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چکیده:
این تحقیق به بررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر در منطقه جنوب استان کرمان و ارائه راهکارهای
مناسب جهت اصالح وضعیت موجود میپردازد ،این پژوهش به لحاظ سطح تحلیال یاک مطالعاه از ناوع
توصیفی همبستگی میباشد .روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش روش پیمایشی بوده که در آن از ابازار
پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانوارهاای سااکن شهرساتانهای جناوب
استان کرمان میباشند که بر اساس اطالعات جمع آوری شده از اداره ثبت احوال استان کرمان تعاداد آناان
مجموعا  89138خانوار میباشند .در این تحقیق بر اساس محاسبات فرمول حجم نمونه (فرماول کاوکران)
تعداد  384خانوار بعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشاهای چناد
مرحلهای بر اساس تعداد کل جامعه آماری در هر یک از شهرستانهای جنوب استان کرمان ،جهت تکمیال
پرسشنامهها استفاده شده است .در این تحقیق جهت سنجش متغیرهای تحقیق با الهام از نظریههای مطارح
شده در چارچوب نظری و تعاریف نظری عملی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده .که میازان روایای
آن  1/874و میزان اعتبار آنها بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با  1/869محاسبه و مورد تایید قرار
گرفته است .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان میدهد که بین ساه گاروه (عوامال اجتمااعی،
عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی) با گرایش به قاچاق مواد مخدر در منطقه جناوب اساتان کرماان رابطاه
معنادار وجود دارد همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره در این تحقیق نشان میدهند عمادهترین
عوامل تأثیر گذار بر گرایش به قاچاق مواد مخدر در مردم جنوب استان کرمان برحسب میازان همبساتگی
به ترتیب اولویت عبارتند از :عوامل اقتصادی با وزن بتای ( ،)1/454عوامل اجتماعی با وزن بتای ()1/392
و عوامل فرهنگی با وزن بتای ( )1/314میباشند که در حدود ( 1/854درصد) واریانس ،گرایش به قاچااق
مواد مخدر در جنوب استان کرمان را تبیین مینمایند.

واژههای کلیدی :قاچاق مواد مخدر ،جنوب استان کرمان ،راهکارهای اصالح وضعیت موجود

 - 1کارشتتناس ارشتتد جامعتته شناستتی دانشتتگاه آزاد استتومی وارتتد کهنتتو  ،ایتتران( ،نویستتنده مستت ول -51132115334-
trafice_safety80@yahoo.com

 - 2عضو هی ت علمی دانشگاه آزاد اسومی وارد کهنو  ،ایران،
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مقدمه و بیان مسئله
رهبری دانش ابزاری ضروری برای اداره بهتر سازمانهاای عصار اطالعاات در دهاه اخیار
محسوب میشود که اساتفاده از آن باه سارعت درحاال رشاد و گساترش اسات .اماروزه
سازمانها در مواجهه با انبوه پیچیدگیها ،عدم اطمینان محیطی و آسیبهای جباران ناپاذیر
ناشی از تصمیمات اشتباه ناگزیر بهبهرهگیری از دانش خواهند بود .به عبارت دیگر ،رهبری
صحیح دانش در سازمانهای عصر کنونی ضرورتی راهبردی و انکاار ناپاذیر بارای تعاالی
سازمان و کارکنان آن است .رهبری دانش در ساازمان پلایس نیاز محرکای تاأثیرگاذار بار
قابلیتهای زیرساختی و فرایندی ،زمینه ساز حف و توسعه سرمایه فکری ساازمان ،عامال
بهبود عملکرد ،یادگیری مستمر و پویا و افزایش نو آوری در سطوح خرد و کاالن ساازمان
برای کسب و حف اعتبار و مقبولیت پایدار پلیس اسات .اگار ساازمان بتواناد باهموقعیتی
دست یابد که بیشتر مدیران و کارکنان آن صاحب تفکری راهبردی شوند و نوآوری نیاز باه
طور راهبردی بنگرند و در قالب آن شناختی بهتر از کال ساازمان و محای فعالیات آن باه
دست خواهند آورد و برای دستیابی به چشمانداز مطلوب و تطبیاق ساازمان باا محای باه
خالقیت و نوآوری دست خواهند زد (مشهدی کردی.)3 :9388 ،
الزمه رشد و توسعه همه جانباه جامعاه داشاتن ساازمانهاای ساالم و پویاسات ،ویژگای
سازمانهای سالم تنها در داشتن سود و منفعت زیاد یا تعداد کارکناان و مادیران آن نیسات
بلکه سازمان سالم ،سازمانی شامل نیروی انسانی خالق ،ساازنده و متعهاد اسات .ساازمان
سالم با نیروهای مانع درونی و بیرونی به طور موفقیات آمیازی برخاورد و آنهاا را بطاور
اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میکند (ربیعی و بیگدلی:9351 ،
.)91
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ضرورت پژوهش در مورد تبیین نقش سبکهای رهبری دانش در افزایش سالمت سازمانی
را میتوان از چند جهت قابل بحث دانست :از یک ساو دساتیابی باه رویکردهاای جدیاد
پلیس مبنی بر تحقق پلایس جامعاه محاور و مشاارکت دادن ماردم و کارکناان در تصامیم
سازیها و تصمیم گیریها ،مستلزم افزایش ساالمت ساازمان و کااهش فسااد در ساازمان
است و از طرفی پلیس به عنوان نماینده حاکمیت ،در اجرای آرمانهای نظاام ،کاه در راس
آن ساالمت ساازمانی و خادمترساانی مضااعف بااهمردم پایش بینای شاده اسات نقااش
مهمیدارد .سالمت سازمانی ،سازمان را قادر باه تطبیاق باا محای و دساتیابی باه اهاداف
می سازد .تحقق این موضوعات با هدایت و رهبری فرماندهان و مدیران در بستری ساالم و
مناسب امکانپذیر است تا بتوان در توفیق روزافازون پلایس در تحقاق رساالت و اهاداف
سازمانی قدمهایی برداشت .پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه سبکهای رهبری دانش
با سالمت سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان کرمان) باه دنباال پاساخی بارای ایان
سئوال است که چه رابطهای بین سبکهای رهباری داناش باا ساالمت ساازمانی کارکناان
وجود دارد؟
پیشینه و مفاه
رهبری :الوانی( )9388رهبری را چنین تعریف میکند :رهبری فرایندی است که ضامن
آن مدیریت سازمان میکوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر ،انجام سایر وظایف خود را
در تحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را از روی میل و عالقه به انجام وظایفشان
ترغیب نماید.
سبک رهبری :طریقی که رهبر از نفوذش برای کسب اهداف اساتفاده مایکناد سابک
رهبری مینامند .به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهباری گویناد.
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سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نفوذ خود و کارکنان است به عبارتی سبک
رهبری :معادل روشی است که رهبر به وسیله آن کارکنان پیرامون را تحات نفاوذ خاود در
میآورد (خسروجردی.)95 :9356 ،
رهبری دانش :عبارت اسات از ایجااد فراینادهای الزم بارای شناساایی و جاذب داده،
اطالعات و دانش مورد نیاز سازمان از محی درونی و بیرونای ساازمان و انتقاال آنهاا باه
درون تصمیمات و عملیات سازمانی (ویگ.)6 :2112 ،9
سالمت سازمانی :سالمت بهمعنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگانیسم اسات .صارف
نظر از اشکاالتی کهمفهوم ارگانیسم پنداری سازمان و ناوع آرماانی باودن مفهاوم ساالمت
کامل به بار میآورند .رویکرد سالمت سازمانی از لحاظ فهم پویایی سازمانها و پژوهش و
کوشش جهت بهسازی آنها ،مزایای علمی قابل مالحظهای دارد (عالقهبند.)94 :9378 ،
بذرافشان ( )9352در پایاننامه کارشناسی ارشد خاود تحات عناوان «رابطاهبین سابکهای
مدیریت با سالمت سازمانی و استرس شغلی کارکناان آماوزش پارورش ناحیاه  4شایراز»
بهبررسی سبکهای مدیریتی در دو بعد رابطهمادار و ضاابطهمدار باا ساالمت ساازمانی و
استرس شغلی پرداخته است و نتایج آن نشان داد بین سبک مدیریتی رابطهمدار باا ساالمت
سازمانی رابطهمعکوس و معنادار و بین سبک مادیریتی ضاابطهمدار باا ساالمت ساازمانی
رابطهمستقیم و معناداری وجود دارد.
حیدری ( )9359درپژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه سبک رهبری مادیران باا ساالمت
سازمانی در کالنتریهای فرماندهی انتظامی شهرستان همدان» به این نتیجه رسید که غیر از
نبودن رابطه معنادار بین سبک رهبری دستوری و ساالمت ساازمانی در ساایر سابکهاای
رهبری با سالمت سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
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نتیجه تحقیق خاکسار ( )9385نشاان دهناده تاأثیر قاوی سابکهای مادیریتی و یاادگیری
سازمانی بر توانمندسازی کارکنان نیروی انتظامی استان همادان میباشاد .وی نتیجاهگرفت
که میزان تأثیر سبک مشارکتی بر یادگیری سازمانی و بار توانمندساازی کارکناان باهمراتب
بیشتر از سبک آمراناه میباشاد و سابک آمراناه در تعادادی از ابعااد توانمندساازی مانناد
احساس معناداربودن و احساس اعتماد به دیگران ،تأثیر چندانی ندارد ،در حالی کاه سابک
مشارکتی بر روی کلیه ابعاد یادگیری سازمانی و توانمند سازی تأثیر دارد.
زائریامید ()9351درپژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر سبک رهبری مادیران بار انضاباط
کارکنان کالنتریهای استان تهران» به این نتیجه رسید کههر چهار سبک رهبری مورد مطالعه
فرماندهان و مدیران کالنتریهای فاتب برانضباط کاری کارکنان تأثیردارد و منجر باه تائیاد
هرچهار سبک مدیریتی مذکور بر انضباط کارکنان شده است.
سرخوش ( )9354در پایاننامه کارشناسیارشد خود تحت عنوان «بررسی تاأثیر سابکهای
رهبری (تحولآفرین ،تبادلی و عدممداخلهگر) بر توانمندسازی روانشناختی نیروی انساانی»
نشان داد سبک رهبری عدممداخلهگر دارای یک اثر معنادار بر توانمندساازی روانشاناختی
کارکنان نیست بنابراین نتایج میتوان استدالل کرد که بهترین سبک رهبری در محای هاای
نظامی و شبه نظامی سبک رهبریتبادلی است.
بر اساس تحقیق گودرزی ( )9384مشخص شاد کاه سابک رهباری غالاب باین ر ساای
کالنتریهاای تهارانبازرگ وظیفهمادار اسات و باین سابک رهباری رابطهمادار ر ساای
کالنتریهای فاتب و رضایتمندی کارکنان رابطه وجود دارد.
نتایج تحقیق پورمراد ( )9383حاکی از آن است کهبین ر سای کالنتریهاای تهاران بازرگ
رفتار رابطهمادار ،و رفتاار وظیفهمادار قاوی اسات و سابک رهباری غالاب باین ر ساای
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کالنتریها ،وظیفهمدار میباشد و بین سبک رهبری ر سای کالنتاریهاا و رضاایتمنادی
مراجعین رابطه وجود دارد.
براسون و ماتئوسن )9553(9نیز در تحقیق خود که تحت عنوان «تصامیم گیاری مشاارکتی
بین مدیر و معلمان» انجام دادهاند به این نتیجه رسایدند ،مادیری کاهمعلمان را در تصامیم
گیریها مشارکت میدهد ،حسن اعتمااد را در ساازمان افازایش میدهاد و از تضااد باین
معلمین و همچنین با مدیر جلوگیری میکند.
جاهد ( )9384به نقل از الیدن و کلینگل )2111(2با توجهبه یافتههای تحقیق آماری کاه در
مورد ارزیابی سالمت سازمانی دانشکده آموزش عالی انجام دادهاند ،یاازده عامال ( 99بُعاد
جداگانه اما مارتب باههم) را شاامل ارتبااط ساالم ،مشاارکت و درگیرباودن در ساازمان،
وفاداری ،تعهد ،اعتبار یا شهرت مؤسسه یا ساازمان ،روحیهمناساب در ساازمان باه وسایله
فضایی دوستانه ،رعایت اخالقیات ،شناسایی یاا بازشناسای عملکارد ،مسایرهدف ،رهباری
درست ،بهبود یا توسعه کارآیی کارکنان ،کاربرد درست منابع برای سالمت سازمانی تحات
عنوان عوامل سالمت ساازمانی برشامردهاند .الیادن و کلینگال ( )2111معتقاد بودناد کاه
سالمت سازمانی مفهوم تقریبا تازهای اسات و تنهاا شاامل تواناایی ساازمان بارای اجارای
وظایف ،مؤثر نیست بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود نیز میشود.
ادوارد )2118(3در رساله خود با عنوان تأثیر «بررسی رابطهبین رهباری تحاوّلی و ساالمت
سازمانی در مدارس ابتدایی کالونیای جنوبی» به این نتیجه رسید کاهبین رهباری تحاوّلی و
سالمت سازمانی مدارس ابتدایی ارتباط مثبت و معناداری هست .نتایج نشاان میدهاد کاه
سبک رهبری درک شدهبر سالمت درک شده سازمان تأثیر دارد.
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در پژوهشی که در گروه علمی تحقیق وتوسعه کشور کره انجام شد ،این نتاایج باه دسات
آمدکه بین رهبری تحول آفرین با خالقیت زیردستان رابطه مثبت و معناداری هسات نتاایج
پژوهشی که مهمتن( )2117تحت عنوان اثر سبکهای رهبری بار ساالمت ساازمانی انجاام
داد ،نشان میدهد که رهبری تحول آفرین تأثیرات ژرفی بر رضایت شغلی معلماان دارد در
حالی که رهبری تحول آفرین مدیران به طور مستقیم و از طریق رضایت شغلی معلمان باه
طور غیر مستقیم بر سالمت سازمانی مدرسه اثر میگذارد.
گارسیامورالیس9و همکاران( )2118درپژوهش خودتحت عنوان «تأثیر رهبری تحول آفارین
برعملکردسازمانی ازطریق دانش و نوآوری» به این نتیجه دست یافت کهبین رهبری تحاول
آفرین و نوآوری سازمانی هم مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق تأثیر بر یادگیری سازمانی
رابطه هست.
جانگ و هارتوک )2117(2در پژوهشی نشان دادند که رفتارهاای نوآوراناه و تفکار خاالق
اعضای یک سازمان تحت نوع برخورد مدیریت با اعضای سازمان اسات و ناوع برقاراری
ارتباط مدیران با کارکنان سازمان نقش محوری دارد.
 هانا دولوریرت و دیوید انلوی )2193(3پژوهشی درباره رابطهمدیریت داناش ساازمانی ورهبری با ابعاد (تحولی ،تبادلی و رهبری منفعل -اجتناب) از طریق بررسی مادیران داناش
اصلی سازمانهای فنآوری ارتباطاات و اطالعاات 4انگلایس انجاام دادناد .پاژوهش نشاان
میدهد که براساس مجموعاهای از همبساتگیهای معناادار باین مولفاهها و ابعااد رهباری
تحولی ،تباادلی و انفعاالی -اجتناابی و فعالیات مادیریت داناش یاک مادل چناد متغیاره
رگرسیونی ایجاد شد.
1
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مبانی نظری
مدیریت سازمان :نخستین و مهمترین عامال پویاا و توانمندسااز ساازمان مادیریت آن
است .مدیریت عامل حیاتی است که بتواند حرکت و پویاایی ساازمان را باه وجاودآورد و
عامل کلیدی در پیشبرد عملکرد کال ساازمان تلقای میشاود .جلوههاای باروز ارزشهاا،
شایستگیهای مدیریت درانجام قضاوتهاا و داوریهاای مادیریت اسات .ساازمان بارای
دستیابی به انتخابهای راهبردی اثر بخش ،نیازمند قضاوتهاای درسات مادیریت اسات.
زیرا مدیران ارشد تصمیم گیران راهبردی هستند .از آنجا کهمیزان شنوایی سطح احسااس و
ادارک و نیز سطح بازخورد تجارب در فرآیند تصمیم گیاری باه توانمنادیهاای مادیریت
بستگی دارد ،مدیریت یک تنهمسائول تماامی حرکات و پویااگراییهاای ساازمان قلماداد
میشود (پریم9و همکاران.)9559 ،
سبک رهبری :رهبری فرایند نفوذ در پیروان برای دستیابی به نتایج ماورد نظار اسات
(رابینز .)9356 ،2چگونگی این نفوذ بر پایههای رفتارها ویژگیهای ذاتای رهبار ،ادراکاات
پیروان و زمینهای که در آن فرایند نفوذ رخ میدهد ،تشریح میشود .رهبران ،فرهنگ سازی
میکنند و نقش اساسی آنان اثرگذاری بر دیگران است ،به گونهای کاههادفهاای از پایش
تعیین شده را مشتاقانه دنبال کنند.
سبک رهبری را میتوان شیوه استفاده رهبر از قدرت برای اعمال نفوذ بر دیگاران تعریاف
کرد (رابینز .)9356 ،رهبری دید کلی مدیریت در انجام وظایف ،کار کردهای تصمیمگیری،
روشهای ایجاد انگیزش و الگوهای ارتباطی است .پس از جنگ جهانی دوم ،پژوهشهاای
متعددی بهمنظور تعیین الگوها یا شیوههای مؤثر و مطلوب رهبری به عمل آماده اسات .در
1
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چهار گوشه گیتی جستجویی پیگیر ،برای یافتن کسانی که دارای آن نوع از تواناایی باشاند
که آنها را به رهبری مفید و مؤثر قادر کند ،در جریان است .این کمبود رهبری مؤثر ،تنهاا
به تشکیالت اقتصادی محدود نمیشود ،بلکاه در تعلایم و تربیات ،حکوماتهاا ،بنیادهاا،
کلیساها و همه انواع دیگر سازمانها به چشم میخورد .بنابراین وقتی ما کمبود اساتعداد و
قریحه رهبری را در جامعه خود تقبایح مایکنیم ،صاحبت ماا بار سار نداشاتن مردمیکاه
تشکیالت اداری را پر کنند نیست .آنچه که ما را عذاب میدهد کمبود کسانی است کهمایل
باشند نقش برجسته رهبری را در اجتماع ما بر عهده گیرند و بتوانند کار را بصاورتی مفیاد
و مؤثر انجام دهند .اصوال رهبری را هنر نفوذ در دیگران میدانند .بدین معنی که پیروان باه
دلخواه نه از روی اجباار ،از رهبار اطاعات میکنناد .در ضامن رهباری یکای از وظاایف
مدیریت است ،بنابراین فرد میتواند دارای این هنر باشد بدون این که قادر باشد هدفهای
سازمانی را تحقق بخشد (مدیر نباشد) .اما احتماال فرد ممکن است مدیر منظمی باشد ولای
کارکنان از روی ترس و اجبار وظایف خودشان را انجام دهند (رهبر نباشد) .عالوهبر نفوذ،
رهبری بر حسب فرایندهای گروه ،شخصیت ،خشنودی ،رفتارهای به خصاوص ،ترغیاب،
قدرت ،حصول هدف ،تعامل ،تمایز نقش ،ابداع ساختار ،و یا ترکیبی از دو یا بیشتر ایانهاا
تعریف شده است (باس .)9551 ،9آنچه اهمیت دارد تفسایر رهباری باهموجب چاارچوب
نظری خاص و تشخیص اثر بخش بودن کار رهبری است.
سالمت سازمانی
سالمت سازمانی ،وضعیتی است که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تأمین اهاداف ساازمان
را به طور مطلوب داشته و میتوانناد انحاراف از هنجارهاای ساازمانی و قاانونی و مواناع

.Bass
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اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر الزم و باه هنگاام را بارای رفاع آنهاا
لحاظ نمایند (هدایت نژاد و طاهری.)9 :9388
هنگامی که روحیهی فردی یا گروهی در سازمان وجاود نداشاته باشاد ،ساازمان باه گوناه
ناهماهنگ ،ناپیوسته و از هم گسیخته عمال مایکناد ،هرقسامتی از آن باه ساویی کشایده
میشود و بدین گونه شرایطی پیش میآید کهبرای عملکارد ساالم یاک ساازمان خطرنااک
است (صالحیان ،رباطی.)76 :9387 ،
نخستین گام این است کهبپذیریم سالم ساختن ساازمان ،مثال بسایاری دیگار از جنباههای
موفقیت ،در عالم نظر ساده اما در عمل دشوار است .سالم ساختن سازمان مستلزم پایبنادی
فوقالعاده ،جسارت و استقامت است .با این همه به تفکر بغرنج و تجزیه و تحلیال نیاازی
نیست .در واقع آنچه مهم است سادهسازی امور است .حتای میتاوان آن را در یاک بارگ
خالصه کرد .گام دوم خبره شدن در این اصول و کاربست آنها به طور روزانه است.
عباس زاده ویژگیهای سازمانی که جو سالمیدارد را به شرح زیر بیان میکند:
در مبادله اطالعات قابل اعتماد است؛ دارای قابلیت انعطاف و خالقیت برای ایجاد تغییرات
الزم برحسب اطالعات به دست آمده است؛ نسبت به اهداف سازمان دارای یگانگی وتعهد
است؛ حمایت داخلی و آزادی از ترس و تهدید را فراهم میآورد ،زیرا تهدیاد باه ارتبااط
خوب و سالم آسیب میرساند ،قابلیت انعطاف را کاهش داده و به جای عالقه به کل نظام،
حفاظت از خود را تحریک میکند (عالقهبند.)99 :9378 ،
در تعریف مایلز ( )9565از سالمت سازمانی آمده است «سالمت سازمانی باه دوام و بقاای
سازمان در محی خود و سازگاری با آن ،ارتقاا و گساترش تواناایی خاود بارای ساازش
بیشتر اشاره دارد».
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سازمان سالم ،سازمانی است کاه در مبادلاه اطالعاات قابال اعتمااد اسات ،دارای قابلیات
انعطاف و خالقیت برای ایجاد تغییرات الزم بر حساب اطالعاات باه دسات آماده اسات،
نسبت به اهداف سازمان دارای یگانگی و تعهد است .حمایت داخلای و آزادی از تارس و
تهدید را فراهم میآورد زیرا تهدید به ارتبااط خاوب و ساالم آسایب مایرسااند ،قابلیات
انعطاف را کاهش داده و به جای عالقه به کل نظام ،حفاظت از خاود را تحریاک مایکناد
(جاهد.)997 :9384 ،
چارچوب نظری
مایلز معتقد است سالمت ساازمانی عباارت اسات از تواناایی ساازمان بارای داوم و بقاا
سازمان در محی خود و سازگاری با آن .سالمت سازمانی منجر به رشد ،توسعه و پویاایی
سازمان شده و کیفیت خدمات و محصوالت را بااال بارده و در نهایات منجار باهبهرهوری
میشود (هوی و میسکل .)448 :9382 ،9سالمت سازمانی برای هر سازمانی ضروری اسات
و مدیران باید برای توسعه آن در سطح ساازمان تاالش کنناد .زیارا ساالمت ساازمانی در
ادارات عالوه بر تأثیرگذاری مثبت بر سالمت روانی کارکنان و افزایش انگیزه آنها ،موجب
آرامش و جو مناسب در سازمان و در نهایات رضاایت شاغلی کارکناان میشاود (سالطان
حسینی.)71 :9385 ،
در پژوهش حاضر سبکهای رهبری دانش بر اساس مدل ارایه شاده توسا لای و چاوی
( )2113که عبارتند از سبک پویا ،سبک انفعالی ،سبک نظامگرا و سابک انساانگرا و ابعااد
سالمت سازمانی از نظر مایلز ( )9553مورد بررسی قرار میگیرد .مایلز ویژگیهای سازمان
سالم را در تأمین سه نیاز اصلی یعنی -9 :نیازهای وظیفهای سازمان  -2نیاازهاای بقاا -3
نیازهای رشد و توسعه سازمان ،دانسته و با توجهبه این سه نیاز ،ابعاد ساالمت ساازمانی را
1
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شامل  91مورد زیر میداند که عبارتند از :تمرکز بر اهداف ،شایساتگی ارتباطاات ،براباری
قدرت ،کاربرد منابع ،انسجام و همبستگی ،نوآوری ،استقالل ،انطباق باا محای  ،شایساتگی
حل مسئله و روحیه.
مدل تحقیق

منبع مؤلفه های سبک رهبری دانش
لی و چوی ()3002

روش پژوهش
پژوهش حاضر با ماهیت توصیفی -پیمایشی میباشد از نظر هدف تحقیق کااربردی اسات
واز نظر ماهیت تحقیق همبستگی است و در آن از روش تحقیق کمی استفاده میگردد.
در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شدهاسات و در ایان پاژوهش حجام
نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 297محاسبه شده است .از آنجایی کاه پاژوهش
حاضر با ماهیت توصیفی -پیمایشی از انتخاب جامعه و نمونه آماری ضمن انجام مصااحبه
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با اهل خبره و کارشناسان ،برای جمعآوری اطالعات مورد نظار در بحاث مباانی نظاری و
ادبیات تحقیق بهمنظور آزمون فرضیات با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری نظر سانجی
گردیده است .ابزار گردآوری دادههای این پژوهش از دو پرسشنامه سبک رهبری داناش و
پرسشنامه سالمت سازمانی میباشد .در این پژوهش از روایی همگرا نیز بهره گرفتاه شاده
است .بارای تعیاین روایای همگارا از شااخص میاانگین واریاانس اساتخراج شاده()AVE
استفادهمیشود .در مورد روایی همگرا پژوهش هر چه این مقادار بازرگتار از  1.4باشاد،
روایی پژوهش بیشتر است .با توجهبه اینکه تمام اعاداد( )AVEنزدیاک و بازرگتار از 1.4
میباشد ،روایی عوامل مناسب ارزیابی میشود .میزان روایی پرسشانامه ساالمت ساازمانی
توس رضایی( 1/87 )9352به دست آمد .پایایی و اعتبار پرسشانامههای ایان پاژوهش باا
محاسبه آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفتهاست .مقدار ضاریب آلفاای کرونبااخ کال
1/853به دست آمد که نشان دهنده وجود پایایی باالیی برای پرسشنامهها است.
تجزیه و تحلیل دادههاا باا اساتفاده از شااخصهاای مرکازی همچاون میاانگین ،میاناه و
شاااخصهااای پراکناادگی انحااراف معیااار و ...آزمااون نیکااویی باارازش و همچنااین
آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره انجام شده است .در نهایات از
نرم افزار اسپی اساس  21برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میشود.
یافتههای تحقیق
توصیف جمعیت شناختی
یافتههای تحقیق نشان میدهد که ( 53/9درصد) افراد نمونهمرد مایباشاند 68/7( .درصاد)
افراد نمونه دارای سن بین  39تا  41سال مایباشاند و ( 63/6درصاد) افاراد نموناه دارای
تحصیالت لیسانس میباشند 79/5( .درصد) افراد نمونه دارای سابقه خدمت بین  99تاا 21
سال هستند.
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تجزیه و تحلیل آمار استنباطی
وضعیت متغیر سبک رهبری دانش
نمرهمتغیاار ساابک رهبااری دانااش از طریااق محاساابه جمااع نمرههااای همااه سااوالهااای
پرسشنامهمیزان سبک رهبری (سبک رهبری پویا ،سبک رهباری نظاامگارا ،سابک رهباری
منفعل و سبک رهبری انسانگرا) حاصل شده است و برای توصیف این متغیر نمرات آن به
سه رده پایین ،متوس و باال تقسایم گردیاد .از باین  297نفار ماورد بررسای 4 ،نفار(9/8
درصد) وضعیت سبک رهبری را پایین 78 ،نفر( 39/5درصاد) متوسا و  939نفار (62/2
درصد) وضعیت سبک رهبری را باال ذکر کردهاند.
جدول شماره  :3توزیع فراوانی وضعیت سبک رهبری دانش
وضعیت سبک

فراواني

درصد

درصد فراواني

فراواني
1/1

تجمعي
1/1
32/1

رهبری دانش
پایین

6

متوسط

21

30/1

باال

130

42/2

42/2

کل

212

155/5

155/5

وضعیت متغیر سالمت سازمانی
نمرهمتغیر سالمت سازمانی از طریق محاسبه جمع نمرههای همه سوالهای پرسشانامهمیزان
سالمت سازمانی حاصل شده اسات و بارای توصایف ایان متغیار نمارات آن باه ساه رده
نامناسب ،متوس و مناسب تقسیم گردید .از بین  297نفر مورد بررسی 93 ،نفر ( 6درصد)
وضعیت سالمت سازمانی نامناسب 967 ،نفر ( 77درصد) متوس و  37نفار (97/9درصاد)
وضعیت سالمت سازمانی مناسب ذکر کردهاند.
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جدول شماره  :0توزیع فراوانی وضعیت سالمت سازمانی
وضعیت سالمت
سازماني

فراواني

درصد
فراواني

درصد
فراواني
تجمعي
4/5

نامناسب

13

4/5

متوسط

142

22/5

12/1

مناسب

32

12/1

155/5

کل

212

155/5

-

جدول شماره  :1آمارههای آزمون کلموگرف اسمیرنف برای
بررسی فرض نرمال بودن بودن متغیرها
متغیر

آزمون کلموگرف
اسمیرنف

معنيداری

سبک رهبری دانش

1/061

5/512

سومت سازمانی

5/153

5/311

با توجهبه اینکهمعنیداری آزمون کلموگرف اسمیرنف در یکی از متغیرهاا بیشاتر از ساطح
 1/19میباشد بنابراین فرضیه صفر رد نمیشود در نتیجهمیتوان گفت تنها متغیار ساالمت
سازمانی دارای توزیع نرمالهست بنابراین جهت آزمونهمبساتگی فرضایههاای تحقیاق از
ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بصورت همزمان استفاده شدهاست.
فرضیه اصلی
سبک رهبری دانش با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان رابطه دارد.
 :H1سبک رهبری دانش با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان رابطه ندارد
 :H9سبک رهبری دانش با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان رابطه دارد.
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تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اساپیرمن باین
دو متغیر سبک رهبری دانش و سالمت سازمانی به ترتیب برابر  1/457و  1/493و با مقدار
( pمعنیداری)  1/119و کوچکتر از سطح معنایداری  1/19هساتند؛ لاذا در ایان ساطح
فرض  H 0یعنی عدم وجود رابطه رد میشود و در نتیجه سابک رهباری داناش باا ساالمت
سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان رابطه دارد.
جدول شماره  :0آمارههای آزمونهمبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه سبک رهبری
دانش با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان
سومت سازمانی

متغیر
آزمون
سبک

پیرسون
ضریب

رهبری همبستگی
دانش

5/612

اسپیرمن

معنیداری تعداد
5/551

212

ضریب

معنی

همبستگی

داری

5/603

5/551

وجود

نو

تعداد رابطه

رابطه

دارد

مستقی

212

فرضیههای فرعی
 -9سبک رهبری نظامگرای مدیران با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی اساتان کرماان
رابطه دارد.
 :H1سبک رهبری نظامگرای مدیران با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرماان
رابطه ندارد.
 :H9سبک رهبری نظامگرای مدیران با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرماان
رابطه دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اساپیرمن باین
دو متغیر سبک رهبری نظامگرا و سالمت ساازمانی باه ترتیاب برابار  1/44و  1/352و باا
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مقدار ( pمعنیداری)  1/119و کوچکتر از ساطح معنایداری  1/19هساتند؛ لاذا در ایان
سطح فرض  H 0یعنی عدم وجود رابطه رد میشود و در نتیجاه سابک رهباری نظاامگارای
مدیران با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان رابطه دارد.
جدول شماره  :7آمارههای آزمونهمبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه سبک رهبرینظامگرای
مدیران با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان
سومت سازمانی

متغیر
آزمون
سبک

پیرسون
ضریب

رهبری همبستگی
نظام-
گرا

5/665

معنی
داری
5/551

اسپیرمن
تعداد
212

ضریب

معنی

همبستگی

داری

5/312

5/551

وجود

نو

تعداد رابطه

رابطه

دارد

مستقی

212

جدول شماره  :6آمارههای آزمونهمبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه سبک رهبری
انسانگرای مدیران با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان
سومت سازمانی

متغیر
آزمون

پیرسون

سبک

ضریب

معنی

رهبری

همبستگی

داری

انسانگرا

5/655

5/551

اسپیرمن
تعداد
212

ضریب

معنی

همبستگی

داری

5/315

5/551

وجود

نو

تعداد رابطه

رابطه

دارد

مستقی

212

توجه :نتایج حاصل نشان میدهد با باال رفتن نمارات سابک رهباری انساانگرای مادیران،
میزان سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان نیز افزایش پیدا میکند که نشاان
از وجود رابطهمستقیم بین این دو متغیر است.
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 -3سبک رهبری انفعالی مدیران با سالمت سازمانی در فرمانادهی انتظاامی اساتان کرماان
رابطه دارد.
 :H1سبک رهبری انفعالی مدیران با سالمت سازمانی در فرمانادهی انتظاامی اساتان کرماان
رابطه ندارد
 :H9سبک رهبری منفعل مدیران با سالمت سازمانی در فرمانادهی انتظاامی اساتان کرماان
رابطه دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اساپیرمن باین
دو متغیر سبک رهبری منفعل و سالمت سازمانی به ترتیب برابر  1/39و  1/329و با مقادار
( pمعنیداری)  1/119و کوچکتر از سطح معنایداری  1/19هساتند؛ لاذا در ایان ساطح
فرض  H 0یعنی عدم وجود رابطه رد میشود و در نتیجه سابک رهباری منفعال مادیران باا
سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان رابطه دارد.
جدول شماره  :6آمارههای آزمونهمبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه سبک رهبری منفعل
مدیران با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان
سومت سازمانی

متغیر
آزمون

پیرسون

سبک

ضریب

معنی

رهبری

همبستگی

داری

منفعل

5/305

5/551

اسپیرمن
تعداد
212

ضریب

معنی

همبستگی

داری

5/321

5/551

وجود

نو

تعداد

رابطه

رابطه

212

دارد

مستقی

توجه :نتایج تحقیق نشان میدهد با باال رفتن نمرات سبک رهبری منفعال مادیران ،میازان
سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان نیز افازایش پیادا میکناد کاه نشاان از
وجود رابطهمستقیم بین این دو متغیر است.
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جدول شماره  :5آمارههای آزمونهمبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه سبک رهبری پویا
مدیران با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان

سومت سازمانی

متغیر
آزمون

پیرسون

سبک

ضریب

رهبری

همبستگی

پویا

5/013

اسپیرمن

معنیداری

تعداد

5/551

212

ضریب
همبستگی
5/623

وجود

نو

معنیداری

تعداد

رابطه

رابطه

5/551

212

دارد

مستقی

توجه :نتایج نشان میدهد با باال رفتن نمرات سبک رهبری پویای مدیران ،میازان ساالمت
سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان نیز افزایش پیادا مایکناد کاه نشاان از وجاود
رابطهمستقیم بین این دو متغیر است.
جدول شماره  :1ضرایب مدل رگرسیون رابطه سبک رهبری نظامگرا ،سبک رهبری انسانگرا ،سبک
رهبری منفعل و سبک رهبری پویای مدیران با سالمت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کرمان
برآورد استاندارد  βمقدارt

p- sig

1/203

5/551
5/211

متغیر

برآوردB

خطای معیار

ثابت

13/351

15/516

-

سبک رهبری نظامگرا

5/215

5/040

5/531

5/322

سبک رهبری انسانگرا

5/356

5/256

5/561

5/632

5/444

سبک رهبری منفعل

5/326

5/661

5/54

5/230

5/643

سبک رهبری پویا

1/100

5/600

5/611

6/521

5/551

اعتبار مدل با توجهبه اینکهمقدار آماره دوربین ا واتسون ( )D = 9/95در دامنه  9/9تاا 2/9
قرار دارد؛ لذا میتوان گفت خطاها ناهمبستهاند .همچنین با توجهبه عادم روناد خااص در
نمودار باقیماندههای استاندارد شده در برابر مقادیر برازش شده استاندارد ،دلیلی بر ناثابات
بودن واریانس خطاها پیدا نشده است.
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بحث و نتیجه گیری
الزمه رشد و توساعههمه جانباه جامعاه داشاتن ساازمانهاای ساالم و پویاسات ،ویژگای
سازمانهای سالم تنها در داشتن سود و منفعت زیاد یا تعداد کارکناان و مادیران آن نیسات
بلکه سازمان سالم ،سازمانی شامل نیاروی انساانی خاالق ،ساازنده و متعهاد اسات کاه از
روحیه وعملکرد خوبی برخوردار است و سازمان را قادر میسازد به اهداف خود برساد و
حتی موجب رشد و شکوفایی جامعه را نیز فراهم آورد( .ربیعی و بیگادلی .)9351 ،مناابع
انسانی توانمند و با انگیزه ارزشمندترین سرمایه سازمانها بوده و در صاورت بکاارگیری و
ترکیب مناسب ،ارزشیابی ،تثبیت یا جابجایی آنهاا بار مبناای نظاام شایساتگی میتواناد
کمبودهای احتمالی دیگر منابع را تا حدودی جبران نماید .فقدان سالمت ساازمانی در هار
سازمان موجب حذف یا فرار شایستگان ،اتاالف اساتعدادهای باالقوه و باالطبع آن کااهش
کارآیی میگردد.
درخصوص سبکهای رهبری دانش نظریات گوناگونی مطارح شاده امّاا آنچاه در همگای
مشترک است و به نوعی به آن اعتقاد دارند این است که سبک رهباری داناش متناساب باا
اقتضا زمان تغییر مییابد .و هیچ سبکی دائما برای یاک ساازمان مناساب نمیباشاد؛ پاس
سبک رهبری مدیران ،تابعی از شناخت آنان در انسان و ماهیت وجود انسان است .طبیعای
است که اگر انسان را موجودی تنبل ،تن پرور و فاقد مسئولیت بدانند و انگیزه اصالی او را
رفاه و مادیات تشخیص دهند ،طبعا در رهبری و اداره اماور سابکی برگزیاده میشاود کاه
متناسب با چنین پدیدهای باشد و برعکس اگار انساان را موجاودی فعاال ،مسائولیتجاو،
عالقمند و به کار و کوشش با داشتن انگیزههای معنوی بشناسند ،مسلما راه دیگاری بارای
هدایت او بکار خواهند گرفت (داگالس .)33 :9561 ،البته در مقابل این نظریه ،نظریه ثالثی
وجود دارد کهمعتقد است تمامی انسانها بدنبال انجام درست کارهاا هساتند اماا گاهاا باه
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دالیل مختلفی امکان آن فراهم نمیشود و نتیجه میگیرد که اثر بخشی رهبری را باا میازان
موفقیت سازمانها میتوان سنجید ،نه نگرش مدیر در اینکه انسان پدیدهای است تنبل و یاا
پرکار (سعیدی و نظری.)64 :9387 ،
همچنین میتوان چنین جمعبندی کرد که در اصل ،باید هر سه روش در کنار یکادیگر باه
کار گرفته شوند ،تا اثربخشی بهتری به دست آید .چرا که تاکنون بسیاری از ساازمانهاایی
که فق یکی از این روشها را باا توجهباه تعریاف و برداشتشاان از مادیریت داناش و
فرهنگ سازمانی خود محاور قارار دادهاناد .نتوانساتهاند باه خاوبی مادیریت داناش را در
سازمانشان بهکارگیرند ،اما برعکس سازمانهایی که ترکیبای از ایان ساه روش را باه کاار
گرفتهاند ،مدیریت دانش موفقی را در سازمان خود تجربه کردهاند.
نخستین گام این است که بپذیریم سالم ساختن سازمان ،مثال بسایاری دیگار از جنباههای
موفقیت ،در عالم نظر ساده اما در عمل دشوار است .سالم ساختن سازمان مستلزم پایبنادی
فوق العاده ،جسارت و استقامت است .با این همهبه تفکر بغرنج و تجزیه و تحلیال نیاازی
نیست .در واقع آنچهمهم است ساده سازی امور است .حتای میتاوان آن را در یاک بارگ
خالصه کرد .گام دوم خبره شدن در این اصول و کاربست آنها به طور روزانه است.
با توجهبه یافتههای تحقیق میتوان نتیجهگیری کارد کاهمحقّق توانساته پاساخ ساؤالهاا و
فرضیههای خود را که در یک راستا بار اسااس ادبیاات تحقیاق و مادل پیشانهادی مطارح
گردیدهبودند را به آزمون کارشناسان ،متخصصین و مدیران موصوف در تحقیاق گذاشاته و
ضمن تأیید و اثبات فرضیه اصلی (رابطه بین سبکهای رهبری دانش و سالمت ساازمانی)
همه فرضیات را ثابت و تأثیر هر کدام از آنها بر سالمت سازمانی ناجا نیز محارز گردیاد،
با عنایت به اینکه سبک رهبری پویا در این تحقیاق بهتارین سابک رهباری تشاخیص داده
شده است کهبا مصاحبههای انجام شدهبا خبرگان مشخص گردید:
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 -9نگاهمادی مدیران و کارکنان بهموضوع:
از نگاه افراد تکمیل کننده (نمونه آماری) پرسشنامه ،در صورت انجام امور با دستور آمراناه
رئیس ،فرد از نظر قلبی مشتاق به انجام کار نبوده و با توجهباه ایان کاهباز هام کاار انجاام
میشود ولی رضایت زیر مجموعه از انجام کار کم میباشد.
 -2ضعف همدلی و انسجام سازمانی:
ضعف همدلی و مقبولیت ردههای تخصصی از سوی یکدیگر (در راساتای انجاام اماور) و
کاهش توجهبه اهداف مشترک سازمانی باعث تقلیال انساجام ساازمانی وکام تاوجهی باه
اهداف مشترک سازمان از دیگر عوامل کاهش رابطه سبک رهبری باا ساالمت ساازمانی از
سوی نمونه آماری بوده است.
 -3انحصار طلبی در قدرت:
با توجهبه اینکه در حال حاضر اطالعات به عنوان یکی از منابع قادرت باه شامار مایرود
انحصار طلبی در قدرت باعث خواهد شد که افراد در حل مسایل کمتر مشارکت نمایناد و
اطالعات حل مسایل را بیشتر برای خود حف نمایند.
مقام معظم رهبری در گفت و شنودی صمیمانهبا جوانان ،خدمت باه جامعاه را باه عناوان
هدف معرفی کرده و فرمودند« :شما در جامعه ،هر شاغلی انتخااب کنیاد کهباه نفاع ماردم
باشد ،البد در آمدی هم دارد ،البد زندگی مناسبی هم همراه آن هست ،اما وقتی شما این را
انتخاب کردید کهبه جامعه خدمت بکنید برای اینکه امر الهی و دستور دینی را عمل بکنید،
خودتان را به آن هدف ،نزدیک کردهاید».
پیشنهادها
با توجه به ماهیت انسانی -اجتماعی فرآیند سالمت سازمانی و نقش سبکهای رهباری در
ایجاد زمینه و بستر مناسب ،برای افزایش سطح نمره سالمت سازمانی با رویکارد انگیزشای
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و روان شناختی و با توجه به یافتههای تحقیق ،پیشنهادهای ذیل برای توجه باه سابکهای
رهبری مورد استفاده و در نتیجه بهبود و افازایش ساالمت ساازمانی -کارکناان فرمانادهی
انتظامی استان کرمان ارائه میگردد؛ بنابراین پیشنهاد میشود کاه در ایان مرحلاه ،فرماناده
تمام دستورالعملها و نحوه انجام کارها را به آنها آموزش دهد (استفاده از سبک نظامگرا)
و در انجام مأموریتها ارشاد و راهنمایی کند (استفاده از سبک منفعل و انساانگرا) و پاس
از کسب تجربه و به دست آوردن توانایی انجام کار ،میتواند با آنان مشورت کند یا با آنان
در انجام کارها اختیارات الزم رابدهد (استفاده از سبک انسانگرا و پویا).
 -9از آنجاییکه عامل سبک رهباری پویاا باا  22/3درصاد بیشاترین تبیاین را در افازایش
سالمت سازمانی کارکنان دارد در نتیجه جهت توسعه این عامل میتاوان باه اماورات زیار
مبادرت ورزید:
 -9/9با برگزاری دورههای آموزشی و مدیریتی ،مدیران توانمندی جهات اساتقرار رهباری
دانش در فرماندهی انتظامی استان کرمان تربیت گردند.
 -2/9اهمیت توجههمزمان به دانش صریح وضمنی در یگانها ،به عنوان یکی ازضروریات
رهبری دانش پذیرفته شود.
 - 3/9برای افراد ،هویت شغلی ایجاد شود :بدین معنی که فرصت انجام دادن کل یک کاار
به کارکنان بدون هیچ گونه تبعیضی داده شود و افراد بتوانند بهبرنامهریزی ،اجرا و ارزیاابی
نتیجه تالشهای خود بپردازند.
 – 4/9مدیران بایستی از طریق ایجاد جوی از اعتماد و احترام یکسان و عادالنه ،کارکنان را
تشویق کنند به کاربرد همهمنابع در دسترس ،راهها و ابزارهای کساب اطالعاات داخلای و
خارجی و پیامدهای اخالقی تصمیمات خود را در نظر بگیرند.
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 - 9/9حمایت فردی از کارکنان :یعنی مدیران و رهبران نسبت به وضعیت فرد فرد کارکنان
شناخت و آگاهی داشته باشند و برای راهنمایی و آموزش آنان و بهبود عملکرد آنان زماان
کافی را اختصاص دهند .توجه فرد فرد به پیروان جزو کارکردهای موثر رهبر به شمار می-
رود.
 -2پیشنهاد میشود مدیران و رهبران در راستای تقویت هر چهبیشتر عامال سابک رهباری
نظامگرا که دومین رتبه تبیین مثبت و معنیدار را بر سالمت سازمانی با  99/3دارد به طارق
زیر عمل نمایند:
9/2پیشنهاد میشود مدیران برای انجام امورات با در نظر گرفتن شخصیت و درجه افاراد از
دستورات واضح و صریح استفاده نمایند.
2/2مستند سازی ،ذخیره و طبقهبندی جامع و مدون دانش ،با روشهای ناوین و مانظم باه
طور پیوسته ،در فرماندهی انتظامی استان کرمان انجام گیرد.
2/3آسانسازی ،تسهیل قوانین و مقررات و ضواب دست و پاگیر به منظور افازایش امکاان
دسترسی به دانش ذخیره شده توس کارکنان انجام شود.
 -3مدیران و رهبران در راستای تقویت هر چهبیشاتر عامال سابک رهباری انساانگرا کاه
سومین رتبه تبیین مثبت و معنیدار را برای سالمت سازمانی با  94/4درصد دارد باه طارق
زیر عمل نمایند:
9/3حمایت از ناوآوری وابتکاارات در ساازمان ،تشاویق کارکناان خاالق و ایجااد مراکاز
پژوهشی و تحقیقاتی فعال انجام شود.
اهتمام به ثبت و ضب تجربیات همکاران و دانش تخصصی آنها با استفاده از فناوریهاای
روز صورت گیرد.
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 -2/3راهنمایی الزم در مورد تصمیم گیری درباره چگونگی نحوه انجام کار و فرصت قابل
توجهی برای آزادی و استقالل در نحوه انجام کار را به کارکنان بدهند.
 -3/3مدیران تواناییها و خالقیتهای پیروان را ماورد شناساایی قارار داده و برناماههایی
برای توسعه این تواناییها تدوین نمایند.
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