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 چکیده:
می پردازد. در این راستا روش تحقیق  بین امدادگران  جمعیت هلال احمر شهر کرمانپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک رهبری و نشاط سازمانی در 

باشد. با استفاده از روش نفر می 242شهر کرمان  به تعداد این تحقیق شامل کلیه امدادگران هلال احمر توصیفی از نوع همبستگی استفاده می شود. جامعه آماری 

ها دو نفر انتخاب می گردد. ابزار جمع آوری داده 151ونه ای متشكل از نمونه گیری متناسب با حجم نمونه به صورت تصادفی و با استفاده از جدول مورگان نم

و با استفاده از آمارهای توصیفی، مثل انحراف  spssهای جمع آوری شده توسط نرم افزار است و داده 84/1، 98/1و  882/1،  957/1پرسشنامه  با روایی و پایایی 

پیرسون و همچنین رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان می معیار ، میانگین و ... و استنباطی، مثل آزمون 

بین سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار(   -3بین سبک رهبری اتو کراتیک )دیكتاتوری( با نشاط سازمانی  2بین سبک رهبری با نشاط سازمانی  -1دهد که : 

، و همچنین رابطه ای  در بین امدادگران هلال احمر شهر کرمان رابطه وجود دارد بین سبک رهبری دیپلماتیک )مشورتی( با نشاط سازمانی -4با نشاط سازمانی 

ی به در این رابطه پیشنهاداتسبک رهبری دموکراتیک )مشارکتی( با نشاط سازمانی در بین امدادگران هلال احمر شهر کرمان وجود دارد وبنابراین منفی بین 

 مسئولان مربوطه ارائه گردید.

 

 سبک رهبری، نشاط سازمانی ، امدادگران ، سازمان هلال احمر ، شهرکرمان کلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه -1

نجام امروزه اداره سازمان های عظیم و پیشرفته مرهون زحمات مدیران لایق ، مطلع و باکفایتی است که با بكارگیری دانش ، فنون و مدیریت در ا

مدیران  این امر مهم توفیق یافته اند . پیشرفت روزافزون تكنولوژی و کاربرد رو به افزایش آن در سازمان های مختلفی ، وظایف دشواری را برعهده

یش گذاشته است . یكی از وظایف اساسی مدیر در فرآیند مدیریت ، رهبری سازمان است ، در واقع عصاره رهبری آن نفوذ قابل توجه و رو به افزا

( .اکنون حتی  1388است که توسط رهبر بر روی زیردستان اعمال می شود . در راس وظایف رسمی و سازمانی یک مدیر قرار دارد )حقیقی ، 

نی که از بهترین کارکنان نیز نیاز دارند که بدانند که چگونه می توانند در راه رسیدن به اهداف سازمانی مشارکت داشته باشند . در مقابل کارکنا

اری بین حرارت و دلبستگی کمتری برخوردارند ، به دنبال رهبری هستند تا براساس انگیزش برونی ، بتواند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگ

( .همچنین در زمان کنونی مدیران و رهبران سازمان ها برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ 1382اهداف آنان واهداف سازمان پدید آورند ) قاسمی ، 

انیم در دنیای وضع موجود ، باید جریان خلاقیت و نوآوری را در سازمان خود تداوم بخشند تا از رکود و نابودی آن جلوگیری کنند . برای اینكه بتو

( .امروزه در همه ی  1388متلاطم ومتغیر امروز به حیات ادامه دهیم باید به نشاط سازمانی و توجه به کارکنان روی آوریم ) زارعی و دیگران ، 

سازمان جذب و سازمان های دولتی و غیر دولتی دانشگاه ها ،  نهادهای خدماتی ، نهادهای آموزشی ، اولویت و دغدغه همه مدیران و اعضای 

نیروی  نگهداری و آموزش نیروی انسانی و توجه به این عامل مهم و تاثیرگذار در روند فعالیت های سازمانی است و از طرفی بقا و دوام سازمان به

نین بر میزان غیبت انسانی آن بستگی دارد ، سازمان می تواند بر افزایش یا کاهش شادی و سلامت فیزیكی ، روانی و هیجانی نیروهای خود و همچ

( . در حقیقت زمانی افراد می توانند از استعدادها و توانایی های خود به خوبی استفاده 2111و تغییر آنها تاثیرگذار باشد ) بریتونس و گونزالز ، 
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) زارعی ، متین و زهرانی و کنند و از شغل خود احساس رضایت کنند ، که احساس شادی بكنند و از سلامت فیزیكی و ذهنی لازم برخوردار باشند 

( .نگاهی به نقش رهبران و مدیران در سطوح مختلف فعالیت های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و.... چه در  2118،  1و اندرسون2111حق گویان ، 

ت برعهده دارند و گذشته و چه در امروز نشان می دهد که رهبری و مدیریت همچنان نقش بسیار مهم و اساسی در همه ی زمینه های پیشرف

( .این وظیفه که هدایت سرپرستی 1398بدون توجه به آن نمی توان ، یک مجموعه اعم از گروه یا یک سازمان را طراحی و تنظیم نمود )جاسبی ،

ر نتیجه استفاده را در بر می گیرد از این جهت  دارای اهمیت بسیار است که مهم ترین عامل از عوامل تولید در اقتصاد نیروی انسانی است و د

یابد بهینه از نیروی انسانی است که می تواند نقش تعیین کننده ای را در رسیدن به هدف سازمان ایفا کند.  زمانی مدیر به چنین مهمی دست می 

با تخصص مربوطه ، که بتواند از مراکز توان افراد جهت رسیدن به هدف سازمان استفاده نماید و این امر زمانی میسر است که یک مدیر همراه 

ت دارای قدرت ایجاد انگیزه بالا بوده و خصوصیت و جاذبه وی به نحوی باشد که قدرت وی تنها ناشی از مقام ایجاد نگردیده ، بلكه از خصوصی

جام وظیفه ( .دیده شده که مدیر ضمن برخورداری از توانایی و تخصص مربوط و ان1399رفتاری شخصیت وی نیز سرچشمه گرفته باشد )غنوی ، 

یر در های مدیریت ، در یک سازمان رهبری موفق نبوده و به هدف های مورد نظر دست نیافته است ، دلیل این نارسایی را می توان در ناتوانایی مد

انی در شناختن تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی ، ناتوانی وی در شناخت افراد و ارزش های فردی ، در نظر نگرفتن شخصیت آنها ، و همچنین ناتو

نیازهای زیردستان و عواملی از این دست اشاره کرد . بنابراین شیوه ی رهبری وی باید متناسب با نوع و ماهیت کار سازمان باشد و ویژگی 

در ندیده و در ( .در کشور ما متاسفانه این موضوع ، به اندازه شان و اعتبار و جایگاه خود ق1399شخصیتی زیر دستان در نظر گرفته شود )غنوی ،

لیقه و صدر بوده است . مدیران و کارشناسان در کشور ما کمتر با تئوری ها ، مدل ها و مفاهیم رهبری سازمانی آشنا شده اند و لذا این مهم به س

کنیم ، به نظر  آزمون خطا مدیران اجرایی واگذار شده است و با وجود عنوان های تحقیقاتی بسیاری که درباره ی سبک های رهبری مشاهده می

ه می رسد که این موضوع حتی با وجود بحث فراوانی که درباره آن به انجام می رسد به موضوع فراموش شده ای در سازمان های دولتی ما بدل شد

نان با وجود و عملا کوششی برای رویه ها و روش های سنتی و قدیم مدیریتی گذشته و اعمال سبک های رهبری مناسب با نیازهای سازمان و کارک

( .با افزایش تاکیدات در زمینه ی ایجاد سازمان شاد به 1399غنوی ،  (همه ی اثراتی که بر موارد مختلف سازمانی دارد صورت نپذیرفته است 

ی و نشاط عنوان یكی از نیازهای اساسی برای موفقیت هر سازمان، مسئله مهمی که به وجود آمده درک این موضوع است که چگونه می توان شاداب

اطی را در محیط سازمان برقرار کرد . امروزه با توجه به اینكه افراد بیشترین وقت خود را در سازمان ها سپری می کنند اگر محیط کاری با نش

جه خاصی به داشته باشند می توانند از مزایای ناشی از آن بهره مند شوند . با آشكار شدن فواید و اهمیت محیط کاری شاد ، کشورهای مختلف تو

ن این موضوع مبذول داشته اند ، مدیران باید توجه داشته باشند که مدیریت اثربخش بدون توجه و  اعتماد  به سلامت و بهداشت روانی کارکنا

یاری از این حاصل نمی شود .از نظر کامپتون مهم ترین عامل در سلامت روانی افراد نشاط می باشد . دنیای امروز استرس های مختلفی دارد که بس

 استرس ها مختص محیط کار می باشد . وجود تعارض در سازمان ، محروم شدن از پاداش ،دیر رسیدن به سر کار ،بی عدالتی در محیط کار ، فشار

عنوان  روسای سازمان ، نمونه هایی از استرس های محیط کار هستند . در مقابل آرجین و همكارانش در تحقیقات خود عنوان می کنند نشاط به

 سپری در مقابل استرس عمل می کند . به اعتقاد دانشمندان هم اکنون نشانه ی افسردگی ، عواطف منفی و روان رنجوری در برخی از سازمان ها

ه به چشم می خورد که پیامدهایی نظیر کاهش کارایی کارکنان ، ترک شغل ، غیبت و بسیاری از مشكلات روحی و روانی دربرداشته ، به طوری ک

( .  نتایج تحقیقات نشان می دهد 1388گویا شادی از محیط کار و جوامع رخت بربسته و فرسودگی جانشین آن شده است ) نصرآبادی و دیگران ، 

 وانکه سلامت سازمانی با نشاط همبستگی مثبت دارند . مدیران به منظور حفظ سلامت روان کارکنان خود باید به اقداماتی که منجر به بهداشت ر

رای کارکنان در سازمان می شود توجه نمایند . توجه به شادی کارکنان در سازمان و فراهم کردن زمینه ی شادی آنها راهی موثرو قابل اعتماد ب

درصد مردم احساس  51دستیابی به سلامت روان کارکنان است . براساس نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه ی خوشبختی و نشاط از نظر 

به بعد در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه یافتگی کشورها  2111می و نشاط مهم ترین مسئله زندگی به شمار می رود . از سال شادکا

رت متغیرهای نشاط ، امید به آینده ، خوشنودی و رضایت مندی افراد جامعه نیز به عنوان یک متغیر کلیدی وارد محاسبات شده است . به این صو

مردم یک جامعه احساس نشاط ، خشنودی و رضایتمندی نكنند ، نمیتوان آن جامعه را توسعه یافته قلمداد کرد ، که این نشان دهندهی که اگر 

( .در این تحقیق سعی شده است مفهوم سبک رهبری ، ویژگی و مولفه های سبک های  1388اهمیت شادی و نشاط می باشد ) زارعی و دیگران ، 

لیكرت و تحقیقات انجام شده در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتایج و پیشنهادات عملی در این زمینه بیان گردد . رهبری از دیدگاه 

بنابراین با بررسی عوامل ذکر شده می توان نتیجه گرفت که سبک رهبری که مدیران در سازمان خود به کار می گیرند ، چه تاثیری بر نشاط 
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سازمان دارد و این همان سوال اساسی است که در ذهن محقق شكل گرفته و باعث شروع این تحقیق شده است که به شرح زیر سازمانی کارکنان 

چگونگی جلب همكاری مردم در زمینه یک وظیفه عمومی به منظور دست یابی به یک هدف مشترک ، همواره بزرگترین مساله بشر  می باشد :

مراه با پیچیدگی وظایف در سازمان ، افزون گردید تا آنجا که تنها مشاغل اندکی وجود دارند که بتوان ان را باکار بوده است ، توجه به این موضوع ه

له این فردی انجام داد .به همین دلیل نتیجه گیری می شود که اکثر مشاغل در جامعه و سازمان ها باید توسط افراد بسیاری انجام گیرد . حال مسا

گونه می توانند در کنار یكدیگر فعالیت نمایند بدون اینكه دچار مشكل شوند ؟ در این زمینه وجود فردی به عنوان راهنما ، است که این افراد چ

(  1388هماهنگ کننده و همراهی کننده افراد ضروری می باشد و تنها فردی که می تواند از عهده انجام این وظایف برآید رهبر است ) حقیقی ، 

رین گوهر آفرینش است و رهبری بزرگترین موهبت یک انسان .هیچ جامعه ای بدون رهبری نمی تواند زندگی کند و هیچ گروهی .انسان گرانبهات

بدون رهبر به سامان نمی رسد . موفقیت های سازمان های امروزی مرهون هدایت و شایستگی رهبری مدیران آن است و هرچه سازمان از نظر 

قیت آن سازمان بیشتر خواهد بود . پس در واقع سازمان موفق مشخصه مهمی دارد که آن را از سازمان های ناموفق رهبری نیرومندتر باشد ، موف

شمار می متمایز می کند و آن عبارتست از رهبری پویا و موثر . پیتر دراکر اشاره می کند که مدیران منبع اصلی و نادر کارهای عظیم بازرگانی به 

( .رهبری موثر باید مسیری را در جهت هدایت تلاش های همه کارکنان برای به انجام رساندن 1382، ترجمه فارسی ،  1روند )هرسی و برانچارد

اهداف سازمان فراهم آورد . بدون وجود رهبری ممكن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی یا سازمانی ، ضعیف یا گسیخته شود . این 

نامطلوبی منجر شود که در آن کار انفرادی صرفا در جهت دستیابی به اهداف فرد انجام گیرد و در عین حال  موضوع می تواند یه یک موقعیت

زحمات  سازمان کارایی و کفایت خود را از دست داده و از دستیابی به اهداف خویش باز می ماند .امروزه اداره سازمان های عظیم و پیشرفته مرهون

تی است که با بكارگیری دانش ، فنون و مدیریت در انجام این امر مهم توفیق یافته اند . پیشرفت روزافزون تكنولوژی و مدیران لایق ، مطلع و باکفای

یریت کاربرد رو به افزایش آن در سازمان های مختلفی ، وظایف دشواری را برعهده مدیران گذارده است . یكی از وظایف اساسی مدیر در فرآیند مد

ت ، در واقع عصاره رهبری ، آن نفوذ قابل توجه و رو به افزایش است که توسط رهبر بر روی زیردستان اعمال می شود . در ، رهبری سازمان اس

( .بنابراین برای اینكه یک سازمان موفق بماند ، وجود رهبری ، واجب و ضروری  1388راس وظایف رسمی و سازمانی یک مدیر قرار دارد )حقیقی ، 

کارکنان نیز نیاز دارند که بدانند که چگونه می توانند در راه رسیدن به اهداف سازمانی مشارکت داشته باشند . در مقابل است . حتی بهترین 

اهنگی کارکنانی که از حرارت و دلبستگی کمتری برخوردارند ، به دنبال رهبری هستند تا براساس انگیزش برونی ، بتواند محرکی را برای ایجاد هم

( .همچنین در زمان کنونی مدیران و رهبران سازمان ها برای بقا و پیشرفت 1382اهداف آنان واهداف سازمان پدید آورد ) قاسمی ،  و سازگاری بین

ه و حتی حفظ وضع موجود ، باید جریان خلاقیت و نوآوری را در سازمان خود تداوم بخشند تا از رکود و نابودی آن جلوگیری کنند . برای اینك

(  1388دنیای متلاطم ومتغیر امروز به حیات ادامه دهیم باید به نشاط سازمانی و توجه به کارکنان روی آوریم ) زارعی و دیگران ، بتوانیم در 

ای .امروزه در همه ی سازمان های دولتی و غیر دولتی دانشگاه ها ،  نهادهای خدماتی ، نهادهای آموزشی ، اولویت و دغدغه همه مدیران و اعض

ذب و نگهداری و آموزش نیروی انسانی و توجه به این عامل مهم و تاثیرگذار در روند فعالیت های سازمانی است و از طرفی بقا و دوام سازمان ج

سازمان به نیروی انسانی آن بستگی دارد ، سازمان می تواند بر افزایش یا کاهش شادی و سلامت فیزیكی ، روانی و هیجانی نیروهای خود و 

( . در حقیقت زمانی افراد می توانند از استعدادها و توانایی های 2111یزان غیبت و تغییر آنها تاثیرگذار باشد ) بریتونس و گونزالز ، همچنین بر م

خود به خوبی استفاده کنند و از شغل خود احساس رضایت کنند ، که احساس شادی بكنند و از سلامت فیزیكی و ذهنی لازم برخوردار باشند ) 

( .ضرورت پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ایجادکننده آن از آنجا ناشی می شود  2118،  2و اندرسون2111، متین و زهرانی و حق گویان ، زارعی 

که هم برای جامعه و هم برای نهادهای آن بسیار مهم است . طبق نظر متخصصان مدیریت ، بزرگترین کلید برای بهره وری کارکنان شاد است ، 

ی در کار و بهره وری ارتباط روشنی وجود دارد ، لذا دیگر آثار شادی و نشاط در محیط کار می توان به افزایش سود ، افزایش تولید ، بین شاد

باطات ، بهبود توانایی تصمیم گیری ، افزایش رضایت مشتریان ، کاهش غیبت ، انجام دادن کارها با اشتیاق بیشتر ، بهبود دادن کارها ، بهبود ارت

فزایش تعهدات کارکان به سازمان ، تقویت کار تیمی و افزایش خلاقیت در کارکنان گردد . تحقیق انجام شده روی دانشجویان رشته تجارت که ا

انجام شد نشان می دهد که دانشجویان با احساسات مثبت تر تصمیم گیری بهتری دارند ، مهارت های بین  1773توسط بارساد و استودر سال 

( . افراد با نشاط به وقایع و 1371تری دارند ، که هردو این مهارت ها از ویژگی های مهم مدیران موفق می باشند ) زارعی و حق گویان ، فردی بالا

ط از رویدادها به نحو مناسب تری پاسخ می دهند ، فشار روانی کمتری دارند و سیستم ایمنی آنها نسبت به افراد ناشاد قوی تر عمل می کند .نشا

ریق ایجاد احساسات مثبت در کارکنان موجب افزایش موفقیت آنها می شود ، افراد با احساس مثبت تمایل بیشتری برای حضور در موقعیت و ط
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لش ها شرایط جدید دارند و به نحو موثرتری درگیر کارها می شوند لذا این افراد سالم تر بوده ، سالهای بیشتری زندگی می کنند و در مدیریت چا

اجتماعی در توسعه  –( .در ایران با توجه به نقش نشاط فردی  2118،  1ق ترند و بیشتر برای سازمان مفیدواقع می شوند ) بوام و لیبومرسكیموف

برنامه چهارم توسعه به بسط و گسترش روحیه نشاط ، شادابی ، امیدواری ، اعتماد اجتماعی ، تعمیق ارزشهای دینی و  79پایدار ، بند ب ماده 

د نشان دهنده ی اهمیت هنجارهای اجتماعی پرداخته است . بنابراین توجه به نشاط سازمانی کارکنان و نیز شناسایی عوامل تاثیر گذار در این مور

 انجام تحقیق حاضر و هدف اصلی آن یه شمار می رود .

 در زمینه بررسی پیشینه و مطالعات قبلی مرتبط با عنوان این تحقیق، پژوهش های داخلی و خارجی زیادی بررسی شده است که به بعضی از آنها

 اشاره می شود :
خود تحت عنوان رابطه بین سبک های رهبری مدیران و میزان    استفاده از مهارت های ( در پایان نامه کارشناسی ارشد 1382اکبر زاده )»

 دستگاه دولتی استان کرمان پرداخت و به نتایج زیر دست یافت : 114سازمانی مدیریت زمان در 

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

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

 بین میزان وظیفه مدار بودن مدیر و هدف گذاری در مدیریت زمان رابطه وجود دارد . -

 بین میزان رابطه مدار بودن مدیر و هدف گذاری در مدیریت زمان رابطه معكوس وجود دارد . -

ر پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک ملت ( د1385جهانی )

 شهرستان کرمان پرداخت و به نتایج زیر دست یافت :

 رهبری تحول گرا نسبت به رهبری تعامل گرا در تعهد سازمانی بالاتری ایجاد کرده است . -

 و تعهد عاطفی کارکنان رابطه وجود دارد .بین سبک رهبری مدیران  -

 بین سبک رهبری مدیران و تعهد تكلیفی کارکنان رابطه وجود دارد . -

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

آنها در مدارس متوسطه دخترانه  ( درپایان نامه خود در دانشگاه الزهرا تحت عنوان سبک رهبری مدیران مدارس و اثربخشی1382معین الدینی )

به این نتیجه دست یافت که از نظر آماری رابطه سبک رهبری با  1381-1381شهر تهران با تاکید برمدل اقتضایی فیدلر در سال تحصیلی 

 اثربخشی معنی دار نیست .

( در دانشگاه اصفهان در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران بر اساس نظریه لیكرت و رضایتمندی 1397براتی ) 

کارکنان در مجتمع صنعتی احیا فولاد سپاهان و شرکت های وابسته به این نتیجه رسید که بین سبک رهبری یک )آمرانه ( به عنوان سبک حاکم 

ز ب در جامعه تحقیق از دیدگاه کارکنان و نیز وجود رابطه معنی دار مثبت میان رفتارگرایی مدیران و رضایت کارکنان و رابطه معنی داری نییا غال

 میان بعد وظیفه گرایی مدیران و رضایت مندی کارکنان وجود داشت .

رهبری مدیران مدارس و اثر بخشی آنها در مدارس متوسط دخترانه  ( در پایان نامه خود در دانشگاه الزهرا تحت عنوان سبک1382معین الدینی )

به این نتیجه دست یافت که از نظر آماری رابطه سبک رهبری با اثر  1381 – 1381شهر تهران با تاکید بر مدل اقتضایی فیدلر در سال تحصیلی 

 بخشی معنی دار نیست .

تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران )براساس نظریه لیكرت( و رضایتمندی ( در دانشگاه اصفهان در پایان نامه خود 1397براتی )

 کارکنان در مجتمع صنعتی احیا فولاد سپاهان و شرکتهای وابسته به این نتیجه رسید که بین سبک رهبری یک )آمرانه( به عنوان سبک حاکم یا

معنی دار مثبت میان بعد رفتار گرائی مدیران و رضایت کارکنان و رابطه معنی دار  غالب در جامعه تحقیق از دیدگاه کارکنان و نیز وجود رابطه

 منفی میان بعد وظیفه گرائی مدیران و رضایت شغلی کارکنان بوده است . نتایج این تحیق همچنین نشان می دهد که مدیران در این مجموعه به

ایت شغلی عامل سرپرستی بیشترین تاثیر و امنیت شغلی کمترین تاثیر را در رضایت نسبت وظیفه گراتر بوده اند . از بین عوامل تعیین کنند رض

 مندی کارکنان داشته است . یافته های حاصل از این پژوهش در مقایسه با نتایج حاصل از تحقیقات گذشته دارا همخوانی بوده است . 

گی از نظر مدیریت بحران در دانشگاه علوم پزشكی تهران ، ایران ، اراک به ( در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی میزان آماد1385صدیقی ارفعی )

 این نتیجه رسید که آمادگی برای بحران وجود نداشته و یا به طور غیر معمول انجام می گیرد .
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ارکنان  وزارت ورزش و ( در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در بین ک1373ایمان نسترن بروجنی و حسن اسدس ) 

جوانان جمهوری اسلامی ایران انجام دادند و براساس یافته های این پژوهش ارتباط مثبت و چشمگیری بین شادکامی کارکنان سازمان وزارت 

 ورزش و جوانان ایران با میزان تعهد سازمانی آنان مشاهده شد .

بر اساس به این نتیجه دست یافت که  "مدیریت شادی و نقش آن در سازمان  لزوم"( در مقاله تحت عنوان 1372متین بختیاری رمضانی )  

می  مطالعات صورت گرفته رابطه مستقیمی میان شادی در سازمان و بهره وری برقرار بوده و با افزایش شادی کارکنان بهره وری آنها نیز افزایش

با صرف هزینه ای کم می توان به مزایای پایدار سازمانی و فردی دست یافت. در یابد، لذا آموزش شادی در سازمان ها دارای مزایای زیادی بوده و 

تشویق نموده و همچنین با برشمردن مزایا و  "شاد بودن"این مقاله سعی گردیده تا با ارائه تعریفی از شادی و راههای تحقق آن، افراد را به

 .آنها را به ایجاد محیطی شاد برای کارکنان ترغیب نمودراهكارهای شادی برای سازمان ها و مدیران و ارائه پیشنهاد، 

(در تحقیق خود دریافتند که لازمه سلامت سازمانی ایجاد تعهد در آن است . ایجاد تعهد موثر سازمانی و محیط شاد ، به 2111و همكاران ) 1رگو

 از فضیلت سازمانی منجر می شود .  دست مدیران و رهبران سازمانی برای کارکنان و تشویق کارکنان به برداشت های مثبت

( در بررسی درباره ی چند صد مدیر که شامل سرپرستان ، مدیران سطح متوسط و مدیران عالی ، تحقیقاتی انجام داد به این نتیجه 2115) 2گیسل

 ( .1382ردارند )دسلر ، ترجمه فارسی ،رسید که رهبران قوی ، از خصایصی از جمله ؛ هوشیاری ، ابتكار ، اعتماد به نفس و توانایی سرپرستی برخو

 مطالعه در خصوص رهبری ، عوامل شخصی زیر برای رهبری برگزید : 121( با انجام 2113) 3استاگیدل

 توانایی : هوش ) هوشیاری (، صراحت کلام ، ابتكار ، قضاوت . -

 موفقیت : علمی ، اطلاعاتی ، ورزشی . -

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

 مشارکت : فعالیت اجتماعی ، همكاری ، سازگاری . -

 ( .1383منزلت : موفقیت اجتماعی ، اقتصادی ، معروفیت )امیریان و محمدی ، -

سازمان انجام داد به این نتایج دست یافت که  13مدیر در  128که برروی  "اعتماد مدیران به عملكرد کارکنان "( در تحقیق خود 2111) 4گومز

 رهبری مشارکتی و ارتباط موثر بین مدیریت وکارکنان بر عملكرد کارکنان تاثیر مثبت دارد .

مطالعه موردی لجیستیک نیروی دریایی آمریكا به منظور کشف پارادایم جدیدی از  "ر رهبری در محیط متغی"( در تحقیقی با عنوان 2111) 5نیل

 رهبری انجام داد که نتایج مطالعه ، یک مدل جدید گرافیكی رهبری را که در فهم وآموزش تفاوت های مدیریت و رهبری مفید است . این مدل ،

 ری ، یادگیری موفقیت حمایتی است .ابزار مناسبی برای فهم رهبری و مدیریت و ارتباط میان رهب

( در مطالعه ای که در هند انجام داده اند دریافتند ، ضریب همبستگی بین عامل هوش و رهبری موفقیت آمیز ، مثبت ولی اندک 1794) 2سینها

 (.1392بوده است ) ساعتچی ،

ش و شادی و نشاط در سازمان ها بر شرایط شغلی ، رضایت ( در تحقیق خود اینطور نتیجه گیری کرده اند که انگیز2111و همكاران ) 9کاتچر

 شغلی ، فرسودگی شغلی کارکنان ، رفتار شهروندی ، حمایت اجتماعی ، تعهد سازمانی و استرس در محل کارشان تاثیر می گذارد .

ایجاد تعهد  موثر سازمانی و محیط شاد ، به (در تحقیق خود دریافتند که لازمه سلامت سازمانی ایجاد تعهد در آن است . 2111و همكاران ) 8رگو  

 دست مدیران و رهبران سازمانی برای کارکنان و تشویق کارکنان به برداشت های مثبت از فضیلت سازمانی منجر می شود . 

 در تحقیق خود اینطور نتیجه گیری می کند که افراد از نظر شادی و عملكرد در یكی از مراتب زیر قرار می گیرند : کرنز
 افراد شادی که عملكرد پایینی دارند و شاد هستند ؛ -

 افرادی که عملكرد پایینی دارند و شاد نیستند ؛ -
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 افرادی که عملكرد بالایی دارند و شاد هستند ؛ -

 رد بالایی دارند و شاد نیستند ؛افرادی که عملك -

( معتقدند که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطلاعات و در خصوص خوش بینی و خوشحالی سوگیری دارند ، 2111) 1هیلس و آرگیل

 یعنی اطلاعات را به نحوی پردازش و گزارش می کنند که موجب شادکامی آنها شود .

 بری بعنوان متغیر پیش بین و نشاط سازمانی متغیر ملاک در نظر گرفته می شود.در این تحقیق عوامل سبک های ره

 سبک های رهبری  از دیدگاه لیكرت مورد اندازه گیری قرار می گیرند و از این دیدگاه  مشتمل بر ابعاد ذیل هستند:

 ( .   1777یكرت ، سبک اتوکراتیک )استبدادی ،دیكتاتوری ( : سبكی کاملا وظیفه مدار و امرانه است) ل -1

لیكرت ،  سبک بوروکراتیک) قانون مدار ، پدرانه ( : در این سبک تصمیم گیری بر عهده رهبر است و پیروان مجریان بی چون و چرای اویند )   -2

1777. )  

ین پاره ای از اهداف مشورت سبک دیپلماتیک )مشورتی ( : سبكی است که اعتماد و اطمینین به مرئوس در حد خوبی است و با آنان در تعی   -3

 ( .1777می شود ) لیكرت ، 

آمیخته اند  سبک دموکراتیک )مشارکتی ( :در این سبک تصمیم گیری ها کاملا مشارکتی می باشد و گروه های رسمی و غیر رسمی با هم در   -4

( .1777) لیكرت ،   

اشد:می گیرد و بر اساس این نظریه  نشاط سازمانی مشتمل بر ابعاد زیر می ب( مورد اندازه گیری قرار 2119نشاط سازمانی بر اساس نظریه کرولف)  

مثبت اندیشی : لازمه شادی و نشاط چیزی نیست جز مثبت اندیشی و جستجوی خوبی ها و زیبایی ها ، مراد از مثبت اندیشی تخیل  .1

 ( .2119مثبت نیست ) کرولف ، 

ا و مدل های ذهنی افراد تغییر می کند و افراد به گونه ای دیگر می اندیشند و عمل یادگیری : یادگیری فرآیندی است که در آن رفتاره .2

 ( .2119می کنند . ) کرولف ، 

( 2119خودگشودگی : خودگشودگی حدی است که افراد تمایل دارند اطلاعات مربوط به خود را با دیگران در میان بگذارند . ) کرولف ،  .3

. 

بارها نشان داده است که توانایی کنترل عوامل محیطی اساسی ترین مولفه برای شادی می باشد .) مشارکت : مطالعات روانشناسی  .4

 ( .2119کرولف ، 

معناداربودن کار : معنا دار بودن فرصتی است که افراد احساس کنند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال می کنند که وقت و انرژی  .5

 (. 1778، 2رآنان با ارزش است ) اپلیبام و هانگ

علاقه به کار : در دنیا عشق قدرتمندترین نیرو است و دنیای کار را نیز در بر می گیرد . افرادی که با حرارت و عشق به کار فعالیت می  .2

 (. 1778، 3کنند ، کارو سرگرمی برای آنان لذت بخش است  کمتر فرصت غصه خوردن خواهند داشت ) اپلیبام و هانگر

 

 روش تحقیق -2
است. از لحاظ هدف جزء تحقیقات  هش حاضر با توجه به موضوع , فرضیات و اطلاعات مربوط به آن ، تحقیق توصیفی از نوع همبستگیپژو

جامعه آماری این تحقیق عبارتست از کلیه امدادگران جمعیت   کاربردی و از لحاظ نحوه ی اجرا نیز به شیوه ی تحقیق میدانی انجام شده است.

داده ها با  نفر برآورد شده است. 151, تعداد  مورگان جدولحجم نمونه  بر اساس نفر می باشد. 242کرمان که تعداد آنها برابر هلال احمر شهر 

پرسشنامه سبک رهبری: پرسشنامه جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه الف،مربوط به استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. 

بوروکراتیک) –سبک دوم  -2اتوکراتیک )استبدادی ،دیكتاتوری ( –سبک اول  - -1( با مولفه های 2114ساس نظریه لیكرت)محقق ساخته بر ا

سوال که با  21دموکراتیک )مشارکتی ( با پرسشنامه ای شامل  –سبک چهارم  -4دیپلماتیک )مشورتی ( –سبک سوم  -3قانون مدار ، پدرانه ( 

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

 -5مشارکت  -4خودگشودگی  -3یادگیری  -2مثبت اندیشی   -1(  و با مولفه های 2119تحقیق نشاط سازمانی بر اساس نظریه  و دیدگاه کرولف)

                                                           
1. Hils& Argil 
2.Eplibam& Hanger 
3.Eplibam& Hanger 
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که گزینه ای لیكرت مورد سنجش قرار خواهد گرفت،  5سوال که با استفاده از طیف  24پرسشنامه ای شامل  علاقه به کار  با -2معناداربودن کار  

نفر از  11، پرسشنامه در اختیار  سازمانی نشاطهمچنین به منظور سنجش روایی متغیر محاسبه گردیده است.  82/1روایی این پرسشنامه به میزان 

(، بی نظر 95/1(، مناسب )1کارشناسان محترم قرار گرفت تا نظر خود را در مورد میزان تناسب سوال ها و مولفه با مقیاس های کاملاً مناسب)

 سبک رهبریردید و روایی پرسشنامه ( اعلام نمایند.پس از جمع آوری پرسشنامه ها نتایج تحلیل گ1( و کاملاً نامناسب )25/1(، نامناسب )51/1)

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی ابزار سنجش از آزمون مجدد استفاده گردید و ضریب پایایی برای گزارش شده است .  87/1برابر  سیاسی

 محاسبه گردید. 84/1و  87/1به ترتیب  سازمانی نشاطو  سبک رهبریپرسشنامه 
 

 یافته های تحقیق  -3

 سبک رهبری با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد. بین -3-1

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

1H بین سبک رهبری با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد :. 
به ترتیب برابر سبک رهبری با نشاط سازمانی تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون  کندال و اسپیرمن بین دو متغیر 

هستند، لذا در این سطح فرض 15/1 و کوچكتر از سطح معنی داری 111/1)معنی داری( کمتر از  pو با مقدار  497/1و  354/1
0H یعنی عدم

وجود دارد. در ضمن مثبت سبک رهبری با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه معنی داری  وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین

 722/1بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر 

(227/1=2R است به عبارتی )تبیین می شود .سبک رهبری به وسیله نشاط سازمانی امدادگران  درصد تغییرات 7/22 

 آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک رهبری با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان

 نشاط سازمانی متغیر

 اسپیرمن کندال آزمون

 نوع رابطه وجود رابطه

 سبک رهبری 

ضریب 

 همبستگی
 تعداد معنی داری

ضریب 

 همبستگی

معنی 

 داری
 تعداد

 مستقیم دارد 151 111/1 497/1 151 111/1 354/1

 

سبک رهبری، نشاط سازمانی همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات  زیرتوجه: با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش    

  نیز افزایش پیدا می کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. امدادگران
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 سبک رهبری با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرماننمودار پراکنش بین 

 

 )دیکتاتوری( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد.بین سبک رهبری اتو کراتیک  -3-2

0H بین سبک رهبری اتو کراتیک )دیكتاتوری( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود ندارد :. 

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

سبک رهبری اتو کراتیک )دیكتاتوری( با تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون  کندال و اسپیرمن بین دو متغیر 

هستند، لذا در این  15/1 و کوچكتر از سطح معنی داری 111/1)معنی داری( کمتر از  pو با مقدار  133/1و  213/1به ترتیب برابر نشاط سازمانی 

سطح فرض
0Hسبک رهبری اتو کراتیک )دیكتاتوری( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر  یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین

وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر کرمان رابطه معنی داری 

به وسیله نشاط سازمانی امدادگران  درصد تغییرات 9/7( است به عبارتی 2R=179/1) 179/1است. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر 

 تبیین می شود سبک رهبری اتو کراتیک )دیكتاتوری( 

آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک رهبری اتو کراتیک )دیکتاتوری( با نشاط سازمانی 

 امدادگران در شهر کرمان

 نشاط سازمانی متغیر

 اسپیرمن کندال آزمون

سبک رهبری اتو   نوع رابطه وجود رابطه

کراتیک 

 )دیكتاتوری(

ضریب 

 همبستگی
 تعداد معنی داری

ضریب 

 همبستگی

معنی 

 داری
 تعداد

 مستقیم دارد 151 111/1 313/1 151 111/1 213/1
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رهبری اتو کراتیک سبک همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات راکندگی نقاط در نمودار پراکنش زیر توجه: با توجه به نحوه پ    

  نیز افزایش پیدا می کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. )دیكتاتوری(، نشاط سازمانی امدادگران

 

 
 سبک رهبری اتو کراتیک )دیکتاتوری( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرماننمودار پراکنش بین 

 

 )قانون مدار( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد.بین سبک رهبری برو کراتیک  -3-3

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

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

سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار( با تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون  کندال و اسپیرمن بین دو متغیر 

هستند، لذا در این  15/1 و کوچكتر از سطح معنی داری 111/1)معنی داری( کمتر از  pو با مقدار  373/1 و 322/1به ترتیب برابر نشاط سازمانی 

سطح فرض
0Hسبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر  یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین

وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر کرمان رابطه معنی داری 

به وسیله نشاط سازمانی امدادگران  درصد تغییرات 4/15( است به عبارتی 2R=154/1) 154/1است. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر 

 تبیین می شود سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار( 

آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار( با نشاط سازمانی 

 امدادگران در شهر کرمان

 نشاط سازمانی متغیر

 اسپیرمن کندال آزمون

سبک رهبری برو   نوع رابطه وجود رابطه

کراتیک )قانون 

 مدار(

ضریب 

 همبستگی
 تعداد معنی داری

ضریب 

 همبستگی

معنی 

 داری
 تعداد

 مستقیم دارد 151 111/1 373/1 151 111/1 322/1
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سبک رهبری برو کراتیک )قانون توجه: با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش زیر همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات  

  نیز افزایش پیدا می کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. مدار(، نشاط سازمانی امدادگران

 

 
 سبک رهبری برو کراتیک )قانون مدار( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرماننمودار پراکنش بین 

 بین سبک رهبری دیپلماتیک )مشورتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد. -3-4

0H بین سبک رهبری دیپلماتیک )مشورتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود ندارد :. 

1H بین سبک رهبری دیپلماتیک )مشورتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد :. 
سبک رهبری دیپلماتیک )مشورتی( با نشاط یرمن بین دو متغیر تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون  کندال و اسپ

هستند، لذا در این سطح  15/1 و کوچكتر از سطح معنی داری 111/1)معنی داری( کمتر از  pو با مقدار  331/1و  243/1به ترتیب برابر سازمانی 

فرض
0Hسبک رهبری دیپلماتیک )مشورتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان  یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین

وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. رابطه معنی داری 

سبک به وسیله نشاط سازمانی امدادگران  درصد تغییرات 8/11( است به عبارتی 2R=118/1) 118/1همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر 

 تبیین می شود.رهبری دیپلماتیک )مشورتی( 

 

آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک رهبری دیپلماتیک )مشورتی( با نشاط سازمانی امدادگران 

 در شهر کرمان

 سازمانینشاط  متغیر

 اسپیرمن کندال آزمون

سبک رهبری   نوع رابطه وجود رابطه

دیپلماتیک 

ضریب 

 همبستگی
 تعداد معنی داری

ضریب 

 همبستگی

معنی 

 داری
 تعداد
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 مستقیم دارد 151 111/1 331/1 151 111/1 243/1 )مشورتی(

 

سبک رهبری دیپلماتیک توجه: با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش زیر همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات     

  نیز افزایش پیدا می کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. )مشورتی(، نشاط سازمانی امدادگران

 

 
 سبک رهبری دیپلماتیک )مشورتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرماننمودار پراکنش بین 

 بین سبک رهبری دموکراتیک )مشارکتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد. -3-5

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

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

سبک رهبری دموکراتیک )مشارکتی( با نشاط تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون  کندال و اسپیرمن بین دو متغیر 

هستند، لذا در این سطح  15/1 و بزرگتر از سطح معنی داری 278/1و  524/1)معنی داری(  pو با مقدار  132/1و  137/1به ترتیب برابر سازمانی 

ضفر
0Hسبک رهبری دموکراتیک )مشارکتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان  یعنی عدم وجود رابطه رد نمی شود و در نتیجه بین

 وجود ندارد.رابطه معنی داری 

با نشاط سازمانی آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک رهبری دموکراتیک )مشارکتی( 

 امدادگران در شهر کرمان

 نشاط سازمانی متغیر

 اسپیرمن کندال آزمون

سبک رهبری   نوع رابطه وجود رابطه

دموکراتیک 

 )مشارکتی(

ضریب 

 همبستگی
 تعداد معنی داری

ضریب 

 همبستگی

معنی 

 داری
 تعداد

 مستقیم دارد 151 278/1 132/1 151 524/1 137/1
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 سبک رهبری دموکراتیک )مشارکتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرماننمودار پراکنش بین  

 

 بحث وبررسی   -4
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بین سبک رهبری و نشاط سازمانی رابطه  -1

 معناداری وجود دارد.

 ه تایید می شود.این تحقیق با نتایج تحقیقات زیر نیز همخوانی دارد و این فرضی

انسان گرانبهاترین گوهر آفرینش است و رهبری بزرگترین موهبت یک انسان .هیچ  1382بر اساس تحقیقات هرسی و برانچارد ،ترجمه فارسی ،

ایت و جامعه ای بدون رهبری نمی تواند زندگی کند و هیچ گروهی بدون رهبر به سامان نمی رسد . موفقیت های سازمان های امروزی مرهون هد

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

که موفق مشخصه مهمی دارد که آن را از سازمان های ناموفق متمایز می کند و آن عبارتست از رهبری پویا و موثر . پیتر دراکر اشاره می کند 

 (.1382، ترجمه فارسی ،  1مدیران منبع اصلی و نادر کارهای عظیم بازرگانی به شمار می روند )هرسی و برانچارد

( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان رابطه بین سبک های رهبری مدیران و میزان    استفاده از مهارت های 1382اکبر زاده )  

 دستگاه دولتی استان کرمان پرداخت و به نتایج زیر دست یافت : 114سازمانی مدیریت زمان در 

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

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

 بین میزان وظیفه مدار بودن مدیر و هدف گذاری در مدیریت زمان رابطه وجود دارد . -

 ریت زمان رابطه معكوس وجود دارد .بین میزان رابطه مدار بودن مدیر و هدف گذاری در مدی -

( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک ملت 1385جهانی )

 شهرستان کرمان پرداخت و به نتایج زیر دست یافت :

 بالاتری ایجاد کرده است . رهبری تحول گرا نسبت به رهبری تعامل گرا در تعهد سازمانی -
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 بین سبک رهبری مدیران و تعهد عاطفی کارکنان رابطه وجود دارد . -

 بین سبک رهبری مدیران و تعهد تكلیفی کارکنان رابطه وجود دارد . -

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

که در آن  "ای تحقق برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش استان اصفهانعنوان زمینه ه"( در پژوهشی تحت 1385شریفی و آقاسی )

نفر انتخاب شدند به تحقیق پرداخت در این پژوهش، تفكر  1573جامعه آماری تحقیق تمامی مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان اداره به تعداد 

و توافق یاران برنامه ریزی به عنوان زمینه ساز و موثر بر تحقیق برنامه ریزی  استراتژیک، دانش مدیران و              برنامه ریزی و مشارکت

موثر استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان داد  که پاسخگویان همه مولفه های مورد نظر در این تحقیق برنامه ریزی استراتژیک 

 مشارکت و توافق را در تحقق برنامه ریزی استراتژیک حائز اهمیت دانسته اند .می داند و به ترتیب مولفه های تفكر استراتژیک، دانش و 

 بین سبک رهبری اتو کراتیک )دیكتاتوری( با نشاط سازمانی رابطه وجود دارد.بین یافته های این تحقیق نشان میدهد  -2

، وجود رهبری ، واجب و ضروری است . حتی بهترین برای اینكه یک سازمان موفق بماند قاسمی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که 

ز حرارت و کارکنان نیز نیاز دارند که بدانند که چگونه می توانند در راه رسیدن به اهداف سازمانی مشارکت داشته باشند . در مقابل کارکنانی که ا

اند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف دلبستگی کمتری برخوردارند ، به دنبال رهبری هستند تا براساس انگیزش برونی ، بتو

 ( .1382آنان واهداف سازمان پدید آورد ) قاسمی ، 

( در دانشگاه اصفهان در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران بر اساس نظریه لیكرت و رضایتمندی 1397براتی )

سپاهان و شرکت های وابسته به این نتیجه رسید که بین سبک رهبری یک )آمرانه ( به عنوان سبک حاکم  کارکنان در مجتمع صنعتی احیا فولاد

اری نیز یا غالب در جامعه تحقیق از دیدگاه کارکنان و نیز وجود رابطه معنی دار مثبت میان رفتارگرایی مدیران و رضایت کارکنان و رابطه معنی د

 ضایت مندی کارکنان وجود داشت .میان بعد وظیفه گرایی مدیران و ر

( در پایان نامه خود در دانشگاه الزهرا تحت عنوان سبک رهبری مدیران مدارس و اثر بخشی آنها در مدارس متوسط دخترانه 1382معین الدینی )

ماری رابطه سبک رهبری با اثر به این نتیجه دست یافت که از نظر آ 1381 – 1381شهر تهران با تاکید بر مدل اقتضایی فیدلر در سال تحصیلی 

 بخشی معنی دار نیست .

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

ی کمتری دارند و افراد با نشاط به وقایع و رویدادها به نحو مناسب تری پاسخ می دهند ، فشار روان  2118،  1طبق تحقیقات بوام و لیبومرسكی

 سیستم ایمنی آنها نسبت به افراد ناشاد قوی تر عمل می کند .نشاط از طریق ایجاد احساسات مثبت در کارکنان موجب افزایش موفقیت آنها می

لذا این افراد  شود ، افراد با احساس مثبت تمایل بیشتری برای حضور در موقعیت و شرایط جدید دارند و به نحو موثرتری درگیر کارها می شوند

 2سكیسالم تر بوده ، سالهای بیشتری زندگی می کنند و در مدیریت چالش ها موفق ترند و بیشتر برای سازمان مفیدواقع می شوند ) بوام و لیبومر

 ،2118 . ) 

نظریه لیكرت( و رضایتمندی ( در دانشگاه اصفهان در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران )براساس 1397براتی )

 کارکنان در مجتمع صنعتی احیا فولاد سپاهان و شرکتهای وابسته به این نتیجه رسید که بین سبک رهبری یک )آمرانه( به عنوان سبک حاکم یا

کارکنان و رابطه معنی دار غالب در جامعه تحقیق از دیدگاه کارکنان و نیز وجود رابطه معنی دار مثبت میان بعد رفتار گرائی مدیران و رضایت 

 منفی میان بعد وظیفه گرائی مدیران و رضایت شغلی کارکنان بوده است . نتایج این تحیق همچنین نشان می دهد که مدیران در این مجموعه به

ترین تاثیر را در رضایت نسبت وظیفه گراتر بوده اند . از بین عوامل تعیین کنند رضایت شغلی عامل سرپرستی بیشترین تاثیر و امنیت شغلی کم

 مندی کارکنان داشته است . یافته های حاصل از این پژوهش در مقایسه با نتایج حاصل از تحقیقات گذشته دارا همخوانی بوده است.

 بین سبک رهبری دیپلماتیک )مشورتی( با نشاط سازمانی امدادگران در شهر کرمان رابطه وجود دارد. -4

سلامت سازمانی با نشاط همبستگی مثبت دارند . مدیران به منظور حفظ سلامت روان کارکنان خود باید به  1388 طبق تحقیقات زارعی و همكاران

دی اقداماتی که منجر به بهداشت روان کارکنان در سازمان می شود توجه نمایند . توجه به شادی کارکنان در سازمان و فراهم کردن زمینه ی شا

برای دستیابی به سلامت روان کارکنان است . براساس نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه ی خوشبختی و نشاط آنها راهی موثرو قابل اعتماد 

به بعد در نگاه سازمان ملل برای تعیین  2111درصد مردم احساس شادکامی و نشاط مهم ترین مسئله زندگی به شمار می رود . از سال  51از نظر 
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رهای نشاط ، امید به آینده ، خوشنودی و رضایت مندی افراد جامعه نیز به عنوان یک متغیر کلیدی وارد سطح توسعه یافتگی کشورها متغی

محاسبات شده است . به این صورت که اگر مردم یک جامعه احساس نشاط ، خشنودی و رضایتمندی نكنند ، نمیتوان آن جامعه را توسعه یافته 

( در مقاله تحت 1372(. متین بختیاری رمضانی ) 1388ادی و نشاط می باشد ) زارعی و دیگران ، قلمداد کرد ، که این نشان دهندهی اهمیت ش

بر اساس مطالعات صورت گرفته رابطه مستقیمی میان شادی در به این نتیجه دست یافت که  "لزوم مدیریت شادی و نقش آن در سازمان "عنوان 

کارکنان بهره وری آنها نیز افزایش می یابد، لذا آموزش شادی در سازمان ها دارای مزایای زیادی  سازمان و بهره وری برقرار بوده و با افزایش شادی

ی و راههای بوده و با صرف هزینه ای کم می توان به مزایای پایدار سازمانی و فردی دست یافت. در این مقاله سعی گردیده تا با ارائه تعریفی از شاد

تشویق نموده و همچنین با برشمردن مزایا و راهكارهای شادی برای سازمان ها و مدیران و ارائه پیشنهاد، آنها را  "شاد بودن"تحقق آن، افراد را به

 .به ایجاد محیطی شاد برای کارکنان ترغیب نمود

فت که تفكر انتقادی، به این نتایج دست یا "تفكر انتقادی و اهمیت کاربرد آن در نظام آموزشی "( در مقاله ای تحت عنوان1388احسان قبول )

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

( در بررسی درباره ی چند صد مدیر که شامل سرپرستان ، مدیران سطح متوسط و مدیران عالی ، تحقیقاتی انجام داد به این نتیجه 2115) 1گیسل

 ( .1382رسید که رهبران قوی ، از خصایصی از جمله ؛ هوشیاری ، ابتكار ، اعتماد به نفس و توانایی سرپرستی برخوردارند )دسلر ، ترجمه فارسی ،

 مطالعه در خصوص رهبری ، عوامل شخصی زیر برای رهبری برگزید : 121( با انجام 2113) 2تاگیدلاس

 توانایی : هوش ) هوشیاری (، صراحت کلام ، ابتكار ، قضاوت . -

 موفقیت : علمی ، اطلاعاتی ، ورزشی . -

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

 مشارکت : فعالیت اجتماعی ، همكاری ، سازگاری . -

 ( .1383منزلت : موفقیت اجتماعی ، اقتصادی ، معروفیت )امیریان و محمدی ، -

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

که هدایت سرپرستی را در بر می گیرد از این جهت  دارای اهمیت بسیار است که مهم ترین عامل  این وظیفه 1399بر طبق نتایج تحقیقات غنوی 

سیدن به از عوامل تولید در اقتصاد نیروی انسانی است و در نتیجه استفاده بهینه از نیروی انسانی است که می تواند نقش تعیین کننده ای را در ر

نین مهمی دست می یابد که بتواند از مراکز توان افراد جهت رسیدن به هدف سازمان استفاده نماید و این هدف سازمان ایفا کند . زمانی مدیر به چ

رت امر زمانی میسر است که یک مدیر همراه با تخصص مربوطه ، دارای قدرت ایجاد انگیزه بالا بوده و خصوصیت و جاذبه وی به نحوی باشد که قد

( .دیده شده که مدیر 1399ه ، بلكه از خصوصیت رفتاری شخصیت وی نیز سرچشمه گرفته باشد )غنوی ، وی تنها ناشی از مقام ایجاد نگردید

ضمن برخورداری از توانایی و تخصص مربوط و انجام وظیفه های مدیریت ، در یک سازمان رهبری موفق نبوده و به هدف های مورد نظر دست 

توانایی مدیر در تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی ، ناتوانی وی در شناخت افراد و ارزش های فردی ، نیافته است ، دلیل این نارسایی را می توان در نا

وی در نظر نگرفتن شخصیت آنها ، و همچنین ناتوانی در شناختن نیازهای زیردستان و عواملی از این دست اشاره کرد . بنابراین شیوه ی رهبری 

 ( .1399باشد و ویژگی شخصیتی زیر دستان در نظر گرفته شود )غنوی ، باید متناسب با نوع و ماهیت کار سازمان

سازمان انجام داد به این نتایج دست یافت که  13مدیر در  128که برروی  "اعتماد مدیران به عملكرد کارکنان "( در تحقیق خود 2111) 3گومز

 تاثیر مثبت دارد .رهبری مشارکتی و ارتباط موثر بین مدیریت وکارکنان بر عملكرد کارکنان 

مطالعه موردی لجیستیک نیروی دریایی آمریكا به منظور کشف پارادایم جدیدی از  "رهبری در محیط متغیر "( در تحقیقی با عنوان 2111) 4نیل

ت . این مدل ، رهبری انجام داد که نتایج مطالعه ، یک مدل جدید گرافیكی رهبری را که در فهم وآموزش تفاوت های مدیریت و رهبری مفید اس

 ابزار مناسبی برای فهم رهبری و مدیریت و ارتباط میان رهبری ، یادگیری موفقیت حمایتی است .
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( در تحقیق خود اینطور نتیجه گیری کرده اند که انگیزش و شادی و نشاط در سازمان ها بر شرایط شغلی ، رضایت 2111و همكاران ) 1کاتچر

 تار شهروندی ، حمایت اجتماعی ، تعهد سازمانی و استرس در محل کارشان تاثیر می گذارد .شغلی ، فرسودگی شغلی کارکنان ، رف

(در تحقیق خود دریافتند که لازمه سلامت سازمانی ایجاد تعهد در آن است . ایجاد تعهد  موثر سازمانی و محیط شاد ، به 2111و همكاران ) 2رگو 

 تشویق کارکنان به برداشت های مثبت از فضیلت سازمانی منجر می شود . دست مدیران و رهبران سازمانی برای کارکنان و 
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