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چکیده
سالمت سازمانی به عنوان یکی از شاخصهای اثربخشی سازمانی ،به دوام و بقاای ساازمان د مسارر شاو و
توسعه کمک میکنو .زیربنای هرگونه حرکت به سوی شو و توسعه ،و تحول سازمانی ،بهبود فراینو کا
د سازمانها ،شناخت دقرق وضعرت موجود ،تشخرص صحرح نقاط قوت و ضعف ،سپس ،طرح برنامههای
سنجروه برای اصالح کا ها است .بهطو مسلم ،انتخاب سبکهای مویریت و هبری مناسب مایتواناو د
استقرا شااخصهاای ساالمت تاأثرری شاایان توجاه داشاته باشاو .هاو پاووه حاضار ،بر سای ابهاه
سبکهای هبری و سالمت سازمانی با توجه ویوگایهاای سا  ،ساابقه کاا ی و تح ارالت د شاهردا ی
شت است .ابزا پووه پرسشنامه بود که وایی آن توسط جمعی از متخ ان و صاحبنظران ،و پایایی
آن با محاسبه آلفای کرونباخ بر سی شو .جامعه آما ی ،مویران و کا کنان شاهردا ی شات بودناو کاه از
بر آنها تعواد  333کا منو و  301مویر براساس جوول مو گان به وش نمونهگرری ت ادفی ساده انتخاب
شونو .دادهها با نرمافزا  SPSSتحلرل شو .نتایج نشان داد ابهاه مببات و معناادا بار سابکهاای آمراناه،
مشو تی و مشا کتی با سالمت سازمانی وجود دا د ،و ابهه سبک هبری خررخواهانه با ساالمت ساازمانی
معنادا نرست.
واژگان کلیدي :هبری ،سبک هبری ،سالمت سازمانی.
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مقدمه
امروزه وجود رقابت جهانی و سير پرشتاب تكنولوژي براي تسخير باازار از یا ساو و
محدودیت منابع طبيعی از سوي دیگر ،ضرورت توجه به سب هاي رهباري مادیران را
براي همگان روشن کرده است .بناابراین ،سياساتگاذاران و مادیران «بهباود ساالمت
821

سازمان» را گاه به عنوان ابزار ،و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار مایدهناد .مفهاو
سالمت سازمانی مفهو بینظيري است که اجازه میدهد تصویر عميقای از تاأثير رفتاار
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شغلی کارکنان در محيط سازمان ارائه شود (میچنسكی ،0222 ،ص .)84ایان مفهاو از
چند دهه پيش با شدتگرفتن فرایند رقابت در دنيااي صانعتی مطار شاد و باا ادغاا
مفاهيم روانشناسی صنعتی باا برخای مساائ اقتصاادي و مادیریتی شاكلی ترکيبای و
بااهميت به خود گرفته است .ساازمان هااي ساالم باا رفتااري مانناد پویاایی گروهای،
خالقيتهاي هدفمند ،نوآوري تكام یافت و تبدی سرمایه به سود نظار دیگاران را باه
خود جلب میکنند .کار گروهی اثربخش در گرو سالمت کارکنان و محيط سالم سازمانی
است .رهبري مؤثر با ایجاد کار گروهی و هدایت افراد باعث همسوشدن اهداف کارکنان
با اهداف سازمان میشود .در نتيجه ،افراد از طریق تحقاق اهاداف ساازمانی باه اهاداف
شخصی خاود نایا مایشاوند (غاال زاده ،1391 ،ص .)02در ساازمانی ساالم ،ارتباا
اثربخشی بين همكاران و مدیران وجود دارد .از نظار روانشناساان صانعتی و ساازمانی،
سازمان سالم به مكانی اطالق میشود که در آن افراد با عالقه به مح کارشان میآیند و
به کارکردن در این مح افتخار میکنناد (دافساكی ،1349 ،ص .)66همچناين ،جادا از
سالمبودن سازمان در همه اجزاي آن ،موفقيت ی

ساازمان تاا حاد زیاادي باه کيفيات

تصميمهاي رهباران و چگاونگی اخاذ آن بساتگی دارد (هریاري 1و همكااران،0218 ،
ص .)047رهبري عنصري مهم براي حيات ،رشد ،بالنادگی یاا مار ساازمان محساوب
میشود .با توجه به محيط رقابتی و پيچيدگی مهارتها و ارتباطات ،توفيق سازمان بادون
1 Hariri

بهکارگيري سب

رهبري مناسب مدیران چندان مقدور نيست .مدیرآگاه نسبت به اهداف

سازمان سب هاي متفاوت و مناسبی را در سازمان تجرباه مایکناد و باا بهارهگياري از
تجارب خود بهترین و مناسبترین سب

را با توجه به هدفها و انتظارات برمیگزیند.

از آنجا که سب هاي رهبري مدیران در سازمان تأثير مستقيم و بسازایی دارناد ،بایاد در
سازمان پيگيري شوند زیارا ساالمت ساازمانی را تحات تاأثير قارار مایدهاد و باعاث
پيشرفت سازمان میشود .بنابراین ،شناخت ی

سازمان ساالم و شايوههااي رهباري آن

براي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و نيز نيا باه اهاداف مشاخ

شاده نيازمناد

سازمانی سالم است تا کارکنان آن بتوانند رضایت ارباب رجوع را به نحو احسن فاراهم
کند ،تا از این طریق به آبادانی و عمران شهري منجر شود .بنابراین ،با عنایات باه اینكاه
هيچکس جز رهبر و مدیر ،نمیتواند سالمت سازمان را تأمين کند ،تحقياق حاضار بار آن
است تا با توجه به اهميت موضوع ساالمت ساازمانی باه ایان پرساش پاساخ دهاد کاه
سب هاي متفاوت مدیریتی بر سالمت سازمانی کارکناان شاهرداري رشات چاه تاأثيري
دارد؟

 .2مبانی نظري
با توجه به اهميت مناابع انساانی در ساازمان ،ضارورت رهباري صاحي آناان یكای از
دغدغههاي مدیران امروز است .در سالهااي اخيار موضاوع رهباري توجاه محققاان و
پژوهشگران زیادي را به خود جلب کرده است .اگرچاه در دورهاي مادیریت و رهباري
دانشی آنان است که براي سازمان ارزش میآفرینند ،دیگر کارکنان مدیرانی نمیخواهناد
فقط تقسيم وظایف کنند یا کارایی را باال ببرند .آنها مدیرانی میخواهناد کاه مأموریات
تعریف کنند و آنها را توانمند کنند ،استعدادهایشان را توسعه دهند و باازخورد ماؤثر و

1

میتوانست بهطور جداگانه مطر شود ،ولی زمانی که مزیت رقابتی سازمانها ،کارکناان
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گامی مهم در درک درست سازمان است .شهرداري رشت هام مانناد ساایر ساازمانهاا

821

بههنگا ارائه دهند (موراي ،0210 ،1ص .)801به عبارت دیگار ،رهباري و مادیریت دو
کارکرد هم پوشاننده دارند ،یعنی هر دو براي موفقيت سازمانهاا حيااتیاناد .باهجارتت
میتوان گفت همه پيروزيها ،شكستها ،سازندگیهاا ،ویرانگاريهاا ،و باهطاور کلای،
سعادت و شقاوت بشر در طول تاریخ مرهون رهبريهاي صحي و ناصحي بوده اسات.

831

هيچکس جز رهبر سازمان ،نمیتواناد تندرساتی ساازمان را تضامين کناد (سان و ارن،0
 ،0210ص .)8در حالی که مدیران اغلب مسئوليت ،راهبرد ،فناوري ،بازاریاابی یاا تاأمين
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مالی را با موفقيت به زیردستان خود تفویض میکنند ،مسئوليت سالمت فرهنگی ساازمان
را نمیتوانند به هيچکس جز خود ،بسپارند .به عباارتی ،ساالمت ساازمانی و کامياابی در
مح کار از دو منبع ناشی میشود؛ نخست ،سب

رهبري و رفتار مدیران مستقيم کارکنان

است و دو  ،سرمشقهاي سازمانی که باعث ایجاد خالقيت و همكاري میشوند (قاسمی
و همكاران ،1393 ،ص .)136سازمان سالم شام پيروان و رهبران سالم اسات .ساازمانی
که از محيط کار سال میبرخوردار است ،انرژي خود را در جهت تحقق اهداف ساازمان
سوق میدهد و سبب میشود اعتماد بين افراد در سازمان بيشتر شود و روحيه آنها ارتقاا
یابد .این عوام باعث افزایش کارایی کارکنان میشوند.کارمندان در ساازمانهااي ساالم
معموالً متعهد ،وظيفهشناس و سودمند هساتند و روحياه و عملكارد بااالیی دارناد و در
جهت ح مشك به صورت غير رسمی -فارغ از مقاا رسامی -باا یكادیگر همكااري
میکنند .چنين سازمانی معموالً در انجا دادن وظایف بهطور مؤثر موفق اسات و تواناایی
سازگاري با رشد را دارد.

رهبري
رهبري همهجا وجود دارد و مرد آن را براساس موقعيتی که با آن مواجاه مایشاوند و
نقشها و مسئوليتهایی که به عهده میگيرند در زندگيشان تجربه میکنناد (اساميت و
1 Murray
2 Sen & Eren

بودن ،0213 ،1ص .)4رهبري پدیدهاي پيچياده اسات .مفهاو رهباري شاام محادوده
وسيعی از تفاسير با توجه به خصوصايات رهبار ،رفتاار و اثارش بار روي کارمنادان و
فعاليتهایشان می شود (بسيوک 0و همكاران ،0213 ،ص .)71نورتهااوس ( )0228بياان
می کند رهبري فرایندي است که ی

فرد ،افراد گروه را براي رسيدن به هادف مشاترک

تحت تأثير قرار میدهد .رهبري میتواند ماهيت فرایند تأثيرگذاري و پيامدهاي ناشای از
آن تعریف شود که بين ی

رهبر و پيروان رخ میدهد و چگونگی ایان فرایناد بوسايله

 ،0213ص .)77رهبري به عنوان یكی از وظایف مدیریت ،هنر تاأثير بار دیگاران باراي
دستيابی به اهداف است (عراقيه و امينی ،0213 ،8ص .)779در حالی کاه مارد ارتباا
محكم و مداومی را با رهبري حفظ میکنند ،بارکر )0220( 7تفكر جدیدي را در ارتباا
با رویكرد علمی مطر میکند «تئوريهاي قدیمی رهبري ...قاب فهام باود و در ماورد
علو فيزیكی گذشته دید مثبتی داشت که ایادههااي جدیاد دربااره ماهيات و واقعيات
زندگی را شام نمیشدند» ،او بيان کرد رهبري بدین گونه که ما آن را تجربه مایکنايم
«ی

فرایند اجتماعی ماداو اسات ،ناه یا

رخاداد منحصاربهفارد یاا مجموعاهاي از

رخدادهاي محدود» به همراه «آغاز و پایان مشاخ

و ...مارتبط باا ارتباطاات علای و

معلولی» (اسميت و بودن ،0213 ،ص .)9رهبري قدرت تحرک سازمان اسات ،براسااس
نظر کيت دیویس 6ی

سازمان بدون رهبري تنها افراد و ماشاينهاایی پریشاان خواهاد

بود .رهبري فرایند تأثير بر ی
براي تحری

گروه براي انجا دادن اهداف است .رهبري توانایی رهبار

زیردستان براي کارکردن با اشتياق و اطمينان است .رهباري ،قابلياتهااي
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ویژگیها و رفتارهاي رهبر ،درک پيرو و اختيارات رهبر شار داده مایشاود (هساتر،3

838

1

1 Smith & Bowden
2 Bosiok
3 Hester
4 Araghieh & Amini
5 Barker
6 Keith Davis

بالقوه را به واقعيت تغيير میدهد .رهبري عملكردي است که موفقيت را به هماراه دارد
(چاندرا مهتا ،0213 ،1ص .)8رهبران به وسيله معيارهاي مختلفی طبقهبندي میشاوند و
یكی از آنها سب

رهبري است .سب

رهبري ساختاري است که تعریفهاي متفااوتی

از آن براساس مفاهيم نظري بيان شده است .میتوان گفت روش خاصی باراي هادایت
832

رهبري است .براسااس برخای تفاساير ،ساب

رهباري شاام محادوده وسايعتاري از

اصطالحات میشود ،بهطوري که بعضی از نویساندگان ادعاا مایکنناد «ساب

رهباري
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ترکيبی از ویژگیها ،مهارتها و رفتارهایی است که رهبران در حين تعام با زیردساتان
از آنها استفاده میکنند» .میتوان گفت تفسير رهبري درباره سب هااي رهباري اشااره
میکند که «این رهبري است که بر آنچه رهبران انجا میدهند و چگونگی رفتارشان اثر
میگذارد».
رهبري رفتار ی

«سب

رهبر در گروه اسات کاه باراي خاودش مشاخ

باوده و

نهتنها در موقعيت مشاابه بلكاه در موقعياتهااي مختلاف باروز مایکناد» (بسايوک و
همكاران ،0213 ،ص .)69آزمایشهاي نظري درباره رهبري موفق جهانی مشخ
که سب

کارد

رهبري شاخصی براي موفقيت سازمان است که آن هم مربو به تأثير پياروان

میشود (هارپر ،0210 ،ص .)08سب
قرار میگيرد .سب
مؤثر به سب

رهبري به وسيله سااختار فرهنگای تحات تاأثير

رهبري مدیران تعامالت آنها با کارمندان را منعكس میکند .رهبري

رهبري مناسب و موقعيتی که کارمندان در آن رهبري مایشاوند ،بساتگی

دارد .زیرا اگر سب هاي رهبري مدیران با موقعيتهاي مختلف سازمانی هماهنگ باشد،
سازمان مؤثرتر خواهد بود .بهکارگيري سب هاي رهبري مناسب براي هر محيطی نهتنها
میتواند محيط کار مطلوبی را از طریق ارتباطاات ساالم در ساازمان ایجااد کناد ،بلكاه
اشتياق کارکنان براي تالشکردن افازایش مایدهاد (عراقياه و امينای ،0213 ،ص.)777
سب هاي متعددي براي رهبري توسط صاحبنظران مختلف مطر شاده اسات کاه در

1 Chandra Mehta

این تحقيق براي سنجش رابطه بين سب هااي رهباري باا ساالمت ساازمانی از ساب
رهبري ليكرت استفاده میکنيم .رنسيس ليكرت 1بار اسااس مطالعاات اولياه ميشايگان
تحقيقات وسيعی انجا داد تا الگاوي کلای مادیریت مادیران شایساته و کارآماد را در
مقایسه با الگویی که سایر مدیران بهکار مایگيرند،کشاف کناد .ليكارت در مطالعااتش
دریافت سب هاي متداول مدیریت سازمانها را میتوان بارروي پيوساتاري از سيساتم
ی

تا چهار نشان داد این سيستمها را میتوان به شر زیر توصيف کرد:
ردهباال اتخاذ میشود و به سلسلهمراتب پاایينتار اباالغ مایشاود ،زیردساتان در
تصميمهاي سازمانی شرکت داده نمیشوند ،سازمان از طریق ترس و تهدید افاراد
را وادار به کار میکند .در این نوع سيستم افراد در کار تيمی درگير نمیشوند.

ب) خيرخواهانه -دلسوزانه :در این نوع سيستم تصميمها هنوز به وسيله افارادي کاه
در ردهباالي مدیریت سازمان قرار دارند ،اتخاذ میشود ،پاداشها و برخی تنبيههاا
براي انگيزش کارکنان بهکار میرود ،اطالعات ممكن است از زیردستان به مدیران
ردهباال منتق شود ،ولی به اطالعاتی محدود است که مدیران مای باه شانيدن آن
هستند.
ج) مشورتی :در این نوع از سيستم زیردستان از طریق پاداشها و شارکت در بعضای
تصميمگيريها انگيزش مییابند ،مدیران بهطور سودمندانه از عقایاد و ایادههااي
زیردستان استفاده میکنند ،با این حال ،درگيري در اتخااذ تصاميمهااي نااق

و

هنوز در تصميمهاي عمده که به وسيله مدیران ردهبااال اتخااذ مایشاود ،شارکت

تبیین رابطه سبکهاي رهبري مديران و سالمت سازماني (مورد مطالعه :شهرداري رشت)

الف) استبدادي -آمرانه :در این نوع از سيستم مدیریت تصميمها باه وسايله مادیران

833

1

ندارند.
د) مشارکتی :مدیران اطمينان کاملی به زیردستان خود دارند ،ارتباطات بين زیردساتان
و باال دستان خيلی زیاد است ،زیردساتان باهطورکاما در فرایناد تصاميمگياري

1 Rensis Likert

شرکت داده میشوند ،زیردستان بهراحتی عقاید خود را بيان میکنند ،در این ناوع
سيستم به مقدار زیادي کار تيمی وجود دارد و همه اعضاي سازمان براي دستيابی
به اهداف سازمان احساس مسائوليت مایکنناد .کارکناان از طریاق پااداشهااي
اقتصادي و شرکت در تصميمگيريها و دساتيابی باه اهاداف انگيازش ماییابناد
(مولر 1و همكاران ،0210 ،ص.)003

831

سالمت سازمانی
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مفهو سالمتی مثبت در ی

سازمان ،توجه را به شارایطی جلاب مایکناد کاه رشاد و

توسعه سازمان را تسهي میکند یا مانع پویاییهااي ساازمان اسات .ساالمت ساازمانی
اولينبار توسط مایلز ( )1969پيشنهاد شد .واژه سالمت به عنوان توانایی ساازگاري یا
سازمان با محيط خود ،ایجاد هماهنگی ميان اعضاي آن و رسيدن به اهداف تعریاف شاده
است (زاهد-بابالن و مونيكيا ،0212 ،0ص« .)1733پلين و ليلرک» 3ساالمت ساازمانی را
توانایی هر سازمان براي انجا دادن موفق مأموریتهاي خاود تعریاف کاردهاناد .از نظار
«پاتری

لنچيونی» 8سازمان سالم سازمانی اسات کاه سياساتباازي و ساردرگمی در آن

کمتر راه دارد ،روحيه و بهره وري در آن باال است ،ميزان جابهجایی نامطلوب نيروي کاار
در آن کمتر است و در مقایسه با سازمان بيمار هزینه کمتري صرف گزینش مایکناد .وي
براي سازمانهاي سالم چهار اص را مطر میکند :ایجاد و نگهداري ی

تيم متحد براي

رهبري؛ ایجاد شفافيت در سازمان؛ بازگویی اهميت شفافيت سازمانی و تقویت شافافيت
سازمانی به کم

تدابير انسانی (قاسمی و همكاران ،1393 ،ص .)137از نظار «الیادن و

کلينگ » 7سالمت سازمانی مفهو تقریباً تاازهاي اسات و شاام تواناایی ساازمان باراي
1 Mueller
2 Zahed-Babelan & Moenikia
3 Pvlyn & lylrk
4 Patrick Lencioni
5 Lynden & Klingle

انجا دادن وظایف خود بهطور مؤثر ،و رشد و بهبود سازمان میشود .ی

سازمان ساالم

جایی است که افراد می خواهناد در آنجاا بمانناد و کاار کنناد و خاود افارادي ماؤثر و
سودمند باشند« .ماتيو مایلز» 1ی

سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف میکناد کاه

نهتنها در محيط خود دوا میآورد ،بلكه در ی

برهه زمانی طاوالنی نياز باهطورکاافی

سازش کرده و تواناییهاي بقا و سازش خود را بهطور ماداو توساعه داده و گساترش
میدهد (صادقی و علوي ،1393 ،ص .)0با نگرش سيستمی به ساازمان باه عناوان یا
که روي مواد خا گذاشته و در آنها تغييراتی ایجاد میشود و نتایجی که از این تبدی و
تحول گرفته میشود ،ابعاد سازمان را تشكي میدهد و در صورتی که این سازوکار برابر
با برنامه عم کند و همه اجزاي آن عليرغم ایفاي نقشهاي متفااوت در راساتاي هادف
سازمان فعاليت کنند ،آنگاه سالمت آن سازمان بروز و ظهور مییابد .به عبارت دیگر ،اگر
درونداد ،برونداد ،فرایند و بازخورد سازمان با وظایف و نقشهاي متفاوت باراي یا
هدف تاالش کنناد ،ساازمان ساالم تجلای خواهاد یافات (راماداس و لاویس،0210 ،0
ص .)871الیدن و کلينگ باتوجه به یافتههاي تحقيق آماري که درباره ارزیابی ساالمت
سازمانی دانشكده آموزش عالی انجا دادهاند ،براي سالمت سازمانی یازده مؤلفاه (بعاد
جداگانه ،اما مرتبط) معرفی کردهاند که عبارتاند از .1 :ارتبا  :در سازمان سالم ارتباا
مستمر ميان کارکنان و به همان خوبی ميان زیردساتان و فرادساتان بایاد تساهي شاود.
ارتبا باید دوطرفه باشد و در سطو مختلف سازمان برقرار باشاد .در ساازمان ساالم،
بحثهاي چهرهبهچهره به همان اندازه اهميت اسناد و مدارک نوشتهشده ،مهم اسات.0 .
مناسبی درگير تصميمگيريهاي سازماااااان میشوند .3 .وفاداري و تعهاد :در ساازمان
سالم ی

جو اعتماد باالیی ميان اشخاص وجود دارد ،کارکناان منتظار ایان هساتند کاه
1 Matthew Miles
2 Ramdass & Lewis

1

مشارکت و درگيربودن در سازمان :در ی

سازمان سالم کارکنان هماه ساطو باهطاور

تبیین رابطه سبکهاي رهبري مديران و سالمت سازماني (مورد مطالعه :شهرداري رشت)

موجود زنده ،آنچه به ی

سازمان داده میشود ،آنچه که از سازمان گرفته میشود ،اثراتی

831

سرکار بيایند ،و احساس میکنناد شارکت آنهاا مكاان خاوبی باراي کاارکردن اسات.
 .8اعتبار یا شهرت مؤسسه یا شرکت :ی

سازمان سالم ادراک از اعتبار و شهرت مثبات

را به کارکنان منعكس میکند وکارکنان بهطور کلی ،به شهرت و اعتبار بخاش یاا حاوزه
خود ارزش قائ اند .7 .روحيه :روحيه مناسب در سازمان به وسيله ی
831

جو دوساتانه در

جایی که کارکنان بهطور عمده ،همدیگر و شغلشان را دوست دارند و در مجماوع ،هام
بهطور شخصی و هم باه دليا ساازمان برانگيختاه مایشاوند ،نماایش داده مایشاود.
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 .6اخالق :در ی

سازمان سالم عموماً رفتار غيراخالقی وجاود نادارد .کارکناان تمایا

دارند بيشتر به اخالق باطنی ارزش قائ شاوند و جاایی را باراي سياسات در ساازمان
نبينند .7 .شناسایی یا بازشناسی عملكرد :در ی

سازمان سالم کارکنان براي باه فعليات

درآوردن استعدادهایشان تشویق میشوند و مورد حمایت قرار میگيرناد ،عمومااً آنهاا
احساس میکنناد ارزشامندند ،آنهاا باهطاور مناسابی باراي پيشارفت درون جاوي از
حقشناسی و مراقبت شناسایی میشوند .4 .مسير هدف :درون ی
میتوانناد تمرکاز بااالي واحدهایشاان را تشاخي
تشخي

جاو ساالم کارکناان

دهناد و اهاداف را درون ساازمان

دهند ،چون در تنظيم اهداف مشارکت دارناد .9 .رهباري :رهباران باه عناوان

عام تعيينکنندهاي بر سوددهی و اثربخشی سازمان به شمار میروند و عمومااً رفتااري
دوستانه دارند و کارکنان بهراحتی میتوانند با آنها ارتباا برقارار کنناد .12 .بهباود یاا
توسعه کارایی کارکنان :در ی

محيط سالم سازمانی ،اغلب گروه ویژهاي براي حمایات

از آموزش و بهبود مستمر نيروهاي موجود در ساازمان وجاود دارد .11 .کااربرد مناابع:
کارکنان باید مشاهده کنند که منابع و امكانات بهطاور شایساته و باه طریاق ساازگار باا
انتظارات آنها از پيشرفتشان بين آنها تقسيم شده است .مایلز نيز ویژگیهااي ساازمان
سالم را در تأمين سه نياز اصلی یعنی .1 :نيازهااي وظيفاهاي ساازمان؛  .0نيازهااي بقاا؛
 .3نيازهاي رشد و توسعه سازمان دانسته و با توجاه باه ایان ساه نيااز ،ابعااد ساالمت
سازمانی را شام ده مورد میداند که عبارتاناد از ساازگاري ،شایساتگی حا مسائله،
تمرکز بر اهداف ،شایستگی ارتباطات ،حداکثر برابري قدرت ،بهکارگيري منابع ،انساجا

و یگانگی ،روحيه ،استقالل ،نوآوري .وي معتقد اسات کاه ساازمان ساالم باا نيروهااي
بازدارنده بيرونی به گونهاي موفقيتآميز برخورد کرده و نيروي آنها را بهطور اثاربخش
در راستاي اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میکند .البته عملكرد سازمان در یا
روز مشخ

 ،ممكن اسات اثاربخش یاا غيراثاربخش باشاد ،اماا عالئام درازمادت در

سازمانهاي سالم ،مساعدت اثربخشی است .اگر تخص

هاا و فناون از ساالمت کاما

برخوردار باشند ،افزایش مسئوليتپذیري کارکنان و بهبود کيفيت محصوالت و خدمات
تاکنون تحقيقات متعددي در زمينه بررسی رابطه بين سب هاي رهباري باا ساالمت
سازمانی انجا گرفته است ،اما هری

از پژوهشها سب هاي متفاوت از سب

ليكارت

را بررسی کرده است .از این رو ،در ادامه به نتایج برخی پژوهشها پرداختاه مایشاود.
کمال اوغلو )0211( 0در تحقيقی که باا عناوان «ساب هااي رهباري مادیران ،ساالمت
سازمانی مدارس و آسيبهاي محيط کار» انجا داد .نتایج حاکی از وجود رابطاه مثبات
بين سب هاي رهبري مدیران و سالمت سازمانی بود .همچنين ،یا

رابطاه منفای باين

سب هاي رهبري مدیران و آسيبهااي محايط کاار وجاود داشات .زماانی کاه رابطاه
معكوس بين سالمت سازمانی و آسيبهاي محيط کار شناسایی شود .بدین معناست کاه
رابطه مثبت بين سب هاي رهبري مدیران و سالمت سازمانی وجاود دارد .در پژوهشای
که توسط غال زاده و تحویلدار خزانه ( )1390با عنوان «رابطه بين سب هااي رهباري،
سالمت سازمانی و اجحاف (مطالعه موردي :راه آهن جمهوري اسال مایایاران)» انجاا
گرفت .نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بين سب هااي رهباري ،ساالمت ساازمانی و
منظور بهکارگرفتن سب

رهبري مناسب باراي ایجااد ساازمانی ساالم و در نتيجاه ،حا

مشك اجحاف است .در پژوهش جعفري و همكاران ( )1393با عنوان «بررسای رابطاه
1 Dejoy & Wilson
2 Cemaloglu

1

اجحاف در محيط کار است و پيشنهاد اصلی این تحقياق بهباود رفتارهااي مادیریتی باه
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سازمانها تأمين میشود (دیجوي و ویلسون ،0223 ،1ص.)09

831

سب

رهبري مدیران با سالمت سازمانی (مطالعه موردي :فرماندهی انتظاامی شهرساتان

همدان)» ،نتایج نشان داد غير از نبودن رابطه معنادار بين سب

رهبري دستوري و سالمت

سازمانی در سایر سب هاي رهبري با ساالمت ساازمانی رابطاه معناادار و مثبات وجاود
داشت .همچنين 70/7 ،درصد از تغييرات سالمت سازمانی با سب هاي رهبري تفویضای
831

و مشارکتی تبيين شد .نتایج آزمون فریدمن نيز مشخ

کرد که سب

رهبري مشارکتی و

سط نهادي -بعد یگانگی نهاادي ،باه ترتياب بيشاترین اهميات را در ساب

رهباري و
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سالمت سازمانی داشتند.

پرسشهاي پژوهش
پرسشهاي پژوهش به شر زیر بيان میشود.
پرسش  :1آیا بين سب هاي رهبري مدیران و سالمت سازمانی در شاهرداري رشات
رابطه معناداري وجود دارد؟
پرسش  :0وضعيت سالمت سازمانی در شهرداري رشت چگونه است؟
پرسش  .1-0ميزان سالمت سازمانی در شهرداري رشت در زمينه روحيه چگونه
است؟
پرسش  .0-0ميزان ساالمت ساازمانی در شاهرداري رشات در زميناه ناوآوري
چگونه است؟
پرسش  .3-0ميزان سالمت سازمانی در شهرداري رشت در زميناه مشاارکت در
تصميمگيري چگونه است؟
پرسش  .8-0ميزان ساالمت ساازمانی در شاهرداري رشات در زميناه اساتقالل
چگونه است؟
پرسش  .7-0ميزان سالمت سازمانی در شاهرداري رشات در زميناه وفااداري و
تعهد چگونه است؟
پرسش  .6-0ميزان سالمت سازمانی در شهرداري رشت در زمينه مسير دساتيابی
به هدفها چگونه است؟

پرسش  .7-0ميزان سالمت ساازمانی در شاهرداري رشات در زميناه یگاانگی و
سازگاري چگونه است؟
پرسش  .4-0ميزان ساالمت ساازمانی در شاهرداري رشات در زميناه توساعه و
کارایی چگونه است؟
پرسش  .3سب هاي رهبري مدیران در شهرداري رشت چگونه است؟
پرسش  .8آیا بين سب

رهبري مدیران در شهرداري رشت تفاوت معنااداري وجاود

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر از حياث هادف از ناوع کااربردي و از لحاا روش تحقياق ،در زماره
توصيفی  -همبستگی است .جامعه آماري پژوهش مدیران و کارکناان شاهرداري رشات
میباشند که تعداد آنها  0327نفر باود .از ایان تعاداد 177 ،نفار پساتهااي مادیریتی
داشااتند 127 .نفاار ماادیر و  331نفاار کارکنااان براساااس جاادول مورگااان و بااه روش
نمونهگيري تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار سنجش متغير سالمت سازمانی ،پرسشنامه
اکبري و همكاران ( )1390است که شام هشت بعد و  82پرسش ،و براي متغير ساب
رهبري پرسشنامه مقيمی ( )1348است که شام چهاار بعاد و  37پرساش اسات و باا
طيف ليكرت پنجدرجهاي طراحی شده است .باه منظاور سانجش روایای پرساشهااي
پرسشنامه اعتبار محتوا بررسی شد .اعتباار محتاواي ایان پرسشانامه توساط تعادادي از
صاحبنظران دانشگاهی و سازمانی تأیياد شاد .باراي سانجش پایاایی ضاریب آلفااي
حاکی از پایایی مناسب ابزار اندازهگيري است .براي تجزیهوتحلي دادههاا آزماون هااي
کولموگروف -اسميرنوف ،تی استيودنت و ضریب همبستگی پيرسون اجرا شد.

1

کرونباخ محاسبه شد .این ضریب براي همه متغيرها بايش از  2/72باود کاه ایان اعاداد

تبیین رابطه سبکهاي رهبري مديران و سالمت سازماني (مورد مطالعه :شهرداري رشت)

دارد؟

831

 .4یافتهها
براي تحلي دادهها ابتدا آزمون نرمالبودن توزیع دادههاا در ساط معنااداري  7درصاد
اجرا شد که نتایج آن در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1آزمون نرمالبودن دادهها

811
آزمون

کولموگروف -اسمیرنوف
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سازه (عامل)

معناداري

درجه آزادي

شاپیرو-ويلک
معناداري

درجه آزادي

کارکنان
روحيه

2/012

331

2/971

331

نوآوري

2/110

331

2/976

331

مشارکت در تصميمگيري

2/183

331

2/918

331

تعهد و استقالل

2/242

331

2/961

331

مسير هدف

2/001

331

2/978

331

وفاداري

2/292

331

2/987

331

یگانگی و سازگاري

2/249

331

2/910

331

توسعه و کارایی

2/116

331

2/902

331

مديران
رهبري آمرانه

2/022

127

2/988

127

سب
سب

رهبري دلسوزانه

2/100

127

2/978

127

سب

رهبري مشورتی

2/128

127

2/499

127

سب

رهبري مشارکتی

2/137

127

2/971

127

همانطور که در جدول  1نمایش داده شده است ،در همه ماوارد ضاریب معنااداري
بزرگتر از  2/27بهدست آمد .بنابراین ،میتوان گفت دادههاي گردآوريشده نرمال اسات
و میتوان آزمونهاي پارامتری

را اجرا کرد.

جدول .2ضريب همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه سبکهاي رهبري با سالمت سازماني
مقدار ضريب

رابطه
سب

همبستگي

معناداري

وجود
رابطه

نوع رابطه

رهبري آمرانه و سالمت سازمانی

2/147

2/027

دارد

مستقيم

سب

رهبري دلسوزانه و سالمت سازمانی

-2/224

2/977

ندارد

غيرمستقيم

سب

رهبري مشورتی و سالمت سازمانی

2/179

2/297

دارد

مستقيم

سب

رهبري مشارکتی و سالمت سازمانی

2/398

2/226

دارد

مستقيم

مربو به سب هاي آمرانه ،مشورتی و مشارکتی با سالمت ساازمانی باه ترتياب ،برابار
 2/179 ،2/147و  2/398است که نشاان مایدهاد باين ساب هااي آمراناه ،مشاورتی و
مشارکتی با سالمت سازمانی رابطه معنااداري وجاود دارد و از آنجاا کاه ضاریبهااي
همبستگی محاسبهشده مثبت است ،رابطه مستقيم اسات .همچناين ،ضاریب همبساتگی
پيرسون سب

رهبري دلسوزانه و سالمت سازمانی برابر با  -2/224است که بيان میکند

رابطه معنااداري باين ایان دو متغيار وجاود نادارد و از آنجاا کاه ضاریب همبساتگی
محاسبهشده منفی است ،رابطه غيرمستقيم است.
جدول  .3خالصه آزمون تي تکنمونه براي بررسي وضعیت ابعاد متغیرسالمت سازماني
متغیرهاي پژوهش

69/800
79/377
72/478
67/234
90/830
60/940
88/900
70/797

8/236
3/930
3/127
3/794
3/963
3/727
3/67
3/749

2/222
2/222
2/228
2/222
2/222
2/221
2/221
2/221

حد پايین

حد باال

2/974
2/416
2/233
2/892
2/469
2/092
2/616
2/033

1/117
1/287
2/176
2/727
1/277
2/424
1/220
2/771

1

روحيه
نوآوري
مشارکت در تصميمگيري
تعهد و استقالل
مسير هدف
وفاداري
یگانگی و سازگاري
توسعه و کارایی

مقدار تي میانگین مقدار معناداري

فاصله اطمینان  19درصد

تبیین رابطه سبکهاي رهبري مديران و سالمت سازماني (مورد مطالعه :شهرداري رشت)

براساس نتایج آزمون همبستگی ،ضریب همبستگی پيرسون براي هر یا

از رواباط

818

با توجه به جدول  ،3ميانگين دیدگاه پاسخگویان در هری

از ابعاد سالمت سازمانی

بزرگتر از حد وسط طيف ليكارت اسات .مقادار معنااداري نياز باراي هریا

از ابعااد

متغيرسااالمت سااازمانی کوچ ا تاار از سااط خطاااي  2/27اساات ،بنااابراین ،مي اانگين
مشاهدهشده معنادار است .همچنين ،مقدار آماره تی مربو به هار بعاد باهدسات آماده
812

است که از مقدار بحرانی  1/96بزرگتر است و کران باال و پایين فاصله اطمينان مقاداري
بزرگتر از صفر (مثبت) است .بنابراین ،به استناد هار یا

از ایان یافتاههااي آمااري باا
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اطمينان  97درصد میتوان گفت از نظر سالمت سازمانی ،شهرداري رشت در وضاعيت
مطلوب قرار دارد.
جهت سنجش معنا داري تفاوت ميانگين نمره نظرات پاساخگویان براسااس دیادگاه
از ابعاد چهارگانه مؤثر بار ساب هااي رهباري مرباو باه

زن و مرد ،در زمينه هر ی

جنسيت آزمون تی جوامع مستق اجرا شد.
جدول  .4نتايج آزمون تي مستقل

سب
سب

رهبري آمرانه
رهبري خيرخواهانه

سب

رهبري مشورتی

سب

رهبري مشارکتی

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

مرد

3/678

2/667

زن

3/617

2/638

مرد

3/696

2/607

زن

3/626

2/619

مرد

3/769

2/667

زن

3/779

2/673

مرد

3/842

2/464

زن

3/739

2/470

مقدار معناداري
2/281
2/238
2/317
2/902

با توجه به جدول  8اختالف دیدگاه زن و مرد درباره ساب هااي رهباري آمراناه و
خيرخواهانه معنادار است .یعنی مردان و زنان نگارش متفااوتی نسابت باه ساب هااي

رهبري آمرانه و خيرخواهانه دارند .مقدار معناداري به ترتيب ،برابار باا  2/281و 2/238
بهدست آمده است که از سط خطا کوچكتر اسات .بناابراین ،و باا توجاه باه مياانگين
مشاهدهشده میتوان گفت مردان نگرش اثرگذارتري نسبت به سب هاي رهباري آمراناه
و خيرخواهانه دارند .همچنين ،اختالف دیادگاه زن و مارد دربااره ساب هااي رهباري
مشورتی و مشارکتی معنادار نيست ،یعنای زناان و ماردان نگارش متفااوتی نسابت باه
سب هاي رهبري مشورتی و مشارکتی ندارند .مقدار معناداري به ترتيب ،برابر باا 2/317
مردان نسبت به سب هاي رهبري مشورتی و مشارکتی یكسان نيست .اخاتالف دیادگاه
زن و مرد درباره سب

رهبري مشارکتی معنادار نيست.

براي سانجش معناادارباودن تفااوت نظارات پاساخگویان از دیادگاه سان ،مادرک
تحصيلی و سابقه کاري تحلي واریانس ت عاملی اجرا شد .زیرا در اینجاا نياز بايش از
دو گروه مستق وجود دارد که نتایج آزمون تحليا واریاانس در جادول  7نشاان داده
شده است.
جدول  .9آزمون تحلیل واريانس تکعاملي براي سن ،مدرک تحصیلي و سابقه کاري
متغیرها

آماره

F

ضريب
معناداري

ديدگاه سن
سب

رهبري آمرانه

آماره

F

ضريب
معناداري

آماره

F

ضريب
معناداري

ديدگاه مدرک تحصیلي ديدگاه سابقه کاري

2/978

2/833

1/227

2/828

1/706

2/161

سب

رهبري مشورتی 0/669

2/260

0/669

2/270

1/733

2/027

سب

رهبري مشارکتی 2/713

2/743

2/727

2/790

1/637

2/142

سب رهبري
خيرخواهانه

1

0/674

2/130

1/494

2/112

1/471

2/138

تبیین رابطه سبکهاي رهبري مديران و سالمت سازماني (مورد مطالعه :شهرداري رشت)

و  2/902بهدست آمده است که از سط خطا بزرگتار اسات .بناابراین ،نگارش زناان و

813

با توجه جدول  ،7ميانگين نمره نظرات پاسخگویان براساس سن ،مدرک تحصيلی و
سابقه کاري در چهار گروه مختلف ،در تفاوت معناداري ندارد.

 .5بحث و نتیجهگیري
همانطور که بيان شد ،نتایج نشان داد رابطه معنااداري باين دو ساب

مهام مادیریت و

رهبري یعنی سب هاي مشورتی و مشارکتی با سالمت سازمانی معنادار اسات؛ اماا باين
سب
811

رهبري خيرخواهانه با سالمت سازمانی رابطه معناداري وجود ندارد .نتایج آزماون

تی ت نمونه نشان داد وضعيت ساالمت ساازمانی شاهرداري رشات در ابعااد روحياه،
نوآوري ،مشارکت در تصميمگيري ،تعهد و استقالل ،مسير هدف ،وفااداري ،یگاانگی و
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سازگاري و توسعه و کارایی در وضعيت مطلوبی قرار دارد .بنابراین ،براساس یافتاههاا،
میتوان ادعا کرد شهرداري رشت در وضعيت سالمی به سار مایبارد .همچناين ،نتاایج
نشان داد نگارش مادیران زن و مارد نسابت باه ساب

رهباري آمراناه و خيرخواهاناه

(دلسوزانه) متفاوت است ،ولی درباره سب هاي رهباري مشاورتی و مشاارکتی تفااوت
معناداري وجود ندارد .همچنين ،نظرات مدیران براساس سن ،مدرک تحصيلی و ساابقه
کار نشان داد گرایش با بهکارگيري چهار سب

رهبري در آنها یكسان اسات .بناابراین،

با توجه نتایج ،پيشنهادهاي زیر بيان میشود.
 مدیران باید توجه بيشتري به مشارکت کارکنان در امور ،افزایش تعهد و استقالل
آنها و تقویت روحيه کارکنان در ساازمان داشاته باشاند و اقادامات الز را باه
منظور افزایش و بهبود این موارد انجا دهند.
 فرهنگ حاکم بر سازمان باید مروج مشارکت کارکنان در امور و تمایا مادیران
به بهکارگيري سب هاي رهبري مشارکتی ،حتای مشاورتی باشاد زیارا فرهناگ
حاکم بر سازمان نقش بسزایی در موفقيت سب

رهبري مدیران دارد.

 فراهمکردن شرایط براي بروز نوآوري درسازمان اهميت بااالیی دارد؛ از ایان رو،
مدیران ،کارکنان را در بهکارگيري روشهاي جدید در انجا دادن کارهاا ترغياب
کرده ،تنوع و گوناگونی دیدگاههاي آنها را تشویق کنند و برنامه منساجمی باراي
شناسایی خالقيت کارکنان و در نتيجه ،حمایت از آن داشته باشند.

 با ایجاد فرصتهاي آموزشی ،زمينه تقویت و رشد استعداد و خالقيت کارکنان را
فراهم کنند و با پرورش و ترویج فرهنگ ،چشمانداز و سرنوشت مشترک ،داشتن
ساعات شاناور کااري و حاذف محادودیتهااي زماانی کاار ،حاذف مقاررات
دستوپاگير ،افزایش مدیریت غيرمتمرکز و تفویض اختيار ،زمينه بروز خالقيت و
نوآوري در کارکنان را فاراهم کنناد و باراي بااالبردن روحياه و تأکياد علمای و
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نوآوري براي افزایش سالمت سازمانی تالش کنند.
سط داناش عماومی و افازایش روحياه کارکناان در بهارهمنادي از ناوآوري و
خالقيت ،و ایجاد بستر مناسب براي گردش آزاد اخبار و اطالعات بسيار اهميت
دارد .اگر جریان اطالعات آزاد باشد ،یعنی هماه از اطالعاات ساازمان باه یا
اندازه مطلع باشند ،در نتيجه ،فاصله قادرتی کاه در اثار داشاتن اطالعاات باراي
اشخاص به وجود میآید ،کاهش مییابد.
 براي بهبود توسعه وکارایی ،باید فرصتهاي الز براي رشد حرفهاي کارکناان را
فراهم کرد وآنها را براي شرکت در دورههاي بازآموزي تشویق و حمایت کنند و
نسبت به ایجاد اعتماد و اطمينان درباره حفظ استقالل و اختيارات کاري ،نداشاتن
نگرانی از بيان افكار و نظرات ،ارتقاي شاغلی براسااس شایساتگی ،عادالناهباودن
عزل و نصبها ،امكان بهکارگيري تخص

ها و مهارتها ،حمایات ساازمانی در

اختيارت اقدا کنند .در صورت بیتمایلی مدیران به مشارکت کارکناان در اماور،
بهکارگيري نظرات کارکنان و مشورت با آنها در تصميمگيريها ضرورت دارد.
 حمایت و تقدیر از کارکنان با عملكرد خاوب ،حمایات از تحقياق و توساعه در

1

برابر تهدیدات شغلی ،نگراننبودن درباره اشتغال دائم و مشخ

باودن وظاایف و

تبیین رابطه سبکهاي رهبري مديران و سالمت سازماني (مورد مطالعه :شهرداري رشت)

 ایجاد بستر مناسب به منظور افزایش حس استقالل در سازمان ميان اعضا ،ارتقاي

سازمان ،تشویق کارکنان براي بيان ایدههاي جدید و نوآورانه در سازمان ،توساعه
کارها توسط خود کارکنان و دخالتنكردن مادیران وآزادي کارکناان در گاردش
شغلی و تصدي مشاغ مختلف در سازمان را مایتاوان باه عناوان راهكارهااي
افزایش سالمت سازمان در نظر گرفت.
811
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