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Abstract
Introduction: One of the actions that the management of higher education
centers need to achieve its predetermined goals is to pay attention to
increasing organizational health indicators in the workplace. Organizational
health, which means an organization's competitiveness, efficiency, and
adaptability to internal and external dynamics and employee morale, is one
of the determinants of organizational effectiveness. Therefore, paying
attention to it is one of the basic and primary issues related to human
resource management at the highest levels. Given the importance and
sensitivity of the university's work in the human resources education needed
by the community, the importance of investigating the organizational health
of this dynamic and growing institution becomes more prominent. This study
investigates organizational health and its components in relation to
organizational culture and mental health variables of Tabriz University staff.
Method: The research method was survey and the required data were
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collected using standard questionnaires of organizational health,
organizational culture and mental health. In the present study, the validity of
the questionnaire questions was estimated through face validity. The results
of the reliability analysis of the research variables showed that Cronbach's
alpha for the three variables of organizational health, organizational culture
and mental health were 0.89, 0.97 and 0.92, respectively, indicating that the
items of each The three variables have good internal coherence and high
reliability. The statistical population of the study is staff of Tabriz
University, 182 of who were selected by simple random sampling.
Finding: The results show that the average organizational health in the range
of 80 to 189 is 142/64 which indicates that the organizational health of the
employees is at an average level. Also among the seven dimensions of
organizational health, the dimension of construction with 74.40 percent had
the highest and the institutional unity dimension with 57.66 percent had the
lowest average value. The results of hypotheses test also show that there is a
significant positive relationship between organizational health and
organizational culture and its dimensions (except for attentional bias) but
organizational health is not significantly correlated with mental health
variable and its dimensions. Testing the hypotheses related to the
relationship between organizational health and demographical variables
shows that organizational health of employees is not significantly different
in terms of gender and marital status, and age and years of service and
monthly income are not significantly related to organizational health. But
Education level and employment status are variables that affect the average
organizational health of employees. The regression analysis of
organizational health show that the four variables of creativity and
innovation, sustainability, attention, and attention to organization members
account for about 63% of organizational health changes in Tabriz University.
Results & Conclusion: Therefore, it can be said that organizational culture
is one of the main determinants and the most important predictor of
organizational health of Tabriz University staff.
Keywords: Organizational Health, Organizational Culture, Mental Health,
University of Tabriz, Staff.
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چکیده
سالمت سازمانی بهمعنای قابلیت یک سازمان از لحاظ رقابتپذیری ،کارایی و سازگاری آن با پویاییهای محیط
داخلی و خارجی و روحیة کارکنان و یکی از عوامل تعیینکنندة اثربخشی سازمانی است .با درنظرگرفتن اهمیت
کارکرد دانشگاه در آموزش و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز جامعه ،اهمیت بررسی سالمت سازمانی در دانشگاه
برجستهتر میشود .این پژوهش به بررسی سالمت سازمانی و مؤلفههای تشکیلدهندة آن در ارتباط با متغیرهای
فرهنگ سازمانی و سالمت روانی کارکنان دانشگاه تبریز پرداخته است .روش پژوهش پیمایشی بوده که دادههای
مورد نیاز با استفاده از پرسشنامههای استاندارد سالمت سازمانی ،فرهنگ سازمانی و سالمت روان گردآوری شده
است .جامعة آماری پژوهش کارکنان دانشگاه تبریز بودند که  192نفر آنان به شیوة نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان میدهد ،میانگین سالمت سازمانی در دامنة  91تا  198برابر با 112/21
است که نشان میدهد سالمت سازمانی کارکنان در حد متوسط به باالیی قرار دارد .همچنین در میان ابعاد هفتگانة
سالمت سازمانی ،بعد ساختدهی با  11/11درصد ،بیشترین میزان و بعد یگانگی نهادی با  01/22درصد کمترین
مقدار میانگین محاسبه شده را دارد .نتایج آزمون فرضیات نیز نشان میدهد که رابطة مثبت و معناداری میان
سالمت سازمانی و فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (بهجز بعد توجه به رهآورد) وجود دارد ،ولی سالمت سازمانی با
متغیر سالمت روان و ابعاد آن ارتباط معناداری ندارد .نتایج تحلیل رگرسیونی سالمت سازمانی نشان میدهد که
چهار متغیر خالقیت و نوآوری ،پایداری ،توجه به رهآورد و توجه به اعضای سازمان درمجموع حدود  23درصد
تغییرات سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه تبریز را تبیین میکنند.
واژههای کلیدی :دانشگاه تبریز ،سالمت روان ،سالمت سازمانی ،فرهنگ سازمانی.
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مقدمه و بیان مسئله
یکی از اقداماتی که مدیریت مراکز آموزش عالی برای دستیابی به اهداف ازپیش تعیینشدة
خود به آن نیازمند است ،توجه به افزایش شاخصهای سالمت سازمانی 1در محیط کاری است
(اردالن و همکاران .)131 :1383 ،امروزه سازمانها موجودات زندهای تصور میشوند که
هویتی مستقل از اعضای خود دارند؛ بهگونهای که با این هویت جدید میتوانند بر رفتار
کارکنان تأثیر بگذارند .این شخصیت و هویت میتواند دارای «سالمت سازمانی» یا «بیماری
سازمانی» باشد .اصطالح «سالمت سازمانی» را نخستین بار مایلز 2در سال  1828بهکار برد
(کورکماز 2112 ،و 2111؛ تسوئی و چنگ .)1888 ،به نظر او ،سالمت سازمانی به دوام و بقای
سازمان در محیط خود و سازگاری با آن ،همچنین ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش
بیشتر اشاره دارد (سیدجوادین و همکاران.)21 :1398 ،
براساس دیدگاه آرمیچل ( )1881سازمانهای اثربخش مهمترین وسایل دستیابی پیشرفت
در یک جامعه هستند .در این میان سازمانهایی به اثربخشی میرسند که عالوهبر دیگر شرایط
ضروری ،از سالمت نیز برخوردار باشند (عباسپور .)2 :1381 ،از آنجا که مهمترین منبع هر
سازمانی ،نیروی انسانی آن است ،نیروهای سازمان بههمراه مدیران در کسب اهداف سازمان و
ایجاد اثربخشی آن نقشی اساسی را برعهده دارند؛ بنابراین میتوان گفت ،سازمان سالم بستر
ایجاد نیروی انسانی توانمند و سالم را فراهم میآورد .نیروی انسانی توانمند نیز به ایجاد
سازمانی کارا و اثربخش میانجامد (شیخی و همکاران .)33 :1380 ،سازمان سالم موجبات
انگیزش و عالقهمندی به کار را در کارکنان بهوجود میآورد و درنتیجه اثربخشی خود را
افزایش می دهند .از سوی دیگر ،فضای سازمانی سالم و حمایتگر سبب اعتماد بیشتر افراد و
روحیة باالی آنان (هوی و میسکل2110 ،؛ نصیری ولیک بنی و همکاران )132 :1381 ،و
افزایش کارایی کارکنان میشود که این افزایش کارایی عامل مهمی در افزایش اثربخشی سازمان
است .در سازمانهای سالم ،کارکنان متعهد ،وظیفهشناس و سودمند هستند و روحیه و عملکرد
خوبی دارند (لیندن و کلینگل2111 ،؛ صادقی و علوی.)018 :1383 ،
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از دیدگاه هوی و میسکل ،)2119( 1سالمت سازمانی ابعاد هفتگانهای دارد که در ادامه
بیان میَشود :یگانگی نهادی (توانایی سازمان در سازگاری با محیط به طریقی که یگانگی،
انسجام و تمامیت برنامههای خود را حفظ کند) ،نفوذ مدیر (توانایی مدیر بر تأثیرگذاری بر
رؤسا و مافوق خود ،ترغیب آنها به توجه بیشتر به مسائل سازمان ،مواجهنشدن با موانع اداری،
سلسلهمراتبی ،وابستهنشدن به مافوق است که همة اینها کلید رهبری اثربخش محسوب
میشوند) ،مالحظهگری (به رفتار رهبر مدیر که باز و دوستانه اشاره میکند .مالحظهگری،
بازتاب رفتار حاکی از احترام ،اعتماد متقابل ،همکاری و پشتیبانی است) ،ساختدهی (رفتار
مدیر در مشخص کردن مناسبات و روابط کاری با کارکنان ،انتظارات شغلی ،استانداردهای
عملکرد و روشهای انجام کار را بهروشنی تعریف میکند) ،پشتیبانی منابع (فراهمکردن مواد و
لوازم اساسی کار در سازمان) ،روحیه (به حس جمعدوستی ،بازبودن و اعتماد متقابل بین
اعضای سازمان اشاره دارد) و تأکید علمی (حدی که سازمان برتری علمی و فرهنگی را طالب
بوده و برای نیل به آن تالش میورزد ،اشاره میکند) (ساالرزهی و همکاران 98 :1381 ،به نقل
از هوی.)99-12 :2119 ،
دانشگاه تبریز یکی از دانشگاههای مطرح و باسابقه است که با شناخت وضعیت موجود
سالمت سازمانی و شناسایی متغیرهای تعیینکننده آن میتوان برای بهبود و ارتقای وضعیت آن
اقدام کرد .کوهی ( )1380در پژوهشی میزان سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه تبریز را متوسط
به پایین ( 2/02از  )0برآورد کرده و معتقد است که وضعیت سالمت سازمانی در این دانشگاه
مناسب نیست (کوهی)1380 ،؛ بنابراین شناخت سالمت سازمانی بسیاری از متغیرهای مدیریت
آموزشی از جمله متغیرهای سطح فنی (روحیه و رضایت از کارکردن و بودن در محیط کاری)،
تأکیدات علمی و آموزشی و استانداردهای عالی تحصیلی و متغیرهای سطح مدیریتی (میزان
نفوذ و تأثیرگذاری مدیران در رفتار کارکنان) ،سبک رهبری مدیران در دو بعد مالحظهگری و
ساختدهی و همچنین چگونگی ایفای وظیفه تدارک منابع پشتیبان در سازمان از سوی مدیران
را مطالعه میکند .همچنین سازمانهای آموزشی مانند دانشگاه با بهرهمندی از کارکنانی سالم از
نظر جسمی و روحی میتوانند به سیاستها و اهداف خود برای بهرهمندی از ویژگیهای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Hoy and Miskel
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سالمت سازمانی بهعنوان یک سازمان سالم معرفی شوند (نصیری ولیک بنی و همکاران،
)132 :1381؛ بنابراین با توجه به مطالب مطرحشده ،سؤاالت این پژوهش عبارتاند از اینکه
کارکنان دانشگاه تبریز از نظر سالمت سازمانی در چه وضعیتی قرار دارند .آیا بین سالمت
سازمانی کارکنان دانشگاه تبریز و فرهنگ سازمانی و سالمت روان آنها ارتباطی وجود دارد.
سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه تبریز برحسب متغیرهای زمینهای به چه صورت است.

پیشینة پژوهش
اصطالح سالمت سازمانی برای بیان جنبة تداوم و بقای سازمان استفاده میشود؛ بدین معنا که
هر سازمانی برای اثربخشبودن قبل از هر چیز باید بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و
سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی ،بهترین منابع خود را بهکار بگیرد ،با نیروهای
تهدیدکنندة خارجی رفتاری موفقیتآمیز داشته باشد ،نیروهای آنها را در جهت هدف اصلی
سازمان هدایت کند ،با حفظ تواناییها و بقای خود آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر
از سالمت سازمانی برخوردار باشد (سلیمانی 20 :1398 ،به نقل از بنیس و شاین.)2112 ،
هوی و تارتر ( )1881و هوی و میسکل ( ،)1881این اصطالح را بر اساس کار پارسونز
( )1801و بیلز و سیلز ( )1803و بهعنوان توانایی سازگاری سازمان با محیط خود ،ایجاد
هماهنگی میان اعضای سازمان و دستیابی به اهداف آن تعریف کردند (کورکماز 2112 ،و
2111؛ تسوئی و چنگ 1888 ،به نقل از حمیدی و بخشنده)131 :1381 ،؛ بنابراین در پژوهش
حاضر برای تشریح ویژگیهای سازمان سالم از نظریة نظام اجتماعی بهویژه کار تالکوت
پارسونز دربارة چهار کارکرد اصلی ( )AGILاستفاده شد که تمامی سیستمهای اجتماعی برای
بقا باید آنها را انجام دهند.
نظام اجتماعی از مفاهیم مدنظر در دیدگاههای کارکردگرایی و ساختی-کارکردی است.
کارکردگرایان نظام اجتماعی را کلی میدانند که یگانگی و یکپارچگی دارد و همة واحدها و
عناصر ساختی و بخشهای مختلف آن با یکدیگر تناسب و سازگاری دارند (توسلی.)1390 ،
از میان کارکردگرایان پارسونز از کسانی است که مفهوم نظام اجتماعی را بهطور خاص مدنظر
قرار داده است .وی نظام اجتماعی را اینگونه تعریف میکند« :یک نظام اجتماعی از
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مجموعهای از کنشگران فردی ساخته میشود که در موقعیتی که دستکم جنبهای فیزیکی یا
محیطی دارد ،با یکدیگر کنش متقابل دارند .این کنشگران برحسب گرایش به ارضای حد
مطلوب برانگیخته میشوند و رابطهشان با موقعیتهایشان و همچنین با یکدیگر ،برحسب و
بهواسطة یک نظام ساختاربندیشدة فرهنگی و نمادهای مشترک مشخص میشوند» (ریتزر،
.)131 :1311
هدف اصلی پارسونز در بحث نظام اجتماعی ،طرح سیستم واحدی است که بهتر است در آن
کلیت عمل کنشگر در سیستم تجلی یابد .تحلیل پارسونز به این موضوع توجه دارد که چگونه
سیستم کنشگر و عمل فردی او را کنترل میکند ،نه اینکه چگونه سیستم کنشگر را خلق یا ایجاد
میکند (ریتزر .)1311 ،پارسونز در کتاب نظام اجتماعی ( )1801که در آن تمایل شدیدی به
تحلیل کارکردی یافته بود ،چهار نوع کارکرد مطرح کرد .کارکردهایی که سیستمهای اجتماعی
چنانچه بخواهند به بقای خود ادامه دهند الزم است آن را با موفقیت انجام دهند .سازگاری،1
دستیابی به هدف ،2انسجام 3و سکون یا نگهداشت الگو 1.کارکردی که با محیط سازگاری دارد،
درحقیقت حکایت از تمایل هر سیستمی در سازشدادن (خود) و نیازهایش با شرایط خارجی
دارد .کارکرد دوم بیانکنندة این است که هر سیستمی باید اهداف اولیهاش را تعریف کند و
عملش برای دستیابی به آنها باشد .سومین کارکرد انسجام یا یگانگی بدینمعناست که هر
سیستمی ضمن اینکه عناصر خود را نظم میبخشد ،باید روابط (متقابل) درونی آنها را نیز
یکپارچه کند؛ آخرین کارکرد (حفظ الگوهای نهفته) که به ایجاد و حفظ و تجدید فرهنگ و
ارزشهای خاص سیستم اشاره دارد .درنهایت پارسونز با گنجاندن هر چهار کارکرد در قالب یک
تعریف ویژگیهای یک سازمان سالم را اینگونه مطرح میکند :همة سیستمهای اجتماعی برای
بقا و توسعه باید خود را با محیط اطراف انطباق دهند ،منابع مربوط را برای بهدستآوردن مقاصد
خود بسیج کنند ،فعالیتهای خود را هماهنگ و همسان و در کارکنان خود ایجاد انگیزه کنند .در
این صورت سالمت آنان تضمین میشود (شریعتمداری.)123 :1399 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. A=adaptation
2. G=goal attainment
3. I=integration
4. L=latent pattern maintenance
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یکی از مهمترین مدلهای بررسی سالمت سازمان ،مدلی است که هوی و فیلدمن ( )2110ارائه
کردهاند که در آن سالمت سازمان با هفت مؤلفة یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظهگری،
ساختدهی ،پشتیبانی منابع ،روحیه و تأکید علمی تعریف میشود که درمجموع الگوهای رفتار و
تعاملهای ویژة درون سازمان را تشکیل میدهند (سلیمانی 23 :1398 ،به نقل از عالقهبند:1319 ،
 .)20این ابعاد هفتگانه نیازهای ابزاری (انطباق و تحقق هدف) و بیانی (یگانگی اجتماعی و
یکپارچگی هنجاری) نظام اجتماعی را تأمین و سه سطح مسئولیت و نظارت موجود در سازمان
(فنی ،اداری و نهادی) را معرفی میکنند (سلیمانی .)23 :1398 ،در ادامه به توصیف هریک از
سطوح سهگانه و مؤلفههای هفتگانة سالمت سازمانی براساس الگوی هوی و فیلدمن اشاره میشود.
سیستم نهادی :در باالترین سطح سازمان قرار دارد که کارکرد آن برقراری ارتباط سازمان و
جامعة وسیعتر است .همانطور که سازمان فنی از سوی سازمان مدیریت کنترل میشود،
سازمان مدیریت نیز بهکمک ساخت نهادی کنترل

میشود.

یگانگی نهادی :1یعنی توانایی سازمان در سازگاری با محیط بهشکلی که یگانگی ،انسجام و
تمامیت برنامهها (و درنهایت سالمت) خود را حفظ کند و در برابر تقاضای غیرمعقول
مراجعان و محیط در امان باشد .این عامل سازمان را در انطباق موفقیتآمیز با نیروهای مخرب
بیرونی توانمند میکند.
سیستم مدیریتی :باالتر از سطح فنی قرار دارد که وظیفة اساسی آن عبارت است از ادارة
امور داخلی سازمان و تهیة مواد خام مورد نیاز سطح فنی.
نفوذ مدیر :2توانایی مدیر به تأثیرگذاری بر رؤسا و مافوق خود ،ترغیب آنها برای توجه
بیشتر به مسائل سازمان ،مواجهنشدن با موانع اداری و سلسلهمراتبی و وابستهنشدن به مافوق که
همة اینها کلید رهبری اثربخش هستند .مدیر بانفوذ ،ترغیبکننده است و با فرادست خود
بهشکلی اثربخشی کار میکند ،اما همزمان در فکر و عمل خود نیز استقالل دارد.
مالحظهگری :3به رفتار باز ،دوستانه و حمایتگرانه مدیر اشاره میکند و بازتاب رفتار
حاکی از احترام ،اعتماد متقابل ،همکاری و پشتیبانی است .مالحظهگری یا مراعات عبارت
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Institutional Integration
2. Principal Influence
3. Consideration
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است از عوامل رفتاری مربوط به حمایتگری رهبر ،دوستی ،جانبداری ،مشارکت با فرودستان،
نمایندگی منافع فرودستان ،بازبودن ارتباطات و به رسمیت شناختن مشارکت آنان .این
رفتارهای رابطهگرا برای ایجاد و نگهداری روابط خوب با فرودستان ضروری است.
ساختدهی :1رفتاری است که مدیر (طی آن) بهطور واضح انتظارات شغلی ،استانداردهای
عملکرد و رویهها را تعیین میکند .ساختدهی به رفتاری از مدیر اشاره دارد که وظیفهمدار و
موفقیتمدار است.
پشتیبانی منابع :2این بعد به معنای فراهمکردن مواد و لوازم اساسی و تجهیزات کافی و
مورد درخواست کارکنان در سازمان است.
سیستم فنی :در پایینترین سطح قرار دارد که در آن محصول عملی سازمان تولید میشود.
بدیننحو که هدفهای مبهم سازمان به فعالیتهایی که برای رسیدن به هدف طرحریزی شده
تبدیل میشود.
روحیه :3این بعد بهنوعی دربرگیرندة احساس اطمینان ،اعتماد ،همدردی و دوستی است که
در میان کارکنان سازمان وجود دارد .روحیه در فرایند روابط انسانی اهمیت خاصی دارد؛ زیرا
میتواند نمایانگر وضع کلی روابط انسانی در یک سازمان باشد .درنتیجة باالبودن میزان این
بعد در یک سازمان ،کارکنان آن یک واحد همبسته و منسجمی بهوجود میآورند و کار و
وظایف سازمانی خود را با شور و اشتیاق انجام میدهند.
تأکید علمی :1به تأکید سازمان بر برتری علمی و فرهنگی و ارتقای سطح تخصص و
مهاتهای فنی کارکنان اشاره میکند .بدینمنظور ،اهداف علمی سطح باال ولی قابلوصول برای
نیروی انسانی سازمان وضع شده و به تالش افراد برای نیل به آن اهداف ارج داده میشود
(ساالرزهی و همکاران 98 :1381 ،به نقل از هوی99-12 :2119 ،؛ حمیدی و بخشنده:1381 ،
111-9؛ شریعتمداری.)129-120 :1399 ،

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Initiating Structure
2. Resource Support
3. Morale
4. Academic Emphasis
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مفهوم فرهنگ سازمانی برای توضیح کیفیت تفکر و تصمیمگیری اعضای سازمان استفاده
میشود برایناساس سطوح متفاوت فرهنگی مبتنی بر باورها ،ارزشها و تعهدات چندوجهی،
روشهای مدیریت و رهبری سازمانها را از هم متمایز میکند (انجمن مدیریت منابع اطالعاتی،
 .)2112درواقع فرهنگ سازمانی ادراکی است که افراد از سازمان خود دارند و چیزی است که نه
در سازمان وجود دارد و نه در فرد .همچنین ویژگیهای خاصی است که در یک سازمان وجود
دارد و نمایانگر خصوصیات معمول و ثابتی است که سازمانها را از یکدیگر متمایز میکند
( .)Lingmont and Alexiou, 2020: 3ریشة فرهنگ سازمانی در ارزشهای اساسی ،باورها و
اصولی است که همچون شالودهای محکم به نظام مدیریتی خدمت میکند (محسنی و همکاران،
382 :1381؛  .)Isensee et al., 2020در حالت کلی ،فرهنگ سازمانی الگویی از مقاصد مشترک
خاص افراد یک سازمان و سیستمی از استنباط مشترک اعضا به یک سازمان (ریتزر)821 :1311 ،
و برنامهریزی جمعی ذهنی (هافتسد )1881 ،است که بهعنوان پیشنیاز تعهد سازمانی (مییر و
آلن )1881 ،مطرح میشود ،اجزای سازمان را به یکدیگر پیوند میدهد (کوئین )1888 ،و تأثیر
عمدهای بر رفتار و نگرش کارکنان (واگنر )1880 ،دارد (شیخی و همکاران.)38-33 :1380 ،
سالمت روانی پدیدهای روانشناختی و اجتماعی است که نهتنها در کیفیت روانی افراد
نقش دارد ،بلکه نوعی زندگی سالم و مثبت برای کل افراد جامعه و درنتیجه محیط اجتماعی
فراهم میکند (نصیریپور و همکاران .)1381 ،به بیان دیگر ،درجهای از تعادل است که فرد در
مواجهه با مشکالت اجتماعی و سازگاری با محیط پیرامون خود بین رفتارهای خود برقرار
میکند و رفتار منطقی از خود نشان میدهد (خاقانیزاده و همکاران .)112 :1390 ،سازمان
جهانی بهداشت ،سالمت روانی را تحت مفهوم کلی بهداشت روانی گنجانده و آن را یکی از
اصول اولیة بهداشتی در دستور کار کشورهای عضو قرار داده است .بدینترتیب سالمت روان
را حالتی از سالمتی میداند که در آن فرد تواناییهای خود را میشناسد ،میتواند با فشارهای
طبیعی زندگی مقابله کند ،برای جامعه مفید باشد و بتواند به تصمیمگیری و مشارکت جمعی
بپردازد .برایناساس سالمت روانی مبنای رفاه و سالمتی افراد و جامعه است (نصیری ولیک
بنی و همکاران .)129 :1381 ،از نظر کاپالن و بارون نیز بهداشت روانی حالت خاصی از
سالمت روان است که سبب بهبود رشد و کمال شخصیت انسان میشود و به فرد کمک میکند
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با خود و دیگران سازگاری داشته باشد (نصیری و همکاران .)129 :1381 ،سالمت روان نقش
مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی جامعه ایفا میکند و یکی از محورهای ارزیابی بهنجاری
جوامع مختلف محسوب میشود (کالنتری و حسینیزاده آرانی.)223 :1382 ،
براساس پیشینة پژوهش سالمت سازمانی در مطالعة حاضر در سه سطح اداری ،نهادی و
فنی مورد توجه بوده که ارتباط متغیرهای فرهنگ سازمانی و سالمت روان و متغیرهای زمینهای
بررسی شده است.

با توجه به مباحث نظری مطرحشده دربارة سالمت سازمانی ،بنیان نظری این پژوهش را
نظریة نظام اجتماعی پارسونز شکل داده است که اعتقاد دارد ارتباط کنشگران با
موقعیتهایشان و همچنین با یکدیگر ،برحسب و بهواسطة یک نظام ساختاربندیشدة فرهنگی
و نمادهای مشترک مشخص میشوند .برایناساس و با توجه به مدل سالمت سازمانی هوی و
فیلدمن میتوان فرضیههای این پژوهش را به شکل زیر مطرح کرد:
)1

بین سالمت سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان دانشگاه تبریز ارتباط معناداری وجود دارد.

 )2بین سالمت سازمانی و سالمت روان کارکنان دانشگاه تبریز ارتباط معناداری وجود
 )3بین سالمت سازمانی و سن کارکنان دانشگاه تبریز ارتباط معناداری وجود

دارد.

دارد.

 )1بین سالمت سازمانی و سنوات خدمتی کارکنان دانشگاه تبریز ارتباط معناداری وجود دارد
 )0سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه تبریز برحسب جنسیت ،وضعیت تأهل ،سطح
تحصیالت ،وضعیت استخدام و درآمد ماهیانة خانوار آنها تفاوت معناداری

دارد.
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روششناسی پژوهش
مطالعة حاضر کاربردی است که از لحاظ بررسی زمانی ،در زمرة تحقیقات مقطعی است که در
یک برهة زمانی خاصی صورت میگیرد .عالوهبراین ،از نوع پیمایشی است؛ چراکه بعضی
اطالعات بهصورت بررسی مطالعة دیدگاههای پاسخگویان گردآوری شده است .جامعة آماری
پژوهش حاضر شامل همة کارکنان دانشگاه تبریز بود که در سال  1380-1381در دانشگاه مزبور
مشغول به خدمت بودند .با توجه به آمار ارائهشده از سوی آموزش کل دانشگاه تعداد این
دانشجویان  901نفر بود .حجم نمونة آماری در پژوهش حاضر با استفاده از رابطة نمونهگیری
کوکران محاسبه شد که با ضریب اطمینان  80درصد ( )t=1/82و واریانس متغیر وابسته  1/313و
مقدار اشتباه استاندارد میانگین  d=1/111891حدود  192نفر بهدست آمده است .همچنین با
توجه به ویژگیهای جامعة آماری ،از شیوة نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد.
تعریف مفهومی و عملیاتی و اعتبار و پایایی متغیرهای پژوهش
سالمت سازمانی (متغیر وابسته) :از نظر مایلز ،سالمت سازمانی عبارت است از دوام و بقای
سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و گسترش و ارتقای توانایی خود برای سازش بیشتر.
یا به گفتة هوی و فورسیت ،سالمت سازمانی توانایی سازمان برای بقای خود است و سازمانی
که سالم است با نیروهای مخرب خارجی بهشکلی موفقیتآمیز رفتار میکند و نیروی آن
بهطور اثربخش ،در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میَشود (شریفی و آقاسی،
 .)101 :1398برای اندازهگیری سالمت سازمانی کارکنان از پرسشنامة استاندارد سالمت
سازمانی هوی و فیلدمن ( )1382( )OHIاستفاده شد .این پرسشنامه  11سؤال دارد که سالمت
سازمانی را در هفت بعد یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظهگری ،ساختدهی ،پشتیبانی منابع،
روحیه و تأکید علمی میسنجد.
فرهنگ سازمانی :فرهنگ سازمانی مجموعهای از ارزشهای کلیدی ،باورهای راهنما و
تفاوتهایی است که در اعضای یک سازمان مشترک است .بهطورکلی ،فرهنگ سازمانی یک
ادراک است که افراد از یک سازمان دارند (عسگریان .)110 :1399 ،برای سنجش مفهوم
فرهنگ سازمانی از پرسشنامة فرهنگ سازمانی رابینز که حاوی  02گویه است ،استفاده شد.
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سالمت روان :سالمت روان یکی از جنبههای مفهوم کلی سالمت است و معنای آن،
قدرت آرامزیستن و با خود و دیگران در آرامش بودن ،آگاهی از درون و احساسات خود،
قدرت تصمیمگیری در بحرانها و مقابلة موفق با فشارهای روانی است .سالمت روان یعنی
سازگاری مداوم با شرایط متغیر و تالش برای تحقق اعتدال بین تقاضاهای درونی و الزامات
محیط درحالتغییر (دیماتئو 1318 ،به نقل از گروسی و شبستری .)110 :1381 ،برای سنجش
سالمت روان کارکنان از پرسشنامة گلدبرگ استفاده شد که در چهار خردهمقیاس عالئم
جسمانی ،اضطراب ،اختالل عملکرد اجتماعی و افسردگی در  29سؤال سنجیده شد.
اعتبار سؤاالت پرسشنامه بهکمک اعتبار صوری برآورد شد؛ یعنی پرسشنامههای استاندارد در
اختیار استادان متخصص مربوط قرار گرفت و بعد از گردآوری و اصالح و تعدیل نظرات آنها
پرسشنامة نهایی استخراج شد .برای محاسبة پایایی مقیاس از استفاده آلفای کرونباخ شد .نتایج
نشان میدهد که آلفای کرونباخ برای سه متغیر سالمت سازمانی ،فرهنگ سازمانی و سالمت روان
بهترتیب برابر است با  1/81 ،1/98و  1/82که نشان میدهد گویههای هر سه متغیر از انسجام
درونی مطلوبی برخوردار هستند و قابلیت اعتماد باالیی دارند .همچنین ،آلفای کرونباخ
بهدستآمده برای ابعاد سه متغیر فوق بیشتر از  1/1بوده که بیانگر پایایی مناسب آنهاست.

یافتههای پژوهش
براساس اطالعات بهدستآمده 88 ،نفر ( 01درصد) از کل پاسخگویان مرد و  01نفر (31
درصد) از آنان زن بودند .میانگین سن پاسخگویان حدود  38سال بود .منحنی سن دانشجویان
نیز از منحنی نرمال کشیدهتر و تیزتر بود 11/1 .درصد پاسخگویان مجرد و  19درصد متأهل
بودند .بقیة پاسخگویان مطلقه و همسر فوتشده بودند و  18نفر از آنان نیز وضعیت تأهل
خود را مشخص نکردند .بیشترین تعداد فراوانی مربوط به پاسخگویان دارای سطح تحصیالت
لیسانس است که  12نفر بودند .بعد از آن پاسخگویان با سطح تحصیالت فوقلیسانس با
فراوانی  02بیشترین فراوانی را داشتند .کمترین تعداد فراوانی هم مربوط به پاسخگویان دارای
تحصیالت زیردیپلم و دکتری بود .همچنین  18نفر یعنی  13/1درصد از پاسخگویان در
وضعیت استخدامی شرکتی و شاغالن قراردادی و پیمانی با فراوانی  11کمترین فراوانی را
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داشتند .میانگین سنوات خدمتی پاسخگویان حدود  10سال بود .همچنین کمترین سنوات
خدمتی  2سال و بیشترین آن  31سال بود .کارمندان دارای درآمد  1/0تا  2میلیون تومان با
 21/0درصد بیشترین فراوانی را داشتند.
متغیر سالمت سازمانی متشکل از هفت بعد است که با استفاده از  12گویه در سطح
اندازهگیری رتبهای در پرسشنامه بررسی شده است .به این منظور از طیف لیکرت پنجگزینهای
برای سنجش این متغیر استفاده شد و گزینههای بهکاررفته ،از هرگز تا همیشه در پرسشنامه با
کدهای  1تا  0ارزشگذاری شدند؛ بنابراین توانست مقادیر حداقل  12تا حداکثر  211را
بپذیرد .براساس یافتههای پژوهش ،میانگین این متغیر برای پاسخگویان  112/21بهدست آمد
که بیشتر از میانگین محدوده بود و معادل  21/82درصد بیشترین نمرة قابلاکتساب در این
مقیاس محسوب میشد .این نتیجه نشان میدهد ،سالمت سازمانی از نظر کارکنان دانشگاه
تبریز حدود  29درصد بود .بررسی آمارههای توصیفی مربوط به ابعاد سالمت سازمانی نشان
میدهد ،بعد یگانگی نهادی با  01/22درصد دارای کمترین میانگین درصدی و بعد ساختدهی
با  11/1دارای باالترین میانگین درصدی در میان ابعاد هفتگانة متغیر سالمت سازمانی بود.
متغیر فرهنگ سازمانی با سنجش  8بعد بهکمک  02گویه ارزیابی شده است .تمامی گویهها در
سطح اندازهگیری رتبهای و با استفاده از طیف لیکرت در یک پیوستار پنجقسمتی ،از کامالً مخالف
تا کامالً موافق طراحی و با کدهای  1تا  0ارزشگذاری شد .براساس جدول  1میانگین فرهنگ
سازمانی پاسخگویان  191/11بود که این رقم معادل  21/30درصد بیشترین نمرة قابلاکتساب در
این مقیاس است .بررسی آمارههای توصیفی مربوط به ابعاد فرهنگ سازمانی نشان میدهد ،بعد
توجه به رهآورد با میانگین درصدی  11/11بیشترین میزان و بعد تأثیر نتایج تصمیمگیریها بر
کارکنان با میانگین درصدی  09/12کمترین میزان را در میان ابعاد فرهنگ سازمانی دارد.
متغیر مستقل سالمت روان در کل با  29گویه ،براساس سنجش چهار مؤلفة سازندة آن در
سطح رتبهای ارزیابی شده است .تمام گویهها با استفاده از طیف لیکرت چهارقسمتی که با
کدهای  1تا  1ارزشگذاری شده ،ارزیابی شدند .میانگین متغیر سالمت روان پاسخگویان ،در
دامنة تغییرات  29تا  112نمرهای برابر با  98/91را نشان میدهد که معادل  91/21درصد
مقیاس بهکار رفته برای سنجش این متغیر است.
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جدول  .1آمارههای توصیفی مربوط به متغیر سالمت سازمانی و ابعاد آن
متغیر

تعداد

دامنة

گویه

تغییرات

میانگین

میانگین
درصدی

وضعیت پاسخگویان

سالمت سازمانی

13

91-198

112/21

21/82

گاهی -اغلب

( )1یگانگی نهادی

2

9-29

11/31

01/22

بهندرت -گاهی

( )2نفوذ مدیر

0

1-21

11/11

12/10

گاهی -اغلب

( )3مالحظهگری

0

0-20

11/20

28/11

گاهی -اغلب

( )1ساختدهی

0

0-20

19/21

11/11

گاهی -اغلب

( )0پشتیبانی منابع

0

1-20

12/81

21/21

گاهی -اغلب

( )2روحیه

8

8-38

28/18

22/21

گاهی -اغلب

( )1تاکید علمی

9

12-11

21/11

21/11

گاهی -اغلب

فرهنگ سازمانی

02

09-291

191/11

21/30

( )1خالقیت و نوآوری

8

8-10

21/02

21/10

نه موافقم نه مخالفم

( )2خطرپذیری

1

1-30

21/21

21/01

نه موافقم نه مخالفم

( )3توجه به جزئیات

1

1-21

13/91

28/11

( )1توجه به رهآورد

1

1-21

11/31

11/11

( )0توجه به اعضای سازمان

2

2-31

21/11

22/11

0

0-20

11/29

09/12

( )1توجه به تیم

11

11-00

30/13

21/12

( )9جاهطلبی و تهورطلبی

2

2-31

18/11

20/11

( )8پایداری

1

1-21

13/19

20/11

سالمت روان

29

11-118

98/91

91/21

بیشتر از حد معمول

1

1-29

22/11

19/21

بیشتر از حد معمول

( )2تأثیر نتایج تصمیمگیریها بر
کارکنان

( )1مقیاس عالئم جسمانی
( )2مقیاس عالئم اضطرابی و

نه موافقم نه مخالفم-
موافقم

نه موافقم نه مخالفم-
موافقم
نه موافقم نه مخالفم-
موافقم
نه موافقم نه مخالفم-
موافقم
مخالفم-نه موافقم نه
مخالفم
نه موافقم نه مخالفم-
موافقم
نه موافقم نه مخالفم-
موافقم
نه موافقم نه مخالفم-
موافقم

1

1-29

21/92

19/11

بیشتر از حد معمول

( )3مقیاس کارکرد اجتماعی

1

11-29

21/81

11/19

بیشتر از حد معمول

( )1مقیاس عالئم افسردگی

1

11-29

20/19

98/01

بیشتر از حد معمول

اختالل خواب
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برای آزمون وجود رابطه میان سالمت سازمانی با متغیر مستقل فرهنگ سازمانی از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج جدول  2نشان میدهد ،این دو متغیر ارتباط مثبت و
معناداری با یکدیگر دارند ،به این ترتیب که با افزایش فرهنگ سازمانی ،سالمت سازمانی
کارکنان نیز افزایش پیدا میکند .آزمون فرضیه دربارة وجود ارتباط سالمت سازمانی و سالمت
روان نیز نشان میدهد که بین سالمت سازمانی و سالمت روان ارتباط معناداری وجود ندارد.
جدول  .2نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سالمت سازمانی با فرهنگ سازمانی و سالمت روان و ابعاد آنها
فرهنگ سازمانی

متغیر وابسته
سالمت سازمانی

سالمت روان
ns

ضریب همبستگی پیرسون

1/130

1/131

سطح معناداری

1/111

1/111

 nsغیرمعنادار در سطح اطمینان  88درصد

بررسی تفاوت سالمت سازمانی برحسب جنسیت و وضعیت تأهل
برای آزمون تفاوت سالمت سازمانی برحسب جنسیت از آزمون  tاستفاده شد .یافتهها نشان
میدهد سالمت سازمانی کارکنان برحسب جنسیت آنها تفاوت معناداری ندارد .به عبارت
دیگر ،جنسیت کارکنان در سالمت سازمانی تأثیری ندارد .همچنین بررسی تفاوت سالمت
سازمانی کارکنان به تفکیک وضعیت تأهل نشان میدهد ،با وجود اینکه میانگین نمرات متغیر
وابسته برای کارکنان مجرد و متأهل متفاوت است ،تفاوت مشاهدهشده از لحاظ آماری معنادار
نیست .این به معنای ردنکردن فرضیة صفر است که هیچ تفاوت معناداری بین سالمت سازمانی
کارکنان مجرد و متأهل وجود ندارد.
جدول  .3نتایج آزمون  tمتغیر سالمت سازمانی به تفکیک جنسیت و وضعیت تأهل
متغیر وابسته

متغیر

تعداد

میانگین

مقدار

مرد

21

111/89

سالمت

زن

11

111/21

1/111
ns

20/111

سازمانی

مجرد

8

111/98

متأهل

111

111/33

1/028

119

مستقل
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ns

t

درجة آزادی

سطح معناداری
1/838
1/011
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ارتباط متغیر سالمت سازمانی با سن و سنوات خدمتی کارکنان
برای آزمون ارتباط بین سن کارکنان با متغیر سالمت سازمانی از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شده است .یافتهها نشان میدهد بین سن کارکنان با متغیر سالمت سازمانی همبستگی
معناداری وجود ندارد .همچنین ،بین سنوات خدمتی کارکنان با متغیر سالمت سازمانی
همبستگی معناداری وجود ندارد.
جدول  .4ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری بین سن و سنوات خدمتی و سالمت سازمانی
متغیر وابسته
سالمت سازمانی

سنوات خدمتی

سن
ns

ضریب همبستگی پیرسون

-1/1192

سطح معناداری

1/121

ns

-1/131

1/112
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تفاوت سالمت سازمانی برحسب سطح تحصیالت و وضعیت استخدامی و درآمد خانوار
کارکنان
برای بررسی تفاوت سالمت سازمانی کارکنان برحسب سطح تحصیالت و وضعیت استخدامی
و درآمد خانوار از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .یافتهها نشان میدهد میانگین
نمرات میانگین متغیر وابسته برحسب سطح تحصیالت و وضعیت استخدام ،تفاوت معناداری با
هم دارند .به عبارت دیگر ،سالمت سازمانی کارکنان در سطوح مختلف تحصیلی و استخدامی،
تفاوت معناداری با یکدیگر دارند .برای بررسی منشأ معناداری تفاوت میانگین سالمت سازمانی
برحسب سطوح تحصیلی از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .نتایج حاصل از انجام این آزمون
که گروهها را دو به دو بررسی میکند و تفاوت معنادار ایجادشده بین هر جفت را مشخص
میکند ،نشان میدهد میانگین همة سطوح مختلف تحصیلی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.
همچنین ،نتایج آزمون  LSDبرای بررسی تفاوت گروههای وضعیت استخدامی نشان میدهد
که وضعیت استخدامی پیمانی میانگین بیشتری از بقیه داشته است .به عبارت دیگر ،کارکنانی
که وضعیت استخدامی پیمانی دارند ،سالمت سازمانی بیشتری را در سازمانی خود خواهند
داشت .همچنان یافتهها نشان میدهد میانگینهای سالمت سازمانی براساس درآمد ماهیانة
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خانوار کارکنان تفاوت معناداری با هم ندارند .آمارههای مربوط به محاسبه و بررسی تفاوت
میانگینها در جدول  2آمده است.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس سالمت سازمانی به تفکیک سطح تحصیالت و وضعیت استخدامی و
درآمد ماهیانة خانوار کارکنان
منبع

مجموع

درجة

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

بینگروهی

0181/119

2

2080/111

درونگروهی

32219/128

111

کل

31918/912

112

بینگروهی

3101/201

1

838/313

درونگروهی

33128/181

112

311/080

کل

32192/312

111

درآمد

بینگروهی

2121/282

0

112/339

ماهیانة

درونگروهی

31111/811

113

331/119

خانوار

کل

32032/212

119

متغیر
سطح
تحصیالت
سالمت

وضعیت

سازمانی

استخدامی

282/032

سطح

F

معناداری

9/101

3/110

*

1/232

1/111

1/121

1/311

*ضریب محاسبهشده در سطح اطمینان  88درصد

تحلیل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر سالمت سازمانی
برای سنجش میزان اثر متغیرهای مستقل فرهنگ سازمانی و سالمت روان و ابعاد آنها بر
سالمت سازمانی از تحلیل رگرسیونی چندمتغیره براساس روش حداقل مربعات و با استفاده از
روش گام به گام استفاده شد .در این روش واردشدن متغیرها به تحلیل رگرسیونی در اختیار
پژوهشگر نیست و اولین متغیر پیشبین براساس باالترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته
وارد تحلیل رگرسیونی شد و سپس سایر متغیرهای پیشبینیکننده برحسب میزان همبستگی
جزئی یا نیمهجزئی در تحلیل وارد شدند.
بهمنظور تحلیل رگرسیون باید به پیشفرضهای آن توجه کرد .یکی از پیشفرضهای
اساسی مبنی بر مستقلبودن خطاها یا باقیماندهها از یکدیگر است .به عبارت دیگر باید
همبستگی میان خطاهای ممکن در اندازهگیری تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته وجود نداشته
باشد .این امر بهکمک آزمون «دوربین -واتسون» صورت گرفته است .پیشفرض دیگر تحلیل
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رگرسیونی ،این است که توزیع نرمال مقادیر ضرایب محاسبهشده باید مربوط به توزیع آنها
بهصورت خطی باشد .این کار بهکمک رسم نمودار انجام شده است .پیشفرض دیگر برای
انجام تحلیل رگرسیونی نبود همخطی چندگانه در مدل رگرسیونی است .نبود همخطی ،داللت
بر این موضوع دارد که میان متغیرهای مستقل همبستگی وجود ندارد؛ به این منظور میزان
ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل نباید بیش از  1/1باشد.
در مدل رگرسیونی حاضر همة ابعاد متغیرهای مستقل وارد معادلة رگرسیونی شده است.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد ،میان ابعاد متغیرهای مستقل که وارد معادله شدهاند ،متغیرهای
خالقیت و نوآوری ،پایداری ،توجه به رهآورد و توجه به اعضای سازمان در مدل نهایی باقی
ماندهاند .ضریب همبستگی چندگانه برای این مدل رگرسیونی  1/913و مجذور آن یعنی
ضریب تبیین معادله رگرسیونی  1/210و ضریب تبیین تعدیلشده  1/221است .درنتیجه ،این
چهار متغیر درمجموع حدود  23درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین میکنند .برایناساس
مدل رگرسیونی سالمت سازمانی به شرح زیر خواهد بود.
(توجه به رهآورد) ( - 1/254پایداری) ( + 1/415خالقیت و نوآوری)  = 14/153 + 1/411سالمت سازمانی
(توجه به اعضای سازمان) + 1/211

برایناساس ،متغیر سالمت سازمانی بیش از هر چیز از خالقیت و نوآوری و سپس پایداری
تأثیر میپذیرد .درنهایت توجه به رهآورد و توجه به اعضای سازمان بهترتیب با بتای  -1/201و
 1/221در سالمت سازمانی کارکنان مؤثر بودهاند.
جدول  .1آمارههای تحلیل رگرسیون چندمتغیرۀ سالمت سازمانی
متغیر

بتا

t

سطح معناداری

ضریب همبستگی چندگانة

1/913

عرض از مبدأ

---

12/190

1/111

ضریب تبیین

1/210

خالقیت و نوآوری

1/111

3/929

1/111

ضریب تبیین تصیحشدۀ

1/221

پایداری

1/110

1/091

1/111

کمیت دوربین واتسون

2/228

توجه به رهآورد

-1/201

-3/119

1/111

توجه به اعضای سازمان

1/221

2/182

1/111

تحلیل واریانس

کمیت F

32/129

سطح معناداری

1/111
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بحث و نتیجهگیری
اساس کار پژوهش حاضر مبتنی بر تبیین سالمت سازمانی کارکنان بهعنوان متغیر وابستة
پژوهش براساس پارهای از عوامل فردی و اجتماعی است؛ بنابراین انتظار میرود سالمت
سازمانی متأثر از متغیرهای مختلفی از جمله نگرش به موضوع سازمان ،جنسیت ،سن ،سابقه و
نوع فعالیت ،شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی افراد باشد .نتایج پژوهش نشان میدهد،
جنسیت و وضعیت تأهل کارکنان تأثیری در سالمت سازمانی آنان ندارد .به نظر میرسد با
توجه به تعریف سالمت سازمانی و مؤلفههای تشکیلدهندة آن ،جنسیت و وضعیت تأهل عامل
تعیینکنندهای در سالمت سازمانی کارکنان نیستند؛ زیرا سالمت سازمانی بیشتر معطوف به
ویژگیهای سازمان است تا ویژگیهای فردی کارکنان هر سازمان .همچنین سن کارکنان نیز
ارتباط معناداری با سالمت سازمانی ندارد .با توجه به اینکه ،سالمت سازمانی در میان کارکنان،
منتسب به برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی است ،سن نمیتواند عامل تأثیرگذار در روند
سالمت سازمانی باشد.
براساس یافتههای پژوهش سطح تحصیالت تفاوت معناداری در سالمت سازمانی کارکنان
ایجاد میکند .با توجه به اینکه در محیط دانشگاه سطح تحصیالت یکی از تعیینکنندههای مهم
به شمار میرود ،این امر سبب شده است تأثیر تحصیالت در ارتباط با سالمت سازمانی نیز
بسیار مهم و تعیینکننده باشد .مقایسة سالمت سازمانی برحسب سطح تحصیالت نشان
میدهد ،کارکنان دارای سطح تحصیالت پایینتر از سالمت سازمانی بیشتری برخوردارند و
بالعکس سامت سازمانی در کارکنان دارای سطح تحصیالت باالتر کمتر است .در تبیین این
یافتة پژوهش میتوان بیان کرد که با توجه به مؤلفههای تشکیلدهندة سالمت سازمانی (مانند
یگانگی نهادی ،ساختدهی ،نفوذ مدیر ،روحیه ،تأکید علمی و )...کارکنانی که سطح تحصیالت
پایینی دارند ،براساس اصول و الگوهای سازمانی عمل میکنند؛ درحالیکه هرچه بر سطح
تحصیالت کارکنان افزوده میشود ،سعی میکنند با ساختارشکنی و ایجاد ساختارهای جدید،
الگوها و شیوهها ی بدیعی در سازمان خلق کرده و مطابق الگوهای خودساخته حرکت کنند و
این امر سبب میشود سالمت سازمانی با استقبال کمتری از طرف آنها مواجه شود و میزان
سالمت سازمانی از دیدگاه آنها کمتر است ،یا کمتر نشان داده میشود.
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همچنین نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که وضعیت استخدام یکی از متغیرهای
تأثیرگذار عمده بر سالمت سازمانی کارکنان است .وضعیت استخدامی کارکنان (قراردادی،
پیمانی ،رسمی آزمایشی ،رسمی قطعی) در کل متغیری است که میتواند از جهات مختلف بر
سازمان و شرایط آن تأثیر داشته باشد .اول اینکه وضعیت استخدامی کارکنان و ارتقای عادالنة
وضعیت استخدامی کارکنان خود یکی از فاکتورهای سالمت سازمانی است .موضوع دیگر این
است که اینکه فرد در کدام وضعیت استخدامی قرار داشته باشد ،بر نگرش وی نسبت به
سازمان تأثیر مستقیم خواهد داشت .چنانچه پیشتر اشاره شد ،سالمت سازمانی از دیدگاه
کارکنان پیمانی بیشتر از سایر کارکنان است .احتماالً این یافته مؤید این موضوع است که چون
ک ارکنان پیمانی وضعیت استخدامی باثباتی ندارند و در آینده باید با تبدیل وضعیت مواجه
شوند ،تالش میکنند سازمان خود را بهتر و مناسبتر جلوه دهند تا در تبدیل وضعیت خود و
در پایداری سازمان با مشکل مواجه نشوند .کارکنان رسمی آزمایشی کمترین سالمت سازمانی
را دارند؛ زیرا بعد از تحمل ناامنی شغلی و مشکالت فراوان وضعیت استخدامی به مرحلة ثبات
رسیدهاند و دربارة سازمان خود واقعبینانه قضاوت میکنند.
مهمترین یافتة پژوهش حاضر حکایت از ارتباط قوی ،مثبت و معنادار سالمت سازمانی با
فرهنگ سازمانی دارد .ضریب همبستگی بهدستآمده بین این دو متغیر  1/130است که نشان
میدهد با افزایش فرهنگ سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تبریز ،سالمت سازمانی هم روند
افزایشی به خود میگیرد و با کاهش فرهنگ سازمانی ،از میزان سالمت سازمانی کاسته میشود.
با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی مجموعهای از ارزشهای کلیدی ،باورهای راهنما و
تفاوتهایی است که در اعضای یک سازمان مشترک است ،یک ادراک محسوب میشود که
افراد از یک سازمان دارند (عسگریان .)110 :1399 ،همچنین بهمنزلة الگویی از مقاصد مشترک
خاص افراد یک سازمان ،سیستمی از استنباط مشترک اعضا به یک سازمان (رابینز:1311 ،
 ،)821برنامهریزی جمعی ذهنی (هافتسد )1881 ،که بهعنوان پیشنیاز تعهد سازمانی (مییر و
آلن )1881 ،مطرح میشود ،اجزای سازمان را به هم پیوند میدهد (کوئین )1888 ،و تأثیر
عمدهای بر رفتار و نگرش کارکنان (واگنر )1880 ،دارد (شیخی و همکاران)38-33 :1380 ،؛
بنابراین میتوان استنباط کرد که هم سالمت سازمانی و هم فرهنگ سازمانی یک استنباط از
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مجموعه شرایط یک سازمان است که در ذهن و تصور افراد درگیر در آن سازمان شکل
میگیرد و به بروز رفتارها و کنشهای همبسته منجر میشود .یافتههای پژوهش ربیعی دوالبی
و همکاران ( )1383نیز حاکی از آن است که رابطة مثبت و معناداری بین سالمت سازمانی و
فرهنگ سازمانی وجود دارد .همچنین ابعاد انسجام نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظهگری،
ساختدهی ،پشتیبانی منابع ،روحیه و تأکید علمی با فرهنگ سازمانی مدیران رابطة مثبت و
معناداری در سطح دارند .پژوهش حسینی ( )1381نیز نشان میدهد که بین فرهنگ سازمانی و
یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی رابطة مثبت معناداری وجود دارد .همچنین بین ابعاد
فرهنگ سازمانی با سالمت سازمانی رابطة معناداری وجود دارد .فرهنگ سازمانی و یادگیری
سازمانی بهطور معناداری قادر به پیشبینی سالمت سازمانی هستند .در این میان سالمت
سازمانی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود

داشت.

از یافتههای مهم دیگر این پژوهش این است که بین سالمت سازمانی و سالمت روان
رابطة معناداری وجود ندارد .محاسبات مؤلفههای سازندة متغیر سالمت روان نشان میدهد ،در
میان ابعاد سالمت روان ،تنها بعد عالئم افسردگی ارتباط مثبت و معناداری با سالمت سازمانی
دارد و ابعاد دیگر سالمت روان ارتباط معناداری با سالمت سازمانی کارکنان ندارند .از نظر
یون ،سالمت سازمانی موضوعی کلی است که با سه زیرمجموعة استرس ،اخالق در سازمان و
بهداشت روانی در محیط کار در ارتباط است (نصیریپور و همکاران .)01 :1381،وینت
واناخون سالمت سازمانی را با بهداشت روانی در محیط کار مترادف دانسته و سازمان سالم را
سازمانی میداند که بتواند میزان افسردگی ،ناامیدی و نارضایتی را در کارکنان به حداقل برساند
و این فرهنگ را حکمفرما کند (شیخی و همکاران .)33 :1380 ،براساس پژوهش نصیری
ولیک بنی و همکاران ( ،)1381ابعاد هفتگانة سالمت سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاههای
غرب کشور باالتر از سطح متوسط است ،اما کارکنان از نظر سالمت عمومی در وضعیت مرزی
قرار دارند .همچنین بین سالمت عمومی و سالمت سازمانی کارکنان ارتباطی وجود ندارد.
سایر نتایج پژوهش نشان میدهد که میان سالمت عمومی کارکنان در ابعاد چهارگانه از لحاظ
جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد و میزان سالمت روانی مردان بهتر از زنان است ،اما از
نظر سنوات خدمت و میزان تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد .در نهایت اینکه،

مطالعة جامعهشناختی سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه تبریز 070

متغیرهای نفوذ مدیر ،ساختدهی ،پشتیبانی منابع ،روحیه و تأکید علمی با اطمینان  80درصد
میتوانند تغییرات مربوط به سالمت عمومی را پیشبینی کنند ،اما متغیرهای یگانگی نهادی و
مالحظهگری ارتباط معناداری با سالمت عمومی نداشتند .یافتههای پژوهش سلطانی حسینی و
همکاران ( )1398نشان میدهد ،مؤلفة بهبودی شخصی از سالمت روانی بر پنج مؤلفه
(نوآوری ،سازگاری ،روحیه ،شایستگی ارتباطات و یکپارچگی) ،مؤلفة کنترل اضطراب از
سالمت روانی بر پنج مؤلفه (سازگاری ،شایستگی حل مسئله ،شایستگی ارتباطات ،پشتیبانی
منابع و روحیه) ،مؤلفة عالئم احساس توانایی و خوببودن از سالمت روانی نیز بر هفت
مؤلفه (نوآوری ،سازگاری ،شایستگی حل مسئله ،تمرکز بر اهداف ،شایستگی ارتباطات ،روحیه
و یکپارچگی) ،مؤلفة توانایی ارتباط برقراری ارتباط با دیگران از سالمت روانی بر پنج مؤلفه
(نوآوری ،سازگاری ،شایستگی ارتباطات ،روحیه و یکپارچگی) و مؤلفة توانایی مقابله با
مشکالت روزمره و فشارهای زندگی از سالمت روانی نیز بر هفت مؤلفه (سازگاری ،شایستگی
حل مساله ،تمرکز بر اهداف ،شایستگی ارتباطات ،روحیه ،استقالل و یکپارچگی) از سالمت
سازمانی تأثیر داشت.
نتایج بهدستآمده از بررسی عوامل مرتبط با سالمت سازمانی نشان میدهد ،از میان
متغیرهای بررسیشده ،فرهنگ سازمانی با داشتن بیشترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته،
مؤثرترین عامل در سالمت سازمانی است .به این ترتیب میتوان گفت استفاده از فرهنگ
سازمانی مؤثرترین راهکار ارتقای سالمت سازمانی در میان کارکنان است؛ بنابراین در یک
سازمان میتوان با تقویت مؤلفههای فرهنگ سازمانی ،در راستای ارتقای سالمت سازمانی گام
برداشت؛ بنابراین برای تقویت سالمت سازمانی میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
 بسترسازی خالقیت و نوآوری در بستر سازمان با لحاظکردن شرایط سازمانی؛
 توجه به نیازهای تیمهای کوچک و خردمقیاس در مجموعة سازمان؛
 توجه به جزئیاتی که در باورهای کارکنان تأثیر مستقیم دارند؛
 مشارکتدادن کارکنان در مجموعة تصمیمگیریهای سازمانی با شیوههای مختلف؛
 ایجاد فرصتهای مقتضی بر ریسکپذیری کارکنان و بروز خالقیتهای آنان.
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