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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سالمت سازمانی بر شایستگی اخالقی کارکنان انجام شد .این پژوهش از نظر
هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش مدیران و کارمندان شهرداری
تهران (  2 87مدیر و  16000کارمند) بودند .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران شامل  072مدیر و  045کارمند
محاسبه شد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای
محققساخته سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی استفاده شد .روایی صوری ،محتوایی و سازه ابزارها تأیید و پایایی
پرسشنامههای سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی و همه ابعاد آنها با روش ضرایب آلفای کرونباخ باالی 0/ 70
محاسبه شد .دادهها با روشهای تحلیل عاملی اکتشافی ،معادالت ساختاری و آزمون تی به کمک نرمافزارهای

 SPSSو  LISRELتحلیل شدند .یافتهها نشان داد که سالمت سازمانی دارای  14عامل و شایستگی اخالقی
دارای  8عامل بود .سالمت سازمانی بر شایستگی اخالقی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار و مدل برازش مطلوبی
داشت .همچنین میزان سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی کارکنان باالتر از متوسط جامعه بود (  .)P>0/ 05بنابراین

برای بهبود شایستگی اخالقی میتوان سالمت سازمانی مدیران و کارمندان را از طریق کارگاههای آموزشی افزایش
داد.
کلید واژهها :سالمت سازمانی ،شایستگی اخالقی ،مدیران.
دریافت مقاله 97 31/3/11 :پذیرش مقاله97 31/7/ 14 :

نالمللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی،
 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،واحد تهران جنوب ،پردیس مرکز بی 
کیش ،ایرانhoseindezfouli@gmail.com .

 -2دانشیار گروه علوم تربیتی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
Ahmadi_a30203@yahoo.com
 -3دانشیار سازمان پژوهش و برنامهریزی ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،تهران ،ایران.

Ahghar2004@yahoo.com
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مقدمه
یکی از مسائل مهم در سازمانهای مختلف بحث اخالق و مولفههای اخالقی است .امروزه با
توجه به پیچیدهتر شدن روزافزون سازمانها و افزایش رفتارهای غیراخالقی و غیرمسئوالنه ،متغیر
اخالق بهعنوان یکی از مهمترین متغیرها در موفقیت سازمانها شناخته شده است و به سازمان در
یکند (سعیدی ،فقیهی ،سیقی و
شها و افزایش توفیق در تحقق اهداف کمک م 
جهت کاهش تن 
ناطقی .) 97 31 ،رعایت اخالق در تمام شئون سازمان و تأثیر آن بر کارآیی و اثربخشی سازمان
تها و نتایج سازمان
مورد توافق محققان است و رفتار اخالقی تأثیر چشمگیری بر روی فعالی 
دارد .زیرا بهرهوری را افزایش داده ،ارتباطات را بهبود بخشیده و درجه خطرپذیری را کاهش
یدهد (بهشتیفر و نکویی مقدم .) 1389 ،اخالق دربرگیرنده مجموعهای از احکام ارزشی،
م 
تکالیف ،رفتار و سلوک و دستورهایی برای اجرای آنهاست که وجودش در سازمانها و مراکز
عمومی به منظور انجام وظایف در هر شغل حیاتی بوده و حاکمیتش در هر محیط کاری الزم و
یباشد (فرمهینی فراهانی .) 95 31 ،گستره وسیع وقایع و رویدادهای غیراخالقی
ضروری م 
طهای کاری خود موید نیاز به مدیریت
گوناگون در سطح خرد و کالن در سازمانها و محی 
طهای کاری است (دیکسون ،اسمیت ،گروجین و
مطلوب رفتار و عملکرد اخالقی در محی 

اهرهارت .) 2001 ،1در سازمانهای مختلف بین رفتارها و عملکردهای اخالقی و سالمت سازمان

یهای اخالقی افراد باید به جای
رابطه وجود دارد (لی .) 018 2 ،2برای شناخت درست شایستگ 

یشود ،فرایندهای شناختی مرتبط با تصمیمات اخالقی
تعمیم دادن رفتارهایی که از وی مشاهده م 
وی را تعمیم داد .برخی از عوامل تاثیرگذار در رفتارهای اخالقی را میتوان مؤثر بر
یهای اخالقی تأثیر
یهای اخالقی دانست .برای مثال جنسیت و پنهانکاری بر شایستگ 
شایستگ 

زیادی دارد (لئو ،نیو و لین .) 018 2 ،3توانمندسازی روانشناختی یک مکانیزم انگیزشی در سازمان
یدهد و خستگی احساس
است که شایستگی اخالقی را به موفقیت در مجموعهها پیوند م 
لکننده است که تاثیرات مدیریت اخالقی را کم و اثرات
کارکنان یک حالت روانشناختی مخت 

1. Dickson, Smith, Grojean & Ehrhart
2. Lee
3. Liu, Niu & Lin
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یکند (کاپیلو ،بیل و گالوگلی-هادسون،1
غیرمستقیم بر موفقیت شغلی کارکنان را دچار مشکل م 
.) 2011
مدیران سازمانها باید از جزءنگری و شیفتگی صرف نسبت به اهداف سازمانی دست بردارند و
اهداف کشور و جامعه را بهعنوان راهنمای خود در تالشهایشان مد نظر قرار دهند .جامعه
سربلند و کشور سرافراز نیازمند مدیرانی است که عالوه بر اهداف خود و منافع سازمان به دنبال
منافع کشور و جامعه باشند .مدیران باید بین اهداف سازمانها و جامعه پیوند زده و در منشور
سازمانی اهداف اجتماعی و سالمت سازمانی را سرلوحه کار خود قرار دهند (پاتنر ،لیکی،

النگورث-رید ،التسچول و رینکز .) 2016 ،2رشد اقتصادی و سالمت سازمانی دو وجه یک
واقعیت هستند و سازمانها باید برای نیل به هر دو اهتمام ورزند .امروزه بیشتری راهبردها با این
دیدگاه موافق هستند که نسختین مسئولیت اجتماعی هر شرکت این است که سودی را به دست
آورد تا هزینههای آینده را تأمین کند .زیرا اگر به چنین سودی دست نیابد از عهده هیچ
مسئولیت اجتماعی دیگری برنخواهد آمد (گودری ،جین ،آر ،مسنر و مگانک.) 2017 ،3

گتر که در آن قرار دارند ،مل کنند .چون یک
سازمانها باید بهعنوان جزئی مرتبط با نظام بزر 

نظام فرعی از کل نظام اجتماعی را تشکیل م 
یدهند (ژینیدیز و تئوچاروز .) 2014 ،4سالمت

سازمانی نخستین بار توسط مایلز 5در سال  1969در مطالعه جو سازمانی مدارس بکار برده شد .از
نظر وی سالمت سازمانی به معنای دوام و بقای سازمان در محیط خود ،سازگاری با آن و ارتقاء
و گسترش توانایی سازمان برای سازگاری بیشتر است (سووانیوها و رینثاسونگ.) 018 2 ،6
همچنین سالمت سازمانی محققان را برانگیخته است تا بر زنجیره روابط بین محیط درونسازمانی

شهای نوآور در سازمانها فراهم
و برونسازمانی تمرکز کنند و این سازه مسیر را برای رو 
یکند و سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کار بیایند و به کار کردن در آن
م 
محل افتخار کنند (رودریگز .) 2016 ،7سالمت سازمانی به وضعیتی فراتر از اثربخشی کوتاهمدت

1. Cappiello, Beal & Gallogly-Hudson
2. Potter, Leake, Longworth-Reed, Altschul & Rienks
3. Guidry, Jin, Orr, Messner & Meganck
4. Xenidis & Theocharous
5. Mayles
6. Suwanyuha & Rinthaisong
7. Rodriguez
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یکند .در واقع
سازمان دال عومجم هب و هتشاد تل ههای از خصایص سازمانی نسبت ًاًا بادوام اشاره م 
سالمت سازمانی توانایی سازمان برای بقای خود است و سازمانی سالم است که با نیروهای
مخرب خارجی به طور موفقیتآمیز برخورد کرده و نیروی آنها را به طور اثربخشی در جهت
اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت کند و در بلندمدت عالیم یک سازمان سالم را از خود

نشان دهد (ویگلت و بل .) 2015 ،1به طور کلی زمانی سازمان سالم است که کارکنان احساس
ییابند .آنها
یدهند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست م 
کنند کاری سودمند انجام م 
یآورد ،دوست دارند و میپذیرند.
قانگیز را که خشنودی درونی فراهم م 
بیشتر کاری شو 
یکنند .آنان
بسیاری از کارکنان مسئولیت و فرصت پیشرفت و کامیابی شغلی را جستجو م 
یخواهند که به سخنانشان گوش داده شود و با آنان چنان رفتار شود که گویی هر یک دارای
م 
یخواهند که اطمینان یابیند سازمان به راستی بریا نیازها و
ارزش وجودی فردی هستند .آنها م 
یکند (سونتاگ-پادیال ،دانبار ،یی ،کاسی ،فین و همکاران،2
یهای آنان دلسوزی م 
دشوار 

.) 018 2
یشود .این چهار سطح
برای ارزیابی سالمت سازمان به چهار سطح تحلیل با دوازده عامل تاکید م 
لهای رهبری ،برنامهریزی جانشینی و موفقیت
شامل سطح بنیادی یا زیربنایی است که شامل عام 
لهای احترام و اعتماد متقابل ،روابط
و سالمت کارکنان است .سطح فرهنگ که شامل عام 
لهای توسعه
اثربخش و تعادل کار و زندگی است .سطح ساختاری-فرهنگی که شامل عام 
مهارت و شایستگی ،چشمانداز شفاف و منسجم ،نظام تشخیص و پاداش است و در نهایت سطح
فپذیری ،تعهد کارکنان و کار تیمی است .مدل جامع
لهای قابلیت انعطا 
اجرایی که شامل عام 
کاربردی سالمت محیط کاری در موسسه ملی کیفیت کانادا مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای
یرسد که کارکنان
پژوهش نشان داد که از دیدگاه عام یک سازمان ،زمانی سالم به نظر م 
تپذیر
احساس امنیت و سالمت شغلی داشته و عالوه بر آن فعالیت کاری آنها نیز سالم و مسئولی 
یشود که
باشد ،اما این سازمان هنوز سازمان سالمی نخواهد بود و سالمتی سازمان زمانی کامل م 
تپذیری تقویت و عملکرد سازمان رشد یابد (بوتیانی ،برادشاو
مولفههای فعالیت شغلی و مسئولی 

1. Weigelt & Bell
2. Sontag-Padilla, Dunbar, Ye, Kase & Fein & et al
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یکوشد ،بلکه باید به دنبال آنچه
و مندلسون .) 2014 ،1سازمان نه تنها در نیل به اهداف سازمانی م 
یکند نیز باشد .بنابراین ظرفیت سازمان سالم فراتر از
که موفقیت پایدار سازمان را تضمین م 
کارکرد خوب و ساختار سازگار با محیط پیرامون است .در سازمان سالم افراد و گروهها ضمن
دستیابی به حفظ ثبات داخلی و تعادل از ظرفیت رشد قابل توجهی برخوردارند .سازمان سالم
یباشد .این امر مستلزم آن است که
قادر به تسهیل و پشتیبانی سالمت سازمانی برای اعضایش م 
خود سازمان سالم باشد .چون که سازمان فراتر از افراد قرار دارد و باید وظایف خود را با
دیگران از طریق برقراری ارتباطات مؤثر به منظور دستیابی به اهداف مشترک و تسهیل در
ارتقای سالمت سازمان انجام دهد .بنابراین سازمان سالم موجب بهبود و ارتقای سالمت اعضا
م 
یگردد (مایکو .) 008 2 ،2استمرار و پایداری وضعیت سالمت ،سازمان را به موجودی مولد،

چابک و انعطافپذیر تبدیل میکند .چنانچه انگیزهبخشی مستمر و پایدار در یک سازمان سالم
صورت نگیرد ،سیستم به تدریج دچار اختالل شده و به وضعیت یک سازمان همیشه ناسالم،
یگردد .سالمت سازمانی به قابلیتهای یک سازمان برای دستیابی به
ناخوش و یا بیمار تبدیل م 
اهدافش بر اساس محیطی که موجب بهبود عملکرد فرد و سازمان و حمایت جهت سعادتمندی
یشود ،اشاره دارد .در این سازمان رضایت و سالمت کارکنان در سالمت سازمانی
کارکنان م 
یسازد (سونگ ،سان ،یو
بسیار مهم است .چون که زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان فراهم م 

و پوریلی .) 2009 ،3سالمت سازمانی الزمه بقای هر سازمانی است که به کارکنان احساس تعلق
یدهد و مسیر و اهداف روشنی را برای همه اعضا دارد .از این رو تالش برای بهبود سالمت
م 
مسازی خود سازمان آغاز گردد .یعنی محدوده محل
سازمانی و رفاه نیروی کار باید از طریق سال 

کار سالم باید ارتقا و بهبود یابد تا پیشرفت سالمت سازمان محقق گردد (یوسف.) 2017 ،4

با اینکه پژوهشی به بررسی تأثیر سالمت سازمانی بر شایستگی اخالقی نپرداخته ،اما بر اساس
تهای سازمانی
یرسد که سالمت سازمانی بر ابعاد مختلف فعالی 
شهای مشابه به نظر م 
نتایج پژوه 

از جمله شایستگی اخالقی تأثیر داشته باشد .بوش ،کوچ ،کالسن ،وینکلر و ووینکل) 2017 ( 5

1. Bottiani, Bradshaw & Mendelson
2. Maiko
3. Song, Sun, Yu & Peverelli
4. Yousef
5. Busch, Koch, Clasen, Winkler & Vowinkel
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ضمن پژوهشی با عنوان ارزیابی مداخالت سالمت سازمانی برای کارگران و مهاجران کممهارت
به این نتیجه رسیدند که سالمت سازمانی نه تنها بر عملکرد کارکنان به منظور بهرهوری بیشتر،

بلکه بر رفتار اخالقی آنان نیز تاثیرگذار است .در پژوهشی دیگر لی ،رایت و سیمان) 2013 ( 1

یهای اخالقی و سالمت عمومی حرفهای گزارش کردند که سالمت
ضمن بررسی شایستگ 
یهای اخالقی دارند .اسپارانگ ،ارنتز ،هانسون و
عمومی و سازمانی نقش موثری در شایستگ 
وسترهولم ) 2007 ( 2ضمن پژوهشی با عنوان رشد شایستگی اخالقی در سازمانهای مراقبتی و

بهداشتی گزارش کردند که سالمت سازمانی و تعهد سازمانی نقش موثری در رشد شایستگی
ینیا و قاسمی جوبنه
اخالقی کارکنان سازمانهای مراقبتی و بهداشت داشتند .همچنین شاکر 
( ) 97 31در پژوهشی با عنوان نقش سالمت سازمانی و رضایت شغلی در اخالق کار کارکنان که
بر روی  134نفر از کارکنان دانشگاه گیالن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین سالمت
سازمانی و رضایت شغلی با اخالق کار کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت و این دو
شبینی کنند .قالوندی و احمدیان
متغیر توانستند  93درصد از تغییرات اخالق کار کارکنان را پی 
( ) 96 31ضمن پژوهشی با عنوان الگوی علی روابط اخالق حرفهای ،سالمت سازمانی و کیفیت
زندگی کاری در نظام آموزش و پرورش که بر روی  190نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه انجام
دادند به این نتیجه رسیدند که اثر مستقیم اخالق حرفهای بر کیفیت زندگی کاری ،اثر سالمت
سازمانی بر کیفیت زندگی کاری و اثر اخالق حرفهای بر سالمت سازمانی مثبت و معنادار بود.
اثر غیرمستقیم اخالق حرفهای بر کیفیت زندگی کاری با میانجیگری سالمت سازمانی مثبت و
معنادار و اثر کل اخالق حرفهای بر سرمایه اجتماعی مثبت و معنادار بود .در پژوهشی دیگر
میرکمالی و حاج خریمه ( ) 96 31ضمن مطالعه تبیین سالمت سازمانی بر اساس نقش مولفههای
اخالق حرفهای معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران گزارش کردند که اخالق
حرفهای با سالمت سازمانی رابطه معنادار و ابعاد اخالق حرفهای قابلیت تبیین سالمت سازمانی
مدارس را دارد و وضعیت سالمت سازمانی و اخالق و اکثر مولفههای آن باالتر از میانگین
فرضی بود .تقوایی یزدی ( ) 95 31ضمن پژوهشی با عنوان رابطه مولفههای سالمت سازمانی با
تپذیری اجتماعی دبیران آموزش و پرورش ساری به این نتیجه رسید
اعتماد سازمانی و مسئولی 
1. Lee, Wright & Semaan
2. Sporrong, Arnetz, Hansson & Westerholm
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تپذیری اجتماعی رابطه معناداری
که بین مولفههای سالمت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولی 
وجود داشت و سالمت سازمانی موجب ایجاد محیطی دلپذیر برای کار و کوشش ،افزایش
یگردد .عالوه بر آن شیخی ،شیخپور و مهدیزاده () 95 31
روحیه سازنده و دستیابی به اهداف م 
ضمن پژوهش با عنوان بررسی تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی با تاکید بر نقش
میانجی سالمت سازمانی با استفاده از معادالت ساختاری به این نتیجه رسیدند که مولفههای
فپذیری ،کار تیمی و مشارکت در سالمت سازمانی وجود دارد که بر فرهنگ سازمانی و
انعطا 
یگذارند .در پژوهشی دیگر شریعتمداری ( ) 94 31ضمن بررسی
سالمت سازمانی تأثیر مثبتی م 
تپذیری اثربخش مدیران آموزشی گزارش کرد که مولفههای
رابطه سالمت سازمانی با مسئولی 
تدهی ،مالحظهگری ،پشتیبانی منابع ،روحیه ،تاکید علمی و
سالمت سازمانی را شامل ساخ 
یگانگی نهادی معرفی کرد و بیان کرد که این مولفهها با اثربخشی سازمان ارتباط دارند .وکیلی،
شفیعزاده و مرادی رکابدار کالیی ( ) 90 31ضمن پژوهشی با عنوان بررسي رابطه بين سالمت
سازماني و رفتار سازماني مديران دانشگاه به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین سالمت
یدهند ،وجود دارد .در
سازمانی و اخالق و رفتاری که مدیران و کارکنان از خود بروز م 
پژوهشی دیگر بهاریفر و جواهری کامل (  ) 1389ضمن بررسی پیامدهای ارزش اخالقی سازمان
(با مطالعه عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی) گزارش کردند که
شهای اخالقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویهای و عدالت توزیعی تأثیر داشت و
ارز 
عدالت رویهای و توزیعی نیز به طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر داشتند.
شهای اخالقی یکی از الزامات
امروزه در بررسی رفتار سازمانها پرداختن به اخالق و ارز 
ضروری است .چون نماد بیرونی سازمانها را رفتار اخالقی شکل میدهد .همچنین یکی از
مهمترین عوامل در موفقیت سازمانها ،اخالق است .اخالق موضوعی است که هرگز در زندگی
فردی و اجتماعی انسانها فراموش نشده و نخواهد شد .این سازه قدیمی همیشه تازه است و روان
آدمی و خرد جمعی با آن همیشه پیوند خورده است .سقوط معیارهای اخالقی پژوهشگران را به
یدهد.
لهای مناسب و اجرایی سوق م 
سمت جستجوی مبانی نظری به منظور ایجاد راه ح 
شهایی درباره سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی انجام شده و عمده آنها به طور
پژوه 
جداگانه به بررسی این دو متغیر پرداختند و در واقع نوعش شکاف در ارتباط با تأثیر سالمت
یشود .عالوه بر آن سالمت سازمانی دارای مولفههایی
سازمانی بر شایستگی اخالقی مشاهده م 

48 1

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره چهارم /زمستان 97 31
فص 

یگذارند .در نتیجه با توجه به نقش احتمالی سالمت
است که بر شایستگی اخالقی تأثیر م 
سازمانی بر شایستگی اخالقی ،پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سالمت سازمانی بر شایستگی
اخالقی کارکنان انجام شد.
سؤاالت تحقیق
 -1مولفههای سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی کارکنان کدامند؟
 -2آیا سالمت سازمانی بر شایستگی اخالقی کارکنان تأثیر دارد؟
روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود.
جامعه پژوهش مدیران و کارمندان شهرداری تهران بودند که بر اساس گزارش اداره کل
انتصابات شهرداری تهران  2 87مدیر و  16000کارمند وجود داشت .حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران شامل  072مدیر و  045کارمند (به ازای هر مدیر دو کارمند) محاسبه شد که با روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها عالوه بر اطالعات
قساخته سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی استفاده شد.
جمعیتشناختی ،از پرسشنامههای محق 

این ابزارها برگرفته از پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و فیلدمن ) 996 1( 1و پرسشنامه شایستگی

اخالقی لنیک و کیل ) 2005 ( 2دارای  100گویه بسته پاسخ و  1گویه باز پاسخ بودند .گویههای
یشدند .نتایج تحلیل عاملی نشان
بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت نمرهگذاری م 
فپذیری ،تعهد شغلی ،کار تیمی ،توسعه مهارتها
داد که سالمت سازمانی دارای  14عامل انعطا 
مانداز روشن ،نظام مشخص ،پاداش ،رهبری جامع ،برنامهریزی جانشین،
یها ،چش 
و شایستگ 
موفقیت شغلی ،اعتماد ،روابط اثربخش ،تعادل کار و زندگی و چشمانداز محیط و شایستگی
اخالقی دارای  8عامل مراقبت فعال از دیگران ،انجام عمل اخالقی ،تعهد به عمل درست ،از
خودگذشتگی ،تصدیق اشتباهات خود ،پذیرش اشتباهات خود ،پذیرش اشتباهات دیگران و
اعتماد به دیگران بود که بار عاملی همه عوامل سالمت سازمانی و همه عوامل شایستگی اخالقی
یشود .روایی صوری و محتوایی
لها تأیید م 
باالتر از  0/5است ،لذا مؤثر بودن همه گویهها و عام 
با نظر متخصصان و روایی سازه با روش تحلیل عاملی تأیید و پایایی پرسشنامههای سالمت
1. Hoy & Feldman
2. Lenik & Keil
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سازمانی و شایستگی اخالقی و همه ابعاد آنها با روش ضرایب آلفای کرونباخ باالی 0/ 70
محاسبه شد .دادهها پس از تکمیل شدن توسط مدیران و کارکنان و وارد نرمافزار شدن با
روشهای تحلیل عاملی اکتشافی ،معادالت ساختاری و آزمون تی به کمک نرمافزارهای SPSS

و  LISRELتحلیل شدند.
يافتهها
در این پژوهش آزمودنیها  072مدیر و  045کارمند بودند .در جدول  1نتایج تحلیل عاملی
یهای آنها ارائه
اکتشافی برای بررسی عوامل سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی و نتایج پایای 
شد.
جدول  .1نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی عوامل سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی و نتایج
یهای آنها
پایای 
متغیرها

عوامل

سالمت سازمانی

انعطافپذیری

0/ 78

0/ 72

تعهد شغلی

0/ 76

0/ 76

کار تیمی

0/ 79

0/ 81

یها
تها و شایستگ 
توسعه مهار 

0/ 58

0/ 78

مانداز روشن
چش 

0/ 77

0/28

نظام مشخص

0/ 73

0/ 80

پاداش

0/ 75

0/ 78

رهبری جامعه

0/ 63

0/ 79

برنامهریزی جانشین

0/ 76

0/ 83

موفقیت شغلی

0/ 78

0/ 83

اعتماد

0/ 69

0/ 76

0/ 76

0/ 79

0/17

0/ 73

روابط اثربخش
چشم انداز محیط

0/ 74

0/ 75

مراقبت فعال از دیگران

0/ 78

0/ 74

انجام عمل اخالقی

0/16

0/ 84

تعهد به عمل درست

0/ 79

0/ 78

از خودگذشتگی

0/ 75

0/ 79

تصدیق اشتباهات خود

0/ 73

0/ 87

پذیرش اشتباهات خود

0/ 77

0/ 83

پذیرش اشتباهات دیگران

0/ 73

0/ 77

اعتماد به دیگران

0/ 56

0/ 73

تعادل کار و زندگی
شایستگی اخالقی

مقدار بار عاملی

مقدار پایایی
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نتایج نشان داد که سالمت سازمانی دارای  14عامل و شایستگی اخالقی دارای  8عامل است که
یشوند .همچنین مقدار
بار عاملی همه آنها باالتر از  0/5هستند ،لذا مؤثر بودن همه آنها تأیید م 
یشوند .در جدول  2نتایج ضریب
پایایی همه عوامل باالتر از  0/7هستند ،لذا پایایی آنها تأیید م 
همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی کارکنان ارائه شد.
جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی کارکنان
متغیر پیشبین

متغیر مالک

سالمت سازمانی

شایستگی اخالقی

مقدار معناداری

مقدار همبستگی

0/ 001

0/ 52

نتایج نشان داد که سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی کارکنان با مقدار همبستگی  0/ 52رابطه
مثبت و معنادار دارند .در جدول  3و  4نتایج ضریب استانداردشده بررسی تأثیر سالمت سازمانی
صهای برازندگی مدل برای مناسب بودن مدل
بر شایستگی اخالقی کارکنان و نتایج شاخ 
آزمونشده ارائه شد.
جدول  .3نتایج ضریب استانداردشده بررسی تأثیر سالمت سازمانی بر شایستگی اخالقی کارکنان
مسیر

ضریب مسیر

سالمت سازمانی شایستگی اخالقی

0/93

مقدار t
14 / 76

مقدار معناداری
0/ 001

صهای برازندگی مدل برای مناسب بودن مدل آزمونشده
جدول  .4نتایج شاخ 
صه ا
شاخ 

مقدار

حد مجاز

یدو/درجه آزادی)
( Chi-square/dfخ 

2/ 56

کمتر از 3

( RMSEAریشه میانگین خطای برآورد)

/ 05

کمتر از 0/1

لیافته)
( CFIبرازندگی تعدی 

0/ 98

باالتر از 0/9

( NFIبرازندگی نرمشده)

0/ 97

باالتر از 0/9

( GFIنیکویی برازش)
لشده)
( AGFIنیکویی برازش تعدی 

0/ 84

باالتر از 0/8

0/28

باالتر از 0/8

نتایج نشان داد که سالمت سازمانی بر شایستگی اخالقی کارکنان با ضریب مسیر  0/ 89تأثیر
مثبت و معنادار دارد و مدل برازش مناسب و مطلوبی دارد .در جدول  5نتایج آزمون تی برای
بررسی وضعیت سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی کارکنان ارائه شد.
جدول  .5نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی کارکنان
متغیرها

اختالف میانگین

انحراف معیار

مقدار t

مقدار معناداری

سالمت سازمانی

1/71

0/ 91

4/ 96

0/ 001

شایستگی اخالقی

1/ 23

0/ 86

5/ 23

0/ 001

با توجه به شیوه نمرهگذاری  5گزینهای لیکرت میزان میانگین جامعه  3در نظر گرفته شد و نتایج
نشان داد که میزان سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی کارکنان باالتر از متوسط جامعه بود.
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بحث و نتیجهگیری
بدون شک سالمت سازمانی کلید واژهای مهم است که بسیاری از مناسبات سازمانی را تحت
بنظران قرار
یدهد .در دهههای اخیر این واژه مورد توجه بسیاری از صاح 
تأثیر خود قرار م 
یتواند پیامدهای مثبت زیادی برای سازمان داشته باشد و عدم وجود آن
گرفته است .چون که م 
یکشاند .در نتیجه پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سالمت سازمانی بر
سازمان را به تباهی م 
شایستگی اخالقی کارکنان انجام شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سالمت سازمانی دارای  14عامل و شایستگی اخالقی دارای 8
عامل بود .سالمت سازمانی بر شایستگی اخالقی تأثیر مثبت و معنادار و مدل برازش مطلوبی
داشت .همچنین میزان سالمت سازمانی و شایستگی اخالقی باالتر از متوسط جامعه بود .این نتایج
شهای قبلی همسو بود .برای مثال بوش و همکاران (  ) 2017ضمن
از جهاتی با نتایج پژوه 
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سالمت سازمانی بر رفتار اخالقی تاثیرگذار است .در پژوهشی
یهای اخالقی
دیگر لی و همکاران (  ) 2013سالمت عمومی و سازمانی نقش موثری در شایستگ 
دارند .همچنین شاکرینیا و قاسمی جوبنه ( ) 97 31ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
سالمت سازمانی با اخالق کار کارکنان رابطه مثبت و معنادار داشت .قالوندی و احمدیان
( ) 96 31ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اثر مستقیم اخالق حرفهای بر سالمت سازمانی
مثبت و معنادار بود .در پژوهشی دیگر میرکمالی و حاج خریمه ( ) 96 31گزارش کردند که
اخالق حرفهای با سالمت سازمانی رابطه معنادار و ابعاد اخالق حرفهای قابلیت تبیین سالمت
سازمانی مدارس را دارد و وضعیت سالمت سازمانی و اخالق و اکثر مولفههای آن باالتر از
میانگین فرضی بود .عالوه بر آن وکیلی و همکاران ( ) 90 31ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند
که رابطه معناداری بین سالمت سازمانی و اخالق و رفتاری که مدیران و کارکنان از خود بروز
میدهند ،وجود دارد.
در پژوهش حاضر مولفههای شناسایی شده برای سالمت سازمانی با مولفههای عنوان شده در
بنظران همسویی دارد و به طور جامع تمام مولفههای سالمت سازمانی را در یک
مدلهای صاح 
فپذیری ،تعهد
مدل تجمیع کرده است .در این پژوهش مولفههای سالمت سازمانی شامل انعطا 
مانداز روشن ،نظام مشخص ،پاداش،
یها ،چش 
شغلی ،کار تیمی ،توسعه مهارتها و شایستگ 
رهبری جامع ،برنامهریزی جانشین ،موفقیت شغلی ،اعتماد ،روابط اثربخش ،تعادل کار و زندگی
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یباشد .بنابراین برای بهبود سالمت سازمانی ابتدا باید میزان مولفههای
مانداز محیط م 
و چش 
مذکور را ارزیابی کرد و بعد با توجه به این مولفهها گامهای اساسی در جهت بهبود سالمت
شدهی به کارمندان توجه ویژهای داشت و بر
سازمانی برداشت .برای نمونه باید به نحوه پادا 
شها به افراد اختصاص یابند ،ضمن اینکه بر پایه عدالت و انصاف باشند.
اساس عملکرد این پادا 
یهای
تهای محیطی و محیط متغیر که روزبهروز با هجوم فناور 
همچنین با توجه به عدم قطعی 
فپذیری سازمانی توجه داشت.
نوین اطالعاتی و ارتباطی در تغییر است ،باید به گزینه انعطا 
یتوان سالمت سازمانی را تضمین کرد .عالوه بر آن
فپذیری در دنیای کنونی نم 
بدون انعطا 
توجه به ارتباطات سازمانی بهعنوان نیروی محرکهای برای اعتمادسازی ،مشارکت و تیمسازی
باید مد نظر قرار بگیرد .داشتن نظامی قانونمند و منضبط و چشماندازی روشن که اهداف
سازمانی را به درستی بیان کرده باشد برای تحقق سالمت سازمانی الزم است .در نهایت رهبری
اثربخش و تعادل برقرار کردن بین کار و زندگی اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد .رهبری
یتواند در سازمانهای مختلف بهعنوان یک عامل تاثیرگذار بر بسیاری
موضوع مهمی است که م 
یتواند ضمن تضمین سالمت
از پیامدهای سازمانی مطرح شود .رهبری اثربخش و جامع م 
سازمانی ،مدیران و کارکنان را به سوی تعالی و بالندگی سازمانی هدایت کند.
الزم به ذکر است که تمام مولفههای سالمت سازمانی در جهت بهبود شایستگی اخالقی است .با
توجه به تاکیدی که دین ما در مورد شایستگی اخالقی افراد دارد ،باید بتوان در جهت نهادینه
کردن این نوع صالحیت در سازمانها تالش کرد .در واقع مفاهیم اخالقی نمایانگر اشکالی از
شهای هدایتگر افراد در تصمیماتشان را توصیف مینماید.
زندگی بشر است و اعتقادات و ارز 
اخالقمندی بهعنوان سرمایهای راهبردی برای مجموعههای انسانی مطرح است و پیش شرط
یدهد .شایستگی اخالقی مدیران و کارکنان را به سالح
زندگی اجتماعی کارآمد را تشکیل م 
یکند .شخصی که شایستگی اخالقی دارد در واقع کسی است که چنان کارهای
نیکی مسلح م 
یشوند .اگر کسی
خیر و نیک در وی به عادت تبدیل شده که بدون هیچ تعللی از او صادر م 
عادت به فضائل اخلالقی کرده ،به طوری که بدون تأمل به انجام آنها بپردازد او دارای ملکه
یکند و
فضائل اخالقی یا به عبارتی شایستگی اخالقی است ،اما کسی که ابتدا مقداری فکر م 
یرسد که با عفت باشد یا به عدالت عمل کند او دارای ملکه عدالت
پس از تأمل به این نتیجه م 
نبوده و از نظر اخالقی نمیتوان او را صاحب شایستگی اخالقی نامید ،اگرجه کار اخالقی انجام
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یتوانند به بهبود شایستگی
داده باشد .شایان ذکر است که همه مولفههای سالمت سازمانی م 
اخالقی مدیران و کارمندان کمک کنند.
بنابراین سالمت سازمانی توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور مؤثر و رشد و بهبود
یتوان در بررسی منابع سالمت سازمانی بیان
سازمان است .رمز موفقیت و سالمت سازمان را م 
کرد .منابع سالمت سازمانی یعنی تمایل افراد به ایجاد ارتباطات در کار و فعالیت (مدیریت
ارتباطات) ،منابع یادگیری که شامل یادگیری تفکر سیستمی و استمرار یک نظام یادگیری مستمر
در سازمانها و به بیانی سازمانهای یادگیرنده (مدیریت دانش) ،تمایل سازمانها به بهبود و
مهای مدیریت به صورت ساده و آشکار (مدیریت تغییر) که شامل طراحی مجدد
ارزیابی سیست 
مسازی با تشکیل جلسات و شورای سالمت سازمانی در هر
سیستمها و تغییر شکل و بهبود و سال 
یتواند انجام مراحل و فرایند کار را
یباشد و تشکیل جلسات و شورای سالمت م 
نهادی م 
پیگیری کند و موفقیت و اثربخشی سازمان را تحت کنترل و نفوذ قرار دهد .همچنین پیشنهاد
دیگر تدوین برنامه عملیاتی برای بهبود سالمت سازمانی ،تعیین اولویتهای برنامه به منظور بهبود
سالمت کارکنان در سازمان ،ارزیابی مستمر سالمت سازمانی و تشکیل مرکز تخصصی ارتقای
سالمت سازمانی در سازمان بهعنوان سازوکارهای اجرایی به منظور پیادهسازی راهبردهای
یباشند .پیشنهاد دیگر بهبود فرهنگ سازمانی در جهت ارتقای
افزایش سالمت سازمانی م 
سالمت سازمانی ،تغییر راهبردهای سازمانی جهت بهبود سالمت سازمانی ،حمایت بیشتر مدیران
سازمان از کارکنان ،ارزشیابی مداوم سالمت سازمانی و توجه بیشتر به رفاه و آسایش مدیران و
لکنندههای سالمت سازمانی و بر اساس آن ارتقا دهندههای شایستگی
کارمندان بهعنوان تسهی 
اخالقی میباشد.
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