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 چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير سبک مديريت برر اگگيرزش سرانماگي تردويه شرده       پژوهش:مقدمه و هدف 

گوئي به ايه سؤال محوري است که چگوگگه اگواع سربک مرديريتي برر اگگيرزش     است. ايه پژوهش به دگبالي پاسخ

 گذراد؟ کارکنان يک سانمان تأثير مي

ي ان پژوهشگران مراکز پژوهشري دينري اسرتان قرم،     گفر 200با جمعيت گموگه  1ان روش پيمايش، روش پژوهش: 

کروگبرا    صروري و للفراي    گامه به ترتيب با اعتبرار  پرسش 3و پايايي 2براي بررسي موضوع استفاده شده است. روائي

هاي توصيفي و استنباطي ماگنرد ضرريب همبسرتگي پيرسرون برراي تحلير         د سنجش قرار گرفته است. ان لمارهمور

 ده است.ها استفاده ش داده

دهد که سبک مديريتي با سه مؤلفه گولوري، تعهد و شناخت محيطري برر   ها گشان مي تحلي  و بررسي يافته ها: يافته

دهد که با اگگيزش سانماگي با چهار مؤلفه رضايت، امنيت، مشارکت و گگرش تأثيرگذار است. گتايج تحقيق گشان مي

شرود. سربک مرديريتي برا     ان اگگيزش سانماگي کارکنان افزوده مري هاي سبک مديريت در سانمان بر ميزارتقاء مؤلفه

ها و رفتارهاي سانماگي در سانمان، قرادر بره افرزايش    تأثير بر فرهنگ سانماگي موجب حاکميت گوع خاصي ان رويه

 گردد.  رضايت شغلي، امنيت شغلي، مشارکت با همکاران و گگرش مثبت گسبت به سانمان مي

 اي، فرهنگ سانماگيريت، اگگيزه سانماگي، اخالق حرفهسبک مدي واژگان کليدي:
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 ان مسئلهيمقدمه و ب .1

به  يمختلف اجتماع يهاطيت در محيريامرونه مد

 ياريمهم مورد توجه است. بس يهاان مقوله يکيعنوان 

 يتيريرا وابسته به اصالح سبک مد ياصالح اجتماع

ت يريو اصالح مستمر سبک مد ينه سانيداگند و بهيم

دهند. صاحب گظران يخود قرار م يت کاريرا در اولو

با رگد تا ياد بگيد يران بايمعتقدگد که مد، تيريعلم مد

 يط سانماگيمح، يتيريسبک مناسب مد يريبه کارگ

رشد و تکام  افراد فراهم کنند. ، يريادگي يخود را برا

شگفت  يايتوان اذعان کرد که در دگ مي  يه دليبه هم

که مد  يان مسائل يکي، شرفت امرونيز و رو به پياگگ

 يرهبرهاي  سبک، گظر متخصصان و صاحب گظران

ران به يمد يرهبرهاي  ران است. اغلب سبکيمد

دارد که در  ير بستگيت مديارنشها و شخص، باورها

ج و لثار يگتا، متفاوت ي  باورهايموارد به دل ياريبس

 يکند. در برخ مي دايگمود پها  متفاوت در سانمان

شود و در ير با کارکنان ميرابطه خوب مدها،  سانمان

 ي. پهمراه است يه رابطه با مشکالتيها اسانمان يبعض

به منظور ، رانيمد يرهبرهاي  ت سبکيفيبردن به ک

ت يفيز کيو گها  يه بردن کاستيو ان ب يسان يخنث

ان به اگجام يگ، کارکناناي  به اخالق حرفه يبخش

 ساند. مي ه موضوعات را لشکاريپژوهش در ا

زش اگسان به عنوان يدرک اگگ، يبه طور کل

ر توجه ياخ يسالها يطها  سانمانده در يچيپ يموضوع

 دههتا حدود ، را به خود جلب کرده است يادين

ه قلمرو به يدر ا پژوهشسطح داگش و ، 1950

شد که در گظر داشتند  مي ک محدوديکالسهاي  کوشش

ي پراکنده ارائه پژوهشهاي  هيبر پا يگظرهاي  ميتعم

در  يزشي  اگگيمسا 1960 دهه  يند. لکه ان اوايگما

شتر به خود يهر چه ب شمندان رايفکر اگدها  سانمان

ه مفهوم بسط يگر ايدهاي  جلب کرده و در دوره

دوار کننده و يامها  ه کوششيد. هر چند که ايگرد

زش مهم يت اگگيريداگش در موضوع مد يباعث اعتال

زش هنون يندها و عوام  مربوط به اگگياما فرل، است

ان گقش  يلگاه، هيقًا شناخته گشده است. با وجود ايدق

نه يو گهادها  سانمان ياخالقبه عملکرد  يزشيگعوام  اگ

 ان دارد. يزه گيبا اگگ يبه کارکناگ، اخالقکردن 

ت موضوع تأثير سبک يه امر باعث اهميهم

در اي  به اخالق حرفه يت بخشيفيت بر کيريمد

فه يوظ، ريشده است. درست است که مدها  سانمان

مقررات را بر عهده  يجاد قاگون اجرايحفظ گظم و ا

ار مهم است که يجاد گظم بسيا يلکه چگوگگ، دارد

ت يکارکنان و در گها يش تعهد سانماگيباعث افزا

شود. يدر سانمان ماي  ت اخالق حرفهيش حاکميافزا

ان امور توسط  يميبخش عظ، رانياهاي  در سانمان

ت يريرسد. لذا با مد مي به اگجام ياگساگ يرويعام  گ

تعهد ، يش اعتماد اجتماعيان به افزاتو مي حيصح

 کرد. يکارکنان کمک قاب  توجه يسانماگ

ان  يو اصول گاشاي  به اخالق حرفه يت بخشيفيک

ر در سانمان ييهر تغ يان عناصر در مرحله اگتقال يکيلن 

در ، ياگساگ يرويت بر گيرياست. ُخلق َسبک مناسب مد

اثرگذار ار يت در مرحله اگتقال و تحول سانمان بسيگها

در  يتيريج مديراهاي  است. با توجه به سبک

محقق وجود دارد  يه مسئله برايهمواره اها،  سانمان

 يت بخشيفيتواگد با ک مي يتيريکه کدام سبک مد

و تأثير کدام  همراه باشدها  در سانماناي  اخالق حرفه

و تعهد  ساني تواگمندتواگد بر  مي يتيريسبک مد

 شتر باشد.يکارکنان ب

 يان اعضايو روابط متقاب  م يدگيتوجه به تن با

ران و يان مديم يه روابط تعاطيک سانمان و همچني

ران در يگردد که مديه مسئله مطرح ميا، کارکنان

فا يا يزش سانماگيرا در ارتباط با اگگ يسانمان چه گقش

 يتيريمد يهاران با اتخاذ سبکيند؟ چگوگه مديگمايم

کارکنان  يو سانماگ يزش شغليمختلف قادرگد تا بر اگگ

و  يتيريان تنوع سبک مديم يا ارتباطير بگذارگد؟ ليتأث

ه ارتباط چگوگه و بر يوجود دارد؟ ا يزش سانماگياگگ
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 شک  يگريد يرهايچه متغ يگراساس واسطه

ه مسئله يبه ا يگوئه پژوهش به دگبال پاسخيرد؟ ايگ يم

 يسانماگزش يبر اگگ يتيرير سبک مديمهم است که تأث

ف يه سؤال ابتدا به تعريبه ا يگوئپاسخ يست؟ برايچ

مرتبط با سبک  يهايتئور يم سپس بررسيمفاه

 پرداخته خواهد شد.  يزش سانماگيو اگگ يتيريمد

 

  ياتيو عمل يف مفهومي. تعر2

به  يت و فرهنگ سانماگيريدو مفهوم سبک مد

ف يتعر يپژوهش مورد بررس ياصل يرهايعنوان متغ

 .خواهند شد ياتيو عمل يمفهوم

 

 يتيري. سبک مد2-1
اشاره به گحوه سلوک و  يتيريمنظور ان سبک مد

ت يان کار و فعالير است که در جريمد يرفتار يالگوها

کند و کارکنان به موجب لن او  مي وسته برونيپ يسانماگ

نمان ان  يط، ريت مديشناسند. سبک يا شخص مي را

رد و بر يگ مي تجربه شک ، يکارورن،  يق تحصيطر

 فيگران تعريا ادراکات ديحسب ادراکات خود 

ه يت در ايري( سبک مد32: 1389، خاکسار. )شود مي

و  يگولور، ير تعهد سانماگيگظ ييهاپژوهش با مؤلفه

مورد سنجش قرار گرفته است.  يط شناسيمح

ت در جدول يريسبک مدهاي  و سنجهها  شاخصه

 ک لمده است؛يشماره 

 

 تيريسبک مد يهاها و سنجه: شاخصه1جدول 

 مؤلفه ريمتغ

 

 تيريسبک مد

 يت ان کارکنان داگشيحما

 يهارها و محرکيمتغ،   مسائ يه و تحليتجز

 سانمان يطيمح

 يت و گولوريت ان خالقيحما

 يريه گقد پذيوجود روح

 

 

 يزش سازماني. انگ2-2
كه مديران ها  مجموعه عواملي ان پاداش و تشويق

مختلف در عملكرد مديريتي هاي  به شك در سانمان 

. كنند تا سانمان را با گشاط و پويا سانگد مي خود اعمال

ر اگگيزش ي( متغ134: 1375، مورهد و گريفيه)

، ت ان شغ يرضا يهاهيق حاضر با گويدر تحق يسانماگ

افت پاداش به خاطر يدر، يت شغليان امن يبرخوردار

م بودن در يسه، ت و گقش شغ ياهم، ديعملکرد مف

سانمان  يهايگذاراستيها و سيريگميتصم

 يزش سانماگياگگ يهامؤلفه ده است.ير گرديپذ سنجش

 در جدول شماره دو لمده است؛

 يزش سانماگي: ابعاد اگگ2جدول شماره

 مؤلفه ريمتغ

 

 يزش سانماگياگگ

 يت شغليرضا

 يت شغليامن

 ان عملکرد و جبران خدماتيتناسب م

 يگگرش شغل

 ياست گذاريدرجه مشارکت در س

 

 ينظر يمبان .3

ار مهم در يردستان ان مسائ  بسيران با نيرفتار مد

 يتيريران موفق در اعمال سبک مديت است. مديريمد

 يهاانمند مهارتيگران گيسلوک با د گحوهخود و 

اثربخش به  يتيريرا اعمال مدين، است يو ادراک ياگساگ

و ها  است. در سبکانمند يشتر گيب يمهارت اگساگ

م يتقس، ردستانيران با نيبرخورد مدهاي  روش

ارائه شده است. اّما ان مجموع  يگوگاگوگهاي  يبند

رفتار  يشود که به طور کل مي دهيه فهميات چنيگظر

 ميسه و تقسيردستان در چند دسته قاب  مقايران با نيمد

، فه گرايوظ يسبک رهبر»ر اصطالحات يباشد. گظ مي

سبک »که در برابر اصطالحات « دگرايتول ايکارگرا 

 به کار« ا رابطه گراي، کارمندگرا، اگسان گرا يرهبر

، لمراگه يرهبر»ه با اصطالحات يروگد. همچن مي
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« يضيتفو يو رهبر يمشارکت يرهبر، يتيحما يرهبر

 (438: 1385، انيسه اگد. )رضائيقاب  مقا

ه باورگد که يريت بر ايان صاحب گظران مد ياريبس

به  يگگرش و گحوهر تحت تأثير يمد يسبک رهبر

گقش خود و کارکناگش قرار دارد. به عنوان مثال اگر او 

تحت امر خود بداگد احتمااًل ان  يکارکنان را افراد

 يدر حال، کند مي لمراگه و محافظه کار استفاده يسبک

ه يکه اگر کارکنان را همکاران خود به شمار لورد و چن

سه با يدر مقا يشتريت بيمسئول فرض کند که او فقط

هاي  ممکه است ان سبک، کارکنان خود بر عهده دارد

ران معمواًل ان سبک يبرال استفاده کند. مديو ل يمشارکت

 يتيشخصهاي  يژگيکنند که با و مي استفاده ييها

 ( 438دارد. )همان:  يشتريخودشان تناسب ب

 يبردن به مباگ يو پ سانمانرفتار فرد در  ييشناسا

ه و يتر ياتيان ح يزش ويجه اگگيرفتارش و در گت

ان  يگروه عقيده ر است. بهيف مديه وظايتر مشک 

 زش عبارتندياگگ دهنده  يتشک يصاحب گظران اجزا

 ان:

ان يان م يکه و يا سلوکي، ر رفتار فرديجهت و س -

 ند.يگز مي مختلف برهاي  عم  گحوه

شدت و وسعت پاسخ و واکنش فرد پس ان  -

 عم  مورد گظر. شيوهاگتخاب 

که شخص به  يا مدت نماگي، تداوم رفتار -

 (117: 1358، دهد. )کوکالن مي رفتارش ادامه

ت يت است که رضايه گکته حائز اهميتوجه به ا

زش يموارد مترادف و همراه اگگ همهالزامًا در  يکار

ان  يممکه است افراد گاراض يطيرا تحت شراين، ستيگ

 يا کارکنان راضيار مولد باشند يبس، گظر سطح بانده

( در 143چندان پرکار و سخت کوش گباشند. )همان: 

 يگظر يهادگاهيو د يکرد اسالميرو يادامه به بررس

زش يت و اگگيريدر رابطه با سبک مد يشمندان غربياگد

 پرداخته خواهد شد؛ يسانماگ

 كرتيدگاه ليت از ديري. سبک مد3-1
مربوط به ت يريه سبک مديان معروفتر يکي

 1946است که ان سال  ييکايرواگشناس لمر4کرتيل

گان يشيخود را ان داگشگاه م يقاتيتحق ييت هايفعال

و تالش فراوان خود تواگست  يشروع کرد که با سع

 يمختلف جمع لورهاي  را ان سانمان يادياطالعات ن

ه اثر خود يج را در اوليگتا، النم يکند و پس ان بررس

کرت يمنتشر کرد. ل 5«تيريد مديجد يالگوها»به گام 

سانمان در  يه اثربخشييتع يران را برايج کار مديگتا

 :ر مشخص کرديسه متغ

ر ييکه قاب  تغ يمستقل يرهاي: متغيعلت يرهايالف. متغ

که  يتيريمات مديو تصمها  يماگند خط مش، است

 هنگام کار در سانمان مشهود است.

 يرهايمتغکرت ي: به نعم لياگجيم يرهايب. متغ

 يرهاياست که تحت تأثير متغ يريمتغي، اگجيم

 يت جاريشتر در وضعيرد و بيگ مي قرار يعلت

در  يمث  منابع اگساگ، سانمان محسوس است

 .سانمان

ي، علت يرهاي: برعکس متغيتيا غايبانده  يرهايج. متغ

وابسته است که در  يرها به تمام لن عوامليه متغيا

مورد لن سانمان قضاوت شود در  مي ت باعثيگها

 کرد.

چهار سبک ، خودهاي  افتهيکرت با توجه به يل

سانمان »ه اثر خود تحت عنوان يت را در دوميريمد

ارائه کرد که در ادامه به شرح  1967در سال « ياگساگ

 مختصر لگها پرداخته خواهد شد:

 

 . سبک لمراگه3-2-1

، فه مدار و لمراگه استيه سبک که کاماًل وظيدر ا

ر و يردستان خود اعتماد گدارد و روابط مدير به نيمد

ه يه چنيس و ارعاب استوار است.بنابراتر ردستان برين

ه به يد و ارعاب و تنبيان تهد يس گاشتر يفضا يستميس

گردد و کمتر  ي ميتمام سطوح سانمان حاکم و مستول
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خورد.ان لگجا  مي ز به چشميق و پاداش گيان تشو يگشاگ

ار تباط او  ير عام  برقراريو خواست مدکه فقط اراده 

 ييامهايرش پيپذ يالنم برا ۀزياگگ، و کارکنان است

ه و دستور يت به صورت امريريگاه مديست که ان جايگ

ه يد چون ايدتر شود.بدون مي ردستان صادريبه ن

ه ييپاهاي  مات که به صورت دستور به ردهيتصم

در حد قاب   يتواگد حت يگم، گردد مي سانمان ابالغ

ستم يه سيدر ا، ده باشديبه موقع و سنج، حيصحي، قبول

ت مطلق ان رأس و يکنترل و اراده سانمان به شک  هدا

 ردستان صورتيه سطح و ابالغ و اخطار به نيباالتر

 (128: 1382ي، ان جهرميه شايام. )رديپذ مي

کنند در  ي ميرويکه ان سبک لمراگه پ يراگيمد

خود با کارکنان ان سبک سلطه  يرفتار ارتباط يالگو

گران را يان لن برخوردارگد و د يه گاشيو روح يگر

ه يدهند و ايدن به هدف خود قرار ميرس يبرا يابزار

ه الگو گرچه يپندارگد.ا ي ميب را نرگگيو فر يمهارگر

ممکه است برد به حساب  يراگيه مديچن يبرا

 ( لکه در بلند مدت110: 1388ي، ند)فرامرن قراملکيل

، و گوچه فالح يفرامرن قراملک. )باخت خواهد بود

1386 :76) 

 

 . سبک خيرخواهاگه3-2-2

سه با سبک لمراگه يردستان در مقاياعتماد به ن يکم

ه عام  يس و تنبتر ي،زه با پاداش کميوجود دارد.اگگ

ه به رابطه يشب يه سبک وضعياست.در ا يرهبر ياصل

کند که  مي ر تالشيت وجود دارد.مديارباب و رع

ت خود يبه خود و تحت حما يکارکنان خود را متک

دا کند ينان پيقرار دهد و در واقع به لگان اعتماد و اطم

 (129همان: . )هستند يت ويکه تحت حما

 

 . سبک مشورتي3-2-3

است که گسبت به سبک اي  مشاوره، تيريمد

  يمات دخيشتر در تصميردستان بين، رخواهاگهيخ

ت بر اعتماد و يريساس مدا، ه سبکيهستند.در ا

ردستان قرار دارد.در يران گسبت به نيمد ينان گسبياطم

د خود و طرح يان عقايب يردستان برايستم نيه سيا

 يبرخوردارگد.به طور کل يران ان لناديموضوعات با مد

 يول، است رانيکالن بر عهده مدهاي  استياعمال س

برخوردار  يت چنداگيکه ان اهم يمات خاصيتصم

همان: . )شود مي ه گرفتهييله سطوح پايست به وسيگ

اما ، گدارگد ييردستان تواگاين، ه سبکي( در ا129

که  يزه هستند و تا نماگياگگ يدارا، کنند مي کوشش

مطمئه بوده و ، کند مي تشانيا هدايرهبر کنار لگان است 

 (443: 1390ي، قوام. )گدارگد يگگراگ

 

 . سبک مشارکتي3-2-4

مات به طور يتمام تصمها  سبکه يگسبت به بق

نان و اعتماد ياطم، ه سبکيشود.در ا مي اگجام يمشارکت

ماگه و يبه مرؤوسان در حد کمال است و رابطة صم

 ه لگان برقرارياگه در تمام امور بيمشارکت جو

 يها کاماًل مشارکتيريم گيتصم، ه سبکيباشد.در ا مي

با هم در  ير رسميو غ يرسم ياست و گروهها

 (150: 1372ي، گبو. )ه اگدختيلم

ستم به سبب وجود اعتماد متقاب  و يه سيدر ا

 يدگاههايمختلف و دهاي  قهيه سليه طرفيصداقت ب

شود و  مي ت هماهنگيميمختلف با مسالمت و صم

 ف خود به دستيوظا يزه النم را برايکارکنان اگگ

 خودهاي  تيلورگد و با شوق و رغبت به مسئول مي

عدم ، ستميه سيوارد بر ا يرادهايان ا يکيپردانگد. مي

لگان  مداخلهتخصص کارکنان در امور مورد مشورت و 

 ( 130: 1382ي، ان جهرميه شايام. )است

 

  سازمانزه در يجاد انگي. عوامل مؤثر در ا3-2
زه ياگگ يگوع ياعمال و رفتار اگسان بر مبنا همه

علت رفتار اگسان ، زه در واقعيرگد. اگگيگ مي صورت

زه اگجام ي  و اگگيرا بدون دل يچ کارياست و اگسان ه
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است  يزه عبارت است ان عل  و عوامليدهد. اگگ يگم

 يبرا يشتريب يدر اگسان عالقه و لمادگ يکه به هر گحو

، عالقهي، زه به اگسان دلگرميکند. اگگ مي جادياگجام کار ا

، تيخالق، فيحس تکل، تجربه، پشتکار، گشاط، هيروح

کند تا بر  مي دهد و به او کمک مي نانيد و اطميام

جاد يا ان مشکالت گهراسد. ايد يمشکالتش فائق ل

ه يتر ان مهم يک، ياگجام کار يزه و عالقه براياگگ

زه يجاد اگگياهاي  ر هر سانمان است. روشيف مديوظا

ط و يبر اساس شرا، ا مکانيمتفاوت است. در هر نمان 

استفاده  ياصخهاي  د ان روشيموجود باهاي  يژگيو

 کرد. 

 ييا معنو يتواگند ماد يها م اگگيزه، يدر يك گگاه كل

 يماد يها اگگيزه (70: 1368، يشيران مکارم). باشند

ماگند تصور رسيدن به يك مقام و منصب و فعاليت 

و  يرسيدن به لن مقام و يا اگگيزه كسب رفاه ماد يبرا

هم ماگند اگگيزه گي  به معرفت خداوگد و  ياگگيزه معنو

اگر ، . ان گظر اسالميكسب رضا و رضوان اله

هم  يماد يها اگگيزه، تقويت شود يمعنو يها اگگيزه

كسب  يگيرد. يعن يم يمعنو يرگگ و بو، پيرو لن

شود چون  يم يارنش يها جزو اگگيزه يرفاه ماد يگسب

 يدگبن يمناسب برا يبستر يسان فراهم، گسبت فرد

جاد يا يراههاي، غرب يدر کشورها خداوگد است.

 اگسان بنا يماد يانهايشتر بر اساس گيزه را بياگگ

قدرت ، شهرت، چون پول يگذارگد و ان تأثير عوامل مي

ه يتر مهمي، اسالم ۀک جامعيکنند. در  مي .. استفاده.و

ر و يشعا، بر اعتقادات يمبن يزه معنويجاد اگگيعام  ا

 يراموگيتأثير پي، است و عوام  ماد ياهداف اسالم

ان يمنبع پاي، و اله يدارد. اسالم و اهداف اسالم

: 1377ي، لباد يعل. )زه استيجاد اگگيا يبرا يريگاپذ

170-169 ) 

النم است كه مسأله ، بر مسئوالن سانمان، بنابرايه

لن را يك حركت ، گرفته يايجاد اگگيزش را جد

سانمان  يها در جهت تحقق لرمان يگيرومند دروگ

برشمارگد. ايه اگگيزش بايد بر مدار ايمان به خدا و 

ت يتقوجلب رضايت او باشد؛ اگرچه  يتالش برا

 يجايگاه شغل يتنزل يا ارتقاماگند  يمادهاي  زهياگگ

حاكميت  يلن هم برا، مسئوالن يكارمندان ان سو

ر يك د يبعد يها تواگد ان اگگيزه يم، يشايسته ساالر

در پرتو  يمعنو يها سانمان باشد. پس تقويت اگگيزه

، که در ادامه به لگها اشاره خواهد شد ينيدهاي  هلمون

است كه بايد در  ياخالق ارنش يها ان مؤلفه ييك

 يگيز برا يخداوگد تبارك و تعال سانمان جريان يابد.

در قرلن كريم ان ايجاد اگگيزه استفاده ، ها هدايت اگسان

. كند يغيب متر يمؤمنان را به اگجام وظايف بندگ، كرده

 (12 - 14/ ؛ صف111 /توبه .رك)

 ياست اگر پرسن  يك سانمان ان اگگيزه قو يبديه

، يدوباره كار، يكار كم، يخمود، برخوردار گباشند

در دست اقدام و گهايتا  يها و كارها تأخير در پروژه

مقاب  اگر گمايد. اما در  يضرر و نيان در سانمان ر  م

، شاهد برون و ظهور خالقيت، باشد يها قو اگگيزه

 استعداد و گيز پيشرفت در امور خواهيم بود. ، هوش

جاد يا يبراها،  سانمانط موجود در يبا توجه به شرا

ه يد ديير که مورد تايتوان ان عوام  مؤثر ن ، ميزهياگگ

 کمک گرفت:، باشد مي زيگ

 

 هدف داشتن

زه يدو عام  هدف و اگگ يرفتار اگسان بر مبنا

خود را  ييرد. همچنان که کارکنان تواگايپذ مي صورت

است  يمقتض، دهند مي شيدن به اهداف افزايدر راه رس

فراهم کند که  يطيمح، مجدد يابير با ارنشيکه مد

و توافق مستمر اهداف و موجد  يموجب هماهنگ

در ، هيرشد و پرورش باشد. بنابر ا يبرا يفرصت

محترم ، سانمان و جامعه، فرد يبراها  که هدف يصورت

اگجام کار و  يزه برايو اگگ ياگرژ، و مورد قبول باشد

( 171: 1377ي، لباد يعل. )شود مي يهيپا يب يگولور

است که  يت امريرينده و هدف مند بودن مديگگاه به ل
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ات معصومان )ع( سفارش شده است. چناگکه يدر روا

د و درخواست يرسخدمت رسول اهلل )ص(  يمرد

 هيامبر )ص( فرمود: به تو توصياگدرن کرد. در پاسخ پ

به عاقبت لن  يگمار مي همت يکنم هرگاه به کار مي

که و  يريگيپ يافتيه رشد و سعادت يش اگر ماينديب

ان لن  يص داديو اگحطاط تشخ ياگر موجب گمراه

 (150: 8ج ، 1407ي، نيصرفنظر بنما. )کل

 

 کارکناندلجويي و رسيدگي به 

گر افراد يهماگند د، کارکنان سانماگها و گهادها

رونمره خود با مشکالت و  يدر نگدگ، جامعه

بان خواهند شد که ح  و فص  يدست به گر ييتنگناها

گران يد يو ماد يان به مساعدت فکريان لگها گ يبرخ

ه گوگه موارد اگتظار دارگد که يد در ايدتر يو ب، دارد

را در مشکالت به لگها کمک ران خود يسانمان و مد

 کنند. 

خطاب  يت و رهبريريوه مدي)ع( در باره ش يعل

 يو دلتنگ يدرشتسد: يگو مي هيبه مالک اشتر چن

 يورد و تكبر يصاحبان حاجت را تحم  كه و ان تند

 يبا خوشروي يده يو لگچه را به حاجتمندان م.. .گما

 يمهرباگبا ، يكن يبده و اگر حاجتشان را هم برلورده گم

گامه  :1414، ي)شريف الرضكه.  يان لگان عذرخواه

53) 

د که النم است يل مي شيپ يطيگاه شرا، هيبنابرا

ان لگان و  ييران گسبت به امور کارکنان و دلجويمد

ه يکمک بر ح  مشکالت لگها همت گمارگد. بانتاب ا

ان  ياريرفع بس، ر گسبت به کارمندانيت مديميصم

امير مؤمنان ط کار خواهد بود. چناگکه يمحهاي  يدشوار

ها را  يسخت، صميميت فرمايد: يدر ايه باره م)ع(  يعل

ي، لمد يمي)تم ساند. يدشوار را ساده م يها لسان و راه

1366 :244) 

ردستان يبه امور کارکنان ان ن يدگيتوجه و رس

لگان  ۀزيش اگگيه لگها و افزايدر روح ير شگرفيتاث، خود

به اهداف  يابيتالش و کوشش در جهت دست يبرا

ران يکارکنان احساس کنند که مد يدارد. وقت سانمان

لگان بوده و در وقت هاي  قدردان تالش سانمان

 ۀزيو اگگ يبا دل گرم، بان شان هستنديپشت يگرفتار

کنند و حداکثر تالش خود  مي کار سانماندر  يشتريب

به  سانماناي ه تيبه اهداف و مأمور يابيدست يرا برا

 (37: 1382، و همکاران يخدمت. )کار خواهند گرفت

 

 يرفتار خوش

افزون بر اينكه در روگد موفقيت ر يمدايه صفت 

ها را رفع  ان كدورت يتأثير دارد و خل  گاش، امور

ان  شود. يخداوگد گيز م يموجب خوشنود، گمايد يم

تواگد  مي ردستانير با نيمدرفتار خوش  يگگاه متون دين

 شود: يان لگها اشاره م ييابد كه به برخ گمود  ياعمالدر 

 

 تواضع:الف. 

عبارت است ان اينكه اگسان خود را برتر ان تواضع 

ر لگکه يغ قائ  گشود يخود امتيان يديگران گداگد و برا

. خداوگد بندگان خاص خود را دارد يشتريت بيمسئول

نميه با تواضع  يكرده است كه در رو يمعرف يكساگ

همگان  يايه صفت برا( 63 /فرقان. )روگد يراه م

تر است.  پسنديده، رانيمد يپسنديده است اما برا

به پيامبر خود امر كرده است كه  يتعال يچناگكه خدا

پر و بال تواضعت را ، در برابر پيروان با ايماگت

 (215 ء/شعرا. )بگستران

افراد ه که ير ايتواضع مدهاي  ان جمله مصداق

ر يبه حضور مد يچ ماگعيد بتواگند بدون هيسانمان با

که  يريمد، ان بگذارگديمسائ  خود را با او در م برسند

ر دست تماس حاص  يبا افراد ني، ني  خود برتر بيبه دل

ا ماگع ان تماس يگکند و خود را ان لگها پنهان کند و 

 يارکاهد. لذا برقر مي زه افراديان اگگ، افراد با خود شود

ر و يان مديفات نائد ميک و بودن تشريروابط گزد

و  يات اخالقيک سانمان ان خصوصيکارکنان 
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ت در يت است. عدم موفقيريمد ياساسهاي  ضرورت

لگخم به جهت تکبر داشته ي، ه ارتباطيچن يبرقرار

 است.  يشبرد کار سانماگيماگع ان پ، ريمد

 

 محبت:ب. 

، رانيمد رفتار خوش يها ديگر ان مصداق ييك

 ياست. خداوگد ان ويژگکارکنان محبت گسبت به 

 «ُرَحماُء َبيَنُهم»مؤمنان گسبت به يكديگر با عبارت 

مهر و محبت در محيط  ياد كرده است. (29 /فتح)

دهد و  يرا افزايش م يو همكار يدوست يفضا، سانمان

ان قهر و كينه را ان سانمان  يگاش يمشكالت ادار

 يدوست: فرمود السالم صادق عليهكند. امام  يبرطرف م

ان محبت و ، مرد ]باايمان[ گسبت به برادر ]مؤمه[ خود

، 66 : ج1403، ي)مجلس او به دينش است. يدوست

237) 

 يروهايگسبت به همة گ يران جامعه اسالميمد

و مهر بورنگد. حضرت  يد دوستيتحت امر خود با

د: قلبت را يفرما مي )ع( خطاب به مالک اشتر يعل

گسبت به ملت خود مملّو ان رحمت و محبت و لطف 

مباش که اي  وان درگدهيگسبت به لگان همچون ح، که

، يشمارد. )شريف الرض مي متيخوردن لگان را غن

 (53: گامه 1414

ه راه و روش برخورد با يبهتر يمحبت و دوست

، شتر مد گظر باشديه روش بيردستان است. هر قدر اين

ت يو خالق تر ام کارها راحتاگج، ادترينها  تيموفق

او ، است که افراد ير موفق کسيشتر است. مديروها بيگ

)ع(  يماگه دوست بدارگد. در فرمان حضرت عليرا صم

ه باره لمده است: پس در کارشان يبه مالک اشتر در ا

 دربارهگما که پدر و مادر  يريگيشه که و پيچنان اگد

 (53: گامه 1414، يشريف الرض) .شيفرنگد خو

 

 يابلوسمقابله با تملق و چ

تملق و رفته يگپذ، ريدم ياخالق يها ان ديگر ارنش

ايه دو واژه کارمندان است.  يبرخ يان سو يچاپلوس

 يسخه گفته يا اگجام دادن عمل يمترادفند و به معنا

است. در واقع تملق گفته  يبه دروغ و ريا و خودگماي

، دهخدا) كه در شخص گيست. يهاي يگفته گيك ييعن

ايه صفت ان طرف ( 6989، 5و ج  6120، 4ج : 1373

ان  (466: 1366ي، لمد يمي)تم كوهش شده)ع( گ يعل

سفارش شده است كه  يدر فرهنگ اسالم، رو ايه

ستايش يا گكوهش ديگران بايد متعادل و براساس 

 (295، 70: ج 1403ي، )مجلسحقيقت باشد

 در محيط يمنف يپيامدها، يصفت تملق و چاپلوس

مقام و پاداش ، رسيدن به جاه، كار دارد و اگگيزه لن هم

ان  ياست مديران با ابران گاخشنود ياست. لذا ضرور

چرا  ؛نيردستان خود را ان ايه صفت پرهيز دهند، لن

موجب ان ، در يك سانمان يگوي ويج صفت تملقتر كه

رسيدن افراد ، يبيه رفته روحيه صداقت و درستكار

ان بيه رفته حق ، مهم يشغل يها موقعيتگاشايست به 

فريب و ، لاليش و ان همه بدتر يكارمندان صادق و ب

 يمديران است. حضرت عل يغرور كاذب برا

 فرمود: السالم عليه

است كه به گفتار مداح  يتريه مردم كس گادان

 ياو به نيباي يلن كه نشت را برابخورد. متملق فريب 

 گزدش نشت جلوه دهد.بيارايد و پند و گصيحت را در 

 (74: 1366ي، لمد يمي)تم

 

 سازمانمعاشرت با افراد در 

ک ير و کارکنان يان مديک ميروابط گزد يبرقرار

 ياساسهاي  و ضرورت ياخالقات يان خصوص سانمان

ت است. گقش مدير و كاركنان در سانمان ماگند يريمد

ه دو يپارچه است. چناگچه ااي  گقش تار و پود در قطعه

، ب گشوگديکتر گريکديرشته گخ به طور کام  با  يسر

ر و کارکنان يه مديد. لذا روابط بيل يد گميپارچه پد

ر به عنوان يک باشد که فرمان مديد چنان گرم و گزديبا

افراد به عنوان  يفرمان پدر به فرنگد و فرماگبردار
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ت در يشود. عدم موفق ياطاعت فرنگد ان پدر تلق

 يسانماگشبرد کار يماگع ان پي، ه ارتباطيچن يبرقرار

  شکست راه يمسئوالن ژاپه دل يچنان که وقت، است

جه يه گتيکردگد به ا ي ميلن کشور را بررس يلهه دولت

، ارتباط با کارگزاران يدگد که شرکت در برقراريرس

 ( 227: 1373يي، مايا. )موفق گبود

با مشورت ح اگجام يصح يتعامل يجمله رفتارهاان 

قرلن گيز بر ا قشر با تجربه لگان است. کارکنان خصوص

( لگچه مسلم است 38 /يشور)ايه صفت تأكيد دارد. 

مسائ  و گيز  يها و پيچيدگ موضوع يگستردگ  يبه دل

 يقادر به بررس يهيچ كس به تنهاي، اطالعات يگستردگ

و شناخت همه مسائ  و به دست لوردن همه اطالعات 

مختلف لن  يها جنبه يو گيز شناساي يالنم در امور ادار

 يتوان درست و منطق يكار گيست؛ در گتيجه گم

ح با ير در تعام  صحيمدمگر لگكه ، كرد يگير تصميم

ديگران بهره برد. امام  يان راهنماي، همکاران خود بوده

، مشورت كردن السالم در هميه باره فرمود: عليه يعل

 كند. يتو كسب م يدرست ديگران را برا يها اگديشه

 (441: 1366ي، لمد يمي)تم

، در امور سانمانبا کارگزاران  يارتباط منطقثمره 

 يشناساي، ان درخشش افكار ديگران يبردار بهره

و  يمناسب ادار يبه راهكارها يدستياب، خطاها

 يز برقرارير و گيمد يبرااست؛  يان پشيماگ يپيشگير

شتر افراد به کار و يزه بيجاد اگگيو ا يباعث دلگرم

و  سانمانر و يافراد به مد يش وابستگيو افزا سانمان

شتر يارتباط بلبته شود. ا ي ميسانماگک کالم تعهد يدر 

همواره ي، و استفاده ان عنصر مشورت در روابط سانماگ

بلكه صرفا به ، گيسترگان يدپذيرفته گظر  يبه معنا

ه يهمچن، ر دستير و نيه مديارتباط موثر ب يبرقرار

و ديدگاه لگان است تا بتوان ان لن ديدگاه  يشنيدن رأ

السالم  عليه ياستفاده كرد. هميه مطلب در كالم عل

حكمت : 1414، ي)شريف الرض تذكر داده شده است.

321) 

 ت کارکنانيجلب رضا

شروع هر کار  يزه برايه اگگيبهتر، اقيوجود اشت

است. اگر اگسان کار و سانمان خودش را دوست 

ز اثر يگران گيد يموفق است و روداشته باشد در لن 

ه حالت است که حس تعلق و يگذارد. در ا مي مثبت

. ابدي مي تحقق سانمانکارکنان به  يتعهد و وفادار

در ، 6يسانماگ( تعهد 106-107: 1377ي، لباد يعل)

هاي  اصول و ارنش، کارکنان به اهداف يواقع وفادار

هاي  ان گگرش و احساس يسانماگاست. تعهد  يسانماگ

ت يد و با رضايل مي ديپد سانمانک   دربارهکارکنان 

 يعني( 235: 1383، جوير. )دارد يهمبستگ يشغل

به ، دارگد يسانماگکه تعهد  يکساگ يعملکرد شغل

. باالتر است، گدارگد يه تعهديکه چن ييگسبت لگها

 (34: 1380ي، ساعتچ)

تعهد ، شتر باشديب يت شغليهرچه رضا، هيبنابرا

ابد و به دگبال لن عملکرد ي مي شيهم افزا يسانماگ

رود.  مي باال يبهره ور، جهيابد و در گتي مي بهبود يشغل

 يبه عالقه مند يد افراد در کارشان بستگيزان کار مفيم

افراد  يزان دلبستگيو اهداف لن دارد. م سانمانلگان به 

به افراد دارد.  سانمانبه گگرش  يهم بستگ سانمانبه 

د يبا، ابديخواهد به اهداف خود دست  مي سانماناگر 

 يپاداش کاف، نديثابت کند که اگر افراد تالش گما

و تعلق هر فرد به  يکنند. عام  دلبستگ مي افتيدر

گحوه برخورد  يعيجه طبيز گتيقب  ان هر چ، شغلش

: 1389ي، گصرلباد يباق. )ت با اوستيريسانمان و مد

ها  دولت يان عل  گاکام ي)ع( برخ يعل (40

ع يگام برده که عبارتند ان ضا يرا به خوبها  تيريومد

پرداخته ، و اصول يا کنار گذاشته مسائ  اساسيکردن 

گان يبر مسند قدرت گشاگدن فروماي، ه ايبه مسائ  حاش

ستگان و دلسونان. يو کنار گذاشته شا، و گابخردان

 (342: 1366ي، لمد يمي)تم
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 سازمانط کار در يمح

زش کارکنان هر يتأثيرگذار بر اگگان عوام  مهم 

ان جبران  يط کار است که بخش مهميمح، سانمان

 ياگساگ يرويزه در گيجاد اگگيو ا ير ماليخدمات غ

د ان هر جهت به طور يط کار بايگردد. مح مي محسوب

در  يو رفتار ياخالقکام  سالم باشد. عدم سالمت 

ت فرد و يو موفق ياثر بخشيي، زان کارليم، سانمان

، سانمانط کار و يدهد. اگر در مح مي را کاهش سانمان

کارمندان تحم  ، ت حاکم باشديميو صم يدوست

ان  يکيار سخت را خواهند داشت. يبس يکارها

ت يريان تعهد مد يگاش سانمانت در هر يريکماالت مد

 است. سانمانگسبت به 

ه يخود افتخار کرده و ا سانمانران مؤثر به يمد

ه گوگه يسانگد و بد ي ميرفتارشان متجلافتخار را در 

ه يکنند. ا مي ز القايگران گيج به ديحس افتخار را به تدر

ان جمله  يمختلفهاي  ران تعهد خودشان را به گوگهيمد

 يکنند. ساخته فضا مي اظهار يسانماگ يبا ساخته فضا

 سانمانمثبت هاي  ق گشان دادن جنبهيان طر سانمان

که  ييان جا يسانماگ يروهايشتر گيشود. اگر ب مي کسب

دهند احساس  مي که اگجام يا کاريکنند  مي کار

اگجام کار  يخود را برا ۀزياگگ، داشته باشند يشرمندگ

ط يفراهم ساخته مح.دهند مي ان دست سانماندر لن 

ها  تيان فعالي، و گرم افزار يسالم ان لحاظ سخت افزار

، انيران کمال جو است. )رضائيف سانگده مديو وظا

ط تحت يز محيو تجه ي)ع( لباداگ ي( عل429: 1387

 تيريت و دوام مدير را ان عوام  موفقيک مديکنترل 

 (53: گامه 1414، يداگد. )شريف الرض مي

 

 ه يجاد روحيا يق برايتشو

ق است. يتشو، زهيجاد اگگيا يگر ان راههايد يکي

جاد يا يمؤثر براهاي  نهيو نمها  ان راه ح  يکيق يتشو

شتر و بهتر کار است. يب يلن بانده يه و در پيروح

ر مختلف اشاره يه موضوع با تعابيم هم به ايقرلن کر

ند؟ )اگعام/ ينا مساويا کور و بيکرده است. ماگند لگکه ل

( 100ستند. )مائده/ يکسان گيزه يد و پاکي( پل50

ستند. يگ ياصحاب جهنم و اصحاب بهشت مساو

حرکت است.  يق سوخت و اگرژي( تشو20)حشر/ 

 يق گسبتيه کار و تشويد توجه داشت اگر بيالبته با

 هيو تالش ان ب يه سعيروح، مناسب برقرار گباشد

 يفه اش را به درستيدر سانمان وظ يرود. اگر فرد مي

ق يدرگگ و بدون محاسبه او را تشو يد بياگجام داد گبا

ا به يز کارش را اگجام گداد يگ يچناگچه اگر رون، کرد

خش کرد. يد طلبکاراگه توبيگبا، ان گبرديبه پا يدرست

صورت  ييق مناسب و به موقع در حد کارليبلکه تشو

د است. يخ همراه با احترام و استدالل مفيگرفته و توب

 انيه گوگه بي)ع( ا يه را عليق و تنبيح تشويوه صحيش

شگاه تو يکوکار و بدکار در پيد گيدارد: هرگز گبا مي

کوکاران را در يگ يه حرکتيچن کسان باشند که هماگاي

 يد و تبهکاران را به بدکاريرغبت گما يکردن ب يکيگ

 (53: گامه 1414، يوادارد )شريف الرض

 يو حت سانمانت افراد در ياگر ان خدمات و موفق

و  يقدرداگ، سانمانرون ان يبهاي  تيدر موفق

بعد ان لن کارکنان در ، به موقع گشود يقدرشناس

د و يش توليکه باعث افزا يار مهمگه تنها ک سانمان

 روحيهبلکه ، بشود اگجام گخواهند داد يسانماگراگدمان 

و  يحاکم خواهد شد. قدرداگ سانمانبر  يتفاوت يب

گر افراد و يد يبرا يران ان کارکنان عامليق مديتشو

تحت امر و  يروهايت دادن به گيت و شخصياهم

: 1377ي، لباد يعل. )ر به لگهاستيگشاگگر توجه مد

181) 

 

 ط اعتماد يمح ينيگزيس و جاتر طين بردن محياز ب

بر  سانمانر در يکارکنان ان مد ياگر فرماگبردار

ط کار يکه وحشت بر مح يتا نماگ، س باشدتر اساس

ه رفته يبا ان ب يول، شود مي حاکم است دستورات اجرا

 يروها جايدر عزم و اراده گ يو کاهل يسست، ستر عام 
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ه ساخته شوق به يگزيرد. جايگ مي را ييايتالش و پو

ي، و مراتب فرماگده سانماناگجام کار و اعتماد به 

ج يق و گتايش داده و توفيبه کار را افزا يعالقه مند

س تر شود. اگر عام  مي شتريب سانمانحاص  ان کار در 

 يزه کاريه و اگگيقطعًا روح، ه روديط کار ان بيدر مح

 . افتيش خواهد يکارکنان افزا

که اي  س باشد. به گوگهتر د خود عام ير گبايمد

ه اشتباه مورد يتر کارکنان احساس کنند با کوچک

)ع( فرمود:  يه عليرالمومنيرگد. اميگ مي سرنگش قرار

و با  ديگکن يکوچک حسابگر يزهايبا مردم در مورد چ

ان امور پست بر ارنش و منزلت  يتغاف  و چشم پوش

جاد ي( ا64، 75: ج 1403ي، د. )مجلسييقزايخود ب

شود  مي ران باعثيه اعتماد به افراد توسط مديروح

و  يش رود و کارکنان عالقه منديپ يکارها به خوب

ت تعهد يبه کار گشان دهند و در گها يشتريب يدلبستگ

 يجاد شود. )عليدر کارکنان ا يتريقو ياخالقو  يکار

 ( 297-303: 1377ي، لباد

 

 يخودکنترل

عت اگسان و يح ان طبيدرک صح يت دارايريمد

ط کار کارکنان خود يند محيب يگم يانيگي، زش وياگگ

کوشد به  مي بلکه، مًا شک  دهد و کنترل کنديرا مستق

ان خارج  يتر ش کمک کند تا گظارت کميکارکنان خو

ش يش بر اعمال خويش ان پيرد و کارکنان بياگجام پذ

 ه جاست که مسألهيداشته باشند. ا يگظارت شخص

در  يرد. روش خود کنترليگ مي شک  7«يخودکنترل»

بر  سانمان)گظارت  يروگيسه با روش گظارت بيمقا

بهتر و  ياست و کارکرد تر نهيعملکرد کارکنان( کم هز

د ان گظر دور داشت که يه گکته را گبايکارلمد دارد. ا

تنها اختصاص به کارکنان ، سانماندر  يخود کنترل

ت يريست در حونه مديبا مي زيران گيگداشته و مد

ان هرگوگه ي، تيريو مد يکار يت تقوايش با رعايخو

، اخذ رشوه، اختالس، ضيهمچون اعمال تبعي، خالف

ورنگد. لگچه  ي  منابع و امکاگات خودداريف و ميح

 دو چندان يران ضرورتيرا در مد يخود کنترل وظيفه

و  يران و مسئوالن در الگوسانيگقش مد، کند مي

و  يخدمت. )کارکنان ان لگها است يريتأثيرپذه يهمچن

توان واژه  ي مينيات دي( در ادب148: 1382، همکاران

 يا گفس لوامه را مترادف واژه خود کنترليوجدان 

وجدان را به م يقرلن کردر ، خداوگد متعالداگست. 

 (2امت/ ي)ق ستوده و به لن سوگند خورده است. يبزرگ

به عنوان ميزان  يلدمان وجدان ، در روايات متعدد

ي، همچون روابط سانماگ يو مقياس در روابط اجتماع

)ع( به امام حسه  يياد شده است؛ ان جمله امام عل

[ خويشته را ميان  فرنگدم! ]وجدان )ع( فرمود: يمجتب

 يچه را كه برا خود و ديگران ميزان قرار ده! پس لن

ديگران دوست بدار و  يبرا يدار يخود دوست م

بر ديگران گيز گپسند.  يپسند يخود گم يرا كه براچه  لن

 (31گامه : 1414، ي)شريف الرض

شود  يمباعث است كه  يسانمان عنصروجدان در 

 مسئولف شان يارا در برابر وظا کارکنان خود ير يمد

كه در  يا به گوگهکنند.  يگم يو در لن سستداگسته  مي

 ستند. يمان ان عملکرد خود گيچ گاه پشيه يپيشگاه اله

 

  يمدل نظر .4

بر ، پژوهش يک به عنوان مدل گظريشک  شماره 

و  يامرتبط با اخالق حرفه يهاهيگظر ياساس بررس

 يزش شغليت بر اگگيرير سبک مديتأث ي  چگوگگيتحل

شده  يبررس يهايه شده است. براساس تئوريتدو

با سه مؤلفه  يزش شغلير اگگيمتغي، م مدل گظريستر و

هم به  يطيو شناخت مح يگولوري، ت سانماگيمسئول

ر يم)متغيرمستقيم و هم به صورت غيصورت مستق

ر يتأث يزش سانماگير اگگي( بر متغيفرهنگ سانماگ

 يهات بر مؤلفهيريه سبک مديگذارد. همچن يم

ي، ت شغليامني، ت شغليرضا يعني، يزش سانماگياگگ

  رگذار است.يز تأثيگ يو گگرش شغل يمشارکت شغل
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 پژوهش ي(: مدل گظر1شک )

 

 پژوهش يهاهيفرض  .5

 ينه و چارچوب گظريشيپ ي  و بررسيبراساس تحل

 ق عبارتندان؛يتحق يهاهيفرض، پژوهش

ت يت بر رضايريرسد سبک مديبه گظر م (1هيفرض

 ر دارد.يتأث يشغل

ت يت بر امنيريرسد سبک مديبه گظر م (2هيفرض

 ر دارد.يتأث يشغل

ت بر مشارکت يريرسد سبک مديبه گظر م (3هيفرض

 ر دارد.يتأث يشغل

ت بر گگرش يريرسد سبک مديبه گظر م (4هيفرض

 ر دارد.يتأث يشغل

زش يت بر اگگيريرسد سبک مد مي به گظر (5هيفرض

 ر دارد. يتأث يسانماگ

 

 قيروش تحق .6

و ابزار پرسشنامه  8شيمايه پژوهش ان روش پيدر ا

  ها  داده يگردلور يبرا کرتيف ليان ط ييهابا سنجه

ه پژوهش يا يجامعه لماراستفاده شده است. 

استان قم بوده  ينيد يپژوهش يهاپژوهشگران سانمان

گفر  200ق فرمول کوکران يت گموگه ان طرياست. جمع

ها و ش دقت گموگهيبه منظور افزاه شده است که يتع

 9ياطبقه يريگق گموگهيان طر يريگگموگه يکاهش خطا

 ياگد. برااگتخاب شده يمتناسب به صورت تصادف

 ييو روا 11ييمحتوا ييان روا 10اعتبار يريگاگدانه

 يان روش للفا 13ييايه پاييتع يو برا 12يصور

 ريدو متغ ييايب پايکروگبا  استفاده شده است که ضر

ب برابر با يتتر به يزش سانماگيت و اگگيريسبک مد

 محاسبه شده است. 79/0و و  85/0

 

 پژوهش يهاافتهي .7

 يپژوهش براساس بررس يهاافتهيه بخش يدر ا

 گردد؛يمستخرج ان مدل ارائه م يهاهيفرض

رسد سبک مديريت بر رضايت به گظر مي (1فرضيه

 شغلي تأثير دارد.

ت و يريسبک مد يرهايبودن متغ يبا توجه به کم

 يرسون برايپ يب همبستگيان ضر يت شغليرضا

 ر استفاده شده است. يدو متغه يان ايرابطه م يبررس

ره ي  دو متغيگشان دهنده تحل، 1جدول شماره 

است. يت شغليرضا و تيريان سبک مديم يهمبستگ

 

 يت شغليرضا و تيريسبک مد انيم يهمبستگ بي(: لنمون ضر1)جدول

 ضريب همبستگي sigداري سطح معني تعداد رابطه ميان متغير مستقل و وابسته

 326/0 000/0 200 رضايت شغلي و ي سبک مديريتلنمون رابطه
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 يب همبستگيه جدول ضريج ايها و گتابراساس داده

برابر با  يت شغليرضا و تيريان سبک مديم

م است. يمتوسط و مستق يااگگر رابطهياست که ب326/0

، تيريا کاهش( سبک مديش)يافزاه معنا که با يبه ا

ابد. با ييا کاهش( ميش)يافزا يت شغليزان رضايم

و کوچکتر بودن ان  00/0 يداريتوجه به سطح معن

شود. يد مييه پژوهش تأيفرض صفر رد و فرض، 05/0

ت مراکز يري% سبک مد99گر به احتمال يد يبه عبارت

پژوهشگران  يت شغلياستان قم بر رضا ينيد يپژوهش

ه و طرح رابطه يه فرضيد اييتأ يمؤثر است. در راستا

جه يتوان گتيم، ريه دو متغيان ايک موقت ميوماتيلگز

سبک مديريت بر رضايت شغلي تأثيرگذار  گرفت که

 است.

رسد سبک مديريت بر امنيت شغلي به گظر مي (2فرضيه

 تأثير دارد.

 ت ويريسبک مد يرهايبودن متغ يبا توجه به کم

 يبررس يرسون برايپ يب همبستگيان ضر يت شغليامن

 ر استفاده شده است. يه دو متغيان ايرابطه م

ره ي  دو متغيگشان دهنده تحل، 2جدول شماره 

است.  يت شغليامن و تيريان سبک مديم يهمبستگ

 يب همبستگيه جدول ضريج ايها و گتابراساس داده

است 381/0برابر با  يت شغليامن و تيريان سبک مديم

ه معنا يم است. به ايمتوسط و مستق يااگگر رابطهيکه ب

ت يزان امنيم، تيريا کاهش( سبک مديش)يکه با افزا

ابد. با توجه به سطح ييا کاهش( ميش)يافزا يشغل

فرض صفر ، 05/0و کوچکتر بودن ان  00/0 يداريمعن

گر به يد يشود. به عبارتيد مييه پژوهش تأيرد و فرض

استان  ينيد يت مراکز پژوهشيري% سبک مد99احتمال 

 يپژوهشگران مؤثر است. در راستا يت شغليقم بر امن

ان يک موقت ميوماتيه و طرح رابطه لگزيه فرضيد اييتأ

سبک مديريت  جه گرفت کهيتوان گتيم، ريه دو متغيا

 بر امنيت شغلي تأثيرگذار است.

مشارکت رسد سبک مديريت بر به گظر مي (3فرضيه

 شغلي تأثير دارد.

ت و يريسبک مد يرهايبودن متغ يبا توجه به کم

 يرسون برايپ يب همبستگيان ضر يمشارکت شغل

 ر استفاده شده است. يه دو متغيان ايرابطه م يبررس

ره ي  دو متغيگشان دهنده تحل، 3جدول شماره 

است.  يمشارکت شغل و تيريان سبک مديم يهمبستگ

 يب همبستگيه جدول ضريج ايگتاها و براساس داده

برابر با  يمشارکت شغل و تيريان سبک مديم

م است. يو مستق يقو يااگگر رابطهياست که ب463/0

، تيريا کاهش( سبک مدي) شيه معنا که با افزايبه ا

ابد. با ييا کاهش( ميش)يافزا يزان مشارکت شغليم

و کوچکتر بودن ان  00/0 يداريتوجه به سطح معن

شود. يد مييه پژوهش تأيفرض صفر رد و فرض، 05/0

ت مراکز يري% سبک مد99گر به احتمال يد يبه عبارت

پژوهشگران  ياستان قم بر مشارکت شغل ينيد يپژوهش

ه و طرح رابطه يه فرضيد اييتأ يمؤثر است. در راستا

جه يتوان گتيم، ريه دو متغيان ايک موقت ميوماتيلگز

مشارکت شغلي تأثيرگذار سبک مديريت بر  گرفت که:

 است.
 

 امنيت شغلي و سبک مديريت انيم يهمبستگ (: لنمون ضريب2جدول)

 ضريب همبستگي sigداري سطح معني تعداد رابطه ميان متغير مستقل و وابسته

 381/0 000/0 200 امنيت شغلي و ي سبک مديريتلنمون رابطه
 

 مشارکت شغلي و سبک مديريت انيم يهمبستگ لنمون ضريب(: 3)جدول

 ضريب همبستگي sigداري سطح معني تعداد رابطه ميان متغير مستقل و وابسته

 463/0 000/0 200 مشارکت شغلي و ي سبک مديريتلنمون رابطه

 يگگرش شغل و تيريسبک مد انيم يهمبستگ بي(: لنمون ضر4) جدول
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 ضريب همبستگي sigداري سطح معني  تعداد رابطه ميان متغير مستقل و وابسته

 412/0 000/0 200 يگگرش شغل و تيريسبک مد يلنمون رابطه

 

رسد سبک مديريت بر گگرش ( به گظر مي4فرضيه

 شغلي تأثير دارد.

ت و يريسبک مد يرهايبودن متغ يبا توجه به کم

 يرسون برايپ يب همبستگيان ضر يگگرش شغل

 ر استفاده شده است. يه دو متغيان ايرابطه م يبررس

ره ي  دو متغيگشان دهنده تحل، 4جدول شماره 

است.  يگگرش شغل و تيريان سبک مديم يهمبستگ

 يب همبستگيه جدول ضريج ايها و گتابراساس داده

برابر با  يگگرش شغل و تيريان سبک مديم

م است. يو مستق يقو يااگگر رابطهياست که ب412/0

، تيريا کاهش( سبک مديش)يه معنا که با افزايبه ا

ابد. با توجه ييا کاهش( ميش)يافزا يزان گگرش شغليم

، 05/0و کوچکتر بودن ان  00/0 يداريبه سطح معن

شود. به يد مييه پژوهش تأيفرض صفر رد و فرض

ت مراکز يري% سبک مد99مال گر به احتيد يعبارت

پژوهشگران  ياستان قم بر گگرش شغل ينيد يپژوهش

ه و طرح رابطه يه فرضيد اييتأ يمؤثر است. در راستا

جه يتوان گتيم، ريه دو متغيان ايک موقت ميوماتيلگز

سبک مديريت بر گگرش شغلي تأثيرگذار  گرفت که:

 است.

 

رسد سبک مديريت بر اگگيزش  مي به گظر (5فرضيه

 سانماگي تأثير دارد. 

ت و يريسبک مد يرهايبودن متغ يبا توجه به کم

 يرسون برايپ يب همبستگيان ضر يزش سانماگياگگ

 ر استفاده شده است. يه دو متغيان ايرابطه م يبررس

 

ره ي  دو متغيگشان دهنده تحل، 5جدول شماره 

 يسانماگزش ياگگ و تيريان سبک مديم يهمبستگ

ب يه جدول ضريج ايها و گتااست. براساس داده

برابر  يزش سانماگياگگ و تيريان سبک مديم يهمبستگ

م است. يو مستق يقو يااگگر رابطهياست که ب205/0با 

، تيريا کاهش( سبک مديش)يه معنا که با افزايبه ا

ابد. با ييا کاهش( ميش)يافزا يزش سانماگيزان اگگيم

و کوچکتر بودن ان  00/0 يداريتوجه به سطح معن

شود. يد مييه پژوهش تأيفرض صفر رد و فرض، 05/0

ت مراکز يري% سبک مد99گر به احتمال يد يبه عبارت

 يزش سانماگياستان قم بر اگگ ينيد يپژوهش

ه و يه فرضيد اييتأ يپژوهشگران مؤثر است. در راستا

-يم، ريه دو متغيان ايک موقت ميوماتيطرح رابطه لگز

سبک مديريت بر اگگيزش : جه گرفت کهيتوان گت

 سانماگي تأثيرگذار است.

 

 يريگجه ينت .8

ي، در سانماگي كه سبک مديريت با تأكيد بر گولور

 يبندشک  يت کاريو تعهد و مسئول يط شناسيمح

 يزش سانماگينه ايجاد و تقويت روحيه و اگگينم، گردد

 يريبه همراه گقدپذ يابد. مخاطب شناسييش ميافزا

گردد. ير و کارمند ميان مديموجب تعام  سانگده م

د در يجد يهاابزار و روش يريو بکارگ يگولور

 يزش سانماگيجاد اگگياهداف موجب ا يريگيپ

  يانهايبر گ يت مبتنيريکارمندان خواهد شد. سبک مد

 يزش سانماگياگگ و تيريسبک مد انيم يهمبستگ بي(: لنمون ضر5)جدول

 ضريب همبستگي sigداري سطح معني  تعداد رابطه ميان متغير مستقل و وابسته

 403/0 000/0 200 يزش سانماگياگگ و تيريسبک مد يلنمون رابطه
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ت يو رضا يت شغليکارکنان و سانمان موجب امن

ش يت با افزايگهاکارکنان در سانمان خواهد شد و در 

سانمان  يکارلمد ينه برايدر سانمان نم يااخالق حرفه

 ابد. ييش ميافزا

 يق ارتقاء فرهنگ سانماگيت ان طريريسبک مد

گذارد. يم ريتأث يزش سانماگيز بر اگگيکارکنان گ

به گحوي بهينه ها  تيب با تحقق ايه شاخصتر بديه

انمان شود. س مي در سانمان ساماگدهياي  اخالق حرفه

، هدفمند داراي فرهنگ سانماگي پويا است. در واقع

محبت و روابط ، روح حاكم بر فرهنگ سانماگي بالنده

محبت به ، مبتني بر اعتماد است. طبق گظرية دگردوستي

 عنوان شالودة روابط اخالقي و اجتماعي قلمداد

ر و کارکنان يان مديشود. محبت و روابط عاطفي م مي

کرد در سانمان خواهد يه رويا موجب تعميق، سانمان

به ، شد. فرهنگ سانماگي كه ريشه در عواطف دارد

، احترام متقاب ، مسئوليت پذيري، اماگت داري، صداقت

 اخالق راههاي  رعايت حقوق سايريه و ساير مؤلفه

ت با رفتار و عملکرد متعهداگه و يريبرد. سبک مد مي

 ينماگش سطح فرهنگ سايافزا ينه را برايمسئوالگه نم

 گردد.يرا موجب م يزش سانماگيت اگگيو در گها

فرهنگ سانماگي مبتني بر محبت و ، ان طرفي ديگر

 موجب تسهي  روابط و رشد صميميت، احترام متقاب 

، گردد. به واسطة گسترش روابط و رشد صميميت مي

 و تجربيات خويش را به اشتراكها  افراد داگش

مقاب  دوستان  به ايه معنا كه فرد در، گذارگد مي

و در پاسخ به اگتظاراتي كه گزد لگها شك  ، صميمي

گذارد  مي مفيد خود را در اختيارهاي  داده، گرفته است

، هم اگديشي، و ان ايه طريق در روابط كاري همفكري

دهد و اخالق  مي هم افزايي ر ، هم گرايي، همپوشاگي

 شك اي  و تعهد كاري در چنيه فضاي دوستاگه

 گيرد.  مي

در  يهابر خرده گظام يمبتن ياجتماع يهاسانمان

و روابط متقاب  با  يهستند که در تعاط يادهيهم تن

ان  يکيبه عنوان  يت سانماگيريگر هستند. مديکدي

به عنوان  يزش سانماگيبر اگگ ياجتماع يهاگظامخرده

گذارد. سانمان ير ميتأث يفرهنگ يهاان خرده گظام يکي

، ستيگر گيکديان افراد با يمتقاب  مر ان رابطه يغ يزيچ

 يريگران و کارکنان موجب شک يان مديلذا رابطه م

شود. يحاکم بر سانمان م يو اجتماع يساختار فرهنگ

ر و کارمندان بر اساس تعهد و يهرچقدر روابط مد

ت فرهنگ يحاکم ينه برايرد نميت شک  پذيمسئول

ش يه روگد موجب افزايابد. اييش ميمسئوالگه افزا

ت و يت احساس امنيکارکنان و در گها يزش سانماگياگگ

 لگها خواهد شد.  يت شغليرضا
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