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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير سبک مديريت برر اگگيرزش سرانماگي تردويه شرده
است .ايه پژوهش به دگبالي پاسخگوئي به ايه سؤال محوري است که چگوگگه اگواع سربک مرديريتي برر اگگيرزش
کارکنان يک سانمان تأثير ميگذراد؟
روش پژوهش :ان روش پيمايش 1،با جمعيت گموگه  200گفري ان پژوهشگران مراکز پژوهشري دينري اسرتان قرم،
براي بررسي موضوع استفاده شده است .روائي 2و پايايي 3پرسشگامه به ترتيب با اعتبرار صروري و للفرايکروگبرا
مورد سنجش قرار گرفته است .ان لمارههاي توصيفي و استنباطي ماگنرد ضرريب همبسرتگي پيرسرون برراي تحلير
دادهها استفاده شده است.
يافتهها :تحلي و بررسي يافتهها گشان ميدهد که سبک مديريتي با سه مؤلفه گولوري ،تعهد و شناخت محيطري برر
اگگيزش سانماگي با چهار مؤلفه رضايت ،امنيت ،مشارکت و گگرش تأثيرگذار است .گتايج تحقيق گشان ميدهد که با
ارتقاء مؤلفههاي سبک مديريت در سانمان بر ميزان اگگيزش سانماگي کارکنان افزوده مريشرود .سربک مرديريتي برا
تأثير بر فرهنگ سانماگي موجب حاکميت گوع خاصي ان رويهها و رفتارهاي سانماگي در سانمان ،قرادر بره افرزايش
رضايت شغلي ،امنيت شغلي ،مشارکت با همکاران و گگرش مثبت گسبت به سانمان ميگردد.
واژگان کليدي :سبک مديريت ،اگگيزه سانماگي ،اخالق حرفهاي ،فرهنگ سانماگي

علی باقی نصرآبادی و جابر میرزا پوری

است ،اما فرليندها و عوام مربوط به اگگيزش هنون

 .1مقدمه و بيان مسئله
امرونه مديريت در محيطهاي مختلف اجتماعي به

دقيقاً شناخته گشده است .با وجود ايه ،لگاهي ان گقش

عنوان يکي ان مقولههاي مهم مورد توجه است .بسياري

عوام اگگيزشي به عملکرد اخالقي سانمانها و گهادينه

اصالح اجتماعي را وابسته به اصالح سبک مديريتي

کردن اخالق ،به کارکناگي با اگگيزه گيان دارد.

ميداگند و بهينه ساني و اصالح مستمر سبک مديريت

هميه امر باعث اهميت موضوع تأثير سبک

را در اولويت کاري خود قرار ميدهند .صاحب گظران

مديريت بر کيفيت بخشي به اخالق حرفهاي در

علم مديريت ،معتقدگد که مديران بايد ياد بگيرگد تا با

سانمانها شده است .درست است که مدير ،وظيفه

به کارگيري سبک مناسب مديريتي ،محيط سانماگي

حفظ گظم و ايجاد قاگون اجراي مقررات را بر عهده

خود را براي يادگيري ،رشد و تکام افراد فراهم کنند.

دارد ،لکه چگوگگي ايجاد گظم بسيار مهم است که

به هميه دلي ميتوان اذعان کرد که در دگياي شگفت

باعث افزايش تعهد سانماگي کارکنان و در گهايت

اگگيز و رو به پيشرفت امرون ،يکي ان مسائلي که مد

افزايش حاکميت اخالق حرفهاي در سانمان ميشود.

گظر متخصصان و صاحب گظران ،سبکهاي رهبري

در سانمانهاي ايران ،بخش عظيمي ان امور توسط

مديران است .اغلب سبکهاي رهبري مديران به

عام گيروي اگساگي به اگجام ميرسد .لذا با مديريت

باورها ،ارنشها و شخصيت مدير بستگي دارد که در

صحيح ميتوان به افزايش اعتماد اجتماعي ،تعهد

بسياري موارد به دلي باورهاي متفاوت ،گتايج و لثار

سانماگي کارکنان کمک قاب توجهي کرد.

متفاوت در سانمانها گمود پيدا ميکند .در برخي

کيفيت بخشي به اخالق حرفهاي و اصول گاشي ان

سانمانها ،رابطه خوب مدير با کارکنان ميشود و در

لن يکي ان عناصر در مرحله اگتقالي هر تغيير در سانمان

بعضي سانمانها ايه رابطه با مشکالتي همراه است .پي

است .خُلق سَبک مناسب مديريت بر گيروي اگساگي ،در

بردن به کيفيت سبکهاي رهبري مديران ،به منظور

گهايت در مرحله اگتقال و تحول سانمان بسيار اثرگذار

خنثي ساني و ان بيه بردن کاستيها و گيز کيفيت

است .با توجه به سبکهاي رايج مديريتي در

بخشي به اخالق حرفهاي کارکنان ،گيان به اگجام

سانمانها ،همواره ايه مسئله براي محقق وجود دارد

پژوهش در ايه موضوعات را لشکار ميساند.

که کدام سبک مديريتي ميتواگد با کيفيت بخشي

به طور کلي ،درک اگگيزش اگسان به عنوان

اخالق حرفهاي در سانمانها همراه باشد و تأثير کدام

موضوعي پيچيده در سانمانها طي سالهاي اخير توجه

سبک مديريتي ميتواگد بر تواگمندساني و تعهد

نيادي را به خود جلب کرده است ،تا حدود دهه

کارکنان بيشتر باشد.

 ،1950سطح داگش و پژوهش در ايه قلمرو به

با توجه به تنيدگي و روابط متقاب ميان اعضاي

کوششهاي کالسيک محدود ميشد که در گظر داشتند

يک سانمان و همچنيه روابط تعاطي ميان مديران و

تعميمهاي گظري بر پايههاي پژوهشي پراکنده ارائه

کارکنان ،ايه مسئله مطرح ميگردد که مديران در

گمايند .لکه ان اواي دهه  1960مساي اگگيزشي در

سانمان چه گقشي را در ارتباط با اگگيزش سانماگي ايفا

سانمانها فکر اگديشمندان را هر چه بيشتر به خود

ميگمايند؟ چگوگه مديران با اتخاذ سبکهاي مديريتي

جلب کرده و در دورههاي ديگر ايه مفهوم بسط

مختلف قادرگد تا بر اگگيزش شغلي و سانماگي کارکنان

گرديد .هر چند که ايه کوششها اميدوار کننده و

تأثير بگذارگد؟ ليا ارتباطي ميان تنوع سبک مديريتي و

باعث اعتالي داگش در موضوع مديريت اگگيزش مهم

اگگيزش سانماگي وجود دارد؟ ايه ارتباط چگوگه و بر
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اساس واسطهگري چه متغيرهاي ديگري شک

 .2-2انگيزش سازماني

ميگيرد؟ ايه پژوهش به دگبال پاسخگوئي به ايه مسئله

مجموعه عواملي ان پاداش و تشويقها كه مديران

مهم است که تأثير سبک مديريتي بر اگگيزش سانماگي

در سانمان به شك هاي مختلف در عملكرد مديريتي

چيست؟ براي پاسخگوئي به ايه سؤال ابتدا به تعريف

خود اعمال ميكنند تا سانمان را با گشاط و پويا سانگد.

مفاهيم سپس بررسي تئوريهاي مرتبط با سبک

(مورهد و گريفيه )134 :1375 ،متغير اگگيزش

مديريتي و اگگيزش سانماگي پرداخته خواهد شد.

سانماگي در تحقيق حاضر با گويههاي رضايت ان شغ ،
برخورداري ان امنيت شغلي ،دريافت پاداش به خاطر

 .2تعريف مفهومي و عملياتي

عملکرد مفيد ،اهميت و گقش شغ  ،سهيم بودن در

دو مفهوم سبک مديريت و فرهنگ سانماگي به

تصميمگيريها

و

سياستگذاريهاي

سانمان

عنوان متغيرهاي اصلي پژوهش مورد بررسي تعريف

سنجشپذير گرديده است .مؤلفههاي اگگيزش سانماگي

مفهومي و عملياتي خواهند شد.

در جدول شماره دو لمده است؛
جدول شماره :2ابعاد اگگيزش سانماگي
متغير

 .1-2سبک مديريتي

مؤلفه
رضايت شغلي

منظور ان سبک مديريتي اشاره به گحوه سلوک و

امنيت شغلي

الگوهاي رفتاري مدير است که در جريان کار و فعاليت
اگگيزش سانماگي

سانماگي پيوسته برون ميکند و کارکنان به موجب لن او
را ميشناسند .سبک يا شخصيت مدير ،طي نمان ان

تناسب ميان عملکرد و جبران خدمات
گگرش شغلي
درجه مشارکت در سياست گذاري

طريق تحصي  ،کارورني ،تجربه شک ميگيرد و بر
حسب ادراکات خود يا ادراکات ديگران تعريف

.3

مباني نظري

ميشود( .خاکسار )32 :1389 ،سبک مديريت در ايه

رفتار مديران با نيردستان ان مسائ بسيار مهم در

پژوهش با مؤلفههايي گظير تعهد سانماگي ،گولوري و

مديريت است .مديران موفق در اعمال سبک مديريتي

محيط شناسي مورد سنجش قرار گرفته است.

خود و گحوه سلوک با ديگران گيانمند مهارتهاي

شاخصهها و سنجههاي سبک مديريت در جدول

اگساگي و ادراکي است ،نيرا اعمال مديريتي اثربخش به

شماره يک لمده است؛

مهارت اگساگي بيشتر گيانمند است .در سبکها و
روشهاي برخورد مديران با نيردستان ،تقسيم

جدول  :1شاخصهها و سنجههاي سبک مديريت
مؤلفه

متغير

حمايت ان کارکنان داگشي
تجزيه و تحلي مسائ  ،متغيرها و محرکهاي
سبک مديريت

محيطي سانمان

بنديهاي گوگاگوگي ارائه شده است .امّا ان مجموع
گظريات چنيه فهميده ميشود که به طور کلي رفتار
مديران با نيردستان در چند دسته قاب مقايسه و تقسيم
ميباشد .گظير اصطالحات «سبک رهبري وظيفه گرا،

حمايت ان خالقيت و گولوري

کارگرا يا توليدگرا» که در برابر اصطالحات «سبک

وجود روحيه گقد پذيري

رهبري اگسان گرا ،کارمندگرا ،يا رابطه گرا» به کار
ميروگد .همچنيه با اصطالحات «رهبري لمراگه،
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رهبري حمايتي ،رهبري مشارکتي و رهبري تفويضي»
قاب مقايسه اگد( .رضائيان)438 :1385 ،

 .1-3سبک مديريت از ديدگاه ليكرت
يکي ان معروفتريه سبک مديريت مربوط به

بسياري ان صاحب گظران مديريت بر ايه باورگد که

ليکرت4رواگشناس لمريکايي است که ان سال 1946

سبک رهبري مدير تحت تأثير گحوه گگرش وي به

فعاليت هايي تحقيقاتي خود را ان داگشگاه ميشيگان

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

شروع کرد که با سعي و تالش فراوان خود تواگست

کارکنان را افرادي تحت امر خود بداگد احتماالً ان

اطالعات نيادي را ان سانمانهاي مختلف جمع لوري

سبکي لمراگه و محافظه کار استفاده ميکند ،در حالي

کند و پس ان بررسي النم ،گتايج را در اوليه اثر خود

که اگر کارکنان را همکاران خود به شمار لورد و چنيه

به گام «الگوهاي جديد مديريت» 5منتشر کرد .ليکرت

فرض کند که او فقط مسئوليت بيشتري در مقايسه با

گتايج کار مديران را براي تعييه اثربخشي سانمان در

کارکنان خود بر عهده دارد ،ممکه است ان سبکهاي

سه متغير مشخص کرد:

مشارکتي و ليبرال استفاده کند .مديران معموالً ان سبک

الف .متغيرهاي علتي :متغيرهاي مستقلي که قاب تغيير

هايي استفاده ميکنند که با ويژگيهاي شخصيتي

است ،ماگند خط مشيها و تصميمات مديريتي که

خودشان تناسب بيشتري دارد( .همان)438 :

هنگام کار در سانمان مشهود است.

شناسايي رفتار فرد در سانمان و پي بردن به مباگي

ب .متغيرهاي مياگجي :به نعم ليکرت متغيرهاي

رفتارش و در گتيجه اگگيزش وي ان حياتيتريه و

مياگجي ،متغيري است که تحت تأثير متغيرهاي

مشک تريه وظايف مدير است .به عقيده گروهي ان

علتي قرار ميگيرد و بيشتر در وضعيت جاري

صاحب گظران اجزاي تشکي دهنده اگگيزش عبارتند

سانمان محسوس است ،مث

منابع اگساگي در

ان:

سانمان.
 جهت و سير رفتار فرد ،يا سلوکي که وي ان ميانگحوه عم هاي مختلف بر ميگزيند.
 شدت و وسعت پاسخ و واکنش فرد پس اناگتخاب شيوه عم مورد گظر.

ج .متغيرهاي بانده يا غايتي :برعکس متغيرهاي علتي،
ايه متغيرها به تمام لن عواملي وابسته است که در
گهايت باعث ميشود در مورد لن سانمان قضاوت
کرد.

 تداوم رفتار ،يا مدت نماگي که شخص بهرفتارش ادامه ميدهد( .کوکالن)117 :1358 ،
توجه به ايه گکته حائز اهميت است که رضايت
کاري الزاماً در همه موارد مترادف و همراه اگگيزش

ليکرت با توجه به يافتههاي خود ،چهار سبک
مديريت را در دوميه اثر خود تحت عنوان «سانمان
اگساگي» در سال  1967ارائه کرد که در ادامه به شرح
مختصر لگها پرداخته خواهد شد:

گيست ،نيرا تحت شرايطي ممکه است افراد گاراضي ان
گظر سطح بانده ،بسيار مولد باشند يا کارکنان راضي

 .1-2-3سبک لمراگه

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

در ايه سبک که کامالً وظيفه مدار و لمراگه است،

ادامه به بررسي رويکرد اسالمي و ديدگاههاي گظري

مدير به نيردستان خود اعتماد گدارد و روابط مدير و

اگديشمندان غربي در رابطه با سبک مديريت و اگگيزش

نيردستان برترس و ارعاب استوار است.بنابرايه چنيه

سانماگي پرداخته خواهد شد؛

سيستمي فضايترس گاشي ان تهديد و ارعاب و تنبيه به
تمام سطوح سانمان حاکم و مستولي ميگردد و کمتر
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گشاگي ان تشويق و پاداش گيز به چشم ميخورد.ان لگجا

هستند.در ايه سبک ،اساس مديريت بر اعتماد و

که فقط اراده و خواست مدير عام برقراري ار تباط او

اطمينان گسبي مديران گسبت به نيردستان قرار دارد.در

و کارکنان است ،اگگيزۀ النم براي پذيرش پيامهايي

ايه سيستم نيردستان براي بيان عقايد خود و طرح

گيست که ان جايگاه مديريت به صورت امريه و دستور

موضوعات با مديران ان لنادي برخوردارگد.به طور کلي

به نيردستان صادر ميشود.بدونترديد چون ايه

اعمال سياستهاي کالن بر عهده مديران است ،ولي

تصميمات که به صورت دستور به ردههاي پاييه

تصميمات خاصي که ان اهميت چنداگي برخوردار

سانمان ابالغ ميگردد ،گمي تواگد حتي در حد قاب

گيست به وسيله سطوح پاييه گرفته ميشود( .همان:

قبولي ،صحيح ،به موقع و سنجيده باشد ،در ايه سيستم

 )129در ايه سبک ،نيردستان تواگايي گدارگد ،اما

کنترل و اراده سانمان به شک هدايت مطلق ان رأس و

کوشش ميکنند ،داراي اگگيزه هستند و تا نماگي که

باالتريه سطح و ابالغ و اخطار به نيردستان صورت

رهبر کنار لگان است يا هدايتشان ميکند ،مطمئه بوده و

ميپذيرد( .اميه شايان جهرمي)128 :1382 ،

گگراگي گدارگد( .قوامي)443 :1390 ،

مديراگي که ان سبک لمراگه پيروي ميکنند در
الگوي رفتار ارتباطي خود با کارکنان ان سبک سلطه

 .4-2-3سبک مشارکتي

گري و روحيه گاشي ان لن برخوردارگد و ديگران را

گسبت به بقيه سبکها تمام تصميمات به طور

ابزاري براي رسيدن به هدف خود قرار ميدهند و ايه

مشارکتي اگجام ميشود.در ايه سبک ،اطمينان و اعتماد

مهارگري و فريب را نرگگي ميپندارگد.ايه الگو گرچه

به مرؤوسان در حد کمال است و رابطة صميماگه و

براي چنيه مديراگي ممکه است برد به حساب

مشارکت جوياگه در تمام امور بيه لگان برقرار

ليند(فرامرن قراملکي )110 :1388 ،لکه در بلند مدت

ميباشد.در ايه سبک ،تصميم گيريها کامالً مشارکتي

باخت خواهد بود( .فرامرن قراملکي و گوچه فالح،

است و گروههاي رسمي و غير رسمي با هم در

)76 :1386

لميخته اگد( .گبوي)150 :1372 ،
در ايه سيستم به سبب وجود اعتماد متقاب

 .2-2-3سبک خيرخواهاگه
کمي اعتماد به نيردستان در مقايسه با سبک لمراگه

و

صداقت بيه طرفيه سليقههاي مختلف و ديدگاههاي
مختلف با مسالمت و صميميت هماهنگ ميشود و

وجود دارد.اگگيزه با پاداش کمي،ترس و تنبيه عام

کارکنان اگگيزه النم را براي وظايف خود به دست

اصلي رهبري است.در ايه سبک وضعي شبيه به رابطه

ميلورگد و با شوق و رغبت به مسئوليتهاي خود

ارباب و رعيت وجود دارد.مدير تالش ميکند که

ميپردانگد.يکي ان ايرادهاي وارد بر ايه سيستم ،عدم

کارکنان خود را متکي به خود و تحت حمايت خود

تخصص کارکنان در امور مورد مشورت و مداخله لگان

قرار دهد و در واقع به لگان اعتماد و اطمينان پيدا کند

است( .اميه شايان جهرمي)130 :1382 ،

که تحت حمايت وي هستند( .همان)129 :

 .2-3عوامل مؤثر در ايجاد انگيزه در سازمان
 .3-2-3سبک مشورتي

همه اعمال و رفتار اگسان بر مبناي گوعي اگگيزه

مديريت ،مشاورهاي است که گسبت به سبک
خيرخواهاگه ،نيردستان بيشتر در تصميمات دخي

صورت ميگيرگد .اگگيزه در واقع ،علت رفتار اگسان
است و اگسان هيچ کاري را بدون دلي و اگگيزه اگجام
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گمي دهد .اگگيزه عبارت است ان عل و عواملي است

برشمارگد .ايه اگگيزش بايد بر مدار ايمان به خدا و

که به هر گحوي در اگسان عالقه و لمادگي بيشتري براي

تالش براي جلب رضايت او باشد؛ اگرچه تقويت

اگجام کار ايجاد ميکند .اگگيزه به اگسان دلگرمي ،عالقه،

اگگيزههاي مادي ماگند تنزل يا ارتقاي جايگاه شغلي

روحيه ،گشاط ،پشتکار ،تجربه ،حس تکليف ،خالقيت،

كارمندان ان سوي مسئوالن ،لن هم براي حاكميت

اميد و اطمينان ميدهد و به او کمک ميکند تا بر

شايسته ساالري ،ميتواگد ان اگگيزههاي بعدي در يك

مشکالتش فائق ليد يا ان مشکالت گهراسد .ايجاد

سانمان باشد .پس تقويت اگگيزههاي معنوي در پرتو

اگگيزه و عالقه براي اگجام کار ،يکي ان مهمتريه

لمونههاي ديني که در ادامه به لگها اشاره خواهد شد،

وظايف مدير هر سانمان است .روشهاي ايجاد اگگيزه

يكي ان مؤلفههاي اخالق ارنشي است كه بايد در

متفاوت است .در هر نمان يا مکان ،بر اساس شرايط و

سانمان جريان يابد .خداوگد تبارك و تعالي گيز براي

ويژگيهاي موجود بايد ان روشهاي خاصي استفاده

هدايت اگسانها ،در قرلن كريم ان ايجاد اگگيزه استفاده

کرد.

كرده ،مؤمنان را به اگجام وظايف بندگيترغيب ميكند.

در يك گگاه كلي ،اگگيزهها ميتواگند مادي يا معنوي

(رك .توبه111 /؛ صف)12 - 14 /

باشند( .مکارم شيراني )70 :1368 ،اگگيزههاي مادي

بديهي است اگر پرسن يك سانمان ان اگگيزه قوي

ماگند تصور رسيدن به يك مقام و منصب و فعاليت

برخوردار گباشند ،خمودي ،كمكاري ،دوباره كاري،

براي رسيدن به لن مقام و يا اگگيزه كسب رفاه مادي و

تأخير در پروژهها و كارهاي در دست اقدام و گهايتا

اگگيزه معنوي هم ماگند اگگيزه گي به معرفت خداوگد و

ضرر و نيان در سانمان ر ميگمايد .اما در مقاب اگر

كسب رضا و رضوان الهي .ان گظر اسالم ،اگر

اگگيزهها قوي باشد ،شاهد برون و ظهور خالقيت،

اگگيزههاي معنوي تقويت شود ،اگگيزههاي مادي هم

هوش ،استعداد و گيز پيشرفت در امور خواهيم بود.

پيرو لن ،رگگ و بوي معنوي ميگيرد .يعني كسب

با توجه به شرايط موجود در سانمانها ،براي ايجاد

گسبي رفاه مادي جزو اگگيزههاي ارنشي ميشود چون

اگگيزه ،ميتوان ان عوام مؤثر نير که مورد تاييد ديه

گسبت فرد ،فراهمساني بستري مناسب براي بندگي

گيز ميباشد ،کمک گرفت:

خداوگد است .در کشورهاي غربي ،راههاي ايجاد
اگگيزه را بيشتر بر اساس گيانهاي مادي اگسان بنا
ميگذارگد و ان تأثير عواملي چون پول ،شهرت ،قدرت

هدف داشتن
رفتار اگسان بر مبناي دو عام

هدف و اگگيزه

و ...استفاده ميکنند .در يک جامعۀ اسالمي ،مهمتريه

صورت ميپذيرد .همچنان که کارکنان تواگايي خود را

عام ايجاد اگگيزه معنوي مبني بر اعتقادات ،شعاير و

در راه رسيدن به اهداف افزايش ميدهند ،مقتضي است

مادي ،تأثير پيراموگي

که مدير با ارنشيابي مجدد ،محيطي فراهم کند که

دارد .اسالم و اهداف اسالمي و الهي ،منبع پايان

موجب هماهنگي و توافق مستمر اهداف و موجد

گاپذيري براي ايجاد اگگيزه است( .علي لبادي:1377 ،

فرصتي براي رشد و پرورش باشد .بنابر ايه ،در

)169-170

صورتي که هدفها براي فرد ،سانمان و جامعه ،محترم

اهداف اسالمي است و عوام

بنابرايه ،بر مسئوالن سانمان ،النم است كه مسأله

و مورد قبول باشد ،اگرژي و اگگيزه براي اگجام کار و

ايجاد اگگيزش را جدي گرفته ،لن را يك حركت

گولوري بي پاييه ميشود( .علي لبادي)171 :1377 ،

گيرومند دروگي در جهت تحقق لرمانهاي سانمان

گگاه به لينده و هدف مند بودن مديريت امري است که
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بررسی تأثیر سبک مدیریت بر انگیزش سازمانی...

در روايات معصومان (ع) سفارش شده است .چناگکه

براي تالش و کوشش در جهت دستيابي به اهداف

مردي خدمت رسول اهلل (ص) رسيد و درخواست

سانمان دارد .وقتي کارکنان احساس کنند که مديران

اگدرن کرد .در پاسخ پيامبر (ص) فرمود :به تو توصيه

سانمان قدردان تالشهاي لگان بوده و در وقت

ميکنم هرگاه به کاري همت ميگماري به عاقبت لن

گرفتاري پشتيبان شان هستند ،با دل گرمي و اگگيزۀ

بينديش اگر مايه رشد و سعادت يافتي پيگيري که و

بيشتري در سانمان کار ميکنند و حداکثر تالش خود

اگر موجب گمراهي و اگحطاط تشخيص دادي ان لن

را براي دستيابي به اهداف و مأموريتهاي سانمان به

صرفنظر بنما( .کليني ،1407 ،ج )150 :8

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

دلجويي و رسيدگي به کارکنان

خوشرفتاري

کارکنان سانماگها و گهادها ،هماگند ديگر افراد

ايه صفت مدير افزون بر اينكه در روگد موفقيت

جامعه ،در نگدگي رونمره خود با مشکالت و

امور ،تأثير دارد و خل

گاشي ان كدورتها را رفع

تنگناهايي دست به گريبان خواهند شد که ح و فص

ميگمايد ،موجب خوشنودي خداوگد گيز ميشود .ان

برخي ان لگها گيان به مساعدت فکري و مادي ديگران

گگاه متون ديني رفتار خوش مدير با نيردستان ميتواگد

دارد ،و بيترديد در ايه گوگه موارد اگتظار دارگد که

در اعمالي گمود يابد كه به برخي ان لگها اشاره ميشود:

سانمان و مديران خود را در مشکالت به لگها کمک

الف .تواضع:

کنند.
علي (ع) در باره شيوه مديريت و رهبري خطاب

تواضع عبارت است ان اينكه اگسان خود را برتر ان

به مالک اشتر چنيه ميگويسد :درشتي و دلتنگي

ديگران گداگد و براي خود امتياني قائ گشود غير لگکه

صاحبان حاجت را تحم كه و ان تندي و تكبر دوري

مسئوليت بيشتري دارد .خداوگد بندگان خاص خود را

گما ...و لگچه را به حاجتمندان ميدهي با خوشرويي

كساگي معرفي كرده است كه در روي نميه با تواضع

بده و اگر حاجتشان را هم برلورده گميكني ،با مهرباگي

راه ميروگد( .فرقان )63 /ايه صفت براي همگان

ان لگان عذرخواهي كه( .شريف الرضي :1414 ،گامه

پسنديده است اما براي مديران ،پسنديدهتر است.

)53

چناگكه خداي تعالي به پيامبر خود امر كرده است كه
بنابرايه ،گاه شرايطي پيش ميليد که النم است

مديران گسبت به امور کارکنان و دلجويي ان لگان و

در برابر پيروان با ايماگت ،پر و بال تواضعت را
بگستران( .شعراء)215 /

کمک بر ح مشکالت لگها همت گمارگد .بانتاب ايه

ان جمله مصداقهاي تواضع مدير ايه که افراد

صميميت مدير گسبت به کارمندان ،رفع بسياري ان

سانمان بايد بتواگند بدون هيچ ماگعي به حضور مدير

دشواريهاي محيط کار خواهد بود .چناگکه امير مؤمنان

برسند مسائ خود را با او در ميان بگذارگد ،مديري که

علي (ع) در ايه باره ميفرمايد :صميميت ،سختيها را

به دلي خود برتر بيني ،با افراد نير دست تماس حاص

لسان و راههاي دشوار را ساده ميساند( .تميمي لمدي،

گکند و خود را ان لگها پنهان کند و يا ماگع ان تماس

)244 :1366

افراد با خود شود ،ان اگگيزه افراد ميکاهد .لذا برقراري

توجه و رسيدگي به امور کارکنان ان نيردستان

روابط گزديک و بودن تشريفات نائد ميان مدير و

خود ،تاثير شگرفي در روحيه لگها و افزايش اگگيزۀ لگان

کارکنان يک سانمان ان خصوصيات اخالقي و
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ضرورتهاي اساسي مديريت است .عدم موفقيت در

چاپلوسي ان سوي برخي کارمندان است .ايه دو واژه

برقراري چنيه ارتباطي ،لگخم به جهت تکبر داشته

مترادفند و به معناي سخه گفته يا اگجام دادن عملي

مدير ،ماگع ان پيشبرد کار سانماگي است.

به دروغ و ريا و خودگمايي است .در واقع تملق گفته
يعني گفته گيكيهايي كه در شخص گيست( .دهخدا،

ب .محبت:

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

يكي ديگر ان مصداقهاي رفتار خوش مديران،

علي (ع) گكوهش شده (تميمي لمدي )466 :1366 ،ان

محبت گسبت به کارکنان است .خداوگد ان ويژگي

ايهرو ،در فرهنگ اسالمي سفارش شده است كه

مؤمنان گسبت به يكديگر با عبارت «رُحَماءُ بَينَهُم»

ستايش يا گكوهش ديگران بايد متعادل و براساس

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

حقيقت باشد(مجلسي :1403 ،ج )295 ،70

سانمان ،فضاي دوستي و همكاري را افزايش ميدهد و

صفت تملق و چاپلوسي ،پيامدهاي منفي در محيط

مشكالت اداري گاشي ان قهر و كينه را ان سانمان

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

برطرف ميكند .امام صادق عليهالسالم فرمود :دوستي

است .لذا ضروري است مديران با ابران گاخشنودي ان

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

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

دوستي او به دينش است( .مجلسي :1403 ،ج،66

كهترويج صفت تملقگويي در يك سانمان ،موجب ان

)237

بيه رفته روحيه صداقت و درستكاري ،رسيدن افراد

مديران جامعه اسالمي گسبت به همة گيروهاي

گاشايست به موقعيتهاي شغلي مهم ،ان بيه رفته حق

تحت امر خود بايد دوستي و مهر بورنگد .حضرت

كارمندان صادق و بيلاليش و ان همه بدتر ،فريب و

علي (ع) خطاب به مالک اشتر ميفرمايد :قلبت را

غرور كاذب براي مديران است .حضرت علي

گسبت به ملت خود مملوّ ان رحمت و محبت و لطف

عليهالسالم فرمود:

که ،گسبت به لگان همچون حيوان درگدهاي مباش که

گادانتريه مردم كسي است كه به گفتار مداح

خوردن لگان را غنيمت ميشمارد( .شريف الرضي،

متملق فريب بخورد .لن كه نشت را براي او به نيبايي

 :1414گامه )53

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

محبت و دوستي بهتريه راه و روش برخورد با

(تميمي لمدي)74 :1366 ،

نيردستان است .هر قدر ايه روش بيشتر مد گظر باشد،
موفقيتها نيادتر ،اگجام کارها راحتتر و خالقيت

معاشرت با افراد در سازمان

گيروها بيشتر است .مدير موفق کسي است که افراد ،او

برقراري روابط گزديک ميان مدير و کارکنان يک

را صميماگه دوست بدارگد .در فرمان حضرت علي (ع)

سانمان ان خصوصيات اخالقي و ضرورتهاي اساسي

به مالک اشتر در ايه باره لمده است :پس در کارشان

مديريت است .گقش مدير و كاركنان در سانمان ماگند

چنان اگديشه که و پيگيري گما که پدر و مادر درباره

گقش تار و پود در قطعهاي پارچه است .چناگچه ايه دو

فرنگد خويش( .شريف الرضي :1414 ،گامه )53

سري رشته گخ به طور کام با يکديگرترکيب گشوگد،
پارچه پديد گمي ليد .لذا روابط بيه مدير و کارکنان

مقابله با تملق و چابلوسي

بايد چنان گرم و گزديک باشد که فرمان مدير به عنوان

ان ديگر ارنشهاي اخالقي مدير ،گپذيرفته تملق و
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اطاعت فرنگد ان پدر تلقي شود .عدم موفقيت در

جلب رضايت کارکنان

برقراري چنيه ارتباطي ،ماگع ان پيشبرد کار سانماگي

وجود اشتياق ،بهتريه اگگيزه براي شروع هر کار

است ،چنان که وقتي مسئوالن ژاپه دلي شکست راه

است .اگر اگسان کار و سانمان خودش را دوست

لهه دولتي لن کشور را بررسي ميکردگد به ايه گتيجه

داشته باشد در لن موفق است و روي ديگران گيز اثر

رسيدگد که شرکت در برقراري ارتباط با کارگزاران،

مثبت ميگذارد .در ايه حالت است که حس تعلق و

موفق گبود( .ايمايي)227 :1373 ،

تعهد و وفاداري کارکنان به سانمان تحقق مييابد.

ان جمله رفتارهاي تعاملي صحيح اگجام مشورت با

(علي لبادي )106-107 :1377 ،تعهد سانماگي ،6در

کارکنان خصوصا قشر با تجربه لگان است .قرلن گيز بر

واقع وفاداري کارکنان به اهداف ،اصول و ارنشهاي

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

سانماگي است .تعهد سانماگي ان گگرش و احساسهاي

به دلي گستردگي موضوعها و پيچيدگي مسائ و گيز

کارکنان درباره ک سانمان پديد ميليد و با رضايت

گستردگي اطالعات ،هيچ كس به تنهايي قادر به بررسي

شغلي همبستگي دارد( .ريجو )235 :1383 ،يعني

و شناخت همه مسائ و به دست لوردن همه اطالعات

عملکرد شغلي کساگي که تعهد سانماگي دارگد ،به

النم در امور اداري و گيز شناسايي جنبههاي مختلف لن

گسبت لگهايي که چنيه تعهدي گدارگد ،باالتر است.

كار گيست؛ در گتيجه گميتوان درست و منطقي

(ساعتچي)34 :1380 ،

تصميمگيري كرد ،مگر لگكه مدير در تعام صحيح با

بنابرايه ،هرچه رضايت شغلي بيشتر باشد ،تعهد

همکاران خود بوده ،ان راهنمايي ديگران بهره برد .امام

سانماگي هم افزايش مييابد و به دگبال لن عملکرد

علي عليهالسالم در هميه باره فرمود :مشورت كردن،

شغلي بهبود مييابد و در گتيجه ،بهره وري باال ميرود.

اگديشههاي درست ديگران را براي تو كسب ميكند.

ميزان کار مفيد افراد در کارشان بستگي به عالقه مندي

(تميمي لمدي)441 :1366 ،

لگان به سانمان و اهداف لن دارد .ميزان دلبستگي افراد

ثمره ارتباط منطقي با کارگزاران در امور سانمان،

به سانمان هم بستگي به گگرش سانمان به افراد دارد.

بهرهبرداري ان درخشش افكار ديگران ،شناسايي

اگر سانمان ميخواهد به اهداف خود دست يابد ،بايد

خطاها ،دستيابي به راهكارهاي مناسب اداري و

ثابت کند که اگر افراد تالش گمايند ،پاداش کافي

پيشگيري ان پشيماگي است؛ براي مدير و گيز برقراري

دلبستگي و تعلق هر فرد به

دريافت ميکنند .عام

باعث دلگرمي و ايجاد اگگيزه بيشتر افراد به کار و

شغلش ،قب

سانمان و افزايش وابستگي افراد به مدير و سانمان و

سانمان و مديريت با اوست( .باقي گصرلبادي:1389 ،

در يک کالم تعهد سانماگي ميشود .البته ارتباط بيشتر

 )40علي (ع) برخي ان عل

گاکامي دولتها

و استفاده ان عنصر مشورت در روابط سانماگي ،همواره

ومديريتها را به خوبي گام برده که عبارتند ان ضايع

به معناي پذيرفته گظر ديرگان گيست ،بلكه صرفا به

کردن يا کنار گذاشته مسائ اساسي و اصول ،پرداخته

برقراري ارتباط موثر بيه مدير و نير دست ،همچنيه

به مسائ حاشيه اي ،بر مسند قدرت گشاگدن فرومايگان

شنيدن رأي و ديدگاه لگان است تا بتوان ان لن ديدگاه

و گابخردان ،و کنار گذاشته شايستگان و دلسونان.

استفاده كرد .هميه مطلب در كالم علي عليهالسالم

(تميمي لمدي)342 :1366 ،

ان هر چيز گتيجه طبيعي گحوه برخورد

تذكر داده شده است( .شريف الرضي :1414 ،حكمت
)321
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کرده است .ماگند لگکه ليا کور و بينا مساويند؟ (اگعام/

محيط کار در سازمان
مهم تأثيرگذار بر اگگيزش کارکنان هر

 )50پليد و پاکيزه يکسان گيستند( .مائده)100 /

سانمان ،محيط کار است که بخش مهمي ان جبران

اصحاب جهنم و اصحاب بهشت مساوي گيستند.

خدمات غير مالي و ايجاد اگگيزه در گيروي اگساگي

(حشر )20 /تشويق سوخت و اگرژي حرکت است.

محسوب ميگردد .محيط کار بايد ان هر جهت به طور

البته بايد توجه داشت اگر بيه کار و تشويق گسبتي

کام سالم باشد .عدم سالمت اخالقي و رفتاري در

مناسب برقرار گباشد ،روحيه سعي و تالش ان بيه

سانمان ،ميزان کارليي ،اثر بخشي و موفقيت فرد و

ميرود .اگر فردي در سانمان وظيفه اش را به درستي

سانمان را کاهش ميدهد .اگر در محيط کار و سانمان،

اگجام داد گبايد بي درگگ و بدون محاسبه او را تشويق

دوستي و صميميت حاکم باشد ،کارمندان تحم

کرد ،چناگچه اگر روني گيز کارش را اگجام گداد يا به

کارهاي بسيار سخت را خواهند داشت .يکي ان

درستي به پايان گبرد ،گبايد طلبکاراگه توبيخش کرد.

کماالت مديريت در هر سانمان گاشي ان تعهد مديريت

بلکه تشويق مناسب و به موقع در حد کارليي صورت

گسبت به سانمان است.

گرفته و توبيخ همراه با احترام و استدالل مفيد است.

ان عوام

مديران مؤثر به سانمان خود افتخار کرده و ايه

شيوه صحيح تشويق و تنبيه را علي (ع) ايه گوگه بيان

افتخار را در رفتارشان متجلي ميسانگد و بديه گوگه

ميدارد :هرگز گبايد گيکوکار و بدکار در پيشگاه تو

حس افتخار را به تدريج به ديگران گيز القا ميکنند .ايه

يکسان باشند که هماگا چنيه حرکتي گيکوکاران را در

مديران تعهد خودشان را به گوگههاي مختلفي ان جمله

گيکي کردن بي رغبت گمايد و تبهکاران را به بدکاري

با ساخته فضاي سانماگي اظهار ميکنند .ساخته فضاي

وادارد (شريف الرضي :1414 ،گامه )53

سانمان ان طريق گشان دادن جنبههاي مثبت سانمان

اگر ان خدمات و موفقيت افراد در سانمان و حتي

کسب ميشود .اگر بيشتر گيروهاي سانماگي ان جايي که

در موفقيتهاي بيرون ان سانمان ،قدرداگي و

کار ميکنند يا کاري که اگجام ميدهند احساس

قدرشناسي به موقع گشود ،بعد ان لن کارکنان در

شرمندگي داشته باشند ،اگگيزۀ خود را براي اگجام کار

سانمان گه تنها کار مهمي که باعث افزايش توليد و

در لن سانمان ان دست ميدهند.فراهم ساخته محيط

راگدمان سانماگي بشود اگجام گخواهند داد ،بلکه روحيه

سالم ان لحاظ سخت افزاري و گرم افزاري ،ان فعاليتها

بي تفاوتي بر سانمان حاکم خواهد شد .قدرداگي و

و وظايف سانگده مديران کمال جو است( .رضائيان،

تشويق مديران ان کارکنان عاملي براي ديگر افراد و

 )429 :1387علي (ع) لباداگي و تجهيز محيط تحت

اهميت و شخصيت دادن به گيروهاي تحت امر و

کنترل يک مدير را ان عوام موفقيت و دوام مديريت

گشاگگر توجه مدير به لگهاست( .علي لبادي:1377 ،

ميداگد( .شريف الرضي :1414 ،گامه )53

)181

تشويق براي ايجاد روحيه

از بين بردن محيطترس و جايگزيني محيط اعتماد

يکي ديگر ان راههاي ايجاد اگگيزه ،تشويق است.

اگر فرماگبرداري کارکنان ان مدير در سانمان بر

تشويق يکي ان راه ح ها و نمينههاي مؤثر براي ايجاد

اساسترس باشد ،تا نماگي که وحشت بر محيط کار

روحيه و در پي لن باندهي بيشتر و بهتر کار است.

حاکم است دستورات اجرا ميشود ،ولي با ان بيه رفته

قرلن کريم هم به ايه موضوع با تعابير مختلف اشاره

عام ترس ،سستي و کاهلي در عزم و اراده گيروها جاي
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تالش و پويايي را ميگيرد .جايگزيه ساخته شوق به

حيف و مي منابع و امکاگات خودداري ورنگد .لگچه

اگجام کار و اعتماد به سانمان و مراتب فرماگدهي،

وظيفه خود کنترلي را در مديران ضرورتي دو چندان

عالقه مندي به کار را افزايش داده و توفيق و گتايج

ميکند ،گقش مديران و مسئوالن در الگوساني و

حاص ان کار در سانمان بيشتر ميشود .اگر عام ترس

همچنيه تأثيرپذيري کارکنان ان لگها است( .خدمتي و

در محيط کار ان بيه رود ،قطعاً روحيه و اگگيزه کاري

همکاران )148 :1382 ،در ادبيات ديني ميتوان واژه

کارکنان افزايش خواهد يافت.

وجدان يا گفس لوامه را مترادف واژه خود کنترلي

مدير گبايد خود عام ترس باشد .به گوگهاي که

داگست .خداوگد متعال ،در قرلن کريم وجدان را به

کارکنان احساس کنند با کوچکتريه اشتباه مورد

بزرگي ستوده و به لن سوگند خورده است( .قيامت)2 /

سرنگش قرار ميگيرگد .اميرالمومنيه علي (ع) فرمود:

در روايات متعدد ،ان وجدان لدمي به عنوان ميزان

با مردم در مورد چيزهاي کوچک حسابگري گکنيد و با

و مقياس در روابط اجتماعي همچون روابط سانماگي،

تغاف و چشم پوشي ان امور پست بر ارنش و منزلت

ياد شده است؛ ان جمله امام علي (ع) به امام حسه

خود بيقزاييد( .مجلسي :1403 ،ج  )64 ،75ايجاد

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

روحيه اعتماد به افراد توسط مديران باعث ميشود

خود و ديگران ميزان قرار ده! پس لنچه را كه براي

کارها به خوبي پيش رود و کارکنان عالقه مندي و

خود دوست ميداري براي ديگران دوست بدار و

دلبستگي بيشتري به کار گشان دهند و در گهايت تعهد

لنچه را كه براي خود گميپسندي بر ديگران گيز گپسند.

کاري و اخالقي قويتري در کارکنان ايجاد شود( .علي

(شريف الرضي :1414 ،گامه )31

لبادي)297-303 :1377 ،

وجدان در سانمان عنصري است كه باعث ميشود
مدير يا کارکنان خود را در برابر وظايف شان مسئول
ميداگسته و در لن سستي گمي کنند .به گوگهاي كه در

خودکنترلي
مديريت داراي درک صحيح ان طبيعت اگسان و

پيشگاه الهي هيچ گاه پشيمان ان عملکرد خود گيستند.

اگگيزش وي ،گياني گمي بيند محيط کار کارکنان خود
را مستقيماً شک دهد و کنترل کند ،بلکه ميکوشد به

 .4مدل نظري

کارکنان خويش کمک کند تا گظارت کمتري ان خارج

شک شماره يک به عنوان مدل گظري پژوهش ،بر

اگجام پذيرد و کارکنان بيش ان پيش بر اعمال خويش

اساس بررسي گظريههاي مرتبط با اخالق حرفهاي و

گظارت شخصي داشته باشند .ايه جاست که مسأله

تحلي چگوگگي تأثير سبک مديريت بر اگگيزش شغلي

ميگيرد .روش خود کنترلي در

تدويه شده است .براساس تئوريهاي بررسي شده

مقايسه با روش گظارت بيروگي (گظارت سانمان بر

وترسيم مدل گظري ،متغير اگگيزش شغلي با سه مؤلفه

عملکرد کارکنان) کم هزينهتر است و کارکردي بهتر و

مسئوليت سانماگي ،گولوري و شناخت محيطي هم به

کارلمد دارد .ايه گکته را گبايد ان گظر دور داشت که

صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم(متغير

خود کنترلي در سانمان ،تنها اختصاص به کارکنان

فرهنگ سانماگي) بر متغير اگگيزش سانماگي تأثير

گداشته و مديران گيز ميبايست در حونه مديريت

ميگذارد .همچنيه سبک مديريت بر مؤلفههاي

خويش با رعايت تقواي کاري و مديريتي ،ان هرگوگه

اگگيزش سانماگي ،يعني رضايت شغلي ،امنيت شغلي،

خالفي ،همچون اعمال تبعيض ،اختالس ،اخذ رشوه،

مشارکت شغلي و گگرش شغلي گيز تأثيرگذار است.

«خودکنترلي» 7شک
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شک ( :)1مدل گظري پژوهش
.5

تعيه شده است که به منظور افزايش دقت گموگهها و

فرضيههاي پژوهش
براساس تحلي و بررسي پيشينه و چارچوب گظري

پژوهش ،فرضيههاي تحقيق عبارتندان؛
فرضيه )1به گظر ميرسد سبک مديريت بر رضايت

کاهش خطاي گموگهگيري ان طريق گموگهگيري طبقهاي

متناسب به صورت تصادفي اگتخاب شدهاگد .براي
اگدانهگيري اعتبار
صوري

شغلي تأثير دارد.
فرضيه )2به گظر ميرسد سبک مديريت بر امنيت

9

12

10

ان روايي محتوايي

و براي تعييه پايايي

13

11

و روايي

ان روش للفاي

کروگبا استفاده شده است که ضريب پايايي دو متغير
سبک مديريت و اگگيزش سانماگي بهترتيب برابر با

شغلي تأثير دارد.
فرضيه )3به گظر ميرسد سبک مديريت بر مشارکت

 0/85و و  0/79محاسبه شده است.

شغلي تأثير دارد.
فرضيه )4به گظر ميرسد سبک مديريت بر گگرش

.7

در ايه بخش يافتههاي پژوهش براساس بررسي

شغلي تأثير دارد.
فرضيه )5به گظر ميرسد سبک مديريت بر اگگيزش
سانماگي تأثير دارد.
.6

يافتههاي پژوهش

فرضيههاي مستخرج ان مدل ارائه ميگردد؛
فرضيه )1به گظر ميرسد سبک مديريت بر رضايت
شغلي تأثير دارد.
با توجه به کمي بودن متغيرهاي سبک مديريت و

روش تحقيق
در ايه پژوهش ان روش پيمايش 8و ابزار پرسشنامه

با سنجههايي ان طيف ليکرت براي گردلوري دادهها
استفاده شده است .جامعه لماري ايه پژوهش
پژوهشگران سانمانهاي پژوهشي ديني استان قم بوده

رضايت شغلي ان ضريب همبستگي پيرسون براي
بررسي رابطه ميان ايه دو متغير استفاده شده است.
جدول شماره  ،1گشان دهنده تحلي

دو متغيره

همبستگي ميان سبک مديريت و رضايت شغلي است.

است .جمعيت گموگه ان طريق فرمول کوکران  200گفر
جدول( :)1لنمون ضريب همبستگي ميان سبک مديريت و رضايت شغلي
رابطه ميان متغير مستقل و وابسته

تعداد

سطح معنيداري sig

ضريب همبستگي

لنمون رابطهي سبک مديريت و رضايت شغلي

200

0/000

0/326
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براساس دادهها و گتايج ايه جدول ضريب همبستگي

رد و فرضيه پژوهش تأييد ميشود .به عبارتي ديگر به

ميان سبک مديريت و رضايت شغلي برابر با

احتمال  %99سبک مديريت مراکز پژوهشي ديني استان

0/326است که بياگگر رابطهاي متوسط و مستقيم است.

قم بر امنيت شغلي پژوهشگران مؤثر است .در راستاي

به ايه معنا که با افزايش(يا کاهش) سبک مديريت،

تأييد ايه فرضيه و طرح رابطه لگزيوماتيک موقت ميان

ميزان رضايت شغلي افزايش(يا کاهش) مييابد .با

ايه دو متغير ،ميتوان گتيجه گرفت که سبک مديريت

توجه به سطح معنيداري  0/00و کوچکتر بودن ان

بر امنيت شغلي تأثيرگذار است.

 ،0/05فرض صفر رد و فرضيه پژوهش تأييد ميشود.

فرضيه )3به گظر ميرسد سبک مديريت بر مشارکت

به عبارتي ديگر به احتمال  %99سبک مديريت مراکز

شغلي تأثير دارد.

پژوهشي ديني استان قم بر رضايت شغلي پژوهشگران

با توجه به کمي بودن متغيرهاي سبک مديريت و

مؤثر است .در راستاي تأييد ايه فرضيه و طرح رابطه

مشارکت شغلي ان ضريب همبستگي پيرسون براي

لگزيوماتيک موقت ميان ايه دو متغير ،ميتوان گتيجه

بررسي رابطه ميان ايه دو متغير استفاده شده است.

گرفت که سبک مديريت بر رضايت شغلي تأثيرگذار

جدول شماره  ،3گشان دهنده تحلي

دو متغيره

است.

همبستگي ميان سبک مديريت و مشارکت شغلي است.

فرضيه )2به گظر ميرسد سبک مديريت بر امنيت شغلي

براساس دادهها و گتايج ايه جدول ضريب همبستگي

تأثير دارد.

ميان سبک مديريت و مشارکت شغلي برابر با

با توجه به کمي بودن متغيرهاي سبک مديريت و

0/463است که بياگگر رابطهاي قوي و مستقيم است.

امنيت شغلي ان ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي

به ايه معنا که با افزايش (يا کاهش) سبک مديريت،

رابطه ميان ايه دو متغير استفاده شده است.

ميزان مشارکت شغلي افزايش(يا کاهش) مييابد .با
دو متغيره

توجه به سطح معنيداري  0/00و کوچکتر بودن ان

جدول شماره  ،2گشان دهنده تحلي

همبستگي ميان سبک مديريت و امنيت شغلي است.

 ،0/05فرض صفر رد و فرضيه پژوهش تأييد ميشود.

براساس دادهها و گتايج ايه جدول ضريب همبستگي

به عبارتي ديگر به احتمال  %99سبک مديريت مراکز

ميان سبک مديريت و امنيت شغلي برابر با 0/381است

پژوهشي ديني استان قم بر مشارکت شغلي پژوهشگران

که بياگگر رابطهاي متوسط و مستقيم است .به ايه معنا

مؤثر است .در راستاي تأييد ايه فرضيه و طرح رابطه

که با افزايش(يا کاهش) سبک مديريت ،ميزان امنيت

لگزيوماتيک موقت ميان ايه دو متغير ،ميتوان گتيجه

شغلي افزايش(يا کاهش) مييابد .با توجه به سطح

گرفت که :سبک مديريت بر مشارکت شغلي تأثيرگذار

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

است.

جدول( :)2لنمون ضريب همبستگي ميان سبک مديريت و امنيت شغلي
رابطه ميان متغير مستقل و وابسته

تعداد

سطح معنيداري sig

ضريب همبستگي

لنمون رابطهي سبک مديريت و امنيت شغلي

200

0/000

0/381

جدول( :)3لنمون ضريب همبستگي ميان سبک مديريت و مشارکت شغلي
رابطه ميان متغير مستقل و وابسته

تعداد

سطح معنيداري sig

ضريب همبستگي

لنمون رابطهي سبک مديريت و مشارکت شغلي

200

0/000

0/463

جدول ( :)4لنمون ضريب همبستگي ميان سبک مديريت و گگرش شغلي
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رابطه ميان متغير مستقل و وابسته

تعداد

سطح معنيداري sig

ضريب همبستگي

لنمون رابطهي سبک مديريت و گگرش شغلي

200

0/000

0/412

فرضيه )4به گظر ميرسد سبک مديريت بر گگرش
شغلي تأثير دارد.

جدول شماره  ،5گشان دهنده تحلي

دو متغيره

همبستگي ميان سبک مديريت و اگگيزش سانماگي

با توجه به کمي بودن متغيرهاي سبک مديريت و

است .براساس دادهها و گتايج ايه جدول ضريب

گگرش شغلي ان ضريب همبستگي پيرسون براي

همبستگي ميان سبک مديريت و اگگيزش سانماگي برابر

بررسي رابطه ميان ايه دو متغير استفاده شده است.

با 0/205است که بياگگر رابطهاي قوي و مستقيم است.

دو متغيره

به ايه معنا که با افزايش(يا کاهش) سبک مديريت،

جدول شماره  ،4گشان دهنده تحلي

همبستگي ميان سبک مديريت و گگرش شغلي است.

ميزان اگگيزش سانماگي افزايش(يا کاهش) مييابد .با

براساس دادهها و گتايج ايه جدول ضريب همبستگي

توجه به سطح معنيداري  0/00و کوچکتر بودن ان

ميان سبک مديريت و گگرش شغلي برابر با

 ،0/05فرض صفر رد و فرضيه پژوهش تأييد ميشود.

0/412است که بياگگر رابطهاي قوي و مستقيم است.

به عبارتي ديگر به احتمال  %99سبک مديريت مراکز

به ايه معنا که با افزايش(يا کاهش) سبک مديريت،

پژوهشي ديني استان قم بر اگگيزش سانماگي

ميزان گگرش شغلي افزايش(يا کاهش) مييابد .با توجه

پژوهشگران مؤثر است .در راستاي تأييد ايه فرضيه و

به سطح معنيداري  0/00و کوچکتر بودن ان ،0/05

طرح رابطه لگزيوماتيک موقت ميان ايه دو متغير ،مي-

فرض صفر رد و فرضيه پژوهش تأييد ميشود .به

توان گتيجه گرفت که :سبک مديريت بر اگگيزش

عبارتي ديگر به احتمال  %99سبک مديريت مراکز

سانماگي تأثيرگذار است.

پژوهشي ديني استان قم بر گگرش شغلي پژوهشگران
مؤثر است .در راستاي تأييد ايه فرضيه و طرح رابطه

نتيجه گيري

.8

لگزيوماتيک موقت ميان ايه دو متغير ،ميتوان گتيجه

در سانماگي كه سبک مديريت با تأكيد بر گولوري،

گرفت که :سبک مديريت بر گگرش شغلي تأثيرگذار

محيط شناسي و تعهد و مسئوليت کاري شک بندي

است.

گردد ،نمينه ايجاد و تقويت روحيه و اگگيزش سانماگي
افزايش مييابد .مخاطب شناسي به همراه گقدپذيري

فرضيه )5به گظر ميرسد سبک مديريت بر اگگيزش

موجب تعام

سانماگي تأثير دارد.

گولوري و بکارگيري ابزار و روشهاي جديد در

با توجه به کمي بودن متغيرهاي سبک مديريت و
اگگيزش سانماگي ان ضريب همبستگي پيرسون براي

سانگده ميان مدير و کارمند ميگردد.

پيگيري اهداف موجب ايجاد اگگيزش سانماگي
کارمندان خواهد شد .سبک مديريت مبتني بر گيانهاي

بررسي رابطه ميان ايه دو متغير استفاده شده است.
جدول( :)5لنمون ضريب همبستگي ميان سبک مديريت و اگگيزش سانماگي
رابطه ميان متغير مستقل و وابسته

تعداد

سطح معنيداري sig

ضريب همبستگي

لنمون رابطهي سبک مديريت و اگگيزش سانماگي

200

0/000

0/403
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کارکنان و سانمان موجب امنيت شغلي و رضايت

يکديگر هستند .مديريت سانماگي به عنوان يکي ان

کارکنان در سانمان خواهد شد و در گهايت با افزايش

خردهگظامهاي اجتماعي بر اگگيزش سانماگي به عنوان

اخالق حرفهاي در سانمان نمينه براي کارلمدي سانمان

يکي ان خرده گظامهاي فرهنگي تأثير ميگذارد .سانمان

افزايش مييابد.

چيزي غير ان رابطه متقاب ميان افراد با يکديگر گيست،

سبک مديريت ان طريق ارتقاء فرهنگ سانماگي

لذا رابطه ميان مديران و کارکنان موجب شک گيري

کارکنان گيز بر اگگيزش سانماگي تأثير ميگذارد.

ساختار فرهنگي و اجتماعي حاکم بر سانمان ميشود.

بديهترتيب با تحقق ايه شاخصها به گحوي بهينه

هرچقدر روابط مدير و کارمندان بر اساس تعهد و

اخالق حرفهاي در سانمان ساماگدهي ميشود .سانمان

مسئوليت شک

پذيرد نمينه براي حاکميت فرهنگ

هدفمند داراي فرهنگ سانماگي پويا است .در واقع،

مسئوالگه افزايش مييابد .ايه روگد موجب افزايش

روح حاكم بر فرهنگ سانماگي بالنده ،محبت و روابط

اگگيزش سانماگي کارکنان و در گهايت احساس امنيت و

مبتني بر اعتماد است .طبق گظرية دگردوستي ،محبت به

رضايت شغلي لگها خواهد شد.

عنوان شالودة روابط اخالقي و اجتماعي قلمداد
ميشود .محبت و روابط عاطفي ميان مدير و کارکنان

فهرست منابع

سانمان ،موجب تعميق ايه رويکرد در سانمان خواهد

 .1اميه شايان جهرمي ،شاپور ،1382 ،تئوريهاي

شد .فرهنگ سانماگي كه ريشه در عواطف دارد ،به

سانمان و مديريت ،تهران ،اگتشارات کوشامهر.

صداقت ،اماگت داري ،مسئوليت پذيري ،احترام متقاب ،

 .2ايزدي ،احمد ،1389 ،بررسي رابطه سيکهاي

رعايت حقوق سايريه و ساير مؤلفههاي اخالق راه

مديريتي مديران با تعهد سانماگي کارکنمان (مطالعه

ميبرد .سبک مديريت با رفتار و عملکرد متعهداگه و

موردي فرماگدهي اگتظامي استان فارس) ،فصلنامه

مسئوالگه نمينه را براي افزايش سطح فرهنگ سانماگي

علمي رترويجي گظارت و بانرسي ،سال چهارم ،ش

و در گهايت اگگيزش سانماگي را موجب ميگردد.

 ،12تابستان.

ان طرفي ديگر ،فرهنگ سانماگي مبتني بر محبت و

 .3ايمايي ،ماساکي ،1373 ،کايزن،تر جمه محمد

احترام متقاب  ،موجب تسهي روابط و رشد صميميت

حسيه سليمي ،تهران ،گاشر داگشگاه صنعتي امير

ميگردد .به واسطة گسترش روابط و رشد صميميت،

کبير.

افراد داگشها و تجربيات خويش را به اشتراك

 .4باقي گصر لبادي ،علي ،1389 ،شادالويي ،گوريه،

دوستان

گقش منابع اگساگي در بهره وري سانماگي ،دو

ميگذارگد ،به ايه معنا كه فرد در مقاب

صميمي ،و در پاسخ به اگتظاراتي كه گزد لگها شك

ماهنامه حصون ،ش  ،26مهر و لبان ،پژوهشکده

گرفته است ،دادههاي مفيد خود را در اختيار ميگذارد

تحقيقات اسالمي.

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

 .5تميمي لمدي ،عبدالواحد به محمد :1366 ،تصنيف

همپوشاگي ،هم گرايي ،هم افزايي ر ميدهد و اخالق

غرر الحكم و درر الكلم ،قم ،دفتر تبليغات ،چاپ

و تعهد كاري در چنيه فضاي دوستاگهاي شك

اول.

ميگيرد.

 .6خاکسار ،اسداهلل ،1389 ،تأثير سک مديريت و

سانمانهاي اجتماعي مبتني بر خرده گظامهاي در

يادگيري سانماگي بر تواگمندساني کارکنان گاجا

با

(مطالعه کارکنان صف و ستاد استان همدان)،

هم تنيدهاي هستند که در تعاطي و روابط متقاب
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فصلنامه علمي رترويجي گظارت و بانرسي ،سال
چهارم ،ش  ،12تابستان.

 .19مجلسي ،محمد باقر به محمد تقي :1403 ،بحار
األگوار ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،چاپ دوم.

 .7خدمتي ،ابوطالب ،پيرون ،علي لقا ،شفيعي ،عباس،
 ،1382مديريت علوي ،قم ،گشر پژوهشکدۀ حونه
داگشگاه.

 .20مکارم شيراني ،گاصر ،1368 ،مديريت و فرماگدهي
در اسالم ،قم ،اگتشارات هدف.
 .21مورهد ،جي و گريفيه ،لر ،1375 ،رفتاري

 .8دهخدا ،علي اکبر ،1373 ،لغتگامه ،تهران،
اگتشارات داگشگاه تهران ،چاپ اول.
 .9شريف الرضي ،محمد به حسيه ،1414 ،گهج
البالغة(للصبحي صالح) ،قم ،هجرت ،چاپ اول.

سانماگي،ترجمه سيد مهدي الواگي و غالمرضد
معمارناده ،تهران ،اگتشارات مرواريد.
 .22گبوي ،محمد حسه ،1372 ،مديريت اسالمي ،قم،
مرکز اگتشارات دفتر تبليغات اسالمي.

 .10رضائيان ،علي ،1385 ،مباگي سانمان و مديريت،
تهران ،اگتشارات سمت ،چاپ گهم.

يادداشتها

 .11رضائيان ،علي ،1387 ،مباگي مديريت رفتاري
سانماگي ،تهران ،اگتشارات سمت.
 .12ساعتچي ،محمود ،1380 ،روان شناسي بهره وري،
تهران ،مؤسسه گشر ويرايش ،چاپ سوم.
 .13علي لبادي ،عليرضا ،1377 ،مديران جامعۀ اسالمي
(مديريت پايدار) ،تهران ،مؤسسه فرهنگي گشر
راميه.
 .14فرامرن قراملکي ،احد ،1388 ،اخالق سانماگي،
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5
New patterns of management
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10
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11
Content Validity
12
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13
Reliability

تهران ،اگتشارات سرلمد.
 .15فرامرن قراملکي ،احد و گوچه فالح ،رستم،1386 ،
مواگع رشد اخالق حرفهاي در سانماگها ،تهران،
مؤسسه فرهنگي ديه پژوهي بشرا.
 .16قوامي ،سيد صمصام الديه ،1390 ،مديريت ان
منظر کتاب و سنت ،قم گشر دبيرخاگه مجلس
خبرگان رهبري ،چاپ پنجم.
 .17کليني ،محمد به يعقوب به اسحاق،1407 ،
الكافي ،مصحح :غفاري علي اكبر و لخوگدي،
محمد ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية ،چاپ چهارم.
 .18کوکالن ،هوشنگ ،1358 ،رفتار سانماگي ،اگتشارات
داگشکده علوم اداري و مديريت بانرگاگي داگشگاه
تهران.
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