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 چكيده
روش تحقیق در . باشد شمال مي هاي رهبري با سالمت سازماني در شركت حفاري اين پژوهش شناخت رابطه بین سبکهدف اصلي 

گیري تصادفي ساده با  نفر بوده كه بر اساس روش نمونه 151جامعه آماري به تعداد . اين مطالعه توصیفي از نوع همبستگي انتخاب شد

: ها دو پرسشنامه استاندارد شامل ابزار گردآوري داده. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 180استفاده از جدول كرجسي و مورگان، تعداد 

سبک سنج مداري تحت عنوان پرسشنامه  مداري و وظیفه با توجه به مطالعات دانشگاه اوهايو در دو بعد انسان پرسشنامه سبک رهبري

سؤال بسته كه  44شامل  و پرسشنامه سالمت سازماني( 08/8با اعتبار ) اشدب سوال بسته مي 35تهیه و تنظیم شده و حاوي  مديريت لوتانز

گري،  يگانگي نهادي، نفوذ مدير، مالحظه»بُعد  1سواالت آن از پرسشنامه سالمت سازماني هوي و همکارانش استخراج شده است و شامل 

: شامل)ها، با استفاده از آمار توصیفي  ش تجزيه و تحلیل دادهرو(. 84/8با اعتبار )باشد  مي« دهي، پشتیباني منابع، روحیه و پیشرفت ساخت

از طريق  (و اسپیرمنبستگي پیرسون  ، ضريب همويلک-آزمون شاپیرو: شامل)و آمار استنباطي ( فراواني، درصد، میانگین و انحراف معیار

 بینهم چنین . ني رابطه معناداري وجود داردنتايج تحقیق نشان داد كه بین سبک رهبري با سالمت سازما. انجام شد SPSSافزار  نرم

 .رابطه معناداري وجود دارد سازماني سالمت با مدار وظیفه رهبري و نیز سبک سازماني سالمت با مدار انسان رهبري سبک

 

 .مدار مدار، سبک رهبري وظیفه سبک رهبري، مطالعات دانشگاه اوهايو، سالمت سازماني، سبک رهبري انسان :واژگان كليدي
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The Relationship between Leadership Styles with Organizational 

Health: A Case Study of Haffari Shomal Co 
 
 

 

Abstract: 

The main purpose of this study is to recognize the relationship between leadership styles 

and health organization in "Haffari Shomal" corporation. The research methodology in this 

study is descriptive and correlation form. The statistical society population is 157 who are 

selected based on simple random sampling method using Krejcie & Morgan table. Among 

this society a set of 108 people are chosen as sample. Two questionnaire including leadership 

styles questionnaire with 89% reliability and health organization questionnaire with 94% 

reliability are the main tools of data collection. The former includes 35 close questions 

according to the Ohayo University’s studies in two aspects of human-orientation and task-

orientation and entitles Luthans management style. The latter, however, includes 44 close 

questions and is extracted from health organization questionnaire of Hoy et al. and composed 

of seven aspects: “institution integrity, principal influence, consideration, initiating structure, 

resource support, morale and development”. Data analysis is done using SPSS software 

package based on descriptive statistic (including frequency, percentage, mean and standard 

deviation) and inferential statistic (including Shapiro-Wilk test, Pearson and Spearman 

correlation factor). The results reveal that there is a meaningful relationship between 

leadership styles and health organization as well as human-based leadership styles and health 

organization and also task-based leadership style and health organization. 

 

 

Key words: leadership style, Ohayo University’s studies, organizational health, human-

orientation leadership style, task-orientation leadership style. 
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 :دمهمق
توان رهبري . در انحصار قهرمانان نیست شود، رهبري صرفاً بر خالف آنچه از مطالعه تاريخ سرگذشت جوامع حاصل مي

الئوتسو فیلسوف . ها، هويت ملي و مرزهاي جغرافیايي ممکن است در نهاد و ضمیر هر انساني يافت شود مستقل از فرهنگ

رهبري پايبند به اخالق در دنیاي معاصر، مجموعه . بهترين و بزرگ ترين رهبر آن است كه آداب پیروي داند: چیني گفته است

تا امور حائز اهمیت و بلند مدتي « ها جداسازي و بازيافت زباله»ظاهر پیش پا افتاده نظیر  از فعالیت هاي جزئي و ريز و به اي

دوران  رهبران دنیاي امروز افرادي هستند كه مسئولیت. گیرد را در برمي« ممانعت از افزايش مواد و فلورو كاربن به جو»نظیر 

 (.1383رضايیان، ) پذيرند يخويش را تا حد امکان م حیات

دانند كه موفقیت آنان به نیروي انساني  شک همه مديران مي هر سازمان نیازمند يک سبک رهبري خاص است و بي

ها  ها بستگي دارد و اين انديشه در آنان موجب شده است تا به دنبال سبک مناسب در اداره امور سازمان موجود در سازمان

رهبري مديران آن  وري يک سازمان سبک عوامل موثر در افزايش اثربخشي كارآيي و در نهايت بهرهاز طرفي يکي از . باشند

 (.1301مقدم،  نکويي)سازمان است 

قسمتي از اين آشفتگي . اوهام است رهبري يک مفهوم چند وجهي است و آمیخته از افسانه، انديشه متعارف، ايدآلیسم و

اي كه فرد دارد و تظاهر  تماع و چه در كاربرد متداول، ايده رهبري از نگرش ويژهبدان سبب است كه چه در مفهوم علم اج

سازد در بخش اعظم مؤلفات مربوط به رهبري، اين افسانه كه رهبري  خاطر نشان مي 1فام همانگونه كه جیمز لي. نمايد مي

 (.1314هنسن، )خورد  ماهیت يکسان دارد همواره به چشم مي

معتقدند سبک رهبري يک مدير با توجه به  3و هرسي و بالنچارد 2و متخصصان مانند فیدلربسیاري از صاحبنظران 

از اين رو يک مدير مي تواند . گیرد، در محیط سازمان و يا حتي بیرون از سازمان وجود دارد متغیرها و عواملي كه شکل مي

به اعتقاد بسیاري . موعه زير دست خود برگزيندهاي متفاوت و گاه متضادي را براي رهبري مج هاي گوناگون، سبک درموقعیت

ي تجربه، تحصیالت و  مرور زمان و بر پايه از نظريه پردازان سبک مديريت يکي از مهمترين عناصر موفقیت مديران است كه به

يم در هاي مختلف در نظر میگیر هنگامي كه مشکالت چالش برانگیز مديريت را در سازمان. شود ريزي مي آموزش آنان پايه

ازجمله . ها قرار دارند تا چه اندازه اهمیت دارند هاي مديران و رهبران كه پیش روي اين چالش میابیم كه آزمودن واقعي ويژگي

ي جو،  زيرا اين مفهوم يکي از مهمترين عناصر موفقیت رهبري و تعیین كننده. ها سبک مديريت است مهمترين اين ويژگي

 (.1302عسگري، )زمان است فرهنگ و راهبردهاي حاكم بر سا

كار برد و طرحي را براي سنجش دوره سالمت سازماني ارائه  اصطالح سالمت سازماني را به 1818مايلز اولین بار در سال 

ماند و الزم است به صورت پويا، سالمت آن  مايلز معتقد است سازمان همیشه سالم نمي(. 1302،  4هوي و میسکل)كرد 

پذير داشته باشد  گیرد تا موجوديتي مولد و انعطافبقا و بهبود سازش آن با محیط اقداماتي صورت سنجش شود و براي حفظ 

 (.2881،  5كوركماز)

سالمت سازماني تنها شامل توانايي سازمان براي انجام وظايف به طور موثر نیست، بلکه شامل توانايي سازمان براي رشد و 

هاي ارتباطي  سالم كاركناني متعهد و وظیفه شناس با روحیه و عملکرد باال و كانالناظران در سازمان هاي . بهبود مداوم است

يک سازمان سالم جايي است كه افراد مي خواهند در آنجا بمانند، كار كنند، به آن افتخار كنند و . يابند باز و با موفقیت باال مي

 (.2888،  1اليدن و كلینگل)خود افرادي سودمند و موثر هستند 

                                           
1- James Li pham 

2- Fiedler 

3- Paul  Hersey and Kenneth Blanchard 

4- Miskel and Hoy  

5- Korkmaz 
6- Lynden and Klingle 
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كند و نیل به اهداف را  مت سازماني اشاره به شرايطي دارد كه رشد، توسعه و بالندگي يک سازمان را تسهیل ميسال

هاي ارتباطي باز و  هاي سالم كارمندان وظیفه شناس هستند، روحیه و عملکرد بااليي دارند، كانال در سازمان. سازد مقدور مي

كنند احساس افتخار وغرور  كارشان بیايند و از اينکه در اين محل كار ميباشند و افراد دوست دارند به محل  سودمند مي

سازماني را نه در بهداشت و سالمت جسماني  حالتي سالمت اگر به سازمان سالم به عنوان سیستم نگاه كنیم در چنین. كنند مي

 (.1310بند،  عالقه)كنیم  و رواني كاركنان بلکه در موجوديت و بقاي خود سازمان جستجو مي

هاي رفتاري،  توان به چهار گروه مشخص يعني تحقیقات اولیه، تئوري هاي رهبري سازماني را مي ها و نظريه تئوري

توان به مطالعات دانشگاه آيووا، میشیگان، اوهايو و هاروارد اشاره كرد و  در تحقیقات اولیه مي. بندي نمود اقتضايي و جديد طبقه

هاي لیکرت و در  از پیوستار رفتار رهبري تننبام و اشمیت، سبک بلیک و موتون، سیستمتوان  هاي رفتار مي در تئوري

بعدي اثربخشي ردين، مدل هنجاري وروم ويتون، سیکل زندگي هرسي و بالنچارد، تئوري  هاي اقتضايي از تئوري سه تئوري

در اين مقاله . از نظر گوبا و مازو را نام بردمسیر هدف و مدل اقتضايي فیدلر، و از نظريه هاي جديد مي توان سبک هاي رهبري 

 .پردازيم استفاده شده است كه در ادامه به شرح آن مي مطالعات دانشگاه اوهايواز 

 :فرضيه اصلي

 در شركت حفاري شمال هاي رهبري مديران با سالمت سازماني سبکرابطه بین  شناسايي. 

 :هاي فرعي فرضيه

 مدار با سالمت سازماني در شركت حفاري شمال انساني بین سبک رهبري  شناسايي رابطه. 
 مدار با سالمت سازماني در شركت حفاري شمال ي بین سبک رهبري وظیفه شناسايي رابطه. 

 :مباني نظري
 :مطالعات دانشگاه اوهايو

اوهايو در اواخر مطالعات بسیاري در زمینه رفتار رهبران صورت گرفته است كه برخي از مطالعات اولیه در دانشگاه دولتي 

با تاكید بر اهمیت توجه بیشتر به رفتارهاي رهبري تا خصوصیات شخصي وي صورت  1هاي استاگديل براساس يافته 1848سال

 .گرفت

و  (مراعات حال ديگران) در مطالعات دانشگاه اوهايو دو عامل اصلي براي رهبري شناسايي و تحت عنوان رفتارهاي مراعات

 .گذاري شدند نام( بتکار عملا)دهي رفتارهاي ساخت

رابطه رهبر و زيردست بر . گذارد در رفتار مراعات رهبر به احساسات زيردستانش توجه دارد و به عقايد آنها احترام مي

كند و  دهي رهبر رابطه بین خود و زيردستان را به وضوح تعريف ميدر رفتار ساخت. اساس احترام و اعتماد متقابل است

هاي انجام وظايف  نمايد و شیوه هاي ارتباط را تعیین مي راه عالوه بر آن، رهبر. رود نند كه از آنها چه انتظاري ميدا زيردستان مي

 .كند گروهي را مشخص مي

اي برخوردار  هاي گوناگوني را معین كردند، ولي دو سبک از اهمیت و برجستگي ويژه هر چند كه اين پژوهشگرها سبک

 :بود 

هاي كاركنان را برحسب دستیابي به  مندي حدي است كه رهبر نقش خود و نقش ضابطه :ابطمند كردن رو ضابطه

ريزي، سازماندهي، هدايت و  ها شامل بسیاري از وظايف مديريتي مانند برنامه اين نقش. كند هاي هر واحد تعريف مي هدف

دانشگاه میشیگان است، ولي دامنه  ايجاد ساختار شبیه كار محور در مطالعات. شود تمركز عمده بر مسائل كاري مي

 .گیرد و بر مسائل مربوط به كار تاكید دارد تري از وظايف مديران را در برمي گسترده
به فکرهاي . كند مالحظه، حدي است كه رهبر اعتماد طرفیني با كاركنان برقرار مي (:مالحظه)رعايت حال كاركنان 

. كند گر با كاركنان دوستانه رفتار مي يک مدير مالحظه. دهد قه نشان ميگذارد و براي احساسات آنان عال آنان احترام مي

                                           
1- Stogdill 
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« كارمند محور»شبیه سبک « مالحظه». كند گیري را تشويق مي كند و مشاركت در تصمیم ارتباطات خوب دوطرفه برقرار مي

 .در مطالعات دانشگاه میشیگان است و بر مسائل مربوط به افراد تاكید دارد
شگاه اوهايو در يک حركت عمده از مطالعات دانشگاه آيووا و میشیگان كه هر دو آنها ابعاد رهبري را در دو پژوهشگران دان

مندي كردن روابط و مالحظه دو رفتار مستقل از يکديگر  گرفتند مطرح كردند كه ضابطه نهايت مخالف يک محور در نظر مي

تواند هر دو نوع رفتار را در اوج يا  يک رهبر مي. ايد نشان داده شودبدين معني كه هر رفتار بر روي يک محور مستقل ب. هستند

گرايي و  هاي هر دو رفتار ضابطه كه بسیاري از رهبران ويژگي از آنجايي( 1-2 شکل)حداقل يا با تركیبات گوناگون داشته باشد 

 (.1301رضايیان، )كند  مالحظه را دارند اين مختصات معني و مفهوم پیدا مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي باشد كه از نظر رهبري او را طرفدار  رفت، آنها به اين نتیجه رسیدند كه اگر مدير به گونه همان گونه كه انتظار مي

برعکس، رهبراني . رسد ترين سطح و رضايت شغلي آنان به باالترين حد مي ي افراد به پايینيكارگر يا كارمند بنامند، نرخ جابجا

ي كاركنان و يیني بودند و بیشتر طرفدار كار بودند، موجب افزايش جابجايدر سطح پا «يت كردن حال ديگرانرعا»كه از نظر 

 .(1318، 1استونر) شدند  دادخواهي آنها مي ها و افزايش شکايت

 :سالمت سازماني

 ابتدا شود ايجاد سازمان يک در سازماني سالمت اينکه براي و كنیم ايجاد سالم هاي سازمان بايد سالم جامعه داشتن براي

 قابل علمي هاي تالش ها، سازمان اجتماعي جو سنجش و توضیح تعريف براي .شود شناخته سازمان آن در موجود جو بايد

، فردسي) است سازماني سالمت سودمند، و مشهود نظريه هاي ارچوبچ از يکي .است گرفته صورت اخیر هاي دهه در اي مالحظه

1302.) 

ي كهن را به  توان اين گفته رسد كه مي و به نظر مي« عقل سالم در بدن سالم است»اند كه  اين باور بودهنیاكان ما بر 

آن چنان كه تندرستي در انسان موجب نشاط، سرزندگي و . «كار سالم در سازمان سالم است»: ها نیز تسري داد و گفت سازمان

 ذير براي كار و كوشش، باال رفتن روحیه سازندگي و دستیابي بهتالش مي شود، سالمت سازماني نیز سبب ايجاد محیطي دلپ

 (.1305، لنچیوني)اهداف سازماني خواهد شد 

                                           
1- Stoner 

ايجاد ساختار  كم

يا ضابطه مند 

 كردن روابط

 زياد

 مالحظه زياد

 و 

 ضابطه كم

 

 

 

 

 

 ضابطه كم

 و

 مالحظه كم

 

 

 

 

 

 ضابطه زياد
 و

 مالحظه زياد

 

 ضابطه زياد 

 و 

 مالحظه كم
 

 
 كم
 

 مالحظه و رعايت حال كاركنان

 زياد

 مدل دو بعدي مدل رفتاري. 1شکل 
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سالمت سازماني چهارچوب نظري و ابزار سودمندي براي تجزيه و تحلیل و درک و تغییر محیط كار سازمان به مديران 

بیني  فهم شرايط كار و پويايي آن اهمیت دارد، بلکه پیشدهد، شناخت وضعیت سالمت سازماني نه تنها از لحاظ  ارائه مي

تواند در موفقیت و  يکديگر است و مي ي اثربخشي سازمان، پیشرفت كاري كاركنان، تعهد سازماني و اعتماد كاركنان به كننده

 (.1301مويد، )شادابي كاركنان و مسئوالن محیط كاري نقش مهم و موثري داشته باشد 

طور اخص سازمان سالم،  به. كند اي ارائه مي گیري سالمت سازماني طرح يگانه سازي و اندازه تالکوت پارسونز براي مفهوم

كند  سازمان نیازهاي بیاني و نهادي را برآورده مي. سطح فني، اداري و نهادي در هماهنگي هستندسه سازماني است كه در آن 

كند كه در  میزي برخورد كرده و نیروي آنها را در جهت هدف اصلي سازمان هدايت ميآ طور موفقیت و با نیروهاي خارجي به

 :عبارتند از ابعاد هفت گانه سالمت سازماني از ديدگاه پارسونز. اين خصوص چارچوبي را معرفي نموده است

 :سطح نهادي ( الف

 با نیروهاي آمیز موفقیت اي گونه به كه است قادر و گیرد برمي در را سازمان نهادي نیازهاي و سطح: يگانگي نهادي( 1

 مقابل در و شوند مي حمايت هاي نامعقول درخواست مقابل در مديران سالم سازمان يک در واقع، در. كند سازش بیروني مخرب

 .نیستند پذير آسیب خارجي فشارهاي

 : سطح اداري ( ب

توانايي مدير به تاثیر گذاري بر روسا و مافوق خود ، ترغیب آنها به توجه بیشتر به مسائل سازمان، مواجه :  1نفوذ مدير( 2

هوي )شوند  نشدن با موانع اداري سلسله مراتبي، وابسته نشدن به مافوق است كه همه اينها كلید رهبري اثر بخش محسوب مي

 (.1302و میسکل، 

نکات خوب رفتار رئیستان را شخصاً : ذ مدير در فرادستان را به صورت زير بیان مي كندلوبوف نکات مورد توجه براي نفو

هايش در حضور جمع و در خلوت حمايت كنید، كارهاي روزمره و تکراري را به طور داوطلبانه انجام  ستايش كنید، از هدف

كار را بهبود بخشد، درآماده سازي و آموزش  هايي باشید كه در وقت و پول صرفه جويي كند يا محیط دهید، درصدد يافتن راه

تر هستید وي را ياري دهید، بگذاريد  كاركنان جديد به او كمک كنید، براي انجام كارهايي كه شما توانايي بیشتر داريد و قوي

 (.1312لوبوف، )كنید  كنید و فرصت همکاري داريد احساس غرور مي او و ديگران بدانند كه شما از اينکه با او كار مي

به رفتار رهبري مدير كه باز و دوستانه است اشاره . باشد مي بیاني نیاز سازماني سالمت بعد اين:  2گري مالحظه( 3

گري به معناي مالطفت  مالحظه. گري بازتاب رفتار حاكي از احترام، اعتماد متقابل، همکاري و پشتیباني است مالحظه. كند مي

هوي و )اي است  یست، بلکه توجه صادقانه نسبت به معلمان به عنوان همکاران حرفهو خوشرويي مصنوعي و حسابگرانه ن

 (.1302میسکل، 

گري يا مراعات عبارت است از عوامل رفتاري  مالحظه»: نويسد  گري مي نیز در تعريف مالحظه( 1313)خلیلي شوريني

و به  نمايندگي منافع فرودستان، باز بودن ارتباطاتمربوط به حمايت كنندگي رهبر، دوستي، جانبداري، مشاركت، با فرودستان، 

 .ا فرودستان ضروري استگرا براي ايجاد و نگهداري روابط خوب ب آنها، اين رفتارهاي رابطه شناختن مشاركت رسمیت

با رفتار مدير در مشخص كردن مناسبات و روابط كاري . گیرد در دسته نیازهاي ابزاري قرار مي بعد اين:  3دهي ساخت( 4

مدار است و  رفتار مدير وظیفه. كند هاي انجام كار را به روشني تعريف مي كاركنان، انتظارات شغلي، استانداردهاي عملکرد، روش

 (.1302و میکسل،  هوي. )مدارانه است محیط كار ساختمند و موفقیت

اين بعد منعکس كننده درجه اي است كه شخص نقش خود و زير »كند كه  دهي بیان مي در تعريف ساخت 4رمنكُ

ي افرادي است كه در  يک نمره باال در اين بعد مشخص كننده. دهد كند و ساخت مي دستانش را براي نیل به هدف مشخص مي

                                           
1- Principal influence  

2- Consideration 
3- Initoating Sructure  

4- Korman 
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العات، تعیین جدول زماني، آزمايش عقايد و غیره نقش فعال ريزي، انتقال اط هاي گروهي از رهگذار برنامه جهت دادن به فعالیت

 (.1318كرمن، )« كنند ايفا مي

موثر امور سازمان  فراهم كردن مواد و لوازم كار به منظور اجراي. نیز از نیازهاي ابزاري است بعد اين:  1پشتیباني منابع( 5

هاي كاركنان از اين لحاظ به سرعت پاسخ داده  درخواستگیرند و به  سهولت در دسترس قرار مي لوازم مورد نیاز به. است

 .شود مي

 :سطح فني( ج

تعلق خاطر به تصور و احساس دارنده . حاصل تعامل متغیرهاي تعلق خاطر، عقالني بودن و همانندي است:  2روحیه( 1

هاي مجموعه است و  هدفدهنده اين امر است كه به چه میزاني انتظارات يک نقش متناسب با  نقش عقالني بودن نشان

 .ها و نیازهاي فرد يگانه شده است هاي مجموعه با ارزش همانندي بیانگر اين است كه هدف

میزان پیشبرد تعالي علمي سازمان است و به كساني كه داراي موفقیت علمي بااليي هستند احترام :  3پیشرفت( 1

 (.1308يزدخواستي و نیازي، )كنند  گذارند و آنها را تحسین مي مي

 :تحقيقات و مطالعات انجام شده
بررسي رابطه سالمت سازماني و اثر بخشي مدارس ابتدايي دخترانه »در پايان نامه خود با عنوان ( 1301)فاطمه لولماني 

اين تحقیق كه در آموزش و پرورش شهر تهران و از بین مدارس به صورت نمونه گیري انجام گرفته است . است« شهر تهران

اد كه بین سالمت سازماني و اثر بخشي در مدارس دخترانه ابتدايي همبستگي وجود دارد و اين همبستگي مثبت و نشان د

از نظر آموزگاران بین ابعاد سالمت سازماني و اثر بخشي در مدارس ابتدايي دخترانه شهر تهران رابطه معنادار . مستقیم است

 .وجود دارد

، «هاي مديريت تعارض مديران و ارتباط آن با عملکرد آنان بررسي سبک»عنوان در رساله خود با ( 1301) خسرو شکري

بین سبک مديريت تعارض . اي وجود ندارد بین سبک مديريت تعارض رقابتي و میزان عملکرد مديران رابطه: به اين نتايج رسید

تري  سبک اجتناب از عملکرد پايین وجود دارد يعني مديران داراي( منفي)اجتناب و میزان عملکرد مديران رابطه معکوس 

بین سبک  و وجود دارد( منفي)بین سبک مديريت تعارض سازش و میزان عملکرد مديران رابطه معکوس . اند برخوردار بوده

وجود رابطه مثبت بین سبک مديريت تعارض تشريک . اي وجود ندارد اي و میزان عملکرد مديران رابطه مديريت تعارض مصالحه

 .اند يعني اين دسته از مديران از عملکرد باالتري برخوردار بوده. مي باشدنیز از ديگر نتايج آن یزان عملکرد مديران مساعي و م

 اين بیانگر انجام گرفت، متحده اياالت بیمارستان 4 در پرستاري واحد 13 در كه (2811) 4تحقیقات لوک جونز نتايج

 سطح و كاركنان بین همبستگي از بااليي نمودند، سطح مي اجرا را مشاركتي مديريت سبک كه واحدهايي در كه بود واقعیت

 .بود شده پرستاري خدمات كیفیت افزايش موجب كاري استرس كاهش اين .وجود داشت كاركنان بین شغلي استرس از پايیني

 .بود شده نیز بیماران و كاركنان رضايتمندي افزايش به منجر مديريت مشاركتي

 موثر و احساس سودمندي ايجاد باعث مشاركتي رهبري سبک كه دادند نشان تحقیقي در ،(2881) همکاران و 5آرنولد

 .گردد مي آنها در وجسماني بهزيستي رواني ارتقا موجب نتیجه در و در مديران سازمان اهداف پیشبرد در بودن

میزان رضايت شغلي پرستاران، رضايت بیماران ثیر مديريت مشاركتي و سنتي بر ااي در زمینه ت مطالعه (2001) 1استامپ

هايي كه مديريت مشاركتي در  نتايج نشان داد كه در بخش. و میزان عالقه و تعهد پرستاران در حرفه پرستاري انجام داده است

اري و عدم آن اجرا شد، میزان رضايت شغلي پرستاران و رضايت بیماران و میزان عالقه و تعهد پرستاران به ادامه حرفه پرست

                                           
1- Resource Support 

2- Morale  

3- Academic Emphasis 

4- Luke Jones 

5- Arnold  

6- Stumpf 
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ها و ارائه كار بهتر با كیفیت باالتر و افزايش  اجراي مديريت مشاركتي سبب كاهش هزينه چنین هم. شود ترک خدمت بیشتر مي

 (.1308نقل از بابايي، )د شو انگیزه در كاركنان شده و به دنبال آن رضايت شغلي و توانمندسازي ايجاد مي

 :روش تحقيق
پردازد در  شمال مي رهبري مديران و سالمت سازماني در شركت حفاري بررسي سبک تحقیق حاضر از آنجايي كه به

 .باشد قلمرو تحقیقات توصیفي بوده و از نوع تحقیقات همبستگي مي

 . باشند تهران شركت حفاري شمال مي كلیه كاركنان ستادي نفر151آماري اين پژوهش، شامل  جامعه

در نمونه گیري تصادفي هريک . گیري تصادفي ساده استفاده شده است نمونهگیري، از روش  در اين تحقیق، جهت نمونه

در تحقیق حاضر با استفاده از جدول كرجسي و مورگان ، . از عناصر جامعه مورد نظر براي انتخاب شدن، شانس مساوي دارند

 .برآورد گرديد نفر 180حجم نمونه 

ها از  ي احتمال عدم تکمیل يا عدم بازگشت تعدادي از پرسشنامهبین نفره، محقق ضمن پیش 180با توجه به تعداد نمونه 

پرسشنامه بین جامعه آماري  125ها اقدام به توزيع  سوي كاركنان و همچنین احتمال وجود نواقص در تعدادي از پرسشنامه

ت عدم دقت پاسخگويي پرسشنامه به عل 1پرسشنامه بازگشت داده شد كه تعداد  118هاي توزيع شده  از پرسشنامه. است نموده

 .پرسشنامه مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت 183به سواالت قابل استفاده نبود، لذا كنار گذاشته شد و در نهايت 

 :پرسشنامه سبك رهبري مديران

در دو بعد  مطالعات دانشگاه اوهايوپرسشنامه شماره اول مربوط به سبک رهبري بوده است، اين پرسشنامه با توجه به 

سوال  35تهیه و تنظیم شده و در ضمن حاوي  سبک سنج مديريت لوتانزمداري تحت عنوان پرسشنامه  مداري و وظیفه انسان

جهت سنجش . مي باشد 08/8ي  دست آمده براساس فرمول ضريب آلفاي كرونباخ در اين پرسشنامه پايايي به .باشد بسته مي

هاي  است، كه بدين منظور پرسشنامه حقیق از روايي صوري و محتوايي استفاده شدهروايي پرسشنامه سبک رهبري در اين ت

  .مقدماتي در اختیار اساتید راهنما و مشاور متخصصین مربوطه قرار گرفت و آنان روايي پرسشنامه را تايید نمودند
 :پرسشنامه سالمت سازماني

ي سالمت سازماني  خ بوده كه سواالت آن از  پرسشنامهصورت بسته پاس سؤال به 44ي سالمت سازماني شامل  پرسشنامه

مؤلفه  1شامل « نهادي، اداري و فني»اين پرسشنامه، سالمت سازماني را در سه سطح . هوي و همکارانش استخراج شده است

پايايي  .هدد مورد بررسي قرار مي« يگانگي نهادي، نفوذ مدير، مالحظه گري، ساخت دهي، پشتیباني منابع، روحیه و پیشرفت»

گیري  باشد كه حاكي از پايايي باالي ابزار اندازه مي 84/8  در اين پرسشنامهبدست آمده براساس فرمول ضريب آلفاي كرونباخ 

از ( 1888و  1801هوي و فیلدمن، )پرسشنامه سالمت سازماني به دلیل مبتني بودن بر نظريه سالمت سازماني مدارس  .است

زاده و  عباس)از طرف ديگر و استفاده آن در تحقیقات داخلي ( 1811)ماعي تالکوت پارسونز يک طرف و نظريه سیستم اجت

و تحقیقات ...( و  1301، نادري بلداجي 1311، منصوري 1311، عطايي 1301، طاهري 1310، اسکندري 1301آقاسي كرماني 

سلیماني، )از روايي محتوايي برخوردار است( ...و  1885، تارفر و هوي 1880، فانتر 1882، تاتر و هوي1884لیو )خارجي 

1308.) 

 :ها تجزيه و تحليل داده
ها حاصل از اجراي پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفي و آمار استنباطي با  و داده و تحلیل اطالعات هاي تجزيه روش

معیار  تراكمي، میانگین، انحراف وانيدر سطح آمار توصیفي از فراواني، درصد فرا. است صورت گرفته SPSS 1افزار  استفاده از نرم

 .و واريانس و در سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي پیرسون و آزمون شاپیرو ويلک استفاده شده است
 :هاي دموگرافيك نمونه آماري توصيف ويژگي( 1

 :سن( الف

                                           
1- Statistical Package for Social Science  
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42% 

39% 

9% 

3% 
1% 

4% 

2% 

 سن

 38كمتر از

 35تا  31

 48تا  31

 45تا  41

 58تا  41

 55تا  51

 51باالتر از 

64% 

36% 

 جنسیت

 زن مرد

 توزيع پاسخ دهندگان بر حسب سن. 1جدول 

 سن

 51باالتر از  55تا  51 58تا  41 45تا  41 48تا  31 35تا  31 38كمتر از  

 2 4 1 3 18 48 43 تعداد

 %1.84 %3.00 %8.81 %2.81 %8.11 %30.03 %41.15 درصد

 .سال دارند 38بر اساس جدول فوق بیشترين تعداد پاسخ دهنده، كمتر از 
 توزيع پاسخ دهندگان بر حسب سن. 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جنسیت( ب
 دهندگان بر حسب جنسيتتوزيع پاسخ . 2جدول 

 جنسيت

 زن مرد  

 31 11 تعداد

 %35.82 %14.80 درصد

 .بر اساس جدول فوق مردها بیشتر از خانم ها، پاسخ دهنده بودند
 توزيع پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت  .2نمودار 
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2% 

11% 

52% 

33% 

2% 

 تحصیالت
 ديپلم

 فوق ديپلم

 كارشناسي

 كارشناسي ارشد

 دكتري

78% 

12% 

3% 

7% 

 سمت 

 كارمند

 ريیس

 معاون

 مدير

 :میزان تحصیالت( ج
 توزيع پاسخ دهندگان بر حسب تحصيالت. 3جدول 

 تحصيالت

 دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي فوق ديپلم ديپلم  

 2 34 54 11 2 تعداد

 %1.84 %33.81 %52.43 %18.10 %1.84 درصد

 .بر اساس جدول فوق بیشترين تعداد پاسخ دهنده، از مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد هستند
 توزيع پاسخ دهندگان بر حسب تحصیالت. 3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سِمَت( د
 توزيع پاسخ دهندگان بر حسب سمت. 4جدول 

 سمت  

 مدير معاون ريیس كارمند  

 1 3 13 08 تعداد

 %1.08 %2.81 %12.12 %11.11 درصد

 .بر اساس جدول فوق بیشترين تعداد پاسخ دهنده از كارمندان هستند
 

 توزيع پاسخ دهندگان بر حسب سمت. 4نمودار 
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 :نبودن توزيع متغيرهاآزمون نرمال بودن يا ( 2

 :نرمال است سازماني سالمت با رهبري هاي رابطه بین سبک( الف

 بررسي فرض نرمال دو متغيره با استفاده از آزمون نرماليتي چند متغيره شاپيرو ويلك .5جدول 

 آزمون شاپيرو ويلك تعميم يافته براي نرمال چندمتغيره

 هاي رهبري سبک  

 سالمت سازماني
 8.811 (W) آزمونآماره 

 8.458 (p-value)مقدار احتمال

 

هاي  سالمت سازماني و سبک براي آمده دستبه ( P-value) لبا توجه به مقدار احتما دادنشان  5هاي جدول  يافته

 .پذيريم درصد مي 5داري  بودن مشاهدات را در سطح معني توأم نرمالاست، فرض  8.85از  بیشتركه  رهبري

 :نرمال است سازماني سالمت با رهبري انسان مدار و وظیفه مدار  سبکرابطه بین ( ب

 بررسي فرض نرمال دو متغيره با استفاده از آزمون نرماليتي چند متغيره شاپيرو ويلك .6جدول 

 آزمون شاپيروويلك تعميم يافته براي نرمال چندمتغيره

 
 رهبري وظیفه مدار رهبري انسان مدار

 سالمت سازماني
 8.811 8.854 (W) آزمونآماره 

 8.353 8.228 (p-value)مقدار احتمال

 

سالمت و  مدار رهبري انسانبراي  آمده دستبه ( P-value) لبا توجه به مقدار احتما دادنشان  1هاي جدول  يافته

به عبارت ديگر  .پذيريم درصد مي 5داري  بودن مشاهدات را در سطح معني توأم نرمالاست، فرض  8.85، كه بیشتر از سازماني

 .توأم است داراي توزيع نرمال سالمت سازمانيو  مدار رهبري انسان توزيع مقادير

از  بیشتر، كه سالمت سازمانيو  مدار رهبري وظیفهبراي  آمده دستبه ( P-value) لبا توجه به مقدار احتماچنین  هم

رهبري ديگر توزيع مقادير  عبارت به .پذيريم درصد مي 5داري  بودن مشاهدات را در سطح معني توأم نرمالاست، فرض  8.85

 .توأم است داراي توزيع نرمال سالمت سازمانيو  مدار وظیفه

 :ها آزمون فرضيه( 3

 .داردرابطه معناداري وجود  سازماني سالمت با رهبري هاي سبک بین: فرضیه اصلي (1

 سازماني سالمت با رهبري هاي آزمون رابطه سبك .7جدول 

 (Pearson)ي پيرسون ضريب همبستگ

 
 سالمت سازماني

 هاي رهبري سبک

 8.338 ضريب همبستگي

 8.838 مقدار احتمال

 183.888 تعداد

 

. است 8.338 پیرسونمقدار ضريب همبستگي  هاي رهبري سالمت سازماني و سبکبراي  دادنشان  1هاي جدول  يافته

تر است، در نتیجه میان كم 8.85بوده، كه از مقدار  8.838پیرسون دو دامنه آزمون همبستگي ( P-value) لمقدار احتما

H0: r=0 
H1: r≠0 
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، مقادير سازماني سالمتيعني با افزايش مقادير . ستامعنادار مثبت و همبستگي  هاي رهبري سالمت سازماني و سبک

  .يابد ، افزايش ميرهبريهاي  سبک

 .رابطه معناداري وجود دارد سازماني سالمت با مدار انسان رهبري سبک بین: فرضیه دوم (2

 سازماني سالمت با مدار انسان رهبري سبك آزمون رابطه بين .8جدول 

 (Pearson)ضريب همبستگي پيرسون 

 
 سالمت سازماني

 انسان مدار

 8.208 ضريب همبستگي

 8.842 مقدار احتمال

 183.888 تعداد

 

. است 8.208مقدار ضريب همبستگي پیرسون  مدار و سالمت سازماني رهبري انسان براي دادنشان  0هاي جدول  يافته

تر است، در نتیجه میان كم 8.85بوده، كه از مقدار  8.842دو دامنه آزمون همبستگي پیرسون ( P-value) لمقدار احتما

 ، مقاديرمدار رهبري انسانيعني با افزايش مقادير . ستامعنادار مثبت و همبستگي  و سالمت سازماني مدار رهبري انسان

 .يابد ، افزايش ميسازماني سالمت

 .رابطه معناداري وجود دارد سازماني سالمت با مدار وظیفه رهبري سبک بین  :فرضیه سوم (3

 سازماني سالمت با مدار وظيفه رهبري سبك آزمون رابطه بين .9 جدول

 (Pearson)ضريب همبستگي پيرسون 

 
 سالمت سازماني

 وظیفه مدار

 8.340 ضريب همبستگي

 8.831 مقدار احتمال

 183.888 تعداد

 

. است 8.340پیرسون مقدار ضريب همبستگي  مدار و سالمت سازماني رهبري وظیفهبراي  دادنشان  8هاي جدول  يافته

تر است، در نتیجه میان كم 8.85بوده، كه از مقدار  8.831 پیرسوندو دامنه آزمون همبستگي ( P-value) لمقدار احتما

سالمت  مقاديرمدار،  رهبري وظیفه با افزايش مقادير. ستامعنادار مثبت و همبستگي  مدار و سالمت سازماني رهبري وظیفه

 .يابد ، افزايش ميسازماني

 :گيري نتيجه بحث و

 .رابطه معناداري وجود دارد سازماني سالمت با رهبري هاي سبک بین: فرضیه اصلي (1

. است 8.338 پیرسونمقدار ضريب همبستگي  هاي رهبري سالمت سازماني و سبکبراي  دادنشان  1هاي جدول يافته

سالمت سازماني تر است، در نتیجه میان كم 8.85بوده، كه از مقدار  8.838پیرسون دو دامنه آزمون همبستگي  لمقدار احتما

، افزايش هاي رهبري سبک، مقادير سازماني سالمتيعني با افزايش مقادير . ستامعنادار مثبت و همبستگي  هاي رهبري و سبک

  .يابد مي

هاي رهبري مديران با سالمت سازمان در مدارس متوسطه  ي بین سبک بررسي رابطه: در پژوهشي مشابه با موضوع

مدار با سالمت  هرستان لنجان، تجزيه و تحلیل نتايج بیانگر اين است كه ضريب همبستگي بین سبک رهبري موفقیتش

H0: r=0 
H1: r≠0 
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بدين صورت كه رابطه معنادار و مستقیم بین سبک رهبري موفقیت مدار . دار بوده است معني 8.85سازماني در سطح كمتر از 

 .در مدارس با سالمت سازماني نیز وجود دارد

 .رابطه معناداري وجود دارد سازماني سالمت با مدار انسان رهبري سبک بین: دومفرضیه  (2

. است 8.208مقدار ضريب همبستگي پیرسون  مدار و سالمت سازماني رهبري انسان براي دادنشان  0هاي جدول  يافته

رهبري تر است، در نتیجه میان كم 8.85بوده، كه از مقدار  8.842دو دامنه آزمون همبستگي پیرسون  لمقدار احتما

 ، مقاديرمدار رهبري انسانيعني با افزايش مقادير . ستامعنادار مثبت و همبستگي  و سالمت سازماني مدار انسان

 .يابد ، افزايش ميسازماني سالمت

متوسطه هاي رهبري مديران با سالمت سازمان در مدارس  ي بین سبک بررسي رابطه: در پژوهشي مشابه با موضوع

دهد كه ضريب همبستگي بین سبک رهبري حمايتي با سالمت سازماني در سطح كمتر از  ها نشان مي شهرستان لنجان، يافته

 .بنابراين رابطه معنادار و مستقیمي بین سبک رهبري حمايتي با سالمت سازماني وجود دارد. دار بوده است معني 8.85

 .رابطه معناداري وجود دارد سازماني سالمت اب مدار وظیفه رهبري سبک بین  :فرضیه سوم (3

 .است 8.340پیرسون مقدار ضريب همبستگي  مدار و سالمت سازماني رهبري وظیفهبراي  دادنشان  8 هاي جدول يافته

رهبري تر است، در نتیجه میان كم 8.85بوده، كه از مقدار  8.831 پیرسوندو دامنه آزمون همبستگي  لمقدار احتما

، سالمت سازماني مقاديرمدار،  رهبري وظیفه با افزايش مقادير. ستامعنادار مثبت و همبستگي  و سالمت سازمانيمدار  وظیفه

 .يابد افزايش مي

هاي رهبري مديران با سالمت سازمان در مدارس متوسطه  ي بین سبک بررسي رابطه: در پژوهشي مشابه با موضوع

اين است كه ضريب همبستگي بین سبک رهبري هدايتي با سالمت سازماني در تجزيه و تحلیل نتايج بیانگر شهرستان لنجان، 

به عبارت ديگر رابطه معنادار و مستقیم بین سبک رهبري هدايتي با سالمت سازماني . دار بوده است معني 8.85كمتر از سطح 

 .نیز وجود دارد

 :گيري كلي نتيجه

هاي تجربي  اي از بررسي رهبري و پاره هاي باشند، ارائه مدل ها مي سازمانها، مديران آن  كه مهمترين عنصر سازماناز آنجا 

مفهوم رهبري يکي از . رسد است براي مديران مفید باشد، مهم و ضروري به نظر مي رهبري كه ممکن هاي در مورد سبک

 .دنبال داشته استهايي را به  هاي زيادي همواره توجه را به خود جلب كرده و پژوهش موضوعاتي است كه در رشته

مدار  انسان)هاي رهبري  توان اينگونه گفت كه بین انواع سبک كلي با توجه به نتايج سواالت تحقیق مي گیري در يک نتیجه

طور كلي مسوالن و مديران عالي سازمان بايد  به. شمال رابطه وجود دارد سازمان در شركت حفاري با سالمت( مدار و وظیفه

سازي سازمان فراهم نمايند و با توجه به رابطه  هاي رهبري و همچنین سالم ي آشنايي مديران با انواع سبکتمهیدات الزم را برا

 .اين دو، آنها را در اين امر ياري نمايند

 :هاي پژوهش محدوديت

اد محدوديت در انتخاب نمونه آماري در اجراي پژوهش ناشي از محدوديت زماني و مالي كه در صورت افزايش تعد( الف

 .شد تر مي نمونه، ممکن بود نتايج پژوهش به مراتب دقیق

بررسي گرديد و فیدلر با سبک رهبري  سالمت سازمانيمحدود كردن تحقیق از نظر نوع بررسي كه فقط عامل ( ب

 .مورد بررسي قرار نگرفت هاي ديگر رهبري و سبک میزان رضايت شغليمتغیرهاي ديگر چون جو سازماني، 

( پیرسون همبستگي ضريب)هاي آزمون مورد نظر  ها وجود برخي از محدوديت ها و يا نارسايي محدوديت يکي ديگر از( ج

 .به نتیجه متفاوتي بیانجامد( مثل آموس)افزارهاي ديگر  ديگر توسط نرم هاي است با اعمال آزمون باشد كه ممکن مي

پرسشنامه پخش شده كه  125پرسشنامه از  1پرسشنامه و نقص زياد  15هاي ديگر عدم برگشت  از جمله محدوديت( د

 .دست آمده به جامعه بايد با احتیاط صورت گیرد بر اين اساس تعمیم نتايج به
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 :پيشنهادات پژوهش
 :ها پيشنهادات مبتني بر يافته (1

را  سالمت سازمانيرهبري با هاي  هاي تحقیق رابطه مستقیمي بین سبک يافتهدهد  نشان ميكه براساس فرضیه اصلي ـ 

ها بخواهند پیوسته به كسب موفقیت نايل آمده و در رقابت با سايرين  گردد امروزه چنانچه سازمان پیشنهاد مي ،كند تايید مي

شود نیروي كار به سازمان وفادار باشد و  كه باعث مي به نیروي كار سازمان توجه كنند و عواملي را بايدهمیشه پیشتاز باشند، 

داراي نقشي اساسي در  رهبري. کنندناين اقدام مهم فروگذار  اي از الش كند را، تقويت كرده و لحظهبراي نیل به اهداف آن ت

در  مت زيادسال. تواند موجبات تعالي سازمان را فراهم آورد صحیح مي هاي رهبري سبکسازمان است كه با به كارگیري 

ت است كه بسیاري از مشکالت درون سازمان را سامان ، بازواني قوي براي مديريشمال شركت حفاريهاي بزرگي چون  سازمان

باشد كه با توانمندسازي كاركنان و  مي رهبرانياثربخش نیاز به  سازمانمنظور اداره كردن يک  بهكشور ما در . بخشد مي

 .به پديد آمدن فضاي سازماني دلپذير كمک كنند سازمان،سالمت افزايش چنین  هم

مدار و  انسان رهبري هاي تحقیق رابطه مستقیمي بین سبک يافتهدهد  نشان ميكه براساس فرضیه دوم و سوم ـ 

سطح ، ها، نیازها، عاليق شود نسبت به شناخت ويژگي مي به مديران پیشنهاد ،كند را تايید مي سالمت سازمانيبا  مدار وظیفه

براي داشتن یات سازماني موجود خود، پذيري زيردستان خود اقدام كرده و متناسب با شرايط و مقتض بلوغ و مسئولیت ،رشد

 . بپردازندبه انتخاب شیوه و سبک مناسب جهت رهبري سازماني سالم 

 رهبري شیوهسطح آگاهي و توجه مديران را به  ،هاي ديگر ن خدمت و راهمهاي ض با آموزشگردد  پیشنهاد مي در آخر -

 .تشويق نمود به استفاده از سبک رهبري درستافزايش داده و مديران را  صحیح

 :پيشنهادات مبتني بر تجارب پژوهشگر (2

شود سعي و دقت و نظارت بیشتري در زمینه رعايت ضوابط انتصاب مديران صورت گیرد و از وجود افراد  ـ پیشنهاد مي

 .ريزي بهتر و بیشتر استفاده گردد هاي مديريت و برنامه ديده در دوره آموزش

 .پرسشنامه، از مصاحبه نیز براي افزايش دقت تحقیق استفاده شوددر گردآوري اطالعات عالوه بر  -

 :هاي آتي پيشنهادات مبتني بر پژوهش (3

طور كلي در ادبیات  شود با توجه به اينکه مقوله سبک رهبري و سالمت سازماني به به پژوهشگران پیشنهاد و توصیه مي -

شود تا بیشتر مورد توجه  ه قرار گرفته است و احساس نیاز ميرفتار سازماني و در تحقیقات پژوهشي كشور ما كمتر مورد توج

 .قرار گیرد، لذا در اين زمینه تحقیقاتي انجام پذيرد تا به غناي محتوايي اين موضوع افزوده گردد

 :تواند مد نظر قرار گیرد موضوعاتي از قبیل موارد ذيل مي

 .هاي رهبري با تعهد سازماني بررسي رابطه بین سبک

 .وري سازماني هاي رهبري با بهره بطه بین سبکبررسي را

 .هاي رهبري با تحول آفريني كاركنان بررسي رابطه بین سبک

 .هاي رهبري با جو سازماني بررسي رابطه بین سبک
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