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چکيده
زمينه :سالمت سازماني نشانه اي از کار در شرايط سالم و به حداکثر رسانيدن سالمتي و رفاه کارکنان است .عالوه بر
اين با توجه به عدم وجود مدل جامع ايراني-اسالمي سالمت سازماني در کشور ما پژوهش حاضر ميتواند به توسعهي
دانش بومي در اين زمينه بپردازد.
هدف :پژوهش حاضر تدوين و اعتباريابي مدلي براي ارزيابي سالمت سازماني در سازمان فني و حرفهاي استان فارس
بود.
روش پژوهش :اين پژوهش با استفاده از روش ترکيبي اکتشافي متوالي توسعه يافته و اعتباريابي آن با رويکرد منابع
چندگانه و مشتمل بر سه ضلع الف) جمع آوري مباني نظري ،مربوط به متغيرهاي پژوهش و اصول زيربنايي ب)
تحقيقات انجام شده در حوزه سالمت سازماني ج) پيمايش نظرات آگاهي دهندگان کليدي ،صورت پذيرفت و در
مرحله کمي ،روايي و پايايي مدل تدوين شده با استفاده از روشهاي آماري تحليل عامل تأييدي و آلفاي کرونباخ
بررسي و تأييد شد.
يافتهها :در نهايت ،مدلي مشتمل بر ابعاد رهبري ،انسجام ،اثربخشي و پاسخگويي به محيط و همچنين مؤلفههاي
مربوط به هر بعد براي ارزيابي سالمت سازماني تدوين و اعتباريابي شد.
نتيجه گيري :مدل پيشنهادي ميتواند به عنوان يک مدل مفهومي قابل اعتماد ،مبناي ارزيابي و طراحي و اقدام در
خصوص توسعه و تقويت سالمت سازماني قرار گيرد.
واژگان کليدي :سالمت ،سازمان ،سازمان فني و حرفه اي ،مدل سازي

 1دانشيار بخش مديريت آموزشي دانشگاه شيراز(نويسنده مسئول)
 2رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران شيراز
 3دانشجوي دكتري مديريت آموزشي،دانشگاه شيراز
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مسائلي که عملکرد سازمانها را تحت تاثير قرار ميدهد

مقدمه
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عصر حاضر با مشخصههايي همچون پيشرفتهاي

و زمينهي موفقيت آنها را فراهم ميآورد مسئلهي

سريع فناوري اطالعات و ارتباطات ،توليد و توسعهي

سالمت سازمان است .سازمان سالم سازماني است كه

روزافزون دانش ،تغييرات و تحوالت پيچيده شناخته

براي ادامة حيات خود قادر است به هدفها و مقاصد

شده است .در اين شرايط سازمانها به عنوان نهادهاي

انساني خود دست يابد ،موانعي را كه در دستيابي به

اجتماعي ،ناچارند پيوسته در حال سازواري با اين

هدفهايش با آن مواجه ميشود ،بشناسد و اين موانع را

شرايط باشند و از اين رهگذر زمينهي تحقق اثربخش

از پيش پاي خود بردارد .همچنين سازماني سالم است

وظايفي از قبيل ايجاد انتظام اجتماعي ،رفع نيازهاي

كه دربارة خود و موقعيتي كه در آن قرار گرفته است،

اساسي جوامع و در نهايت پيشرفت و بقاي معنادار آنها

واقع بين باشد ،قابليت انعطاف داشته و قادر باشد براي

را فراهم سازند (ترکزاده ،نکومند و دهقان هراتي،

مقابله با هر مشكلي ،بهترين منابع خود را به كار گيرد

 .)1333نقشهاي مختلف سازمانها در جوامع

(ساعتچي .)1311 ،در يك سازمان سالم مدير رفتاري

نشاندهندهي ميزان اهميت سازمانها در گردش امور

كامالً دوستانه و حمايتگر با كارمندان خود دارد و در

زندگي و تسلط آنها بر تمام جنبههاي زندگي اجتماعي

برنامههاي خود داراي انسجام است .كارمندان نيز تمايل

ميباشد .سازمانها از طريق ايفاي اثربخش وظايف

بيشتري براي ماندن و كاركردن در سازمان دارند و به

خود زمينهي دستيابي به اهدافي را فراهم ميآورند که

طور موثرتري كارها را انجام ميدهند (شريعتمداري،

وراي دسترسي فردي ميباشد و بر وضعيت موجود،

 .)1333در يک روش ديگر به سالمت سازماني ،سازمان

ساختار قدرت و بر عملکرد افراد تاثير اساسي

به عنوان يك سازمان اثربخش توصيف ميشود كه به

ميگذارند (اسکات .)1331 ،1سازمانها در جهت

اهداف دست مييابد و توانايي سازگاري به آن اجازه

تحقق اثربخش اهداف خود از محيط بيروني تاثير

ميدهد تا با شرايط ناسازگار مواجه شود .گاهي هم به

ميپذيرند و بر آن تاثير ميگذارند ،لذا با توجه به

سازمانهايي كه يك عملكرد خوب مالي را نشان دهند،

اهميت و نقش سازمانها در شرايط حاکم بر جوامع

سازمان سالم گفته ميشود (ويلسون 3و همکاران،

مطالعهي عناصر و عوامل تاثيرگذار سازمانها بر فرايند

2006؛ هو ،2000 ،6هوي و ميسکل 2013 ،1و

پاسخگويي و همچنين شناخت زمينههايي که

ترکزاده .)1331 ،بنابراين پژوهشگران شاخصهاي

پاسخگويي آنها را نسبت به

اقتضائات دروني و

بيروني سازمان افزون ميسازد ،بسيار حياتي است.

متعددي را براي سازمانهاي سالم برشمرده اند.
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مك هوگ و همکاران ( )2003نيز فراتر از ابعادي

از طرفي هر سازماني براي اينکه اثربخش باشد قبل

كه معموالً در سالمت سازماني مورد توجه قرار

از هر چيز بايستي بتواند در موارد بحراني ضمن انطباق

ميگيرد ،آن را به عنوان سازماني در نظر ميگيرند كه

و سازش با محيط متغير و مقابله با هر مشکلي ،بهترين

فرايندهاي مديريتي ،فرهنگ و ساختار ،به عملكرد بهتر

منابع خود را به کار گرفته و با نيروهاي تهديدکننده

خود سازمان و سالمت اشخاص كمك ميكند .بنابراين،

خارجي به طور موفقيت آميزي برخورد کرده و نيروي

شاخصهاي سالمت سازماني نه تنها استرس ،رفاه،

آنها را درجهت هدف اصلي سازمان هدايت کند و

رضايت و تعهد افراد را در نظر ميگيرد بلكه به كيفيت

همواره با حفظ تواناييهاي بقاي خود ،آن را رشد و

تصميم گيري ،تناسب ساختار سازماني و شاخصهاي

توسعه دهد و به تعبيري ديگر از سالمت 2برخوردار

مالي هم توجه ميكند (مک هوگ و همکاران.)2003 ،

باشد (يوسفوند .)1336 ،در اين ميان يکي از مهمترين

بنابراين ميتوان گفت مسئلهي سالمت سازماني حاصل
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تعامل عوامل بسياري است و همواره در حال تعامل

توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته

مستمر با اين امور ميباشد .از اين رو ارائهي مدل

شده است .براي مثال در مدل پيشنهادي پارسونز ،در

جامعي از سالمت سازماني ميتواند اطالعات الزم را

هر زماني سيستم اجتماعي براي ادامه حيات خود و يا به

در جهت شناخت زمينههاي تواناساز و يا بازدارندهي

عبارتي براي تامين سالمتي و اثربخشي خود ضروري

بهبود عملکرد سازماني در اختيار مديران قرار دهد .از

است که چهار مشکل اساسي يعني انطباق ،نيل به هدف،

طرفي ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف سازماني در

انسجام و يگانگي ،و دوام (فرهنگ و ارزشها) خود را

اين زمينه به شناسايي عوامل تاثير گذار بر اين مسئله و

حل کند (يوسفوند .)1336 ،با بررسي اين مدلها به

همچنين برنامه ريزي تصميم گيرندگان سازماني در

نظر ميرسد مدل اليدن و کلينگل ( )2000از جامعيت و

جهت افزون سازي توان سازمان براي پاسخ به شرايط

شرايط مناسبتري برخوردار ميباشد .مدل اليدن و

محيطي نيز منجر ميشود.

کلينگل ( )2000سالمت سازماني را در  11بعد شامل
ارتباط ،مشارکت و درگير بودن در سازمان ،وفاداري و

سالمت سازماني

تعهد ،اعتبار يا شهرت سازمان ،روحيه ،اخالقيات،

دانش و فنآوري موجب تغييرات شگرفي در سازمانها

بهبود يا توسعه کارايي کارکنان ،و کاربرد منابع مورد

و ابعاد مختلف آنها شده است .اين تغيير و تحوالت

بررسي قرار ميدهد .در اين بخش تعدادي از مهمترين

پيچيده و پر برآيند سازمانها را در محيطي سرشار از

مدلهاي سالمت سازماني مورد بررسي قرار ميگيرند:

تغيير ،ابهام ،نااطميناني ،پويايي و پيچيدگي قرار ميدهد
که اصطالحاً محيط راهبردي ناميده ميشود و آنها را
ناچار ميسازد تا براي تامين بقاي معنادار خود در
محيط حال و آينده به طور مستمر سازوکارهاي خود را
بهبود بخشند و پاسخگوي اقتضائات دورني و بيروني
خويش باشند (ترکزاده .)1333 ،در محيط سازماني
متغير امروز پاسخگويي 1يکي از مهمترين دغدغههاي
هر سازماني به حساب ميآيد (وان باسل2012 ،3؛
ترکزاده و نکومند )1333 ،و سالمت سازماني يکي از
بنياديترين عواملي است که ميتواند از طريق افزايش
اثربخشي ،بهبود عملکرد سازماني و سازگاري با محيط
اين مهم را محقق سازد (عباسپور.)1336 ،
در بررسي سالمت سازماني مدلهاي فراواني وجود
دارد که شامل مدل پارسونز ( ،)1341مدل مايلز
( ،)1343مدل کاپالن و کارواتا ،)1333 ( 3مدل کريگر
و هانسون ،)1333( 10مدل هوي و فيلدمن)1333( 11؛
مدل اليدن و کلينگل )2000( 12و مدل هو ()2000
اشاره نمود .هر يک از مدلهاي حاضر در سالهاي اخير

مدل سالمت سازماني هيوآنگ و رامي)2006( 13
هيوآنگ و رامي ( )2006در مدل خود اثربخشي؛
کارايي گروه کاري و رهبري را مهمترين ابعاد سالمت
سازماني ميدانند .از اين منظر اثربخشي شامل وظيفه
مداري ،نوآوري و مشارکت ميباشد که عالوه بر تحقق
وظايف شخصي و گروهي و سازماني فعاليتهاي
همکارانه را نيز تشويق ميکند .از طرفي کارايي گروه
کاري نيز شامل شفافيت ،فشار کار و انسجام بين
همکاران ميباشد و در نهايت رهبري در بردارندهي
حمايت ناظر ،استقالل و کنترل است .در مبحث کارايي
نيز همبستگي و تعهد افراد نسبت به کار گروهي عامل
مهمي تلقي ميشود و از طرفي رهبري نيز مهمترين
عامل کنترل و هدايت رفتار و فعاليتهاي افراد به شمار
ميرود.

مدل سالمت سازماني ليک و فريتلر)2012( 16
از ديدگاه ليک و فريتلر ( )2012سالمت سازماني
تحت تاثير سه دسته عوامل فردي ،گروهي و سازماني

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

در عصر حاضر ،پيشرفت سريع و همه جانبهي

شناسايي يا بازشناسي عملکرد ،مسير هدف ،رهبري،
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ميباشد .اين عوامل در کنار تمايزي که با هم دارند به
صورت گروهي سالمت سازماني را تحت تاثير قرار

 نوآوري :توانمندي داشتن خالقيت ،ريسک کردن،
تنوع و ابتکار

ميدهند .در اين ميان مهمترين عوامل فردي تاثيرگذار

 استقالل :آزادي فرد ،گروه و سازمان در مديريت

شامل عزت نفس کارکنان ،رضايت شغلي ،تالش براي

مسائلي که باور دارند بر حيطهي فعاليتهاي آنان

ماندن در سازمان ،مهارتهاي کنار آمدن با سايرين و

تاثير ميگذارد.

آسيبهاي رواني موجود ميباشد.

 سازگاري :توانمندي تحمل استرس و نگه داشتن

از طرفي مهمترين عوامل گروهي موثر بر سالمت

ثبات در حالي که با نيازمنديهاي بيروني کنار ميآيند.

سازماني را نظارت ،حمايت و مشارکت حرفه اي،

 حل مسالهي مناسب :توانمندي درک مشکالت و

انسجام گروهي ،چشم انداز مشترک ،جهتگيري

حل آنها با حداقل استفاده از انرژي

حرفهاي ميدانند .در نهايت رهبري ،محيط فيزيکي،
کنترلهاي فرهنگي ،آمادگي براي تغيير ،ادارک عمومي
و منابع جامعه نيز مهمترين عوامل تاثيرگذار بر سالمت
سازماني ميباشند.
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مدل سالمت سازماني هيل)2003( 11

مدل سالمت سازماني پولين و لکلرک)2004( 14
در مدل سالمت سازماني پولين و لکلرک ()2004
سالمت سازماني دربردارندهي ابعادي از قبيل منابع
سازماني ،منابع انساني ،منابع مالي و منابع فيزيکي
ميباشد .بنابراين اين چهار بعد هستهي اصلي سالمت

هيل ( )2003در زمينهي سالمت سازماني مدلي را

سازماني را تشکيل ميدهند که دربردارندهي مهمترين

مطرح ميکند که داراي ابعاد.و عناصر متعدد و در عين

منابع هر سازماني ميباشد .از طرفي کيفيت هر يک از

حال متنوعي است .از اين منظر سالمت سازماني

اين منابع نيز عامل بسيار مهمي است که خود در

مولفهاي چند بعدي تلقي ميشود که دستيابي به آن

بردارندهي زيرساختارها و زيرمجموعه هايي ميشود.

نيازمند تمرکز در سطوح مختلف سازماني ميباشد .در

در اين دسته بندي بيان چشم انداز و ماموريت،

مدل سالمت سازماني هيل ( )2003ابعاد و عناصر زير

کيفيت رهبري ،کارايي حيطهي کنترل ،روشن بودن

مورد توجه قرار گرفته اند:

اهداف راهبردي جهت حمايت از ماموريت و استقرار

 تمرکز هدف :توانايي بيان هدف روشن ،قابل
پذيرش ،وجود حمايتهاي الزم از اهداف
 ارتباطات شايسته و مناسب :برقراري روابط دو
جانبه و باز
 تساوي قدرت :توانمندي توزيع برابر قدرت و
تاثيرات اعضاي گروه و رهبران آنها
 استفاده از منابع :توانمندي رهبر در استفاده از
توانمنديهاي اعضاي تيم با حداقل استرس

ساختار اداري به منظور دستيابي به تعهدات در بعد
منابع سازماني قرار ميگيرند .از طرفي توسعهي
تخصص کارکنان و اهميت سازگاري پاداش مديريت و
کارکنان فني در حوزهي منابع انساني قرار دارد .منابع
مالي نيز شامل ثبات مالي ،ثبات و تنوع منابع درآمد و
قضاوت صحيح جهت توزيع منابع ميشود .در نهايت
توزيع مناسب منابع فيزيکي مبتني بر اصول مشخص
نيز در بعد منابع فيزيکي قرار ميگيرد.

 انسجام :روشن بودن ادراک افراد ،گروه و سازمان از
هويتشان
 روحيه :احساس کارکنان نسبت به نيکبودي و
رضايتشان
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مدل سازمان سالمت جهاني ()2010
سازمان سالمت جهاني در سال  2010نوعي مدل
سالمت سازماني را ارائه نموده است که تاکيد بيشتر آن
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بر روي ايجاد محيط کاري سالم و مناسب است .در
مدل مطرح شده توسط سازمان سالمت جهاني در سال
 2010مهمترين ابعاد سالمت سازماني شامل موارد زير
ميباشد:

به بهبود فعاليت در ساير زمينهها نيز ميشود.

چارچوب سالمت سازماني ترکزاده ()1331
ترکزاده ( )1331در زمينه سالمت سازماني
چارچوبي ارائه کرده است که شامل سه بعد



محيط کاري فيزيکي



محيط يا جو روانشناختي کار



منابع سالمت شخصي



مشارکت متخصصين جامعه

پاسخگويي ،اثربخشي و انسجام سازماني ميباشد .از
ديدگاه وي سازمانها به منظور تحقق کارکردهاي خود
در جامعه بايد بتوانند پاسخگويي مفيد ،موثر و به
موقعي نسبت به محيط داشته باشند که اين امر ضمن

مدل سالمت سازماني دانشگاه کنتاکي-2012( 13

تضمين بقاي معنادار سازمان در محيط منجر به

که توسط دانشگاه کنتاکي ارائه شده است مهمترين

از طرفي انسجام سازماني نيز از طريق ايجاد يکپارچگي

ابعاد سالمت سازماني شامل مواردي از قبيل آموزش،

و هماهنگي منجر به تسهيل فرايندهاي پاسخگويي و

منابع و فعاليت؛ وجود محيط حمايت کننده فيزيکي و

اثربخشي ميشود و از اين رو عامل بسيار مهمي در

اجتماعي؛ وجود انسجام بين برنامههاي کاري با ساختار

سالمت سازماني به شمار ميرود .بايد گفت عامل

اداري سازمان؛ ايجاد رابطه و تناسب بين برنامهها و

پاسخگويي به شرايط محيطي در مدلهاي قبلي کمتر

ماموريت سازمان و توانمندي تشخيص ريسک ميباشد.

مورد توجه قرار گرفته است .در جدول شماره 1

از اين منظر وجود و دوام سالمت سازماني تحت تاثير

شباهتها و تفاوتهاي مدلهاي مطرح شده در زمينهي

اين عناصر قرار ميگيرد و توانمندسازي هر يک منجر

سالمت سازماني آورده شده است.

جدول  :1فهرست شباهتها و تفاوتهاي مدلهاي سالمت سازماني و مدلهاي مربوطه
نظريه پردازان

شباهتها

تفاوتها

هيوآنگ و رامي ()2006

انسجام بايد در بين همکاران وجود داشته باشد.

ليک و فريتلر ()2012

بر انسجام گروهي تاکيد ميشود.

هيل ()2003

سالمت سازماني نيازمند وجود
انسجام در سازمان است.

دانشگاه کنتاکي ()2011-2012

انسجام مستلزم روشن بودن ادراک افراد ،گروه و سازمان از
هويتشان است.
وجود انسجام بين برنامههاي کاري با ساختار اداري سازمان منجر
به سالمت سازمان ميشود.
رهبري در ارتباط مستمر با اثربخشي و کارايي گروه کاري قرار
دارد و در قالب حمايتهاي رهبر ،استقالل و کنترلي که اعمال

هيوآنگ و رامي ()2006

ميکند تعريف ميشود.
ليک و فريتلر ()2012
پولين و لکلرک ()2004

رهبري يکي از مهمترين عوامل
ايجاد سالمت در سازمان است.

کيفيت رهبري به عنوان يکي از مهمترين منابع سازماني بر
سالمت تاثير ميگذارد.
رهبري به عنوان يکي از مهمترين مباني سالمت سازماني تعريف

فيشر ،سيچ و سيچ)2001( 13
ليک و فريتلر ()2012

رهبري يک عامل سازماني تاثيرگذار بر سالمت سازماني است.

ميشود.
وجود چشم انداز مشترک در

چشم انداز مشترک يک عامل گروهي موثر است.

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

در مدل مطرح شده در خصوص سالمت سازماني

دستيابي به اهداف و مطلوبيتهاي سازماني نيز ميشود.
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نظريه پردازان
پولين و لکلرک ()2004

شباهتها

تفاوتها

ايجاد سالمت سازماني موثر

بيان چشم انداز و ماموريت يک منبع سازماني مهم قلمداد

است.

ميشود.
چشم انداز پيامد ايجاد برنامه ريزي دقيق و ارتباطات است.

فيشر ،سيچ و سيچ ()2001
ليک و فريتلر ()2012
سازمان سالمت جهاني

وجود محيط فيزيکي مناسب تاثيرگذار است

وجود محيط حمايت کننده از

20

اجزاي اصلي سالمت سازمان

()2010

عالوه بر محيط فيزيکي جو روانشناختي کار نيز حياتي است.

است.

دانشگاه کنتاکي ()2011-2012

وجود محيط حمايت کننده فيزيکي و اجتماعي ضروري است.
توانايي بيان هدف روشن ،قابل پذيرش و وجود حمايتهاي الزم

هيل ()2003

هدفگذاري عاملي مهم در

از اهداف ضروري است.

سالمت سازمان است.

روشن بودن اهداف راهبردي جهت حمايت از ماموريت سازمان

پولين و لکلرک ()2004

مهم تلقي ميشود.
داشتن مهارت سازگاري و کنار آمدن با سايرين اهميت دارد.

ليک و فريتلر ()2012
هيل ()2003
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توانمندي سازگاري و سازواري

توانمندي نگه داشتن ثبات و در عين حال کنار آمدن با

در ايجاد سالمت سازماني مهم

نيازمنديهاي بيروني مهم است.

است.

توانمندي سازواري را مهم قلمداد ميشود که در نهايت به

فيشر ،سيچ و سيچ ()2001

سازواري سازماني و خالقيت منتهي ميشود.
پاسخگويي به شرايط بيروني عالوه بر اينکه منجر به بقا ميشود

پاسخگويي ،انسجام و اثربخشي
ترکزاده ()1331

زمينهي تحقق سازماني و اثربخشي را نيز فراهم ميکند .انسجام

مهمترين ابعاد سالمت سازماني

سازماني نيز به عنوان عامل هماهنگ کننده و يکپارچه ساز اين دو

هستند.

بعد عامل بسيار مهمي در ايجاد سالمت سازماني به شمار ميرود.

جدول  :2توصيف ابعاد و مولفههاي سالمت سازماني از ديدگاه پژوهشگران مختلف

()2006

هيوآنگ و رامي

ليک و فريتلر ()2012

()2010

سازمان سالمت جهاني

هو ()2000

هيل ()2003

ترک زاده ()1331

()2011-2012

*

توانمندي سازگاري و سازواري
انسجام

دانشگاه کنتاکي

محيط حمايت کننده

*

*

()2004

چشم انداز مشترک
رهبري

2

*
*

پولين و لکلرک

هدفگذاري

()2001

اثربخشي

*

*

فراواني

ابعاد

فيشر و همکاران

نظريهپردازان

*
*

*

2
*

*

*

3
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

*

6

*

1
1

جمع بندي مدلهاي مطرح شده در زمينه سالمت

مشترک در سازمان از ابعاد مهم سالمت سازمان

سازماني

ميباشد (ليک و فريتلر2112 ،؛ پولين و لکلرک2112 ،؛

بررسي مدلهاي مطرح شده در زمينه سالمت

فيشر ،سيچ و سيچ2112 ،؛ هيل .)2112 ،در واقع

سازماني نشان ميدهد وجود هدفگذاري و چشم انداز

هدفگذاري را به عنوان عامل مهمي در راستاي بيان
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چشم انداز سازماني تلقي نموده اند که بايد بتواند از

به عنوان نيرويي هماهنگ کننده و يکپارچه ساز

آن به خوبي حمايت کند تا زمينهي تحقق اهداف

فرايندهاي سازماني به شمار ميرود (ترکزاده و

سازماني فراهم شود .در اين زمينه ميتوان گفت تعيين

همکاران .)1232 ،از طرفي در مدلهاي مطرح شده در

اهداف و مطلوبيتهاي سازماني به نوعي القا کنندهي

زمينهي سالمت سازماني نيز انسجام سازماني به عنوان

مفهوم اثربخشي سازماني است؛ چرا که در تعريف

يکي از مهمترين ابعاد مورد توجه قرار گرفته است .اين

اثربخشي سازماني نيز آمده است که به معناي تحقق

بعد شامل انسجام گروهي و سازماني و همچنين

اهداف و مطلوبيتهاي سازماني ميباشد (هوي و

انسجام موجود در بين فرايندهاي سازماني را در بر

در واقع اثربخشي

ميگيرد (هيوآنگ و رامي2111 ،؛ ليک و فريتلر2112 ،؛

ميسکل2003 ،؛ رابينز.)1331 ،

سازماني متضمن داشتن چشم انداز مطلوب و در

هيل2112 ،؛ دانشگاه کنتاکي.)2111 ،

راستاي بهببود عملکرد سازمان و بهرهوري آن است و

از سوي ديگر رهبري نيز از مهمترين عواملي است

از طرفي نشان دهندهي هدفمندي و تعيين ماموريت

که در مدلهاي سالمت سازماني مورد توجه قرار

هايي در اين زمينه ميباشد.

گرفته است .رهبري و کيفيت آن ميتواند بر اثربخشي

فعاليت ميکنند که بقاي آنان را منوط به فعاليت و

کنترل اعمال نمايد (هيوآنگ و رامي2111 ،؛ پولين و

پاسخگويي اثربخش در اين محيط ميسازد .اين شرايط

لکلرک2112 ،؛ ليک و فريتلر2112 ،؛ فيشر ،سيچ و

ايجاب ميکند که سازمانها بتوانند به گونهاي اثربخش

سيچ .)2112 ،از اين رو رهبري ميتواند به عنوان زمينه

پاسخگوي نيازهاي محيطي بوده تا عالوه بر تامين

و عامل بسترساز به نحوي عمل نمايد که زمينه ساز و

منابع خود به بقاي معنادار در اين محيط نيز دست

هدايت کنندهي پاسخگويي ،اثربخشي و انسجام

يابند .به عبارتي سازمانها در جهت حفظ بقاي خود

سازماني باشد و به عبارتي اين سه کارکرد در بطن

ناچار به پاسخگويي به اين محيط هستند.

رهبري اتفاق بيفتند .براي مثال نتايج پژوهشها نشان

در واقع داشتن هدف در سازمان نيز بايد معطوف

ميدهد که رهبري منجر به کارايي فرايند کار گروهي

به پاسخگويي باشد و صرف داشتن هدف نمي تواند

در سازمان ميشود و اين امر ميتواند زمينه ساز

منبع مناسبي جهت تضمين پاسخگويي سازمانها باشد

انسجام بين کارکنان ،کاهش تعارضات ،کاهش

بلکه در نظر گرفتن ابعاد مفهومي ،ساختاري و

فشارهاي کاري و در نهايت شفافيت در سازمان شود

عملکردي پاسخگويي به شرايط محيطي نيز بايد مورد

(هيوآنگ و رامي .)2112 ،همانطور که بنيس)1323( 21

توجه قرار بگيرد (ترکزاده و همکاران )1232 ،در

اشاره ميکند انسجام در سازمان تحت تاثير ويژهي

اغلب مدلهاي مطرح شده ناديده گرفته شده است.

کيفيت رهبري در سازمان قرار ميگيرد (بنيس.)1323 ،

بنابراين سازمانها به واسطهي عملکرد در محيط و لزوم

به عبارتي انسجام را يکي از مهمترين بخشهاي

بقاي معنادار در آن ناچار به پاسخگويي مطلوب به آن

رهبري قلمداد مينمايند (مانز1332 ،22؛ نيکس،23

ميباشند و از اين منظر پاسخگويي يکي از مهمترين

1332؛ باتن )1332 ،26و از سوي ديگر انسجام را يکي

ارکان سالمت سازماني به شمار ميرود.

از مهمترين مباني اخالقي رهبري در نظر گرفته اند

از طرفي يکي از مهمترين معيارهاي اثربخشي

(کالوسون.)1333 ،21

سازماني توانمندي نگهداري انسجام درون سازماني

رهبري سازماني ميتواند عاملي اثربخش در

است (آرگريس )1321 ،و از طرفي انسجام سازماني

همسوسازي ابعاد سه گانه اثربخشي ،انسجام و

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

از طرفي سازمانهاي امروزي در محيط متنوعي

و کارايي سازمان تاثير گذاشته و بر فرايندهاي آن
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پاسخگويي باشد .در واقع رهبري مطلوب در سازمان

قوت ،ضعف و فرصتها و تهديدهاي سازماني در نظر

از طريق حمايتهاي نظارتي ،کاهش مکانيزمهاي کنترل

بگيرند ،ميتوانند با استفاده از ايجاد الزامات سالمت

بر عملکرد کارکنان و افزايش استقالل کارکنان ميتواند

سازماني به عنوان عاملي سازنده عملکرد خود را به

عامل مفيدي در جهت بهبود عملکرد سازمان باشد.

نحوي شايسته تحت تاثير قرار دهند .از اين طريق

بنابراين رهبري مطلوب در سازمان بهبود عملکرد

سازمانها ميتوانند ضمن حفظ بقا ،تصوير بيروني

سازماني را در پي دارد (هيوآنگ و رامي .)2112 ،از

خود را در محيط از طريق رفع نيازهاي جوامع بهبود

طرفي مطالعات حاکي از آن است که انسجام در

ببخشند .بديهي است سالمت سازماني ميتواند از

رهبري سازماني منجر به ايجاد انسجام در فرايندهاي

طريق ساير متغيرهاي سازماني و استفادهي به موقع از

مديريت و بهبود انسجام در سازمان خواهد شد

آنها اين وظيفهي خطير را به نحو احسن به انجام

(هرناندز ،آرياس ،زپدا و گيرون .)2112 ،24بنابراين

رساند .حفظ و ارتقاي انسجام سازماني و افزايش توان

رهبري سازماني عاملي تعيين کننده در ايجاد انسجام

سازمانها در جهت پاسخگويي به محيط از مهمترين

در سازمان خواهد بود .از سوي ديگر تاثير رهبري بر

ابزارهايي است که ميتواند پاسخگويي دروني و

اثربخشي سازماني نيز در مطالعات مورد تاييد قرار

بيروني سازمانهاي امروزي را دو چندان سازد .از

گرفته است (برنر و مالندر.)1332 ،21

طرفي فراهم نمودن انسجام و پاسخگويي سازمان

بنابراين ميتوان گفت سازمانها مهمترين عناصر

نيازمند اثربخشي در ابعاد مختلف سازمان ميباشد.

تعيين کننده در راستاي برآوردن نيازمنديهاي رشد و

بنابراين مديران سازمانها بايد ضمن طراحي ساختار

توسعهي جوامع و ايجاد انتظام اجتماعي ميباشند .از

ايجاد اثربخشي سازماني ،انسجام و پاسخگويي متناسب

طرفي پاسخگويي سازمانها به نيازها و مقتضيات

با اقتضائات درون و برون سازماني؛ شرايط الزم جهت

محيطي نيازمند داشتن اطالعات صحيح و شواهد قابل

ايجاد حفظ و بقاي معنادار خود در محيط را نيز را

اعتماد دربارهي خط مشيها ،تصميم گيريها و

فراهم نمايند .بديهي است اين امور تنها از طريق

فعاليتهاي سازماني است و بدون دستيابي به اين

رهبري امکان پذير خواهد بود .رهبري راهبردي از

اطالعات فراهم نمودن منابع و سازوکارهاي مناسب در

طريق ايجاد پيوند بين محيط ،سازمان و آينده و در نظر

جهت افزايش پاسخگويي سازمانها غير ممکن

گرفتن اقتضائات سازماني ميتواند شرايط چينش

مينمايد .از اين رو بايد ابعاد و جوانب مختلف

صحيح اجزا در کنار هم را فراهم آورد و در نهايت به

سازماني را مورد بررسي قرار داد و از سالمت سازمان

بهبود انسجام ،اثربخشي و پاسخگويي سازمان به محيط

نيز اطمينان يافت .زيرا يکي از مهمترين پيش شرطهاي

نيز منجر شود.

پاسخگويي به جامعه و رفع نيازهاي آن سالمت
سازمان ميباشد.

علي رغم اهميت سالمت سازمانها به شرايط
محيطي اين حوزه مورد توجه جدي محققان قرار

در واقع عدم درک صحيح از مقولهي سالمت

نگرفته است .در واقع مدلي که بتواند تمامي اين عناصر

سازماني بر کيفيت عملکرد سازمانها تاثيرات منفي

را به مطلوبي در کنار هم قرار دهد و سالمت سازمان

خواهد داشت و انجام وظايف آنها را با اختالل مواجه

را تضمين نمايد مورد بررسي قرار نگرفته است .در اين

ميسازد و از طرفي اثربخشي سازماني را نيز تحت

پژوهش سالمت سازماني در قالب ابعاد اثربخشي،

تاثير قرار ميدهد .سازمانها با انديشيدن تدابير مقتضي

پاسخگويي ،انسجام سازماني و رهبري راهبردي مورد

و طراحي مدلي که سالمت سازماني را با توجه به نقاط

بررسي قرار گرفته است .هر کدام از ابعاد اين مدل نيز
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داراي مولفهها و شاخص هايي ميباشند که در تعامل

گيري هدفمند و تکنيک اشباع نظري ،تعداد  13نفر از

مستمر با يکديگر ميتواند تضمين کنندهي سالمت

آگاهيدهندگان کليدي جهت سنجش اعتبار چارچوب

سازمانها باشند و تغيير در هر يک از ابعاد بر سه بعد

اوليه تدوين شده براي مدل سالمت سازماني انتخاب

ديگر نيز تاثيرگذار خواهد بود.

گرديده و با آنها مصاحبه عميق و نيمه ساختمند انجام
شد .در عمل آگاهي دهندگان کليدي اساتيد دانشگاهي
و افرادي بودند که در زمينهي سالمت سازماني و به

روش شناسي پژوهش
پژوهشهاي نظري و کاربردي و شيوههاي مختلف

لزوم پاسخگويي آنها به محيط متغير امروزي ،تجربهي

گردآوري اطالعات به بررسي ابعاد ،مولفهها و

عملي کافي را داشتند و از اين رو با آنان مصاحبه به

شاخصهاي سالمت سازماني ميپردازد ،از نظر طرح

عمل آمد .در مرحله کمي نيز جامعه آماري کليه

جزء پژوهشهاي توسعهاي و از نظر روش جزء

کارکنان سازمان آموزش فني و حرفهاي استان فارس

از نوع

بود .از اين رو با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي

ابزارسازي ميباشد .اين پژوهش در دو بخش کيفي و

طبقهاي ساده و براساس ويژگيهاي جمعيت شناختي

کمي انجام گرديده است .در بخش کيفي از روش

آنان (جنسيت ،مدرک و سابقهي کار) و بر مبناي

پژوهش مطالعه موردي کيفي و تکنيک همسو سازي

فرمول کوکران تعداد  200نفر از کارکنان سازمان فني و

دادهها و در بخش کمي از روش پژوهش توصيفي

حرفهاي استان فارس انتخاب شد در جدول زير توزيع

پيمايشي استفاده شد .هدف از انجام اين مرحله،

جنسيتي جامعهي آماري پژوهش آورده شده است.

پژوهشهاي ترکيبي اکتشافي متوالي

23

اعتباريابي مدل سالمت سازماني در مرحله کيفي بوده
است و نيز تعيين وضعيت موجود سالمت سازمان در
سازمان آموزش فني و حرفهاي استان فارس مد نظر
بوده است.

 .5مشارکت کنندگان و روش انتخاب آنها در بخش
کيفي و کمي
در مرحله کيفي پژوهش با استفاده از روش نمونه

 .2ابزار پژوهش
در بخش کيفي پژوهش حاضر ،ابزار مورد استفاده
در جهت شناسايي ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي سالمت
سازماني مصاحبه نيمه ساختمند با آگهي دهندگان
کليدي و اسناد (مباني نظري و پژوهشهاي عملي)
بود .در بخش کمي پژوهش ،مقياس محقق ساخته که

جدول  :2توزيع فراواني جامعه پژوهش به تفکيک جنسيت ،مدرک تحصيلي و سابقه خدمت
متغيرهاي جمعيت شناختي
جنسيت

مدرک تحصيلي

سابقه خدمت

سطوح متغيرها

تعداد

تعداد کل

درصد

زن

130

مرد

633

ديپلم

130

فوق ديپلم

11

ليسانس

663

فوق ليسانس و باالتر

63

1

 1تا  10سال

221

33

 11تا  20سال

213

 21تا  30سال

114

413

23
12

درصد کل
100

13
413

413

3
44
100

61
24

100

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

با توجه به اينکه در پژوهش حاضر بر مبناي مرور

طور کلي در خصوص ويژگيهاي سازمانهاي امروزي و
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بر اساس مدل سالمت سازماني به دست آمده در

پژوهشهاي عملي انجام شده در حوزه سالمت

مرحله کيفي طراحي شده بود ،مورد استفاده قرار

سازماني و  -2مصاحبه با آگاهي دهندگان کليدي)

گرفت.

استفاده شد .همچنين در بخش کمي پژوهش نيز،
مقياس محقق ساخته بر اساس مضامين شناسايي شده

 .5اعتباريابي

در بخش کيفي ،تدوين شده و روايي و پايايي هر يک

در بخش کيفي پژوهش براي ارزيابي تأييد پذيري

از اين مضامين شناسايي شده ،با استفاده از روش

و قابليت اعتماد چارچوب سالمت سازماني از تکنيک

تحليل عامل تاييدي مرتبه اول و دوم و همچنين

همسوسازي دادهها (جمع آوري اطالعات از طريق -1

ضريب آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت.

جمع آوري مباني نظري و اصول زير بنايي

-2

جدول :1مضامين فراگير ،سازمان دهنده و پايه ،مدل سالمت سازماني
مضامين پايه

مضامين فراگير مضامين سازمان دهنده

پنداره شناختي موجود درباره نقش و ضرورت پاسخگويي به شرايط دروني و محيطي

سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 6931

چيستي ،ابعاد ،ويژگيها و ارزشهاي اساسي در پاسخگويي به محيط
مفهومي

ايجابات و الزامات پاسخگويي به محيط
مفهوم کلي و هدف از پاسخگويي ،قلمرو ،رويکردها ،فرايندها و روشهاي پاسخگويي،
ويژگيها و ارزشهاي کارکردي پاسخگويي
مالحظات ضروري در جهت تحققِ موثر پاسخگويي به محيط
جهت گيري راهبردي و استراتژي روشن و مناسب
تبيين ماموريتها و مطلوبيتها ،خط مشيها و اهداف کلي و عيني سازمان براي تمام واحدهاي
کاري و افراد
طرح سازماني (ساختار) مناسب
توسعه بستر فرهنگي حمايت کننده پاسخگويي

پاسخگويي به

ساختاري

محيط

تعبيه سيستمِ ويژهاي براي بستر سازي ،پشتيباني و هدايت فعاليتهاي پاسخگويي
اتخاذ سازوکارهاي مناسب که براي تقسيم کار ،همکاري و هماهنگي سيستم ها ،واحدها و
افراد و فعاليتها در راستاي پاسخگويي
تعيين سيستم ارزيابي و يادگيري سازماني براي ارزيابي فعاليتها و نتايج حاصل و يادگيري
سازمان يافته از تجارب مرتبط
اتخاذ سازوکارهاي کارآمد براي گزينش ،کارگماري و آموزش و بهسازي ،ارزيابي عملکرد و
تشويق افراد در ارتباط با پاسخگويي
فرايند هدفگذاري ،ارتباطات اثربخش ،هدايت و کنترل در جهت پاسخگويي
بهسازي حرفهاي و توانمندسازي افراد براي پاسخگويي به محيط
ترغيب به نوآوري و توسعه فرهنگ پاسخگويي

عملکردي

وجود طرح و الگوي سيستمي جهت شناسايي محيط و اقتضائات آن و پاسخگويي به آن
توجه به اقتضائات و شرايط فرهنگي و اجتماعي موجود
انتشار نتايج و پيامدهاي حاصل از پاسخگويي در سطح سازمان
حمايت روشن و مؤثر مديريت ارشد از پاسخگويي
احساس شعف و رضايت ناشي از مشارکت و همکاري بين فردي در سازمان
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مضامين فراگير مضامين سازمان دهنده
عاطفي  -اجتماعي

مضامين پايه
يکپارچگي و همنوايي افراد و گروههاي کاري
توانايي مقابله افراد و گروههاي کاري در برابر اثرات منفي تهديدهاي بيروني و ضعفهاي
دروني سازمان
وجود ويژگيها و انگيزههاي مشترک در بين افراد و گروه ها

انسجام

حمايت از مشارکت و همکاري و تعامل بين فردي و بين گروهي
شفاف سازي مرتب اهداف و تقسيم کار
تشکيل گروههاي کاري براي رسيدن به اهداف مشترک
بکارگيري ساختار و سازوكارهاي تواناساز در سازمان
ابزاري  -ساختاري

اتخاذ جهت گيري راهبردي روشن و مناسب
اتخاذ ترتيبات و سازوکارهاي سازمان يافته مناسب براي تحقق اهداف
ايجاد و تقويتِ بستر فرهنگي مناسب در جهت انسجام دروني
شکل گيري و تقويت مفروضات اساسي ،ارزشها و هنجارهاي مشترک
تحقق اهداف تعيين شده سازمان

دروني

توجه به کيفيت مطلوب فرايند ها
بهبود مستمر منابع سازماني در جهت کسب اهداف
بهبود کارکردها در رابطه با محيط بيروني و اهداف اجتماعي
ايجاد تغييرات در رفتار و کنش افراد با توجه به اهداف از پيش تعيين شده

اثربخشي

بيروني

تسهيل انطباق اهداف مطرح شده در محيط
درجه کاربردپذيري خروجيها و تأثير گذاري آنها در محيط
پاسخ هاي اثربخش سازمان به نيازهاي محيطي و کارآمدي الزم در محيط و موقعيتهاي عملي
تحقق فلسفه وجودي سازمان در نتيجه فعاليتها
دستيابي سازمان به مطلوبيتهاي مورد نظر در محيط

نهادي

ايفاي نقش شايسته سازمان در جريان توسعه ملي
شکل گيري روابط و تغييرات مثبت محيطي در نتيجه عملکرد سازمان
انطباق اهداف و دستاوردهاي دروني و بيروني سازمان با مطلوبيتهاي اساسي (چشم انداز،
رسالت و ارزشها ) سازماني
توسعه طرحهاي راهبردي مناسب
تشخيص به موقع فرصتهاي محيطي

تشخيص-جهتگيري

توانمندي تصميم گيري راهبردي
برخورداري از مهارتهاي اساسي رهبري (ظرفيت جذب کنندگي ،حکمت مديريتي ،ايجاد
تغييرات مطلوب و)...
توسعه ارزشها و باورهاي مرتبط با مطلوبيتهاي اساسي رهبري در سازمان

رهبري

گزينش بهترين راهها و به کارگيري درست وسايل متناسب با شرايط دروني و اقتضائات
محيطي
سازواري

توانمندي ايجاد تغيير در سازمان به منظور تاثيرگذاري بر محيط و تغيير آن
توانمندي سازمان در برخورداري از فرصتهاي محيطي
ميزان انعطاف پذيري و چاالکي سازمان در برخورد کسب مزيتهاي رقابتي
توانمندي تاثيرگذاري بر محيط و تغيير آن

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

ميزان تحقق هدفهاي کمي سازمان
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مضامين پايه

مضامين فراگير مضامين سازمان دهنده

تغييرپذيري هدفمند و متناسب شرايط ،مقتضيات و مطلوبيتهاي محيطي
استفاده از حداکثر ظرفيتهاي موجود و در دسترس براي برقراري ارتباط با محيط
توسعهي ارتباطات راهبردي در محيط

ارتباطات

توسعه تصوير بيروني مطلوب سازماني در محيط
توانمندي اتخاذ سبکهاي ارتباطي مقتضي با شرايط سازمان و محيط
توانمندي تصميم گيري راهبردي در ارتباط با موضوعات مطرح شده
ميزان اثربخشي و کارايي تصميمات
توسعهي حکمت ،بصيرت و بينش راهبردي در اتخاذ تصميمات

تصميمگيري

توان عملي تصميم گيري
جهتدهي تصميم گيري در راستاي اهداف و مطلوبيتهاي سازواري با محيط

سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 6931

بر اساس تحليلهاي انجام شده ،شبکه مضامين سالمت

شده در جدول شماره ( )6-6روايي هر يک از مضامين

سازماني بر اساس عوامل مؤثر بر سالمت سازماني در

سالمت سازماني با استفاده از روش تحليل عامل

شکل نمايش داده شده است.

تاييدي محاسبه گرديد و با توجه به ضريب همبستگي
به دست آمده ،هر يک از مضامين سازمان دهنده از

الف) تحليل گويه و آلفاي کرونباخ

روايي نسبتاً بااليي برخوردار بوده است .هم چنين به

روايي و پايايي هر يک از مضامينهاي سالمت

منظور سنجش پايايي مضامين سازمان دهنده از روش

سازماني با استفاده از روش تحليل عامل تاييدي و

آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتايج نشان ميدهد هر

آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد .مطابق با نتايج گزارش

يک از مضامين پايه از پايايي نسبتاً بااليي برخوردارند.

جدول :5طيف ضرايب همبستگي گويهها و آلفاي کرونباخ مضامين فراگير و سازمان دهنده مدل سالمت سازماني
مضامين فراگير
پاسخگويي

انسجام

اثربخشي

رهبري

مضامين سازماندهنده

طيف ضرائب همبستگي

سطح معناداري

آلفاي کرونباخ

مفهومي

0/34 – 0/13

0/01 - 0/0001

0/13

ساختاري

0/10 – 0/13

0/0001

0/31

عملکردي

0/31 – 0/11

0/0001

0/31

عاطفي-اجتماعي

0/41-0/33

0/0001

0/10

ابزاري

0/61-0/12

0/03 - 0/0001

0/14

دروني

0/42 – 0/33

0/0001

0/31

بيروني

0/13 – 0/31

0/0001

0/43

نهادي

0/64-0/33

0/0001

0/14

تشخيص-جهت گيري

0/30 – 0/33

0/0001

0/34

سازواري

0/64 – 0/42

0/01 - 0/001

0/13

ارتباطات

0/44-0/33

0/02 - 0/0001

0/32

تصميم گيري

0/31-0/11

0/001 - 0/0001

0/10
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فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

شکل :1شبکه مضامين سالمت سازماني

ب) تحليل عامل تأييدي

ميباشند.

اثربخشي دروني با بار عاملي 0/60؛

نتايج تحليل عامل حاکي از آن است که هر کدام

اثربخشي بيروني با بار عاملي  0/41و اثربخشي نهادي

از مضامين سازمان دهنده از روايي بااليي براي تبيين

نيز با بار عاملي  0/31نيز تبيين کننده اثربخشي

مدل سالمت سازماني ،برخوردارند .به اين ترتيب بعد

سازماني ميباشند .همچنين ابعاد تشخيص -جهت

مفهومي با بار عاملي  ،0/32بعد ساختاري با بار عاملي

گيري با بار عاملي 0/32؛ سازواري با بار عاملي 0/61؛

 0/11و بعد عملکردي با بار عاملي  0/33تبيين کننده

ارتباطات با بار عاملي  0/31و تصميم گيري با بار

مضمون فراگير پاسخگويي ميباشد .همچنين مضمون

عاملي 0/31مفهوم رهبري را تبيين ميکنند .نمودار

عاطفي اجتماعي با بار عاملي  0/63و مضمون ابزاري

شماره ( )1بار عاملي مضامين سازمان دهنده در مدل

نيز با بار عاملي  0/12تبيين کننده انسجام سازماني

سالمت سازماني را نشان ميدهد.
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نمودار :1تحليل عامل مرتبه اول مضامين سازمان دهنده مدل سالمت سازماني
سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 6931

براساس مقادير محاسبه شده مضامين سازمان

روش تحليل مضمون

23

انجام گرفت .بر اين اساس

دهنده داراي توان تبيين مضامين فراگير ميباشد.

ابتدا ،متن جلسات مصاحبه به صورت مکتوب پياده

براساس جدول شماره  2ميتوان دريافت که با توجه

سازي شد و با استفاده از يادداشتهاي برداشته شده در

به باال بودن شاخصهاي برازش( NFIشاخص برازش

طي جلسات مصاحبه تکميل گرديد .سپس با مطالعه

هنجار شده)؛ ( SRMRخطاي مجذور ميانگين ريشه

دقيق متون ،در ابتدا براي هريک از مصاحبههاي تهيه

استاندارد شده)؛ ( SRMRباقي مانده ميانگين ريشه)؛

شده ،مضامين پايه شناسايي شد و سپس به هر کدام

( GFIشاخص نيکويي برازش)؛  ( CFIشاخص برازش

يک کد اختصاص داده شد .سپس بر اساس تمام

تطبيقي) و ( IFIشاخص برازش افزايش) ميتوان گفت

مضامين پايه شناسايي شده در کل پژوهش ،دسته بندي

مدل مذکور از برازش مطلوبي برخوردار است.

کلي تري انجام شد که منجر به شناسايي مضامين
سازمان دهنده شد .در نهايت از طريق طبقه بندي

جدول  :4برازش تحليل عامل تاييدي مرتبه اول

مضامين سازمان دهنده دسته بندي کلي تري به عمل

شاخص

مقادير برازش

آمد و مضامين فراگير نيز شناسايي شد .همچنين در

Chi-Square/Df

2/31

بخش کمي اين پژوهش جهت بررسي روايي و پايايي

NFI

0/31

CFI

0/30

مدل سالمت سازماني از روشهاي تحليل عامل تاييدي

GFI

0/32

IFI

0/33

مرتبه اول و دوم و تحليل گويه و براي سنجش پايايي
از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديد و براي بررسي
وضعيت موجود سالمت سازماني براساس مدل تدوين

 .7روشهاي تجزيه و تحليل داده ها
در بخش کيفي پژوهش تجزيه و تحليل دادههاي
به دست آمده از مصاحبههاي انجام شده ،با استفاده از

شده در سازمان فني و حرفهاي استان فارس از آزمون
تي تک نمونهاي استفاده شد.
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بررسي سواالت پژوهش

تدوين مدل مورد نظر ،گردآوري شد .سپس

بخش کيفي:

پژوهشهاي انجام شده در حوزه سالمت سازماني مورد

-1مـــدل ســـالمت ســـازماني داراي چـــه ابعـــاد،

مطالعه قرار گرفت و در نهايت با آگاهي دهندگان

مولفهها و شاخص هايي ميباشد؟

کليدي مصاحبهاي عميق و نيمه ساختمند انجام گرديد

به منظور ارائه و تدوين مدل سالمت سازماني ،در

و مدل زير ارائه شد:

گام نخست به بررسي مباني نظري و ادبيات موجود در
زمينه سالمت سازماني پرداخته شد و اطالعات الزم
براي تدوين مدل مورد نظر ،گردآوري گرديد .همچنين
پژوهشهاي عملي صورت گرفته در اين زمينه نيز مورد
بررسي قرار گرفت و در جهت همسوسازي داده ها،
با آگاهي دهندگان کليدي نيز مصاحبه عميق و نيمه
ساختمند صورت گرفت.
پس از کدگذاري مضامين اساسي و تحليل مضامين
شناسايي شده و دسته بندي گرديدند.
پس از تعيين مضامين پايه ،مجموع مضامين پايه که
با يکديگر مشابهت داشتند در يک طبق قرار گرفته و
بدين ترتيب مضامين سازمان دهنده نيز شکل گرفته
است .در اين مرحله بر اساس تمامي مضامين پايه
شناسايي شده در کل پژوهش ،دسته بندي کلي تري
انجام شد که منجر به شناسايي مضامين سازمان دهنده
شد.
پس از جمع بندي مضامين سازماندهنده ،مضامين
فراگير که به صورت کلي تر ارائه ميشود مطرح
گرديد .به عبارتي در اين مرحله بر اساس تمامي
مضامين پايه و سازمان دهنده شناسايي شده در کل
پژوهش ،دسته بندي کلي تري انجام شد که منجر به
شناسايي مضامين فراگير (پاسخگويي ،اثربخشي،
انسجام و رهبري) شد.

 .1نتايج تحليل دادههاي کيفي
به منظور ارائه مدل سالمت سازماني ،در گام
نخست به بررسي مباني نظري ارائه شده در حوزه
سالمت سازماني پرداخته شد و اطالعات الزم براي

اعتباريابي مدل کيفي تدوين شده در مرحله کمي ،مدل
تدوين شده در قالب يک پرسشنامه طراحي شد که اين
مقياس شامل  22گويه پنج گزينهاي از نوع ليکرت بوده
و داراي  1بعد انسجام ،پاسخگويي ،اثربخشي و رهبري
ميباشد .نمره گذاري مقياس به اين صورت که=1
بسيار کم تا  =5بسيار زياد ميباشد.
بخش کمي:

 .1آيا مدل سالمت سازماني داراي روايي و پايايي
ميباشد ؟
به منظور بررسي روايي و پايايي مدل سالمت
سازماني ،جهت سنجش روايي مدل پژوهش از روش
تحليل گويه (محاسبه همبستگي دروني گويهها با نمره
کل) و تحليل عامل تاييدي مرتبه اول و دوم استفاده
شد .همچنين به منظور سنجش پايايي مدل نيز از آلفاي
کرونباخ استفاده شد .بايد گفت در اين بخش پس از
شکل گيري چارچوب اوليه مدل سالمت سازماني،
پرسشنامهاي محقق ساخته مبتني بر چارچوب اوليه در
قالب مقياس سنجش روايي و پايايي استخراج گرديد و

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

با استفاده از روش تحليل مضمون ،مضامين پايه

پس از تدوين مدل سالمت سازماني به منظور
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جهت سنجش روايي و بهرهگيري از نظرات تخصصي

نمونهاي در جدول شماره( )1نشان داد که همه ابعاد

آگاهيدهندگان کليدي که در زمينهي موضوع سالمت

سالمت سازماني در سازمان آموزش فني و حرفهاي

سازماني داراي تخصص ميباشند و همچنين توسعهي

استان فارس ،شامل ابعاد مفهومي با ميانگين ()3/36؛

مدل پيشنهادي در اختيار  12نفر از متخصصان قرار

بعد ساختاري با ميانگين ()3/23؛ بعد عملکردي با

گرفت و موارد پيشنهادي آنان در حوزههاي مختلف

ميانگين ()3/31؛ بعد عاطفي با ميانگين ()3/36؛ بعد

اعمال گرديد و مدل نهايي سالمت سازماني شکل

ابزاري با ميانگين ()3/60؛ اثربخشي دروني با ميانگين

گرفت .پس از توسعهي پرسشنامه مذکور ،اين مقياس

()3/13؛ اثربخشي بيروني با ميانگين ()3/41؛ اثربخشي

در بين کارکنان سازمان فني و حرفهاي استان فارس

نهادي با ميانگين ()3/11؛ بعد تشخيص – جهت گيري

توزيع و  211پرسشنامه برگشت داده شد .سپس

با ميانگين ()3/23؛ بعد سازواري با ميانگين ()3/33؛

وضعيت موجود سالمت سازماني در سازمان فني و

بعد ارتباطات با ميانگين ( )3/13و بعد تصميم گيري

حرفهاي استان فارس مورد بررسي قرار گرفت.

نيز با ميانگين ( )3/41باالتر از حد متوسط ()Q2=3
بوده و با توجه به مقدار  Tبه دست آمده در درجه

سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 6931

 .2وضعيت موجود سالمت سازماني در سازمان

آزادي  133تفاوت معناداري بين ميانگين اين ابعاد و

آموزش فني و حرفهاي استان فارس چگونه است ؟

معيار حد متوسط در سطح معناداري  0/0001وجود

به منظور تعيين ميزان مطلوبيت هر يک از ابعاد و

ابعاد سالمت سازماني در

مولفههاي سالمت سازماني در قلمرو پژوهش از آزمون

دارد .همچنين کليهي

سازمان آموزش فني و حرفهاي استان فارس پايينتر از

تي تک نمونهاي استفاده گرديد .نتيجه آزمون تي تک
جدول  :1نتايج مقايسه ميانگين ابعاد سالمت سازماني با معيار حد متوسط ( ) Q2=3و حد مطلوب ( ) Q3=6
مضامين

مضامين

فراگير

سازماندهنده

پاسخگويي

اثربخشي

مفهومي

3/61

0/31

3/13

0/0001

-3/13

ساختاري

3/23

0/13

6/11

0/0001

-13/42

0/0001

عملکردي

3/31

0/30

4/21

0/0001

-11/21

0/0001

3/36

0/36

ابزاري

3/60

0/13

دروني

3/13

0/44

بيروني

3/41

0/46

نهادي

3/11

0/13

3/23

0/11

اجتماعي

تشخيص-
جهت گيري
رهبري

استاندارد

آزادي معناداري

معناداري
0/0001

عاطفي-
انسجام

ميانگين

انحراف

)(Q2

مقدارt

درجه

سطح

)(Q3

مقدارt

درجه آزادي

سطح

1/11

0/0001

1/13
12/33
3

16/11
10/13
1/13

-10/31

0/0001
133

-11/33

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

0/0001

-3/31
6

0/0001
133

0/0001

-1/01

0/0001

-1/13

0/0001

-16/01

0/0001

سازواري

3/33

0/36

6/41

0/0001

-3/03

0/0001

ارتباطات

3/13

0/41

4/64

0/0001

-10/21

0/0001

تصميم گيري

3/41

0/13

10/34

0/0001

-1/64

0/0001
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حد مطلوب ( )Q3=6بوده و با توجه به با توجه به

هدف دستيابي به رضايت حداکثري مشتريان انجام

مقدار  Tبه دست آمده در درجه آزادي  133تفاوت

دهند (عبدالهي و انصاري جابري .)1332 ،بديهي است

معناداري بين ميانگين اين ابعاد و معيار حد مطلوب در

افزايش کارايي و اثربخشي سازمان فني و حرفهاي

سطح  0/0001وجود دارد .براساس نتايج بدست آمده

ميتواند زمينههاي الزم براي رشد و توسعهي

ميتوان گفت که از ديدگاه کارکنان سازمان آموزش

کارآفريني را مهيا سازد .از طرفي ترديدي نيست که

فني و حرفهاي استان فارس سالمت سازماني در ابعاد

توسعهي مناسب و ارتقاي کيفي برنامههاي آموزش فني

مذکور باالتر از حد متوسط و پايينتر از حد مطلوب

و حرفهاي تنها از طريق انجام پژوهشهاي علمي معتبر

ميباشند.

امکان پذير است و بدون اتکا به يافتههاي پژوهشي هر
اقدامي در جهت توسعهي آموزشهاي فني و حرفهاي

نتيجه گيري

به مثابهي تيري در تاريکي خواهد بود (نويدي،

سازمانها به منظور حفظ بقا و تضمين ادامهي فعاليت

گيرندگان و مديران در سازمان فني و حرفهاي استان

خود در جامعه براي پويايي سازمان خود و همچنين

فارس کمک مينمايد تا از علم جديد توليد شده و

سالمت آن اهميت بيشتري قائل شوند .سالمت

دستاوردهاي اين پژوهش به منظور افزايش کيفيت

سازماني نشاني از کار در شرايط سالم و به حداکثر

فعاليتهاي آتي سازمان از طريق بهبود و ارتقاي

رسانيدن سالمتي و رفاه کارکنان است .همچنين

سالمت سازمان خود استفاده نمايند.

بروندادهاي سالمي را براي ذي نفعان ،جامعه و

نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از تأييد روايي

مشتريان سازمان در بردارد .سالمت سازماني کل نگر،

صوري ،محتوايي و سازهاي مدل تدوين شده براي

جامع و استراتژيک است (براتون و گلد،)2003 ،

تبيين مدل سالمت سازماني است .لذا اکنون با اطمينان

بنابراين پرداختن به اين مسئله در سازمانهاي مختلف

نسبي ميتوان گفت که مدل تدوين شده يک مدل قابل

در تدوين و چشم انداز سازماني به مديران کمک کند.

اعتماد در زمينه بررسي موضوع ميباشد و از توان

در سازمانهاي سالم کارمندان متعهد ،وظيفه شناس و

تبيين موضوع و مانايي در موقعيتهاي مختلف

سودمند هستند و از روحيه و عملکرد بااليي

برخوردار باشد .به عبارت ديگر ،ميتوان گفت،

برخوردارند .سازمان سالم جايي است که افراد با عالقه

پژوهش ،موفق به تدوين و ارائه يک مدل علمي

به محل کارشان ميآيند و به کار کردن در اين محل

کاربردي در زمينه سالمت سازماني شده است و

افتخار ميکنند (جاهد .)1336 ،در نتيجه ارزيابي سطح

يافتههاي آن ميتواند به عنوان يک مدل مفهومي قابل

سالمت سازماني در فني و حرفهاي به دست اندرکاران

اعتماد ،مبناي ارزيابي و طراحي و اقدام در خصوص

آن کمک ميکند تا سازوکارهاي الزم را در جهت

توسعه و تقويت سالمت سازماني قرار گيرد.

بهبود وضع موجود و دستيابي به مطلوبيتهاي خود در
آينده محقق سازند و زمينههاي الزم براي افزايش

منابع

سالمت سازمان خود را به کار بگيرند .از سوي ديگر

اسکات ،ريچارد .)1331( .سازمانها :سيستمهاي

فشارهاي ذي نفعان و عوامل محيطي و از طرفي

عقالني ،طبيعي ،باز؛ ترجمه حسن ميرزايي اهرنجاني

شرايط جهاني موجب شده است که مراکز آموزشي

و فلورا سلطاني تيراني ،تهران :سازمان مطالعه و

تالش هايي در جهت بهبود کارايي و اثربخشي با

تدوين کتب علوم انساني و دانشگاهها (سمت).

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

شرايط پيچيده و متحول امروزي ايجاب ميکند تا

 .)1332بنابراين انجام پژوهش حاضر به تصميم
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