دانش و بینش در عمل است.

ن سطح متوسط و مديران عالي ، تحقیقاتي انجام داد به ( در بررسي درباره ی چند صد مدير که شامل سرپرستان ، مديرا6115) 08گیسل

 هاين نتیجه رسید که رهبران قوی ، از خصايصي از جمله ؛ هوشیاری ، ابتكار ، اعتماد به نفس و توانايي سرپرستي برخوردارند )دسلر ، ترجم

 ( .0382فارسي ،

 زير برای رهبری برگزيد :مطالعه در خصوص رهبری ، عوامل شخصي  061( با انجام 6113) 07استاگیدل

 توانايي : هوش ) هوشیاری (، صراحت کالم ، ابتكار ، قضاوت . -

 موفقیت : علمي ، اطالعاتي ، ورزشي . -

 مسئولیت : قابلیت اعتماد ، ابتكار ، پافشاری ، پرخاشگری ، اعتماد به نفس ، عالقه به برتری . -

 مشارکت : فعالیت اجتماعي ، همكاری ، سازگاری . -

 ( .0383: موفقیت اجتماعي ، اقتصادی ، معروفیت )امیريان و محمدی ،منزلت  -

 بین سبک رهبری دموکراتیک )مشارکتي( با نشاط سازماني امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود ندارد. -5

ار است که مهم اين وظیفه که هدايت سرپرستي را در بر مي گیرد از اين جهت  دارای اهمیت بسی 0399بر طبق نتايج تحقیقات غنوی 

ی را اترين عامل از عوامل تولید در اقتصاد نیروی انساني است و در نتیجه استفاده بهینه از نیروی انساني است که مي تواند نقش تعیین کننده 

ه هدف سازمان در رسیدن به هدف سازمان ايفا کند . زماني مدير به چنین مهمي دست مي يابد که بتواند از مراکز توان افراد جهت رسیدن ب

 یاستفاده نمايد و اين امر زماني میسر است که يک مدير همراه با تخصص مربوطه ، دارای قدرت ايجاد انگیزه باال بوده و خصوصیت و جاذبه و

 ، به نحوی باشد که قدرت وی تنها ناشي از مقام ايجاد نگرديده ، بلكه از خصوصیت رفتاری شخصیت وی نیز سرچشمه گرفته باشد )غنوی

( .ديده شده که مدير ضمن برخورداری از توانايي و تخصص مربوط و انجام وظیفه های مديريت ، در يک سازمان رهبری موفق نبوده و به 0399

ر دهدف های مورد نظر دست نیافته است ، دلیل اين نارسايي را مي توان در ناتوانايي مدير در تجزيه و تحلیل ساختار سازماني ، ناتواني وی 

 ناخت افراد و ارزش های فردی ، در نظر نگرفتن شخصیت آنها ، و همچنین ناتواني در شناختن نیازهای زيردستان و عواملي از اين دست اشارهش

 .(0399ير دستان در نظر گرفته شود )غنوی،کرد . بنابراين شیوه ی رهبری وی بايد متناسب با نوع و ماهیت کار سازمان باشد و ويژگي شخصیتي ز

سازمان انجام داد به اين نتايج دست  03مدير در  068که برروی  "اعتماد مديران به عملكرد کارکنان "( در تحقیق خود 6110) 61ومزگ

 يافت که رهبری مشارکتي و ارتباط موثر بین مديريت وکارکنان بر عملكرد کارکنان تاثیر مثبت دارد .

مطالعه موردی لجیستیک نیروی دريايي آمريكا به منظور کشف پارادايم  "متغیر رهبری در محیط "( در تحقیقي با عنوان 6111) 60نیل

 .اوت های مديريت و رهبری مفید استجديدی از رهبری انجام داد که نتايج مطالعه ، يک مدل جديد گرافیكي رهبری را که در فهم وآموزش تف

 رهبری ، يادگیری موفقیت حمايتي است .اين مدل ، ابزار مناسبي برای فهم رهبری و مديريت و ارتباط میان 

( در تحقیق خود اينطور نتیجه گیری کرده اند که انگیزش و شادی و نشاط در سازمان ها بر شرايط شغلي ، 6101و همكاران ) 66کاتچر

 تاثیر مي گذارد .رضايت شغلي ، فرسودگي شغلي کارکنان ، رفتار شهروندی ، حمايت اجتماعي ، تعهد سازماني و استرس در محل کارشان 

د تعهد  موثر سازماني و محیط (در تحقیق خود دريافتند که الزمه سالمت سازماني ايجاد تعهد در آن است . ايجا6101و همكاران ) 63رگو 

 ، به دست مديران و رهبران سازماني برای کارکنان و تشويق کارکنان به برداشت های مثبت از فضیلت سازماني منجر مي شود .شاد
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