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 چکيده
  انکارکن سازمانی نشاط با مدیران گرای تحول رهبری بین ی رابطه بررسی حاضر تحقیق از هدف

 مقطع زن دبیران کلیه شامل آماری جامعه.گرفت قرار بررسی مورد فرضیه 3 پژوهش این در. است

 مورگان جدول به جهتو با نمونه حجم. باشد می شیراز شهر 2 ناحیه پرورش و آموزش متوسطه

 یفیتوص پژوهش این.اند شده انتخاب تصادفی گیری نمونه روش با که باشدان می نفر 181 شامل

 نشاط و گرا تحول رهبری های پرسشنامه از اطالعات آوری جمع جهت. باشد می همبستگی نوع از

 و میانگین(توصیفی آمار از ها داده تحلیل و تجزیه جهت همچنین است شده استفاده سازمانی

. است دهش استفاده گام به گام رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب(استنباطی وآمار) معیار انحراف

 و ها هاندیش تأیید طریق از تحولگرا رهبران که نمود اذعان میتوان های یافته تفسیر و تبیین در

 های یوهش از استفاده اب مسائل به اندیشیدن برای آنها به بخشیدن الهام و کارکنان اخالقی ارزشهای

 و دهد می نشان را اخالقی رفتارهای از باالیی استانداردهای که میکنند رفتار ای گونه به نوین،

   .کنند می ایجاد را ای العاده فوق انگیزه

 .، نشاط سازمانیتحول گرارهبری  اژگان کليدي:و
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،  2 مریم اکبرپور ، 2 نغمه قربانی ، 2 حسام آبادي سيدمحمدهادي حسينی،  1 رضا زارعی

  2 سعيده عليمحمدي
 .ایران مرودشت، استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، 1
 مرودشت،ایران. المی،دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اس 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 رضا زارعی

بررسی رابطه ي بين رهبري تحول گراي مدیران با نشاط سازمانی 

 شيراز 2دبيران زن ناحيه 
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 مقدمه
 تحوالت حاضر، عصر خصوصیات بارزترین از یکی .است ای جامعه هر فرهنگی و سیاسی اجتماعی، توسعه بنای زیر پرورش و آموزش

 های روش و دیدگاهها ایجاد به منجر تربیت و تعلیم زمینه در تغییرات این .خورد می چشم به علوم گستره در که است مداومی شگرف و

 به بنا شپرور و آموزش نظام امروزه .کند می ترغیب وژیتکنول و علم مولد افراد پرورش به را آموزشی های نظام که گردیده است نوینی

 فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، توسعه با و شود می محسوب کشوری هر در اجتماعی پیچیده های سازمان از یکی اجتماعی تغییرات ضرورت

 . دارد ناگسستنی پیوندی

 بوجود که مهمی مسئله ، سازمان هر برای موفقیت اساسی زهاینیا از یکی عنوان به شاد سازمان ایجاد ی در زمینه تأکیدات افزایش با

 وقت بیشترین افراد اینکه به توجه با امروزه .کرد برقرار سازمان درمحیط را و نشاط شادابی توان می چگونه که است موضوع این درك آمده

 آشکار با .شوند مند بهره ازآن ناشی مزایای از ندتوان می باشند داشته نشاطی با کاری محیط اگر کنند، می ها سپری سازمان در را خود

 که باشند داشته توجه باید مدیران .اند مبذول داشته موضوع این به خاصی توجه مختلف کشورهای شاد، کاری محیط واهمیت فواید شدن

 سالمت در عامل ترین مهم 1ننظرکامپتو از .نمی شود حاصل کارکنان روانی و بهداشت سالمت به اعتماد و توجه بدون اثربخش مدیریت

 تعارض وجود.باشد کار می محیط مختص ها استرس این از بسیاری که دارد مختلفی های استرس امروز دنیای .باشد نشاط می افراد روانی

 محیط های استرس از نمونه هایی سازمان رؤسای فشار محیط کار، در عدالتی بی سرکار، به رسیدن دیر پاداش، از شدن محروم سازمان، در

اعتقاد  به .می کند عمل استرس درمقابل سپری عنوان به نشاط می کنند عنوان خود همکارانش درتحقیقات و 2آرجیل مقابل در .هستند کار

 نظیر پیامدهایی که خورد، چشم می به ها سازمان برخی در رنجوری روان و منفی عواطف افسردگی، های نشانه اکنون هم دانشمندان

 و کار ازمحیط شادی گویا که طوری به برداشته، در اجتماعی روحی و مشکالت از بسیاری و غیبت شغل، ترك کارکنان، یکارآی کاهش

 (.1388 دیگران، و است )نصرآبادی شده آن وفرسودگی جانشین بربسته رخت جوامع

 مسائل درباره تفکر برای را آنان توانایی و ختهروشن، برانگی انداز چشم و اهداف با را خود پیروان ، ا گر تحول رهبری سبك با رهبرانی

 مؤثرترین عنوان به و داده ارتقا العاده، فوق سطوح به را عادی افراد رهبری، سبك رو این ازاین ؛ دهند می توسعه جدید، ای شیوه به قدیمی

 رهبری زمینة در مدون صورت هب پژوهشی کشور سطح در وجوها، جست براساس، گردد می مطرح امروزی های در سازمان رهبری سبك

 سازمانی نشاط و تحولگرا رهبری بین رابطة نظریات، به توجه با پژوهش، این در .است نگرفته انجام  سازمانی با نشاط آن رابطة و  و لگرا تحو

 .شود می بررسی شهر شیراز 2ویژه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه  طور وبه کشور در
 

 رهبري تحولگرا
 با که کسی لیکن ساخت، مطرح سیاسی علوم مباحث در را تحولگرا رهبری بار، اصطالح نخستین برای  1978سال در 3ربرن هرچند

 پیروان که داند می کسی را رهبر تحولگرا دانشمند، این . بود (1881) باس کرد، سازمانها در رهبری حیطة وارد را مفهوم این مطالعات خود،

 تا هستند جمعی و فردی عالیق میان اتصال پی در رهبران، اینگونه .است انتظارمعمول و روال از فراتر که دمیکن ترغیب کاری انجام به را

 (2003 همکاران، و کنند)باس تالش متعالی اهداف برای تا دهند اجازه به زیردستان طریق، این از
 و گرا تعامل رهبری اوال کنند، می یروانشان استفادهپ بر گذاری تأثیر برای متفاوت رفتارهای ی مجموعه دو از رهبران کلی طور به

پیشبرد  و تغییرات ایجاد دنبال به آنها دارند، آینده به نسبت روشنی دید تحولگرا رهبران جایی که آن از) 1381گرا)رابینز، تحول رهبری ثانیا

می  الهام را خود پیروان که هستند کسانی لگراتحو رهبران  (.4،2001بخشند )گاردنر تحقق را خود تصورات که هستند جهتی در سازمان

 تحولگرا رهبران .( 1،2003شود)منینگ تأمین سازمان منافع که کنند شان هدایت مسیری در و روحیه دهند آنها به توانند می و بخشند

 تحول افراد در که رهبری .بگذارند سازمان بر اثراتی عمیق وسیله بدین و کرده کار باال بسیار روحیه با زیردستان که شوند موجب میتوانند

به  باید تنها نه و بوده برتر های توانایی و قدرت صاحب آنها که کند تزریق خود پیروان در اندیشه را این کوشد می پیوسته میکند، ایجاد

 تحول افراد در که رهبرانی هدمید نشان شواهد موجود و مدارك . کنند نگاه امور به نیز جدید دیدگاه از باید بلکه بپردازند جاری مسائل

 های پژوهش  گرا تحول رهبری با رابطه رد. دهستن تر موفق و داشته زیادی های گرا برتری تعامل رهبران با مقایسه در میکنند ایجاد

 فردی اتظحمال و بخش الهام انگیزش ذهنی، ترغیب نفوذ آرمانی، شامل را گرا تحول رهبری ابعاد اغلب که است پذیرفته صورت متفاوتی

 دانند. می

                                                           
1 Comptone 
2 Arjil 
3 berner 
4 Gardner 
5 Manning 
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 ابعاد رهبري تحولگرا

 است، زیردستان تحسین و اعتماد دارد، مورد را کاریزماتیك خصوصیات رهبر شخص کامل طور به آرمانی، نفوذ اساس برنفوذ آرمانی: 

 و آرمانی های ویژگی شامل آرمانی نفوذ کنند. رفتار او همانند که میکنند شناسند و سعی می مدل و یك الگو عنوان به را او زیردستان

  .است رفتارهای آرمانی

 .است دستیابی قابل تالش با اهداف پیدا کنند باور تا کند می ترغیب را کارکنان رهبر،  بخش الهام انگیزشانگيزش الهام بخش: 

  .هستند بین خوش بودن اهداف دسترس قابل و آینده به نسبت معموالً افراد این

 پیروان و انگیزاند می بر را کارکنان ذهنی به صورت رهبر اساس این بر .است ذهنی ترغیب تحولگرا هبریر دیگر بعدترغيب ذهنی: 

 قرار بررسی مورد مختلف زوایای از را که مشکالت کنند می ترغیب را پیروان کنند،آنها خالقانه برخورد مسائل حل در که میکند تشویق را

 کنند . پیاده را نوآورانه مسئله حل فنون و دهند

 را افراد نیازهای رهبران این .کند می برآورده را دستان زیر احساسی های نیاز رهبر فردی، مالحظات به توجه بامالحظات فردي: 

 ممکن رهبران این . دهند پرورش را دارند الزم مشخص هدف به برای رسیدن که مهارتهایی تا کنند می کمك آنها به و میدهند تشخیص

 تعلیم کنند. آموزش و صرف پرورش دادن، را ای مالحظه قابل  زمان است

 از سازمانها جانبة همه توسعة و مدرنیته و طرف یك از فراوان کاری و ذهنی اشتغاالت و جوامع توسعة و امروزه رشدنشاط سازمانی: 

 .است شده انزوا و افسردگی همچون هایی بیماری ایجاد سبب و داده کاهش طورچشمگیری به را انسانها شادکامی و تندرستی دیگر، طرف

 فعالیتهای ارتقای برای را خود اشتیاق و میل و دانند می سازمان پیکرة در پوسیدگی به محکوم را خود سازمانها، دیگر،کارکنان نگاهی از

 اندیشمندان که مسائلی بوهان به نیز کاری درفضای نشاط و شادی مسئلة این نابر( ب1383 اسدی، و بروجنی نسترن(اند داده دست از سازمانی

 زمانی کار محیط شادی و نشاط در.آید حساب به سازمانها از بسیاری تواندهدف می آن به دستیابی و شده اضافه اند مواجه آن با سازمانی

 بهره به منجر سازمانی کند. نشاط می استفاده خود استعدادهای و ها ازتوانایی خود کاری اهداف به دستیابی برای فرد که شود می حاصل

 (.2013همکاران ،  و محمودی تقی(شود می کاری زندگی کیفیت و عمر طول ، افزایش گیری تصمیم در دقت کارایی، وری،
 

 ابعاد نشاط سازمانی

 در آن از برخورداری تداوم از اطمینان حصول و دارد شخص آنچه حفظ در توانایی مستلزم امنیت احساس :کار محيط در امنيت

 است. امنیت و منصفانه حقوق  مناسب، کاری محیط ایمنی، عنصرِ چهار شامل کار، در امنیت .تاس آینده

 باشند. قابل اعتماد و نکرده عمل طلبانه فرصت مالحظات اساس بر که است افراد از مثبت انتظاری داشتن :اعتماد

 خود نتایج فرد آدامز، نظریة برابری مطابق .کنیم می مشاهده ( 1960 )آدامز کارهای در را انصاف موضوع در مطالعات اولین :عدالت

 دارد.  ریشه مقایسه  در بودن، ناعادالنه یا بودن عادالنه احساس .کند می مقایسه دیگران با را

 دارد. روابط ژرف های ریشه طبیعت انسان، در دیگران با ارتباط به تمایل و است اجتماعی موجودی اساساً انسان :همکاران با تعامل

 شود. نشاط و شادی موجب تواند می نیز دستورالعملهای رسمی محدودة در حتی صمیمانه

 یابد. بنابر افزایش آنها اختیار و آزادی  میزان باید دهند، بروز شکل بهترین به را خود توانایی کارکنان باشد قرار اگر :منعطف ساختار

 (  2012،  همکاران و گندمی (داشت.  خواهد آنان انگیزة بر منفی اثر و مواجه کرده تردید با را کارکنان موفقیت بوروکراسی این،

 سالمت تواند می ذهنیت مثبت .است شادابی و پویایی تالش، سرمنشأ خوشایند، واقعیات بر مبتنی مثبت نگرش :اندیشی مثبت

 پذیر آسیب و شکننده را فرد و ندارد واقعی نةمثبت پشتوا تخیل نیست، زیرا مثبت تخیل اندیشی، مثبت از مراد .دهد ارتقا نیز را جسمی

 .کند می

 بر خود عملکرد در تغییر و ایجاد دیگر سازمانهای و خود از دانش و بصیرت کسب در سازمان توانایی معنای به :سازمانی یادگيري

 شود. می دهاستفا عمل در دانش آن از و خلق جدید،  دانش سازمانی، یادگیری در .است جدید دانش و بصیرت اساس

 شادی و نشاط عدم به منجر احساسات واقعی، و تفکرات کردن پنهان بالعکس، و شود می کار محیط در شادی باعث :خودگشودگی

 کنند.  می بودن ارزشمند احساس آنها شده، افراد در اعتماد باعث اطالعات گذاشتن اشتراك به .شد خواهد کار محیط در

 خود آیندة ساختن برای و کنیم می شرکت است، مهم برایمان که تصمیماتی در ما که زمانی دهند می نشان مطالعات :مشارکت

 شادترخواهیم بود. شویم، می عمل وارد فعاالنه
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 و عام طور به زندگی به ادامة آدمیان واداشتن برای اساسی عامل را زندگی در معنا وجود شناسان، روان بیشتر :کار بودن معنادار

 نیز کار محیط در بلکه اند، هدف دنبال زندگانی در تنها انسانها نه .دانند می خاص طور به خرسندی با همراه و شاد یزندگ کردن فراهم

 معلوم باشد. کار معنای و حکمت خواهند می

 احساس رایب کمتری و زمان یافته آورتر نشاط را خود فعالیت پردازند، می کار به بیشتر عالقة و عشق با که افرادی :کار به عالقه

 داشت . خواهند غم

 کردن دنبال در توان می موارد را از یکی .شود می دنبال خودش خاطر به اغلب موفقیت، و دستاورد :کار در موفقيت و دستاورد

 پردازند می معنا خلق به کارها، دست این انجام با آنها .کنند می خیریه امور صرف را ثروتشان  نهایت در که دید افراد برخی توسط ثروت

 آورد.  می فراهم را آنها موجبات شادی که

 

 پيشينه پژوهش
 نشاط مؤلفة رهبری تحول گرا و دو رابطة به کدام هیچ اما گرفته، صورت شده یاد های مؤلفه رابطة بررسی باب در متعددی تحقیقات

 اند. نپرداخته و سازمانی

 رفتار و انگیزش ایجاد روحیه مولفه های تحولگرا رهبری های مولفه بین از که داشتند بیان خود تحقیق (در1381) حدادپور و ناظم

 . اند بوده دارا تحولگرا رهبری متغیرهای بین در را میانیگن کمترین و بیشترین  ترتیب کاریزما تیك به

 .دارد سازمانی شیبخ اثر بر معناداری و مثبت تاثیر تحولگرا رهبری که داد (نشان1382) تجاری و هریس شیخعلی زاده مطالعه

 و رضایت با )فردی مالحظات و ذهنی تحریك(گرا تحول رهبری عوامل بین کردند بیان خود پژوهش در(  2002( همکاران و چارلز

 دارد. وجود داری معنی و مثبت شغلی رابطه تعهد

 سازمانی اثربخشی و اقتصادی شدر برای و تحولگرایی نوآوری که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش ( در2014همکارن ) و برنارد

 حیاتی است.

 جمهوری جوانان و وزارت ورزش کارکنان در سازمانی تعهد و شادکامی ارتباط بررسی هدف با را پژوهشی اسدی و بروجنی ن نستر

 بوده مستمر( تعهد جز بهسازمانی) تعهد اجزای و بین شادکامی معنادار رابطة بر گواه نتایج .رساندند انجام به 1393 سال در ایران اسالمی

 .است

 اصفهان اهلل رسول محمد بیمارستان را در سازمانی تعهد و سازمانی نشاط مذهبی، اعتقادات مؤلفة سه رابطة (2014)نپور ایرا و مهداد

 سازمانی تعهد انواع تتقوی بر مؤلفه دو این و داشته سازمانی نشاط عمیقی با رابطة مذهبی اعتقادات که دهد می نشان نتایج .کردند ارزیابی

  .مؤثرند

 

 پژوهش هاي فرضيه
 .دارد وجود معنادار رابطه نشاط سازمانی با بین رهبری تحول گرا : اصلی فرضیه

 فرعی هاي فرضيه
 .دارد وجود معنادار رابطه ونشاط سازمانی ابعاد رهبری تحول گرا بین . 1

 .نمایند بینی پیش را ط سازمانیاست نشا قادر معناداری طور به ابعاد رهبری تحول گرا . 2

 .باشد می نشاط سازمانی بینی پیش به قادر معناداری طور به .  رهبری تحول گرا3

 

 پژوهش روش
کلیه دبیران زن مقطع  مطالعه، مورد جامعه.است همبستگی نوع از توصیفی روش لحاظ از و است کاربردی هدف نظر از پژوهش این

 روش با که باشد می نفر 181 با برابر نفر می باشد، حجم  نمونه براساس جدول مورگان 344رمجموع شیراز که د 2متوسطه دوم ناحیه 

 انحراف و میانگین فراوانی، درصد،(توصیفی آمار های ازشاخص ها داده تحلیل و برای تجزیه شدند،همچنین  انتخاب تصادفی گیری نمونه

 اطالعات آوری جمع برای است،همچنین شده استفاده)چندگانه رگرسیون و پیرسونهمبستگی  ضریب(استنباطی آمار های روش از و )معیار

 پرسشنامه رهبری تحول گرا  ازدو 

 بین رهبری تحول گرا با نشاط سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.فرضيه اصلی: 

 برای بررسی نتایج این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 
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 : ضریب همبستگی بين رهبري تحول گرا و نشاط سازمانی1جدول 

 P ‹ ضریب همبستگی 

 رهبری تحول گرا
66/0 0001/0 

 نشاط

 

( بدست آمده است و از آنجا که این 0001/0( در سطح )66/0با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ضریب همبستگی برابر با )

 (  لذا بین رهبری تحول گرا و نشاط سازمانی >01/0Pمی باشد لذا این ضریب معنادار شده است ) ( کمتر01/0سطح از مقدار قابل قبول )
 رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

  رابطه معناداری وجود دارد.رهبری تحول گرا با نشاط سازمانی بین ابعاد فرضيه اول: 
 ه شده است. در مورد این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاد

 : ضریب همبستگی بين ابعاد رهبري تحول گرا و نشاط سازمانی2جدول 

 
 نشاط سازمانی

 سطح معناداری ضریب همبستگی

ل 
حو

ی ت
بر

ره
د 

عا
اب

گرا
 

 0001/0 682/0 توجه فردی

 001/0 -21/0 مدیریت انفعالی

 0001/0 368/0 مدیریت فعال

 0001/0 124/0 چشم انداز
 

(، با مدیریت r ،01/0>ρ= 682/0ات جدول فوق می توان متوجه شد که بین نشاط سازمانی با مولفه های توجه فردی )بر اساس اطالع

( رابطه معناداری وجود دارد. r ،01/0>ρ= 124/0( و با چشم انداز )r ،01/0>ρ= 368/0(، با مدیریت فعال )r ،01/0>ρ= -21/0انفعالی )

 ، مدیریت فعال و چشم انداز مستقیم و در مدیریت انفعالی معکوس می باشد.  جهت رابطه در مولفه های توجه فردی

  رهبری تحول گرا به طور معناداری قادر به پیش بینی نشاط سازمانی می باشد.فرضيه دوم: 

 برای بررسی این فرضیه  از رگرسیون تك متغیره به روش همزمان استفاده گردیده است. 

 سيون بين رهبري تحول گرا و نشاط سازمانی  به روش همزمان: مشخصه هاي آماري رگر3جدول

 

 ( بدست آمده و از آن جا که این مقدار از سطح قابل قبول0001/0( در سطح )4/138برابر با )  Fشود مقدار همانگونه که مشاهده می

توان نتیجه گرفت که، ( است. و با توجه به سطح معناداری ستون آخر می >01/0P( کوچکتر است لذا مقدار آماره معنادار گردیده )01/0)

(. یعنی این متغیر می تواند نشاط سازمانی  را پیش بینی نماید. و ضریب  >01/0Pمقدار بتای متغیر رهبری تحول گرا معنادار شده است )

( درصد از 43( است، یعنی رهبری تحول گرا می تواند )43/0دگانه )ضریب تعیین( محاسبه شده بر اساس این متغیر حدود )همبستگی چن

 واریانس متغیر نشاط سازمانی  را پیش بینی کند.

 . ابعاد رهبری تحول گرا به طور معناداری قادر به پیش بینی نشاط سازمانی می باشدفرضيه سوم: 

 رضیه  از رگرسیون تك متغیره به روش همزمان استفاده گردیده است. برای بررسی این ف

 : مشخصه هاي آماري رگرسيون بين رهبري تحول گرا و نشاط سازمانی  به روش همزمان3جدول

 R ² R F › P β T › p 

ش 
 پی

ی
ها

ر 
غی

مت

ن
بی

 

 توجه فردی

202/0 48/0 8/42 0001/0 

603/0 2/2 0001/0 

 08/0 2/1 101/0 مدیریت انفعالی

 8/0 22/0 014/0 مدیریت فعال

 03/0 1/2 162/0 چشم انداز

 R ² R F › P β T › p 

 0001/0 2/11 66/0 0001/0 4/138 43/0 66/0 رهبری متغیر پیش بین
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( بدست آمده و از آن جا که این مقدار از سطح قابل قبول 0001/0( در سطح )8/42برابر با ) Fشود مقدار همانگونه که مشاهده می

توان نتیجه گرفت که، . و با توجه به سطح معناداری ستون آخر می( است >01/0P( کوچکتر است لذا مقدار آماره معنادار گردیده )01/0)

(. یعنی اینکه مولفه های توجه فردی و چشم انداز  می توانند  >01/0Pمقدار بتای مولفه های توجه فردی و چشم انداز  معنادار شده است )

( است، یعنی 48/0اسبه شده بر اساس این مولفه ها )نشاط سازمانی را پیش بینی نمایند. و ضریب همبستگی چندگانه )ضریب تعیین( مح

 ( درصد از واریانس متغیر نشاط سازمانی  را پیش بینی کنند.48این مولفه ها می توانند )
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 نتيجه گيري 
قی الی اخها و ارزشها های مربوط به فرضیه فوق میتوان اذعان نمود که رهبران تحولگرا از طریق تأیید اندیشه در تبیین و تفسیر یافته

یی از الای رفتار میکنند که استانداردهای با گونه های نوین، به بخشیدن به آنها برای اندیشیدن به مسائل با استفاده از شیوه کارکنان و الهام

د، احترام و کنند. پیروان این رهبران نسبت به آنها احساس اعتما ای را ایجاد می العاده دهد و انگیزه فوق قی را نشان میالرفتارهای اخ

 .ساز تعالی سازمانی میگردد کنند و این نوع رفتار رهبران، زمینه وفاداری می

با توجه به سودمندی رهبری تحول گرا، توجهات به مسائل دیگری، مثل چگونگی ایجاد و توسعه آن و عوامل مرتبط که ممکن است 

 طوف شده است. تحول گرا فراهم سازد، مع زمینه را برای استفاده افراد از رهبری

در پایان باید گفت که با توجه به اهمیت موضوع رهبری تحولگرا و نقش آن در تعالی سازمانی که یك حرکت فرهنگی است و آغاز آن 

وپرورش، اهداف سازمانی از طرف  منظور ایجاد تغییرات اساسی در سازمان آموزش به : بستگی به نگرش مدیران دارد، پیشنهاد میشود که

 .روشنی مشخص شوند، تا همه کارکنان درك مشترکی از مأموریت سازمان داشته باشند به مدیران
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